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Cena výtisku 7 Kč

Auto v Dobřichovicích
srazilo sedmiletého chlapce

Dobřichovice – Osobní auto srazilo před týdnem
asi sedmiletého chlapce, který se snažil přejít silnici u Jednoty v Dobřichovicích.
„Malého pacienta jsme transportovali s lehkým zraněním do nemocnice v Motole,“ řekl šéf řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Jak se vše seběhlo, vyšetřují policisté.
(lup)

Mladík skočil pod vlak, nepřežil
Řevnice – Tragédie se udála brzy ráno v neděli
16. 10. na železniční trati mezi Zadní Třebaní a
Řevnicemi. Vlak tu srazil neznámého mladíka.
„Přivolaný lékař mohl konstatovat už jen smrt,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Strojvůdce pro agenturu Mediafax uvedl, že mu muž
schválně vběhl do cesty. Zřejmě tedy jde o sebevraždu. Neštěstí vyšetřuje kriminálka. (lup, pef)

Cyklističtí mistři se v Letech
setkají se svými fanoušky

Lety - Jaroslav Kulhavý. Pavel Padrnos. František Raboň. Co jméno, to cyklistický pojem. V
sobotu 22. října je můžete potkat v Letech.
A nejen je - i mnoho dalších špičkových závodníků,
včetně domácího Jiřího Hudečka mladšího. Všichni
se tu zúčastní akce nazvané Setkání mistrů cyklistiky. (Viz strana 7)
(mif)

OKAMURA BAVIL LIDI. Viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří Tomio Okamura byl hostem moderátora Petra Jančaříka při Zámeckém večeru ve Všeradicích. (Viz strana 5) Foto NN M. FRÝDL

Pozor: Zimní gumy jsou povinné! Od listopadu
POKUD SE ROZHODNETE V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH VYJET NA LETNÍCH GUMÁCH, RISKUJETE POKUTU AŽ 3 500 KČ
Poberouní - Do loňska bylo v Česku nutné nazouvat zimní pneu jen
na úsecích označených dopravní
značkou Zimní výbava. Letos jsou
v případě nepříznivých podmínek
povinné na všech silnicích!
Od 1. listopadu do 31. března je zimní pneumatiky nutné použít, pokud se
na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na komunikaci

během jízdy souvislá vrstva sněhu,
led či námraza může vyskytovat.
Když je nebudete mít, čeká vás pokuta - na místě bloková až 2 000 Kč, ve
správním řízení až 3 500 Kč. Jediná
výjimka je při dojezdu s rezervou.
Řidiči se však nebudou muset obávat
pokuty a ztráty bodů například v teplém březnovém dni.
Prodejci pneumatik v těchto dnech
zaznamenávají nárůst zájmu o zimní
gumy o deset až patnáct procent.

Evropské šampionky jsou ze Svinař a Haloun
Halouny, Svinaře, Bělehrad - Katka Melounová je doma v Halounech, Marina Stropková ve Svinařích. Obě jsou výborné tanečnice
a od 7. října i mistryně Evropy!
Marina (na snímku vlevo) a Kačka
jsou členkami berounského tanečního centra R.A.K., které na mistrovství Evropy v Show Dance dětí do
10 let 7. října v srbském Bělehradě
vybojovalo zlaté medaile. Čerství
mistři Evropy předvedli choreografii Čertův švagr podle pohádky Hrátky s čertem. Z premiérového zlata se
mohli radovat po čtyřech hodinách
bojů a dvou semifinále.
(lup)
Foto Vladana MELOUNOVÁ

„Pořízení zimních gum není laciné.
Obout fabii do zimního se dá do pěti
tisíc, u octavie či superbu to ale klidně může být i patnáct až dvacet tisíc,“
sdělil letovský prodejce automobilů.
I když se obchodníci na letošní nápor
snažili předzásobit, očekávají, že sklady se rychle vyprázdní. Je také téměř jisté, že ceny dostupného »obutí« skokově porostou.
Řidiči by si měli dávat pozor na
pneumatiky neprodané po loňské se-

zoně. Zimní guma totiž podle odborníků rychle stárne - po čtyřech letech
je nutná její výměna. Při nákupu je
dobré si zkontrolovat datum výroby,
které bývá v oválném rámečku na
pneumatice a má podobu čtyřčíslí
(týden a rok výroby).
Odborníci doporučují přezout na
zimní pláště tehdy, když průměrné
denní teploty klesnou k sedmi stupňům Celsia. (Viz strana 9)
Petra FRÝDLOVÁ

Záchranka vyzkoušela nový obojživelný vůz

Řevnice – Nový obojživelný vůz Volvo BV 202 vyzkoušela 7. října řevnická záchranná služba, když při cvičení zachraňovala osobu z pilíře mostu
přes Berounku v Řevnicích.
Cvičení se zúčastnili i zdejší profesionální hasiči, kteří pomocí lezecké techniky slanili k zraněnému na spodní část pilíře, zajistili ho a naložili do vanových
nosítek. „Vjeli jsme s volvem do řeky a po překonání jezu jsme se přiblížili k
pilíři, abychom si ověřili, zda je možné tento manévr provést při skutečné
akci,“ sdělil šéf záchranky Bořek Bulíček. Zraněný byl poté hasiči vytažen na
most a předán osádce sanitky. (lup)
Foto ARCHIV HZS
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Sokolovna je hotová, pomohly i »holky«
JAK SE REKOSTRUKCE ZDAŘILA, MŮŽETE »ZKONTROLOVAT« I VY - PŘI CVIČENÍ NEBO PŘI TANCOVAČCE
Tělocvičná jednota Sokol Hlásná
Třebaň v letech 2009 - 2011 důkladně rekonstruovala svoji sokolovnu vytápění objektu, zateplení stropu a
obvodových zdí. Součástí investice
byla i zásadní obnova a údržba interieru. Na pokrytí rozpočtu, který převýšil milion korun, se spolupodílela
EU prostřednictvím MAS Karlštejnsko, zbývající část byla pokryta vlastními zdroji, včetně půjček OÚ a
členů TJ. Pomocnou pracovní ruku
podalo i nespočet obyvatel obce hlavně jako vždy nechyběly Holky v

rozpuku. O tom, jak se akce zdařila,
se můžete přesvědčit sami - cvičí
všechny kategorie dětí, v nabídce je
aerobik žen, karate, powerjoga, volejbal, prosazuje se Klub dětí Hlásek,
pořádají se zábavy i další kulturní akce. Zkrátka, sokolovna dýchá čilým
sportovním a kulturním ruchem!
Vladimír KUNC, Hlásná Třebaň

Za mytí aut na ulici
hrozí velká pokuta

Řevničtí Sokolové
shánějí volejbalisty
Nábor mládeže do oddílu volejbalu
pořádá TJ Sokol Řevnice. V současnosti hrají v Řevnicích odbíjenou
kadeti, ženy i smíšené družstvo a potřebujeme nástupce. Hledáme děti
od 10 let, které mají rády kolektivní
sport. Volejbal má v Řevnicích mnohaletou tradici a pod vedením zkušené trenérky M. Šádkové sklízeli kadeti v Řevnicích úspěchy. Sokol nabízí volejbalistům tělocvičnu, antukové kurty i kurt na plážový volejbal. Tréninky se konají v pátek od 16
do 18.00 - přijít může každý.
Monika VAŇKOVÁ, Sokol Řevnice

Mužského šovinisty
se vyptávaly i ženy
Úspěšný spisovatel a mužský šovinista pan Hausmann zavítal 6. října do
řevnické restaurace Galerie. Přednášku na téma vývojové rozdíly mezi
mužem a ženou od doby kamenné po
současnost jsme se zaujetím poslouchali skoro dvě hodiny. Při závěrečných dotazech si na své přišla i ženská část posluchačů.
Miroslav KRATOCHVÍL, Řevnice

HOLKY V AKCI. Holky v rozpuku uklízejí sokolovnu. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Dostali koláče, viděli hrobečky
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ NAVŠTÍVILI SPŘÁTELENÝ STEINEROTH
Steineroth - „Bože dobrej, oni nemají kompatibilní pípu s tímhle soudkem!“ To byla první slova Hany Tučkové, když coby šéfka partnerské delegace dorazila s partou Zadnotřebaňanů na radnici německého Steinerothu. Zástupci spřátelené vesnice
dostali totiž od Čechů darem berounské pivo. Záhy se ukázalo, že
načít ho, nebude lehké... Zatímco místní starosta Gottfried Frings přijímal další dary pro školku a pozdravy od zadnotřebaňského kolegy, jeho zástupci sháněli po okolí pípu.
Povedlo se! Stejně jako víkend, co
trávili v Německu Třebaňáci, kteří se
s Němci přátelí.
„Viš, že pristi rok už to bude deset
roků?“ připomněla česky paní starostová, jinak učitelka steinerothské

školky Anke Frings, s tím, že oslava
musí být: „Šíleně dobra!“ Zájem o
další družení s českou stranou podtrhnul nejen starosta či vedoucí zdejších fotbalistů, ale hlavně sami Steinerothští, kteří pro našince uspořádali výlet do nedalekého Koblence
na obří výstavu květin, stromů, zeleniny, ale i - hrobečků! A co byla největší »pecka« říjnového výletu?
Když na uvítanou desítky českých
přátel upeklo pět německých kuchařinek skvělé koláče a – všechny jablkové. „Nevadi vam? Holky se nejak
spatne dohodovaly, ale mi tu mame
fakt i jiné ovoce,“ smála se Anke.
Teď jsou na tahu našinci. Kulatá oslava se má konat příští rok ve Třebani, a dokonce už se rodí i program.
Michaela ŠMERGLOVÁ

Babočka má za sebou premiérový rok
TŘEBAŇSKÉ RODINNÉ CENTRUM CHYSTÁ PŘEDNÁŠKU O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH

Zadní Třebaň - Zadnotřebaňské
Rodinné centrum Babočka má za
sebou první rok existence. O tom,
jaký byl, jsme se bavili s jeho zakladatelkou Hanou Frydrichovou.
Jak vnikl nápad založit Babočku?
Rodinné centrum Babočka vznikalo
nejprve jako cvičení pro rodiče s dětmi. Nápad vznikl v diskuzích s mojí
nadšenou sportovní partnerkou Renatou Koehlerovou, mistryní světa v
raftingu. Bydlí sice v Praze, ale měla
chuť pustit se do práce a vytvořit vlastní rodinné centrum. To bylo v Praze vinou vysokých nájmů nemožné.
Naše sportovní nadšení, tvůrčí elán,
tréninkové i závodní zkušenosti a pedagogické vzdělání jsme prostě nemohly nevyužít, zvláště když se prázdná třebaňská tělocvična přímo
nabízela… Cvičení si maminky i děti oblíbily, a tak vznikl nápad vytvořit rodinné centrum. Obec nám pronajala místnost nad poštou. Postupně přibývalo hlídání dětí, angličtina
pro nejmenší, výtvarné a hudební
dílny, přednášky, kurzy, terapie...
Co nabízíte nyní?
Po roce fungování se zdá, že v každé, i té nejmenší vesničce je nějaké
mateřské centrum, soukromá školička a podobně. Chvíli jsme uvažova-

ly, že Babočka už nebude třeba. Objevila se však nová vize, kam chceme směřovat. Nejde nám již o prvoplánové kratochvíle, o to zabavit na
hodinku děti. Centrem našeho zájmu
se stávají rodiny, rodinné vazby, vztahy mezi jednotlivými členy. Myslíme si, že pro děti i pro nás, dospělé,
je důležitá stabilita rodin, zázemí,
jistota. Proto kurzy směřujeme k
podpoře rodičovských rolí, maminky si odnášejí něco pro sebe a z toho
pak dále jejich děti mohou čerpat.
Co to znamená konkrétně?
Zaměřujeme se na rodiny, kde se objevují psychosomatické problémy,
poruchy chování, učení. Jde většinou
o dlouhodobé příznaky, s nimiž si lékaři ani učitelé často nevědí rady, nebo vyšetření vycházejí, že vám nic
není, nebo nic nepomáhá. Snažíme
se odkrývat široké sociální a psychické souvislosti problému. Vytváříme nový komplexní terapeutický
program, kde integrujeme znalosti z
muzikoterapie, rodinné terapie, pohybové terapie a psychosomatiky.
Tvoříme prostor pro to, aby se organismus a celé rodiny mohly uzdravovat a posilovat přirozenou cestou.
Jaké provozujete kroužky?
V tuto chvíli běží hudební a výtvar-

né dílny. Nutriční a psychosomatická poradna. Individuální muzikoterapie, unikátní propojení psychoterapie a masáže. Večerní ženský kruh.
Vím, že máš druhé miminko, přesto
jede klub dál. Pomáhá ti někdo?
Ono v podstatě, když miminko má
vše, co potřebuje, je spokojené a zabere času a úsilí minimálně. Nechá
vás vyspat i pracovat. V Babočce nyní funguje spolehlivý tým lektorů,
kteří pracují samostatně a není třeba
je příliš řídit, kontrolovat. Musím samozřejmě také pochválit manžela,
který se úžasně věnuje starší dceři.
Jaké máte plány do budoucna?
V zimě bychom chtěli uspořádat
přednášku na téma Partnerské vztahy slavné astropsycholožky Marie
Hlávkové. Od ledna bude fungovat
angličtina pro prvňáky a druháky.
Dle zájmu otevřeme angličtinu pro
nejmenší a kurz Znakování s miminky. Bližší informace a přihlášky již
nyní na RCBabocka@email.cz nebo
na www.rodinnecentrumbabocka.cz
Na jaře bychom rády vymalovaly
chodbu v Babočce a o letních prázdninách chceme sepsat projekt a zažádat o grant pro naše rodinné centrum. Vítáme i další zájemce o lektorování.
Helena PELIKÁNOVÁ

Každé roční období má své kouzlo,
podzim je barevný. A i když podzimní počasí bývá tím nejméně oblíbeným, zkusme zůstat pozitivně naladěni, využijme sílu načerpanou z letního slunce a energii vložme do činností, jež nás baví. Já se nejvíc těším
na pouštění draků se svými syny.
Žádáme spoluobčany, kteří mají na
pozemcích dřeviny, jejichž větve zasahují do cest a brání provozu na
nich, aby je prořezali. Popelářský
vůz musí do mnoha ulic couvat, přerostlé větve popelářům komplikují
práci (není vidět do zrcátek, ničí se
nákladná hydraulika).
Platnosti nabyla obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností její text je k dispozici na webových
stránkách obce.
Upozorňuji, že mytí aut na obecní
cestě je v rozporu se zákonem, ohrožuje povrchové i podzemní vody a
jelikož obec nemá kanalizaci ani čističku, jsou ohroženy studny, Svinařský potok a Berounka. Hrozí za to
pokuta až 50 000 Kč!
Společnost INGAS aktuálně v Zadní
Třebani zpracovává projekty domovních přípojek vodovodu a kanalizace pro druhou etapu výstavby.
Projekty jsou hrazeny z rozpočtu obce a jejich pořízení nezakládá povinnost zavést V a K do nemovitosti.
Jedná se jen o zakreslení technického řešení a zahrnutí přípojek do budoucího stavebního povolení.
Jsem rád, že se nám osvědčil experiment s povolením pořádání cirkusového představení na Ostrově. Účast
byla hojná, pokusíme se akci příští
rok zopakovat. Velký dík patří p. Jarošovi za organizaci a p. Gabrielovi
za vstřícný přístup. Přeji krásný podzim!
Stanislav BALÍČEK,
starosta Zadní Třebaně

Broučci půjdou vsí
s lucerničkami

Lucerničkový průvod Zadní Třebaní
pořádá 4. 11. občasné sdružení maminek Broučci. Sraz je v 17.00 u místní hasičárny. Cestu budou lemovat
pohádkové události a bytosti. Pouť
zakončíme v restauraci na Ostrově,
kde bude přichystáno pohoštění.
Den poté bude na stejném místě od
14.00 připraveno podzimní tvoření
z dýní, brambor i dalších pokladů
zahrádek, tradičně také výroba lodiček z kůry. Součástí odpoledne je
soutěž o nejlepší podzimní převlek,
dovednostní klání, výtvarné aktivity
pro nejmenší a hledání pokladu pro
ty větší. Na závěr si budou moci děti
zatancovat v hospůdce (kam se také
přesuneme v případě špatného počasí). Vítané jsou všechny pochutiny,
vítáni jste všichni, kdo máte chuť sejít se a zažít pěkné odpoledne.
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň
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Nejdůležitější bylo přežít začátky!
JEDNOU Z HVĚZD PŘIPRAVOVANÉHO FESTIVALU BIOBLUES BUDE ŘEVNIČAN JAN KOŘÍNEK
Řevnice - Na předposlední říjnový
víkend se v Řevnicích připravuje
festival BioBlues (viz NN 20/11).
Jednou z hvězd, kterou akce bude
hostit, je Řevničan Jan KOŘÍNEK.
Jak vznikl nápad s BioBlues?
Nápad vznikl na základě vystoupení,
které se konalo loni v listopadu v
řevnickém kině. Koncert, kde jsem si
zahrál s přáteli - zpěvačkou Alicí
Bauer a kytaristou Rene Trossmanem - byl vlastně zpětně nultý ročník
BioBlues. Letos na jaře mě oslovil
Petr Kozák ze sokolovny s nápadem
uskutečnit něco většího. Protože
jsem měl na tuto dobu již částečně
domluvené turné se Sharon Lewis,
začali jsme nápad rozvíjet s plnou
podporou mé (bio)manželky, jež se
zapojila do odpoledního programu.
Netrvalo dlouho a projektu se manažersky ujal Lukáš Prchal.
Jak dlouho se věnuješ muzice, kdo
tě k ní přivedl?
Okolo muziky se pohybuji od dětství, táta je pianista a skladatel, takže
doma pořád něco hrálo. Jednou se
mě zeptal, jestli bych chtěl taky hrát,
já jsem řekl, že jo, a tak to začalo.
Nejdůležitější bylo přežít začátky a
cvičení bez úhony - myslím ten čas,
kdy jsem ještě nechápal, proč to vlastně dělám. Naštěstí mě táta učil i zahrát si písničky. Tak jsem přežil.
Spolupráce s kterými muzikanty si
nejvíce ceníš?
Hudbu mi ukázali rodiče, toho si asi
cením nejvíce. Později jsem se potkal s mnoha pro mě významnými
hudebníky, učiteli. Každý muzikant,
se kterým mám tu čest vystupovat
nebo jinak spolupracovat, přináší do
mého světa nové informace a inspiraci - ukazují barevnost a rozmanitost, kterou je možné hudbou vytvořit. Z těch českých bych chtěl jmenovat například Najponka, Martina

Co považuješ za největší úspěch na
poli hudebním?
První mě napadlo jméno John Lee
Sanders, fenomenální zpěvák a pianista z New Orleans. Před rokem
jsem s ním a jeho kapelou odehrál
turné asi deseti koncertů a každý byl
pro mě naprosto úžasný zážitek. Také pro mě byla důležitá vystoupení s
jedním z posledních real-bluesmanů,
třiasedmdesátiletým zpěvákem a kytaristou Chickem Willisem.
Máš nějaké hudební přání, které by
sis chtěl splnit?
Těch je pěkná řádka, ale aktuálně
mám dvě. První je, aby se objevil dobrý manager pro mé projekty. Vznikne tím více prostoru pro samotnou
hudbu. A až se ještě trochu zdokonalí technologie, chtěl bych se osobně »jet« podívat na několik koncertů,
které již byly dávno odehrány, zažít
něco hudby z let 1940 - 1976 v USA.
Helena PELIKÁNOVÁ

Lesní školka chystá
opékání hadů

BLUESMAN NA BIOBLUES. V řevnickém kině bude na festivalu BioBlues
znít také hudba v podání Jana Kořínka.
Foto ARCHIV
Nováka, Tomáše Vokurku, Rostisla- Lee Sanders, Lorenzo Thompson,
va Fraše, Libora Šmoldase, Marcela Barry Richman, Sharon Lewis, Steve
Flemra, Alici Bauer, Petera Bindera, Walsh, Rene Trossman, Meky Žbirze zahraničních Chick Willis, John ka a mnoho dalších.

Část programu muzikantského
festivalu BioBlues 22. 10. v Řevnicích organizuje místní Lesní školka Země. Na hřiště za sokolovnou
v době od 13 do 15hodin chystá:
- workshopy
- plstění - podzimní víly a jiné krásné věci z ovčí vlny
- výrobu a opékání hadů z pšeničného těsta na ohni
- seznámení s vizí a dalšími projekty Země Ze-mě, o.s.
- možnost koupit si křišťály na čištění vody a ochranné kameny
- prodej ručně vyšívaných sukní a tašek od horských kmenů ze severu
Thajska
- možnost posedět u ohně
(help)

Cena NN už zná deset »horkých« kandidátů
LETOŠNÍ VÍTĚZ BUDE VYHLÁŠEN NA SVATOMARTINSKÉM POSVÍCENÍ V LETECH 12. LISTOPADU
Poberouní – Blíží se listopad a tím
i vyhlášení držitele Ceny Našich
novin - Ceny Arnošta Tučka za rok
2011. Stane se tak na Martinském
posvícení v Letech 12. listopadu.
V minulých číslech jste si mohli přečíst návrhy kandidátů jak od redakční rady NN, tak od tzv. Akademie
laureátů – od lidí oceněných v minulých letech. Celkem bylo letos navr-

ženo rekordních 36 kandidátů. Po
sečtení bodů, které kandidáti dostali
od čtenářů, členů Akademie a redakce přinášíme dnes tzv. »horkou desítku« - deset jmen, z nichž vzejde vítěz. Kdo to bude, můžete ještě stále
ovlivnit i vy, pokud pošlete svůj hlas
některému z deseti vybraných na adresu redakce@nasenoviny.net (případně dopisem na adresu redakce

NN - Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň) a stručně odůvodníte, proč
by se právě »váš« člověk měl stát nositelem Ceny. Z autorů čtenářských
návrhů vylosujeme jednoho, který
získá dárkový balíček a 2.000 Kč od
partnera akce, firmy K+V Elektro.
Cena NN nese jméno Arnošta Tučka,
jednoho ze zakladatelů Našich novin
a je určena tomu, kdo se nejvíce v
daném roce zasloužil o rozvoj společenského a kulturního dění v regionech Dolní Berounky či Podbrdska.
Cena je udělována od roku 1999; jako první ji obdrželi neúnavní ochotníci manželé Křivánkovi ze Řevnic.
Zatím posledním laureátem se loni
stala Dagmar Renertová ze Řevnic.
Více o minulých cenách si můžete
přečíst na stránkách http://cnn.nasenoviny.net
Josef KOZÁK
Desítka »horkých« kandidátů
Ceny Našich novin 2011
1. BLAŽENÍN Pavel, Černošice za organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za ochotu a pomoc s akcemi v regionu
2. FRÝDLOVÁ Stanislava, Zadní
Třebaň - za mnohaletou obětavou
pomoc při kulturních akcích v Poberouní, za spolupráci s NN
3. HOLÝ Petr, Řevnice - za dlouho-

letou práci pro národní házenou a za
propagaci a popularizaci sportu mezi
dětmi
4. KOZÁK Petr, Řevnice - za práci
pro řevnický Sokol, za podporu regionální kultury a regionálního sportu,
za spolupráci s NN
5. KRÁL Karel, Dobřichovice pro jeho nezměrné nadšení a nezištnou obětavost amatérskému divadlu
6. PETROVÁ Pavla, Leč - za dlouholetou práci a nadšení pro Malé
Notičky, za léta nadšené dobrovolné
práce s dětmi
7. STIBAL Bohumil, Všeradice za snahu o povznesení a rozvoj Všeradic, za osvícené vedení této obce,
za přínos rozvoji Podbrdska
8. TAMCHYNA Ivo, Řevnice - za
založení a dlouholeté vedení Divadelního Studia při ZUŠ Řevnice a v
tomto oboru za vynikající činnost
pedagogickou i režijní
9. VAŇKOVÁ Monika, Zadní Třebaň - za shánění sponzorů a grantů
pro Sokol Řevnice. Za směrování
nové podoby Kino-Divadla Řevnice
a neutuchající nadšení inovovat, měnit, zlepšovat…
10. ZROSTLÍKOVÁ Ivana, Řevnice - za založení taneční skupiny Proměny, kterou úspěšně a s obdivuhodnou obětavostí vede od roku 2007
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Zlobí vás děti? Vezměte je do divadla
PŘEDSTAVENÍ PRO NEJMENŠÍ SE V ZÁVĚRU ŘÍJNA KONAJÍ V DOBŘICHOVICÍCH I ČERNOŠICÍCH
Černošice, Dobřichovice - Máte
pocit, že vaše děti až příliš vysedávají u počítače či u televize? Vezměte je do divadla. Představení
pro nejmenší diváky se v příštích
dnech bude v našem kraji konat
hned několik.
První příležitost máte v neděli 23.
října, kdy černošické Club Kino od
16 hodin uvádí Čtyři pohádky k ročním obdobím. Jaro s příběhem kuřátka, Léto s žabkami na rybníce, Podzim ježků, mlsné kozy i barevného
draka a Zima sněhuláka s medvědem. Střídání ročních období v režii
Jaroslava Vágnera trvá 55 minut.
„Herci Milada Matuchová a Václav
Svěrák si oblékají barevné plachtičky a stávají se spoluhráči loutek slepice, kuřátka, žab, ježků, květinek, motýlků a rybek,“ popisuje výpravu organizátor černošického kulturního dění Pavel Blaženín.
O týden později, v neděli 30. října,
se za pohádkou můžete vypravit do
Dobřichovic. Divadlo Špílberg v místním sále Dr. Fürsta od 15:00 uvádí
dětské představení Kocourek Modroočko. „V poeticky laděném muzikálu

Kina v okolí

KINO LITEŇ

21. 10. 18.00 TRANSFORMERS 3
28. 10. 18.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC

KINO ŘEVNICE

19. 10. 20.00 CIGÁN
21. 10. 20.00 SUPER 8
26. 10. 20.00 NIC PROTI NIČEMU
28. 10. 20.00 MUŽI V NADĚJI
29. 10. 16.00 OŠETŘOVATEL
29. 10. 20.00 WOODY ALLEN: PŮLNOC V PAŘÍŽI

KINO MÍR BEROUN

18. 10. - 19. 10. 17.30 (St 17.30 a 20.00)
MUŽI V NADĚJI
18. 10. 20.00 ZNEUŽÍVANÝ
19. 10. 13.45 V PEŘINĚ 3D
20. 10. 15.30 LIDICE
20. 10. - 31. 10. 18.30 (22. 10. 15.30, 25.
10. + 27. 10. + 30. 10. + 31. 10. 17.30,
28. 10. - 29. 10. 20.00) TŘI MUŠKETÝŘI 3D
22. 10. 19.30 GISELLE 3D
23. 10. 15.30 KRTEK FILMOVÁ
HVĚZDA
25. 10. 20.00 MARKÉTA LAZAROVÁ
27. 10. - 30. 10. 20.00 (Pá-So 17.30)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
28. 10. - 30. 10. 15.30 ŠMOULOVÉ 3D

CLUB KINO ČERNOŠICE

s písničkami Marka Ebena, ústřední
postava - kocourek Modroočko vypráví příběhy ze svého deníku,“ uvedla pořadatelka Vlaďka Cvrčková s
tím, že děti se seznámí se spoustou
postaviček ze světa zvířat - kočkou
Zelenoočkou, kocourem Bělovousem, Krtkem, Zajícem, Křečkem...

Třetí tip na dětské divadlo je opět do
Černošic. Klasickou pohádku Princ
Bajaja v podání Teátru Víti Marčíka
tu ve zdejším Clubu Kino můžete
svým potomkům dopřát v neděli 6.
11. od 16.00. „Komorní představení
jednoho »šaška« a jeho pěti loutek
nenechá nikoho chladným,“ tvrdí

Přijede Žalman a s ním i jeho hosté

ŽALMAN A HOSTÉ. Koncert Pavla Žalmana Lohonky, nestora české folkové hudby, se bude konat v černošickém Clubu Kino 4. 11. od 20.30 hodin.
Tentokráte se můžeme těšit na projekt Žalman a hosté, jenž je volným sdružením hudebníků kolem Pavla Žalmana Lohonky. Kapela si říká proměnlivý spolek jihočeských muzikantů, v současnosti je k vidění ve složení Pavel
Žalman Lohonka (zpěv, kytara), Šárka Benetková (zpěv), Antonín Hlaváč
(zpěv, kytara) a Petr Novotný (zpěv, basa). Repertoár sdružení tvoří Žalmanovy písně z nového CD Budějky, doplněné o nezapomenutelné songy z
minulé doby (Kdo ti zpívá, Za ruku mě vem, Náhradní víkend, Ty já, Severní
vítr a další). Vstupné 150 Kč. Pavel BLAŽENÍN, Černošice, foto ARCHIV

Klášterem voněl jasmínový čaj
Vernisáž výstavy fotografií s názvem
THU DŽE ČCHE (děkuji) se konala
8. října v sále kláštera na Skalce.
Zněla tradiční tibetská hudba, voněly tyčinky a podával se jasmínový
čaj - to ocenili všichni, kdo v sychravém počasí na Skalku dorazili.
Proč tento název? Podle slov autora
fotek i stejnojmenné knihy Oldřicha
Bubáka je to, co ze svého bohatého
archivu týkajícího se buddhistických
zemí východní Asie prezentuje (na
výstavách, při přednáškách, v knihách...) poděkováním za to, že mu

bylo dáno seznámit se s nádhernými
lidmi v těchto zemích i buddhismem,
převládající vírou v této oblasti.
Jací jsou to lidé, jejichž život je ve
srovnání s námi velmi drsný a neskonale skromnější, než náš? Především
optimističtí, usměvaví a vstřícní. Jejich bohatství je v jejich duši a v tradicích, které se snaží uchovávati. Po
zajímavém vyprávění následovalo i
několik dotazů. Výstava potrvá do
30. 10. a je možno ji navštívit o víkendech a svátcích od 10 do 18.00.
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/B

18. 10. 20.00 STROM ŽIVOTA
25. 10. 20.00 MUŽI V NADĚJI

KINO RADOTÍN

18. 10. 18.00 RODINA JE ZÁKLAD
STÁTU
19. 10. 18.00 NIC PROTI NIČEMU
19. 10. 20.30 BANKSY - EXIT
THROUGH THE GIFT SHOP
20. 10. 18.00 SUPER 8
20. 10. 20.30, 26. 10. 18.00 OSAMĚLOST PRVOČÍSEL
21. 10., 22. 10., 29. 10. 18.00 TŘI
MUŠKETÝŘI 3D
21. 10. A 26. 10. 20.30 PARANORMAL ACTIVITY 3
22. 10. 16.00 PAST NA KOČKY 1
22. 10. 20.30 NÁKAZA
23. 10. 16.45 GISELLE 3D
25. 10. 18.00 GREEN LANTERN 3D
26. 10. 10.00 MUŽI V NADĚJI
27. 10. 18.00 ALOIS NEBEL
27. 10. 20.30 MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
28. 10. 18.00 JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ 3D
28. 10. 20.30 GOETHE
29. 10. 16.00 PŘÍBĚHY CVRČKA
ŠTĚŇÁTKA

Blaženín. „Divák se stane vojákem ve
velké bitvě a prožívá boj udatného
prince Bajaji při souboji s drakem.
Vše samozřejmě končí svatební hostinou,“ dodává.
Miloslav FRÝDL

Tipy NN
* Přednášku Ze Sevilly do Santiaga
de Compostella pořádá 19. 10. od
17.00 Muzeum Českého krasu Beroun.
Patrik PAŘÍZEK
* Koncert Biblických písní Antonína Dvořáka hostí 21. 10. od 20.00
Velký sál modlitebny Církve bratrské v Černošicích-Vráži. Účinkují
Jana Sýkorová (alt), Jaroslav Šaroun
(klavír). Výtěžek ze vstupného bude
věnován na podporu aktivit Církve
bratrské v Černošicích.
(pef)
* Prohlídku Tři věže a panenky v
historických kostýmech nabízí 22.
10. od 10.15 do 15.15 zámek Mníšek
pod Brdy.
Jana DIGRINOVÁ
* Beseda na téma Arteterapie s terapeutkou Karin Řehákovou se uskuteční 25. 10. od 18.00 v Modrém domečku Řevnice. Touto besedou se
hlásíme k Týdnům duševního zdraví.
Šárka HAŠKOVÁ
* Výstava fotografií z Letní školy
digitální fotografie a Šumavského
FotoMaratonu nazvaná Fototoulky
Šumavou II je v sále zámku Dobřichovice k vidění do 27.10.
(vlc)
* Program k oslavě svátku státnosti
nazvaný Snění o minulosti – české
snění uvede 28. 10. od 19.30 v zámku Dobřichovice soubor Ludus Musicus a jeho hosté.
(vlc)
* První mopeďácká tancovačka se
koná 28. 10. v hospodě U lípy ve
Svinařích. Od 20.00 hraje skupina
Sedláci, vstupné 50 Kč.
(mif)
* Koncert mezinárodního tria newyorského pianisty Waltera Fischbachera se koná 30. 10. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. S ním vystoupí chorvatský baskytarista Goran
Vujič a německý bubeník Ulf Stricker. Vstupné 120 Kč.
(pab)
* Výstava snímků Jaromíra Macury
nazvaná Krásy Národních parků Západu USA je v Modrém domečku
Řevnice k vidění do 30. 10.
(šah)
* Halloweenské dopoledne a strašidelný večer můžete prožít 31. 10. od
9 do 12 a od 17 do 20.00 v Muzeu
Českého krasu Beroun. Na děti čekají čarodějné nápoje, chybět nebudou ani pochoutky a mlsy.
(pap)

Vladimír Mišík zazpívá
v černošickém Clubu

ZPĚVÁCI V SÝPCE. Koncert souboru True Harmony bude 30. října od 16.
hodin hostit bývalá sýpka zámku ve Svinařích. „Vokální a instrulmentální
soubor True Harmony uvede skladby z celého světa,“ sdělil majitel objektu
Jiří Nosek. Na koncertu zazní spirituály, gospely, několik hitů Beatles i české
a slovenské lidové písně. „Těšit se můžete na skladby různých žánrů od klasiky přes muzikál až po country a pop,“ doplnil Nosek. Současně bude přístupný zámek a návštěvníci se budou moci podívat do parku, který byl výrazně rozšířen a obnoven. (pef)
Foto ARCHIV

Koncert Vladimíra Mišíka a kapely
ETC se koná 21. října od 20.30 hodin v Clubu Kino Černošice.
Mišík je jednou z nejvýraznějších
osobností české populární hudby již
od 60. let 20. století. Svou tvorbou
ovlivnil řadu umělců z hudebního,
výtvarného i literárního prostředí.
Mnohé Mišíkovy písně, často na texty
známých českých básníků (Václav
Hrabě, Josef Kainar, Jiří Dědeček...),
doslova zlidověly a jsou ozdobami
»kytarových večírků« několika generací. Muzikanti pod značkou ETC
začali vystupovat v roce 1974. V červnu 2010 vyšlo úspěšné a ceněné album Ztracený podzim. Vstupenky na
černošický koncert pořídíte v předprodeji za 200, na místě za 250 Kč.
Pavel BLAŽENÍN, Černošice
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

21/2011 (85)

Policistů neustále ubývá,
to mě (také) znepokojuje
Nastává zima, nebo jen podzim ukázal svou horší
tvář? Nezbývá nám, než se nechat překvapit následujícím obdobím. Přesto, že nám počasí moc nepřeje, není to problém, který by byl pro mne v současné době podstatný.
S narůstajícím znepokojením sleduji v celostátních
médiích zprávy o stále upadajícím stavu české společnosti. A ještě větší neklid ve mně vzbuzují informace o neustálém úbytku policistů. Když sleduji
přítomnost státní policie v naší obci, zajisté bych
měsíčně vystačil s prsty na jedné ruce, a to je velice špatné. Kam se poděla prevence? Každý soudný
člověk pochopí, že bez předběžných opatření dojde
k nárůstu přestupků. Je vždy podstatně problematičtější a nákladnější řešit následky, než vyvíjet preventivní činnost. Hlodá ve mně červ pochybností,
zda je tento stav způsoben neznalostí kompetentních pracovníků, nebo snad je to záměr státu vnést
do našeho života více vzrušení a umožnění nárůstu
kriminality. Neboť ve větším chaosu se ztratí i kauzy, které není nutno moc ukazovat občanům, protože se týkají našich mocipánů. Snad se kompetentní
orgány začnou v brzké době zabývat neutěšeným
stavem ve společnosti a u policie, a vrátíme se
zpátky do období prevence. Každá demokracie má
své hranice, které je nutno respektovat. Chci věřit,
že se vše zlepší, česká státní policie se bude moci
plně věnovat preventivní práci a následně bude
ubývat přestupků i trestných činů.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

SKVĚLÝ TENOR. David Uličník ve Všeradicích zpíval písničky z muzikálů.

Foto NN M. FRÝDL

Večer byl výjimečný, divákům se nechtělo domů

HOSTY PETRA JANČAŘÍKA VE VŠERADICKÉ ZÁMECKÉ GALERII BYLI TOMIO OKAMURA A DAVID ULIČNÍK
Zámecký večer, který se ve Všeradicích konal v
pátek 14. října, se nesl v duchu muzikálových árií
v podání skvělého tenora Davida Uličníka a vyprávění »českého Japonce«, podnikatele a majitele
cestovní kanceláře Tomio Okamury.
Tomio sice přijel o něco později, ale o to zajímavější bylo jeho vyprávění. Rozpovídal se o svém
nepříliš šťastném dětství v dětském domově, o šikaně, kterou zažil, protože pro Japonce byl cizinec
a v Čechách ho považovali za Vietnamce nebo Číňana, i o tom, že díky těmto zkušenostem už jako
malý chlapec pochopil, že se může spoléhat jen
sám na sebe a jít trpělivě za svým cílem. Nyní je
majitelem cestovní kanceláře, která vozí do Čech
na 100 000 turistů ročně a také jedním z mála vy-

volených, komu byla umožněna audience u japonského císaře. Když Tomio vyprávěl, jak začínal od
nuly a jak se vlastní pílí vypracoval k úspěchu a
uznání, o čemž napsal knihu s názvem Český sen,
slyšeli byste spadnout špendlík na zem a mnohým
z návštěvníků běhal mráz po zádech.
Tomiovo vyprávění bylo prokládáno nádhernými
muzikálovými áriemi skvělého tenora Davida
Uličníka, který se s lehkostí pohybuje jak v klasické, tak i moderní hudbě. V poslední době je vyhledávaným zpěvákem muzikálových rolí. O tom, že
je opravdu úspěšný, svědčí i fakt, že za roli Jeana
Valjeana z muzikálu Bídníci a Johna z muzikálu
Miss Saigon, byl nominován na Cenu Thálie.
Večer byl tentokrát opravdu výjimečný - návštěv-

»Zlato« putovalo do Litně

Iva Hüttnerová do Všeradic
přivezla originály svých kreseb

VYHRÁL LITEŇÁK. První ročník turnaje ve stolním tenisu se 8. října konal ve všeradické hospodě. V konkurenci deseti hráčů si prvenství vybojoval Martin Frič z Litně (třetí zprava), druhé a třetí
místo patří domácím borcům Tomášovi Andělovi,
resp. Janu Humlovi.
Text a foto Mirka SUCHÁ, Všeradice

Výstava naivních obrázků Ivy Hűttnerové byla 13.
října zahájena ve všeradické galerii M. D. Rettigové. Přestože je Hűttnerová vystudovaná herečka,
když vezme do ruky štětec a barvy, vznikají nádherná a veselá dílka, ze kterých sálá radost ze života i
láska. V obrázcích, které můžete v galerii vidět, je
zakleto kouzlo staré Prahy s malými krámky v zapadlých koutech ulic, na jiných třeba kvete láska každého věku a druhu, ať už babiček a dědečků nebo
červených lucerniček.
Vidět zde můžete nejen litografie, ale i originály
děl, které Hűttnerová nevystavuje často. O to větší
radost máme, že můžeme její originály představit v
naší galerii. Kromě litografií, které jsou prodejní, si
zde můžete koupit i knihu Za domácím štěstím, knihu pohádek o upíru Uršulínovi, kalendář na příští
rok nebo malý betlémek a pohlednice.
Výstava potrvá do 31. prosince, otevřeno je úterý –
pátek 9 – 16, sobota – neděle 10 – 17 hodin.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

níci se s hosty nechtěli vůbec rozloučit. Rozcházeli
se až v pozdních večerních hodinách - po autogramiádě dvou Tomiových knih.
Na příští Zámecký večer se mohou návštěvníci těšit 18. 11. od 18.00 hodin. Hosty tentokrát budou
malíř Kristián Kodet a zpěvák Stanislav Hložek.
Soutěžit budeme o nejlepší koblížek.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje

* Reprízu historické komedie se zpěvy Dá si někdo utopence? sehraje osovské Divadlo ze stodoly
v sobotu 22. 10. od 18 hodin v Hatích, v sále hospody U Menclů.
(JoK)
* Zpívání s Honzou Šebestou organizuje 22. 10. od
19.00 klub Betlém v Lochovicích. Zpívat budeme
folkové písničky a písničky z pohádek. Hrajete-li
na nějaký nástroj, vezměte ho s sebou, nemáte-li,
zapůjčíme tamburínu.
Barbora KÖNIGOVÁ
* Lampionový průvod se koná 27.10. od 18.00 ve
Všeradicích. Půjdeme z horní návsi od bývalé hasičárny přes ves k pomníkům a na hřbitov. Přidat se
může každý.
Mirka SUCHÁ
* Drakiády se ve Vižině můžete zúčastnit 29. 10.
Sraz je ve 14.00 na hřišti. Tentýž den se od 20.00
ve vižinském Europajzlu koná posvícenská zábava
s tombolou. Hudba Sortiment. Jana FIALOVÁ
* Den čokolády páťáci ze ZŠ Osov oslavili touto
výbornou pochutinou, o které se dověděli mnoho
nových informací. Místo výtvarné výchovy vyrazili na exkurzi do galerie M. D. Rettigové ve Všeradicích. Zhlédli výstavu podbrdských malířů, vyslechli povídání o životě zdejší slavné rodačky, vyzkoušeli si všechny interaktivní prvky v expozici
- určování léčivých bylin, přiřazování starých názvů k současným, 3D projekci, pravidla stolování a
kvíz. Zároveň vyplňovali pracovní listy. Bylo to
zábavné i poučné.
Jana FIALOVÁ
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Chcete pochvalu? Vařte z cukety!
POKUD MÁTE I VY SVŮJ »ZARUČENÝ« CUKETOVÝ RECEPT, POŠLETE NÁM HO, MY JEJ OTISKNEME
Žáci sedmé třídy liteňské základní školy se v rámci hodin pracovních činností učí připravovat nejrůznější pokrmy. První hodina byla rozehřívací,
pekli skořicové muffiny. Jen se po nich zaprášilo.
Další lekce byla věnovaná cuketám.
Hodina je organizována tak, že děti pracují ve
třech skupinách. Každá z nich vaří přidělený typ

pokrmu. Skupiny se střídají. Vždy uvaří něco do
trouby, na sporák a připraví pokrm ze studené kuchyně. Minulý týden sedmáci vařili recepty s cuketou: cuketovou »hrachovku«, mramorovou cuketovou buchtu a cuketový salát.
Pracovali s chutí a jídlo, které připravili, všem
moc chutnalo. Děti od paní učitelky Martiny Vác-

Cuketová »hrachovka«
Suroviny:1 středně velká cuketa, 4 - 6 menších brambor, 4 - 5
stroužků česneku, 2 kostky zeleninového vývaru, koření - majoránka, pepř, petržel, sůl. Možno
zjemnit trochou smetany, do hotové polévky lze dát na kostičky
nakrájený a krátce osmahnutý
rohlík
Postup: Omytou cuketu i omyté, oloupané brambory nakrájíme na malé kostičky a dáme do
vařícího zeleninového vývaru.
Vaříme do změknutí. Vše rozmixujeme a ochutíme lisovaným
česnekem smíchaným se solí,
majoránkou, pepřem i solí. Rozmícháme do polévky. Při podá-

lavkové dostaly velkou pochvalu. Vyzkoušejte jejich recepty s cuketou také a věřte, že pohostíte i
skeptiky, kteří se domnívají, že z něčeho tak banálního jako je cuketa nemůžete uvařit výborné
jídlo. Pochvala vás zaručeně nemine, to vám vzkazují (poměrně zmlsaní) liteňští sedmáci.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

vání přidáme sekanou petrželku
a na oleji nebo na másle osmažené kostičky rohlíku.

Mramorová buchta
Suroviny: 350 g jemně strouhané cukety, 350 g polohrubé
mouky, 250 g cukru, 7 lžic oleje, 1 prášek do pečiva, 1 vanilinový cukr, 1 vrchovatá lžíce kakaa, 2 vejce
Postup: Z uvedených surovin
připravíme těsto. Část hmoty
oddělíme a promícháme ji s
kakaem. Plech vymažeme nebo
vyložíme pečícím papírem. Nalijeme světlé těsto, to pokapeme
tmavým, abychom vytvořili mramorování. Pečeme ve středně
vyhřáté troubě.

Cuketový salát
Suroviny: 250 g těstovin, 4 rajčata, 4 - 5 malých cuket, sterilovaná kukuřice, 1 bílý jogurt, 2
stroužky česneku, sůl
Postup: Těstoviny uvaříme »al
dente« (na skus) asi 10 minut,
propláchneme a necháme dobře
okapat. Cukety (mladé není nutno loupat) nakrájíme na tenké
plátky (půlkolečka). Rajčata spaříme, jemně na vrchu nakrojíme
do křížku, vložíme na chvilku do
vařící vody a poté rychle zchladíme, oloupeme, nadrobno pokrájíme. Připravíme zálivku: utřeme česnek s trochou soli, smícháme s jogurtem. Vše opatrně
smícháme a necháme odležet.

Tisíce lidí obdivovaly staré »mašiny«
V OŘECHU SE KONALY SLAVNOSTI TRAKTORŮ A - OŘECHŮ

DOBROTY Z CUKETY. Liteňští sedmáci ve škole
připravili několik výborných cuketových jídel.
Foto Hana HAVELKOVÁ

V neděli 2. října se konala akce
s podivným názvem Traktory
2011 a Slavnosti ořechů. Kde
jinde, než v Ořechu. Téměř 2500
lidí se přijelo podívat na nový
český rekord v délce řady traktorů vedle sebe (má hodnotu 69
kusů a 91,6 m na šířku), světový
rekord v plivání vlašských ořechů na dálku (10,64 m), na jarmark s ořechy, burčákem i dalšími dobrotami, dobrou muziku a
závody traktorů. Nejzajímavějšími exponáty byly bezesporu
parní stroje: dvanáctitunový
traktor z roku 1913 dorazil na
trajleru z Mníšku pod Brdy, parní válec z roku 1930 dorazil po
vlastní ose až ze Smíchovského
nádraží. Jejich sprinterský souboj byl vrcholem odpoledne.
Vladimír GLASER, Ořech

DĚDEČEK TRAKTOR. Nejstarší exponát, parní traktor z roku 1913,
dorazil do Ořechu z Mníšku pod Brdy.
Foto NN M. FRÝDL

Ani nejlepší kaviár nechutná lépe, než krajíc chleba s máslem
… ráno jsem vyšel ještě za tmy na zahradu a nad
jižním obzorem stál důstojně rozkročený bájný
Orion, symbol zimního období. Na východě pomalu růžověla obloha a během několika desítek minut se změnila v krvavě červené nebe doprovázející právě probuzené slunce. Nádherné, velkolepé,
skvělé i hladící. A najednou se vše to »důležité«,
kdy chceme být někde rychleji, víc stačit, mít rychlejší auto, větší televizi, vše lepší, výkonnější…
zdálo v porovnání s krásou, silou i pokornou mocí
přírody menší a jistě méně významné.
První říjnový víkend zazářil plný slunce, azurové
oblohy a zelené, rychle se měnící v pestrou paletu
všech barev podzimu. Nádherným víkendem jsme
se definitivně rozloučili s létem, i když tentokrát
babím, a je tu podzim. Možná žehráme na to, jak
léto rychle uteklo, že bylo málo slunce, že jsme se
málo koupali, nestačili jsme udělat to, co jsme
chtěli... Ale nemělo by to být naopak? Léto přece
bylo krásné, voňavé, hladící. A slunečný víkend
nám připomněl dobu, kdy jsme se koupali ve slunečních paprscích a užívali si dovolené. I teď jsme
přece plni zážitků z dalekých cest, blízkých výletů,
viděli jsme možná nový film v kině, navštívili hrad
či zámek, na který jsme se chystali léta, užili si některý z letních festivalů, prožili žhavou letní lásku
(na kterou budeme vzpomínat navždy), ochutnali,

co jsme dosud neznali (a nemusí to být drahé víno,
či exotické koření na gril). Přivřeme oči a vidíme
padající hvězdy na srpnové obloze, jež jsme pozorovali ležíce na vonícím seně za vesnicí, slyšíme
šumící březový háj na břehu jezera, odkud zní
smích dětí dovádějících ve vodě. Tento víkend byl
vlastně jakýmsi »bonusem«. Pokorně za něj poděkujme. A že hned v půlce následujícího týdne přišel skutečný podzim plný mlh, oblačnosti, deště a
nastávající zimy, kdy se ráno teploměr blíží nule a
odpoledne mnohdy jen lehce překročí desítku?
Ale to přece nevadí. Vždyť se můžeme těšit na nádherné barvy, do nichž se obleče příroda. Malíř
podzim rozložil svoji paletu a ještě včera zelené
psí víno na hradbě dnes záři rudě proti azurové
obloze, zelený strom na okraji pole shazuje žluté
listy do zoraných brázd. Balíky slámy rychle mizí
z polí, košíky se plní úrodou ovoce, zeleniny a všelijakých darů matky přírody. A co teprve vinaři,
slibující díky krásnému počasí skvělý ročník vín.
Je přece krásné se těšit na sklenku rubínového
vína, v níž se odráží mihotavý plamen svíčky i tóny
hudby, která jen podtrhne náladu a vůni daného
okamžiku. Nebo teplo sálající z roztopených kamen, šálek čaje nebo kávy a pěknou knihu.
Je toho tolik, co pohladí duši i srdce člověka a vůbec to není otázka množství věcí kolem nás, jejich

velikosti, hmotnosti. Je to jen a jen otázka stavu
duše i otevřenosti srdce. Ani nejlepší kaviár nechutná lépe než krajíc chleba s máslem snídaný s
hrnkem kávy v kruhu své rodiny. A buřty opečené
na ohni lehce trumfnou vybrané lahůdky v restauraci, když je jíme s přáteli a za zvuků praskajícího
ohně i tónů kytary. Prostě je krásně na tom světě,
i když se nám to mnohdy nezdá. Občas nás starosti
a problémy doženou, máme pocit, že je toho na
nás moc, že to dál nejde. Ale jde. Každý den ráno
slunce vyjde, a to i po té největší bouřce. A tak
přeji i nadále samé dny provoněné sluncem nejen
nad hlavou, ale i sluncem na jazyku a sluncem v
duši. Krásný, barevný, zážitků a pohody plný podzim všem!
Petr TUČEK, Praha
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Letovský zpravodaj
Aktuální informace o dění v Letech a okolí

OBČAS SE ROZDIVOČÍ. Letovský cvičák se každou neděli zaplní štěňaty i jejich doprovodem.

V řadě stáli ovčáci, hovawarti i »chod«
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ CHYSTAJÍ NA 28. ŘÍJNA 4. ROČNÍK PODZIMNÍHO ZÁVODU
Slunečný podzim jsme si na letovském cvičáku pěkně užili. V sobotu
1. října se konaly druhé podzimní
zkoušky z výkonu. Řada na nástupu
byla pěkně pestrobarevná. Stálo v ní
šest německých ovčáků, dva hovawarti, beauceron, abeagle, entlebušský salašnický pes, thajský ridgeback, český strakatý pes, bearded colie, švýcarský ovčák i chodský pes.
Den byl jako malovaný, a tak zkoušky rychle utíkaly. Všichni se snažili
co nejlépe to předvést, co natrénovali
- ze šestnácti účastníků bylo třináct
úspěšných, jen tři odešli posmutnělí,

protože body na zkoušku nestačily. I
to se stává, ale když nejde o život,
nejde o nic! Zkoušek ještě bude...
S podzimem přibyla do kurzů další
nová štěňátka, a tak se cvičák každou
neděli odpoledne na dvě hodiny neuvěřitelně zaplní štěňaty i jejich doprovodem. Občas štěňátko provází do
»psí školky« doslova celá rodina, a
tak je na place živo. Občas trneme strachy, aby se dětem, které doprovázejí rodiče a pejsky na cvičák, něco nestalo. Ne, že by pejsci chtěli někomu
ublížit, ale při svých hrách se občas
rozdivočí a vesele se honí, takže by

mohlo snadno dojít k úrazu. Pravidelně rodiče na toto nebezpečí upozorňujeme, někdy však zbytečně, bez
odezvy. Přejeme si, aby byla na place
každou neděli pohoda, aby si štěňata
mohla pohrát a získávala tak sebejistotu, aby z nich vyrostli sebevědomí
bezproblémoví psi a aby se jejich páníčci dozvěděli co nejvíce informací.
K tomu je třeba pochopení, vzájemná
ohleduplnost a tolerance nás všech.
A co nás na podzim ještě čeká? Dvoje zkoušky z výkonu a 4. ročník podzimního závodu s vloženým obranářským závodem, který se bude konat
28. října. Diváci jsou samozřejmě
zváni a vítáni.
Celou zimu, kromě vánočních prázdnin, budou fungovat socializační kurzy, tak jako každý rok. Cvičíme prakticky za každého počasí. Podrobnosti, fotografie z našich aktivit, spoustu
článků, zajímavostí, reportáží a povídání najdete na webu www.kklety.cz
Máte-li chuť, přijďte se na nás v neděli odpoledne podívat, uvidíte sami, co
se pejsci všechno mohou naučit a jak
to jejich páníčky s nimi baví. Těšíme
se na vás.
Alena VANŽUROVÁ,
Kynologický klub Lety

20/2011 (28)

Foto Alena VANŽUROVÁ

V Letech se potkají
špičkoví cyklisté
V sobotu 22. 10. se v letovském Pivotelu MMX uskuteční setkání mistrů
cyklistiky. Po poledni má každý návštěvník možnost absolvovat s našimi
nejlepšími cyklisty asi dvouhodinovou vyjížďku Poberouním. Přibližně v
17.00 se cyklisté i jejich příznivci sejdou v restauraci. Těšit se můžete na:
- Jaroslava Kulhavého – mistra světa
a vítěze světového poháru
- Petra Benčíka – mistra republiky v
silničním závodě
- Jana Škarnitzela – mistra republiky
- Jiřího Hudečka – mistra republiky v
časovce a 3. z Univerziády
- Františka Raboně – mistra republiky v časovce
- Radima Kořínka – dvojnásobného
olympionika
- Pavla Padrnose – pětinásobného
účastníka Tour de France
- Jaromíra Purmenského – mistra
republiky v časovce
– tým PSK Whirlpool a možná i Romana Kreuzigera…
Na ojedinělou akci, které bude předcházet páteční tisková konference v
hotelu Evropa na Václavském náměstí v Praze, všechny srdečně zveme.
Robert CHLÁDEK, Lety

Posvícení už se chystá, dorazí i svatý Martin

Lety - V plném proudu jsou přípravy Svatomartinského posvícení. Vyhlášená akce, na kterou se rok co rok sjíždějí návštěvníci z širokého okolí, se
na letovské návsi bude konat v sobotu 12. listopadu.
Od 11 hodin se před obecním úřadem bude střídat kapela za kapelou - diváci
se mohou těšit na dechový orchestr Junior, Pražský pouťový orchestr, Vlak na
Dobříš, Pilsner Jazz Band, staropražský Třehusk i rakovnický Brass Band. Nebudou chybět zabíjačkové pochoutky ani posvícenské koláče, v jejichž pojídání na čas se bude soutěžit. V 15.00 na náves dorazí svatý Martin na koni a bude
předána Cena NN určená těm, kteří nezištně pracují pro náš kraj.
(mif)

Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ

Naše noviny 21/11

Výluka omezila dopravu do Berouna
NĚKTERÉ VLAKY Z PRAHY KONČÍ V KARLŠTEJNĚ, DALŠÍ JEZDÍ JINAK, NEŽ OBVYKLE
Poberouní - Do 21. října potrvá
výluka na železniční trati mezi
Karlštejnem a Berounem. Provoz
je přerušen vždy od 8. 40 do 15.00.
Vlaky Os 8820 a Os 8832 z Prahy

Přezouváte svůj vůz
na zimní pneumatiky?

Poberouní - Poberounští řidiči,
zdá se, jsou ukáznění. Na otázku,
zda na zimu přezouvají svůj vůz,
totiž většina odpověděla, že ano.
Richard Lukeš, Liteň: Na zimní
pneu přezouvám. Měsíčně ujedu asi
4 tisíce kilometrů po celé republice.
Zimní pneumatiky se na sněhu a ledu chovají zásadně lépe než letní,
takže nemám o čem přemýšlet.
Štěpánka Jandusová, Řevnice: Přezouvám. Je to nutnost s ohledem na
bezpečí těch, co vozím, i na ovladatelnost vozu. Argument, že investice
do zimního přezutí jsou vyhozené
peníze, je výmluva. Jen se podívejme, kolik prohospodaříme peněz za
luxusní doplňky do aut, jež nemají s
bezpečností provozu nic společného.
Luboš Eliášek, Nesvačily: Přezouvám. U nás když napadne sníh, tak
bychom se bez zimních pneumatik
nikam nedostali. Někdy nemůžeme
vyjet, i když zimní pneu máme.
Věra Hůlová, Lety: Všechna auta
na zimu přezouváme již roky. Hlavní
důvod je bezpečnost při provozu vzhledem k pozdní, nedostatečné a
špatné údržbě silnic.
Lenka Strouhalová, Radotín: Já na
autě mám stále letní pneumatiky.
Vyjíždím jen zřídka a když napadne
sníh či bude námraza, prostě nevyjedu. Nevyplatí se mi to.
(pef)

Policie chytila zloděje

Mokropsy - Zloděje, který se vloupal do chaty v Mokropsích, přenocoval tu a chtěl si odnést věci na zimu, chytili 3. 10. řevničtí policisté.
Na zloděje policisty telefonicky upozornil majitel chaty nedaleko Berounky. „Zjistili jsme, že pětadvacetiletý mladík se do téhož objektu
vloupal již v roce 2010 a byl za to
odsouzen,“ uvedl velitel řevnických
policistů Jiří Dlask s tím, že nyní okresní státní zástupce rozhodl ve spolupráci s okresním soudem muže
odsoudit ve zkráceném přípravném
řízením tj. do 48 hodin. „Nastává
období, kdy chaty osiří a stanou se
cílem mnoha zlodějů,“ varuje Dlask
a dodává: „Prosíme majitele chat, ať
odvezou vše, co má nějakou hodnotu, a ty, kteří zůstávají, ať sledují, co
se děje v jejich okolí!“
(mif)

jsou ukončeny v Karlštejně. Zde také
mimořádně zastaví rychlíky Ex 354
a Ex 352. Vlak Os 8836 pojede v
úseku Karlštejn - Beroun o 20 minut
později. Vlaky Os 8824 a Os 9918
budou mimořádně prodlouženy do
stanice Karlštejn. V opačném směru
vlaky Os 8825, Os 8829, Os 8831,
Os 8833 a Os 8837 pojedou pouze v
úseku Karlštejn - Praha hl. n., v úseku Beroun - Karlštejn jsou odřeknu-

ty. Vlak Os 8821 pojede v úseku Beroun - Karlštejn o 10 minut dříve. Vlaky Os 8827, Os 9927, Os 9929 pojedou mimořádně z Berouna. Rychlíky
R 755 a Ex 355 mimořádně zastaví v
Zadní Třebani, kde na ně vyčká
osobní vlak z Lochovic. Rychlíky R
1245 a R 1249 pojedou v úseku Praha-Smíchov a Beroun přes Rudnou,
na odklonové trase však nebudou zastavovat. Výlukový jízdní řád najde-

Děti hladily hada, k Berounce dorazil cirkus

Asi stovka diváků se přišla podívat na představení cirkusu Rodolfo, který
rozbil šapitó u fotbalového hřiště v Zadní Třebani. Cirkus brázdil krajem zastavil se i v Řevnicích, Dobřichovicích a Litni. „Měli poníky, kozy, kozla
a obrovského hada, kterého do manéže nesli dva chlapi. Děti ho hladily a
mohly se s ním vyfotit,“ popsala jedna z divaček, Kateřina Balíčková s tím,
že děti zaujal i pes převlečený za slona. Při představení, které trvalo asi hodinu a půl, se předvedli také artisté a klaun. (pef)
Foto NN M. FRÝDL

O Zadní Třebani vzniká animovaný klip
Zadní Třebaň - Animovaný film, zčásti satirický, zčásti historický, o Zadní
Třebani vzniká v těchto dnech. Měl by zachytit vznik i vývoj obce a sloužit k
její propagaci. „Na klip přispěla obec, dalších 15 500 Kč se vybralo od lidí,
kterým se tato myšlenka líbí,“ sdělil starosta Zadní Třebaně Stanislav Balíček s tím, že snímek vzniká pod záštitou profesionálního střihače, Zadnotřebaňana Zdenka Patočky. „Po dokončení bude klip k vidění jednak na našich
webových stránkách, jednak na internetové televizi Karel TV. Samozřejmě
jakékoliv další příspěvky jsou vítány,“ dodal Balíček.
(pef)

DÍLO VANDALŮ. Vandalové řádili v řevnické ulici Na Stránce - pravděpodobně v noci na 15. října poškodili lavičky a ukopali vysázené mladé stromky včetně ohrádek.
Foto Libor KVASNIČKA, starosta Řevnic

»Raněného« nenašli, přišel sám

Řevnice - V poli poblíž silnice mezi Řevnicemi a
Halouny se zkraje října ocitl osobní vůz značky
Renault. K nehodě byli se záchrankou přivoláni také řevničtí profesionální hasiči.
„Zraněného řidiče jsme našli mimo vůz, v poli,“
uvedl jeden z hasičů Pavel Vintera s tím, že zraněnému byla poskytnuta předlékařská pomoc a po
příjezdu záchranky byl předán do její péče. „Protože byly v autě nalezeny doklady i mobil další
osoby a řidič nebyl vzhledem ke zranění schopen
sdělit, zda s ním ve voze ještě někdo cestoval, začala jednotka prohledávat okolí,“ doplnil Vintera.
Do pátrání se zapojili také řevničtí dobrovolní hasiči a policejní psovod. „Po půl hodině bylo pátrání odvoláno - hledaná osoba se dostavila na místo
a sdělila, že ve voze nejela,“ uzavřel Vintera. (mif)

te na http://www.ropid.cz/files/mimoradnosti/zeleznice/171kb.pdf .
Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje

* Stopy a stopičky se budou vyrábět
26. 10. od 16.00 v Rodinném centru
Leťánek Lety. Vyrobte během chvíle
na destičku z keramické hlíny krásný
dekor, který vám připomene, jakého
»drobečka« jste doma měli!
(bt)
* Farmářské trhy se konají 29. 10.
od 8.00 do 12.00 u zámku Dobřichovice.
(vlc)
* Dodávka elektrické energie bude
přerušena 21. 10. a 26. 10. od 7.30
do 15.00 v oblasti Řevnic a Letů
Kejnská - V Kanadě.
(pef)
* Naše noviny zvou na tradiční Drakiádu. Koná se v neděli 6. 11. od
15.00 na kopci Vrážka mezi Zadní
Třebaní a Řevnicemi. Připraveny budou soutěže o nejlepší draky. (lup)
* Další etapu kanalizace dokončili v
Řevnicích. „V ulicích Škroupova, 5.
května, E. Krásnohorské, K. Světlé,
Švabinského, Jiráskova, Kozinova,
Husova, Žižkova i Havlíčkova se lidé mohou připojit na kanalizaci.
Nejdříve ale musí podepsat smlouvu
s provozovatelem (Ekos),“ sdělil starosta Řevnic Libor Kvasnička. (pef)
* Záchytný kotec pro odchycené a
zatoulané psy za 15 000 Kč pořídila
obec Zadní Třebaň. „Bylo to nutné,
abychom je nemuseli hned posílat
do útulku či uvazovat na dvoře OÚ,“
řekl starosta Stanislav Balíček. (pef)
* Městská policie Černošice přijme
pracovnici na administrativní činnost. Zájemci se mohou hlásit do
20.10. na černošické radnici, Informace na tel.: 725051328.
(pef)
* Kamerový systém už několik týdnů »hlídá« dobřichovické nádraží.
Od jeho instalace neeviduje policie
jedinou krádež, proto rada města plánuje osazení kamer i jinam.
(pef)
* Požár suché trávy na louce v Hlásné Třebani zkraje října společně likvidovali řevničtí profesionální a hlásnotřebaňští dobrovolní hasiči. O pár dní
později pak Řevničtí hasili trávu a
hnojiště poblíž přístřešků a osobních
aut v Zadní Třebani.
(mif)
* K autu převrácenému na bok v řevnické ulici Pražská byli 10. 10. v 0.33
přivoláni místní profesionání hasiči. Z
auta, jež se ocitlo mimo vozovku, byl
vyproštěn lehce zraněný řidič a předán do péče záchranky.
(pav)
* Dětskou trampolínu u fotbalového
hřiště v Litni poškodil neznámý vandal. Prořezal ochranou síť po obvodu
trampolíny a vytrhal několik pružin.
FC Liteň má škodu 3.000 Kč. (mif)

Hasičská technika je poněkud historická...
CVIČENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SE V ZADNÍ TŘEBANI ZÚČASTNILO 41 MUŽŮ
V pátek 30. září se v Zadní Třebani konalo námětové cvičení
dobrovolných hasičů okrsku Liteň. Zúčastnilo se ho 41 mužů z
několika obcí. Měli zorganizovat dálkovou dopravu vody do
kopce s doplňováním vody z cisteren. Z potoka se kvůli nízkému
stavu hladiny voda čerpat nedala. Při spolupráci týmů se ukázalo, že zadnotřebaňská technika je poněkud historická - náš
zásahový vůz měl problémy s výjezdem do kopce k zásahu a nás-

ledně nevydržel stroj tlak vody
poslaný od spodních týmů a byl
vyřazen z činnosti. Přes zimu
bude nutné vše opravit.
Od září se každou středu v zadnotřebaňské zbrojnici schází na
schůzky 30 mladých hasičů. Již
se zúčastnili Karlštejnského poháru v požárním útoku i Tlustického srandamače. Tam se kromě
starších a mladších žáků poprvé
předvedla naše přípravka, a to
nejen v útoku, ale i ve svérázné
štafetě – běh s požárním žebří-

kem, skoky v pytlích a shazování
plechovky pomocí džberovky.
Všichni si to užili. Nejdůležitější
závod se konal 8. 10. v Komárově - branný závod a štafety požárních dvojic hry Plamen. Za
deštivého a velmi studeného počasí všichni proběhli trať s několika stanovišti. Našim družstvům se příliš nedařilo, projevil se
nízký věk dětí i malé zkušenosti
se soutěží. Snad se nám v jarní
části soutěže povede lépe!
Josef MALÝ ml., Zadní Třebaň
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Cyklisté v dešti a zimě šlapali na Brdy
STOVKA ZÁVODNÍKŮ SE V ŘEVNICÍCH ZÚČASTNILA ČASOVKY UNIE AMATÉRSKÝCH CYKLISTŮ
Řevnice - Závody Unie amatérských cyklistů se konaly 8. října v
Řevnicích. Stovka účastníků v nevlídném počasí šlapala od Lidového domu na vrchol Hřebenů.
Od 11 hodin, kdy začala registrace, se
závodníci projížděli Řevnicemi, rozehřívali se cvičením a někteří dokonce
i na trenažérech, které si přivezli s sebou. I když bylo počasí opravdu mizerné, chladné, a chvílemi dokonce
pršelo, časovky do vrchu měřící pět a
půl kilometru se zúčastnilo devadesát
devět cyklistů. Síly změřili v různých
věkových kategoriích. Traťový rekord
z roku 2002, o který se časem 12.01,8
minut postaral Michal Koš, překonán
nebyl. Letošní nejlepší čas má hodnotu 12.38,20 minut.
Start byl u Lidového domu, cíl na vrcholu stoupání z Řevnic směr Mníšek
pod Brdy, vedle parkoviště u Skalky.
Závod začal ve 13 hodin - každých 30
vteřin vyjížděl na trať další cyklista.
Absolutním vítězem v elitní kategorii
A se stal Václav Nežárka z týmu CK
Královice Atombike, druhou příčku
obsadil jeho oddílový kolega Milan
Miller, který byl o bezmála jedenáct
vteřin pomalejší, než premiant. Třetí
místo patří Radku Šuvadovi z týmu
Viessmann (13.24,60 minut).

fandů a fotografů. „To je pro nás skoro jako droga,“ tvrdil Chalupecký,
který ve »své« kategorii« D (50-60
let) skončil pátý. „Jsem moc spokojený, už 14 dní se potýkám s nachlazením. Jelo se super a vůbec si neumím
představit, že bych na závod nedorazil. Kolo je můj velký koníček. Bez
něj už si život neumím ani představit,“ svěřoval se v cíli novostrašecký
sportovec, jenž se podniků Unie amatérských cyklistů účastní pravidelně a
na kole trénuje denně. Řevnická časovka byla jedním z posledních letošních závodů. Cyklisty teď čeká zimní
přestávka, k závodění se vrátí zase až
v dubnu.
Petra FRÝDLOVÁ

A JEĎ! Na trať časovky se vydává další cyklista. Foto Petra FRÝDLOVÁ
„Počasí nám nepřeje, na cyklisty je ká. „Takže už se na závod těším, stejzima!“ stěžoval si před startem Jiří ně jako na povzbuzující pokřiky před
Chalupecký z Nového Strašecí. Hned cílem,“ usmíval se.
ale dodával, že nový povrch nedávno Závodníky skutečně navzdory chladopravené silnice k jízdě vyloženě lá- nu doprovázely početné skupinky

Výsledky dalších kategorií:
B-kategorie:
1. Koubík Michal, SP Kolo
2. Zahrádka Petr, Alltraining - Lawi
team
3. Zachař Přemysl, Sokol Veltěž
C-kategorie:
1. Šafář Pavel, High5.cz
2. Prager Karel, Vinohradské šlapky
3. Michal Petr, CSK Markus
D-kategorie:
1. Kakač Miroslav, Cyklosport Kern
2. Krummer Radoslav, CSK Markus
3. Hájek Stanislav, Cyklosport Kern

Řevnice prohrávaly už 1:7, přesto nakonec zvítězily
PRVOLIGOVÍ HÁZENKÁŘI NEČEKANĚ PŘIPRAVILI FAVORIZOVANÉHO SOUPEŘE Z PODLÁZEK O VŠECHNY BODY

V sobotu 8. října odehráli řevničtí
»národní« házenkáři další kolo. Přijelo k nám Březno a hned první zápas
se postaral o překvapení. Mladší kategorie »koeduci« (hrají dívky i kluci
společně) nastoupili v osmi, navíc se
po pár minutách zranila Bára Dercová a zápas nedohrála. Nebylo by na
tom nic zvláštního, kdyby tím sedmým
nebyl Vojta Zavadil, který odehrál
svůj první zápas. Přišel do »velkých«
z přípravky minulý týden a na zápas
šel s tím, že odehraje jen pár minut.
Hrál v obraně a statečně čelil o dost
větším soupeřům. Za zmínku stojí i
netradiční útok Fífa, Terka, Bára H.
(Edl, Šimonovská, Humlová).
Řevnice koeduk. - Březno 10:3
Branky: Edl 6, Šimonovská 2,
Humlová 2
Řevnice A st. žákyně - Březno 4:29
Branky: Humlová M. 2, Humlová
B., Matoušková
Řevnice B st. žákyně - Březno 8:11
Branky: Humlová M. 4, Šťastná 3,
Matoušková
Starším žákyním se nedařilo pro vel-

kou marodku a účast hráček na jiných
akcích. Chyběly největsí opory: brankářka Katka Mojžíšová, která bourala na kole, útočnice Katka Mandlíková, která se zranila na tréninku, a
zmíněná Bára Dercová.
Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice
Další výsledky
Řevnice B - Republikán 15:15
Góly: Jandus 4, Veselý T. 3, Veselý
M. 3, Štech J. 2, Jelínek M. 2, Veselý P.
Hezké utkání se starší garniturou
skončilo spravedlivou remízou.
NH Řevnice – Spoje Praha 31:15
Branky: Veselý 13, Štech 9, Jelínek
5, Holý 4
V nedělním sychravém počasí se hrál
nadstavbový turnaj dorostenců. Kluci
nezačali dobře a stále dotahovali náskok soupeře. V závěru poločasu se
dostali do vedení, které druhý poločas dále navyšovali.
NH Řevnice – Sokol Bakov 20:14
Branky: Štech 7,Veselý 7, Jelínek 5,
Kraus

Naši si dovolili prohrávat už 1:7! Ještě do poločasu ale dokázali vývoj obrátit a zaslouženě vyhráli.
NH Řevnice - Sokol Podlázky 24:18
Branky: Hartmann 10, Knýbel 7,
Zavadil 6, Štech
Odpoledne jsme mohli vidět kvalitní
utkání druhé ligy. Přijely Podlázky,
které letos hrají výbornou házenou, a

byly v tabulce o 6 příček výš, než naši borci. První poločas tomu i nasvědčoval - naši dotahovali až tříbrankový náskok. S koncem poločasu
ale vyrovnali na 13:13! Druhý poločas se ještě rozchytal Milan Zelený a
povolil soupeři jen pět branek. Nečekané vítězství bylo doma.
Petr HOLÝ, Řevnice

Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.
MÍČ MÁ BÁRA. Bára Humlová se v házenkářském zápase Řevnic s Březnem
postarala o dvě branky.
Foto Petra FRÝDLOVÁ

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.
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Ostrovan si pohrál s Hudlicemi - 4:1
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Zatímco Dobřichovičtí
po několika porážkách celkem bez
problémů přehráli favorizované
Úvaly a Třebaň si podobně přesvědčivě poradila s Hudlicemi, Řevnicím se stále nedaří. Po sedmi kolech byly na chvostu tabulky. (mif)
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Dobřichovice - SK Úvaly 3:0
Branky: Kalivoda 2, Karda
Úvod byl poznamenán nepřesnostmi,
ale Dobřichovičtí díky důrazu začali
mít postupně navrch. Ve 28. minutě
dostal Kalivoda krásnou přihrávku
mezi stopery a po dvou třech krocích
z hranice pokutového území prudkou
střelou k tyči otevřel skóre. Za další
dvě minuty se situace téměř opakovala: Kalivoda přibíhal z pravé strany a
střílel napříč vápnem - 2:0. To byl pro
sebejisté hosty šok. Škoda, že Dobřichovičtí zahodili další dvě tři tutovky.
Hned od začátku 2. poločasu nasadilo věkově mladší družstvo Úval vyšší
tempo, kterému většina domácích nestačila. Naštěstí výborně zahrála sto-

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Dobřichovice - Benátky 22. 10. 15:30
Louňovice - Dobřichovice 29. 10. 14:30

FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Cerhovice 23. 10. 15:30
FK Lety - Dublovice 30. 10. 14:30

ŘEVNICE, III. třída

Statenice - Řevnice 22. 10. 15:30
Řevnice - Roztoky 29. 10. 14:30

ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
Tmaň - OZT 22. 10. 15:30
Cembrit – OZT 30. 10. 10:15

KARLŠTEJN, III. třída

Zdice B - Karlštejn 23. 10. 15:30
Karlštejn - SK Chyňava 29. 10. 14:30

VŠERADICE, III. třída

Durisol Všeradice - Rpety 22. 10. 15:30
Všeradice - Sparta Podluhy 29. 10. 14:30

LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Vysoký Újezd 23. 10. 15:30
Osov - Liteň 29. 10. 11:30

VIŽINA, IV. třída okres. soutěže
Chrustenice - Vižina 23. 10. 15:30
Vižina - Hýskov 29. 10. 11:30

perská dvojice Starec-Smiovský a neomylný gólman Fajfrlík. V 52. minutě několik domácích vyšachovalo defenzívu soupeře, Vořechovský prostrčil přihrávku po hranici velkého váp-

JASNÁ VÝHRA. Dobřichovice si na svém hřišti bez problémů poradily s celkem Úval - zvítězily 3:0.
Foto NN M. FRÝDL
na na Kardu, jenž nechytatelnou střelou upravil na konečných 3:0. (oma)
Sedlčany - Dobřichovice 2:0
Hosté hráli od 20 minuty bez vyloučeného Šourka.
(oma)
IV. třída okresní soutěže
Kytín - Dobřichovice B 1:0
První porážku v soutěži utrpělo béčko Dobřichovic. Přesto mu zatím patří v tabulce první místo.
(oma)
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Březnice 1:0
Branka: Jůna
Hosté byli po většinu utkání bojovnější a fotbalovější, domácí působili
ospalým dojmem a vyhráli jen díky
nedisciplinovanosti hostů. Zkraje 2.
poločasu Radův pas našel Jůnu, který
z 10 metrů nezaváhal - 1:0. Hosté se
snažili o vyrovnání, ale přibrzdil je
jejich záložník, který udeřil v přerušené hře faulujícího Nesrovnala a byl
vyloučen. V 65. minutě byl v gólové
situaci sražen Rada, za což byl hostující hráč vyloučen. Přesto si hosté vypracovali další dvě gólovky, při té
druhé zachraňoval Bezděk na branko-

Zavadil skončil v nemocnici
LIGOVÍ HÁZENKÁŘI ODEHRÁLI POSLEDNÍ MISTRÁKY
Řevnice – Řevničtí druholigoví házenkáři sehráli 15. a 16. října poslední letošní mistráky.
Řevnice – Sokol Osek 28:19
Branky: Hartmann 14, Knýbel 6,
Štech 4, Zavadil 3, Stříž
Nečekaně hladký průběh mělo obávané utkání. Kaňkou byl faul při střelbě Fandy Zavadila - vymknul si rameno a musel být převezen do nemocnice, kde mu je nasadili zpět!

Vyrazí na Šumavu,
už pošestnácté
Zadní Třebaň - Patnáct výprav na
podzimní Šumavu už mají za sebou zadnotřebaňští turisté. Letos
na konci října vyrazí pošestnácté.
Turisty tentokrát čeká putování po
trase Holubov - Dívčí Kámen - Zlatá
Koruna - Český Krumlov - Rožmberk - Vyšší Brod. Dvacetičlenná
skupina za tři dny zdolá 42 kilometrů a kromě krás Šumavy i Blanského
lesa bude moci obdivovat také několik hradů a dva kláštery.
(mif)

vé čáře. V 89. minutě vstřelil Jablonský branku, ale nebyla pro postavení
mimo hru uznána.
(jik)
Tochovice - FK Lety 2:0
Zbytečná ztráta tří bodů se soupeřem,

Řevnice – Litohlavy 15:20
Branky: Hartmann 8, Knýbel 5,
Štech, Stříž
Poslední utkání podzimu začalo slibně. Vedli jsme 3:1, pak však na delší
dobu vypadla střelba. Soupeř převzal
iniciativu a zápas dovedl k výhře.
Zbylá družstva hrála v sobotu s Modřany, v neděli v Čakovicích:
Řevnice žáci – Modřany 7:6
Branky: Edl 3, Huml 3, Mojžíš
Řevnice žákyně – Modřany 16:15
Branky: Humlová 8, Kecová 7,
Krtková
Řevnice žáci – Modřany 14:9
Branky: Holý10, Kraus 3, Huml
Řevnice B žákyně – Modřany 14:13
Branky: Šťastná 5, Kecová 3, Humlová M. 3, Humlová B., Krtková,
Schýbalová
Řevnice muži – Modřany 22:25
Branky: Veselý M. 6, Jandus 6,
Veselý P. 5, Štech 4, Jelínek
Avia Čakovice žáci – Řevnice 18:18
Branky: Edl 8, Huml 8, Mojíš 2
Čakovice - Řevnice žáci 10:11
Branky: Huml 6, Edl 5
Házená i na straně 11.
Petr HOLÝ

proti kterému se Letovským již tradičně nedaří.
Jiří KÁRNÍK
ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
OZT - Hudlice 4:1
Branky: Procházka 2, Pazdera 2
Ostrovan potřetí za sebou doma vyhrál 4:1. Na rozdíl od minulých zápasů však o svém vítězství rozhodl už v
1. poločase, který vyhrál 3:0. Podle
kapitána Jana Paličky šlo o nejlepší

Ostrovan získal bod venku, ale měl
na tři. Domácí, kteří byli vinou vyloučení i zranění oslabeni o 7 hráčů
základní sestavy, jednou vystřelili a
dali gól. OZT jejich branku dobýval
celý zápas - trefil se až v nastaveném
čase po rohu Palička.
(Mák)
ŘEVNICE, III. třída
Červený Újezd - Řevnice 2:0
Sedmé kolo a žádné vítězství! Už po
poločase bylo jasné, že na body Řevničtí nemohou pomýšlet ani tentokrát.
(Mák)
Řevnice - Kosoř 3:3
Branky: Pitauer, Zuska, vlastní
Zase bez vítězství, i když tento výsledek se dá považovat za zisk - domácí
prohrávali již 0:2 a 2:3.
(Mák)
KARLŠTEJN, III. třída
Cembrit Beroun - Karlštejn 0:0
Vyrovnané utkání mohl v 85. minutě rozhodnout útočník hostů. Šel sám
na bránu, ale nedal. V 70. minutě byl
po druhé žluté kartě vyloučen karlštejnský Kubíček.
Josef MOTTL
LITEŇ, IV. třída
Liteň - Vižina 1:2
Branka: Lasko
Hosté ze zajištěné obrany vyráželi do
brejků a stříleli z nich branky. (mik)
Nižbor B - Liteň 2:2
Branky: vlastní, Berka
Nižbor měl převahu, Liteň dvakrát
udeřila po chybách brankáře. (mik)

UŽ LETÍ. Kapitán Zadní Třebaně Jan Palička centruje přes zeď hráčů Hudlic. Tentokrát sice gól nepadl, ale i tak OZT vyhrál 4:1. Foto NN M. FRÝDL
utkání v sezoně. Absenci opor Veseckého a Novotného (na podzim už si
kvůli zranění nezahraje) nahradili ostatní bojovností a minimem chyb. O
čtyři góly se rovnoměrně postarali
Roman Pazdera – jeho gól do šibenice z trestného kopu byl výstavní – a
Petr Procházka, který má fantastickou střeleckou formu.
(Mák)
Karlštejn - OZT 1:1
Branka OZT: Palička
Branka Karlštejna: Lopušan

Ve výsledcích
III. třída okresní soutěže Beroun
Všeradice A - Březová 1:1
Branka Všeradic: Suchý
Zaječov - Všeradice 0:2
Branky Všeradic: Červenka, Suchý
IV. třída okresní soutěže Beroun
Všeradice B - Vysoký Újezd 0:2
Osov - Všeradice B 2:0
Vižina - Mořina 2:0
Vižina - Zdejcina 3:1
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