
Pro občanku budete muset do Prahy či Berouna
MATRIKÁŘKA: „ÚŘAD SE NOVELOU ZÁKONA ZASE O TROCHU VÍC VZDALUJE OBČANOVI…“

V tomto čísle Našich novin:
* V Řevnicích postaví zeměloď - strana 2

* Děti tancovaly s koštětem - strana 5

* Posvícení »vyšperkuje« zabijačka
- strana 7

Soše v Dobřichovicích požehná
pražský arcibiskup Duka
Dobřichovice - Vzácnou návštěvu přivítají 15.
listopadu Dobřichovice. Opravené soše sv. Jana
Nepomuckého přijede požehnat samotný arci-
biskup pražský Dominik Duka.
Slavnostní znovuodhalení a požehnání sochy, na
jejíž opravě se podíleli sochař Petr Vitvar, malíř
Jakub Kándl a stavař Michal Velebil, připravuje
dobřichovická radnice spolu s místní farností.
Účast na malé slavnosti, která se od 18.00 usku-
teční přímo u sochy na Křižovnickém náměstí,
potvrdil 36. arcibiskup pražský Dominik Duka a
pozván je také nový velmistr Rytířského řádu kři-
žovníků s červenou hvězdou Josef Šedivý. Součás-
tí akce bude i kulturní program.  (pef)

Karlštejn, Poberouní - Potřebujete
novou občanku? Žádný problém,
zajdete si na nejbližší matriku. Za-
tím. Do 30. listopadu. Od tohoto
data už budete muset do Prahy či
do Berouna.
Posledním listopadovým dnem  roku
2011 končí nabírání žádostí o občan-
ský průkaz na matrikách. Žádosti bu-
dou nově zpracovávat nejblíže na
Městském úřadu v Berouně či na pra-
covišti MěÚ Černošice v pražské

Podskalské ulici. Na matričních úřa-
dech, třeba v Řevnicích nebo v Karlš-
tejně, už vám novou občanku od pro-
since nezařídí.
„Od 1. 12. si lidé, kteří až dosud cho-
dili k nám, budou muset vyřizovat
žádosti o občanky na Městském úřa-
du v Berouně,“  sdělila karlštejnská
matrikářka Eva Cůbrová. „Úřad se
zase o trochu víc vzdaluje občanovi,
ale vzhledem k technickému vybave-
ní nutnému ke zpracování žádosti o

nový typ průkazu asi  jiné řešení není
možné,“ dodala. 
Na základě novely zákona se totiž od
2. 1. 2012 začnou vydávat nové »ob-
čanské průkazy se strojově čitelnými
údaji« i »občanské průkazy se strojo-
vě čitelnými údaji a s kontaktním ele-
ktronickým čipem« (e-OP).
Vzhledem k zavádění nového typu
zpracování občanek bude podle pra-
covnic MěÚ Beroun ve dnech 17. 11.
- 21. 11. a 23. 12. 2011 - 2. 1. 2012

odstaven systém a přechodně zasta-
ven příjem žádostí o vydání e-OP.
„Starším lidem, u kterých je předpo-
klad, že by pro ně bylo obtížné po 1.
lednu 2012 dopravit se na vzdáleněj-
ší pracoviště, a kterým končí platnost
občanského průkazu během 1. polo-
letí roku 2012, doporučujeme jeho
výměnu uskutečnit ještě letos,“ sděli-
la zaměstnankyně městského úřadu v
Řevnicích Monika Kučerová. 
(Dokončení na straně 9) (pef)

1. listopadu 2011 - 22 (557) Cena výtisku 7 Kč

Vlaďka Erbová: Tomáš chodí na ryby k Berounce, já do cukrárny
Černošice - Krásná a žádaná mo-
delka. Playmate. Milující mamin-
ka dcerky Viktorie. Patronka Na-
dace pro výzkum rakoviny. Part-
nerka stopera Sparty Tomáše Řep-
ky. To vše jsou tváře Vlaďky Erbo-
vé, všestranné obyvatelky Černo-
šic, jež na vlastní kůži poznala, že
život je dar, kterého bychom si ni-
kdy neměli přestat vážit. 
Jak se vám žije v Černošicích? 
V Černošicích jsme moc spokojení,
je tu přesně to, co jsme hledali - klid!
Máme fajn souseda, našli jsme si
přátele. Moje dcera Viktorie, která
nastoupila do místní školky, je spo-
kojená, má nové kamarádky a moc
se jí tam líbí. Nic nám nechybí. Dům

stojí v užasné lokalitě, kolem je jen
příroda a nádherný výhled.
Už jste si stačila oblíbit nějaká mís-
ta kolem Berounky, kam ráda vyra-
zíte třeba na procházku, či jen tak
relaxovat?
Okolí Berounky začíná poznávat
hlavně můj přítel Tomáš. Našel si
nový koníček, rybaření, u řeky rela-
xuje a nemůže si to vynachválit. Já
jsem na základě svého těhotenství v
klidovém režimu. Věřím ale, že pro-
cházky po okolí přijdou - s kočár-
kem. Jinak si dopřáváme pravidel-
nou kávu a chlebíček v naší cukrárně
Lucie na Vráži, tam nás opravdu na-
jdete každý den... (Dokončení na str. 3)

Petra FRÝDLOVÁ

DÁNOVÉ POD HRADEM. Skupina mladých dánských mažoretek a muzikantů, která si na konci října
přijela prohlédnout Karlštejn, při zpáteční cestě z hradu předváděla své umění.  Foto NN M. FRÝDL

Vlaďka Erbová se svým partnerem
Tomášem Řepkou.       Foto ARCHIV

Gang kradl auta 
v celém kraji, i u nás
Řevnice, Dobřichovice - Auta v
celém Středočeském kraji kradla
organizovaná skupina mladíků ve
věku od 25 do 30 let. Také v Řevni-
cích a Dobřichovicích.
Možná si na ty případy ještě vzpome-
nete - psali jsme o nich nedávno. Je-
den se stal v Dobřichovicích, druhý v
Řevnicích. Zatímco si lidé na zahradě
užívali slunce u bazénů, zloději jim z
domů ukradli peníze, doklady i klíče
od aut, s nimiž odjeli. „V Řevnicích
dokonce zloděj musel otevřít garáž,
vyjel s vozem před dům, garáž zav-
řel, opět prošel domem a až pak od-
jel,“ připomíná šéf řevnické policie
Jiří Dlask. (Dokončení na str. 9) (mif)

Ztraceného mladíka hledá policie
Hlásná Třebaň - Po patnáctiletém Tomášovi Adamcovi
z Hlásné Třebaně, kterého jeho rodina postrádá od po-
loviny října, pátrají berounští kriminalisté.
Tomášova matka policistům sdělila, že její syn odešel z
domova15. října ve čtyři hodiny ráno. Do uzávěrky toho-
to vydání NN o sobě nepodal žádnou zprávu. Podle dosa-
vadních zjištění policie by se snad měl v současné době
pohybovat na území hlavního města Prahy. 
Tomáš Adamec je 179 centimetrů vysoký, štíhlé postavy,
má modré oči, oválný obličej a krátké hnědé vlasy. Popis
oblečení, ve kterém odešel osudný den z domova, není po-
licii znám. (pef)

Spanilá jízda vedla

do Svatého Jana



Naše noviny 22/11 DĚTI, OD ČTENÁŘŮ, Strana 2

Řevnice - Již delší dobu se do obec-
ného povědomí dostává řevnická
Lesní školka Země. Hlavní tváří
alternativního projektu je Řevni-
čanka Daniela KOŘÍNKOVÁ. 
Jak se vůbec našly ženy, které figu-
rují jako tváře a představitelky sd-
ružení Země?
Vše začalo v létě 2007, kdy se dala
do pohybu kánoe, v níž sedělo 11
žen. Když kánoe dorazila na břeh,
ženy usedly do kruhu, každá spon-
tánně zaujala své místo a přišlo jmé-
no 11 Taras. Kruh žen s tímto náz-
vem se pravidelně scházel, ženy se
potkávaly, zpívaly, podporovaly se v
důležitých životních etapách. 
Kruh 11 Taras předal na jaře 2011
žezlo Kruhu Země, kde jsou integro-
váni i muži. Lesní školka Země je
komunitní projekt, který se rozvíjí
na základě společné tvořivosti rodin,
sdružených v Kruhu Země. Učíme
se pracovat v novém modelu »říze-
ní« tak, abychom hierarchii, na kte-
rou jsme všichni zvyklí, nahradili
společným rozhodováním a rozděle-
ním odpovědností i kompetencí pod-
le toho,  v čem je kdo silný.  
Chystáte nějaké aktivity, které bu-
dou určeny širší veřejnosti?
Protože rozvíjet se chtějí i sami rodi-
če dětí ve školce Země a jejich přá-
telé, otevírá se od konce podzimu
večerní Kruh přátel Země. 
Co to znamená?
Kruh přátel Země je posvátný pros-
tor otevřený kolem ohniště v tee-pee
jednou měsíčně v období kolem no-
vu. Jedná se o možnost k setkání pro
ty, kteří mají děti v Lesní školce Ze-
mě a jejich přátele, kteří se zajímají
o změny, které se dějí ve společnosti
i v lidském vědomí a které zrod i
provoz Lesní školky odráží. Zámě-
rem je vytvořit důvěrné, bezpečné
prostředí pro sdílení toho, co nám
funguje a hledání toho, co je potřeba
v sobě najít a začít žít. 
Čím se v kruhu budete zabývat?
Esenciální témata ke sdílení jsou:
vědomý život, rození, výchova, rodi-
čovství, partnerství, vyprovázení a

umírání. Další možná témata: Jak
důvěřovat tělu, vnitřnímu hlasu a in-
tuici. Přijetí zodpovědnosti za vlast-
ní zdraví a život. Jak vychovávat dě-
ti, a nebo Kdo koho vychovává. Jak
být otevřeným partnerem, co to vů-
bec je otevřenost. Jak nechat odejít,
co už nepotřebujeme. Jak nechat
odejít ty, kteří již potřebují jít.
Kdy se konají nejbližší setkání?

První, zaměřené na práci s předky, se
uskuteční 2. 11., další, jehož téma je
otevřené, bude 25. 11. Setkání se ko-
nají od 18.00 do 20.30 v tee-pee u
ohně. Lesní školku Země najdete v
řevnické ulici V Luhu. Dotazy a re-
gistrace: elian.duhova@gmail.com. 
Od prosince každou první sobotu v
měsíci nabízíme možnost přijít od 14
do 17.00 do malého sálu řevnické

sokolovny na Konstelační odpoledne
aneb Jak si hrají dospělí. Konstelace
jsou zážitková metoda, ve které jde o
pocity, prožitky a vysvětlení a po-
chopení toho, co konstelace ukazuje.
Součástí setkání bude možnost mini-
konstelací zaměřených na procítění
základních životních energií (muž,
žena, dítě, rodič, velký, malý). Podí-
váme se i na témata, která přinesete
vy, přátelé...
Máte ve spojitosti se školkou nějaký
významný plán?
Máme vizi Lesní školy se sídlem v
Zemělodi. Aktuálně hledáme poze-
mek u lesa, nejlépe v Řevnicích.
Rádi bychom od podzimu 2012 za-
hájili stavbu zemělodi.
Co to je zeměloď?
Autorem konceptu je Michael Rey-
nolds, americký architekt žijící v No-
vém Mexiku. Hlavní myšlenkou ze-
mělodi je absolutní soběstačnost. Na-
ším záměrem je, aby děti od počátku
mohly pobývat v prostorách, jež jsou
ekologické, a co se týče vody, jídla,
tepla, elektřiny i využítí odpadu so-
běstačné a zodpovědné k přírodě.
Jak to funguje?
Zeměloď důmyslným systémem sbí-
rá vodu, která prochází několika
stupni čištění a je dále používána na
pití, zalévání, mytí atd. Dům pak ne-
ní potřeba napojovat na kanalizaci.
Součástí zemělodi je také skleník v
centrální části domu, tak, aby byl vy-
hříván okolními místnostmi. Celý rok
pak dává svým obyvatelům jídlo. Co
se týče vytápění, Reynolds přišel na
originální způsob izolace a stavební-
ho prvku zároveň - na stěny používá
použité pneumatiky naplněné hlínou,
jež jsou výborným izolantem a přiro-
zeným topným tělesem zároveň. 
Zemělodě jsou stavby, které vypoví-
dají o současném duchu naší planety,
a které potřebujeme k tomu, aby-
chom přežili. Přirozeně využívají
přírodní zdroje - vodu, která padá z
nebe, vítr, který nám dá eletřinu,
slunce, které nám dá elektřinu a tep-
lo. Vše za použití moderních techno-
logií. Helena PELIKÁNOVÁ

Scházejí se v tee-pee, chystají zeměloď
OD LISTOPADU ZAČÍNÁ V ŘEVNICÍCH FUNGOVAT VEČERNÍ KRUH PŘÁTEL ZEMĚ

Už jste se zkoušeli podepsat nohou? Lehké to není!
ŽÁCI LITEŇSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE ZAPOJILI DO PROJEKTU JSME STEJNÍ A PŘECE RŮZNÍ

„Co jste dnes dělali?« Tak se větši-
nou ptají rodiče své ratolesti vracejí-
cí se ze školy. Položit tuto otázku mi-
nulý týden druhačce či druhákovi z
liteňské školy by mohlo být matoucí.
Odpověď: „Ale nic. Jo, vlastně jo,
svlékali jsme si tričko. A paní učitel-
ka taky. Oblékali jsme si ponožky, kr-
mili se nebo podepisovali se no-
hou!“ by vám mohla zamotat hlavu.
A odpověď: „Svazovali jsme se!“ by
mohla navodit pochybnosti, zda se
do liteňské školy nevrátil středověk. 
Žádný strach, středověk se nevrátil a
ani jsme se neuchýlili k necudným
praktikám. Žáci druhé třídy měli mi-
nulý týden tak trochu jinou výuku.
Věnovali se totiž projektu Jsme stejní
a přece různí - seznamovali se s pro-
blematikou lidí s handicapem, se zá-
kladní správnou termonologií v této
oblasti. Neříkáme člověk postižený,
ale člověk s postižením, člověk s
handicapem, člověk se znevýhodně-
ním. Děti se seznámily s Bohouškem
- chlapcem s kombinovaným postiže-
ním. Dostaly možnost nahlédnout do

života dítěte s mentálním i fyzickým
znevýhodněním. 
Teorie, ale co to svazování, svléká-
ní... Ano takové darebnosti opravdu
pácháme, ale ne ze sadistických poh-

nutek, nýbrž s dobrými úmysly. Žáci
si zážitkovou metodou, simulací vy-
zkoušeli, jaké by to bylo být omezen
smyslově či pohybově. Přivázali
jsme si ruku a druhou rukou si svlé-

kali či oblékali ponožku, triko, miki-
nu. Zkoušeli jsme pomoci s obléká-
ním kamarádovi hrajícího člověka se
sníženým svalovým napětím (hypoto-
nií) nebo člověka se zvýšeným napě-
tím svalů (spasticismus). Se zaváza-
nýma očima jsme překonávali pře-
kážkovou dráhu, hráli hru na vodiče
a sportovce se zrakovým postižením,
pokoušeli se přečíst vydírkované slo-
vo v papíře, vyluštit slovo psané ve
slepeckém písmu. A co podepsat se
nohou, nakreslit obrázek nebo se
poslepu najíst? Zkoušeli jste? My
ano a není to vůbec lehké. Společně
jsme si sdělovali pocity a dojmy:
„Paní učitelko, to nejde!“ - „Jak tam
mám dojít, když nevidím?“ - „Já ten
šátek sundám...“ 
Ano, my šátek sundat můžeme, mů-
žeme si ruku či nohu odvázat, sundat
si klapku z uší... Nutné je však si uvě-
domit, že lidé s handicapem nic od-
ložit nemohou. Mám z práce s dětmi
dobrý pocit. Většinou již chápou, že
není my a oni, ale jen MY, LIDÉ! 

Martina VÁCLAVKOVÁ, Lhotka 
BEZ RUKY. Liteňští školáci si vyzkušeli, jak »jednoduché« je svlékat či oblé-
kat ponožku bez jedné ruky. Foto Martina VÁCLAVKOVÁ

ELIAN DUHOVÁ. Hlavní tvář alternativního projektu, Řevničanka Daniela
Kořínková alias Elian Duhová. Foto ARCHIV
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Na webových stránkách máte:
Krásná a žádaná modelka, playma-
te, milující maminka dcerky Vikto-
rie a patronka Nadace pro výzkum
Rakoviny - Rakovina věc veřejná. A
také větu o tom, že jste na vlastní
kůži poznala, že život je dar, jehož
bychom si neměli přestat vážit...
Víte co - k tomuto tématu není ani co
dodat. Když občas pojedete na oddě-
lení onkologie, kde leží nemocné dě-
ti, které jsou na světě teprve chvilič-
ku a nad nimi sedí jejich bezmocné
maminky, které čekají na zázrak, tak
opravdu není o čem se bavit. Kdyko-
liv z celého srdce pomohu těm, kteří
to potřebují. Proto jsem ráda, že
jsem dnes již zdravá matka pro svou
zdravou dceru. To je ten největší dar,
který máme, to si jediné nekoupíte.
Myslím, že bychom měli pomoci

těm, kteří toho štěstí tolik neměli. 
Váš život nebyl vždy radostný a bez-
starostný, prošla jste si velmi těžkým
obdobím. To člověku většinou otev-
ře oči, změní se, přehodnotí svoje
priority. Bylo tomu tak i u vás?
Pokud myslíte moje nemoci, tak ano.
Ale měla jsem štěstí. Poslední pro-
blém, kdy jsem řešila rakovinu dě-
ložního čípku, byla očista, která mě
posula ve všem. Díky bohu jsem ta-
dy a zdravá. 
Pokud myslíte rozvod, tak to se stá-

vá. Ale zůstalo mi to krásné - dcera
Viktorie, moje síla a energie... 
No, a jestli myslíte média, tak je dů-
ležité mít kolem sebe přátele a rodi-
nu, oni vás dobře znají a vědí své. A
jak se říká: Co je staršího, než vče-
rejší noviny!? Dokud v naší republi-
ce nebudou zákony na ochranu osob-
nosti, tak si novináři mohou napsat
úplně všechno, i tu největší lež, která
je pikantní a dobře se prodá. 
Pro Nadaci jste s Tomášem Řepkou
nafotili kalendář. Musela jste svého

partnera k fotografování přemlou-
vat nebo šel sám a rád?
S Tomem jsme spolu fotili oba moc
rádi a dobrovolně. Výtěžek z kalen-
dáře jde na účet nadace, která se za-
bývá výzkumem nových protinádo-
rových léčiv. Oba se jí snažíme po-
moci, protože je transparentní. Křest
kalendáře bude někdy v listopadu,
tam se také dozvíme všechny adresy
a lokace prodeje. Už teď je možné ho
zakoupit prostřednictvím internetu -
www.piklio.com/veceverejna. 
Jak se Tomáš dívá na vaši práci?
Podporuje mě, je mi oporou, a já mu
jsem za to vděčná. Občas se vyjede
podívat na nějakou moji přehlídku.
Já pak na to molo jdu úplně jinak,
než obvykle, jenom pro něj... 
A co vy, rozumíte fotbalu, znáte pra-
vidla? A nebo sledujete zápasy jen
proto, že je váš partner skvělý fotba-
lista? A sledujete ho vůbec?
Fotbal sleduji pouze když mám na
hřišti toho svého chlapa, jinak ani
ne. Fotbalu rozumím asi jako nor-
mální fanoušek, neznám podrobná
pravidla, ale ten základ ano, abych
mohla koukat na hru. 
Máte dcerku a jak jste se zmínila
čekáte miminko. Víte, co to bude, a
máte již vybrané jméno? 
Ano, čekáme chlapečka, jméno ještě
řešíme... Ale hlavně, ať je piňďa v
pořádku! 
Nejste jen modelka, ale i herečka -
hrála jste ve filmu Bobule. Můžeme
vás vidět i jinde?
Ano, zrovna 6. listopadu budou od
20 hodin na ČT 1 dávat film Sráči, v
němž jsem dostala větší příležitost.
A hlavně - stála jsem vedle pořád-
ných herců, jako je pan Bartoška,
pan Čtvrtníček nebo Jaroslav Plesl.
Beru to jako absolutně  novou zkuše-
nost. Jinak stále pracuji na projek-
tech spojených s nadací, modeling
jsou pro mě již pouze lukrativní na-
bídky. Po porodu bych se chvilku rá-
da věnovala dětem a co bude pak, to
se uvidí... Petra FRÝDLOVÁ

Tomáš chodí k řece, já do cukrárny
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Řevnice - AZ-kvíz České televize
absolvoval na konci října Řevni-
čan Jan Flemr. Odešel s výhrou.
Novinář, ochotnický režisér a spolu-
pracovník dětské muziky Notičky si
vedl výborně. V první kole zodpově-
děl všechny otázky, kromě jedné:
Pavlovské vrchy přejmenoval na pá-
lavské. Přesto postoupil do kola dru-
hého. To už bylo napínavější, ale
Flemr - i díky štěstí na otázky - zno-
vu uspěl. Vyhrál a v bankomatu si
následně vylosoval pěknou částku. 
„Už jsem tam byl počtvrté,“ říká
Řevničan. „Je to takový můj koníček
- ostatně zúčastnil jsem se i soutěže
Chcete být milionářem a díky výhře
v ní teď bydlíme v Řevnicích. Za
peníze, které jsem získal, jsme kou-
pili pozemek. Na dům samotný už
pohříchu nezbylo.“
Kdo vás do soutěže přihlásil? 
Přihlásil jsem se sám a výlet do Br-
na, kde se soutěž natáčí, jsem si moc
užil. Do studia jsem jel s podobně
postiženou spolužačkou z gymnázia,
Markétou. Potkali jsme se u konkur-
zu a dohodli se, že se přihlásíme na

stejný termín natáčení a popasujeme
se spolu. Bohužel ale nepostoupila do
finále. Rád bych s ní změřil síly, tak-
že za rok, což je lhůta daná pravidly,
se přihlásím znova. Už  teď se do Br-
na těším, mám zdejší studio moc rád.
Jaké byly pocity při soutěži? 
V prvním kole jsem byl duchem na
výletě, ne v soutěži. Odrazilo se to
na výkonu - byl jsem uvolněný a my-
slím, že poprvé jsem »dal« úplně
všechno, co mi naservírovali. Pak už
mi to došlo, takže začaly trochu pra-
covat nervy. Weberova opera Obe-
ron, na kterou jsem si nevzpomněl,
mě štve doteď! Klasické okno.
Na co padla výhra? 
Taková sláva, abych se s ní chlubil,
to nebyla. Na skútra, o kterém jsem
ve studiu mluvil, by to nestačilo ani
náhodou. Zato jsme si s rodinou užili
pěkný výlet do Belgie a Holandska. 
A mimochodem, v dalším dílu sou-
těže už to bude podstatně horší - žen-
ské v AZ-kvízu neumím. Když  jsem
vypadl, tak vždycky s dámou. Samo-
zřejmě to ovšem přičítám vrozené
galantnosti... Petra FRÝDLOVÁ

VE TŘEBANI. Před pár dny se Vlaď-
ka Erbová přijela s Tomášem Řep-
kou podívat na fotbal do Zadní Tře-
baně. Foto Petra FRÝDLOVÁ

V DIVADLE. Řevničan Jan Flemr si před letošními prázdninami zahrál v
dětském divadelním představení Ať žijí duchové. Foto Pavla PETROVÁ

NAROZKY. Dcera Vlaďky Erbové Viktorka při oslavě pátých narozenin. S
maminkou a jejím přítelem Tomášem Řepkou. Foto ARCHIV

Díky »milionáři« teď bydlíme v Řevnicích!
ŘEVNIČAN JAN FLEMR MÁ ORIGINÁLNÍ KONÍČEK - HLÁSÍ SE DO TELEVIZNÍCH SOUTĚŽÍ
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Zlatý hřeb BioBlues? Sharon Lewis
BLUESMANI V ŘEVNCKÉM KINĚ VYHRÁVALI NA PREMIÉROVÉM ROČNÍKU FESTIVALU

Do řevnického kina na festival Bio-
Blues jsem vyrazil 22. října. Zpo-
čátku jsem měl trochu obavy, jak to
bude vypadat. Přeci jen, když jdu na
koncert, chci se trochu uvolnit, a ne
že budu celou dobu trčet v sedačce. 
Avšak již před vchodem ze mě obavy
opadly - díky výbornému svařáku.
Kromě něj, piva, palačinek a krkovi-
ce se na festivalu sešlo překvapivě
hodně mých vrstevníků. Po chvíli če-
kání a popíjení nás už celkem v nála-
dě pustili dovnitř. Kino nebylo plné,
ale většina sedaček byla obsazená. 
Jako první na scénu nastoupilo blue-
sové trio v čele s Alicí Bauer. Ta uká-
zala své kvality, které potvrdil di-
vácký potlesk. Po krátké pauze pro-
ložené výborným pivem se na scéně
objevil St.Johny & The Sinners. Po
boku Johnyho vyluzoval neuvěřitelné
kombinace tónů Charlie Slavík na
foukací harmoniku. Spolu s basistou
a bubeníkem tak stvořili doslova roc-
k'n'rollový hurikán. 
Po další svařáko-pivní přestávce se
scéna trochu zklidnila díky Najponk
Triu. Bubny, klávesy a kontrabas si

mezi sebou předávaly jazzové impro-
vizace, jež diváci ocenili se stejným
nadšením jako předešlé umělce. 
Na pódiu se pak nenápadně objevilo
seskupení Jan Kořínek & GROOVE,
které jako by se rozehřívalo na čer-
nošskou zpěvačku Sharon Lewis. Tu
přivítal na scéně  silný potlesk a já
během pár minut pochopil, proč. Tak
skvěle sladěný zpěv s kapelou jsem
ještě neslyšel. Celkový projev byl po-
dán doslova od srdce. Veškeré emo-

ce, které v sobě Sharon uchovávala,
nám následně předala během veče-
ra. To, že si diváci vyžádali prodlou-
žení, a to dokonce dvakrát, už něco
znamená. S očekáváním, že Sharon
bude zlatý hřeb večera, se po jejím
vystoupení v kině poněkud vylidnilo.
Ti, co odešli, se tak ochudili o neuvě-
řitelný zážitek - dvojnásobný mistr
republiky v beatboxu En.dru dokázal
pomocí nahrávání smyček vytvořit
svojí pusou několikačlennou kapelu. 

Večer byl pro mě příjemným překva-
pením a doufám, že podobné akce se
zde budou vyskytovat i nadále. 

Tomáš HEJLEK, Zadní Třebaň 

Karlštejnský advent
bude prvně královský
Karlštejn – Popáté se letos bude v
Karlštejně konat oslava adventu.
Poprvé na počest královny Elišky.
Choť Otce Vlasti Karla IV., která bu-
de na náměstí pod hradem osobně
přítomna, přijdou v neděli 27. listo-
padu pozdravit muzikanti, šermíři,
tanečníci, herci i děti. Program Karlš-
tejnského královského adventu  začí-
ná  v 10.00 a jeho součástí kromě kul-
turních vystoupení bude historické
tržiště. K dostání budou hračky, dře-
věné zbraně, výrobky řezbářů, šper-
kařů, ozdoby, korále, adventní věn-
ce... Samozřejmě nebudou chybět ani
nejrůznější laskominy a karlštejnské
víno i karlštejnské pivo Karlíček.
Vrcholem dne bude po setmění lou-
čový průvod a rozsvícení vánočního
stromu před Muzeem betlémů.  (mif)

VRCHOL VEČERA. Vystoupení černošské zpěvačky Sharon Lewis bylo vr-
cholem řevnického festivalu BioBlues. Foto Tomáš HEJLEK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
4. 11. 18.00 RIO
11. 11. 18.00 HARRY POTTER A
RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2

KINO ŘEVNICE
2. 11. 20.00 AKI KAURISMÄKI: JUHA
4. 11. 20.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC
5. 11. 16.00 AUTA 2
5. 11. 20.00 ALOIS NEBEL
9. 11. 20.00 AKI KAURISMÄKI:
SVĚTLA V SOUMRAKU
11. 11. 20.00 LIDICE
12. 11. 18.00 Festival zimních sportů

KINO MÍR BEROUN
31. 10. - 3. 11. 20.00 (Út+Čt 17.30)
BASTARDI 2
1. 11. 20.00 ALOIS NEBEL
2. 11. - 3. 11. 17.30 (Čt 15.30) JESKY-
NĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ 3D
3. 11. - 13. 11. 20.00 (5. 11., 6. 11., 12.
11. 17.30 a 20.00, 8. 11., 9. 11., 13. 11.
17.30) PERFECT DAYS - I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY
4. 11. - 7. 11. 17.30 (So-Ne 15.30) SPY
KIDS 4: STROJ ČASU 3D
8. 11. 13.45 SHREK: ZVONEC A
KONEC 3D
8. 11. 20.00 WIN WIN
9. 11. - 10. 11. 20.00 (Čt 17.30) VYMĚ-
ŘENÝ ČAS
11. 11. - 14. 11. 17.30 (So-Ne 15.30)
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ
13. 11. 20.00 VYMĚŘENÝ ČAS
14. 11. - 15. 11. 20.00 ( Út 17.30)
KAMARÁD TADY RÁD

CLUB KINO ČERNOŠICE
8. 11. 20.00 ALOIS NEBEL
13. 11. 16.00 PENSION PRO SVO-
BODNÉ PÁNY
15. 11. 20.00 KAMARÁD TAKY RÁD

KINO RADOTÍN
1. 11. 18.00 MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
1. 11. 20.30 PANENSTVÍ
2. 11. 18.00 JESKYNĚ ZAPOMENU-
TÝCH SNŮ
2. 11. 20.30 DLUH
3. 11. - 4. 11. 18.00 SPY KIDS 4D -
STROJ ČASU
3. 11. 20.30 PERFECT DAYS - I
ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
4. 11. 20.30 NEZVRATNÝ OSUD 5
5. 11. 16.00 DOBRODRUŽSTVÍ NA
PASECE
5. 11. 18.00 NÁKAZA
5. 11. 20.30 PERFECT DAYS - I
ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
8. 11. 18.00 VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

Vyprávění o sochách a sochařských
sympoziích u nás i ve světě spojené s
promítáním hostí 11. 11. od 19.30
zámek v Dobřichovicích. Karlický
sochař Petr Váňa si k besedě přizval
Jiřího Kačera a Jaroslava Řehnu. 
V rámci dlouhodobého programu
Setkávání s umělci jsme se mohli na
jaře seznámit s malířem Zdeňkem
Prokopem i jeho výstavou Obrazy a

hudba. Podzimní setkání bude věno-
váno dobřichovickému sochařskému
sympoziu Cesta mramoru. To úplně
první se konalo v létě 2003 jako sou-
část oslav 750 let od první písemné
zmínky o Dobřichovicích. Svá díla
tehdy u Berounky vytvářeli Jan Kob-
lasa, Jiří Kačer, Jaromíra Němcová,
Jaroslav Řehna a Petr Váňa. 
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

A jak strom nakreslíte vy?
V MODRÉM DOMEČKU SE BESEDOVALO O ARTETERAPII

Popovídají si o sochách
DOBŘICHOVICKÝ ZÁMEK HOSTÍ SETKÁNÍ UMĚLCŮ

Tipy NN
* Čtení pro malé děti se uskuteční
2. 11. od 15.30 do 16.30 v knihovně
Dobřichovice. Čtení se bude opako-
vat každé další středeční odpoledne,
vstupné je 30 Kč. (vlc)
* Jazzový seminář s názvem Jazz,
stavební kámen populární hudby
hostí 3. 11. od 18.00 zámek Dobři-
chovice. Seminář zakončí koncert
skupiny Back Side Big Band.     (vlc)
* Cestopisná přednáška Jana Buri-
ana o Portugalsku doplněná projekcí
fotografií se koná 4. 11. od 19.30 v
Městském kulturním středisku Mní-
šek pod Brdy.                Filip HÁJEK
* Pavel Žalman Lohonka se svými
hosty koncertuje 4. 11. od 20.30 v
černošickém Clubu Kino. Vstupné
150 Kč. Pavel BLAŽENÍN
* Výtvarnou dílnu na téma Advent-
ní kalendáře můžete absolvovat 5.
11. a 12. 11 od 9 do 12.00 v klubov-
ně Domečku Liteň. (pef) 
* Křest knihy Pavla Volfa a Přemys-
la Povondry Lodě patří k vodě se
koná 5. 11. od 14.00 v Montessori
školce Zvoneček v Karlíku.        (vlc)
* Komponovaný pořad Pocta Anto-
nínu Dvořákovi a nejen Rusalce uvá-
dí 5. 11. od 19.00 Kulturní středisko
U Koruny Radotín. Účinkují M. Mát-
lová (soprán), J. Škarka (bas) a T.
Sup (tenor). Klavírní doprovod S. Gal-
lin. Vstupné 150 Kč. Dana RADOVÁ
* Klasická pohádka Princ Bajaja v
podání Teátru Víti Marčíka bude v
Clubu Kino Černošice k vidění 6. 11.
od 16.00. Pavel BLAŽENÍN
* Markéta Janoušková za doprovo-
du klavíru zazpívá v Zámečku Řev-
nice 10. 11. od 19.30. (pef)
* Big band Milana Svobody zahraje
11. 11. od 20.30 v Clubu Kino Čer-
nošice. Vstupné 120 Kč. (pab)
* Vernisáž prodejní výstavy stříbr-
ných šperků Reneé Brollové i porce-
lánových šperků, nádobí a oděvů vý-
tvarnice Blanky Hovorkové se koná
v Galerie Modrý domeček Řevnice
13. 11. od 14.00. Šárka HAŠKOVÁ
* Pěvecký seminář pro příznivce
klasického i muzikálového zpěvu se
koná 15. 11. od 13.30 v komorním
sále ZUŠ Dobřichovice. (vlc)

Přednáška na téma arteterapie se
25. října konala v řevnickém Mod-
rém domečku. Výtvarnice a artete-
rapeutka Karin Řeháková (na sním-
ku), která se této jemné léčebné me-
todě věnuje již přibližně dvacet let a
má tudíž bohatou praxi s dospělými
i s dětmi, poutavě a s citem vyprá-
věla o svých zkušenostech. Všechny
přítomné svým odborným vyprávě-
ním  dokázala zaujmout tak, že jsme
se při vysvětlování metody kresby
stromu sami začali hlásit, kdo ho
jak kreslí. „Já tam vždycky nakres-
lím i jablíčka a vedle kmenu dokon-
ce hřib.“ - „Já tam zase kreslím la-
vičku, není to nějaká porucha, že
ne?“ Tak se ptali a zároveň i odha-
lovali přítomní diváci.  V tomto přá-
telském duchu se nesla celá beseda,
která měla jedinou vadu - byla ča-
sově omezená. 
Text a foto Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň



Školáci si zatancovali s koštětem
V OSOVĚ SI PŘIPOMNĚLI SVÁTEK STROMŮ A BOUŘLIVĚ SLAVILI HALLOWEEN
Na konci října měly svátek naše lesy
-  20. 10. byl svátek stromů. (Mimo-
chodem, jestlipak víte, že Stromem
roku 2011 byl vyhlášen jilm...?) Pro-
tože si uvědomujeme význam našich
lesů a vedeme k tomu i děti, byl  mi-
nulý týden v základní škole Osov vy-
hlášen sběr starého papíru. Navíc
jsme si pozvali návštěvu z Lesů ČR.
Žáci všech tříd i mateřinky se dozvě-
děli mnoho zajímavostí ze života les-
ních býložavců. Měli možnost zhléd-
nout prezentaci s obrázky, spolupra-

covat při besedě a  prohlédnout si tro-
feje. Také na vlastní uši slyšeli, jak se
troubí na vábničku. Těšíme se na dal-
ší setkání a povídání o šelmách.
V úterý 25. října se osovská škola
proměnila ve školu duchů. Přiblížil
se magický svátek Halloweenu, a tak
se ve třídách dlabaly a vyráběly dý-
ně, soutěžilo se, zábavně se vyučova-
lo. Nakonec vše vyvrcholilo diskoté-
kou ve školní tělocvičně. Nemohla
samozřejmě chybět promenáda ma-
sek, tanec s koštětem či chytání bon-

bonků. Všichni si to jaksepatří užili. 
Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Cenu NN si zaslouží
starosta Všeradic!
Nominace na Cenu Našich novin,
která je určená lidem, jež nezištně
pracují pro náš kraj, dorazila na ad-
resu redakce z Podbrd. Cena bude
předána 12. 11. v Letech.           (mif)
Vážení, na Cenu Našich novin - Cenu
Arnošta Tučka pro rok 2011 navrhu-
jeme starostu Všeradic pana Bohumi-
la Stibala. Hlavně za kulturní rozvoj
obce, pořady s výjimečnými lidmi tzv.
Zámecké večery a lví podíl na zřízení
výstavní síně.       Marie KREJČOVÁ, 

František KREJČÍ, Podbrdy

Katka cvičí zumbu,
Zuzka s Klárou aerobik 
Aerobik se Zuzkou a Klárou či zumbu
s Katkou si můžete zacvičit v Litni.
Možnost protáhnout si v liteňské těloc-
vičně tělo mají nejen ženy a dívky - ví-
taní jsou i odvážní muži všeho věku.
Zumba je na programu v pondělí od
18.15 do 19.15 - jedna lekce za 60 Kč.
Ve čtvrtek  od  20.00 do 21.00 cvičíme
aerobik, podle možnosti se střídají
Zuzka a Klára. Za jedno cvičení si úč-
tují 15 Kč, děti z liteňské školy je mají
zdarma.     Hana HAVELKOVÁ, Liteň

DĚTI ŘÁDILY. Oslava Halloweenu v
osovské škole.    Foto Jana FIALOVÁ

Z podbrdského kraje
* Spisovatelka dětské poesie a prózy
Hanka Jelínková navštíví 3. listopadu
školu v Litni. Prvňáci a druháci si s
ní společně přečtou úryvky z její
tvorby, popovídají si a budou si moci
nechat podepsat některou z jejích
knih.          Martina VÁCLAVKOVÁ
* Slavnosti světel spojené s lampio-
novým průvodem a příjezdem sv. Mar-
tina na bílém koni se můžete zúčast-
nit 9. 11. od 17.00 v klubu Betlém
Lochovice.     Barbora KÖNIGOVÁ
* Obrázky Ivy Hüttnerové jsou v Ga-
lerii M. D. Rettigové ve Všeradicích
k vidění do 31. prosince. Otevřeno je
úterý – pátek 9 – 16, sobota – neděle
10 – 17.00.          Sylva ŠKARDOVÁ
* Záchránit labuť velkou, jež je jed-
ním z největších létajících ptáků u nás,
se podařilo v Hatích. „Zřejmě narazi-
la do elektrického vedení,“ řekl před-
seda rokycanských ochránců přírody
Pavel Moulis. Labuť se podařilo od-
chytit, ošetřit a vrátit do přírody. (pef)

PRCKOVÉ V PRŮVODU. Lampionového průvodu, který 27. října prošel Všeradicemi, se zúčastnilo při-
bližně sedm desítek obyvatel obce, včetně těch nejmenších. Průvod směřoval z horní návsi k pomníku
padlých a na místní hřbitov. Text a foto Mirka SUCHÁ, Všeradice

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 22/11

SEDMÁ REPRÍZA. Magickou sedmou reprízu autorské hry se zpěvy Dá si ně-
kdo utopence? odehrálo osovské Divadlo ze stodoly 22. 10. v sále hospody v
Hatích. „Přišlo asi šedesát lidí. Tleskali i během představení, hlavně po pís-
ničkách, takže se jim to asi líbilo. Jinak by přece netleskali,“ radoval se před-
stavitel Jana Žižky Luboš Vaňata po představení. Rok od premiéry hry oslaví
Divadlo ze stodoly 12. 11. v sále bývalé hospody U Kavků ve Skřipli. Součástí
oslav bude od 20.00 osmá repríza hry. (JoK)       Foto Hana JAKOUBKOVÁ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 22/2011 (86)

Utopence tentokrát »ochutnávali« v Hatích
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Na posvátném vrchu Damil nad Tetí-
nem hoří jeskyňářská bouda! Hláše-
ní o požáru základny místní organi-
zace České speleologické společnos-
ti Tetín a okolního lesního porostu
přijalo operační středisko hasičské-
ho záchranného sboru Středočeské-
ho kraje v sobotu 15. října ráno. Na-
štěstí nehořelo doopravdy - tímto
způsobem bylo zahájeno taktické
cvičení jednotek požární ochrany v
katastru Tetína. Na místní náves
před hasičskou zbrojnici se v ranní
mlze sjelo osm profesionálních i do-
brovolných jednotek hasičů - z Tetí-
na, Karlštejna, Litně, Králova Dvo-
ra, Berouna, Svatého Jana pod Ska-
lou, Trubína a Počapel. 
Velitel nejprve zúčastněné jednotky
seznámil se způsobem vedení zása-
hu, následně se část techniky i hasi-
čů přesunula Župní ulicí k jeskyňář-
ské boudě pod vrchem Damil. Zde
byl zahájen první zásah z cisteren.

Ostatní jednotky se svojí technikou
začaly připravovat dálkové vedení
hasební vody z požární nádrže na
náměstí 9. května kolem prodejny
potravin a dále ulicí Pod Valy kolem
vodárny na vrch Damil. Tady se ve-
dení připojilo k již zasahujícím jed-
notkám, které se snažily uhasit oh-
nisko požáru. Díky připravenosti a
výcviku zúčastněných jednotek byla
voda k ohni dopravena bez problémů
v dobrém čase. 
Po ukončení cvičení a sbalení mate-
riálu, v době, kdy už se den probral
do slunečného poledne, se zasahují-
cí hasiči sešli na vrchu Damil k vy-
hodnocení akce velitelem zásahu.
Členové jeskyňářské společnosti po-
té pozvali hasiče do své »uhašené«
klubovny na občerstvení s gulášem.
Po obědě se jednotky rozjely domů  -
aby byly připraveny na skutečný zá-
sah. Josef ČVANČARA,

velitel SDH Karlštejn

Pětadevadesátiletá Anna nemohla spát
NA SOUSEDSKÉM POSEZENÍ SENIORŮ A ZAHRÁDKÁŘŮ VYHRÁVALA MUZIKA, PROMÍTALY SE FILMY
Senioři a zahrádkáři z Hlásné Tře-
baně se 16. října opět po roce sešli v
hospůdce U Pepíčka, aby si poklábo-
sili a sdělili, co jim ten uplynulý rok
přinesl. Přivítal je starosta Sláva
Konvalinka, popřál hezkou zábavu a
hlavně hodně zdraví. Účast sice ne-
byla taková, jako v předešlých le-
tech, ale o to bylo setkání útulnější a
příjemnější.
Nejstarší účastnicí posezení byla pě-
tadevadesátiletá Anna Rychtrová. V
noci prý ani nemohla usnout, pořád
si  promítala zážitky. Hlavně jí mrze-
lo, že když muzikanti hráli písničku
Kdyby tady byla taková panenka,
nestačila na sebe upozornit a přihlá-
sit se. A ještě ke všemu seděla v
koutě (ale nenašli jí)...
K hezké náladě přispěli manželé Iva
a Jiří Matějkovi, kteří s kytarou, har-
monikou a krásnými písničkami ro-
zezpívali celý lokál. Taktéž malé ob-
čerstvení přišlo vhod každému. Dal-
ším zpestřením bylo promítání uká-
zek Holek v rozpuku z některých
jejich vystoupení - country bál, má-
je, Slavnosti trubačů apod.
Chtěla bych poděkovat obecnímu
úřadu a zahrádkářům, kteří toto set-
kání pořádali, manželům Matějko-

vým za hudební produkci i manže-
lům Leonce a Pepovi Čepelovým,
kteří nám napekli koláče a dortíky.
Taktéž Holky v rozpuku zasluhují
dík - krájely dorty, roznášely koláče
a vůbec byly k ruce personálu hos-
půdky. I jemu děkuji - za teplé (kam-
na, narozdíl od country bálu, hřála) a
vřelé přijetí. Všem přeji pohodu a
zdraví, abychom se mohli zase příští
rok setkat, možná i ve větším počtu.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Snímek o Karlštejnsku
viděli diváci ve Varech
Osmačtyřicet českých a bezmála dvě
stě zahraničních filmů s tematikou
cestovního ruchu bylo k vidění na
44. ročníku Mezinárodního filmové-
ho festivalu Tour Film v Karlových
Varech. Velké pocty se dostalo filmu
Krajinou Karla IV., který festival za-
hajoval. Projekční sál byl plný, ně-
kolik desítek diváků, na které již se-
dačky nezbyly, stálo na schodech.
Film, který propaguje Karlštejnsko
včetně Dolní Berounky, jsem loni
natočil s podporou peněz z EU.

Vladimír GLASER, Ořech

Posvícenský večer ve stylu country
pořádal v sobotu 15. října v hlásnot-
řebaňské »skoro nové« sokolovně
místní obecní úřad. K poslechu a
hlavně k tanci nám tentokrát vyhrá-
vala kapela Sedláci. Bylo to úžasné!
Jejich písničky zvedly od stolu
všechny, a tak se tancovalo až do
dvou hodin ráno. Holky v rozpuku
opět pobavily přítomné svým count-
ry tanečkem a stylovým oblečkem,
včetně sombrér, které dostaly darem
od Mirka Amorta. Díky!  
Samozřejmě nesměly chybět ani  říz-
ky našeho milého hostinského Pe-
píčka, vynikající salát, chlebíčky a
speciální »držkopal«. Zábava se vel-
mi vydařila, všichni jsme se báječně
bavili. Jen jedna malá chybička se

vloudila - nepodařilo se nám uvést
do provozu topení. Někteří tedy se-
děli v bundách, což bylo velmi ne-
příjemné. Naštěstí hoši z  kapely byli
úžasní, zahřívali se gročkem a vše
zvládli na jedničku. Teplo ovšem vy-
padá jinak. Možná ale i ta zima byla
příčinou toho, že jsme tancovali o
sto šest, abychom se aspoň trošku
zahřáli.  Bezva byla i tombola - byl o
ni takový  zájem, že se ani na všech-
ny nedostalo. Tak snad to vyjde příš-
tě a doufám, že i s vaším přispěním
bude tombola ještě bohatší!
Děkuji všem, kteří přispěli k dobré
náladě a příště snad se sejdeme v
hojnějším počtu, než tentokrát. A už
se těšíme na super večer!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

ÚKOL SPLNĚN! Hasiči při cvičení »zachraňovali« jeskyňářskou boudu na
vrchu Damil. Úspěšně. Foto Josef ČVANČARA

NEJVÍC PAMATUJE. Nejstarší účastnice hlásnotřebaňského posezení, pěta-
devadesátiletá Anna Rychtrová (vlevo). Foto Jitka ŠVECOVÁ

ÚŽASNÍ SEDLÁCI. Na posvícenském country bálu v Hlásné Třebani vyhrá-
vala kapela Sedláci. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Poplach: Na posvátném vrchu Damil hoří!
OSM PROFESIONÁLNÍCH I DOBROVOLNÝCH JEDNOTEK HASIČŮ NACVIČOVALO ZÁCHRANU JESKYŇÁŘSKÉ BOUDY

Jedna chybička se vloudila, nefungovalo topení
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ OSLAVILI HAVELSKÉ POSVÍCENÍ TANEČNÍM VEČEREM VE STYLU COUNTRY



Posvícení »vyšperkuje« zabijačka
SVATÝ MARTIN NA LETOVSKOU NÁVES DORAZÍ V SOBOTU 12. LISTOPADU

Tradiční zabijačkové hody »vyšper-
kují« Svatomartinské posvícení, jež
se bude konat v sobotu 12. listopadu
na návsi v Letech. Nepropásněte je!
Není jednoduché zorganizovat zabi-
jačku ve velkém! Letovským pomáhá
znamenitý řezník Karel Šimpach z
Neumětel. Díky němu se výsledné
produkty jen rozplývají na jazyku. 
Je ale třeba předeslat, že nebýt úřed-
nic i ostatních pracovníků místního
obecního úřadu, zastupitelů a aktiv-
ních obyvatel, posvícení se nikdy ne-
uskuteční v takovém rozsahu!
Pro přípravu akce, jejímž vyvrchole-
ním je posvícení, je třeba vyhradit
nejméně dva měsíce. Shánějí se spon-
zoři, domlouvají zajímavé kapely, jež
obohacují program, prodejci pro pos-
vícenský jarmark, je třeba pozvat sa-
motného Martina, aby obec při svých
vyjížďkách neminul, a zajistit tolik

potřebnou propagaci. Nejdůležitější
je s panem řezníkem domluvit, jaké
pochoutky budou návštěvníkům po-
svícení nabízeny, a jaké suroviny na
zabijačku opatřit. Týden před Marti-
nem se shromažďují ingredience a
potřeby pro zabijačkové výrobky i
pro doprovodný prodej koláčů a kre-
mrolí. Koláče a jitrnice také plní dů-
ležitou roli v doprovodných soutě-
žích pro děti i dospělé.

Čtyřicet pecnů chleba
Se zajišťováním pečiva po celou dobu
konání letovského posvícení velkou
měrou pomáhá a jako sponzorský dar
obci přispívá místní supermarket v
zastoupení Zdeňka Žáčka. Dar je to
královský: každý rok včetně letoška
obec dostala na 70 kg svatebních ko-
láčků, na 500 kremrolí, 40 pecnů
chleba a 16 kg buchty do jitrnic!

Panu Žáčkovi za to patří velký dík!
Ve čtvrtek před Martinem se kancelář
změní na výrobnu, kde se pilně špej-
lují střívka na jitrnice. V pátek se ob-
vykle od samého rána za sokolovnou
vaří ovárek, aby mohlo být maso z
něj krájením a mletím za přiměřené-
ho přidávání soli, kmínu, pepře i dal-
šího koření zpracováno do jitrnic a
jelítek, kterých vzniká každoročně
asi tisíc. Našpejlovaná střívka se na-
plní a zašijí špejlí. Pod kotli plápolá
oheň, aby jitrnicím nebyla zima a vše
se stihlo připravit pro posvícení.
V sobotu 12. 11. v 11 hodin dopoled-
ne bude zahájen jarmark. S úderem
polede začne hrát první kapela. Pro-
gram je připraven tak, aby si na své
přišlo co nejvíce návštěvníků – po-
kud přijdete, můžete se zaposlouchat
do tónů dechovky, jazzu, staropraž-
ských písniček i country.
V 15.00  snad na koni přijede i svatý
Martin, který odstartuje posvícenské
soutěže pro radost dětí i dospělých.
Součástí odpoledne bude i vyhlašo-
vání ceny Našich novin a výtvarná
dílna Leťánku spojená s dlabáním dý-
ní a výrobou lucerniček. Jimi si děti
posvítí při cestě za pokladem.
Ať je k nám listopadové počasí vlíd-
né a ať se posvícení vydaří! 

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Maminky se naučily
psát vlastní životopis
Dva semináře ve formě workshopu
připravila pro maminky Středočeská
škola obnovy venkova Lety ve spolu-
práci s obcí Lety. První seminář, kte-
rý se konal v počítačové učebně ZŠ
Dobřichovice, byl zaměřen na to, jak
správně napsat životopis a jak se při-
pravit na pohovor u potenciálního za-
městnavatele. Účastnice si připomně-
ly základy obsluhy PC a rovnou si za-
čaly svůj životopis podle instrukcí
lektorky tvořit. Některé z nich si při-
nesly již životopis připravený, který
doplnily o detaily, jež by mohly pozi-
tivně ovlivnit výběrové řízení. Výsled-
kem práce byl správně napsaný živo-
topis i motivační dopis.
Druhý seminář se uskutečnil v sále U
Kafků v Letech. Jeho náplní byla pří-
prava na přijímací pohovor. Součástí
bylo sestavení profesního plánu, kte-
rému předcházelo vyhodnocení typů
temperamentu na základě testů. To
souvisí se sebepoznáním a sebehod-
nocením, případně posílením sebevě-
domí.        Barbora TESAŘOVÁ, Lety

VYJÍŽĎKA S MISTRY. Na vyjížďku s
mistry světa a České republiky dora-
zilo v sobotu 22. října do Letů asi tři-
cet cyklistů. Od místního pivovaru se
vydali na padesátikilometrovou tra-
su do Karlštejna a dále dolním Po-
berouním. Po návratu následovalo ob-
čerstvení a prohlídka pivovaru s
ochutnávkou piva. Profesionálním
cyklistům i amatérům se akce líbila a
věří, že se v Letech zase sejdou. 

Text a foto Jiří HUDEČEK, Lety

Letovský zpravodaj
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Ve všenorské škole odhalí pamětní desku
Všenory - Pamětní desku připomínající významného českého pedagoga
Josefa Kubálka odhalí 4. listopadu v budově 2. stupně základní školy ve
Všenorech.
Akce se koná u příležitosti udělení čestného názvu všenorské škole. Ta od ny-
nějška ponese právě jméno pedagoga, který se narodil v roce 1876 a zemřel o
dvaadevadesát let později. O odhalení desky se v 17.00 postará její autor, kar-
lický sochař Petr Váňa. Poté bude zahájena výstava žákovských prací i exponá-
tů připravovaného muzea, které má připomínat dobu, v níž Kubálek žil.     (mif)

Dobřichovičtí budou
»vyrábět« hada
Lampiónový průvod s Fabiánkem po-
řádají v sobotu 12. listopadu v Dobři-
chovicích. Sraz je v 17 hodin u míst-
ního zámku.
Již potřetí se vydáme s Fabiánkem
pozdravit svatého Martina, který už
možná přijede na bílém koni. Sejde-
me se na Křižovnickém náměstí před
zámkem a vyrazíme se svítícími lam-
pióny podél vody až pod lávku. Tam
se setkáme s Martinem a jeho koněm,
a také se pokusíme vytvořit co nejdel-
šího světelného hada. Každé dítě do-
stane na začátku průvodu čajovou
svíčku a odnese si ji k lávce, kde ji za-
pálí a vloží do jedné z připravených
lucerniček. Tím, doufám, vyzrajeme
nad větrem, který nás potrápil loni.
Přijďte nám pomoci, aby byl had co
nejdelší. Vstupné je 20 Kč za dítě.
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 21/2011 (29)

Leťánek chystá dílnu i bubnování
Hned několik akcí přichystalo na listopad letovské Rodinné centrum Leťánek
Horní Maremma - 7.  listopadu, 18.45, Sál U Kafků, Lety: 
Přednáška o méně známé části jižního Toskánska. Dozvíte se zajímavosti o
dějinách, obyvatelích i kuchyni.
Dětský vzdor aneb Kdo s koho - 9. listopadu, 18.00, Sál U Kafků, Lety
V jakém věku mluvíme o „dětském" vzdoru? Dá se mu předejít a máme se o
to vůbec snažit? Jak přistupovat k dítěti, které už je uprostřed afektu? Na tyto
a další otázky se společně pokusíme najít odpověď s lektorkou PhDr. Ing. Ivou
Jungwirthovou ze Střediska rané péče Tamtam. 
Posvícenská výtvarná dílna - 12. listopadu, 14.00, náves v Letech 
Děti si budou moci vydlabat dýni či si vyrobit malé lucerničky, jimiž uvítají
Martina, který kolem 15. hodiny dorazí na náves. Také si jimi posvítí při cestě
za pokladem, který Martin pro děti přichystal. Po krátké trase ke školce ozna-
čené rozsvícenými dýněmi vyrazíme kolem 17.30. 
Bubnování rodin s dětmi - 13. listopadu, 16.00, Sál U Kafků, Lety
Pestrý a zábavný program pro rodiče i děti s originálním hudebním nástrojem,
který se jmenuje drumben. Barbora TESAŘOVÁ, RC Leťánek, Lety
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Dvě fotografické vzpomínky na léto
od čtenářů Našich novin doputovaly
na adresu redakce.
Autorkou té první je Hana Jandalová
z Bělče. Ke snímku, na němž se pro-
hání na člunech se svým manželem a
dvojčaty, napsala: „Zasílám fotečku
z Rakouska, kde jsme v létě byli na
prodlouženém víkendu. Trochu jsme
si zablbli ve vodních autíčkách. Na-
štěstí máme ty kluky a můžem se vra-
cet do dětských let...“
Druhý snímek je od Aleny Vanžurové
z Letů a je na něm zachycena duha
nad poberounským krajem.
Pokud jste i vy letos v létě - tom
»normálním« i tom babím - fotogra-
fovali a není vám proti mysli podělit
se o svá dílka s ostatními čtenáři, ur-
čitě nám je pošlete. Autoři otištěných
snímků se mohou těšit na dárek od
redakce. (mif)

Děti navštívily hrobku i obecní úřad
DAGMAR KARLOVÁ: Z LITEŇSKÉ RADNICE SI TŘEŤÁCI ODNESLI NOVÉ POZNATKY, BROŽURKU I BONBONY
Škola je nuda – čtení, psaní, počítá-
ní, čtení, psaní… Tak toto rozhodně
nemohou tvrdit žáci 3. třídy liteňské
základní školy, kteří prožili opravdu
pestrý týden.
V pondělí ráno jsme byli pozváni do
školky na hudební pořad Lídy Helli-
gerové Perníková chaloupka. Vesele
jsme si zanotovali a viděli tuto zná-
mou pohádku z trochu jiné stránky. S
námi šli i druháci. Jeden z nich, Ma-
těj  Šinágl, viděl představení takto:
„Ježibaba byla paní cukrářka a děti ji
nakonec pomohli upéct nový perník.
My jsme pomáhali hrát taky, tři děti
dostaly i nástroje – dřívka na ťukání
a taková vajíčka, ne doopravdická,
ale něčím naplněná. Bylo to hezké,
také jsme si všichni zazpívali.“
V hodinách prvouky se snažíme co
nejlépe poznat naši obec, Liteň.  Po-
vídali jsme si ve třídě, prohlíželi si
obrázky a knihy, ale šli se podívat ta-
ké ven, třeba na hrobku rodiny
Daubkových.
A co současnost? Co se v Litni děje?
Jaké podniky zde fungují? Na tyto
otázky jsme dostali odpovědi přímo
v terénu. Rádi využíváme nabídek
rodičů našich dětí a jdeme si pro-

hlídnout jejich pracoviště. Potěšila
nás všechna pozvání a všude jsme
byli velmi spokojení, ochotným ro-

dičům děkujeme. Jedním z našich
cílů byl obecní úřad. Zde nás ochot-
ně provázela paní Nožinová. Odnesli
jsme si nejen nové poznatky, ale také
brožurku o Litni, pohledy a bonbo-
ny.   Dagmar KARLOVÁ, ZŠ Liteň

Uršula smrdutou
zbraní nedisponovala
Do pražské  zoologické zahrady se
vypravili liteňští školáci. Před ro-
kem jsme tam byli také - přijali jsme
tehdy pozváni na akci pro sponzory
s názvem Pomáháme gorilám. Sbí-
rali jsme nefunkční mobily a měli
vstupné symbolickou korunu. Za te-
lefony odevzdané do sběru dostala
zahrada peníze, jež věnovala na och-
ranu goril. Letos jsme byli pozváni
opět - vstupenky za korunu tentokrát
stačily pro žáky 7., 8. a 9. třídy.
V zoo jsme se rozdělili do skupinek a
vydali se za zvířaty. Zaujala nás go-
rilí rodinka, ospalé šelmy nás pře-
hlížely, lední medvědi se naopak sna-
žili pobavit. Nezapomněli jsme nav-
štívit našeho adoptivního papouška
mnišího a podívali se na vystoupení
cvičitele. Výr slyšícího na jméno Ped-
ro předvedl několik přeletů velmi
nízko nad našimi hlavami a ukázal,
jak umí lovit za letu. Po Pedrovi při-
šla Uršula, samička skunka. Byli
jsme ujištěni, že je z chovu, nikoli vol-
né přírody, a tak nedisponuje  smr-
dutou zbraní. Pobavili jsme se vý-
borně a skutečně odešli neposkvrně-
ni... Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

První cuketový recept poslal čtenář z Nesvačil
V minulých Našich novinách jsme vás vyzvali, abyste nám posílali své
»zaručené« recepty na dýňové speciality. Jako první zareagoval Luboš
Dupač z Nesvačil. Má u nás malý dárek a - už se těšíme na další recep-
ty. Nemusíte se omazovat pouze na cukety, rádi ostatní čtenáře potěší-
me i specialitami z dalších »podzimních« plodin, třeba z dýně.          (mif)

Placička se sýrem a zeleninou
Suroviny: 250 g cukety, 100 g tvrdého sýra (např. eidamu), 2 špekáčky, 1
cibule, 75 g hrubé mouky, 75 g hladké mouky, 3 vejce, 1/4 sáčku kyypřící-
ho prášku, 2 stroužky česneku, sušená majoránka nebo oregáno, sůl, mletý
černý pepř, olej na smažení

Postup: Omytou a osušenou cuketu, tvrdý sýr i špekáčky nastrouháme
nahrubo do mísy. Cibuli oloupeme, nasekáme nadrobno a přidáme do mísy
k cuketě a ostatním surovinám. Hrubou i hladkou mouku promícháme s kyp-
řícím práškem. Směs přesypeme do mísy a vše promícháme. Vmícháme
žloutky a prolisované stroužky česneku. Ochutíme majoránkou, případně
oregánem, solí a pepřem. Z bílků vyšleháme tuhý sníh a zlehka jej zapracu-
jeme do cuketové hmoty. Na pánev nalijeme olej a necháme jej rozehřát.
Připravenou hmotu po lžících odebíráme, vkládáme do rozpáleného oleje a
vytvarujeme do placiček. Smažíme je z obou stran dozlatova a hotové vklá-
dáme na papírovou utěrku. Jako příloha se hodí hlavně vařené brambory.
Zdravím čtenáře a přeji dobrou chuť i příjemný, klidný podzim!

Luboš DUPAČ, Nesvačily

VODNÍ RADOVÁNKY. Foto Hana JANDALOVÁ, Běleč
DUHA NAD KRAJEM.

Foto Alena VANŽUROVÁ, Lety

VÝPRAVA NA ÚŘAD. Liteňští třeťáci se vypravili na místní obecní úřad.
Foto Dagmar KARLOVÁ

Školáci vyrazili za Spejblem a Hurvínkem

ZÁŽITEK V OSLOVĚ. Do Prahy za Spejblem a Hurvínkem se vypravili žáci
1., 3. a 4. třídy ZŠ Lizeň. Čekal je opravdu velmi pěkný zážitek. Hurvínek
nechtěl chodit do školy - to je pro něj jen ztráta času. Přání, aby do ní již
nikdy nemusel, mu splnil Hýkálek, prapodivná postavička s oslíma ušima.
Ten vzal Hurvínka do Oslova – města, kde je přísně zakázáno se učit. Uči-
něný ráj na zemi! Poté, co se Hurvínek proměnil v osla, pochopil, že by vla-
stně moc rád psal s Máničkou domácí úlohy. Pokud vás zajímá, jak to s
Hurvínkem dopadlo, jeďte se podívat, budete nadšeni stejně, jako naše děti.

Text a foto Dagmar KARLOVÁ, ZŠ Liteň

Čtenáři NN vzpomínají na léto (a posílají fotografie)
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Pro občanku budete muset do Prahy...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Nové občanky, jejichž vydávání bylo
ohroženo kvůli nedostatku peněz,
lidé nakonec přece jen dostávat bu-

dou. Doklad o velikosti kreditní kar-
ty budou moci získat od ledna 2012. 
„Nepůjde v žádném případě o ploš-
nou výměnu průkazů. Když vám po
1. 1. 2012 skončí jeho platnost, doj-
dete na úřad a dostanete místo kla-
sické občanky novou, velkou asi ja-
ko řidičský průkaz,“ uvedl Vladimír
Řepka z ministerstva vnitra. 
Navíc si budou moci lidé za přípla-
tek 500 Kč nechat zřídit elektronický
průkaz s čipem, kam bude možné v
první fázi nahrát elektronický pod-
pis. Pak bude záležet na dalších úřa-

dech, zda ho budou chtít využít třeba
jako kartičku pojištěnce nebo zbroj-
ní pas. 
Na průkazu už nebudou moci být za-
psány děti, manžel, manželka ani
partner či partnerka. Zůstane mož-
nost zvolit si, zda zájemce chce mít
na průkazu vysokoškolský titul. V
budoucnu se počítá s tím, že další
údaje budou volitelné. Člověk se bu-
de moci rozhodnout, zda je na ob-
čance chce mít. Rodinný stav by se
měl zapisovat pouze do konce příští-
ho roku. Místo bydliště z průkazů

zmizí od roku 2017 a rodné číslo od
roku 2020.          Petra FRÝDLOVÁ

VLAJKA NA RADNICI. Vlajka Sdružení místních samospráv ČR, jež se sna-
ží prosadit změnu zákona o rozpočtovém určení daní, vlaje na hlásnotřebaň-
ské radnici. Hlásná Třebaň je od založení členem tohoto sdružení. „Jednou
z podpůrných akcí na prosazení změny zákona je vyvěšení této vlajky, nebo
nošení trička s podobným vyobrazením,“ sdělil starosta obce Vnislav Kon-
valinka s tím, že na vlajce je symbolicky zobrazen Pražan a ostatní občané
s uvedením průměrné částky, kterou z daní dostává Praha a nejnižší částky,
kterou dostávají obce. „Chceme, aby se koeficient rozdílu mezi hlavním
městem a nejchudšími obcemi, mezi něž patříme i my, snížil a přiblížil se
evropskému standardu,“ dodal starosta s tím, že vlajka bude viset až do sch-
válení novely zákona, pouze při státních svátcích bude místo ní vyvěšena
vlajka České republiky. (pef) Foto NN M. FRÝDL

Caparti lezli strašidláckým tunelem a hráli strašidlácké kuželky

Draci budou létat nad
oběma Třebaněmi
Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň -
Tradiční Drakiádu pořádají v ne-
děli 6. listopadu Naše noviny. 
Zváni jsou všichni zájemci - s draky
vlastnoručně vyrobenými i koupe-
nými. Sejdeme  se v 15.00 na kopci
Vrážka mezi Zadní Třebaní a Řevni-
cemi. Na majitele nejlepších draků
čekají odměny.
O den dříve - 5. 11. - se v Hlásné
Třebani koná IV. ročník soutěže v
pouštění draka. Sraz soutěžících
všech věkových kategorií je v 10.00
hodin na cestě ke křížku. Hodnocen
bude vzhled draka, výška letu, cel-
kový umělecký dojem a hlavně
domácí výroba. (lup, pef)

Náruč nabízí přání
Občanské sdružení Náruč zprovozni-
lo internetový obchod (www.os-
naruc.webnode.cz), kde si můžete za-
koupit vánoční přání, jež vytvořili
lidé s mentálním, duševním i kombi-
novaným onemocněním.V budoucnu
na tomto e-shopu naleznete i výrobky
z chráněné dílny, resp. výtvarného
ateliéru Náruč. 
Originální vánoční přání budete mo-
ci zakoupit i na vybraných vánočních
trzích a u drobných prodejců, kteří
budou tato přání nezištně prodávat.

Šárka HAŠKOVÁ, Náruč, Řevnice

Gang kradl auta v celém kraji, i u Berounky
(Dokončení ze strany 1)
„V domě stačil odcizit i klíče od pražského bytu kamarádky, která byla v Řev-
nicích na návštěvě, a pokusil se jej vykrást. Když vlezl dovnitř, byl naštěstí
vyrušen manželem okradené ženy, která ho včas upozornila na krádež klíčů
od bytu,“ doplnil Dlask. Kriminalisté na základě informací a záznamů kamer
z míst trestných činů postupně odhalili organizovanou skupinu mladíků ve
věku od 25 do 30 let, která operovala v celých středních Čechách. „Kradli
auta a prodávali je,“ uvedl šéf policistů s tím, že nyní středočeští kriminalisté
mapují trestnou činnost této skupiny, aby mohly být objasněny všechny její
trestné činy. „Vzhledem k tomu, že věc je stále v šetření a pachatelé jsou na
svobodě, není zatím možné informovat veřejnost podrobněji,“ uzavřel. (mif) 

Dle paragrafu
* Dvě auta stojící na parkovišti golfo-
vého hřiště v Karlštejně vykradl ne-
známý zloděj. U vozu značky BMX
X5 rozbil zadní okno a ukradl tašku
zn. Armani za 20.000 Kč, peněženku,
doklady, firemní dokumenty i razítka
a hotovost ve výši 100.000 Kč. Audi
Q5 také rozbil levé zadní okno, vnikl
dovnitř, ale nic nevzal. Škoda způso-
bená rozbitím okna je 5 000 Kč. (jad)
* K požáru sklepa rodinného domu v
Zadní Třebani vyjížděli profesionální
hasiči ze Řevnic 15. 10. po poledni.
Hořící papír a dřevo museli hasit v dý-
chacích přístrojích. Zásahu se zúčast-
nila také jednotka z Rudné, která byla
v Řevnicích na odborné stáži.      (pav)

Hlásnotřebaňští protestují, vyvěsili vlajku

Z našeho kraje
* Lucerničkový průvod Zadní Tře-
baní se koná 4. 11. Sraz je v 17.00 u
místní hasičárny, cesta povede na
Ostrov. Den poté bude také na Ost-
rově od 14.00  připraveno podzimní
tvoření z dýní, brambor i dalších po-
kladů zahrádek. (help)
* Přednáška psycholožky Jany Dok-
sanské na téma Specifika dětí ve věku
od 3 do 6 let se koná 8. 11. od 17.30 v
klubu Lumek Dobřichovice. (vlc)
* Listí a jiné odpady ze zahrádek se v
Hlásné Třebani smí pálit pouze ve st-
ředu od 15 do 18.00 a v sobotu od 8
do 11.00. Stanovuje to vyhláška nově
vydaná obecním úřadem.               (pef)
* Přednášku Lenky Mutínské na té-
ma Základy homeopatie, zdravý ži-
votní styl pořádá klub Lumek Dobři-
chovice 15. 11. od 17.30.                (vlc)
*Sběrný dvůr Řevnice je od 16. 11.
do 30. 3. 2012 v provozu pouze v
neděli od 9.00 do 12.00. Pro obyvate-
le Řevnic je zdarma. (pef)
* Nový systém zasílání informačních
SMS obyvatelům Řevnic zavádí zdej-
ší radnice. Ti, kteří jsou zaregistrová-
ni, obdrželi či obdrží podklad pro no-
vou registraci. Registrovat se mají nej-
později do 15. 11. Pokud službu ne-
máte a chtěli byste mít, zašlete SMS:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI
REVNICE ULICE CISLOPOPISNE.
(Mezi slovy jsou mezery.)             (pef)
* Částkou 10 000 Kč přispěje Obecní
úřad v Zadní Třebani na hudební
kroužky v místní základní a mateřské
škole, které zařídilo o.s. Salto. Navš-
těvuje je dvanáct dětí. (pef)
* Revizí po několika letech prošel ve-
řejný rozhlas v Zadní Třebani. „Měnili
jsme 10 nefunkčních reproduktorů,“
řekl starosta Stanislav Balíček.    (pef)
* Výstavba kanalizace v Řevnicích
nabrala malé zpoždění. Uvedl to zdej-
ší starosta Libor Kvasnička. „Oproti
původnímu harmonogramu se nebude
od 1.11. do 21.12. stavět v ulicích Di-
mitrova, Smetanova a Dvořákova -
práce se posunou na začátek příštího
roku,“ uvedl s tím, že koncem listopa-
du začnou práce v ulici Úzká.       (pef)
* Dodávku, která sjela do příkopu u
silnice mezi Řevnicemi a Mníškem
pod Brdy a hrozilo, že se zřítí ze strá-
ně, vyprošťovali 22. 10. ráno jeřábem
řevničtí profesionální hasiči.        (pav)

V zadnotřebaňské mateřské školce prožíváme pe-
strobarevné podzimní období plné zábavy a no-
vých poznatků. Děti pozorovaly měnící se přírodu,
druhy rostlin i jejich plodů a život zvířátek v lesí-
ku, kolem Svinařského potoka i Berounky. Také se
seznamovaly s naší obcí - malovaly a lepily plán i
erb Zadní Třebaně - a navštívily nedalekou Běleč,
kam jsme jeli lokálkou.  
Tvoření pokračovalo týdnem, který jsme nazvali
Jablíčkování. Jablka jsme poznávali hmatem, či-
chem, zrakem i chutí. Uspořádali jsme soutěž o
nejlepší jablko, sázeli semena, upekli si závin a
ochutnali jídla z jablek. Kreslením a otiskováním
jablíček vznikli krásní panáčci Jabláci a panenky
Jablenky i obrovský školkový drak Jablák. Jab-
líčka jsme také vystřihovali a modelovali. Každý
den nás provázela jiná jablíčková písnička. 
Přivítali jsme divadélko Vysmáto a brzy nás nav-
štíví paní logopedka. Baví nás tvořit z keramické
hlíny a úžasné výrobky nám jdou samy od ruky.
Vytvořili jsme výzdobu na třebaňské posvícení.

Konec říjnových dní jsme oslavili halloweenským
rejděním. Děti vydlabávaly dýně, vyráběly vázičky
a strašidýlka, vystřihovaly duchy i zápichy dýní,
poslechly si hallowenskou legendu O strašném
Jackovi a seznámily se i s naším dušičkovým svát-
kem. Vyprávěly strašidelné příběhy a »vařily« st-
rašidelnou kaši. V úterý propukl Strašidlácký rej.
Do školky děti přišly v převlecích za duchy, bílé
paní, čarodějnice, pavoučí muže, dýně, kostlivce a
jiné strašidelné bytosti a už z dálky je vítaly roz-
svícené vydlabané dýně. Postavily si strašidelný
hrad, ve kterém našly poklad. Strašidla tančila
taneček, prolézala strašidláckým tunelem, překo-
návala překážkovou dráhu, hrála strašidlácké ku-
želky, házela dýničkami a zažila strašidelnou dis-
kotéku s balónky. Nakonec se strašidla vrhla na
strašidelné pohoštění, za které moc děkujeme
všem maminkám. Před námi je divadélko O turec-
kém rybáři a pak už se těšíme na kurzy plavání a
na Vánoce. Krásný zbytek podzimu všem!  

Pavlína NEPRAŠOVÁ, MŠ Zadní Třebaň
STRAŠIDLÁCI. Strašidlácký rej v zadnotřebaňské
mateřské škole.         Foto NN M. FRÝDL
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Zabijačkové hody 
v Kulturáku Zadní Třebaň 5. 11. od 11 hodin

Přijďte ochutnat zabijačkové pochoutky! 
(ovar, polévka, zabijačkový guláš, jitrnice, jelita, tlačenka)

K dobrému jídlu a pití bude od 11.00 do 13.00 hrát harmonika.

Od 11.00 do 13.00 prodej přes ulici
(jitrnice, jelita, tlačenka, polévka do přinesených nádob)
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V sobotu 15. října se u Jezu dobré
naděje v Dobřichovicích  sešly  více
než dvě desítky motoristů v jedné i ve
dvou  stopách, aby společně zakonči-
ly letošní motorkářskou sezonu. Pos-
lední míle, tak se akce jmenovala.
Úderem 14. hodiny se »nebezpečný
gang« vydal do Svatého Jana pod
Skalou. Tady se ti odvážní vydali na-
horu, na vrchol Skály, ostatní střežili
»hnízdo neřesti«. Před 16.00 parta
nebezpečných motorkářů zamířila
zpět na základnu do Dobřichovic. Při
celé spanilé jízdě panovala nálada
ve stylu sex, drogy a rock'n'roll. Od
21.00  začali k poslechu hrát okresní
muzikanti tvrdý bigbeat, který laho-
dil uchu ještě k ránu druhého dne. Po
dobu trvání tohoto anarchistického
počinu nedošlo k žádnému zranění,
ani k bitce, která se možná v podob-
ných případech očekává. Všichni,
kdo jsme se Poslední míle zúčastnili,
jsme byli potěšeni, počasí nám přálo
a byla legrace. Jakub KADEŘÁBEK, 
Helena PELIKÁNOVÁ, ZadníTřebaň

Řevničtí šachisté vyhráli, co se dalo
ŽÁKOVSKÉ DRUŽSTVO PORAZILO ČESKÉ BUDĚJOVICE I PŘÍBRAM A JE V ČELE 1. LIGY DOROSTU

Velmi úspěšně vstoupilo řevnické
žákovské družstvo do nového roční-
ku šachové 1. ligy mladšího dorostu.
Suverénně vyhrálo všechna utkání.
Soutěž hrají šestičlenná družstva
rozdělená do skupin. Ve skupině Jih,
kterou hraje dvanáct družstev každý
s každým, byly 15. a 16. října na pro-
gramu první tři kola. V prvním kole
proti B-týmu Českých Budějovic by-
ly Řevnice jasným favoritem. Tuto
roli potvrdily a bez problému vyhrá-
ly 6:0. Celkem hladký průběh měl i
druhý zápas proti budějovickému A-
týmu. Řevnice tentokrát zvítězily
4:2. Ve třetím kole Řevnice nastoupi-
ly proti nebezpečnému družstvu Pří-
brami. To ale postrádalo dva hráče
základní sestavy, a tak nemělo šanci
- výsledek byl 4,5:1,5 pro Řevnice.
Řevnice nastoupily v základní sesta-
vě 1. Jiří Vrecion (narozen 1999), 2.
Josef Starýchfojtů (1998) 3. Vojtěch
Jandl (1998, host z Bechyně), 4. Jan
Havelka (1998), 5. Jan Bien (1996),
6. Jiří Havelka (2001). Stoprocentní
byli Vojtěch Jandl a Jan Bien, dobře
ale zahráli všichni - nejmenší bodo-
vý zisk byl 2/3. Díky vysokému skó-

re se Řevnice ujaly vedení v soutěži
těsně před Bohemians Praha a Tábo-
rem, zápasy proti největším favori-
tům, kterými jsou právě Bohemians
a OAZA Praha, ale řevnické druž-
stvo teprve čekají. Soutěž pokračuje
dvěma koly na konci listopadu. 

Jan PAUKERT, Řevnice

V Berouně už se bruslí
Hokejová a krasobruslařská sezona
je na zimním stadionu v Berouně v
plném proudu. Termíny veřejného
bruslení jsou uveřejněny na strán-
kách www.zsberoun.cz, odkaz na
zimní stadion najdete i na hlavní st-
ránce Městského úřadu Beroun. Pro
ty, kteří nemají internet, je program
ledové plochy minimálně týden pře-
dem uveřejněn ve vývěsce Zimního
stadionu Na Ostrově. Návštěvníci
mohou nově využít půjčovnu bruslí.
„K dispozici máme velikosti 5 až
12,“ uvedl vedoucí zimního stadio-
nu Dalibor Švec. Pavla ŠVÉDOVÁ,

Městský úřad Beroun

Z pěti elévů byl
nejlepší Aleš Kelbler
Jedenáctý turnaj tenisových elévů se
konal v Řevnicích. Účast nebyla nej-
větší - pět příchozích si zahrálo kaž-
dý s každým na jeden set! Vítězství si
vybojoval Aleš Kelbler, který pro-
hrál jen jedno utkání - s druhým Ja-
nem Mojžíšem. Třetí místo obsadil
David Kelbler.  Petr HOLÝ, Řevnice

V Litni chodí cvičit 
rodiče s dětmi
V liteňské tělocvičně se začali schá-
zet rodiče s malými dětmi, aby si
spolu zacvičili, zahráli, naučili se
základním dovednostem a také se
skamarádili. Bylo by asi přesnější
použít v příčestí minulém ypsilon,
protože s dětmi chodí cvičit přede-
vším maminky. Tatínci jsou ale také
vítáni. Pro nejmenší děti a jejich ro-
diče je cvičení v pátek od 9.30 do
10.20 hodin. Pondělní termín je ur-
čen pro předškoláky, schází se v
17.00, končí v 17.50 hodin. Dětem
se věnují zkušené instruktorky Mar-
cela Mourečková a Jindřiška Jelín-
ková.      Hana HAVELKOVÁ, Liteň

První kolo 3. regionální ligy Středo-
českého kraje a Prahy v badmintonu
se hrálo 16. října. Teplota v dobři-
chovické hale Bios nebyla po deváté 
hodině ranní zrovna přívětivá, ale
během prvních zápasů se začalo sil-
ně oteplovat. Družstvo domácího So-
kola Dobřichovice vybojovalo v loň-
ské sezoně v oblastním přeboru 2.
místo, ale první soupeři v nové sezo-
ně byli nad jeho síly. Se Sokolem
Králův Dvůr i s pražským Hamrem
prohráli shodně 2:6. Další kolo se
hraje na začátku prosince na kurtech
Sokola Králův Dvůr. Snad se Dobři-
chovickým bude dařit lépe!

Výsledky 1. kola regionální ligy
Spoje B – Kladno D 8:0
Spoje B – Králův Dvůr 3:5

Hamr B – Kladno D 8:0
Králův Dvůr – Dobřichovice 6:2
Radotín Meteor D – Králův Dvůr 4:4
Dobřichovice – Hamr B 2:6
Hamr B – Radotín Meteor D 6:2
Kladno D – Radotín Meteor D 0:8

Přihlásilo se dvacet dětí
V řevnické sokolovně se opět začal
hrát dětský badminton. Přihlásilo se
přes dvacet dívek a chlapců z Řevnic
i z okolí. Řevničtí sokolové nám vyšli
vstříc a umožnili nám ve čtvrtek mít
dvě hodiny. I to je na sokolský sál
dost, ale snad to s nějakými úprava-
mi a přikoupením dvou sítí povede
ke spokojenosti při seznamování se s
badmintonem.               Bohumil KOS

Lenka DVOŘÁKOVÁ, Řevnice

SMĚR SVATÝ JAN. Motorkáři při Poslední míli vyrazili z Dobřichovic do
Svatého Jana pod Skalou. Foto Tomáš HEJLEK

BENJAMÍNEK. Nejmladší řevnický šachista v úvodních kolech první ligy
mladšího dorostu, desetiletý Jiří Havelka. Foto Jan PAUKERT

DVĚ PORÁŽKY. Dobřichovičtí badmintonisté v prvním kole třetí regionální
ligy prohráli dvakrát 2:6. Foto Bohumil KOS

Spanilá jízda vedla do Svatého Jana
MOTORKÁŘI SE V DOBŘICHOVICKÉM JEZU DOBRÉ NADĚJE LOUČILI SE SEZONOU

Badmintonisté na úvod 3. ligy dvakrát »shořeli«
V DOBŘICHOVICÍCH DOSPĚLÍ HRAJÍ MISTRÁKY, V ŘEVNICÍCH SE S BADMINTONEM SEZNAMUJÍ DĚTI
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Liteň potupena doma, prohrála 0:7!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Body ze hřišť soupeřů
přivezl Karlštejn i Zadní Třebaň.
Oba celky přitom v poločase pro-
hrávaly. Liteň doma zkolabovala v
zápase s Vysokým Újezdem - 0:7!
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Dobřichovice - Benátky n/J 1:4
Branka: Krajči
Dobřichovičtí hráli, jako by to byl
přáteláček, staticky - hosté byli všude
dřív. Benátky vedly v poločase za-
slouženě 0:1, další dvě branky přida-
ly po přestávce. Až v 70. minutě sni-
žoval na 1:3 Krajči. Domácí ožili a v
72. minutě se trefil hlavou Kalivoda.
Gól ale nebyl pro domnělý ofsajd uz-
nán! Na nepřízeň rozhodčích jsme si
zvykli, a tak nepřekvapilo, že naopak
za chvilku pustili hosty do ofsajdové
akce, jež skončila penaltou. Tu sice
vyrazil gólman Fajfrlík na roh, jenže
z toho už branka padla. Místo 2:3 to
bylo 1:4! Dobřichovičtí nepodali
dobrý výkon a vyhrát by si nezaslou-
žili. V kombinaci se zaujatými sudími
to je ale smrtící kombinace...    (oma)
Louňovice - Dobřichovice 5:1
Branka: Karda

IV. třída okresní soutěže
Mníšek p/B B - Dobřichovice B 2:0
Dle jednoho z hráčů: „Domácí byli
příšerní, ale my ješťě horší!“     (oma)
Dobřichovice B - D. Jirčany 2:2
Branky: Mistoler, Štědronský

FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Cerhovice 3:2
Góly: Janouš, Nesrovnal, Jablonský
Domácí se zkušených hostů nezalek-
li. Ve 12. minutě po centru Jůny skó-
roval Janouš. Hosté odpověděli nápo-
rem a v 25. minutě vyrovnali. Ve 30.
minutě sám postupující Nesrovnal
prováhal šanci, ale odkop brankáře se
od něj odrazil do branky. Poté hosté
Lety přitlačili a v 39. minutě vyrov-
nali. Druhý poločas se hrál stejně ja-
ko první ve velkém tempu. V 56. mi-
nutě rychlý protiútok zakončil úspěš-
ně Jablonský po přesné přihrávce Ja-

nouše. V 62. minutě vykopl domácí
Bezděk střelu mířící do opuštěné brá-
ny. Hosté se snažili vyrovnat, ale do-
mácí je již do šance nepustili a získa-
li cenné body na úkor favorita.     (jik)
FK Lety - Dublovice 1:3
Branka: Nesrovnal
Domácí předvedli proti poslednímu
týmu nezodpovědný výkon. (jik)

ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
Tmaň – OZT 2:3
Branky: Osoba, Vesecký, Palička
Už podruhé na podzim se Ostrovanu
podařil husarský kousek - po poloča-
se prohrával 0:2, ale nakonec vyhrál
3:2. OZT nezačal dobře a může být
rád, že první půle skončila jen dvou-
brankovým rozdílem. V kabině si ale
třebaňští borci vše vyříkali, do zálohy
nastoupil veterán Břížďala a hra se
postupně zlepšovala, až na hřišti exi-
stovalo jen jedno mužstvo. Na 1:2
snižoval po vyražené střele Šťastného
Osoba. Za chvíli se k brance probíjel
Pazdera, byl faulován a Vesecký se z
penalty nemýlil. Opaření domácí se
pak jen dívali, jak Palička s přehle-
dem zakončuje rychlý brejk.    (Mák)
Cembrit Beroun - OZT 3:1
Branka: Procházka
Dvacet minut byli hosté lepší a vedli.
Pak nepochopitelně polevili...  (Mák)

ŘEVNICE, III. třída
Statenice - Řevnice 2:2
Mužstva z úplného dna tabulky se
rozešla smírně. (Mák)

Řevnice - Roztoky 0:2 
V Řevnicích vyhlížejí konec sezony,
aby toho trápení byl už konec. „Musí-
me přes zimu doplnit kádr,“ řekl jeden
z lídrů kabiny Libor Škvor.       (Mák)

KARLŠTEJN, III. třída
Zdice B - Karlštejn 1:2
Branky: Zajíc 2
První poločas hosté prohráli 0:1. Po
změně stran dvěma góly z rychlých
protiútoků otočili skóre.             (jom)
Karlštejn - Chyňava 2:0
Branky: Kučera, Zajíc
Domácí měli drtivou převahu a zaha-
zovali jednu šanci za druhou.   (jom)

LITEŇ, IV. třída
Liteň - Vysoký Újezd 0:7
Liteň sehrála hrozné utkání, které si
ani nezaslouží komentář. Hosté byli
od začátku ve všem lepší.            (mik)

Ve výsledcích
III. třída okresní soutěže Beroun
Všeradice A - Rpety 9:1
Góly: Suchý 3, Linhart 3, Červenka 3
Všeradice A - Podluhy 1:2
Branka: Suchý

IV. třída okresní soutěže Beroun
Chrustenice - Vižina 0:3
Branky: Blovský, Vlček, Kunrt
Vižina - Hýskov 4:3
Branky: Vlček 2, Kunrt, Pavlica
Všeradice B - Hýskov 1:2
Branka: Suchý Jakub
Všeradice B - Mořina 2:1
Branky: Stegmüller, Vynš

Kdy a kde hrají příště 
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Dobřichovice - Český  Brod 5. 11. 14:00 
Libiš - Dobřichovice 12. 11. 10:15 

FK LETY, krajská I. B třída
Rožmitál - FK Lety 5. 11. 14:00 
FK Lety - Vonoklasy 13. 11. 14:00  
ŘEVNICE, III. třída
Dobříč - Řevnice 5. 11. 14:00
Středokluky - Řevnice 12. 11. 14:00
ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
OZT – Lužce 5.11. 14:00
OZT – Zdice B 12.11. 14.00
KARLŠTEJN, III. třída
N. Jáchymov - Karlštejn 6. 11. 14:00
Karlštejn – FK Svatá 12. 11. 14.00
VŠERADICE, III. třída
Cerhovice B - Všeradice 5. 11. 14:00
Všeradice - Slovan Lochovice 12.11. 14:00

Řevnice - V sobotu 22. 10. sehráli
řevničtí »národní« házenkáři pos-
lední podzimní mistrovské zápasy. 

Řevnice dorost - Spoje Praha 38:14 
Branky: Holý 12, Veselý 10, Štech
8, Jelínek 5, Kraus 3
V pohodě odehrané utkání, ve kterém
naši málem stihli »čtyřicítku«.
Řevnice B – Spoje Praha A 6:14
Branky: Veselý M. 3, Jandus 3
Našim borcům nějak nestačily síly -
hezky začali, dvakrát srovnali skóre ,
ale to bylo vše.
Řevnice st. žáci – Spoje Praha 18:8
Branky: Kraus 7, Holý 4, Edl 4,
Huml 2 , Karpíšek
Žáci si se soupeřem pohráli a zaslou-
ženě zvítězili.
Řevnice B – Spoje Praha B 16:15
Branky: Štech 11, Veselý M. 3, Jan-
dus, Jech
Druhé utkání mužů se podobalo prv-

nímu. V závěru ale naši tentokrát za-
brali, výsledek dokázali obrátit a udr-
žet do konečného hvizdu rozhodčího.
Řevnice koeduk. – Spoje A 28:5
Branky: Huml 16, Edl 10, Humlo-
vá Bára 2
Našich »špuntů« moc nebylo, ale se-
hráli pěkný zápas s kvalitní střelbou
hlavně Marka Humla a Filipa Edla.

Teď si od házené odpočineme a v lis-
topadu začneme trénovat v hale. Jak
si naši vedou v tabulkách? Dorost a
starší žáci před sebe nikoho nepustili,
shodně vedou. Stejně tak nejmladší
mládežníci a pravděpodobně pove-
dou i mladší žáčkové. Na předposled-
ním místě jsou zatím žačky. Béčko
mužů bude na sedmém místě. Ligové
áčko zůstalo za očekáváním - se zis-
kem 9 bodů drží osmou příčku. Na
čtvrté místo má ztrátu čtyř bodů. Jaro
bude lepší!         Petr HOLÝ

Dorost i žáci rozstříleli Spoje
NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI UZAVŘELI PODZIMNÍ SEZONU
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TO BOLELO. Brankář Litně po střetu s útočníkem hostí. Liteňští doma pro-
hráli 0:7 s Vysokým Újezdem. Foto NN M. FRÝDL

NA ŠUMAVĚ. Třídenní putování Šumavou absolvovalo poslední říjnový ví-
kend patnáct zadnotřebaňských turistů. Jejich více než čtyři desítky kilomet-
rů dlouhá cesta vedla také přes hrad Rožmberk.               Foto NN M. FRÝDL

V žebříčku je třiadvacet řevnických tenistů
Řevnice - Dvacet tři hráčů Sportclubu Řevnice je v žebříčku, který jed-
nou ročně zveřejňuje Český tenisový svaz. Loni jich bylo o dva méně.
„Sezona to byla povedená, jsme spokojeni,“ pochvaluje si trenér Michal Mot-
tl s tím, že jedenáctiletý Matyáš Ježek je sedmý v republice mezi mladšími
žáky. „Mezi staršími žákyněmi se umístila Eliška Petráčková na 36. místě a
Daniela Švédová na 56. místě,“ říká Mottl a dodává, že těsně za stovkou zůs-
tal Oliver Stuchlík, pro kterého byla sezona 2010/2011 první závodní. Anto-
nín Štěpánek, který v Řevnicích hostuje, je mezi mladšími žáky jedenáctý. 
Nafukovací hala za Lidovým domem je v provozu denně od 7 do 23.00. O ví-
kendu 5. - 6. 11. se od 8.30 hraje krajský přebor žen. (pef)


