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Cena výtisku 7 Kč

Pojď, svezu tě! lákal neznámý
řidič devítiletou holčičku
Osov - Devítiletá osovská školačka šla v pondělí 31. října ze školy tak, jako každý den. Cestou
ji dojel řidič světle modré Škody 120 a zkoušel
vlákat do auta. Prý ji sveze domů.
Podle dívky byl muž, který ji oslovil, asi třicetiletý. Vysoký byl přibližně 170 cm, silnější postavy,
černé vlasy měl upravené do delší ofiny, nos i ret
»vylepšený« piercingem. Berounská policejní
mluvčí Marcela Pučelíková dodala, že měl černou
bundu s kapucí, kšiltovku, modré džíny a černé
boty se zelenými proužky na suchý zip. „Na dívku
nijak netlačil, nevyhrožoval jí. Oznámení stále
prověřujeme, zjištujeme, zda se na Berounsku takový člověk a vůz pohybují,“ uvedla Pučelíková
pro MF Dnes.
(pef)

Zadnotřebaňské kočky uspěly
na světové výstavě v Polsku

Poznaň, Zadní Třebaň - Skvělého úspěchu dosáhla na Světové výstavě koček v polské Poznani třebaňská chovatelka Markéta Simanová.
Její zvířata vybojovala hned několik medailí.
Výstavy se zúčastnilo přesně 1516 koček čtyřiceti
plemen. Své reprezentanty tu mělo 23 zemí, mezi
nimi třeba Kypr, Brazílie či Austrálie. Třebaňská
chovatelská stanice Fantasy Word, CZ vystavovala
ve dvou nejpočetněji obsazených skupinách.
(Viz strana 11)
(help)

ZAPLÁLY LOUČE. Lucerničkový a lampionový průvod se zkraje listopadu konal v Zadní Třebani. Desítky dětí prošly obcí k řece Beounce. (Viz strana 2)
Foto Zuzana MARTÍNKOVÁ

»Dárek« Českých drah: jízdné zdraží až o pětinu!
ZA CESTOVÁNÍ VLAKEM ZAPLATÍME OD 11. PROSINCE PODSTATNĚ VÍCE, NEŽ DOSUD
Poberouní - Jezdíte často vlakem?
Pak pro vás mají České dráhy
špatnou zprávu - od 11. prosince
zdražují. A ne málo!
Zatímco u jednotlivých lístků zvýší
dráhy cenu jen o růst DPH, ten, kdo
využívá předplatní jízdenky či speciální nabídky, zaplatí až o 20 % víc!

Cenu získal řevnický
házenkář Petr Holý

Lety - Třináctým
držitelem Ceny
Našich novin Ceny Arnošta Tučka se stal uplynulou sobotu v Letech Petr Holý z
Řevnic. Ocenění
získal za dlouholetou práci pro národní házenou v Řevnicích a za propagaci tohoto sportu mezi dětmi. Diplom
předala Petru Holému loňská vítězka
Dagmar Renertová, finanční odměnu
Petr Kozák, majitel firmy K+V Elektro, jež je partnerem Ceny NN. Ten také vylosoval jednoho ze čtenářů, kteří
do redakce posílali návrhy na ocenění
– 2.000 Kč získala Pavla Špalková ze
Lhotky u Lochovic. Rozhovor s letošním laureátem otiskneme v příštím čísle. Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Vyplývá to z nového ceníku ČD.
Například měsíční jízdenky zdraží u
kratších vzdáleností o 28 korun - bez
ohledu na to, zda dojíždíte kilometr,
nebo dvacet a zda platíte plnou cenu,
nebo zlevněné jízdné pro školáky.
Měsíční dojíždění do školy vzdálené
sedm kilometrů tak podraží ze 140 na
168 Kč, tedy o dvacet procent. Kdo
cestuje dvacet kilometrů do práce, bude měsíčně platit 952 namísto 924
korun, což je zdražení pouze o 3 %.

„Cena traťových měsíčních jízdenek
je 28násobkem jednotlivé jízdenky.
Pokud ta podraží o korunu, u měsíční
se zvýší cena o 28 Kč,“ uvedl pro
i.dnes mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.
Vzroste i cena víkendových síťových
jízdenek SONE+. Ty budou stát 600
korun namísto současných 550. Méně výhodná bude také skupinová sleva pro dva cestující - dosud ušetřili
25 procent z plného jízdného, nově to
bude »jen« 20 procent.

Dráhy vysvětlují zdražení růstem
DPH. Vyšší daň ale začne platit až od
ledna, dražší jízdné už od prosince.
„Děláme to tak vždy - ceny měníme s
novým grafikonem,“ obhajuje zdražení v předstihu Šťáhlavský. Pro dráhy může dřívější zdražení znamenat
vylepšení letošního hospodářského
výsledku. Vyšší ceny jízdného při staré dani mohou letošní výsledek ČD
podle propočtu MF DNES vylepšit o
20 milionů.
Petra FRÝDLOVÁ

„Pivo vařím s pokorou a láskou, trochu čaruji!“ tvrdí Jiří Chyba
Karlštejn - Krámek s uměleckými
předměty provozuje na karlštejnské »Zlaté stezce« Jiří CHYBA.
Čím dál tím víc lidí sem za ním ale
chodí kvůli jeho mikropivovaru a
hlavně pivu Karlíček, které v něm
vaří. Ochutnat jej budete moci na
Karlštejnském královském adventu v neděli 27. listopadu.
Karlštejn je spojován s vínem – jak
a kdy tě napadlo vařit tu pivo?
Pivo vařím již od roku 1996, baví mě
to. Raritní, skleněný 1. Karlštejnský
mikropivovar vznikl o rok později.
Další asi rok se vyvíjel a upravoval
do dnešní podoby. Rok 1998 lze tedy
označit za počátek kvalitního vaření.
Tehdy pivovar doznal mnoho změn,

JIRKA S KARLÍČKEM. Jiří Chyba
se svým pivem.
Foto ARCHIV

hlavně v technice filtrování. V Karlštejně je velice tvrdá, vápenitá voda, a
proto se musí upravovat.
Tvůj mikropivovar je velmi neobvyklý. Popiš nám ho.
Skládá se ze čtyř dvacetilitrových skleněných nádob: varny, nádoby pro
hlavní kvašení a dvou nádob pro zrání. Má řízený ohřev pro vaření a tři
nezávislé chladící okruhy. Zařízení obsahuje filtraci, kompresor, čerpadlo,
soustavu propojení nádob, spoustu
ventilů, napojení na přívod vody i odpadní napojení. S nadsázkou říkám,
že lze napojit jako automatickou pračku na vodu, odpad a elektřinu a vařit.
A lze to udělat kdekoliv - pivovar je
mobilní.
(Dokončení na straně 7)
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Nad Vrážkou létala včela i stíhačka
KRÁSNÉ POČASÍ PŘÍLÁKALO NA DRAKIÁDU MEZI ŘEVNICEMI A TŘEBANÍ STOVKU MALÝCH I VELKÝCH

Zadní Třebaň, Řevnice – Desítky barevných
draků se vznášely v neděli 7. listopadu na kopci
Vrážka mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi. Drakiádu tu poosmé uspořádaly Naše noviny.
Slunce svítilo už od rána a bylo teplo. Krásné

počasí zlákalo na Vrážku kolem stovky lidí, i když
žádný velký vítr nefoukal. Tak akorát. První draci
lehounce vzlétli do vzduchu a po třetí hodině je
následovaly desítky dalších. V jednu chvíli jich
bylo ve vzduchu kolem padesáti - letadla, stíhač-

ka, sova, netopýr, včela, malí draci, spojení v řadě
za sebou... A protože všechna vznášedla létala vysoko a dlouho, bylo hodně těžké udělit jakékoliv
ceny. Tu hlavní nakonec získali Chlaňovi ze Zadní
Třebaně, kteří draka vyrobili doma. „Namalovala
ho dcera Doubravka,“ upřesnil tatínek František.
Oceněno bylo také dalších osm kousků, mezi nimi
včela, oranžový netopýr nebo obrovský drak podobný rejnokovi. Drakiádu si užily nejen děti. „Se
mnou už synové odmítli jít, tak jsem se vypravila
sama,“ řekla Zadnotřebaňanka Petra Neubauerová.
I mnozí další rodiče drželi draky na obloze více
než hodinu.
Lucie PALIČKOVÁ

Dorazil další recept, zkuste ho!

DRAKIÁDA. Drakiádu na kopci mezi Třebaní a Řevnicemi si děti užily.

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Další podzimní recept, tentokrát dýňový, dorazil na adresu redakce. Také jeho autorka se
může těšit na malý dárek.
(NN)
SLANÉ DÝŇOVÉ JÍDLO
Omytou dýni Hokaido zbavíme semínek, nakrájíme na tenké proužky, osolíme a hodíme na zpěněnou cibulku. (Někdo přidává i česnek, ale my se zlobivým žlučníkem ne.) Necháme dýni změknout,
přidáme nadrobno nakrájenou papriku či kapii a
rajčata na kousky. Dle chuti okořeníme tymiánem,
rozmarýnem či oregánem. Podáváme s bramborem,
posypané strouhaným sýrem. Kdo rád maso, může
přidat nakrájené osmahlé kuřecí proužky. Labužníkům můžeme dochutit kopečkem zakysané smetany.
Michaela VESELÁ, Praha 8

Maškarní bál byl
ve znamení klauna

Do pražského Planetária? Už nikdy víc!

Předposlední říjnovou sobotu se v
liteňské restauraci Ve Stínu lípy motali klauni, princezny, princové a
další bytosti z kouzelného světa.
Ptáte se proč? Tento den pořádalo
Středisko volného času Domeček
Hořovice Maškarní bál.
Okolo druhé hodiny se začali všichni scházet. Nejvíce tam asi bylo nejrůznějších šašků - bál totiž byl ve
znamení klauna. Začalo se tančit,
soutěžit a prostě a jednoduše si hrát.
Mně osobně se nejvíc líbilo tancování s klauny, kteří celou akci provázeli. DJ pustil hudbu a najednou
tu byla mašinka, v mašince jeli malí,
velcí, klauni, princezny, víly i další
kouzelné bytosti. Po »suprových«
soutěžích a hýbání se na parketu
byly vyhlášeny nejlepší masky - první, druhé i třetí místo - a také nejlepší tanečník. Všichni dostali šerpu
jako Miss a nějaké ty dárečky.
Prostě - bylo to příjemně strávené
odpoledne s Domečkem Hořovice.
Tereza VOBOŘILOVÁ,
8. třída ZŠ Liteň

Výlet do pražského Planetária na pořad Anička a Nebešťánek – Podzimní
příběh podnikli svinařští i liteňští
předškoláci. Před vstupem všichni posvačili, a šlo se na to. Jaké bylo překvapení, když se hned za pokladnou
objevily turnikety, kterými děti neumí
procházet! Do toho vytížený personál
Planetária udělující učitelkám instrukce: „Ty lístky si vezměte, budete
je potřebovat ke vstupu do sálu!“
Rychle svlékat bundy, rychle na toaletu, rychle všichni do sálu. Ale ne opět musíme přes turnikety. Stres
umocňuje zjištění, že nám chybí 8 vstupenek – u vchodu nám nevrátili
všechny. Co teď? Naštěstí je personál
ochotný děti vpustit i bez chybějících
lístků. (Ty pak přinesli Liteňští, kteří
jich měli o 12 víc!) Konečně jsme v
sále a můžeme si vychutnat krásný
příběh o Aničce, které uletí drak Barbucha. S kamarádem Nebešťánkem
se Anička vydává Barbuchu hledat,
čeká je přitom cesta kolem Zeměkoule. Dětem se příběh líbil, po skončení
spokojené schází do přízemí, kde

ZÁŽITEK Z PŘÍBĚHU O NEBEŠŤÁNKOVI PŘEDŠKOLÁKŮM ZKAZILY TURNIKETY A MUMRAJ
jsou již návaly dalších škol. Začíná
znovu hra nervů. Rychle s dětmi za
roh, aby se nám nepoztrácely a rychle oblékat. Je tu neskutečný řev.
„Běžte ještě kus dál, udělejte místo,“
volá na nás paní z personálu. Děti
nevnímají, jen nejistě koukají a hlavičky jim neberou, co se děje. V mumraji, celé upocené, je dooblékáme,
honem ven z vřavy a - opět turnikety!
Nebyla šance ani chuť zdržet se a
prohlédnout si zázraky vesmíru.
Dosud jsem se nesetkala s něčím tak

hrozným. Do Planetária jezdíme s
dětmi řadu let, ale po této turniketové zkušenosti a obrovskému mumraji
snad už nikdy víc! Byla to hrůza, strach, aby se nikdo neztratil a krásný
zážitek z programu se kamsi vytratil.
Štěstí, že dětem zůstala alespoň hezká vzpomínka na Nebešťánka. A my
učitelky jsme si znovu zhodnotily výlet na počátku října, za Princem Bajajou do Takonína, který byl krásný,
příjemný, plný pohody i úsměvů.
Jana SANEISTROVÁ, MŠ Svinaře

V HLEDIŠTI. Svinařští a liteňští předškoláci v hledišti pražského Planetária.
Foto Jana SANEISTROVÁ

Zadní Třebaň ozářily desítky luceren a lampionů
CAPARTI SE VYDALI PRŮVODEM K ŘECE BEROUNCE, KDE JE ČEKALA VÍLA S POHÁDKOVÝMI DĚTMI

Zadní Třebaň – Ideální počasí panovalo v podvečer 4. listopadu při
lucerničkovém a lampionovém průvodu Zadní Třebaní.
Bylo teplo a vůbec nefoukalo, takže
lampiony byly v bezpečí. Těžší bylo
vymyslet pro děti nové překvapení místní spolek maminek Broučci pořádal průvod už pošesté.
Kdo v tu dobu zrovna procházel vsí,
mohl spatřit desítky světel a světýlek, které se od hasičské zbrojnice
pomalu vydaly na cestu. Světelné
putování začalo krátce po páté hodině, když se děti dozvěděly o tajemných bytostech, které na ně na konci
cesty čekají. Pak se vydaly kolem po-

toka a přes náves na Ostrov. U Berounky, na místě osvětleném mnoha

loučemi a svíčkami, je přivítala víla
s pohádkovými dětmi, poté si všich-

Když už doma nic nedělám, pomůžu tady…
Lucerničkové průvody v Zadní Třebani chystáme již několik let. Pokaždé si
s Luckou Paličkovou říkáme: Jen aby bylo dobré počasí! Jen aby nepřišlo
málo (a nebo zase moc) lidí! Jen aby se někdo nespálil, nebo nežuchnul do
vody! Prostě - aby všechno vyšlo! Letos jsme vesnicí k Berounce šli opět . V
čele průvodu jsem měla možnost vyslechnout promluvu malého Dominika
Sedláčka k mamince Ivetě: „Copak tam maminko asi bude, až to najdeme?
Asi poklad, viď!? Strašné velkej zlatej poklad…“ Letošní průvod se opravdu podařil, manželé Paličkovi vytvořili vskutku mysticky nádhernou scenérii
s loučemí a svícemi. Jan Palička to okomentoval takto: „Když už doma vůbec nic nedělám, proč bych nepomohl alespoň tady…“ Nikdo se nespálil ani
nenamočil, v naší »domovské« restauraci Na Ostrově byli všichni milí a přátelští. Dopadlo to dobře, zase...
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

ni zapálili svíčky a na plavidle je poslali po řece. Za odměnu dostaly děti
bonbony; víc dobrot a čaj je čekaly v
hospůdce na Ostrově. Sem se děti
pohodlně vešly, jejich počet byl tentokrát ideální. „Jsme tu letos poprvé
a moc se nám to líbilo, děkujeme,“
říkaly některé maminky s kočárky.
Broučci jako vždy děkují Martinu
Kodetovi za azyl i čaj a také dámám,
které přinesly koláče, chlebíčky a
dobroty pro děti: paní Frýdlové a
Lence Šmausové. Speciální dík patří
Martince Kozákové, Barunce Pišnové a Marušce Paličkové za to, jak
skvěle se zhostily rolí pohádkových
bytostí.
Lucie PALIČKOVÁ
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Ježibabí výkrmna nadchla strávníky
NĚKDO HALLOWEEN ODMÍTÁ, V LITEŇSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE JEJ OSLAVILI SE VŠÍ PARÁDOU
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Podle legendy lidé v dávných dobách věřili,
že v noci z 31. 10. na 1. 11. se domů
vracejí duše zemřelých a vyhledávají pomoc příbuzných. Doufají, že jim
pomohou překročit hranici do říše mrtvých. Aby duchové viděli na cestu,
lidé jim svítili svítilnami z vydlabaných řep. A aby se ochránili před zlými duchy, převlékali se do starých
hadrů a malovali si obličej.
Svátek je spjat s tradicemi a zvyky
starých Keltů, se svátkem Samhain,
což je obdoba našeho Nového roku.
Lze najít i souvislost s křesťanskými
oslavami svátku Všech svatých.
Halloween nemá v Česku tradici. Někteří si ho oblíbili, jiní jej odmítají.
Mnohé školky či školy v těchto dnech
pořádají lampionové průvody nebo
vyrábějí předměty souvisejících s oslavou svátku. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů, objevují se čarodějnice, černé kočky, příšery, kostlivci... K Halloweenu patří vyřezané
dýně se svíčkou uvnitř, typickými
barvami jsou černá a oranžová.
Halloweenská dílna obsadila druhé
patro ZŠ Liteň. V jedné třídě se dla-

sloužilé čarodějnice, v civilu paní
učitelky Václavkové, a pomocnic, jež
v běžném životě vystupují pod jmény Šárka, Kristýna a Nicola, vyvážené a nutričně hodnotné menu přijímané návštěvníky s nadšením.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Byl jsem na hřbitově,
poděkovat předkům...

MEZI JEŽIBABAMI. Liteňská Ježibabí výkrmna. Foto Helena ŘEZÁČOVÁ
baly dýně, ve výtvarné učebně návš- ci omalovánky. V učebně fyziky si
těvníci pracovali s bramborovými kdo chtěl, mohl vyzkoušet schoprazítky, vyráběli papírové dýně a ne- nosti při skládání puzzle. V Ježibabí
topýry, malým dětem byly k dispozi- výkrmně vzniklo pod vedením za-

Mrtví jsou s námi, nikdy nejsme sami...
V ŘEVNICKÉ LESNÍ ŠKOLCE ZEMĚ SE KONALA OSLAVA SVÁTKU DUŠIČEK

U OHNĚ. V lesni školce Země u ohně vzpomínali na ty,
kteří tady už nejsou s námi. Foto Daniela KOŘÍNKOVÁ

První listopadový den se v řevnické lesní školce Země
konala oslava dušiček. V tento den, kdy je hranice mezi
světy tak tenká, tu zaplál oheň, kolem kterého se sešly
děti, rodiče i přátelé školky Země. Mlhou se nesla píseň
»...naši mrtví jsou stále s námi, vlastně nikdy nejsme sami…« a za zvuků živé hudby se tančily dušičkové tanečky. U ohýnku se vzpomínalo na ty, kteří tu s námi již
nejsou - poděkovali jsme jim podle starého zvyku vhozením tabáku do plamenů. Děti si zapálily ve školce
vyrobené barevné lampičky a světelný průvod se vydal
ke staré vrbě, kde v dřevěné míse čekaly maminkami napečené uzlíky a preclíky. Každý si vzal sváteční pečivo a
se vzpomínkou na nějakého svého předka je zavěsil na
dlouhé větve smuteční vrby...
Přelom října a listopadu je vůbec magickým časem. Pro
staré Kelty byl 31. říjen - Samhain - začátkem nového
roku. V tuto noc se zužovala hranice mezi duchy předků
a živými lidmi. Často se nechávalo pro duše zesnulých
na zápraží domů jídlo, či se pro ně na zahradě zakopávala jablka.
Daniela KOŘÍNKOVÁ, Řevnice,
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Děti dlabaly strašidla a navlékaly korále
MAMINKY ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉHO SPOLKU BROUČCI USPOŘÁDALY DÝŇOVÉ ODPOLEDNE

Zadní Třebaň – Příjemné odpoledne s dýněmi strávili všichni, kteří dorazili první listopadovou sobotu na
zadnotřebaňský Ostrov. Akci spojenou s podzimním
tvořením tu pošesté v řadě zorganizovaly maminky z
někdejšího místního spolku Broučci.
A stejně jako v předešlých letech se na ní sešlo poměrně
dost rodičů i dětí všeho věku. Hlavním tématem byly samozřejmě dýně, od nejmenších až po ty obrovské, okrasné i jedlé. Děti je dlabaly, krájely, zdobily - některé vydržely dlabat strašidla více než dvě hodiny! „A opravdu
si je můžu odnést domů?“ ptal se radostně asi desetiletý
chlapec, jeden z největších vytrvalců.
Nazmar nepřišly ani okrasné dýně, jedna z maminek vytvořila krásnou lampičku. Kromě dýní byly připraveny i
další aktivity – výroba lodiček z kůry, navlékání bramborových korálků nebo zdobení kouzelných holí. Nechyběly ochutnávky z domácí kuchyně - maminky donesly
dýňové koláče a další dobroty, za což jim patří dík. Stejně tak děkujeme hostinskému Martinu Kodetovi, který
dětem věnoval teplý čaj na zahřátí. Díky němu, příchozím i kouzelné atmosféře Ostrova se podzimní odpoledne opravdu vydařilo. Škoda jen, že některé děti o svoje
dýně přišly – jejich vydlabané kousky si zřejmě odnesl
omylem domů někdo jiný.
Lucie PALIČKOVÁ

DĚTI DLABALY DÝNĚ. Dýňové odpoledne se konalo na
zadnotřebaňském Ostrově.
Foto NN L. PALIČKOVÁ

Listí padá ze stromů a listopad se
ujal vlády. Počasí obléklo podzimní
šat plný mlh, vláhy, větru i proměnlivých teplot. Stále víc se choulíme
do teplejšího oblečení a často i do sebe. Ale podzim nese i spoustu krás,
barev a vůní. Jak krásně jsou zbarveny stráně, od žluté po temně červenou, hnědou, zelená ztmavla a
modrou dodá nebe. A že má momentálně šedý závoj? Nevadí. Stejně tam
nahoře svítí věčné slunce...
Jel jsem tuhle do práce a těšil se na
stráň porostlou ovocnými stromy, je
tak plná barev, včetně šedavého voňavého kouře. Asi někdo čistí sad. A
traktor rovnající brázdy jednu ke
druhé, vedle pak zelené ozimé obilí.
A zlatě žlutý koberec pod stromy.
Foukne vítr a ze stromů se snáší listy. Svoji roli splnily, a tak odchází.
Věčný koloběh života.
Byl svátek zesnulých. I já se zastavil
na hřbitově, tiše postál a pokorně se
svíčkou v ruce děkoval předkům za vše,
co mě naučili, dali i vzali. A doufal,
že i mně se podaří předat cosi svým
dcerám a vnoučatům. Opodál u hrobu stála babička, asi se svojí vnučkou. Chvíli postály a pomalu odcházely. Obě byly krásné. Stará paní
měla noblesu dámy plné životních
zkušeností, starostí, moudrosti i nadhledu. Z vnučky sálala krása mládí,
energie, nedočkavosti a těšení se na
život. Každá byla úplně jiná, a přesto k sobě našly cestu . Možná se za
pár desítek let bude situace opakovat, jen vnučka bude zralou ženou
držící za ruku své vnouče. Krásný,
věčný a pokory plný koloběh života.
I já si uvědomuji svých padesát let,
ale každý věk má své kouzlo a poezii. A tak vše přijímám a děkuji za to
tam někam nahoru. Ve filmu Medvídek pan Trojan říká: „Nemusíme vše
chápat, stačí, když to přijmeme.“ Přijměme krásu a poezii života se vším
co nese. Radujme se z toho, co máme, a nesmutněme pro to, co nemáme. Radujme se každým okamžikem
a z maličkostí.
Poslouchal jsem včera písničky plné
krásy, lásky, moudrosti, plné hladících melodií. Ptáčci už mi na zahradě sezobali kilo slunečnice, dřevník
jsem naplnil dřevem na zimu, koupil
si zajímavou knihu, přečetl moudrý
rozhovor s Květou Fialovou, dostal
mušli od moře, pustil před sebe řidičku v autě, popřál tátovi krásný den a
uvařil si šálek voňavé kávy. A třeba
tímto psaním někoho potěším a vyloudím na jeho tváři úsměv. Kéž by!
Přeji všem srdce plné lásky, úsměvů
a otevřené všemu krásnému. Duši
nechť vám naplní mír, pokoj a pohoda. Nechť naše dny voní láskou, barvami podzimu, svařeným vínem, čajem, pohlazením, milým slovem, úsměvem a obyčejnou lidskou slušností. Barevný podzim se šálkem čaje,
sedmi úsměvy a douškem pohody
přeje
Petr TUČEK, Praha
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Notičky se chystají do studia, nahrávat
MLADÍ ŘEVNIČTÍ MUZIKANTI V TĚCHTO DNECH CHYSTAJÍ NOVÉ VÁNOČNÍ CÉDÉČKO
Řevnice – Dětská lidová muzika
Notičky se právě v těchto dnech
»uzavře« do nahrávacího studia v
Nouzově u Kladna a ze všech sil
zde bude hrát a zpívat, aby na svět
přivedla nové vánoční cédéčko.
Dosud jedinou vánoční desku Veselá
koleda natočily Notičky v roce 2001.
Za uplynulých deset let mají mladí
řevničtí muzikanti spoustu nového
materiálu z pera nejen »dvorního skladatele« Notiček Josefa Fialy. Řada
nových koled přibyla také od Jana
Martínka a Alexandra Skutila.
„Přípravu na natáčení jsme zahájili
již na letním soustředění. Od září na
zkouškách písně pilujeme a současně se také chystáme na další akce,“
uvedla vedoucí souboru Lenka Kolářová s tím, že natáčení bude trvat 4
dny a nahráno při tom bude dvacet
čtyři nových koled.
Sérii vánočních vystoupení odstartu-

jí Malé Notičky na vánočních trzích
v Řevnicích v sobotu 3. prosince. O
druhé adventní neděli již tradičně
soubor zahraje pro nadaci manželů
Klausových u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu na Pražském hradě. A den na to, 5. prosince, se členové dětské lidové muziky objeví v
přímém přenosu v televizi jako host
kapely The Tap Tap, která ve Státní
opeře pořádá svůj vánoční koncert.
„The Tap Tap je hostem našeho vá-

nočního koncertu v Rudolfinu a na
oplátku nás oni pozvali na svoji akci,
jíž se zúčastní řada slavných patronů
této skupiny,“ upřesnila Kolářová s
tím, že se jedná o těleso složené ze
studentů se zdravotním postižením
působící při Jedličkově ústavu.
Speciální vánoční koncert Notiček
se bude konat v Modlitebně Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici. Poslední koncert roku pak
Notičky odehrají v pražském Rudol-

Kina v okolí

KINO LITEŇ

18. 11. 18.00 MUŽI V NADĚJI
25. 11. 18.00 CAPTAIN AMERICA

KINO ŘEVNICE

16. 11. 16.00 AKI KAURISMÄKI:
MUŽ BEZ MINULOSTI
23. 11. 20.00 MUŽI V NADĚJI
25. 11. 20.00 DŮM
26. 11. 16.00 HARRY POTTER A
RELIKVIE SMRTI - 2.ČÁST
26. 11. 20.00 BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ
LÁSKA

KINO MÍR BEROUN

15. 11. 20.00 HAPPY HAPPY
16. - 17. 11. 17.30 MUŽI V NADĚJI
16. 11. 20.00 U2 3D
17. 11. - 20. 11. 15.30 TINTINOVA
DOBRODRUŽSTVÍ 3D
17. - 23. 11. 17.30 (Čt+St 20.00, Ne-Po
18.30) TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
18. 11. 20.00 DŮM
19. 11. 20.00 MUŽI V NADĚJI
22. 11. 20.00 PŮLNOC V PAŘÍŽI
23. 11. 15.30 BROUČKOVA RODINA
23. 11. - 25. 11. 17.30 (Čt 20.00) MOJE
KRÁSNÁ UČITELKA
24. 11. 15.30 ŠMOULOVÉ
24. 11. 17.30 DŮM
25. 11. - 27. 11. 20.00 (So 17.30, Ne
18.30) VENDETA
26. 11. 20.00 U2 3D
28. 11. - 30. 11. 18.30 (Út 17.30, St
20.00) PERFECT DAYS - I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY
29. 11. 20.00 BANKSY - EXIT
THROUGH THE GIFT SHOP

CLUB KINO ČERNOŠICE

15. 11. 20.00 KAMARÁD TAKY RÁD
22. 11. 20.00 MŮJ OTEC GEORGE
VOSKOVEC
27. 11. 16.0 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
29. 11. 20.00 OBHÁJCE

KINO RADOTÍN

16. 11. 20.30 LOVCI HLAV
17. - 18. 11. 18.00 ŽRALOCI NA S(O)UŠI
17. 11. 20.30 NECHÁPU, ŽE TO
DOKÁŽEŠ
18. 11. - 19. 11. 20.30 TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK - 1.ČÁST
19. 11. 18.00 THOR
20. 11. 16.45 MADAME BUTTERFLY
22. 11. 18.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1.ČÁST
23. 11. 18.00 NECHÁPU, JAK TO
DOKÁŽEŠ
23. 11. 20.30 JMENUJI SE OLIVER TATE
24. 11. 18.00 VENDETA
24. 11. 20.30 VÁLKA BOHŮ 3D
25. 11. 18.00 LILIPOP MONSTER
25. 11. 20.30 DRIVE
26. 11. 18.00 VÁLKA BOHŮ 3D
26. 11. 20.30 VENDETA
29. 11. 18.00 DOBA LEDOVÁ 3 - ÚSVIT
DINOSAURŮ
29. 11. 20.30 DRIVE

KONCERT V ZÁMEČKU. Koncert žáků dechové třídy učitele Paříka se konal 8. 11. v řevnickém Zámečku. Děti předvedly, co se na flétny a klarinety
naučily za první dva měsíce školního roku. (lup) Foto Romana SOKOLOVÁ

Na ples přijde Karel Gott
ADVENTNÍ TRHY NABÍDNOU BUBLINOVOU SHOW
Adventní trhy se konají v sobotu 26.
listopadu od 10 do 18 hodin v areálu zámku Dobřichovice.
Program je bohatý - od 12.00 se budou péct perníčky a cukroví. Ve
14.00 přijde na řadu pohádka Andělé ze zapomenuté skříňky, o hodinu
později zazpívá sbor Chorus Angelus. V 15.30 čeká návštěvníky Bublinová show a v 17.00 Ohňostroj.
Od 18.00 uvede soubor Ludus Musicus se svými hosty pořad středově-

kých písní a čtení k výročí úmrtí císaře a krále Karla IV. nazvaný Knížecí zrcadlo. Vstupné 100/50 Kč.
Program vyvrcholí 16. Mostovým
plesem, který ve 20.00 začne v Hale
Bios. Až do druhé hodiny ranní bude
vyhrávat Funny Dance Band, jako
host v několika vstupech vystoupí
Karel Gott Cover Man v podání
Milana Fialy. Na půlnoc je připraveno překvapení. Vstupné 200 Kč.
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Svůdníka si zahraje ministr
DOBŘICHOVIČTÍ OCHOTNÍCI ZNOVU UVEDOU ZVONOKOSY
Řevnice – Muzikál Zvonokosy, který
v létě uvedli dobřichovičtí ochotníci
na místním zámku, bude tentokrát k
vidění v řevnickém kině.
Hlavní role svůdníka Lorence Pořízka se zhostí ministr zemědělství
Petr Bendl. Času na zkoušky moc
neměl. „V práci je toho hodně, ale
Zvonokosy si ujít nenechám,“ slíbil
režisérovi Petru Říhovi. Dále hrají
Alena Říhová, Lucie Kukulová,
Hedvika Hájková, Olga Vokurková,
Jan Petráň, Jan Seidel, Jiří Šafránek, Petr Kaplan, Václav Kratochvíl a dalších asi 30 herců. Hrát se
bude v řevnickém kině 17. - 19. 11.
vždy od 19.30 hodin. Vstupné 180 a
150 Kč. (lup) Foto Jan NEUBERT

finu společně s The Tap Tap a jejich
patrony Bárou Basikovou a Ondřejem Hejmou 20. prosince.
Pavla PETROVÁ

Tipy NN

* Prodejní výstava stříbrných šperků Reneé Brollové i porcelánových
šperků, nádobí a oděvů Blanky Hovorkové je v Modrém domečku Řevnice k vidění do 4. 12.
(šah)
* Pěvecký seminář pro příznivce
klasického i muzikálového zpěvu se
koná 15. 11. od 13.30 v komorním
sále ZUŠ Dobřichovice.
(vlc)
* Svatomartinský lampionový průvod se koná v Hlásné Třebani 16. 11.
Sraz je v 17.00 u kapličky.
(pef)
* Jihoafrická jazzová zpěvačka
Melanie Scholtz koncertuje 16.11 od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vstupné 150 Kč. Pavel BLAŽENÍN
* Fotografii si můžete pořídit na výstavě snímků Jaromíra Macury Kuba, která je od 16. 11. do 23. 12. k
vidění v Kavárně Modrý domeček
Řevnice.
Šárka HAŠKOVÁ
* Koncert klasické hudby se koná
17. 11. od 19.00 ve společenském
sále Obecního úřadu Všenory. Pavel
Nechvíle (housle) a Jaroslav Šaroun
(klavír) přednesou skladby W. A.
Mozarta, B. Martinů, J. Suka a dalších.
Alena SAHÁNKOVÁ
* Koncert Tam–Tam Orchestra, který vychází z etnické hudby a čerpá
hlavně z brazilských, kubánských a
afrických rytmů, hostí 18. 11 od
20.30 Club Kino Černošice. Vstupné
120 Kč.
Pavel BLAŽENÍN
* Prodejní výstavu Martiny Dvořákové Květinové dekorace hostí od
19. 11. do 4. 12. sál dr. Fürsta Dobřichovice. Otevřeno vždy v pátek a
sobotu od 12 do 19.00. Do 17. 11.
jsou dekorace vystaveny v domě s
pečovatelskou službou v Černošicích-Vráži. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Autogramiáda Josefa Klímy se
uskuteční 19. 11. od 15.00 v sále
obecního úřadu Všenory. Knihy si
můžete koupit přímo na místě. (pef)
* Povídání o cestách po Africe hostí
Modlitebna Sboru Církve bratrské Černošice-Vráž 19. 11. od 18.00. (pef)
* Dívčí pěvecký soubor E. I. T. Voices zazpívá pod vedením nového
sbormistra Petra Wajsara 25. 11. v
rámci narozeninového večera černošického Club Kina. Petr ULLRICH
* Fotografie i dokumenty z 5. ročníku
dobřichovického Sochařského sympozia jsou k vidění na chodbě zámku
Dobřichovice. Ve velkém sále zámku je až do jara instalována Putovní
výstava vítězných snímků 6. ročníku
Olympus FotoAkademie.
(vlc)

Dopravu na bále řídil
prezident mopeďáků
První Mopeďácký bál pořádali 28.
října ve Svinařích místní ctitelé
»slabých« motorek. Zúčastnili se jej
také kamarádi z okolních moped
klubů. Svinařské ženy předvedly jízdu na koloběžkách za řízení dopravy
prezidentem mopeďáků Michalem
Skálou v roli regulovčíka. K tomu místní mopeďáci zpívali svoji hymnu.
Účast byla velká, zábava i program
perfektní. Poděkování patří členům
za přípravu, kamarádům za účast i
kapele Sedláci za skvělou zábavu.
Jiří VESELÝ, mopeďáci Svinaře
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Osovští caparti si vyzkoušeli,
jak to bude vypadat ve škole
Děti v osovské mateřské škole si vyzkoušely, jak to
bude vypadat ve škole. Pozvali jsme odbornice na
logopedii, grafomotoriku a pozornost. Caparti si s
paní logopedkou povídali u obrázků, opakovali slova, z nichž bylo patrné, která hláska nezní tak, jak
by měla. Rozeznávali barvy, seřazovali obrázky podle děje pohádky, kterou pak vyprávěli ostatním.
U grafomotoriky bylo pro děti hlavním úkolem držet správně tužku. Dostaly pracovní list, na kterém
pracovaly celou rukou. Uvolňovaly rameno velikými oblouky, dokreslovaly ježkovi bodliny, hledaly
cestu bludištěm od veverky k oříškům.
K další práci se děti přesunuly na koberec, kde měly
předvést jak jsou pohotové a pozorné. Hledaly obrázky, které k sobě patřily, sestavovaly pyramidy od
největšího po nejmenší, skládaly puzzle. Vytleskávaly slabiky, poznávaly začáteční písmeno. Cvičily
si paměť při hře na zapamatování skupiny předmětů. Když vše zvládly, dostaly velkou pochvalu od
nás, učitelek, i od svých rodičů. Ti pak měli možnost
zeptat se na svou ratolest a prokonzultovat, co je
třeba dohnat do nástupu na základní školu.
Také jsme oslavili Halloween. S pomocí rodičů,
kteří donesli dýně, jsme si školku vyzdobili - dýně
jsme rozřezali a vydlabali. Některé děti neměly
představu, jak dýně vypadá zevnitř, ale jelikož jsme
jich měli dost, mohly si dlabání vyzkoušet všechny.
Děti si nakreslily obličeje, práci s nožem nechaly
na dospělých. Doufáme, že dýňové hlavy budou MŠ
zdobit až do adventu. Dáša PEŠICOVÁ, MŠ Osov

MASTILI KARTY. Turnaj v karetní hře prší se konal na konci října ve všeradické hospodě. O postup do finále bojovalo 12 hráčů, z toho 4 ženy. Odehrálo se 14 her s přestávkou na gulášek a kafíčko. Žádný hráč
nepřišel zkrátka, oceněn byl každý. První tři dostali pohár, skleničky a diplom. Zvítězila Zdenka Černá,
druhé mésto patří mně, třetí skončil Fanda Bakeš. Velké poděkování patří organizátorům - hostinským Fandovi, Zdeničce a Barušce Černých. Mirka SUCHÁ, Všeradice
Foto ARCHIV

Ve Skřipli ulovili tři tuny ryb, amury, líny i kapry
TRADIČNÍHO PODZIMNÍHO VÝLOVU ZDEJŠÍHO RYBNÍKA SE ZÚČASTNILA VÝPRAVA Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ
Tak jako sníh a mráz patří k zimě, tak vypouštění
rybníků patří k podzimu. Vůně bahna, grogů, svařeného vína a hlavně ukázky rybářského řemesla
dělají z výlovu vděčný divácký zážitek.
Skupina žen z Hlásné Třebaně, která si říká Holky
v rozpuku jako každoročně navštívila vesničku Skřipel vedle Osova. Majitel soukromého rybníku
nás sem opět pozval na výlov, což jsme samozřejmě s radostí přijali. Tentokráte jsme přijeli trošku
později, než jindy, vše bylo již skoro hotovo, ale
stejně jsme si pak domů odváželi pěkné zážitky!

Draci se ve Všeradicích
vznesli až na druhý pokus

Rybám neprospívá, když je v rybnících málo vody
- v letních dnech mohou dokonce kvůli nedostatku
kyslíku i uhynout. Jenže letos bylo vody dost, a tak

Posvícení oslavili fotbalem,
drakiádou i tancovačkou
Při vižinském posvícení se tradičně na místním
hřišti hraje fotbal a pořádá drakiáda. Fotbaloví
fanoušci měli letos důvod k oslavě - naši borci se
ve své IV. třídě stali »mistry podzimu«. Všechny
mistrovské zápasy vyhráli a vedou tabulku.
Poté hřiště patřilo dětem. Sešla se jich spousta,
jen vítr ne a ne zafoukat. Proto se konaly soutěže
v běhu s drakem, slalom či pokus dostat alespoň
na chvilku draka do vzduchu. Večer oslavy posvícení vyvrcholily zábavou. Přišla téměř stovka tancechtivých lidí, k dobré náladě přispělo duo Sortiment. O půlnoci se losovala tombola, v níž bylo
hlavní cenou sele.
Jana FIALOVÁ, Vižina

podzimní úlovky byly parádní. S jedním takovým
kouskem jsem se musela vyfotit. Však posuďte
sami - viz fotka na této stránce.
Skřipelští rybáři letos vylovili asi tři tuny ryb. Viděli jsme obrovské amury, kapry, candáty, okouny,
líny a další. Krásné ryby! Je pěkné pozorovat, jak
je tato parta sehraná. Sledovat výlov z bezprostřední blízkosti a koukat rybářům pod ruce je vždy
opravdu hezká podívaná. Takže jsme si všichni zakoupili kapříka, poděkovali za pozvání a přejeme
hodně zdaru na příští rok. A už se těšíme na další
výlov!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Z podbrdského kraje

DVĚ DRAKIÁDY. Všeradické děti měly letos Drakiádu »na druhou«. V sobotu 22. října za slunečného počasí, ale bezvětří, kluci a holky běhali ostošest, a za to si zaslouží velkou pochvalu. Následné úterý už přineslo silný vítr, a tak si děti užily
létání se vší parádou. Za odměnu se všem dostalo
drobných dárečků s přispěním obecního úřadu, za
což děkujeme. Na všechny děti a rodiče se těším
příští rok! Text a foto Hana ZIMOVÁ, Všeradice

* Adventní dílnu, ve které se budou péct perníčky,
pořádá Klub Betlém Lochovice 15. 11. od 13.00 do
16.00. V další dílně, která se koná 21. 11. od 9.00
do 18.00, se naučíte vyrábět panenky, vánoční ozdoby a kytičky z kukuřičného šustí.
(bak)
* Zámecký večer moderovaný Petrem Jančaříkem
se v Galerii M. D Rettigové ve Všeradicích koná
18. 11. od 18.00. Hosty budou malíř Kristián Kodet, který zde mj. bude podepisovat svoji knihu, a
zpěvák Stanislav Hložek.
Sylva ŠKARDOVÁ
* Obrázky Ivy Hüttnerové jsou v Galerii M. D.
Rettigové Všeradice k vidění do 31. 12. Otevřeno
je út – pá 9 – 16, so – ne 10 – 17.00.
(syš)
* Setkání seniorů se ve Vižině konalo 11. 11. Zastupitelstvo připravilo pohoštění, zábavu zpestřilo
vystoupení sboru Muzikantík.
(jaf)

MUSELA SE VYFOTIT. „Tak s tímhle kapitálním
úlovkem jsem se vyfotit prostě musela!“ tvrdí autorka článku o výlovu rybníka ve Skřipli Jitka Švecová.
Foto ARCHIV
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Vyhrála učitelka, nemá chlupaté nohy
ŽÁCI DEVÁTÉ TŘÍDY ZŠ LITEŇ POPSALI VÝPRAVU NA BURZU ŠKOL V BEROUNĚ
Žáci 9. třídy ZŠ Liteň se každoročně
účastní prezentace středních škol a
učilišť z Berouna i okolí, která se
pod názvem Burza škol koná v berounském kulturním domě Plzeňka.
Ani letos jsme nevynechali. Akce je
příležitostí pro budoucí studenty seznámit se s obory studia, informovat
o podmínkách přijímacího řízení, zhlédnout záznamy mimoškolních akcí
a také si vyzkoušet, s čím vším se při
studiu mohou setkat. Nejvíce žáky
zaujal stánek chemické průmyslovky, kde si všichni opravdu užili.
Autobusem jsme popojeli před Tobolku a přes Kodu se po svých vydali do Tetína. Viděli jsme spoustu
hub, počasí nám přálo - krásná procházka a krásně prožitý den. Takhle
ho popsali deváťáci Honza s Wilíkem: První hodinu jsme strávili ve
škole, pak jsme šli na svačinu. Při
zvonění na druhou hodinu jsme odcházeli na autobus a jeli na Kodu.
Celá třída byla nadšena, že půjdeme
6 km lesem, samé kameny, listí, šípky... V Tetíně nám nějaký děda řekl,
že to můžeme vzít zkratkou! Horší
zkratku jsem neviděl: samej šutr!
Pak jsme konečně došli do Berouna
a šli na tu burzu. Popovídali jsme si

mu, že bylo psí, kočičí a krysí! Willík
samozřejmě říkal, ať jsme zticha, ale
ještě dva dny potom mu z toho údajně bylo zle...
Po obědě jsme na náměstí potkali naši učitelku. Přišly nějaké neznámé holky s foťákem a chtěly si vyfotit nohy
našich spolužaček Míši a Sandry v
krajkových punčocháčích. Uspořádali jsme soutež s těmito účastníky: Jan
Kulha, Alexander Haberland, William Eberlein a paní učitelka Havelková. Vyhrála paní učitelka, protože
neměla chlupy na nohou. Chvíli jsme
si ještě povídali a poté se vydali zpět
do Litně. Doma jsem zjistil, že Milanovi ujel autobus - zdržel se na dětském hřišti. Nebyl sám, autobus nestihli ani Aleš a Vitalij. Aleš zavolal
mamince, a ta je rozvezla domů.
Hana HAVELKOVÁ, Jan KULHA,
William EBERLEIN, ZŠ Liteň
NEKOUŘÍ! Honza plivl do zkumavky a pozoruje, co odhalí chemický pokus.
Je experimentálně ověřený nekuřák!
Foto Hana HAVELKOVÁ
o školách, dostali letáky. Většina z
nás si připadala jako u pojišťováků,
kteří se nám snaží prodat pojištění.
Nejdelší dobu jsme strávili u chemické průmyslovky - mohli jsme poku-

sem ověřit, kdo kouří a kdo ne. Pak
jsme měli rozchod. Někteří chodili po
náměstí, šli do pizzerie, my do čínské
restaurace. Wilík si objednal nudle s
třemi druhy masa. Nabyl jsem doj-

Krásná expozice, nočník kam se podíváš
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU PODNIKLY VÝLET DO TŘEBOTOVA

SAMÉ NOČNÍKY. Historické toalety a nočníky obdivovaly hlásnotřebaňské
Holky v rozpuku v třebotovské tvrzi.
Foto Jitka ŠVECOVÁ

Muzeum historických toalet a nočníků, jediné ve střední Evropě, navštívily hlásnotřebaňské Holky v rozpuku. Krásně opravená tvrz v Třebotově, kde muzeum sídlí, je dokonce
starší než Karlštejn. Majitel objekt
koupil ve velmi zchátralém stavu a
dal se do oprav - je tu vidět opravdu
obrovský kus práce. Byli jsme mile
překvapeni nádhernou budovou i
velkou sbírkou; s něčím podobným
jsme nepočítali ani náhodou. Jsou tu
k vidění nočníky různých tvarů a maleb, užití i materiálů, klozetové mísy, truhlice, židle i kočárové záchody. Opravdu rozsáhlá expozice. Krásná je i zahrada a okolí. Udělat si sem
výlet všem doporučuji, stojí to za to.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Vypouštíte odpadní
vody? Hrozí vám postih
Podzim jsem si představoval jinak.
Těšili jsme se na lampiony a drakiádu, místo toho jsou naši chlapečci již
třetí týden nemocní...
Je to právě rok, co jsem převzal funkci starosty obce a s novými zastupiteli začal řešit, jak Zadní Třebaň »rozhýbat«. Jsem rád, že se najdou i lidé,
kteří naši práci jen nekritizují, ale dovedou ji i pochválit. Vaše podněty i
připomínky jsou vítány. Těší nás, že
noví obyvatelé naší obce mají zájem
o její vzhled a nabízejí pomoc při
budoucích úpravách. Podařilo se nám
přesvědčit spoluobčany, že je třeba s
OÚ spolupracovat, což se v jedné lokalitě projevilo samostatnou úpravou cesty poté, co obec přispěla na
pořízení štěrku. Děkujeme.
Opakovaně upozorňujeme obyvatele
a chataře, že vypouštění odpadních
vod (i v případě čističky) na cestu či
sousední pozemek je postižitelné Inspekcí životního prostředí.
Společnost ČEZ vyzývá majitele nemovitostí k prořezu dřevin. Další informace jsou na úřední desce a na
obecním webu. Stanislav BALÍČEK,
starosta Zadní Třebaně

Děti to v Hlásku baví, nechtějí chodit domů
HLÁSNOTŘEBAŇSKÝ KLUB MÁ ZA SEBOU PRVNÍ DVA MĚSÍCE EXISTENCE

Dva měsíce již existuje klub dětí
Hlásek v Hlásné Třebani. Nejmenší
děti zvládly adaptaci na pobyt bez
rodičů, do klubu se těší a nechce se
jim chodit domů.
Program je zaměřen na vzdělávání a
rozvoj všech dětských smyslů i dovedností. Dopolední program je rozčleněn do krátkých lekcí - dramatická výchova, výchova pro vztah k matematice, angličtina a čtení s výchovou ke kritickému myšlení. Odpoledne je vyhrazeno hraní a zájmovým
aktivitám. Na konci září jsme rozšířili aktivity o tělesnou výchovu, otevřeli první zájmové kroužky. Budeme pořádat divadla i besedy pro rodiče.
Naše koncepce předškolní výchovy je
natolik originální, že jsme byli požádáni o účast na semináři týkajícím se
podpory nadání u dětí na Univerzitě
Hradec Králové. Naše zástupkyně
Markéta Bosáková a Pavla Polechová ji představily učitelům z celé ČR.

V hlásnotřebańské sokolovně i v klubu provozujeme zájmové kroužky

pro děti od 6 měsíců do 12 let. Největší úspěch má Tvořeníčko (kerami-

HUDEBNÍ DÍLNY. V Hlásku si děti mimo jiné mohou vyzkoušet nejrůznější
rytmické nástroje.
Foto Veronika VACULOVIČOVÁ

ka a výtvarná výchova), které je rozděleno na tři kurzy. V případě zájmu
je možné lekce rozšířit i pro starší
děti a dospělé.
Velmi žádaným kurzem jsou pondělní Hudební dílny, které mohou navštěvovat rodiče s dětmi nebo samotné
děti. Lektorka učí děti písničky, rytmiku, mohou si vyzkoušet nástroje a naučí se vnímat hudbu všemi smysly.
Od ledna navíc budeme otvírat hodiny pro těhotné. Maminky, jež vozily
»jesličkové děti« do okolních vesnic,
ocenily středeční Pohybové hry pro
děti od 1 roku do 3 let. Pro slečny
jsme na přání zřídili kurz ručních prací, od ledna bude otevřen kurz pro
přípravu předškoláků. Kromě toho
provozujeme kurz Stavebňáček či výuku matematiky zábavnou formou.
Informace najdete na:www.skolkahlasek.webnode.cz.
Veronika VACULOVIČOVÁ,
Klub Hlásek, Hlásná Třebaň
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

Přijďte s námi oslavit první
Karlštejnský královský advent

3/2011

MIMO
ŘÁDN
É VYD
ÁNÍ

Blíží se Vánoce a s nimi také advent.
V Karlštejně jej už oslavujeme několik let - ten letošní bude poprvé pořádán pod názvem Karlštejnský královský advent 2011.
Narozdíl od minulých let se letos oslava bude konat pouze dvakrát první a poslední adventní neděli, tj.
27. listopadu a 18. prosince. Oba dny
program začne již dopoledne, v 10.00 na náměstí pod hradem. Připraven je historický a adventní jarmark - účast
potvrdily na dvě desítky prodejců vánočního i stylového
zboží. Bude tu ovšem také pravá kovářská dílna s ukázkami
kování, narazíme soudek s karlštejnským pivem. Na krytém
pódiu pod lípou se vystřídá mnoho účinkujících - viz program na této straně dole. Zázemí pro ně poskytne restaurace U Janů. První den vyvrcholí loučovým průvodem s královnou Eliškou, malou ohňovou show a asi v 17.00 rozsvícením vánočního stromu před Muzeem betlémů.
Na hradě se 27. 11. od 14.00 navíc bude konat Mše svatá a
18. 12. od 17 i 19.00 Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Zvu všechny obyvatele Karlštejna - udělejte si před vánočním shonem chvíli čas a přijďte spolu s námi oslavit Karlštejnský královský advent. Třeba si i něco koupíte pro radost
či vyberete někomu blízkému dárek pod stromeček.
Petr RAMPAS, starosta Karlštejna

Pivo vařím s pokorou a láskou...!

UŽ ZRAJE. Jiří Chyba u svého skleněného mikropivovaru, v němž dozrává nová várka piva. K ochutnání
bude na Karlštejnském královském
adventu.
Foto NN M. FRÝDL

DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Víš ještě o nějakém jiném skleněném
pivovaru?
Ano, pokud vím, další skleněný minipivovar je v Německu. Ten náš, 1.
Karlštejnský, je ale bez nadsázky opravdovou srdeční záležitostí. Je neziskový, což se samozřejmě také odráží v kvalitě piva.
Jaký má výstav?
Na zařízení mohu vařit 2 x 20 litrů
kvalitního moku. A s tou kvalitou to
myslím vážně - pro vaření piva používám sladovnický ječmen z Moravy,
žatecký chmel a bylinky jako kardamon, koriandr, puškvorec či zázvor.
Samořejmě vařím s pokorou a láskou
a - také trochu čaruji...
Karlštejnské pivo Karlíček mohou

Jiří CHYBA

- pochází ještě z minulého století, je
mu něco málo přes padesát let
- školní léta prožil v Poberouní - ve
Všenorech, Dobřichovicích a v Černošicích. „Mám tu od té doby spoustu přátel i vzpomínek,“ říká.
- dnes bydlí střídavě v Praze, Klatovech a Karlštejně
- v obchůdku na karlštejnské Zlaté
stezce, který provozuje přes dvacet
let, jsou k mání ruční práce: dřevěné
sošky, obrazy, batika... „Trochu maluji, brousím kameny i sklo a od letoška tu mám k dispozici laser na gravírování a dělení organických i neorganických materiálů,“ dodává. (mif)

Chantal zpívala šansony
Koncem října se na hradě Karlštejně
konal koncert Chantal Poullain.
Zpěvačka a oblíbená herečka představila slavné francouzské šansony
speciálně upravené pro doprovodné
trio. To tvoří přední čeští jazzoví muzikanti: fantastický saxofonista Štěpán Markovič, pianista Ondřej Kabrna a kontrabasista Vít Švec. Byl to
úžasný zážitek, až jsem z toho občas
měla husí kůži. Ani jsem nevěděla,
na koho se mám dřív podívat, aby mi
něco neuteklo! Hoši hráli přenádherně a Chantal se svým zvláštně
posazeným hlasem a docela legrační
češtinou pobavila všechny přítomné.
Opravdu přenádherná muzika, bezva večer. Už teď se těšíme na další
akce. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ,
Hlásná Třebaň

tví známí ochutnávat už několik let.
Co mu říkají?
Přátelé znají produkci 1. Karlštejnského mikropivovaru už osm let z
ochutnávání při vinobraní. Naše pivo
při stejné příležitosti vyzkoušelo také
několik oblíbených herců, starostů či
třeba ředitel jednoho velikého a známého pivovaru. Kamarádi si na Pravém Karlštejnském pivu Karlíček pochutnávají a vždy se těší na další várku. Je to totiž léčivý nápoj a léčí nejenom tělo, ale i duši.
Kdy a kde bude Karlíček k mání pro
veřejnost příště?
Už brzy! Letos chystám speciální
ochutnávku na neděli 27. listopadu bude součástí Karlštejnského královského adventu, který se bude konat
na zdejším náměstí. Návštěvníci i kamarádi se mohou těšit na 14% Pravého Karlštejnského Karlíčka. Dokonce tu na počest královny budeme
narážet i dřevěný soudek s pivem.
Všechny srdečně zvu a loučím se starým pivovarským pozdravem: Dej
bůh štěstí!
Miloslav FRÝDL

PILI MARTINSKÉ. Ochutnávka prvních letošních vín se konala na Martina, tedy 11. 11. v karlštejnské restauraci U Janů. První lahev otevřel
Richard Kolek (na snímku) z místní
vinařské stanice symbolicky v
11.11. „Návštěvníkům jsme nabídli
47 svatomartinských a 2 mladá vína ze sedmnáci vinařství,“ řekl Kolek. K mání byla i pečená martinská
husa. Text a foto NN M. FRÝDL

Program Karlštejnského královského adventu
Karlštejn, náměstí - neděle 27. listopadu

10.00 – Zahájení jarmarku (umělecké předměty, hračky, šperky, krasohledy; pivo, víno, preclíky, klobásy...)
11.00 – Country skupina Kapičky
12.00 – Příchod historického průvodu s královnou Eliškou
- přivítání královny rychtářem
- slovo královny k poddaným
- přípitek karlštejnským vínem i karlštejnským pivem Karlíček
- turnaj šermířů na počest královny

12.30 – Poberounský pěvecký sbor
13.00 – Vystoupení ZŠ Liteň
13.30 – Cluaran, irská muzika
14.30 – SHŠ Alotrium a Reginleif
15.00 – Staropražská kapela Třehusk
16.00 – Taneční skupina Proměny
16.30 – Příchod loučového průvodu
- vystoupení karlštejnských dětí
- rozsvícení vánočního stromu
Karlštejnský královský advent
pokračuje v neděli 18. prosince
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Otevřu muzeum a pak si dám pokoj!
NA KARLŠTEJNSKÉ PĚŠÍ ZÓNĚ BUDE UŽ BRZY ZPŘÍSTUPNĚNO OJEDINĚLÉ MUZEUM OBCHODU

Karlštejn – Muzeum hodin, voskových figurin či betlémů už v Karlštejně mají. Zjara příštího roku k
nim přibude unikátní muzeum obchodu. Na pěší zóně, kousek od náměstí je otevře majitel letovského
supermarketu Zdeněk ŽÁČEK.
Jste v kraji velmi známý obchodník.
Proč jste se rozhodl věnovat i muzejnictví? A nebo jenom muzejnictví?
Nehodláte náhodou obchodování
pověsit na hřebík?
Obchod a vše, co s tím souvisí, je
součástí naší rodiny několik generací. Proto obchodování u mě vždy zůstane prioritní, muzejnictví je jen ko-

Karlštejnští Mazáci
chystají Mikulášskou
nadílku pro děti
Dny se krátí a večer je brzy tma. To
je neklamná známka toho, že se pomalu, ale jistě blíží čas adventní a
čas vánoční. Pro nás dospělé má jistě své kouzlo, setkáváme se s přáteli,
dopřejeme si horkou medovinu či
svařené víno na vánočních trzích či
adventních akcích. Ovšem pro děti to
je úplně jiné prožívání. A jistě mi dáte za pravdu, že na vánoce se moc těší. Ovšem nejdříve musí přijít Mikuláš, anděl a čerti. V Karlštejně se letos s těmito bytostmi budou moci děti
setkat v neděli 4. prosince od 13 hodin v restuaraci U Janů. Občanské
sdružení Mazáci pro ně připravilo
bohatý program se soutěžemi, pohádkami a samozřejmě i s Mikulášskou nadílkou.
Zveme srdečně všechny děti i jejich
dospěláky, přijďte a užijte si nedělní
odpoledne s námi!
Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

S FLAŠINETEM. Ctitel starých věcí Zdeněk Žáček. Když budete mít štěstí,
potkáte jej v jeho karlštejnském muzeu s flašinetem.
Foto NN M. FRÝDL
níčkem. Také mám rád staré časy a
baví mě shromažďovat věci, které tyto časy pamatují.
Proč budujete muzeum obchodu, a
ne třeba starých aut či motorek?
V minulosti jsem nikdy ani neuvažoval o tom, že vytvořím muzeum. Moje sbírka se ale postupně stále rozrůstala a já musel začít řešit, kde všechny ty věci uskladním. Proto jsem se
rozhodl spojit uskladnění s možností částečného zpřístupnění pro veřejnost a dospěl jsem k muzeu.
Ale proč právě muzeum obchodu?

Domnívám se, že bude naprosto jedinečné. Starých aut a motorek, které
také sbírám, je k vidění celkem dost,
ale pořádné muzeum obchodu neexistuje žádné. Vlastně vím jen o jed-

nom jediném – v Bratislavě. To naše
ale bude větší, s více exponáty. Jeho
součástí bude také nákladní auto Praga Piccolo z roku 1934 - aby to náhodou nevypadalo, že jsem na stará auta
zanevřel.
Co ještě bude v muzeu k vidění?
Budou tu instalovány dva dobové obchody - řeznictví i koloniál – a řada
obchodnických pomůcek, strojů, reklam a podobně.
Budou si tu moci zájemci i něco
koupit?
Určitě, vždyť půjde o muzeum obchodu! Připravujeme suvenýry typu
homole cukru, čaj, víno, pivo a další
upomínkové předměty... - vše v retro
obalech. Také budeme pražit kávu určenou i k prodeji.
Chtěl jste mít muzeum jen a jen v
Karlštejně, nebo jste zvažoval i jiná
místa?
Měl jsem nabídky prostor v Berouně
a v Praze 1, ale rozhodl jsem se pro
Karlštejn. Jsem doma v tomto kraji...
Jak dlouho vybudování muzea trvalo a kdy hodláte otevřít?
Stavební práce na rekonstrukci budovy trvaly od letošního dubna do července, vnitřní uspořádání a vystavení
artefaktů snad ukončíme do jara příštího roku. Otevírat bychom chtěli
plus minus v květnu.
Prima, v květnu otevřete - na co se
vrhnete potom?
Tak na to vám odpovím úplně přesně:
Už si dám pokoj! Miloslav FRÝDL

KONEČNĚ OPRAVENO! Obyvatelé Karlštejna se konečně dočkali opravy
silnic za železničním přejezdem na Krupnou. Toto místo bylo dlouhou dobu
velkou překážkou pro osobní auta, o nákladních nemluvě. Po velké práci p.
Štulíka se vše podařilo a 4. listopadu byl opravený úsek otevřen. Děkujeme
všem zúčastněným firmám za spolupráci a obyvatelům Karlštejna za trpělivost.
Text a foto Petr RAMPAS, starosta Karlštejna

supermarket * restaurace a cafe
kosmetické centrum * zahradnictví
hobbymarket * zahradní technika

prodejna vašeho regionu
otevřeno denně od 7 do 19 hodin

Lety u Dobřichovic
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Letovský zpravodaj
Aktuální informace o dění v Letech a okolí
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Cyklisté vyrazí na Brdy
V sobotu 19. listopadu bude ve 12.00
na návsi v Letech odstartován další
ročník zimního cyklistického závodu
Winter Trans Brdy.
Čtyřicet čtyři kilometrů dlouhá trasa
z návsi vede přes letovský most do
chatové osady Strong Boys a dále na
asfaltovou cestu pod Hvíždincem. Po
červené hřebenovce a lesní asfaltce
pod Skalkou se dostaneme na rozcestí Červený Kříž a přes Boží Vrážky na
Stožec. Odtud trasa po vojenské asfaltové cestě zamíří nad Jelení palouky, kde bude občerstvovačka. Pak
nás čeká asi dvoukilometrový sjezd,
chvíli pojedeme po vrstevnici a vystoupáme zpět na hřeben. Kolem Rochot sjedeme do Haloun, objedeme
ves a přes louku míříme k jezírku na
Pišťáku. Kolem hájovny zamíříme nad
Řevnice a zpět na letovskou náves. Tady závodníky čeká opékání buřtů, zabíjačkové pochoutky, čaj, grog, griotka a pivo z místního pivovaru.
O dětských závodech rozhodneme v
týdnu před závodem podle počasí.
Jiří HUDEČEK, Lety

TO JE DOBROTA. Tradiční součástí letovského posvícení je soutěž v pojídání koláčů. Zájem soutěžících, hlavně v dětských kategoriích, byl letos rekordní - koláče nestačily.
Foto NN L. PALIČKOVÁ

Počet soutěžících zlomil rekord, koláče nestačily
LETOVSKÉ POSVÍCENÍ NA NÁVES PŘILÁKALO MNOHO NÁVŠTĚVNÍKŮ, NA KONI DORAZIL I SVATÝ MARTIN
Lety – Krásný, i když trochu chladný den, přilákal uplynulou sobotu
na letovskou náves hodně lidí.
Zdejší Svatomartinské posvícení
jim nabídlo mnoho zajímavého:
jídlo, pití, hudbu i soutěže. Jen sníh
svatý Martin opět nepřivezl.
Posvícení začalo už dopoledne. Náves zaplnili stánkaři s nejrůznějším
zbožím, před obecním úřadem se

prodávaly zabijačkové pochoutky, k
poslechu postupně zahrál Junior dechový orchestr, Vlak na Dobříš a
Pilsner Jazz Band. Přesně ve tři hodiny pak přijel na náves za zvuku trubky sv. Martin se svým doprovodem.
Sníh sice nepřivezl, ale pozdravil
všechny návštěvníky a připil na zdraví letošním prvním svatomartinským
vínem s oběma letovskými místosta-

rostkami. Děti z místní mateřské školy zazpívaly písničky, redakční rada
Našich novin poté vyhlásila Petra Holého vítězem Ceny NN určené těm,
kteří nezištně pracují pro náš kraj.
Oblíbenou částí posvícení je soutěž v
pojídání posvícenských koláčů. Do
ní se tentokrát přihlásilo tolik lidí, že
některé děti nemohly soutěžit, protože už na ně nezbyl koláč. V dětských

kategoriích zvítězili Martin a Robert,
mezi dospělými už poněkolikáté dominoval cyklista Bob z Radotína. Po
soutěži zahrála poberounská kapela
Třehusk a rakovnický Brass Band.
Na své si během posvícení přišli nejen dospělí, ale také děti, pro které
připravil Leťánek výtvarné dílny a na
úplný závěr i lampionový průvod.
Lucie PALIČKOVÁ

Radost z výkonů měli závodníci i rozhodčí
KYNOLOGOVÉ NA SVÉM »CVIČÁKU« ZORGANIZOVALI ZKOUŠKY A ČTVRTÝ ROČNÍK PODZIMNÍHO ZÁVODU
Podzimní sezona na cvičáku v Letech pokračovala
dvěma akcemi. Nejdřív se konaly zkoušky z výkonu
podle národního zkušebního řádu. Na soupisce bylo devět psů. Mezi adepty byly kromě základních
zkoušek dvě ZVV2 (zkouška všestranného výcviku
2. stupně) a dvě ZPO2 (zkouška psa obranáře 2.
stupně). Obzvláště ZPO2 je náročná - poslušnost
podle nejvyšší zkoušky patří k nejtěžším na světě!
Po nástupu začal rozhodčí posuzováním poslušností na cvičáku. Kromě jednoho všichni »postoupili do dalšího kola« - splnili bodový limit a mohli
pokračovat další disciplínou. Bylo skoro půl dvanácté, když jsme vyráželi stopovat na louky do Trnové. I v této disciplíně byly pěkné výkony a bodové ohodnocení tomu odpovídalo. Pak jsme se přesunuli do lesa na obrany podle ZPO2. Oba psovodi se svými psy uspěli a náročnou disciplínu zvládli. Z výkonů měli radost oni i rozhodčí. „Tyto obtížné zkoušky už jsem dlouho neměl možnost posuzovat a moc se mi líbilo prostředí i výkony dobře připravených psů,“ pochvaloval si. Po návratu na cvičák jsme dokončili zbývající obrany na »place«.
Ani tady psovodi nezaváhali, a tak se mohlo ze složených zkoušek radovat osm z devíti adeptů.
Druhou říjnovou akcí byl 4. ročník podzimního
závodu, který se tradičně konal na státní svátek 28.
října. Zúčastnilo se ho 33 závodníků. Počasí nám

NA LÁVCE. Soutěžící při absolvování jedné z disciplin.
Foto Alena VANŽUROVÁ

opět vyšlo. Závodilo se ve čtyřech kategoriích podle zkušebních řádů a ve speciálním obranářském
závodu. Závodníci se na »place« střídali celý den.
Po třetí hodině odpoledne byly jejich výkony posouzeny, zbývalo připravit slavnostní nástup a předat diplomy. Organizace závodu byla podle rozhodčích výborná!
Zkoušku základní ovladatelnosti skládalo pět závodníků - tři němečtí ovčáci (NO), rotvajler a holandský ovčák. Vyhrála Majka Šubrtová s německým ovčákem Alfem Larben. V kategorii IPO1 nastoupili čtyři závodníci, tři z nich »domácí«. Nejlepší výkon podal Roman Šonský s NO Arturem
Nokafi, druhá byla Alena Vanžurová s NO Hankem
ze Srnčího dolu alias Honey, třetí Luděk Hrudka s
NO Garym z Hromadného. V kategorii ZVV1 mezi
osmi závodníky vyhrála Petra Adamcová s fenou
belgického ovčáka Bomba ze Sixbau. V kategorii
ZVV2 zvítězila Petra Horáková s fenou BOM Verou
z Hückelovy vily. Ve vloženém obranářském závodu zvítězil Zdeněk Vydra s fenou NO Bonou ze
Svobodného dvora. Nejlepší ženou – psovodem byla vyhlášena Petra Adamcová, nejmladší závodnicí byla jedenáctiletá Andrea Vydrová, nejstarším
závodníkem Jirka Hůla. Poděkování patří všem,
kteří se podíleli na organizaci závodu, i sponzorům. Alena VANŽUROVÁ, Kynologický klub Lety
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Třebaňské kočky bodovaly v Polsku
CHOVATELSKÁ STANICE MARKÉTY SIMANOVÉ USPĚLA V KONKURENCI MNOHA ZEMÍ CELÉHO SVĚTA
Světová výstava koček, které se mohou zúčastnit jen zvířata, která dosáhnou na mezinárodních výstavách
na stupně vítězů, se 29. - 30. října
konala v polské Poznani. Přesně
1516 koček 40 plemen z 23 zemí, dokonce i tak vzdálených jako Kypr,
Brazílie nebo Austrálie, posuzovalo
31 mezinárodních rozhodčích. Česká
výprava čítala 105 reprezentantů.
Chovatelská stanice Fantasy Word,
CZ Markéty Simanové ze Zadní Třebaně vystavovala ve dvou nejpočetněji obsazených skupinách - mainských mývalích koček dorazilo 291,
norských lesních 176. Její z Dánska
importovaná kočička DK*Naturell's

Ve Třebani mají radar

UŽ MĚŘÍ. Zkušební měření začalo v
Zadní Třebani. Radar umístěný na
hlavní silnici procházející obcí měří
počet aut, jejich velikost a rychlost.
(lup)
Foto ARCHIV

Netypická zahradní
knihovna vyhořela
Zadní Třebaň - Atypickou zahradní knihovnu, o které jsme nedávno
psali v Našich novinách, zachvátil
5. listopadu oheň.
U požáru dřevostavby v Zadní Třebani zasahovali řevničtí profesionální hasiči. „Když jsme přijeli, požár
už se rozšiřoval po dřevěné konstrukci z přízemí na první patro a střechu objektu,“ uvedl jeden z nich Pavel Vintera s tím, že hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích. Škoda činí 50 000 Kč. „Architekti to
podcenili kolem kamen, ale už vše
opravují,“ uvedl majitel knihovny Milan Kreuzzieger. „Národní divadlo
taky vyhořelo, postavili ho znovu a
lepší,“ dodal.
(help, mif)

a bůh mé prosby vyslyší, mám totiž sílu kočičí… Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň

Z našeho kraje

ŠAMPIONKY. Kočky ze Zadní Třebaně, které bodovaly na světové výstavě v
polské Poznani.
Foto Markéta SIMANOVÁ
Bearded Woman vybojovala ve své Když si s Markétou Simanovou i její
skupině první místo a byla žhavou dcerou (také Markétou a také milovkandidátkou k nominaci na Světové- nicí i chovatelkou) o jejich výjimečho vítěze. V tomto výběru ale bohu- ných zvířatech povídám, vždycky si
žel skončila druhá. Druhou vystavo- vzpomenu na básničku Agaty Grey o
vanou kočkou byl vlastní odchov kočkách: Slyším, co jiní neslyší, zvumainské mývalí Interchampion Ho- ky bosých nohou na plyši, vidím, co
ney Bunny Fantasy Word, CZ, která jiní nevidí, přes ticho vidím do lidí,
ve své třídě skončila na krásném tře- tuším, co jiní netuší, nahlížím lidem
tím místě. Z této show se podařilo i do duší, cítím, co druzí necítí, strach
Česku získat Světového vítěze - Bur- mouchy spadlé do sítí, mám to, co
millu Zeta Jones Dee, CZ.
druzí nemají, dotýkám se tmy potají,

Auto vlétlo do stromu, řidič se těžce zranil
U vážné havárie mezi Zadní Třebaní a Svinařemi zasahovali první listopadový večer řevničtí profesionální hasiči. „Škoda Felicia čelně narazila do stromu u silnice,“ uvedl
hasič Pavel Vintera s tím, že při příjezdu jeho kolegů byl právě v příkopu u auta záchrankou ošetřován těžce zraněný řidič. „Hasiči pomohli s
jeho vyproštěním na silnici a naložením do sanitky. Pak vůz zabezpečili proti požáru a posypali uniklé
kapaliny sorbentem,“ dodal. Po dobu zásahu byla silnice zcela uzavřena. (mif)
Foto ARCHIV HZS

Místostarostku ocenil bývalý prezident Havel
Černošice - Ocenění Bílá lilie, kterou uděluje obecně prospěšná společnost podnikatele Zdeňka Bakaly za přispění k větší transparentnosti veřejné správy a boj proti korupci, převzala z rukou bývalého prezidenta
Václava Havla místostarostka Černošic Daniela Göttelová.
Göttelová byla před loňskými volbami vyškrtnuta z kandidátky strany Věci
veřejné za to, že nepodepsala smlouvu o stranické poslušnosti. Vadila jí, že by
měla hlasovat tak, jak rozhodne vedení VV. Součástí ocenění je i odměna 200
tisíc korun.
(pef)

* Přednášku Lenky Mutínské na téma Základy homeopatie, zdravý životní styl pořádá klub Lumek Dobřichovice 15. 11. od 17.30.
(vlc)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Hlásné Třebaně se uskuteční 16. 11.
od 19.00 v Hospůdce na návsi Rovina.
(pef)
* Tvořivé setkání s názvem Kouzelné dopoledne se koná 18. 11. od 9 do
12.00 v klubovně Domečku Liteň.
Každý dostane dárek.
(pef)
* Výtvarnou dílnu, kde se naučíte
vyrábět adventní věnce, pořádá ve
své klubovně Domeček Liteň 19. 11.
od 9 do 13.00. Cena je 255 Kč. (pef)
* Předvánoční prodejní výstava se
koná 26. 11. od 11 do 17.00 v České
hospodě Hlásná Třebaň.
(pef)
* Průzkum veřejného mínění organizuje zastupitelstvo Hlásné Třebaně
- má zájem o názory, připomínky a
postřehy lidí týkající se života v obci. Každá domácnost obdrží do schránky dotazník, který může vyplnit a
odevzdat na OÚ, nebo vhodit do
schránky na dveřích úřadu. Dotazník
je možné vyplnit i na webových stránkách obce.
(pef)
* Zumbu si můžete zacvičit každé
pondělí v od 18.15 v tělocvičně ZŠ
Liteň a od 20.00 ve Společenském
domě Zadní Třebaň. V restauraci u
Lípy Svinaře se cvičí každý čtvrtek
od 19 hodin.
(pef)
* Osobu v bezvědomí pomáhali 4.
11. večer záchranné službě snést z
prvního patra rodinného domu v Řevnicích místní profesionální hasiči. Pacienta po točitém schodišti vynesli
ve vyprošťovací plachtě.
(pav)
* K požáru komína do Hlásné Třebaně byli voláni řevničtí profesionální hasiči. „Hořely saze,“ uvedl jeden z nich, Pavel Vintera. „Odstavili
jsme kamna z provozu, strhli hořící
materiál pomocí suchého štěrku a vybrali žhavé kusy z komínových dvířek,“ dodal. Škoda je 10 000 Kč. Hlásnotřebaňští dobrovolní hasiči komín
»hlídali« do jeho vychladnutí. (mif)
* Bývalému dlouholetému členovi redakční rady Našich novin Vilémovi
Šedivému z Řevnic a jeho ženě Manzuře se 27. 10. narodil syn David. Gratulujeme! Petra FRÝDLOVÁ a NN

Pomozte nám zdobit perníky! prosí Náruč
Zdobení perníčků připravil na 16. 11.
od 15 do 18.00 Stacionář Náruč v
Dobřichovicích. Přijďte nám, prosím,
pomoci nazdobit perníčky, které budou prodávány na vánočních trzích.
Výtěžek bude použit na podporu činnosti stacionáře. Všechny potřeby,
upečené perníčky i lahodné pití vám
bude k dispozici.
Ve dnech 23. - 25. listopadu, vždy od
16.00 do 18.00, budeme v dobřichovickém Stacionáři vyrábět věnce.
Přijďte si vytvořit adventní věnec dle
vlastní fantazie a zároveň se seznámit
s naším působištěm. Materiál a dekorace na výrobu věnců budou za malý
poplatek k dispozici.
Zkraje listopadu získalo občanské sdružení Náruč ochrannou známku
Práce postižených. Kvalitu nabízených služeb a výrobků hodnotilo

Sdružení pro oceňování kvality, jehož
cílem je podpora podnikání, rozvoj
řemesel, obchodu i služeb a ochrana
spotřebitele. Důležité při získávání
této licenční smlouvy je prokázat, že
produkty osob se zdravotním postižením jsou skutečně vyrobeny, kompletovány nebo baleny alespoň ze 75%
osobami se zdravotním postižením.
Ochranná známka Práce postižených
byla založena proto, aby pomohla zviditelnit skutečnou práci osob se zdravotním postižením. Chceme pomáhat
vrátit postiženým lidem sebeúctu, dát
jim možnost plnohodnotné realizace
a ekonomickou nezávislost. Děkujeme
všem, kdo navštěvují Modrý domeček
v Řevnicích a podporují Stacionář
Náruč. I díky vám a vaší spokojenosti můžeme být pyšní na toto ocenění.
Šárka HAŠKOVÁ, o. s. Náruč

LAMPY Z DÝNÍ. Známí kreativci z osady Pod Chybou v Zadní Třebani Marie a Jiří Zikovi nezahálí - celoročně vymýšlejí skvělé recepty, v létě staví
originální plavidla a na podzim každoročne tvoří vtipné, neotřelé dýňové
lampy. Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň
Foto Marie ZIKOVÁ
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Totální krach Řevnic - prohrály 2:12!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Fotbalisté před sebou
mají poslední podzimní mistráky.
Řevničtí nepovedenou půlsezonu
»vyšperkovali« málo vídaným debaklem - v Dobříči prohráli 2:12!

LOUČENÍ SE SEZONOU. V sobotu 5. 11. se na liteňském hřišti hrál fotbal
a také se slavilo. Nejdříve si děti pod vedením trenérů ověřily fotbalové dovednosti, vyzkoušely střílení penalt, a pak se hrály dva zápasy. V tom prvním
se utkali mladší fotbalisti (i fotbalistky), do druhého nastoupila mládež i poněkud odrostlejší borci. Druhá část odpoledne byla věnovaná oslavě končící sezony. Překvapením bylo několik krabic s pizzou, po níž se jen zaprášilo.
Maminky fotbalistů upekly moučníky, sourozenci Jirkalovi zase linecké koláčky. Děti, rodiče i přátelé liteňského fotbalu si užili pěkné odpoledne, za
něž patří dík organizátorům.
Text a foto Hana HAVELKOVÁ, Liteň
Body se však nepřidělují za umělec- bou Zýka. Po přestávce chtěli domácí
ký dojem, nýbrž za góly, a těch dali utkání rozhodnout a tlak vystupňovašťastnější domácí více.
(oma) li. Pak ovládly hru Lety, ale jejich snaha končila před pokutovým územím.
IV. třída okresní soutěže
Šance neproměnili Rada, Rosenkranz
Klínec - Dobřichovice B 3:4
a střídající Kischer. V 74. minutě JaBranka: Větrovec, Šlapák, Misto- nouš neodkopl do bezpečí míč a doler, Rosol
mácí nezaváhali - 3:0. Jiří KÁRNÍK
V dramatickém zápase zvítězili šťast- FK Lety - Vonoklasy 1:3
nější hosté, kteří jsou zatím na dru- Branka: Kratochvíl
hém místě.
(oma) Vyrovnané a po fotbalové stránce
FK LETY, krajská I. B třída
velmi kvalitní derby vyhráli zkušeRožmitál - FK Lety 3:0
nější hosté.
Jiří KÁRNÍK
Na hřiště nováčka jsme zavítali bez
čtyř hráčů základního kádru a bylo to ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
znát. Domácí nás přehráli důslednos- OZT - Lužce 1:3
tí i nasazením. Do vedení šli v 9. mi- Branka: Burián
nutě po zaváhání několika letovských Prakticky v nejsilnější sestavě nestahráčů. Poté se hra vyrovnala, hosté zí- čil Ostrovan na outsidera, který měl
skali převahu, ale několik šancí prová- do tohoto zápasu na kontě jen 7 bodů!
hali, největší z nich Paleta. Podle hes- Hosté byli od začátku aktivnější a důla nedáš-dostaneš, poslal domácí do raznější; ve 20. minutě se jejich utočdvoubrankového vedení hrubou chy- ník nikým neatakován dostal k odra-

ženému míči a bez problémů zavěsil.
Možnost vyrovnat odmítl Osoba, a
tak se do kabin šlo za nepříznivého
stavu. Když se po změně stran opět
ve vyložené šanci neprosadil Osoba,
udeřilo na druhé straně. Branka mladého Buriána po pěkné hlavičce znamenala snížení a tlak OZT. Lužce sázely na brejky a jeden jim krátce před
koncem vyšel - 1:3.
(Mák)
OZT - Zdice B 2:1
Branky: Šídlo, Hrubý
Po dvou prohrách konečně vydřené
vítězství! V zápase dostalo příležitost
několik mladíků a rozhodně nezklamali. To platí i o Šídlovi, který se díky důrazu v malém vápně dokázal
gólově prosadit. Hosté do poločasu z
přímého kopu vyrovnali. Po změně
stran se obě mužstva snažila strhnout
vítězství na svou stranu - v 90. minutě se to z pozice na hraně ofsajdu podařilo Hrubému.
(Mák)
ŘEVNICE, III. třída
Dobříč - Řevnice 12:2
Branky: Volf, Wrobel
Potřebuje výsledek komentář? Je s
podivem, že hosté v sobě našli tolik
sil, že nastoupili do 2. poločasu, když
po tom prvním prohrávali 6:1! (Mák)
Středokluky - Řevnice 1:1
Po nadílce v minulém kole jeli řevničtí hráči na hřiště soupeře s obavami. Ve slepené sestavě ale dokázali na
vedoucí gól domácích po změně stran
odpovědět. Je to již šestá remíza Řevnic. Dočkají se v posledním podzimním kole vítězství?
(Mák)
Ve výsledcích
III. třída okresní soutěže Beroun
Union Cerhovice B - Všeradice A 0:0
Všeradice A - Lochovice 0:0
Nový Jáchymov - Karlštejn 4:1
Branka: Kučera
Karlštejn - Svatá 8:1
Branky: Brandejs 2, Gráz 2, Tomášek
2, Kučera, Červený

Mladí motocyklisté převzali v Letech ceny

Vítězové Buell Cup 2011

DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Dobřichovice - Český Brod 3:1
Branky: Kalivoda 2, Valenta 1
Zlidovělý bonmot legendárního trenéra Tomáše Pospíchala - fotbal nemá logiku - se opět naplnil! Pravda,
prvních deset minut měli hosté, kteří
se netají divizními ambicemi a na
podzim prohráli jen jednou (s první
Kutnou Horou) převahu a dvakrát ohrozili domácí svatyni. Pak se ale hra
vyrovnala. V 50. minutě se k míči po
nedůslednosti obrany hostí dostal Valenta a otevřel skóre. To favorizované
hosty zaskočilo, domácím naopak narostla křídla. V 61. minutě se prosadil
Petr Kalivoda, který za další čtyři minuty ještě zvyšoval na 3:0. Dobřichovice byly jasně lepší a nic na tom nezměnila ani čestná branka, kterou
hosté vsítili v 71. minutě.
(oma)
Libiš - Dobřichovice 3:1
Branka: Kalivoda
Dobřichovičtí předváděli v Libiši nejpohlednější fotbal za celý podzim. Ve
vysokém tempu se hrálo nahoru dolů,
s mnoha šancemi na obou stranách.

Kdy a kde hrají příště
DOBŘICHOVICE, krajský přebor

Dobřichovice - M. Hradiště 19. 11. 13.30

FK LETY, krajská I. B třída
Podlesí - FK Lety 20. 11. 13.30

ŘEVNICE, III. třída

Řevnice - Holubice 19. 11. 13.30

ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
Chyňava – OZT 19.11. 10.15

KARLŠTEJN, III. třída

Chodouň – Karlštejn 20. 11. 10.15.

VŠERADICE, III. třída

Neumětely B - Všeradice 20.11. 14.00

USPĚLI DOMÁCÍ BUREŠ, DOBŘICHOVICKÝ MARŠÁL I VŠERADICKÝ REJSEK

Lety - Slavnostní předávání cen
Buell Cup závodníkům ze středisek
motocyklového sportu středních,
severních i západních Čech se konalo 5. 11. v letovském pivovaru.
Na 200 pozvaných hostů mělo možnost zhlédnout ocenění borců v různých kategoriích dle věku a kubatury
motocyklu. Vyhlášení Buell Cupu si
nenechaly ujít ani motocyklové legendy 70. a začátku 80. let minuléhostoletí - Jaroslav Falta, Jiří Churavý či
Zdeněk Velký.
Slavnostní setkání zahájil moderátor,
který pozval na pomyslné podium mistryně ČR v roztleskávání, jež vystupují pod názvem Chilli Cheerleaders
a můžete je vidět na zápasech hokejistů Sparty. Sexy tanečnice předvedly
svá vystoupení a poté předávaly ceny
vítězům. Večer zakončila diskotéka
letovského disžokeje Oldy Burdy.
Z domácích závodníků jsme se mohli
setkat s patnáctiletým letovským studentem Miroslavem Burešem, který
ve třídě HOBBY 125 vybojoval první
místo. Dobřichovický Jan Maršál obsadil ve středočeském přeboru ve třídě 85 ccm třetí místo a na stejné příčce v absolutním pořadí skončil všeradický Matouš Rejsek.
Letovský závodník Miroslav Bureš
slaví úspěchy od malička. Jde ve sto-

NA STUPNÍCH VÍTĚZů. Absolutní vítězové Buell Cup 2011: zleva Jakub
Košnář, Roman Hanousek a Matouš
Rejsek. Foto Zdeněk TRONÍČEK
pách svého otce i dědečka, známého
letovského podnikatele Františka Zelenky, který v 60. letech reprezentoval zemi v motokrosu. „Mírovi moc
fandíme, celá rodina. Je dobré vést
mládež ke sportu či jiným koníčkům.
Hlavně ať se vyhnou drogám a dalším
nástrahám,“ komentoval úspěch vnuka Zelenka.
Petra FRÝDLOVÁ
(Rozhovor s M. Burešem otiskneme příště.)

Absolutní pořadí
1. Roman Hanousek, severní Čechy
2. Jakub Košnář, střední Čechy
3. Matouš Rejsek, střední Čechy
HOBBY 125 ccm střední Čechy
1. Miroslav Bureš, Lety
2. Tomáš Suchánek, Benátky n/Jiz.
3. David Rejzek, Benátky n/Jiz.
Třída 85 ccm (9 až 12 let)
- absolutní pořadí
1. Matěj Konvalinka, střední Ćechy
2. Josef Vinopal, severní Čechy
3. Jakub Mašek, západní Čechy
Třída 85 ccm
- Středočeský přebor
1. Pavel Bernát, Nová Ves u Bakova
2. Jan Vykutil, Beroun
3. Jan Maršál, Dobřichovice
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