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Cena výtisku 7 Kč

Další špatná zpráva:
elektřina bude dražší!
DOMÁCNOSTI ZAPLATÍ V PRŮMĚRU O 3,4 PROCENTA VÍC
Poberouní - Elektřina pro domácnosti příští rok zdraží v průměru o
3,4 procenta. Malým firmám se cena zvedne o 4,3 a velkoodběratlům
až o 6,6 %. Zdražení se bude lišit
region od regionu.
Zákazníci ČEZ se základním tarifem
a s průměrnou spotřebou si příští rok
za elektřinu připlatí přibližně 450
korun, PRE si naúčtuje o 156 korun
více. Radovat se mohou klienti E.ON
- zatím to vypadá, že oproti letošku
ušetří 240 korun.
Hlavní vliv na zdražení má podle
Energetického regulačního úřadu
(ERÚ) loňský prudký rozvoj fotovoltaických elektráren a růst výroby z
bioplynových stanic i zdrojů spalujících biomasu. Pro omezení vlivu ob-

novitelných zdrojů na cenu elektřiny
vláda pro příští rok stejně jako letos
vyčlenila 11,7 miliardy korun.
Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková
uvedla, že obnovitelné zdroje se budou promítat do cen elektřiny i v dalších letech. Nyní podle ní hrozí velký
problém s podporou biometanu.
Významný vliv na ceny pro spotřebitele má i letošní růst cen elektřiny na
velkoobchodním trhu. Zdražení přišlo po rozhodnutí Německa odstavit
v příštích letech jaderné elektrárny.
Od října 2010 do září 2011 vzrostla
průměrná cena elektřiny na trhu asi o
desetinu. „Poslední dobou mírně klesá cena elektřiny. Projeví se to ale až
v cenách za rok 2013,“ řekla Vitásková pro i.dnes. Petra FRÝDLOVÁ

Žena zemřela pod stromem, který kácel manžel

Hlásná Třebaň - Do kácení suchého stromu v lese u Hlásné Třebaně se 17. 11. pustil šedesátiletý muž. Kmen spadl na jeho čtyřiapadesátiletou manželku a zabil ji.
Na místo byli kvůli zpřístupnění cesty povoláni hasiči. „Na místo nešlo dojet autem,
hasiči s technikou proto museli kus cesty ujít pěšky. Potom začali s odklízením padlého stromu. Ženu vyprošťovat nemuseli, při jejich příjezdu už byla v péči lékařů,“ sdělila i.dnes mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková. „Záchranáři se snažili, ale
nešťastnici už nebylo pomoci,“ dodala berounská policejní mluvčí Lenka Uriánková.
Pozůstalým musela být podle Kostkové poskytnuta psychologická pomoc.
(pef)

Mrtvolu z dobřichovické turbiny vyprostili hasiči
Dobřichovice - Mrtvolu z turbiny
malé vodní elektrárny v Dobřichovicích vyprošťovali 13. 11. řevničtí
profesionální hasiči.
„Jednotka vyjela na místo s nafukovacím člunem,“ uvedl hasič Pavel Vintera. „Když dorazila policejní vyšet-

Soše žehnal arcibiskup

Opravené soše sv. Jana Nepomuckého na Křižovnickém náměstí v Dobřichovicích požehnal 15. 11. arcibiskup pražský Dominik Duka. Sešel se i
s dobřichovickým starostou Michaelem Pánkem. (vlc) Foto Petr KUBÍN

řovací skupina a zdokumentovala událost, naše lezecká skupina pomocí lan
a vyprošťovací vany tělo mladého muže vytáhla na břeh,“ dodal. Podle velitele řevnických policistů Jiřího Dlaska případ vyšetřuje kriminálka Středočeského kraje.
(mif)

ZLATO ZŮSTALO DOMA. Cyklistické závody Winter Trans Brdy v Letech vyhrál domácí borec Jiří Hudeček. (Viz strana 7)
Foto ARCHIV

Olda Burda Mikuláše s čerty domů pozve, Eva Decastelo ne
Lety - Mikuláš s doprovodem dorazí 5. prosince i k
Berounce. Dočkat se ho nemůže ani známý moderátor, obyvatel Letů Olda
BURDA.
„Mikuláš k nám domů přijde, ale letos už nejspíš naposled - děti nějak rychle
odrůstají,“ říká populární
diskžokej a bez obalu přiznává, že on sám míval z
čertů i Mikuláše respekt.
Změnilo se, když chodil do
třetí třídy. „Tehdy jsem se
vydal do ulic sehnat nějakého svatého otce pro mladšího bráchu. Nikdo ale nebyl k mání, tak jsme se dali
dohromady s kamarádkou

ČERT OLDA. Moderátor Olda Burda se svými dětmi už
vyhlíží Mikuláše a čerty.
Foto ARCHIV
Luckou, sehnali většího hem pár hodin. Od té doby
Mikuláše a dělali mu čerty. jsem to takto provozoval
Zprodukovali jsme to bě- do svých dvaceti let. Mé

čertovské rejdy překazily
až pracovní povinnosti.“
Letos prý bude Olda moderovat několik »čertovských« akcí, většinou soukromých. Potkat se s ním
můžete ale 25. 12. - na Vánoční diskotéce v Žebráku.
„To je vždy povedená akce,“ tvrdí Burda a dodává,
že má v plánu udělat někde
u Berounky předsilvestrovské disko. „A pak už začnou plesy a dětské karnevaly, budu v Dobřichovicích, v Ořechu i v Karlštejně. Tak někde nashledanou!“ loučí se diskžokej.
(Dokončení na straně 3)

Petra FRÝDLOVÁ

Naše noviny 24/11

AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ, Strana 2

Děti na koních stínaly hlavy nepřátelům
NA RANČI CABALLOS SE KONAL NULTÝ ROČNÍK ZÁVODŮ V DŽIGITOVCE PRO MALÉ JEZDCE
Nultý ročník závodů v »džigitovce«
pro děti, který byl uspořádán jako
memoriál Evy Maredové, zakládající členky jezdecké skupiny Caballos,
se konal na stejnojmenném ranči nedaleko Litně.
V úžasné rodinné atmosféře nastoupilo ke sportovnímu klání bezmála
dvacet malých nadějí (nejen) trikového ježdění – džigitovky. Děti ve
věku 3-14 let absolvovaly čtyři soutěže. Každý závodník měl na sobě
originální kostým z vlastní dílny či
masku svého hrdiny. Výkony obdivovalo na čtyřicet dospělých diváků.
První se představili nejmenší závodníci, kteří ještě poníka sami neovládají, a proto měli k dispozici vodiče.
Předvedli, co na koni dokáží v kroku
a klusu, poté se odebrali na dráhu,
kde je čekala jízda zručnosti. Měli za
úkol projet slalom mezi kužely, šavlí
setnout hlavu nepřátelům v podobě
dřevěných hlav, přeskočit kmen stromu a hodem kopím zapíchnout improvizované prase. Ve druhém kole po
úvodním slalomu přišel na řadu hod
sekerou na terč, přeskočení překážky
a co nejrychlejší úprk do cíle.
Ve druhé části soutěže se představily

Nezapomeňte zaplatit
za své psí miláčky!

Jako starosta obce mám povinnost
postarat se, aby se zatoulaná zvířátka dostala zpět k majitelům, k hodným lidem či do útulku. Poslední zmíněné je pro mě – milovníka zvířat –
poslední řešení. I proto OÚ koupil kotec pro psy, aby nemuseli putovat do
útulku dřív, než si je majitelé stačí
vyzvednout. V létě se nám podařilo
umístit tříměsíční štěně k hodným
lidem. Podle jejich zpráv už má 45
kg a daří se mu dobře. I naše rodina
se rozrostla o nalezené koťátko.
Děkujeme, že využíváte sáčky s lopatkami a po svých pejscích (většinou) uklízíte. Ještě lepší to bude, až
si děti přestanou ze sáčků dělat lodičky, které posílají po Svinařském
potoce. Nezapomeňte za své psí miláčky zaplatit poplatky! Také znovu
upomínám hříšníky, kteří ještě nezaplatili za komunální odpad.
OÚ spolu s RC Babočka a Společenským domem pořádá 4. 12. od 15.00
Mikulášskou besídku se soutěžemi,
tvořením a nadílkou. Srdečně zveme
děti i rodiče. Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 13. 12. od 18.00 ve
Společenském domě. Pěkný advent
přeje
Stanislav BALÍČEK,
starosta Zadní Třebaně

dortů. Nebylo vítěze ani poraženého,
diplom a dárek si odnesl každý.
Nultý ročník džigitovky pro děti se
povedl. V příštím roce plánujeme uspořádat více takových závodů po celém Česku. Eva HEDBÁVNÁ, Leč

Cyklista si zlomil nohu

Brdy – Nedaleko bývalé vojenské základny u vrcholu Stožce se 19. 11. po
pádu z kola vážně zranil cyklista.
„Zlomil si nohu. Po ošetření jsme ho
transportovali ve speciální vakuové
matraci k sanitnímu vozu a převezli
do nemocnice v Hořovicích“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček. S
přenesením zraněného v náročném terénu pomohli jeho kamarádi, o horská kola se postarala sestra s lékařkou. (lup)
Foto Bořek BULÍČEK

DŽIGITOVKA. Děti při závodech na
kousky.
děti, které poníky a koně již samy
ovládají. Absolvovaly stejnou trasu
jako jejich mladší kolegové. Mezi
»rytíři a amazonkami« byli vidět již
velmi výrazné talenty, s nimiž se v
budoucnu určitě potkáme při rytířských turnajích a dalších show.

ranči Caballos předváděly krkolomné
Foto Eva HEDBÁVNÁ
Třetí disciplínou byla džigitovka.
Čtyři závodníci, kteří se jí zúčastnili,
předvedli všechny triky v kroku i ve
cvalu. Všichni své triky zvládli na
jedničku a sklidili obrovský aplaus.
V pozdním odpoledni došlo na opékání buřtů a ochutnávky domácích

V Hlásné Třebani hořel rodinný dům
Rodinný dům v Hlásné Třebani hořel 24. listopadu. „Oheň zachvátil kotelnu i přilehlou místnost s množstvím barev a ředidel,“ uvedl řevnický profesionální hasič Pavel Vintera s tím, že jeho kolegové museli při likvidaci požáru obléci dýchací techniku. Na místě zasahovala také řevnická záchranná
služba. „Dva pacienti, které jsme ošetřili, byli ponecháni k dispozici policii,“ sdělil její šéf Bořek Bulíček. Podle Vintery nebylo jasné, zda se v domě
nenachází ještě někdo, proto hasiči do několika místností vnikli násilím. „I
když byl požár likvidován relativně rychle, místní jednotka SDH místo »hlídala« ještě dalších osm hodin. (lup, mif)
Foto Bořek BULÍČEK

Pospíšil dostal titul,
je Zasloužilý hasič

Titul Zasloužilý hasič, nejvyšší ocenění za celoživotní práci ve prospěch
hasičů, převzalo na zámku Přibyslav
25 členů SDH z celé republiky. Byl
mezi nimi i Jiří Pospíšil z Karlštejna.
Už od vstupu do tehdejšího svazu požární ochrany v roce 1962 působil ve
výboru sboru, kde zastával různé funkce, včetně velitele.
V Přibyslavi se všichni navržení na
ocenění sešli na nádvoří zámku, kde
byli vyfotografováni - jejich snímky
budou rok vystaveny ve vstupní hale
muzea hasičského hnutí. Po prohlídce muzea se kandidáti s doprovodem
přemístili do slavnostního sálu, kde
se předávala ocenění. Každý z navržených byl představen krátkou zprávou o své práci ve sboru činovníkům
Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Ti pak navrženým předali
ocenění Zasloužilý hasič. Záznam aktu vyznamenaní hasiči po večeři a
diskusi s představiteli SH ČMS dostali na DVD.
Jiří MRKÁČEK,
starosta SDH Karlštejn

Domov je nejběžnější místo pro porod. I pro smrt
Z porodů doma se stalo v posledním
roce velké téma. Jako otec tří doma
narozených dětí si dovolím připojit
několik slov.
Domov je v naší civilizaci tradičně
nejběžnější místo pro porod, stejně
jako pro úmrtí. Obojí jsou důležité
přechodové momenty z jednoho druhu existence do jiného a v rámci možností bychom to dotyčnému měli usnadnit. Příchod ze světa absolutního
klidu v děloze do světa absolutního
ruchu a chaosu v nemocnici je zážitek dost brutální. Je dokázáno, že traumata způsobená porodem v člověku
zůstávají navždy, nebo dokud je nějaká terapie neodhalí a neodstraní.

Zdravá žena s porodní asistentkou
dokáží odhalit drtivou většinu komplikací a včas jim zabránit nebo přesunout porod do nemocnice. V důsledku toho jsou statistické výsledky
bezpečnosti domácích porodů lepší
než nemocničních. Domácí porod je
levný, stát nestojí nic - plně ho hradí
rodina. Obejde se bez zbytečného vybavení i personálu a vzbuzuje především kladné emoce. Porodní asistentky přiznávají, že kdyby se člověk mohl spolehnout, že v každé porodnici
narazí na slušný personál, porodů
doma by ubylo. Místo toho ale existuje mezi nastávajícími matkami šeptanda, do které nemocnice můžou

bez obav, a do které za žádnou cenu.
Mimochodem, porodnice v Hořovicích
má v tomto směru pověst smíšenou.
Je pozoruhodné, jakou směsici emocí vyvolává domácí porod v okolí.
Bývaly doby, kdy si po narození dítěte sousedstvo řeklo: Pánbůh zaplať!
a šlo si po své práci. Zato dnes, přijde-li dítě na svět v poklidu domova,
vzbudí to všechny možné reakce od
neskrývaného obdivu k vaší statečnosti až po iracionální odpor k vaší
šílenosti. A jelikož naše děti se narodily doma všechny, bez komplikací a
s takovým nadšením uvidět světlo
světa, že u posledních dvou ani asistentka nestihla přijet, získali jsme už

i patřičnou pověst. „Pozor na ně!“
nese se vesnicí. „Jsou z nějaké sekty,
rodí děti doma, aby si to mohli natáčet na video...“
Zajímavá myšlenka. Poněkud scestná sice, protože si nevzpomínám, že
by kdokoli z nás měl během porodu
čas a myšlenky na obsluhu videokamery, ale dobře ilustrující celospolečenskou náladu v naší zemi, kde byli
všichni padesát let vychováváni ve
strachu a teď se v tom už přes dvacet
let zdatně pokračuje. Jestli někdy skutečně vstoupíme do nějaké sekty, bude to nejspíš Sekta svobodných lidí,
co se nebojí. Rád bych věděl, kolik
nás v ní bude. Jan JÍCHA, Všeradice
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Pošlete nám na hřiště svoje děti!
VZKAZUJE LETOŠNÍ VÍTĚZ CENY NAŠICH NOVIN, ŘEVNICKÝ HÁZENKÁŘ PETR HOLÝ
Řevnice – Cenu Našich novin určenou lidem, kteří nezištně pracují pro náš kraj, letos převzal Petr
HOLÝ z Řevnic, člověk oddaný
sportu. Tradice řevnické národní
házené pokračuje i díky němu.
Blahopřejeme nejen k ceně, ale i k
narozeninám, které slavíte. Jak se
cítíte jako čerstvý laureát Ceny NN?
Určitě mám radost. Trochu mě mrzí,
že jsem si den nemohl více vychutnat. Přijel jsem autem jen pár minut

Decastelo čerty nechce
(Dokončení ze strany 1)
Zatímco Olda Burda už se Mikuláše
s čerty nemůže dočkat, jeho letovská spoluobyvatelka, moderátorka a
herečka Eva DECASTELO si je domů nepustí. „Zatím nezveme Mikuláše ani čerty - děti jsou ještě malé,“
tvrdí. „Navíc mám na čerta nemilou
vzpomínku a nechci, aby děti zažily
podobné trauma jako kdysi já. Až
přijde čas, Mikuláše a spol. mi budou dělat kamarádi. Chci, aby i čert
byl vlídný!“
Proč na belzebuba vzpomíná Decastelo nerada? „Když mně bylo pět,
vyděsil mě tak, že jsem utekla k sousedům přes chodbu, zalezla jim za
gauč a tam se klepala a brečela ještě
dobré tři hodiny,“ vybavuje si. „Od
té doby už k nám mohl pouze Mikuláš a ven jsem 5. prosince strachy
nechodila až do puberty...“
(pef)
Foto Dan SKLENÁŘ

LAUREÁT. Petr Holý při přebírání Ceny Našich novin. Přihlíží Petr Kozák,
majitel firmy K+V Elektro, jež je partnerem ceny. Foto NN L. PALIČKOVÁ
před aktem, protože jsme v Praze hlásili vaše jméno? Bylo to překvaměli zasedání házenkářského výkon- pení?
ného výboru, ze kterého jsem musel Určitě mě to potěšilo! A docela i přeutéct. Z předávání Ceny NN jsem se kvapilo, že mě letos nikdo nepředběomlouval, ale dostalo se mi odpově- hl. Vlastně jsem odpověděl v první
di, že se letos musí zúčastnit všech otázce – něco už jsem tušil.
deset nominovaných, tak jsem něco Koho jste letos tipoval na vítěze, myvytušil…
slel jste na někoho?
Víte, kolikrát jste už byl na cenu no- Ani letos jsem si nemyslel, že by to
minovaný? Já si nepamatuju rok, vyšlo na mě. Činovníci (třeba starokdy byste nebyl...
stové) jsou víc vidět, ale házená, to
Pan Frýdl při moderování říkal, že jsou jen starosti, jestli bude na mistjsem tu podesáté! Já si myslím, že rák dost hráčů a podobně.
jsem byl u všech předávání, i na pódiu. Už víte, co uděláte s výhrou?
Jaké jste měl pocity, když jsme vy- Vzal jsem to jako hezký dárek k na-

rozeninám. Něco už jsem věnoval na
ceny k nohejbalu i k lesnímu slalomu, ale abych házené koupil šest balonů, to ne, stačí, co mě stojí starostí
a času.
V Řevnicích a okolí jste známý tím,
že se věnujete házené a dětem. Co
řevnickou házenou čeká v nejbližší
budoucnosti?
Ano, dětem se věnuji celý život, na
házené i v zimě s lyžemi. Mrzí mě
srovnání s lety minulými, kdy děti měly daleko větší zájem o sport. Dnes si
vystačí s počítačem a televizí. Mrzí
mě i přístup školy k výchově sportu,
mám možnost sledovat hodiny tělocviku. Některé děti neumí ani běhat,
natož udělat kotoul...
A řevnická házená? Byl bych špatným vojevůdcem, kdybych ohlašoval zánik, ale doba není české házené (jedinému národnímu sportu) příznivá. Nejsou peníze, ale i zájem je
malý. Na házené nám schází mládí.
Nejmladších kluků je jen osm, když
dva onemocní nebo jedou pryč, jsou
problémy s odehráním utkání. Vezmeme-li v úvahu, že ligoví hráči
chtějí skončit, že už jsou staří, vyhlídky nejsou růžové. Vlajku musí
držet starší žáci s dnešními dorostenci, kteří vládnou oblastním soutěžím. Když vydrží všichni až do kategorie mužů, budeme ještě nějaký rok
moci na náš sport chodit. Řevničáků
je ale málo, máme tu černošické děti a hlavně Třebaňáky-kabrňáky. A
když jsem v tom brečení: lesní slalom pořádáme 38 let, je to běh mezi
stromy, který jsem vymyslel jako
trénink slalomu na lyžích. Některý
rok nás bylo málo, ale tak málo jako
letos, snad ještě nikdy.
Máte nějaké přání nebo vzkaz, který
byste chtěl sdělit čtenářům?
Vybrečel jsem se dost. Takže jen
malý vzkaz rodičům: pošlete nám na
hřiště svoje děti! Myslím, že se současní trenéři o děti starají dobře a
příspěvky nejsou tak strašné jako u
jiných sportů. Lucie PALIČKOVÁ

Začal advent, vánoční stromky už leckde svítí
V KARLŠTEJNĚ VÍTALI KRÁLOVNU ELIŠKU - PROGRAM SE BUDE OPAKOVAT V NEDĚLI 18. PROSINCE
Liteň, Karlštejn - I když má být
advent dobou zklidnění, leckde se
naopak konají jeho okázalé oslavy.
O první adventní neděli - 27. 11. bylo živo v Litni i Karlštejně.
V Litni uplynulou neděli rozsvítili
vánoční strom před místní školou.
Součástí slavnosti byl odpolední dětský bazárek v klubovně Domečku,
kde byly k dostání drobnosti pro radost za symbolické ceny. Pak se přítomní přesunuli ke škole, kde se mohli podílet na zdobení vánočního stromku. Nechybělo vystoupení žáků
školy a dětí ze zájmových kroužků.
Liteňské maminky se zase pochlubily cukrovím....
Bohatý kulturní program byl tentýž
den připraven v Karlštejně, kde se za
velkého zájmu lidí konal Karlštejnský
královský advent. Náměstí zaplnily
stánky stylového jarmarku - k dostání byly umělecké předměty, hračky,
šperky, vánoční dekorace, místní víno i speciálně pro tuto příležitost uvařené karlštejnské pivo Karlíček.
V pravé poledne na náměstí dorazil
historický průvod v čele s královnou

Eliškou. Choť Karla IV. přivítal rychtář Karlštejna Petr Rampas, kastelán Jaromír Kubů i vrchní vinař Richard Kolek. Majitel Karlštejnského

mikropivovaru Jiří Chyba královně
věnoval soudek s pivem. Na Eliščinu
počest se konal šermířský turnaj, vystoupilo několik kapel i tanečních a pě-

veckých souborů. Oslavy uzavřely
loučový průvod, zpívání místních dětí a rozsvícení vánočního stromu.
Karlštejnský královský advent pokračuje 18. prosince. Petra FRÝDLOVÁ

Královský advent

NA POČEST KRÁLOVNY. Karlštejský advent se letos poprvé konal na počest královny Elišky.
Foto NN M. FRÝDL

Karlštejn, náměstí, neděle 18. 12.
10.00 – Zahájení jarmarku (umělecké předměty, hračky, šperky, krasohledy; pivo, víno, preclíky, klobásy...)
11.00 – Hudební kroužek z Ořecha
11.30 – Divadlo Tereza z Křivoklátu
12.00 – Příchod historického průvodu s královnou Eliškou
- přípitek karlštejnským vínem i
karlštejnským pivem Karlíček
- turnaj šermířů na počest královny
12.30 – Folklorní soubor Modřenec
13.00 – Divadlo Tereza, Křivoklát
13.30 – Folklorní soubor Klíček
14.00 – Pěvecký sbor Čenkomor
14.30 – Šermířské vystoupení
15.00 – Staropražská kapela Třehusk
15.30 – Folklorní soubor Kolíček
16.00 – Příchod loučového průvodu
- Berounský pěvecký sbor Bonbon
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Metoděj kreslí hmyzáky, chce být biolog
NA VÝSTAVĚ V ŘEVNICKÉM MODRÉM DOMEČKU MŮŽETE VIDĚT I DÍLO TŘEBAŇSKÉHO ŠKOLÁKA
Řevnice - Prodejní výstava Brouci
v porcelánu, na které jsou k vidění
šperky, nádobí i oděvy Reneé Brollové a Blanky Hovorkové, je v řevnickém Modrém domečku k vidění do 4. 12. Spoluautorem porcelánových a keramických výrobků je
devítiletý Metoděj HOVORKA ze
Zadní Třebaně.
Jeho dílo zaujme překvapivým spojením jemné tvorby bílého porcelánu
s drsným až realisticky pojatým mo-

tivem hmyzu a drobného ptactva.
Ptáci jsou pojati vtipnou formou, oproti tomu brouci jsou až neuvěřitelně
dobře propracovaní a místy by se dalo říci i lehce strašidelní.
Jak dlouho ti trvá nakreslit jednoho
hmyzáka?
Jak kterého - něco kolem minuty. Ta
velká kobylka trvala minutu něco...

Baví tě to?
Baví, rád kreslím hlavně pavouky.
Jaké máš další aktivity mimo keramiku?
Hraju na housle, basu, piano i flétnu,
tancuju, jezdím na kole a na koni,
stavím bunkry. Ty bunkry mám nejraději.
Už víš, co bys chtěl jednou dělat?

Upečte nám koláče!
prosí řevnická Náruč
Upečte prosím koláče či jakékoliv
pečivo a přineste nám je 2. 12. do
Modrého domečku v Řevnicích nebo
do Stacionáře v Dobřichovicích.V
sobotu 3. 12. je budeme prodávat na
vánočních trzích v Řevnicích. Výtěžek bude použit na podporu charitativní činnosti.
Šárka HAŠKOVÁ,
o.s. Náruč Řevnice

Kina v okolí

KINO ŘEVNICE

30. 11. 20.00 MAMA GOGO
3. 12. 16.00 ŠMOULOVÉ
3. 12. 20.00 JANA EYROVÁ
7. 12. 20.00 3 (DREI)
9. 12. 20.00 MUŽI V NADĚJI
10. 12. 17.30 LOUSKÁČEK
10. 12. 20.00 MUŽI V NADĚJI

KINO MÍR BEROUN

28. 11. - 4. 12. 18.30 (Út 17.30, St-Pá
20.00, So-Ne 17.30) PERFECT DAYS I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
29. 11. 20.00 BANKSY - EXIT
THROUGH THE GIFT SHOP
30. 11. 17.30 BASTARDI II
1. 12. - 4. 12. 17.30 (So-Ne 15.30)
MICIMUTR
3. 12. - 4. 12. 15.30 MICIMUTR
3. 12. - 7. 12. 20.00 (Po 17.30 a 20.00,
Út 17.30) HRANAŘI
6. 12. 20.00 OSAMĚLOST PRVOČÍSEL
7. 12. - 11. 12. 17.30 (Ne 15.30)
KOCOUR V BOTÁCH 3D
8. 12. - 9. 12. 20.00 NÁKAZA
10. 12. 15.30 VÁNOČNÍ PÁSMO
POHÁDEK
10. 12. - 15. 12. 17.30 (So-Ne 20.00, Čt
17.30 a 20.00) OCELOVÁ PĚST
11. 12. 17.30 KOCOUR V BOTÁCH
12. 12. 20.00 NEVĚSTINEC

CLUB KINO ČERNOŠICE

29. 11. 20.00 OBHÁJCE
6. 12. 20.00 TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1.ČÁST
13. 12. 20.00 DLUH

KINO RADOTÍN

29. 11. 18.00 DOBA LEDOVÁ 3 ÚSVIT DINOSAURŮ
29. 11. 20.30 DRIVE
30. 11. 18.00 VÁLKA BOHŮ 3D
30. 11. 20.30 LILIPOP MONSTER
1. 12. - 2. 12. 18.00 KOCOUR V
BOTÁCH 3D
1. 12. 20.30 HITLER V HOLLYWOODU
2. 12. 20.30 MISTROVSKÝ PLÁN
3. 12. 16.00 POHÁDKA ZE ZÁTOKY
3. 12. 18.00 TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D
3. 12. 20.30 AVATAR 3D
6. 12. 18.00 KOCOUR V BOTÁCH 3D
6. 12. 20.30 JEZINKY BEZINKY
7. 12. 18.00 VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ 3D
7. 12. 20.30 SNADNÝ PRACHY
8. 12. 18.00 MICIMUTR
8. 12. A 10. 12. 20.30 RUMOVÝ DENÍK
9. 12. 18.00 DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ 3D
9. 12. 20.00 AVATAR 3D
10. 12. 16.00 POHÁDKY POD SNĚHEM

Na výstavě pořídíte
trička, šaty i šperky

Vánoční prodejní výstava v Modrém
domečku Řevnice začne vernisáží 9.
12. od 18.00. Na výstavě, která potrvá do 22. 12., můžete koupit patchwork s vánoční tématikou, nebo novou techniku Quilling - stáčení a rolování tenkých papírových proužků
do různých tvarů s vánočními motivy. Budete si moci vybrat malovaná
trika a šaty, hedvábné šátky, značkové oděvy Had či keramické nebo
skleněné šperky. V prodeji bude i jídelní malovaná keramika z dílny v
Klínci. Šárka HAŠKOVÁ, Řevnice

Tipy NN

KINO LITEŇ

2. 12. 18.00 LIDICE
9. 12. 18.00 OCELOVÁ PĚST

Chtěl bych být biolog. Baví mě
zkoumat kosti zvířat a mám jich hodně. Nejlepší je lebka srnky a krávy.
Helena PELIKÁNOVÁ

KRESLÍ HMYZÁKY. Metoděj Hovorka při zdobení jednoho ze svých originálních hrnečků.
Foto Helena PELIKÁNOVÁ

Notičky i Proměny mají před Vánocemi napilno

Řevnice - Kam dřív před vánočními svátky »skočit« pomalu nevědí řevnické dětské soubory Notičky a Proměny. Akce střídá akci.
Notičky před pár dny natočily novou desku s koledami a nyní je čeká »šňůra« svátečních vystoupení - 1. 12. hrají od 11.00 na Staroměstské radnici v
Praze, 3. 12. od 12.15 na Adventních trzích v Řevnicích. Den nato, 4. 12.,
budou asistovat při rozsvěcení adventního stromu na Pražském hradě a konečně 5. 12. je pozvala skupina The Tap Tap na svůj koncert ve Státní opeře.
Proměny svůj seriál vánočních vystoupení zahájily v neděli 27. 12. na Královském adventu v Karlštejně. I je můžete vidět 3. 12. při oslavách adventu
v Řevnicích - na náměstí zatančí od 11.00. V zadnotřebaňském Společenském domě se na Mikulášské nadílce představí 4. 12. od 15.30 a na Staroměstském náměstí v Praze 12. 12. od 16.00 hodin.
(pef)

Nadšení ochotníků? Radost se dívat
Do řevnického kina na představení
Dobřichovické divadelní společnosti
Zvonokosy se vypravila hlásnotřebaňská parta žen Holky v rozpuku.
Zvonokosy jsou rozpustilé a svižné
dílko, které zřejmě potěšilo nejen diváky, ale i učinkující. Bylo radost se
dívat na nadšení a lásku ochotníků k
divadlu. Zvláště oceňuji zpěvy učinkujících - s jakou vervou do toho šli!
Udělalo mi to radost. Dík a uznání
manželům Říhovým i ostatním nadšencům za večer plný krásných dojmů a zážitků při sledování známých
tváří našich kamarádů. Text a foto
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Děti si chystají svůj jarmark
Dětský vánoční jarmark se koná v
sobotu 10. 12. od 11.00 do 18.00 v
areálu zámku Dobřichovice. Stacionář Náruč, Skauti, RC Fabiánek,
DD Lety, ZŠ, ZUŠ a nadace Čas pro
tebe budou nabízet vlastnoručně vytvořené vánoční přání a jiné vánoční nezbytnosti ve stáncích na nádvoří zámku. K ochutnání bude spousta
dobrot - placky u skautů, buchty, koláče či vánoční cukroví. Výdělky poputují do stacionáře Náruč i na další charitativní projekty. U kováře si
můžete vykovat svůj výrobek, projedete se na koni, uvidíte nový kera-

mický betlém - pokud chcete přispět
keramickou figurkou, přineste ji přímo na zámek.
Další program:
- od 12.00 pečení vánoček
- 12.30 sbor Chorus Angelus
- od 13.00 tvořivé dílny pro děti
- 13.30 vystoupení dětí ZUŠ + krátká ukázka z připravované vánoční
hry O tom slavném narození
- 14.30 vystoupení dětí z Dětského
domova v Letech - symbolické předání dárků ze Stromu splněných přání
- 15.30 pohádka O Sněhurce
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

* Benefiční koncert ve prospěch
řevnického divadla a kina se koná 2.
12. od 19.00. V kinodivadle vystoupí Štěpán Rak a spěvecký sbor Chorus Angelus.
(mif)
* Skupiny Minute Of Fame, Wave
Goodbye a Suffocate With Your Fame zahrají 2. 12. v od 20.30 v Club
kině Černošice.
(vš)
* Mikuláš bude nadělovat 2. 12. od
17.00 v sokolovně Hlásná Třebaň.
Na stejném místě se 3. 12. od 20.00
uskuteční mikulášská zábava. Hraje
kapela Podwobraz.
(pef)
* Mikulášské trhy se konají 3. 12.
od 11.00 v Černošicích-Vráži. Čekají vás tvořivé dílničky, dětské divadlo či komedianti na chůdách. (pef)
* Vánoční divadelní hru Kapr Karel uvede Club kino Černošice 4. 12.
od 16.00. Dozvíte se, jak se slaví Vánoce třeba u Laponců, u Indiánů nebo v Polynésii.
(vš)
* Písničkářka Karolina Kamberská
zahraje v koncertním sále ZUŠ Černošice 4. 12. od 17.00 hodin. (pef)
* Mikulášská besídka se koná v sále OÚ Lochovice 5. 12. od 16.00. Děti čeká zpívání koled a písniček z pohádek s písničkářem Honzou Šebestou. Nakonec přijde i Mikuláš. (bak)
* Prodejní výstavu Martiny Dvořákové Květinové dekorace hostí do 4.
12. sál dr. Fürsta Dobřichovice. (vlc)
* Písničkář Tomáš Kočko & Orchestr zahrají world music inspirovanou moravskou tradiční hudbou 7.
12. od 20.00 v Club kině Černošice.
Vstupné 120 Kč. Pavel BLAŽENÍN
* K besedě o hudbě Z japonských
cest si Jaroslav Šaroun pozval dirigenta Radomila Elišku. Koná se 10.
12. od 18.00 v sále dr. Fürsta Dobřichovice.
(vlc)
* Rocková kapela G-BOD a skupina Beer Sanatorium zahrají 10. 12.
od 20.30 v Club kině Černošice. (vš)
* Setkání s dětským souborem Pramínek a koledou hostí mokropeská
kaplička 11. 12. od 17.00.
(pef)
* Na vánočním koncertě v Modlitebně Černošice-Vráž zazpívá 11.
12. od 17.00 Chorus Angelus. (pef)
* Předvánoční koncert dívčího pěveckého soubor E. I. T. Voices se uskuteční 11. 12. od 19.00 v Club kině
Černošice.
Petr ULLRICH
* Fotografii si můžete pořídit na výstavě snímků Jaromíra Macury Kuba, která je do 23. 12. k vidění v
Modrém domečku Řevnice. (šah)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

24/2011 (88)

Nekažme si adventní čas
malichernými spory a hádkami!
Vstupujeme do posledního měsíce roku 2011 a jako vždy v
tento čas nás zachvátí předvánoční kolotoč. Pro mnoho z nás
to znamená období stresu a
úporné snahy na poslední chvíli dohnat vše, co jsme v uplynulém období nestihli. K tomu se
přidá starost o zajištění vánočních dárků pro všechny blízké a
vražedná kombinace těchto
faktorů nás proměňuje v osoby nerudné a permanentně »chytající« na první našlápnutí. Zastavme
se alespoň na krátký okamžik, zhodnoťme skutečný
stav věcí a přijdeme na to, že to, co jsme doposud
nestihli, stejně budeme dohánět jen těžko. Že víc
než dárky potěší blízké naše příjemné a srdečné
chování. Proto nepodléhejme depresím a chmurným náladám, vytvořme si kouzlo vánoční pohody
ve vlastních srdcích a myslích. Mějme všichni na
paměti, že se chceme řídit vánočním »mottem« hledáním vzájemného porozumění a lásky. Vždyť
není nic cennějšího, než osobní spokojenost a vzájemné pochopení. Nekažme si adventní čas malichernými spory a hádkami! Přeji všem čtenářům
klidný předvánoční čas!
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

ZPÍVALI I TANČILI. Pavel Veselý, Kristián Kodet, Petr Jančařík a Stanislav Hložek (zleva) si ve Všeradicích společně zazpívali i zatančili.
Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Kodet vzpomínal na bratra i Ronalda Reagana
POPULÁRNÍ ZÁMECKÉ VEČERY SE VE VŠERADICKÉ GALERII M. D. RETTIGOVÉ KONAJÍ UŽ ROK
Další Zámecký večer moderovaný Petrem Jančaříkem se konal 18. listopadu ve všeradické Galerii
M. D. Rettigové. Hostem tentokrát byl jeden z nejvýznamnějších představitelů současného českého
malířství Kristián Kodet a známý zpěvák Stanislav
Hložek. Překvapením pro návštěvníky byl Pavel
Veselý, autor knihy S Kristiánem Kodetem o Kristiánovi Kodetovi. Hosté se dozvěděli, jak kniha vz-

Galerie hostila první svatbu

nikala, a na závěr si ji mohli nechat podepsat. Kodet vyprávěl o svém bratrovi Jiřím, o svém otci,
známém sochaři Janu Kodetovi i o tom, jak prodal
jeden ze svých obrazů americkému prezidentovi
Ronaldu Reaganovi. Stanislav Hložek prokládal
vyprávění písničkami ze svého repertoáru. Zazpívalo si s ním nejen publikum, ale i moderátor a oba
další hosté. Ti si dokonce na pódiu i zatančili.
Vánočním hostem posledního Zámeckého večera v
tomto roce, který se koná 16. 12. od 18.00, bude

Z podbrdského kraje

NEODOLATELNÁ NEVĚSTA. Pátek s magickým
datem 11. 11. 2011 byl velkým dnem v životě Martina Kulhavého a Ivany Tesaříkové ze Všeradic.
Rozhodli se, že si tento den řeknou ano na místě,
jež není pro svatby příliš obvyklé, ale o to originálnější - ve všeradické galerii M. D. Rettigové.
Jejich štěstí sem s nimi tento den přijelo sdílet na
šedesát svatebčanů. Nevěsta byla neodolatelná a
ženichovi to v bílém obleku také slušelo. Nechybělo házení rýže pro štěstí, nevěstě se podařilo zbavit
ženicha koule na noze. Přejeme novomanželům vše
nejlepší, hodně lásky, tolerance a štěstí!
Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

* Slavnostního rozsvícení vánočního stromku u
obecního úřadu ve Vižině se můžete zúčastnit 2.
prosince od 18 hodin. Koledy zahrají místní muzikanti s doprovodem kapely Třehusk.
(jaf)
* Dětská mikulášská diskotéka se koná v sále
restaurace ve Všeradicích 3. 12. od 14.00. Srdečně
zve Obecní úřad Všeradice.
Mirka SUCHÁ
* Repríza komedie Dá si někdo utopence? v podání osovského Divadla ze stodoly se koná 3. 12.
od 18.00 v hostinci Na růžku Všeradice.
(mif)
* Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Všeradic se uskuteční 9. 12. od 18.00 v hostinci Na
Růžku.
Bohumil STIBAL
* Adventní odpoledne se koná 11. 12. od 15.00 v
sýpce zámku Svinaře. Vystoupí děti z místní školky, hudebníci z obce i jejich přátelé. Výtěžek z
dobrovolného vstupného bude věnován MŠ v Raspenavě.
(pef)
* 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)
* Sedmačtyřicetiletý šofér se řítil s Dacií Double
Hostomicemi 13. 11. po půlnoci. V Malostranské
ulici přejel do protisměru a havaroval v příkopu.
Když jej policisté vytáhli z auta, nestačili se divit
- řidič nadýchal bezmála 4,3 promile alkoholu.
Lékař jej prohlédl a zjistil, že je v pořádku. Nic se
nestalo ani dvěma psům, které muž přepravoval na
zadním sedadle auta.
(pef)

herečka Bára Štěpánová. Soutěžit tentokrát budeme o nejlepší vánoční linecké cukroví. Dojde samozřejmě i na vánoční písně a koledy…
Je to jen těžko k uvěření, ale uplynul již rok od
chvíle, kdy jsme ve všeradické galerii uskutečnili
první Zámecký večer. Za tuto dobu se pod moderátorským vedením Petra Jančaříka vystřídala řada
známých lidí - F. R. Čech, T. Töpfer, S. Nálepková,
P. Trávníček, T. Okamura, N. Konvalinková, K. Fialová... Každý z hostů pobavil návštěvníky vtipným vyprávěním, humorem či zpěvem. Těšíme se
na další hosty!
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

PÁŤÁCI V EKOCENTRU. Nově postavené ekocentrum Čabárna v Kladně vyzkoušeli osovští páťáci.
Cestou stihli exkurzi ve vodní elektrárně v Berouně,
a pak strávili tři dny pod střechou nízkoenergetické
moderní budovy. Účastnili se výukových programů
zaměřených na environmentální výchovu, prohlédli
si místní farmu, záchrannou stanici živočichů, ptačí
dům i hornickou osadu. Po večerech hráli turnaj v
ping pongu, skládali origamy a celý pobyt si moc
užili.
Text a foto Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov
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Liteňské děti četly básničku o Řevnicích
PRVŇÁCI A DRUHÁCI SI POVÍDALI S ČERNOŠICKOU SPISOVATELKOU HANKOU JELÍNKOVOU
Pozvání do liteňské školy přijala spisovatelka Hanka Jelínková z Černošic. Píše především pro nejmladší děti, které zaujmou její domalovávané
básničky. Ty mohou číst i nečtenáři
za pomoci zdatnějších kamarádů nebo rodičů. V její tvorbě ale najdou zalíbení i starší čtenáři, neboť její básničky jsou vtipné, čtivé, humorné a
jsou doplněny hezkými ilustracemi.
Zdatnější čtenáři si mohou smlsnout
na jejím příběhu o štěňátku Báře.
S paní spisovatelkou se setkali žáci
první a druhé třídy. Druháci jí na uvítanou zarecitovali básničky, které se
naučili z její knížky Malované básničky – Ježek, Želva. Pak dětem půj-

me« do řemesla, velmi se jí líbily.
Hance Jelínkové děkujeme za návštěvu a těšíme se na viděnou při Noci s
Andersenem, na níž nám slíbila účast.
Martina VÁCLAVKOVÁ, ZŠ Liteň

Ve svinařské školce
se mluví anglicky

Věnujte nám mobil!
prosí liteňští školáci
Liteňská základní škola je již druhým rokem členem školního recyklačního programu Recyklohraní. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků
o třídění a recyklaci odpadů. K tomu patří i spousta jiných činností a
her, které jsou využitelné ve výuce. V
rámci Recyklohraní se letos účastníme II. ročníku projektu Věnuj mobil
a vyhraj výlet pro svou třídu. Cílem
je podpora sběru, opětovného využití a recyklace mobilních telefonů –
loni se jich sebralo téměř 42 tisíc.
Proto vás prosíme, máte-li nefunkční mobily, přineste nám je do školy.
Projekt trvá do února 2012. Děkujeme za případnou spolupráci.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

BYLI JSME V TELEVIZI! Žáci 5., 7. a 9. třídy Základní školy F. J. Řezáče v Litni se svými učitelkami Hanou Havelkovou, Janou Husákovou a Jitkou Klímovou vyrazili na exkurzi do České televize na pražské Kavčí hory. „Česká televize je naše televize.“ Těmito slovy zahájila výklad průvodkyně a uvedla nás
do světa televizního vysílání. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o ČT i o
jiných stanicích. Dokonce jsme se jako diváci zúčastnili natáčení nového filmu pro děti Mazalové. Výlet byl úžasný a nejradši bychom si ho zopakovali.
Děkuji milé průvodkyni, České televizi, učitelkám i mým praštěným spolužákům, kteří se jednou chovali normálně a neudělali liteňské škole ostudu.
Monika ŠMOLCNOPOVÁ, 7. třída ZŠ Liteň
Foto Jitka KLÍMOVÁ
čila knížky a společně jsme četli básničky - i tu o Řevnicích. Po básničkách přišla na řadu chvilka s Bárou a
Šimonem. Větší děti četly, prvňáčči
malovali obrázky. Že nevíte, kdo je
Bára a Šimon? Přečtěte si knížku.
Společně jsme si popovídali, děti se
ptaly na vše, co je zajímalo. Nakonec

si mohly koupit knížku a nechat si do
ní vepsat věnování. Na rozloučenou
dali druháčci spisovatelce na oplátku
také »knížku«- sbírku Druháččí kouzelné básničky. Obsahuje verše, jež
děti samy vymyslely a ilustrovaly.
Paní spisovatelka byla překvapená a
ani trochu se nezlobila, že jí »fušuje-

Pedagogičtí odborníci se shodují, že
s výukou cizích jazyků je nejlépe začít již v útlém věku, kdy je dětský mozek připraven osvojit si na úrovni rodilého mluvčího i několik řečí najednou. Takové možnosti zatím svinařské děti nemají, ale zdejší mateřská
škola rozvíjí jejich jazykovou vybavenost kurzem angličtiny.
Každý čtvrtek přijíždí do Svinař Lucie Kloučková s lekcemi přizpůsobenými dětem předškolního věku. „Je
to doslova škola hrou,“ říká ředitelka MŠ Jana Saneistrová. „Děti se seznamují s jazykem při hrách, hudební výchově či výtvarných činnostech.
Snažíme se vycházet vstříc přáním
rodičů a požadavek na angličtinu byl
jeden z nejčastějších.“
Čtyřicet pět minut angličtiny týdně
samozřejmě nestačí k tomu, aby děti
začaly anglicky mluvit, pokud s nimi
rodiče cizí řeč doma neprocvičují.
Zkušenosti z minulého školního roku, kdy ve Svinařích měli angličtinu
poprvé, ale ukazují, že děti si mohou
osvojit základní slovní zásobu jako
barvy, číslovky nebo jednoduché fráze. Do školy pak nastupují s výhodou
nezanedbatelného jazykového náskoku. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Tip na vánoční dárek
Všeradice, Všeradice
Nejnovější CD staropražské kapely Třehusk
obsahuje 21 skladeb: Ajroplán, Dědeček z
Brd, Švestkový knedlíky, Stará, nebuď smutná, Ku Praze uhání vlak, Holka neznámá,
Strahováček, Za vodou aj. Bonus: vánoční
píseň Venku se setmělo. Cena 200 Kč.
Objednat si můžete i další desky Třehusku:
Na tý stráni nad Třebání, Letovskej most a
Svinařskej zámek či DVD této kapely.

Noc na Karlštejně
Profesionálně zpracovaný záznam původního muzikálu, který už šest let po celé
republice uvádí soubor složený z profesionálů i amatérů, již jsou doma v poberounském kraji. Hrají a zpívají Vladimír
Čech, Monika Vaňková, Pavel Vítek, Pavla Švédová, Karel Král... Cena 100 Kč.
Objednat si můžete i záznam dalšího
muzikálu tohoto souboru Postřižiny.

DVD Třehusk

Soubor čtyř DVD s profesionálním
záznamem čtyř kabaretů (U Fleků,
Na vodě, Za Prahou, Policajt, nechaj
mě!) a dvou velkých koncertů (Na
Hašlera!, Dvacet let poberounské
hudební skupiny). Cena 300 Kč.

CD i DVD si můžete objednat
na tel.: 257 720 847,
724 135 824 nebo na mailu
frydl@dobnet.cz
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Letovský zpravodaj
Aktuální informace o dění v Letech a okolí

23/2011 (31)

Mladík chtěl ujet policii. Neujel

Dobřichovice - Policistům, kteří 23.11. ve dvě ráno
kontrolovali auta na kruhovém objezdu v Dobřichovicích, se pokusil ujet sedmnáctiletý řidič. Marně.
„Škoda Fabia se snažila ukrýt u benzinového čerpadla v
Letech, kde ji hlídka odhalila,“ uvedl velitel řevnických
policistů Jiří Dlask. „Zjistili jsme, že nezletilý řidič (17)
z Prahy odcizil auto své babičce. V zavazadlovém prostoru navíc byly barely a hadice, jež se používají při krádežích pohonných hmot,“ dodal Dlask s tím, že výtečník
se bude »zpovídat« pražské kriminálce.
(mif)

Bubnování v Leťánku
V neděli 13. 11. jsme v Rodinném
centru Leťánek prožili s dětmi veselé
bubnovací odpoledne. Hlavní roli
hrály Drumbeny a barvičky. Po zvládnutí základů bubnování a rytmu
jsme se ke každé barvičce-bubnu naučili básničku a rytmus. Každá barva
měla nejdřív sólo, pak spustily všechny barvy-bubny najednou. Aby hraní
s barvami nebylo málo, závěr odpoledne patřil cestování na barevný ostrov - děti sbíraly míčky a házely do
Drumbenů otočených vzhůru dnem.
Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

Děti čeká nadílka, maminky soutěž
MIKULÁŠ S DOPROVODEM ZA LETOVSKÝMI DĚTMI DORAZÍ 4. PROSINCE
Rodinné centrum Leťánek připravilo
na neděli 4. prosince od 16 hodin tradiční mikulášskou veselici. V letovském pivovaru na děti čekají soutěže,
hry a také divadélko v provedení místního dramaťáčku pod vedením učitelky místní mateřské školy Veroniky

Kunové. Mikuláš v doprovodu čerta
a andělů dorazí kolem 16.00 hodiny.
Tím ale zábava nekončí. I v čase, kdy
»svatý otec« bude odměňovat a čertíci kárat, bude připravena zábava pro
děti, aby se náhodou nenudily a rodiče nezlobily!

Vylosovali si strom, pak ho vysadili

Mikulášovi přineste nadílku pro vaše
dítě, připište jméno, několik pochval
a pokárání, aby Mikuláš věděl, o čem
s vaším potomkem hovořit.
Pro maminky je připravena soutěž, v
níž mohou vyhrát analýzu pleti! Pokud se chcete zúčastnit, přineste k
ochutnávce své cukroví, perníčky,
koláčky, vdolečky, zkrátka sladké pamlsky, kterými zdobíte vánoční stůl.
Odborná porota rozhodne. Vstupné
děti neplatí, pro dospělé je 30 Kč.
Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Přijďte nám povědět,
jakou chcete obec!

Zastupitelé obce zvou občany na diskusní fórum nad územním plánem Letů. Téma zní Nový územní plán - jakou chceme obec? Dozvíte se informace o územním rozvoji obce, demografickém vývoji, dojde na debatu o
řešení dopravy v obci. Setkání s občany se bude konat ve čtvrtek 1. prosince od 19 hodin v obecním sále U Kafků. Barbora TESAŘOVÁ, OZ Lety
RODIČE SÁZELI STROMY. Své nové obyvatele, kteří se narodili během prvního půl roku 2011, přivítaly před časem Lety. Vyvrcholením vítání občánků
bylo sázení stromů za každého novorozence. Vysázeno bylo jedenáct různých
stromečků, podle toho, jak si je rodiče vylosovali - javory, smrčky, buk i jeřáby a jedna okrasná jabloň. Stromky našly své místo v parčíku mezi Pražskou
a Řevnickou ulicí. Velký dík patří Jaroslavu Bolartovi, který vybagroval jámy,
zahradníku Jaromíru Láníkovi, který pomohl dobrou radou, jak správně stromy vysázet, aby se jim u nás dobře bydlelo i místníku spolku dobrovolných hasičů, kteří je ve finále vydatně zalili. Také se sluší poděkovat sponzoru akce,
pražské stavební firmě, která stromky darovala. Za úspěchem tohoto počinu
stojí samozřejmě i píle rodičů, kteří stromy svým dětem během dvou hodin vysadili. Také na šampaňské došlo, takže jsme se sousedsky rozešli po dobře vykonané práci v dobré náladě. Už teď přemýšlíme, kde budeme stromy vysazovat napřesrok. Text a foto Barbora TESAŘOVÁ, obecní zastupitelstvo Lety

Z LETŮ JELI NA BRDY. Cyklistické
závody Winter Trans Brdy se konaly v
sobotu 19. listopadu v Letech. Počasí
bylo krásné, prosluněné, teplota okolo deseti stupňů. Závodníky až na několik bahnitých míst čekala suchá a
rychlá trať po turisticky velmi oblíbeném hřebeni Brd. Suma sumárum:
Vynikající podmínky pro bikové závody! Do Letů letos dorazilo přesně
234 závodníků. Pro některé cyklisty
tento závod znamená pohodovou vyjížďku na ukončení bikové sezony,
závodníci kategorie elite se ale netajili ambicemi zvítězit a pokořit rekord
této trati, který držel vítěz minulého
ročníku Jan Škarnitzl (1.43,23). Ten
dal tentokrát přednost cyklokrosu v
Kutné Hoře, a tak bylo vše otevřené.
Letošní ročník pro sebe způsobem
start-cíl rozhodla dvojice Jiří Hudeček ml. (PSK Whirpool Author) a
Matouš Ulman (S&H Superior). Suverénně odjeli svým soupeřům - Jirka Hudeček přijel do cíle v novém
rekordu 1.40,08, vteřinu za ním dorazil Matouš Ulman. Třetí Petr Tatíček (Kellys Bikeranch) ztratil na vítěze čtyři minuty. Mezi ženami byla na
44 km dlouhé trati nejlepší Jitka
Škarnitzlová. Jiří HUDEČEK, Lety
Foto Ludmila HŮLOVÁ

V pivotelu chystají gurmánské hodování

Několik akcí na závěr letošního roku připravil Pivotel MMX v Letech. Po zabijačkových hodech, které měl uplynulý víkend »na povel« bývalý starosta obce
Jiří Hudeček, je nyní na řadě Mikulášská besídka 4. 12. Kromě jiného (viz výše)
na ní můžete ochutnat mikulášské a vánoční menu v rámci víkendové akce Trénujeme na Vánoce. Týden nato - 9. - 11. prosince - pořádáme ve spolupráci s
kuchaři pražského Grandhotelu Šroubek (Hotel Evropa) gurmánské hodování s
dobrotami dle původních receptů hoteliéra Šroubka.
Koncert nazvaný Česká mše vánoční – výběr můžete navštívit 16. 12. od 20.00.
Kromě fragmentů známého díla J. J. Ryby zazní i pásmo vánočních koled.
Účinkuje Český komorní ansámbl s dirigentem J. Štefanem a Sbor Pražské konzervatoře, o pěvecké party se podělí V. Smolíková (soprán), L. Hudečková (alt),
Z. Polda (tenor) a J. Poláček (bas). Úvodní sólo obstarají »regionální hvězdy«
Jiří Hudeček a Pavel Kukla. Den nato - 17. 12. - se od 20.00 koná Vánoční rockování se skupinou The Snails.
Robert CHLÁDEK, Pivotel Lety
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Husa byla výborná, dozlatova opečená

HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU SE VYPRAVILY NA SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ DO KARLŠTEJNA

MARTINSKÁ HUSIČKA. Svatomartinská husa na počátku...

…a na konce debužírování Holek v rozpuku.

V pátek 11. 11. se hlásnotřebaňské
Holky v rozpuku vypravili do Karlštejna na Svatomartinské posvícení,
které se konalo v restauraci U Janů.
Měli jsme týden dopředu zamluvený
stůl a hlavně - svatomartinskou husu.
O tuto akci je každoročně obrovský
zájem. Je to jeden z nejoblíbenějších
svátků roku, věnovaný husám, husím
játrům a také ochutnávce mladého
vína.
Husy jsme dostali takovou porci, že
jsme si mysleli, že to ani nejde sníst.
Byla pěkně dozlatova opečená, červené a bílé zelí, knedlík houskový i
bramborový, no prostě - pastva pro
oči. Na talíři fakt nic nezbylo, jen
hromada kostí. Obrovská pochvala

jsme byli překvapeni s ochutnávkou
vín. Šéf karlštejnské vinice Richard

šéfovi kuchyně, neboť jsme nic lepšího již dlouho nejedli. Velmi mile

Čtenáři radí, jak uvařit dýňovou polévku
Z receptů na podzimní jídla, které přicházejí na adresu redakce, jsme
tentokrát vybrali dýňové polévky. Autorům posíláme malý dárek. (NN)
DÝŇOVÁ POLÉVKA
Dýni Hokaido nakrájenou na kostičky vaříme se zeleninovým vývarem asi
45 minut. Rozmixujeme a dochutíme masoxem. Přidáme petržel na dobarvení. Podáváme s pečivem nakrájeným na kostičky a osmaženým.
Marie a Jiří ZIKOVI, Zadní Třebaň
DÝŇOVÁ POLÉVKA II
Na zpěněnou cibulku nasypeme nakrájenou dýni Hokaido, zalijeme zeleninovým vývarem a vaříme. Když je dýně rozvařená, přidáme česnek utřený se
solí, bobkový list, nové koření a kuličky černého pepře. Chvilku povaříme,
zahustíme máslovou jíškou, vyjmeme koření (lze ho vařit v látkovém pytlíčku), rozmixujeme a zjemníme smetanou.
Anna JÍCHOVÁ, Praha 5

Foto Jitka ŠVECOVÁ

Kolek měl v nabídce 49 druhů českých i moravských vín od 17 vinařských spolků a vinařů. Vína byla očíslovaná a jen se chodilo, vybíralo a
ochutnávalo. Vskutku príma zážitek!
Škoda, že jsme museli odejít tak brzy, neboť při našem odchodu právě
nastupovala cimbálovka. Tak snad
příště. Jsem moc ráda, že tato tradice
existuje a vábí čím dál tím víc lidí.
Cestou domů jsme se ještě zastavili
v karlštejnské vinárně u naší kamarádky Marušky a na cestu si dali její
vynikající hruškovici, slivovici a někdo rovněž výborné víno od pana
Sýkory z Moravy. Lepší zakončení
dne jsme si přát opravdu nemohli!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 1. pololetí roku 2012

Naše noviny upozorňují abonenty, že na konci roku 2011 skončí jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho
znovu objednat. NN do června 2012 vyjdou 13x, výtisk stojí 7 Kč.
Předplatné na 1. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady
247 Kč. NN je také možné nechávat v redakci (Zadní Třebaň,
Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní Třebani či v Řevnicích.

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Z. Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300
- variabilní symbol: 011312.
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Výluka omezí provoz vlaků do Berouna
KOMPLIKACE VÁS ČEKAJÍ TAKÉ NA ZADNOTŘEBAŇSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH
Karlštejn - Ve dnech 8. a 9. 12. bude omezen provoz na železniční
trati v úseku Karlštejn - Beroun.
Vlaky Os 8820 v 8.45 a 8832 ve
12.45 z Prahy hl. nádraží skončí v
Karlštejně. V téže stanici mimořádně
zastaví rychlíky Ex 354 a 352. Vlak
Os 8836 pojede v úseku Karlštejn Beroun o 20 minut později. Vlaky
Os 8824 a 9918 (9.45 a 11.45 z Prahy hl. n.) budou mimořádně prodlouženy do Karlštejna.
V opačném směru vlaky Os 8825 (v

10.08), 8829 (v 11.08), 8831 (ve
12.08), 8833 (ve 13.08) a 8837 (ve
14.08) pojedou pouze v úseku Karlštejn - Praha hl. n., v úseku Beroun Karlštejn budou odřeknuty. Vlak Os
8821 pojede v 8.49 z Berouna, což je
o 10 minut dříve. Vlaky Os 8827 (v
10.29), 9927 (v 11.29) a 9929 (v
12.29) pojedou mimořádně z Berouna. Vlaky R 755 a 355 mimořádně
zastaví v Zadní Třebani, v úseku Beroun - Praha budou cestující v těchto

vlacích odbaveni jako ve spěšném
vlaku. Na R 755 (v 11.27) a 355 (v
14.27) vyčká v Zadní Třebani vlak z
Lochovice. Vlaky R 1245 (v 9.47) a
R 1249 (ve 13.47) z Berouna pojedou přes Rudnou u Prahy, na odklonové trase ale nebudou zastavovat.
Kvůli opravám na trati Beroun-Praha bude také omezen provoz na přejezdech v Zadní Třebani (na Ostrov,
a Pod Chybou u bývalé řevnické
skládky). Omezení potrvá od 30. 11.

Další člověk našel
smrt na kolejích

Karlštejn – Na trati mezi Srbskem
a Karlštejnem byl 20. 11. nalezen
muž, kterého srazil vlak.
„Měl mnohačetná poranění neslučující se se životem, náš lékař už mohl
konstatovat jen smrt,“ sdělil šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček, která na místě zasahovala. Událost vyšetřuje Policie ČR.
(lup)

Ozdobí stromeček
Na třetí adventní sobotu 10. 12. chystá spolek maminek ze Zadní Třebaně
zdobení stromečku u restaurace na
Ostrově. Při skleničce punče a koledách oprášíme tento dočasně opomenutý zvyk. Poté, co společně ozdobíme stromek, budou mít děti nachystané vánoční tvoření přímo v naší »domovské« restauraci. Dospělým bude
vstup omezen - rádi bychom s dětmi
vytvořili překvapení pro rodiče .
Helena Pelikánová, Zadní Třebaň

PROHLÉDLI SI FOTKY. Odpoledne i večer v sobotu 26. 11. patřily na kurtech ve Svinařích místním seniorům. Sešlo se jich 29 - nejstarší dámě, Vlastě
Smolíkové, je 92 let a odcházela mezi posledními. Setkání, jež přišel pozdravit starosta Roztočil, se konalo pod záštitou kronikářky Jany Kozákové, která
připravila k nahlédnutí historické snímky. Byl o ně velký zájem, alba šla z ruky do ruky. Občerstvení si připravili sami účastníci, jen bábovek bylo 5! Příští setkání je domluvené na leden. Text a foto Alena BUŇÁTOVÁ, Svinaře

Kamarád vzal v hádce na kamaráda nůž

Všenory - Dva kamarádi se 18. 11. v noci pohádali ve Všenorech. U hádky ale nezůstalo - jednoho z dvojice konflikt rozlítil tak, že vzal nůž a
druhého bodl.
„Pachatel byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Příbrami a druhý den byl obviněn z ublížení na zdraví,“ sdělil velitel řevnických policistů
Jiří Dlask s tím, že zraněný po převozu do nemocnice odmítl operaci. „Případ
dále vyšetřuje kriminální služba,“ dodal Dlask.
(mif)

Řidička zničila auto a musela do nemocnice

STAROSTA V ZUŠ. Koncertní matiné, na kterém vystoupili žáci místní
ZUŠ, se v neděli 27. 11. konalo v Řevnicích. Svíčku na adventním věnci
zapálil starosta města Libor Kvasnička. Text a foto Pavla PETROVÁ

Osobní auto havarovalo 21. 11. mezi Litní a Karlštejnem. Řidička škodovky sjela ze silnice, přerazila strom a skončila v poli. Přitom úplně
zničila předek auta. Řevnická záchranka ji i její dítě poté odvezla do
nemocnice v Hořovicích. Kromě záchranářů zasahovali u nehody také
profesionální hasiči z Řevnic. Nehodu vyšetřují policisté.
(lup)
Foto Bořek BULÍČEK

přibližně tři dny. „Během dne může
být přejezd až na 20 minut uzavřen,“
sdělil starosta Zadní Třebaně Stanislav Balíček.
Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje

* Zasedání městského zastupitelstva Černošic se uskuteční 1. 12. od
19. 00 v sále Hotelu Slánka.
(pef)
* Cvičení rodičů s dětmi ve věku od
1,5 roku do 3,5 let se koná každý pátek od 9.30 do 10.20 v budově ZŠ F.
J. Řezáče v Litni. Každé pondělí od
17.00 do 17.50 na tomtéž místě cvičí
předškoláci od pěti let.
(pef)
* Novým předsedou svazku obcí
Region Dolní Berounka byl zvolen
starosta Tetína Pavel Hejna. Nahradil odstoupivšího Jiřího Hudečka z
Letů. Místopředsedy Dolní Berounky byli zvoleni starosta Dobřichovic
Michael Pánek a starosta Řevnic Libor Kvasnička. Stěhuje se i sídlo mikroregionu - z Letů do Tetína. (pef)
* Čtení pro děti pořádá každou středu od 15.30 do 16.30 v knihovně
Dobřichovice Rodinné centrum Fabiánek. Vstupné je 30 Kč.
(vlc)
* Změnu rychlosti v Černošicích po
několika letech odsouhlasilo zastupitelstvo. Bylo zrušeno paušální
omezení rychlosti na 40 km/hod dosud platné v celém městě. Nově platí limit 50 km/hod. „Měřidlo rychlosti máme nastaveno na 58 km/hod.
Postihován je řidič, který tuto rychlost překročí,“ uvedl Gregor Dušička
z Městské policie Černošice. (pef)
* Až 800 000 Kč ročně ušetří podle
starosty Řevnic Libora Kvasničky
město po reorganizaci společnosti
EKOS. Ta předpokládá převedení zaměstnanců Technických služeb, Správy lesa i Správy vodovodu a kanalizace z EKOS pod městský úřad. Činnost EKOS bude omezena na »hlídání« a údržbu skládky.
(pef)
* Olejovou skvrnu, která vznikla po
poruše na kolovém nakladači, odstraňovali 16. 11. ze silnice mezi Hlásnou Třebaní a Mořinou hlásnotřebaňští i řevničtí hasiči. Spolu s pracovníky firmy, které stroj patří, posypali vozovku sorbentem.
(pav)
* Silně opilého muže objevila 18. 11.
hlídka Městské policie Černošice ve
zdejší Střední ulici. Přivolaný lékař
doporučil opilce umístit do protialkoholní záchytné stanice. „Odvezli
jsme ho tam a převoz mu následně
vyúčtujeme,“ uvedl městský policista Gregor Dušička.
(pef)
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výroba a tisk dopisních obálek
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Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.
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Úspěchy? Na ty jsem měl zatím štěstí!
PATNÁCTILETÝ LETOVSKÝ ZÁVODNÍK MIROSLAV BUREŠ SE CHYSTÁ NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY JUNIORŮ
Máš nějaký vzor?
Mými zahraničními vzory jsou Ryan
Dungey a Dean Wilson, z domova
Petr Bartoš.
Petra FRÝDLOVÁ

Lety - Nejlepší mladí závodníci ze
středisek motocyklového sportu středních, severních i západních Čech
byli zkraje listopadu oceněni v Letech (viz NN 23/11). První místo ve
třídě hobby125 vybojoval patnáctiletý student střední průmyslové
školy dopravní, Letovan Miroslav
BUREŠ.
Kdy jsi poprvé seděl na motorce?
Bylo mně tři a půl roku, když mě táta
prvně posadil na yamahu s obsahem
50 ccm. První závod jsem jel na stejně silném stroji o necelé tři roky později, v západočeském Stříbře.
Jak často trénuješ?
Na motorce se snažím trávit všechen
volný čas. Trénuji na motokrosových

V AKCI. Miroslav Bureš na své závodní »mašině«.
Foto ARCHIV

Na rallye všichni
jezdili jako blázni…

VYHRÁL. Letovský závodník při přebírání ocenění. Foto Zdeněk TRONÍČEK
tratích, které jsou zhruba sto kilo- mácím tréninku, na trati v Letech,
metrů od Letů - v Třebízi, Chlístově, jsem si zlomil obě nohy v holeních.
Kříších u Rokycan, na Příbramsku. To byl zatím můj nejtěžší úraz. SezoOdmala mě trénuje můj otec, s ním nu jsem ale ještě stihl, i když bez výtaké každý víkend jezdím na závody. sledku. Koneckonců - i letošní poslední dva závody jsem jel se zlomeDaří se, vozíš poháry?
Na úspěchy jsem zatím měl štěstí - ným nártem levé nohy. O to větší
první sezonu na Morini 50 jsem cel- radost jsem měl z celkového vítězství
kově vyhrál, druhou sezonu jsem do- ve třídě hobby 125 ccm. Nebylo totiž
jel druhý. Pak jsem přestoupil do ku- jisté, zda prvenství udržím.
Co tě čeká nyní ?
batury 65 ccm a vyhrál i tu.
Zimní příprava na příští sezonu. PosA co zranění, vyhýbají se ti?
No.. Když jsem přestoupil do kuba- toupil jsem do vyšší třídy a budu se
tury 85 ccm, koupili jsme novou mo- účastnit závodů Mistrovství České
torku suzuki a hned na prvním do- republiky juniorů.

Na druhý ročník závodů Rallye Berounka se na letiště v Příbrami vypravilo několik nadšenců z Hlásné Třebaně. Netušili jsme, co nás čeká, ale
chybu jsme neudělali. Byl to suprový
závod nadšenců v upravených autech starších ročníků (do roku 1985)
a fakt se bylo na co koukat. Jen se divím, že se nikomu nic nestalo, všichni jezdili jako blázni. Cílem akce je,
aby se bývalí závodníci, kteří už pověsili závodní volant na hřebíček, setkali, zavzpomínali a na speciálně
upravené trati vyzkoušeli svoji rychlost, zručnost i to, co jejich auto vydrží. Kromě aut jsme viděli i letadla
a rogalisty - byl to vydařený den.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Špunti vyrazí do Haloun

Tradiční pochod Špuntťapák pořádají 3. 12. řevničtí házenkáři. Z hřiště házené v Řevnicích se v 11.00 půjde do Haloun, předpokládaný návrat do 17.00. „Masky jsou vítány,“
uvedla jedna z organizátorek Štěpánka Jandusová. „Půjdeme za každého počasí. Bude-li sníh, nezapomeňte si igelitový pytel, bude tobogán,“ dodala s tím, že startovné pro
děti 100 Kč zahrnuje oběd a překvapení.
(pef)

První halový turnaj přilákal úctyhodný počet tenistů
Úctyhodných třicet hráčů se třetí listopadový víkend zúčastnilo v areálu
sportcentra za řevnickým Lidovým
domem prvního tenisového turnaje
mužů v halové sezoně. Plných 14 z
nich se řadí do první české stovky.
Od prvních kol se hrál moderní, agresivní tenis. Rozuzlení mnohých utkání musel přinést až třetí set, 3 zápasy se rozhodovaly dokonce v tiebreaku. Nejvíce diváků přitáhl zápas
druhého kola mezi Jakubem Duškem
(OAZA Praha) a Romanem Chmelíkem (HTK Třebíč). Druhý jmenova-

Pohár Řevničtí hráli
v »pouťové« sestavě

Osmifinále Českého poháru v Čakovicích odehráli řevničtí »národní«
házenkáři! Za ligové družstvo zaskočil, kdo mohl, a na hře to bylo znát.
Sestava byla spíše »pouťová«: v
brance Smrčka, v obraně se kromě
Leinwebera a Švarce střídali Vráťa
Hrubý ml. a Petr Jandus. Mladí útočníci Stříž, Hartmann, Jelínek a Štech
na lepší výsledky nedosáhli. Jediná
výhra znamenala čtvrtou, nepostupovou příčku. Petr HOLÝ, Řevnice
AVIA Čakovice - Řevnice 17:12
Branky: Stříž 5, Štech 4, Hartmann
2, Jelínek
Podlázky - Řevnice 17:14
Branky: Stříž 12, Štech 3, Jelínek 2
Most - Řevnice 18:20
Branky: Hartmann 10, Stříž 7, Jelínek 2, Štech
Všenice - Řevnice 16:11
Branky: Štech 9, Stříž 4, Jelínek 3

ný musel ve třetím setu postupně odvracet 4 soupeřovy mečboly a nakonec svého soka udolal právě v tiebreaku. Více než tříhodinový zápas ho
vyčerpal tak, že nazítří nebyl schopen klást odpor svému deblovému
parťákovi, Filipu Strnadovi (TK Neridé). Strnadovým semifinálovým
soupeřem byl Michal Raab (LTC
Mladá Boleslav), přemožitel prvního
nasazeného Dominika Süče (TC VŠ
Praha). Zápas Süče s Raabem byl asi
nejkvalitnějším zápasem celého turnaje, diváci na centrálním dvorci napětím ani nedutali. Süč předváděl
neuvěřitelné atletické výkony, dove-

dl se vykousat ze supertěžkých pozic
a i přímo z nich bodovat. Hrou připomínal bývalou světovou jedničku
Leytona Hewitta. V koncovce byl ale
šťastnější o 13 let starší Raab, opět v
tiebreaku třetího setu! I jeho zápas
zdevastoval natolik, že proti výborně
hrajícímu Strnadovi neměl nárok.
Spodní polovinou pavouka prošel po
zásluze do finále Tomáš Musil, hráč
Severočeské tenisové o.s. V pondělním finále měl více sil než Filip Strnad. Poslední utkání dvouher nabídlo napínavou podívanou. Musil ve 3
setech zvítězil, připsal si 170 bodů
do žebříčku a slušnou prémii.

Ve čtyřhře se do finále prokousaly
dvojice Chmelík-Strnad a Kohout
(Sparta Praha)-Süč. Druzí jmenované soupeřům několikrát prolomili
servis a zvítězili.
Po organizační stránce se turnaj vyvedl, zvláště se zřetelem k začínající
rekonstrukci areálu. Diváci ocenili
protažení průhledných plent na oba
krajní kurty, mohli tak sledovat každý dvorec z perspektivy aktérů. Kvalitní mužský tenis si našel diváky i
mezi nadějemi - tradičně přišla fandit Míša Bušková, přidaly se sestry
Švédovy, Martin Kischer i Antonín
Štěpánek. Michal MOTTL, Řevnice

Badmintonisté bojovali o titul přeborníka župy
Přebor župy Jungmannovy v badmintonu se konal 13. 11. v dobřichovické
hale Bios. Zúčastnilo se ho 19 hráčů
z oddílů TJ Sokol Dobřichovice a TJ
Sokol Vrané n/V. Ve dvouhře mužů
získal pohár a titul přeborníka župy
domácí Jiří Parkán, ve dvouhře žen
se z titulu radovala jeho oddílová
kolegyně Alena Parkánová. Ve čtyřhře mužů zvítězili Ondřej Radovnický a Jiří Parkán (Dobřichovice), ve
čtyřhře žen Lenka Vlčková a Bára
Mátlová (Vrané), ve smíšené čtyřhře
neregistrovaných Petr Sofron a Lenka Vlčková (Vrané) a ve smíšené čtyřhře registrovaných domácí Karel
Dvořák a Hanka Matysová. Turnaj
se konal v příjemné atmosféře, jediným minusem byla neúčast pozvaných hráčů z Králova Dvora, Svaté a
Jílového.
Bohumil KOS, Řevnice

PRVNÍ TURNAJ. Mladí badmintonisté Sokola Řevnice Katka, Terka a Radek
se v Praze-Braníku zúčastnili prvního otevřeného turnaje. Síly poměřili s hráči z celé republiky. Ve svých zápasech vybojovali několik setů, což jim zajistilo umístění ve středu startovního pole. Text a foto Bohumil KOS, Řevnice
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Smutný primát Řevnic: ani jedna výhra
FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE MAJÍ ZA SEBOU POSLEDNÍ ZÁPASY PODZIMNÍ MISTROVSKÉ SEZONY
Poberouní - Dobojováno. Fotbalisté
odehráli poslední podzimní mistráky. Moc se jim nepovedly - vyhrát
dokázal pouze Karlštejn a béčko
Dobřichovic.
(mif)
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Dobřichovice - Mnich. Hradiště 3:3
Branky: Krajči, Karda, Kalivoda.
Domácí byli v první půli lepším týmem. Od 24. minuty zaslouženě vedli, když Lukáš Krajči využil zmatku v obraně hostí a dorazil míč do sítě. O přestávce hostující trenér svoje
svěřence pěkně seřval a na hřišti se
začaly dít věci! Mnichovohradišťští
doslova lítali, všude byli dřív. Dobřichovický gólman Fajfrlík, který před
přestávkou nemusel zasahovat, najednou navěděl, kam dřív skočit. Brzy bylo vyrovnáno. V 64. minutě
proměnil Karda penaltu za faul na
Kalivodu, ale hosté zakrátko po chybě domácí obrany znovu vyrovnali.
Do třetice, šli domácí do vedení v
79. minutě - ve skrumáži se nejlépe
orientoval Kalivoda, jenž propasíroval míč přes brankovou čáru. Vítězství jim však nebylo souzeno: hostům se podařilo v samém závěru vyrovnat na konečných 3:3 nádhernou
střelou z hranice vápna.
(oma)
IV. třída okresní soutěže
Nučice - Dobřichovice B 1:4
Góly: Šlapák, Rosol, Plzák, Mistoller
Hosté byli jasně lepší.
(oma)
FK LETY, krajská I. B třída
Podlesí - FK Lety 4:1
Branka: Bezděk
V kvalitním utkání soupeř udělil Letům lekci z taktiky i produktivity.
Hosté se ujali vedení ve 4. minutě po
rohovém kopu, kdy dorazil míč do
sítě Bezděk. Do přestávky se hrál fotbal nahoru - dolů, obě mužstva si vypracovala několik šancí, ale bez gólového efektu. Ve 2. poločase se zpočátku hrálo na obě branky, šance zahodily obě strany. Domácí ale byli
agresivnější a nebezpečnější. V 57.

předposlední a na jaře je nečeká nic
jiného, než boj o záchranu.
(Mák)
Ve výsledcích
III. třída okresní soutěže Beroun
Chodouň – Karlštejn 0:3
Neumětely B - Všeradice 1:1
Branka: Linhart

Třebaňští si zazpívali
košilatou hymnu

PŘIVEZLI BOD. Mužstvo Všeradic z posledního podzimního mistráku »vydolovalo« bod - v Neumětelích remizovalo 1:1.
Foto NN M. FRÝDL
minutě nedoskočil na rohový kop Turek a domácí hráč pohodlně skóroval
hlavou. Lety začaly hrát vabank, domácí se zatáhli a čekali na rychlé
brejky. V 69. minutě zahodil gólovku
Jůna a podle hesla nedáš, dostaneš,
šli domácí z protiútoku do vedení.
Minutu po druhé brance vstřelili domácí pojišťovací gól a dílo zkázy dokonali v 85. minutě. Pro nestranného
diváka se hrál svižný, otevřený a pohledný fotbal.
Jiří KÁRNÍK
ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
Chyňava – OZT 3:1
Branka: Palička
Začátek zápasu v 10.15 OZT evidentně nesvědčí. Po prohře na berounském Cembritu si třebanští borci odvezli stejnou porážku z Chyňavy.
Nutno dodat, že zcela zbytečnou. Domácí sice do poločasu vedli, ale po
změně stran kapitán Palička vyrovnal
a Ostrovan se hnal do útoku. Tím se
ale vytvářela okénka v hostující obraně, a těch domácí využili. Ostrovanu

patří po podzimu sedmá příčka, ovšem s minimálním odstupem na čelo
tabulky.
(Mák)
ŘEVNICE, III. třída
Řevnice – Holubice 1:3
Branka: Hruška
Řevnice drží smutný primát: jako jediné mužstvo ve své skupině III. třídy
okresní soutěže se neradovaly z vítězství. V tabulce jsou se šesti body

Zadní Třebaň - Po skončení podzimní části fotbalových bojů nemohla
chybět tradiční »závěrečná« třebaňských fotbalistů. Soudě podle ohlasů
se - jak jinak - povedla. Stoly se prohýbaly pod dobrotami, které připravily maminky či manželky borců
OZT, grilovaly se steaky, pilo svijanské pivo, po čase se opět zpívala
košilatá hymna místních plenérů a
před tím vším se dokonce i sportovalo. Na programu byl kop ragbyovou
šiškou na fotbalovou branku - v této
netradiční disciplíně se nejvíce dařilo Danu Neubauerovi. Během večera došlo i na ocenění výjimečných
výkonů. Za vstřelený hattrick si
odnesl láhev šampaňského Jan Prušinovský, nejlepším střelcem byl vyhlášen matador Petr Procházka,
cenu za nejvíce odehraných minut si
odnesl František Šťastný a nejlepším
hráčem se stal Lukáš Burián. (Mák)

Šestatřicátý Lesní slalom vyhrál Petr Čermák

Japepe smetli všechny soupeře
NOHEJBAL SI V ŘEVNICÍCH VYZKOUŠEL I ŽENSKÝ TÝM
Jubielní 10. ročník »narozeninového« nohejbalového turnaje se konal
v Řevnicích na hřišti házené. Hrálo

BAVILY OSTATNÍ. Ženské družstvo
na řevnickém turnaji úspěšně bavilo
ostatní účastníky. Foto Petr HOLÝ

se 17. listopadu, ve čtvrtek, což nebyla šťastná volba - účast byla nevalná. Do startovního pole se zapsalo jen pět družstev, a tak se hrálo
systémem každý s každým. Překvapením byla historicky první účast
ženského celku. Nastupoval ve složení Michaela Jaroušová (sekretářka
svazu lyžování), Martina Šímová
(bývalá sekretářka svazu ragbistů) a
Atasha Buzzer (současná hvězda zábavy), které se postaralo o slušnou
zábavu. Jejich hra, pravda, nebyla
nijak kvalitní, zato ostatní příchozí
pobavily dokonale!
Turnajem prošli bez prohry borci z
týmu Japepe - Jan Slabý (vyhlášen
jako nejlepší hráč), Petr Ernstberger
a Petr Krtek, který se letos postaral
o větší část cen - díky! Ve finále
smetli už poněkud unavený celek
Trhováků (Vašek Charvát, Petr Raiman, Petr Holý) 2:0, tedy stejným
poměrem, jakým »vyřídili« ostatní
soupeře. Třetí místo uhráli táta se synem Štechové; Jenda Štech byl už
podruhé nejmladším účastníkem.
Děkuji všem, kteří si přišli zahrát, i
těm, co se přišli alespoň podívat a
pobavit !
Petr HOLÝ, Řevnice

BĚHALI V LESE. Již 36. ročník tradičního Lesního slalomu uspořádal v
sobotu 19. listopadu SKI Klub Řevnice. Běželo se na opět na modré turistické cestě mezi vodárnou a Lesním divadlem. V sedmi kategoriích od nejmenších po dospělé a veterány startovalo 14 závodníků, na které v cíli čekaly hodnotné ceny od sponzorů akce. Nižší účast proti jiným ročníkům ovlivnil prodloužený víkend v souvislosti se státním svátkem.
V absolutním pořadí zvítězil Petr Čermák časem 44,3 sekundy, v ženách
byla nejrychlejší Veronika Kubásková (54,8 s). Vítězem kategorie veteránů
nad 50 let se stal zakladatel závodu a jediný účastník všech ročníků Petr
Holý vynikajícím časem 47,5 s, což v absolutním pořadí stačilo na 3. místo.
Kategorii veteránů nad 60 let vyhrál Jan Čermák. Nejmladším účastníkem
byla roční Nikola Kubásková. V dorosteneckých kategoriích obsadili první
místa Petr Holý ml. a Darja Alexenko. Text a foto Jan ČERMÁK, Řevnice
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