
Dveře volebních místností se v celé
České republice otevřou v pátek 12.
října ve 14 hodin. Pokud čirou náho-
dou nevíte, kde se volí právě v té va-
ší obci či vašem městě - viz tmavý
rámeček vedle tohoto článku. V pá-
tek můžete svůj hlas přijít odevzdat
až do 22.00. Další šanci pak máte v

sobotu 13. 10. - ten den budou vo-
lební místnosti otevřeny od 8.00 do
14.00. Pak se komise dají do sčítání
hlasů. Výsledky voleb by měly být
známy ještě týž den vpodvečer.
Ve středních Čechách registrovalo
své kandidátky dvacet jedna politic-
kých stran či volebních uskupení. Je
na nich maximálně šedesát pět jmen
- tolik členů má krajské zastupitel-
stvo Středočeského kraje.
Pro krajské volby platí pravidlo, že
si volič může vybrat pouze jeden
hlasovací lístek strany, hnutí nebo
koalice, které chce dát svůj hlas. Na
zvolené kandidátce můžete, ale ne-

musíte, zaškrtnout nejvýš čtyři jmé-
na osob, které preferujete. Znamená
to, že jim dáváte přednost před ostat-
ními kandidáty strany.
Zaškrtnete-li víc kandidátů, váš hlas
je sice platný pro zvolenou stranu či
hnutí, ale vaše přednostní hlasy ne.
Neplatný bude váš hlas v případě, že
do úřední obálky vložíte více hlaso-
vacích lístků, nebo když do urny
vhodíte jinou než úřední obálku.
Volební lístky byste do svých poš-
tovních schránek měli dostat nejpo-
zději tři dny před prvním volebním
dnem. (Dokončení na straně 10)

Petra FRÝDLOVÁ

Když vyhraje Jasmína soutěž,
dostane deset tisíc na krmení
Dobřichovice - Chcete udělat dobrý skutek?
Chcete pomoci terapeutickému psovi Jasmína ze
stacionáře občanského sdružení Náruč v Dobři-
chovicích? Pak mu dejte svůj hlas v soutěži MfD
o nejhezčího psa.
Pokud Jasmína vyhraje, získá 10.000 Kč na krme-
ní. Aby uspěla, musí v elektronickém hlasování
získat nejvíc bodů. Rozhodnete-li se pomoci, je to
jednoduché. Otevřete si na internetu odkaz
http://osnaruc.rajce.idnes.cz/Jasmina/#Jasmna.jpg
a pod fotografií Jasmíny klikněte na zelené políč-
ko hlasovat. (pef)
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Hlásná Třebaň - Skvělého úspě-
chu dosáhla desetiletá vodní slalo-
mářka Nikola Žatecká z Hlásné
Třebaně. V barvách Klubu vod-
ních sportů Písek vybojovala dru-
hé místo v Českém poháru.
Nikola jezdí vodní slalom od svých
šesti let. V její internetové vizitce se
(mj.) píše: „...Je líná a bojí se esky-
máckých obratů.“ 
Je to pravda?
Je, zčásti. Líná jsem pořád, ale es-
kymáka už umím! 
Jak ses k pádlování dostala?
Přivedl mě k němu táta. Jsem ráda,

baví mě to. Hlavně mě baví vyhrávat.
Jakého největšího úspěchu si nej-
více vážíš?
Právě letošního druhého místa v
Českém poháru předžáků. Loni
jsem byla třetí. 
Kde trénuješ, na Berounce? 
Kdepak, jezdím trénovat do  Veltrus
na vodní kanál. Poslední závody se
jedou na konci října, ty další až v
dubnu. Mezitím budu odpočívat. 
Co tě čeká v příští sezoně? 
Přestup do mladších žáků. Tato ka-
tegorie bude náročnější, ale už teď
se na ni těším.  Petra FRÝDLOVÁ

SLAVILI VINOBRANÍ. Tradiční oslava vinobraní se poslední zářijový víkend odbývala v Karlštejně.
Největší atrakcí byl historický průvod od vinařské stanice na hrad. Foto NN M. FRÝDL

Kde najdete »svoji«
volební místnost
Poberouní - Víte, kde je v té »va-
ší« obci volební místnost? Pokud
náhodou ne, tady je »tahák«.
Řevnice: Zámeček
Dobřichovice: ZŠ v ulici  5. května
Černošice: Městský úřad (pro vo-
lební okrsek č. 1)
- ZUŠ, Střední 403 (okrsek č. 2) 
- ZŠ, Pod Školou 447  (okrsek č. 3) 
- Dům s pečovatelskou službou,
Vrážská 1805 (okrsek č. 4)
- ZŠ, Pod Školou 447 (okrsek č. 5)
Lety: Obecní sál U Kafků 
Zadní Třebaň: Obecní úřad
Hlásná Třebaň: Obecní úřad
Karlštejn: Úřad městyse
Liteň: Úřad městyse
Běleč: Společenská místnost
Svinaře: Obecní úřad
Vižina: Obecní úřad
Všeradice: Obecní úřad
Velký Chlumec: Budova obce
Malý Chlumec: Budova obce

Doba »porathovská«. Kdo bude vládnout?
VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE KONAJÍ V PÁTEK 12. A V SOBOTU 13. 10.

9. října 2012 - 20 (581) Cena výtisku 7 Kč

Přijďte do Čechovny!

zve syn Jarmily Novotné

Líná jsem pořád, ale eskymáka už umím! chlubí se Nikola

Muž natíral střechu, pád
z dvanácti metrů nepřežil
Dobřichovice - Tragédií skončily 26. září údrž-
bářské práce na rodinném domě v Dobřichovi-
cích. Muž nepřežil pád ze střechy.
„Asi padesátiletý muž natíral střechu staršího ro-
dinného domu v Dobřichovicích. Na plechové
krytině mu uklouzla noha a z přibližně dvanácti-
metrové výšky se zřítil na zem,“ řekl velitel řev-
nických policistů Jiří Dlask. „Zranění, která si pá-
dem způsobil, byla neslučitelná se životem,“ do-
dal majitel záchranky Bořek Bulíček.             (mif)

NA VODĚ. Nikola Žatecká ve svém
kajaku. Foto ARCHIV

Střední Čechy - Uplynulé roky vládli Středočeskému kraji so-
ciální demokraté s podporou komunistů. Výsledek? Střední Če-
chy jsou nejzadluženější ze všech tuzemských krajů, bývalý
hejtman David Rath skončil ve vězení poté, co ho chytili s úplat-
kem v ruce. V nadcházejících volbách máte šanci rozhodnout,
zda se podle podobných »not« bude hrát i v příštích čtyřech le-
tech, anebo se správa našeho kraje vrátí k normálu.
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Caparti bloudili v kukuřičném poli
ŘEVNICKÁ ŠKOLKA BAMBINÁRIUM PODNIKLA VÝPRAVU NA DÝŇOVOU FARMU DO BYKOŠE

Na konci září vyrazila výprava z řev-
nické mateřské školy Bambinárium
na dýňovou farmu do Bykoše, malé
vesničky ležící doslova uprostřed po-
lí. Ze Řevnic je to asi dvacet minut
jízdy. Na výlet jsme se vydali autobu-
sem. Zpočátku nám počasí nepřálo,
od rána pršelo, ale během cesty se po-
časí umoudřilo a v Bykoši už nepad-
la ani kapka.
Na farmě nás uvítal pan Honza, který
nás objektem provedl. Tento rodinný
podnik se pěstováním dýní zabývá
více než dvacet let. K vidění byl bez-
počet dýní všech možných barev,
tvarů a velikosti. Děti byly nadšené i
ze spousty drobného domácího zví-
řectva, jako byli králíci, zajíci, slepi-
ce a podobně. K dispozici jim bylo
také velké množství různých odstrko-
vadel, autíček, motorek a vyhrály si i
na velkém pískovišti. Jako občerstve-
ní nám byla nabídnuta výborná dýňo-
vá polévka, která všem moc chutnala.
Dopoledne, díky pohodové a klidné
atmosféře, která celou farmou prostu-
puje, uteklo jako voda a nikomu se
nechtělo odjíždět. Na caparty však
čekalo ještě jedno překvapení. Kou-
síček od farmy, v jednom z kukuřič-
ných polí, se mohly projít bludištěm.
Nutno říci, že učitelky nespustily z

dětí oči, protože labyrint byl neko-
nečný a mezi kukuřičnými klasy nás
ze silnice nebylo vůbec vidět. Někte-
ré děti se malinko bály, ale na konci
cesty už bylo prckům veselo a všich-
ni si během zpáteční jízdy vyměňo-

vali zážitky. Výlet se opravdu povedl,
dýchla na nás barevná vůně podzimu
a už se moc těšíme na další zajímavé
výpravy se školkou.

Eva Haňkovská, 
MŠ Bambinárium, Řevnice

Je možná troufalé psát začátkem říj-
na, že přeji příjemný a pohodou pro-
voněný den. Proč si ale nepřát a ne-
užívat každý den, který máme k dis-
pozici. Je přece jen a jen na nás, jak
jej využijeme a prožijeme. Nechť je
tedy ten dnešní den, ale vlastně
všechny dny, plný pohody, úsměvů,
lidské slušnosti, úcty i pokory. 
Tak dlouho jsem měl připravené po-
vídání o konci prázdnin a loučení se
s létem, až je tady najednou říjen a s
ním v plné síle podzim. Pole jsou
oděna do hnědé, místy už raší ozimé
obilí a »ruší« svěží zelení jednolitou
hnědou. Kousek od nás je sklizené
pole ještě nezoráno a zbytky obilí
svítí zvláštní směsicí zlaté, světle
hnědé až červené. A ta kouzelná rá-
na! Údolí se naplní mlhou, vrcholky
stromů se v ní ztrácejí a pak se nad
obzor vyhoupne slunce a mlžný opar
se najednou rozsvítí! Na poli pod le-
sem se pase stádo srnek, na stromu u
silnice usedl dravec v cestě za potra-
vou. Vedle je stádo koz, asi někomu
uteklo, a svačí čerstvě vzešlé obilí.
Je fascinující vidět, jak vše v přírodě
jde a běží přesně tak, jak má. I když
to nikdo neřídí, nekontroluje, ani se
nesnaží o zisk. Prostě jen existuje a
žije přirozeným tempem. Nemělo by

to být pro nás, lidi, inspirující? 
Když jedu domů, podjedu dálnici,
mírná levá zatáčka a už vidím tu naši 
vesnici a před ní v polích hřbitov.
Uprostřed polí k němu vede cesta,
hřbitovní zeď je obklopena stromy.
Vpravo od vchodu je jeden strom
nádherně zbarvený a oproti ostat-
ním, stále zeleným krásně svítí.
Krásné, úžasné, ohromující, jaký je

příroda mistr nad mistry. Napadá mě
- proč je vlastně vždy hřbitovní zeď
zděná, vysoká a neprůhledná? Má to
být vyjádření obav z lidské smrti, její
zahalení čímsi tajemných a neveřej-
ným? Nebo je za tím naopak snaha
nás, lidí, ochránit ty, kteří spí svůj
věčný spánek od našich pozemských
starostí, kterých si užili dost?
Díval jsem se při úplňku na maje-

státný Orion rozkročený nad jižním
obzorem a uvědomil si, že letní měsí-
ce jsou nenávratně pryč. I vlády nad
noční oblohou se ujímají souhvězdí
zimní oblohy. Fascinují mě tisíce
hvězd, které jsou vždy přesně tam,
kde a kdy mají být. Víte, jak musí být
ty naše »největší starosti« z té obrov-
ské dálky malé a malicherné? 
Ještě jednou přeji zdravý, sluncem
nad hlavou, v duši i v srdci provoně-
ný podzim. Nechť říjen zazáří všemi
barvami, které příroda umí a přiná-
ší, ať jsou všechny naše dny barevné,
provoněné slušností, úsměvem a nik-
dy nekončící pohodou. 
Než se nadějeme, přijdou první mra-
zíky, shánění dárků na Vánoce a pře-
houpne se další rok. Ne, nikam nepo-
spíchejme, jen si užívejme darů živo-
ta každý den a pokorně je přijímej-
me. A usmívejme se na sebe. Je to
klíč k bráně lidského srdce. Pohlaď-
me si svoji duši i duši lidí kolem ús-
měvem a vlídným slovem. Na masáž
těla už chodit umíme, ale co masáž a
opečovávání duše?! Zkusme si namí-
chat pro ni elixír - radost ze života,
úsměv, příjemná hudba, příroda, slo-
vo potěšení, pohlazení. Osladit lžič-
kou lásky a na zdraví! 

Petr TUČEk, Ejpovice

Školka od října nemá
zavírací dobu
Bambinárium přichází na podnět ro-
dičů s novinkou nazvanou Jsme tu
stále, která nabízí hlídání dětí kdyko-
liv. Tímto školka prakticky od října
nemá zavírací dobu. Rodiče si budou
moci své dítě vyzvednout třeba ve 21
hodin, anebo klidně až za dva dny.
Přivést je mohou například už v 6
ráno, a to i o víkendech a svátcích.
Malí i nejmenší sourozenci jsou též
vítáni - pohlídá je zdravotní sestřič-
ka, také kdykoliv. 
V dnešní době, kdy málokdo z nás
může být s dětmi doma a práce nám
diktuje své časové podmínky, je tato
služba nenahraditelná. Kdo má zku-
šenosti s naší mateřskou školou, ví,
že o jeho dítě je dobře postaráno a je
mu vytvořena prakticky domácí at-
mosféra.            dagmar HraBová,

MŠ Bambinárium, řevnice

Oslava Havelského posvícení spojená s letos posledními
Sedláckými a řemeslnými trhy se bude konat v sobotu
20. října od 14 hodin v Zadní Třebani.
Na prostranství u Společenského domu uvidíte, co jste
ještě neviděli: divadelní taškařici pro malé i velké.
Ochutnáte, co jste ještě neochutnali a pochutnáte si na
sýrech z Bělče, mase z Trněného Újezda, bramborách z
Hlásné Třebaně, dýních, medu, palačinkách, rozličném
pečivu i dýňové polévce. Připraveny budou výtvarné
dílny, soutěže, dlabání dýní, jízda na koních a k tomu
všemu možná zahrají potulní muzikanti.

Odměny čekají na nejpilnější Šikovné sedláčky. Letos
pracovali s kůží a viděli, jak se vydělává kožešina, vy-
zkoušeli si pozlacování soch, vyráběli mýdla, namalova-
li si keramický hrníček... Od 17 hodin pak Divadlo v
kufru zahraje pohádku Kašpárek a ukradený vepřík.
Pokud by kdokoliv chtěl přispět vlastním stanovištěm se
soutěží, tvůrčí dílnou nebo hrou pro děti či dospělé, bu-
deme moc rádi. Můžete se zapojit i coby trhovci. Je mož-
né využít travnatý plácek vedle Společenského domu,
případně i sál.       Blanka Hovorková Maříková, 

občanské sdružení salto, Zadní Třebaň 

Šikovní sedláčkové dostanou odměny
V ZADNÍ TŘEBANI SE BUDE KONAT OSLAVA HAVELSKÉHO POSVÍCENÍ 

NA FARMĚ. Výprava z řevnického Bambinária na dýňové farmě v Bykoši.
Foto Eva Haňkovská

ČAS BURČÁKU. K podzimu patří vinobraní, k vinobraní zase burčák. Pil se
i při oslavách sklizně vína v Karlštejně. Foto NN M. Frýdl

Na masáž těla už chodit umíme, ale co masáž duše?
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Nepříjemnosti řeším jako svatá Ludmila
ODĚVNÍ DESIGNÉRKA LIDKA LIMPOUCHOVÁ VZTYČILA PŘED SVÝM DOMEM V HLÁSNÉ TŘEBANI KŘÍŽ

Hlásná Třebaň - Oděvní designérka Lidka
LimpOuCHOVá vystudovala střední průmy-
slovou školu oděvní, hru na violu i kresbu a
malbu. Žije v Hlásné Třebani.
Velmi mě zaujal váš nápad vztyčit v Hlásné Tře-
bani křížek s poctou svaté Ludmile (viz NN
19/12). Co vás k tomu vedlo?
Před časem na ulici u naší zahrady odpočíval star-
ší pár. Můj přítel dostal nápad, abych jim donesla
kávu a čerstvě upečenou bábovku. Udělala jsem
to a celý den se tím jim i mě rozzářil. Napadlo nás,
že by tam mohla být lavička a stolek. Postupně mi
ale běh života měnil plán. Pošramocené vztahy,
nehody, pracovní krize... Pořád jsem si ale zacho-
vávala optimismus a držela se hesla Modli se a
pracuj! Snad i díky tomu se můj život začal ubírat 
lepším směrem. Nalezla jsem úžasného životního
partnera, problémy se postupně srovnaly a posled-
ním impulsem bylo, když jsem byla v konkurzu
na designéra velké firmy. Tehdy jsem dala slib, že
jestli vyjde i tohle, postavím jako poděkování kříž
tak, jako to dříve dělávali sedláci. Konkurz jsem
vyhrála a slib splnila. 
Kříž byl vysvěcen a bylo mu dokonce věnováno
hudební dílo. Jak to přišlo?
Pohybuji se hodně mezi hudebníky, sama hraji na
violu, můj přítel Martin  Slavík  je pěvec. Když
jsem přemýšlela, jak bude slavnostní svěcení kří-
že vypadat, okamžitě mě napadl kamarád a šéf-
sbormistr, hudební skladatel pražského Hlaholu
Roman Z. Novák. Objednala jsem si u něj píseň -
moc se mu povedla. Dalo mi trochu práce najít
vhodný text, ale i to se nakonec podařilo. Křížek
nám  posvětil Ignac Antonín Hrdina. 
Je svatá Ludmila vaší oblíbenou historickou po-
stavou?
Ano je. Obdivuji na jejím životě její pevný postoj,
ať šlo o víru, nebo o politiku, a především způsob
řešení konfliktů klidnou cestou. V tehdejší době to 
musela být velmi odvážná a moudrá žena. A mu-
sela mít velký organizační talent. Nedávno jsem
dočetla krásně napsaný román o jejím životě a při-
stihla jsem se, že když mě čeká nějaká nepříjem-
nost, přemýšlím, jak by asi problém vyřešila ona. 
Nakonec se mi daří řešit nepříjemné situace stejně
jako jí. V klidu a míru. Funguje to. 
A co ten organizační talent?
Snad i ten by se u mě našel. Takže mi rodiče vy-
brali nejlepší patronku, jakou mohli. 
Vaší hlavní aktivitou je oděvní salon, ale vy se
věnujete i jiným uměleckým činnostem. Nebo se
pletu?

Mojí hlavní prací je design sportovních oděvů v
jedné velké firmě. Ve svém salonu si především
plním svoje sny a kreace, vytvářím ručně malova-
né šaty, šály... A jak už jsem říkala - hraji na violu
v několika menších orchestrech, občas vystupuji
zároveň s Martinem. S dámským salonním or-
chestrem Flores de Praga jsem byla několikrát v
USA, kde jsme vystupovaly na mezinárodním
festivalu. Natočila jsem s nimi také desku. S Mar-
tinem a s Hlaholem  jsem natáčela krásné vánoč-
ní CD. 
Také malujte, že?
Ano, hrozně ráda. Především krajiny z mých cest
po světě a pak obrazy na hedvábí, jež mají mnoh-
dy duchovní charakter. Před lety jsem si také vy-
dala malou sbírku básní. Při rekonstrukci svého
domu jsem úplně propadla tvorbě originální mo-
zaiky. S tím souvisí i návrhy a realizace ineriérů. 
Hlásná Třebaň poslední roky začala ožívat. Po-

dílíte se také  na jejím kulturním životě, máte v
souvislosti se svým bydlištěm nějaké plány do
budoucna?
Rádi bychom se zapojili, jak jen to naše časové
možnosti dovolí. Zatím jsme uspořádali módní
přehlídku večerních toalet na hasičském plesu.
Myslím, že slavnost sv. Ludmily by se mohla stát
pěknou tradicí. Také bych chtěla oživit svoji Ga-
lerii v zahradě, kde vystavuji své obrazy. Před Vá-
noci bych ráda uspořádala vernisáž, kam bych po-
zvala i některé další umělce. Občas uspořádám
výtvarné odpoledne, kde se korálkuje, maluje,
drátkuje někdy i muzicíruje. 
Co považujete za svůj dosavadní největší
úspěch?
Spokojený život, ve kterém se člověk nenudí, má
vedle sebe partnera, se kterým je radost žít, a do-
mov, do kterého se všichni rádi vrací. 

Helena peLiKánOVá

SVĚTILI KŘÍŽ. Lidka Limpouchová při svěcení kříže svaté Ludmile v Hlásné Třebani. Kříž požehnal
Ignac Antonín Hrdina (druhý zprava). Foto Martin SLAVÍK

V americkém Manhattanu, partner-
ském městě Dobřichovic, se v nedě-
li 30. září konal český festival. Ve
státě Kansas, v němž Manhattan leží,
totiž žije mnoho Američanů s český-
mi kořeny. S příjmeními jako Kli-
mek, Doubek, Lojka, Fišer, Brouke-
nický, Urban... se tam setkáte na
každém rohu. I když většina součas-
ných potomků českých přistěhoval-
ců již česky nemluví, cítí a ctí koře-
ny ve vzdálené vlasti svých předků. 
Akce, jež se konala poslední zářijo-
vý den, se jmenuje Kolache Festival.
Slovo kolache vysloveno Američa-
nem jsou naše české koláče. Podob-
ně se v Kansasu  pořádají hudební
setkání, obvykle pojmenované Polka
Festival. 
Od předsedy partnerského výboru
města Manhattanu pana Klimka do-
razila do Dobřichovic zpráva o Ko-
lache Festivalu. Lidová slavnost se
konala v městském parku za krásné-
ho polopodzimního počasí. Jedla se
česká strava, samozřejmě koláče, ale
také jitrnice a jiné laskominy, pilo se
pivo, hrála česko-americká hudba z

blízkého městečka Hayes. Byly pří-
tomny tři mladé dámy, nositelky ti-
tulu Czech Queen of Kansas v uply-
nulých třech letech. Nechyběla ani
Christy Dowlingová, která se v mi-
nulém roce dokonce stala Českou

královnou celých USA. Když se loni
s velkou slávou a za přítomnosti do-
břichovické výpravy otevíralo v
Manhattanu zbrusu nové Flag Plaza,
čili Vlajkové náměstí, zpívala Chris-
ty za doprovodu Třehusku procítěně

Ta naše písnička česká, ta je tak hez-
ká, tak hezká...
Právě na Flag Plaza, kde od loňské-
ho září vlají vlajky  České republiky,
USA, Dobřichovic a státu Kansas, se
u příležitosti Kolache Festivalu sešlo
přes 200 lidí. Vyslechli si projevy, ve
kterých byly zmíněny i Dobřichovi-
ce. Pěvecký sbor Masterworks Cho-
rale, který v minulosti Dobřichovice
navštívil a koncertoval v karlickém
kostele, zazpíval nejen americkou,
ale česky i českou hymnu a pak se
již jen jedlo, pilo, zpívalo, hrálo a
tancovalo v parku. 
Festivalu se účastnilo i několik čes-
kých studentů, kteří na Kansas State
University studují díky Nadaci Jose-
fa Bartoně-Dobenína. Svým hostite-
lům nejen zazpívali, ale předvedli
jim jak se tancuje pravá česká polka. 
Starosta Dobřichovic poslal do Man-
hattanu písemnou zdravici, která by-
la na festivalu přečtena. Doufáme, že
příští rok uvítáme delegaci z Man-
hattanu u nás, v České republice. 

Václav KRATOCHVÍL, 
Dobřichovice

V Manhattanu jedli »kolache« a zpívali českou hymnu
PARTNERSKÉ MĚSTO DOBŘICHOVIC LEŽÍCÍ V AMERICKÉM KANSASU POŘÁDALO TRADIČNÍ KRAJANSKÝ FESTIVAL

KRÁLOVNA. Česká královna krásy v USA Christy Dowlingová si loni zazpí-
vala s Třehuskem Hašlerovu Českou písničku.                   Foto NN M. FRÝDL
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Klíček oslavil patnácté narozeniny
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KLÍČEK V ŘEVNICKÉM KINĚ PŘEDSTAVIL DVOUHODINOVÝ PROGRAM
Řevnice - Patnáct let už existuje
řevnický dětský folklorní soubor
Klíček. Narozeniny oslavil 3. října
v místním kině programem nazva-
ným Klíček pro radost.

„Koncert jsem nechtěla pojmout ja-
ko oslavu nebo přehlídku toho, co
jsme za těch patnást let dokázali. Byl
pro radost mně, dětem a rodičům,“
uvedla vedoucí souboru Ludmila
Chroustová. „Nová historie Klíčku
trvá pět let. To jsem začínala s před-
školními dětmi a začátky byly kruš-
né. Teď už mi děti dělají radost, ko-
lik toho umí a s jakou chutí tancují,“
dodala s tím, že program byl sesta-

ven z tanců starších i úplně nových,
které diváci viděli poprvé.
„Vystoupení bylo skvělé. Děti uká-
zaly hodně z toho, co se naučily, na
programu byl folklor i výrazový ta-
nec. Zazněly dvě skladby od Aso-
nance, Voda od Hradišťanu či Mně
se líbí Bob, viděli jsme tance na ir-
skou hudbu,“ sdělila Romana Soko-
lová, jedna z maminek »klíčkov-
ských« dětí. „Jsem ráda, že dcery do

souboru chodí, moc je to baví. Mně
se zase líbí choreografie, oblečení,“
dodala.
Vedoucí Klíčku dala prostor i hře
dětí a tomu, co si samy připravily.
Zavzpomínala na caparty, kteří  byli
u zrodu souboru a přečetla část dopi-
su tanečnice Irinky.
„Celý koncert trval bezmála dvě ho-
diny, ale bylo na co koukat, super
akce,“ pochvaloval si jeden z tatínků
František Chlaň.
„Díky velkému prostoru na dvou pó-
diích mohlo irské tance předvést 24
dětí najednou, to byl krásný záži-
tek!“ zářila Ludmila Chroustová. 

Petra FRÝDLOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
12. 10. 18.00 MUŽI V ČERNÉM 3
19. 10. 18.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

KINO ŘEVNICE
12. 10. 20.00 CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT
13. 10. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
14. 10. 15.00 Leťánek: POHÁDKOVÝ
MUZIKÁL PŘÁTELSTVÍ
19. 10. 20.00 SEDMIKRÁSKY
20. 10. 20.00 HASTA LA VISTA

KINO CLUB ČERNOŠICE
9. 10. 20.00 PROBUDÍM SE VČERA
16. 10. 20.00 ROLLING STONES

KINO MÍR BEROUN
8. 10. - 11. 10. 18.30 (Po 20.00, St 17.30)
VE STÍNU
9. 10. 13.45 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU 3D
10. 10. 20.00 NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
11. 10. 15.30 VÁŇA
12. - 13. 10. 17.30 OKRESNÍ PŘEBOR
12. 10. - 13. 10. 20.00 AVENGERS 3D
14. 10. - 15. 10. 18.30 LOOPER
16. 10. - 17. 10. 18.30 (St 17.30) DIVOŠI
17. 10. 20.15 HASTA LA VISTA
18. 10. 15.30 SVATÁ ČTVEŘICE
18. 10. - 21. 10. 18.30 (Pá 17.30, So
15.30) ASTERIX A OBELIX VE SLUŽ-
BÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 
19. 10. - 20. 10. 20.00 (So 18.30) CESTA
DO LESA
22. 10. - 23. 10. 18.30 VE STÍNU

KINO RADOTÍN
9. 10. a 12. 10. 17.30 NORMAN A
DUCHOVÉ 3D
9. 10. 20.00 CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT
10. 10. 17.30 DIVOKÁ STVOŘENÍ
JIŽNÍCH KRAJIN
10. 10. 20.00 7 DNÍ V HAVANĚ
11. 10. 17.30 CESTA DO LESA
11. 10. 20.00 LOOPER
12. 10. 20.00 ZEMĚ BEZ ZÁKONA
13. 10. 17.30 TOMORROW WILL BE
BETTER
13. 10. a 19. 10. 20.00 REZIDENT EVIL:
ODVETA 3D
16. 10. 17.30 NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
16. 10. 20.00 MAZEL
17. 10. 17.30 VE STÍNU
17. 10. 20.00 96 HODIN: ODPLATA
18. 10., 19. 10., 23. 10. ASTERIX A
OBELIX VE SLUŽBÁCH...
18. 10. 20.00 DIVOŠI
20. 10. 17.30 VE STÍNU
20. 10. 20.00 PARANORMAL ACTIVI-
TY 4
21. 10. 16.45 LABUTÍ JEZERO 
- balet živě
23. 10. 20.00 JE TO JEN VÍTR

Fotíte? Natáčíte videa?
Přihlaste se do soutěže
Rádi fotíte nebo točíte filmy? Regi-
on Karlštejnsko vyhlásil soutěž fotek
a videosnímků z Karlštejnska se
zážitkovou, sportovní a turistickou
tématikou. Každý soutěžící může do
19. 11. na info@karlstejnsko.com
zaslat maximálně 3 fotografie o roz-
měru 60 x 45 cm a 3 videa v délce
do 60 sekund (+ titulky). Snímky
(mohou být z let 2009 - 2012) budou
umístěny na www.karlstejnsko.info
- o vítězích rozhodnou návštěvníci
webu do 27. 11. Slavnostní vyhláše-
ní výsledků se odehraje zkraje pro-
since na výstavě v infocentru na Sta-
roměstském náměstí v Praze. Co če-
ká na vítěze? Fotoceny, pobyty na
Karlštejnsku, zážitkové vstupenky...

vladimír GlAseR, ořech

Film o Karlštejnsku
zabodoval ve Varech
Výrazného úspěchu dosáhl film
Karlštejnsko ve 3/4 rytmu oslavující
krásy našeho kraje. Odborná porota
45. Mezinárodního filmového festi-
valu Tourfilm v Karlových Varech
mu udělila zvláštní cenu v hlavní ka-
tegorii českých turistických filmů!
Jiný film o našem kraji jsme na
Tourfilm přihlásili také loni. Žádnou
cenu sice tehdy neobdržel, ale do-
stalo se mu cti celý  festival zahajo-
vat.          vladimír GlAseR, ořech

Tipy NN
* Spisovatelka a scénaristka Irena
Obermannová bude besedovat 10.
října od 17.00 v knihovně na Mořin-
ce.  Přečte ukázku ze svého díla a
zodpoví dotazy návštěvníků.      (pef)
* Kladenská kapela Zrní zahraje 12.
října od 20.30 v Clubu Kině Černoši-
ce. (vš)
* Netradiční cykloputování nazva-
né S Ernestem Evropou představí
cestovatelé Lucie a Michal Jonovi
13. 10. od 19.00 v sále Dr. Fürsta
Dobřichovice. Beseda bude doplněna
promítáním diapozitivů.               (vlc)
* Představení pro děti nazvané Z
části veselá pohádka ze života uvede
14. 10. od 15.00 v sále Dr. Fürsta
Dobřichovice Divadlo Kejklíř.  (vlc)
* Výstava Dobřichovice v architek-
tuře konce 19. a první poloviny 20.
století je v dobřichovickém zámku
instalována do 18. října. (vlc)
* Tři rockové skupiny s ženským
obsazením - Belladonna z Itálie, Boa
a Matahari - zahrají 19. 10. od 19.30
v Clubu Kino Černošic.                  (vš)
* Na country bále se zpěvačkou Ha-
nou Lounovou a kapelou Forbes si
můžete zatancovat 20. 10. od 20.00 v
Sokolovně Karlštejn. Bohatá tombo-
la, vstupné 120 Kč. Stylové oblečení
vítáno.           Martina MOTTLOVÁ
* Akce s názvem Třetí CrossOver
Night se koná 20. 10. od 20.00 v Clu-
bu Kino Černošice. Zahrají kapely
Contami Nation a X-left To Die.  (vš)
* Veselá nauka klauníka Notíka je
název divadelního představení pro
děti, které hostí 21. 10. od 16.00
Club Kino v Černošicích.              (vš)
* Výstava obrazů Dalibora Lukáše
potrvá v Muzeu Českého krasu Be-
roun do 28. 10. (mif)
* Fotografie Stanislava Chládka z
Aleutských ostrovů jsou v klášteře
Skalka nad Mníškem pod Brdy k vi-
dění do 31. 10. V kostelíku sv. Máří
Magdalény na Skalce jsou zase do
konce října vystaveny kresby a ob-
jekty Jitky Štenclové. (jab)

Před deseti lety se v Dobřichovicích
konalo první sochařské sympozium
Cesta mramoru. Jubileum se dobři-
chovická radnice rozhodla připome-
nout a oslavit v neděli 21. října
V 15 hodin bude nejprve v Karlické
ulici slavnostně otevřena nová část
chodníku se sochami Moniky Imme-
rové, Ivana Jilemnického, Michala
Šarše a Štěpána Málka , které byly
vytvořeny na V. ročníku sympozia.

Pásku starosta Dobřichovic Michael
Pánek s »duchovním otcem« sympo-
zia Petrem Váňou přestřihnou upro-
střed sochořadí.
V 16.30 pak ve velkém sále dobři-
chovického zámku začne beseda se
sochaři moderovaná spisovatelem
Pavlem Kosatíkem. Zároveň bude
také zahájena výstavy fotografií
Zdeňka Valeše a Tomáše Kudrny.
vlaďka CvRČková, Dobřichovice

Andělé přírody se zabydleli v Modrém domečku

V KINĚ. Dětský taneční soubor Klíček při svém narozeninovém vystoupení
v řevnickém kině. Foto František CHlAŇ

NA VERNISÁŽI. Jaromír Macura a Helena Pelikánová při slavnostním
zahájení výstavy Andělé přírody. Foto karel GReGoR

Vernisáž prodejní výstavy fotografií Andělé přírody od Jaromíra Macury
se konala 3.října v kavárně Modrého domečku Řevnice. Sympatický cesto-
vatel, milovník zvířat a fotograf zde představil svá barevná díla zachycu-
jící zvířata. Mezi jinými i některé z ohrožených druhů, které Macura foto-
grafoval na svých mnoha cestách za poznáním a dobrodružstvím. Vysta-
vená díla si v Modrém domečku můžete prohlédnout či zakoupit do 31. říj-
na. Helena Pelikánová , Zadní Třebaň

Dobřichovičtí odhalí nové sochy
BESEDU SE SOCHAŘI BUDE MODEROVAT SPISOVATEL
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Všeradův kurýr

Hatě, Lysá nad Labem – Nejlepší
zemědělci hospodařící ve střed-
ních Čechách byli oceněni na Stře-
dočeských dožínkách. Cenu ředi-
tele krajské veterinární správy si z
Lysé nad Labem 4. října odvezl
majitel rodinné farmy sídlící v Ha-
tích Vladimír Linhart.
„Já ani nevím, za co mám tu cenu
vlastně dostat. Nervózní ale nejsem,“
tvrdil krátce před začátkem slavnost-
ního ceremoniálu Linhart, kterého
na Výstaviště do Lysé doprovodila
manželka, snacha i malinká vnučka
Kateřina. To ale zřejmě ještě netušil,
že se vzápětí ocitne ve společnosti

několika ministrů, poslanců či hejt-
manky. Na pódiu mu pak ocenění s
ředitelem krajské veterinární správy
předávála moderátorka Laďka Něr-
gešová, kterou proslavilo uvádění
»reality seriálu« ze zemědělského
prostředí Farmář hledá ženu.
„Naší hlavní činností je mléko, tomu
se u nás podřizuje úplně všechno,“
uvedl Linhart s tím, že se starají o
140 dojných krav. „Mléko dodává-
me do benešovské mlékárny, něco
prodáváme přímo v Hatích, z auto-
matu,“ dodal čerstvý nositel ocenění
Zemědělský hospodář Středočeské-
ho kraje 2012.       Miloslav FRÝDL

Cena z dožínek putovala do Hatí
FARMÁŘ VLADIMÍR LINHART BYL OCENĚN NA VÝSTAVIŠTI V LYSÉ NAD LABEM

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 20/2012 (110)

ZÁVODNÍCI. Účastníci  dětského cyklomaratonu ve Všeradicích. Foto Jana FIALOVÁ

Tři medaile ze Všeradic
se stěhovaly do Vižiny
V sobotu 28. září se konal ve Všera-
dicích dětský cyklomaraton. Zúčas-
tnilo se ho mnoho závodníků ve věku
od 8 do 13 let rozdělených do čtyř
kategorií. 
Po prezentaci malé závodníky čeka-
la kvalifikace. Okruh na všeradické
návsi byl dlouhý přes kilometr, kaž-
dému účastníkovi se měřil čas, který
ovlivnil jeho postavení na startu v
samotném závodě. Vižinští mladí ha-
siči, kteří splňovali věkový limit, se
v rámci zvyšování tělesné kondice
na zmiňovaný závod vydali také. By-
lo to napínavé, rodiče fandili jako o
život. A výsledek? Vižinská výprava
přivezla domů tři medaile! V kate-
gorii mladších dívek vyhrála zlatou
Anička Pešicová a bronzovou Terka
Dolanská, v kategorii mladších
chlapců zvítězil Tomáš Pešice
Veliké díky patří hlavnímu organizá-
torovi Martinovi Zimovi, jeho týmu
a všem sponzorům. Pro děti to byl
nový zážitek - je skvělé, že mohli ně-
co nového zažít a zazávodit si. 

Jana FIALOVÁ, Vižina

Z podbrdského kraje
* Drakiáda se v Zámeckém dvoře
Všeradice uskuteční 13. 10. od 14.00
hodin. Účastníky čekají hry, soutěže,
volba nejhezčího doma vyrobeného
draka i opékání buřtů, jablek či
brambor. Vstupné 50 Kč.             (sov)
* Štrůdliáda se bude konat 22. 10.
od 15.00 do 18.00 v klubu Betlém
Lochovice. Budeme péct jablečné
záviny, ochutnávat je a soutěžit o
nejlepší štrůdl. Olga MAREŠOVÁ
* Makrofotografie Milana Blšťáka
jsou vystaveny ve všeradické galerii
M. D. Rettigové. Návštěvníci mo-
hou prostřednictvím ankety hlaso-
vat, které snímky se jim nejvíce líbí.
Při ukončení výstavy 28. 10. budou
v 17.00 anketní lístky slosovány - ví-
těz dostane makroobraz. Na »derni-
éře« zahraje irská kapela. (syš)

V galerii budou fotky
herců a zpěváků
Retrospektivní výstava fotografií
Aleny Šustrové bude 12. října zahá-
jena v Galerii M. D. Rettigové Vše-
radice. Šustrová se pravidelně
účastní všeradických Zámeckých ve-
čerů a na svých snímcích zachytila
hosty, kteří za jejich téměř dvoule-
tou historii přijali pozvání do »hor-
kého křesla« moderátora Petra Jan-
čaříka. Přijďte se podívat na foto-
grafie herců, zpěváků i dalších
osobností a znovu si vybavit veselé,
vážné či pikantní historky, které na
sebe prozradili. Vernisáž začíná v
18 hodin, výstava bude v galerii pří-
stupná do 30. listopadu.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Starosta vypnul osvětlení, vsí šel průvod
S KAČENKOU. V. Linhart s vnučkou
Kačenkou.         Foto NN M. FRÝDL

Svátek našeho patrona svatého Vác-
lava si ve Vižině už několik let zpří-
jemňujeme lampionovým průvodem
a ohňostrojem. Nebylo tomu jinak
ani letos. V pátek 28. října se kolem
sedmé hodiny večer sešli účastníci
průvodu s různobarevnými lampio-

ny na hřišti, starosta odpojil veřejné
osvětlení, aby lampionky byly ve
tmě lépe vidět a svítily nám na ces-
tu. Průvod prošel obcí, ve které se
právě buduje vodovod, až došel k
pomníčku, kde byl připraven ohňo-
stroj. Vzhledem k úsporným opatře-

ním s ohledem na budování vodovo-
du nebyl tak velkolepý jako v minu-
lých letech, ale i tak stál za to. Roz-
zářené oči dětí toho byly důkazem.
Tak zase za rok...

Jana FIALOVÁ, Vižina
Foto Jana DOLANSKÁ
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V Hlásné oslavili Den seniorů
NEJSTARŠÍ ÚČASTNICI SETKÁNÍ ANNĚ RYCHTROVÉ JE ŠESTADEVADESÁT LET

U příležitosti oslav Dne seniorů a
podpory Evropského roku aktivního
stárnutí i mezigenerační solidarity
uspořádala obec Hlásná Třebaň zá-
bavní odpoledne pro všechny milov-
níky hudby, tance a zpěvu bez rozdí-
lu věku. 
Akce se konala v neděli 30. září od-
poledne v místní sokolovně. Domní-
vala jsem se, že takto vznešený ná-
zev přiláká obrovské množství zvě-
davců, ale opak byl pravdou. Jestli
se nás sešlo dvacet, tak to byl ús-
pěch - účinkující a nás, Holky v roz-
puku, ovšem nepočítám... 

Nicméně, zábava byla báječná. Tře-
husk vyhrával jako o život, od první
skladby rozezpíval celou sokolovnu
a dokonce předvedl i veselý taneček
na jeden ze staropražských kupletů.
To nás všechny moc pobavilo.
Pak měla následovat výuka country
tanců pod vedením tanečního mistra
Miloše Chrousta. Konat se ale ne-
mohla, neboť nebyl nikdo, kdo by
tancoval. (Holek v rozpuku dorazilo
bohužel jenom pět). Takže taneční se
nekonaly a hned zahrála naše hlás-
notřebaňská kapela Pozdní sběr.
Bylo vidět, že se všichni baví, do-

konce i zpívali a podupávali si pod
stolem. Nejmladší účastnicí byla Jo-
hanka Gártová (5 let), nejstarší paní
Anna Rychtrová (96 let). Posezení si
užily obě.... Pila se káva a džus, jed-
ly se koláčky, které pekla Jana Gár-
tová, a okolo půl šesté se pomalu za-
čali návštěvníci rozcházet. My jsme
ještě poklidili stoly a židle, aby byl v
sokolovně pořádek, neboť po nás
nastupovali další zájemci. 
Tak přátelé, nebojte se a přijďte příš-
tě mezi nás! Vždycky je dobrá nála-
da a je se na co dívat a poslouchat.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Všichni se ohromně
bavili, zpívali, řvali... 
Posvícenská pěkná hodinka se ko-
nala 1. října ve svinařské hospůdce
U Lípy. Ledva jsme vystoupili z au-
ta, už k nám doléhal hukot a zpěv.
Přišli jsme do nejlepšího! Hospoda
plně obsazená, pro kouř nebylo ani
moc vidět, ale veselí bylo obrovské.
Vyhrávala staropražská kapela Tře-
husk, zpíval celý lokál. Nejvíc jsme
řvali smíchy při písničce Sokolíci,
kdy harmonikář Milda Frýdl skočil
na lavici a celou písničku odehrál
na ní. Všichni se ohromně bavili,
zpívali a někdy doslova řvali. Svi-
nařský starosta Láďa Roztočil po-
roučel rundy jednu za druhou, pivo
teklo proudem. No prostě nálada,
jak má být! Moc pěkný večer. Takže
díky za pozvání a fakt se těšíme na
vaši další bezva akci. 
Takhle by se mi to líbilo i v naší
Hlásné Třebani, ale naše spoluob-
čany asi moc hudba a veselí nezají-
má. Škoda. Je dobře, že alespoň ně-
kde se lidi ještě umějí bavit.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná TřebaňNEJSTARŠÍ A NEJMLADŠÍ! Nejstarší účastnice hlásnotřebaňského posezení, šestadevadesátiletá Anna Rychtrová a
nejmladší, pětiletá Johanka Gártová. Foto Jitka ŠVECOVÁ

ZPÍVAJÍCÍ RYCHTÁŘ. Starosta Svi-
nař Vladimír Roztočil na pěkné ho-
dince. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Jiří Daubek zve do Čechovny
Rád bych poděkoval všem návštěvníkům I. roční-
ku Festivalu Jarmily Novotné, který se konal 7. -
9. 9. Vytvořili jste skvělé publikum; já i celá naše
rodina, která se zde po 65 letech sešla, jsme pro-
žili nezapomenutelné a emočně silné okamžiky.
Už řadu let pracuji na vytvoření archivu předmě-
tů a fotografií upomínajících na Jarmilu Novot-
nou, rodinu Daubkových a liteňské panství. Ten
bych nyní chtěl s pomocí o. s. Zámek Liteň a vás
všech zkompletovat. Určitě je mezi vámi řada
těch, kdo mou maminku pamatují a chtěli by se o
vzpomínky na ni podělit. Možná také vlastníte ně-
jaké dokumenty související s ní nebo se zámkem.
Jste-li ochotni umožnit jejich zkopírování nebo mi
je dokonce darovat, srdečně vás zvu na pátek 12.
října od 18 hodin do Čechovny. Bude mi potěše-
ním se s vámi setkat.              Jiří DAUBek, liteň

První měsíc ve škole za sebou mají
liteňští prvňáci. Nejprve se sezna-
movali a poznávali nové prostředí.
Navštívili ředitelnu, kde za písničku
dostali sladkou odměnu. Třeťáci jim
předvedli své čtenářské dovednosti.
Nejvíce je zaujala počítačová učeb-
na. Všichni bez problémů ovládali
myš a vyzkoušeli jeden z výukových
programů. Paní učitelka Řezáčová
nevěřila svým očím, jak jsou šikov-
ní. Bavilo je to i v tělocvičně.
V září se postupně seznámili s vyu-
čovacími předměty. Rádi tvoří, zpí-

vají, objevují nové věci. Na začátku
hodiny matematiky pokaždé zpívají:
Když začíná matika, není žádná pa-
nika. Vypadá to jako hraní, tohle na-
še počítání… 
Nejvíce se ale všichni těší na pře-
stávky, ty jsou přece ve škole nejlep-
ší! Nasvačí se, vyřádí s autíčky, po-
hrají si s různými stavebnicemi nebo
si jen tak popovídají. Na mateřskou
školu ještě ovšem zcela nezapomně-
li, a tak jsme se tam vydali na diva-
delní představení O Červené Karkul-
ce. S nadšením jsme přijali návrh ře-
ditelky Jaroslavy Čampulové, aby-
chom se zdrželi a zavzpomínali.
Září bylo pro prvňáky měsícem pl-
ným změn. Většina vše zvládla na
jedničku. A pokud se někomu něco
zatím nevede, jistě se to brzy poddá!

Dagmar Karlová, zš liteň

Jablkové řezy jsme
upekli a - snědli!
Čtvrtá třída ZŠ Liteň̌ se s učitelkou
Lenkou Říhovou týden věnovala
projektu Jablko. V českém jazyce
jsme si psali recept na jablkové řezy
a doplňovali  zároveň i, í, y, ý. V ma-
tematice jsme počítali slovní úlohy s
jablky. Při výtvarné výchově vznika-
la malovaná jablka ze smíchaných
barev, tužkou  jsme stínovali kresbu
jablka. Také v přírodovědě jsme se
věnovali tématu a už víme, že jablka
jsou malvice. Nechyběly ani básnič-
ky na téma jablko a při pracovních
činnostech jsme si upekli jablkové
řezy. Rozdělili jsme se do skupin. Je-
den vždy vylosoval kartičku, na níž
byly popsané činnosti: vymazávání
a vysypávání plechu, strouhání jab-
lek, míchání těsta... Pak jsme to udě-
lali a dali nachystaný  plech do ku-
chyně. (Děkujeme kuchařkám za
upečení!) Nakonec  jsme všechno
snědli.        Julie CHleBOUnOVÁ, 

eliška kOMAnCOVÁ,
František HAVelkA, 

Magda FílOVÁ, 4. třída ZŠ liteň

Školáci si prohlédli
loutky i pohlednice
Liteňský špejchar navštívili žáci mí-
stní školy. Líbila se nám expozice
loutkového divadla, které před lety v
Litni hrálo. Zaujaly nás diplomy, ji-
miž byli loutkoherci oceněni na růz-
ných přehlídkách. I naše paní učitel-
ka ze školky tam měla diplom za roli
slůněte, ten se nám líbil moc, škoda
jen, že už se divadlo nehraje. Na
tuhle pohádku pamětníci nemohou
zapomenout. V druhé místnosti jsme
si prohlédli historii poštovních po-
hlednic v Litni. Děkujeme organizá-
torům akce, jmenovitě panu Janu
Havelkovi, za vlídné přijetí a pří-
jemné překvapení. Pustil nám audi-
onahrávku pohádky O chalupníkovi
a čertovi a my jsme si u toho mohli
prohlédnout původní originální ku-
lisy, jež používali liteňští loutkoher-
ci.    Hana HAVelkOVÁ, ZŠ liteň

Chtějí obnovit loutkové divadlo
Rádi bychom informovali o záměru obnovit zaš-
lou slávu Loutkového divadla v Litni. Vyzýváme
všechny, kteří by měli zájem aktivně se podílet na
tvorbě loutkového představení nejen pro děti, ať
se nám ozvou. Více informací na www.domecek-
horovice.cz. eva DRBAlOVÁ, liteň

Když začíná matika, není žádná panika
LITEŇŠTÍ PRVŇÁCI MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ MĚSÍC VE ŠKOLE - VĚTŠINA VŠE ZVLÁDLA NA 1

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí           10/2012                

ZPÍVALI LIDOVKY. Pietního aktu u hrobky Daubkových v Litni se zúčastnili žáci 4. třídy místní ZŠ. Pod
vedením ředitelky Věry Horké nacvičili tři lidové písně. Foto Jiří HAVelkA ml.

Turnaj starých gard v kopané Me-
moriál Václava Eliáška se konal
28. září v Litni.
Několik desítek diváků mělo ve sk-
věle objednaném počasí možnost
sledovat velmi zajímavé duely. V
nich si nejlépe vedli liteňští »ne-
stárnoucí« borci. Nejen, že dali nej-
více branek, ale předvedenou hrou
dokazovali, jak je fotbal krásný a
zároveň jednoduchý i v pokročilém
věku. Na druhém místě skončil tra-
diční účastník turnaje ze Zadní
Třebaně, třetí byla Rudná. 
Výsledky: Zadní Třebaň - Rudná
0:0, pen.4:2, Liteň - Zadní Třebaň
4:2, Liteň-Rudná 3:1. 

Miloslav klIMent, liteň

LiteňskéOKÉNKO

Memoriál vyhráli »nestárnoucí« borci

MUŽI, CO NESTÁRNOU. Fotbalová »stará garda« Litně.    Foto ARCHIV

POPRVÉ. Prvňáci při první cestě
do školy. Foto Romana BURDOVÁ



Naše noviny 20/12 REKLAMA, Strana 8



Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 20/12

Těžké školní brašny dětem ničí zdraví!
„DRŽENÍ TĚLA SE DÁ ZLEPŠIT CVIČENÍM,“ TVRDÍ ŘEVNICKÁ TERAPEUTKA MARKÉTA JÁNSKÁ

VRAK KONEČNĚ ZMIZEL. Stará avie, která dlouhé měsíce stála na řev-
nickém náměstí Jiřího z Poděbrad, konečně zmizela. „Přes zastupitele Jiří-
ho Buchala se povedlo dojednat přeparkování avie na pozemek bývalých
stavebnin,“ uvedl starosta Řevnic Libor Kvasnička. „Radnici to nestálo nic,
majitel  přejel po vlastní ose,“ dodal. (pef) Foto ARCHIV

Řevnice - Školní rok je v plném
proudu, děti nosí na zádech těžké
aktovky. Podle řevnické fyziotera-
peutky Markéty JÁNSKÉ jim to
škodí.
Jak rychle se tato zátěž projeví na
dětském těle?
Na to stačí i pár týdnů. Záleží na dis-
pozicích každého dítěte, na jeho
mimoškolních aktivitách i na náro-
cích rodičů...
Jak se zátěž projevuje?
Projevy jsou různé – buď zjistíme,
že si dítě dává špičky nohou více
přes sebe, že se více hrbí, nebo si
děti stěžují na bolesti zad, hlavy, no-
hou... To, že se zhorší držení těla se
začátkem školního roku, není nic ne-
obvyklého, ale bolesti by se v dět-
ském věku vyskytovat dle mého ná-
zoru vůbec neměly. Nemluvím o or-
ganických poruchách, kdy bolest vz-
nikne jako důsledek poranění, úrazu
či nemoci, ani o tzv. bolestech z růs-
tu, ale o takzvaných funkčních poru-
chách pohybového aparátu vznikají-

cích jako dus̊ledek nevhodné zátěže.
Tohle všechno asi zjistí ve většině
případů rodiče sami. Je to tak?
Samozřejmě, některé »poruchy« bijí
do očí. Pak rodiče většinou sami za-
vítají do ordinace dětského lékaře.
Dost často se ukáží i v mé rehabili-
tační praxi sami. Bývá s nimi výbor-
ná spolupráce, mají snahu s dětmi
cvičit, chtějí co nejdříve výsledky.
Může se skutečně »jen« cvičením
zlepšit držení těla? Co třeba ortope-
dické vložky?
Neumím si představit, čím jiným
než cvičením by se držení těla dalo
zlepšit. Mám vyzkoušené, že čím
častější cvičení je, tím rychleji je vi-
dět změna –  řádově i po několika
týdnech. Obecně platí, že čím je dítě
menší a čím je porucha méně fixo-
vaná, dostaví se výsledek rychleji. 
A ty ortopedické vložky?
Nic proti nim nemám, ale myslím,
že většina ortopedů, kteří vložky pře-
depisují, mi dá za pravdu, že samot-
né nošení vložek je pasivní záleži-

tost. Mají pouze »ukázat« nohám,
jaké by bylo jejich ideální postavení.
Pak je třeba pomocí cviků svaly no-
hou do tohoto postavení dostávat.
Jak často si zveš dětské pacienty do
své ordinace? 
To je ruz̊né, některé po týdnu, jiné
po čtrnácti dnech, záleží na každém
zvlášt.̌         Helena PELIKÁNOVÁ

Z našeho kraje 
* Poslední letošní farmářské trhy se
konají 13. a 27. října v Dobřichovi-
cích. U zámku pod lípou si můžete
nakoupit od  8 do 12.00.              (vlc)
* Dotaci na přístavbu mateřské ško-
ly ve výši 1,1 milionu korun z Re-
gionálního operačního programu
získaly Řevnice. „Celková výše
investice je asi 1, 4 milionu,“ uvedl
starosta Řevnic Libor Kvasnička.
Úspěšní byli Řevničtí i v případě
žádosti o dotaci na úklidový vůz -
od Státního fondu životního prostře-
dí získaly 1,8 milionu korun. „Na
obě dotace budou vypsána výběrová
řízení,“ dodal Kvasnička. (pef)
* Prodej budovy starého nádraží
občanskému sdružení Náruč schvá-
lilo zastupitelstvo Řevnic. (pef)
* V čele řevnické společnosti Ekos a
Technických služeb města je od 8.
října místní obyvatel Pavel Kubá-
sek. „Věřím, že pod jeho vedením
dojde ke zlepšení komunálních slu-
žeb v Řevnicích,“ řekl starosta měs-
ta Libor Kvasnička. Výběrové řízení
se konalo v létě a přihlásilo se do něj
6 kandidátů.  (pef)
* Vůz značky Seat havaroval 27. 9.
mezi Lety a Mořinkou - převrátil se
na bok. „Muž s poraněním hlavy byl
převezen do pražské nemocnice,“
uvedl majitel řevnické záchranky s
tím, že na místě zasahovali i profesi-
onální hasiči a policisté.             (mif)
* Kůň kopl 27. 9. do hlavy staršího
muže u obce Roblín. „Při příjezdu
sanitky byl muž v bezvědomí,“ sdě-
lil šéf řevnických záchranářů Bořek
Bulíček. „Pacient byl napojen na
umělou plicní ventilaci a letecky
transportován do pražské nemocni-
ce,“ dodal. Událost vyšetřují poli-
cisté.   (mif)
* Dvě drahá kola, jež byla řetězem
a zámkem připoutána ke sloupku u
lomu Velká Amerika u Mořiny, uk-
radl neznámý zloděj. Majitelé mají
škodu sto třicet tisíc korun.        (mif)
* Auto zaparkované u hřbitova v
Litni vykradl neznámý zloděj 16. 9.
Řidička přišla o kabelku s doklady a
svazkem klíčů. (mif)

Brdský cyklobus vyjel
v neděli naposledy
Dobřichovice - Speciální autobus
převážející od nádraží v Dobři-
chovicích do brdských kopců cyk-
listy, vyjel v neděli 7. 10. naposled.
Turisté a cyklisté, kteří rádi vyráže-
jí do brdských lesů, mohli zvláštní
linku se speciálně upraveným auto-
busem pro kola využívat od 7. dub-
na. Bus již desátý rok jezdí na trase
mezi Dobřichovicemi, Mníškem a
Kytínem. V loňské sezóně přepravil
cyklobus 2 250 cestujících a 1 300
jízdních kol.   (pef)

Jeden řidič »zdolal«
tři piva, druhý šest
Liteň - Hned dva řidiče, kteří
usedli za volant poté, co se napili
alkoholu, zadrželi v Litni karl-
štejnští policisté.
„Poslední zářijový den jsme u liteň-
ských uhelných skladů »měli štěstí«
na řidiče VW Transporter, kterému
jsme při dechové zkoušce opakova-
ně naměřili přes promile alkoholu,“
uvedla velitelka karlštejnských poli-
cistů Hedvika Kaslová s tím, že mu-
ži, jenž se přiznal k vypití dvou »de-
sítek«  byl zadržen řidičský průkaz.
O řidičák přišel i muž za volantem
Fordu Mondeo, který byl proti liteň-
ské prodejně Jednota kontrolován o
tři dny dříve. „Tomu jsme naměřili
1,39 a 1,46 promile,“ sdělila Kaslo-
vá a dodala, že tento výtečník si
před jízdou dal desetistupňových
piv hned šest. (mif)

Na dobřichovickém
mostě vzplálo auto
Dobřichovice - Hořící auto na
mostě přes Berounku v Dobři-
chovicích bylo řevnickým profesi-
onálním hasičům nahlášeno 25.
září před šestou ráno. 
„Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že se jedná o požár motorové části
vozu značky Škoda,“ řekl hasič Pa-
vel Vintera s tím, že jeho kolegové
oheň uhasili a auto přemístili mimo
most, kde blokovalo dopravu.
Příčinou požáru, na jehož likvidaci
se podíleli také dobřichovičtí dobro-
volní hasiči, byla závada na elektro-
instalaci. (mif)

TERAPEUTKA. Markéta Jánská se
svým synem.                  Foto ARCHIV

Mořinka - Své vlastní vody se už
brzy dočká Mořinka. Při silnici z
Letů na Mořinu v těchto dnech
vzniká velký vodojem.
Kvůli přivedení vody do Mořinky,
Hlásné Třebaně a Letů napojením
na vodovodní síť Mořiny vznikl v
roce 2009 svazek obcí TřeMoLe.
Na výstavbu vodovodu získal 75%
peněz z celkové ceny díla. „Od mi-
nisterstva zemědělství jsme dostali
65%, od kraje 10%,“ říká místosta-
rostka Mořinky Martina Barchán-

ková. V současné době je hotovo
25% hlavních převaděčů, buduje se
vodojem a také se pracuje na pro-
jektování přípojek k domům. Pro-
vozovatelem budoucího vodovodu
bude firma, která má na starosti i
vodovod v Mořině i Letech.  „Jsme
rádi, že se už vody brzy dočkáme.
Mořinka potřebuje akutně i kanali-
zaci, ale na tu nebylo možné získat
peníze,“ uzavírá Barchánková s
tím, že vše by mělo být hotovo do
konce roku 2013. (pef)

BRZY BUDE HOTOV. Obří vodojem, který v těchto dnech vyrůstá u Mo-
řinky. Foto NN M. FRÝDL

Předseda Dolní
Berounky odstoupil
Lety - O nedostatečné kapacitě
škol v našem kraji jednali v Le-
tech starostové mikroregionu Dol-
ní Berounka s náměstkem hejt-
manky Středočeského kraje Mar-
celem Chládkem.
„Také jsme řešili situaci po odstou-
pení předsedy svazku obcí Dolní
Berounka Pavla Hejny,“ uvedl sta-
rosta Řevnic Libor Kvasnička. „Ná-
stupce tetínského starosty, který se
funkce vzdal ze zdravotních důvo-
dů, jsme zatím nevybrali,“ dodal s
tím, že region nyní zastupují dva
místopředsedové - on sám a dobři-
chovický Michael Pánek.           (pef)

Mořinka se co nevidět dočká vlastní vody
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doba »porathovská«...
dOKONčENÍ ZE sTRANY 1

Nenávist, agresivita ani urážení oponentů na kraj nepatří

Obec Černolice zažádala v letech
2011 a 2012 Středočeský kraj o do-
taci na rekonstrukci veřejného os-
větlení v ceně nepřesahující čtyři
miliony korun. Dotaci nedostala,
stejně jako informaci, proč padlo
negativní rozhodnutí. Ani podle zá-
kona o svobodném přístupu k infor-
macím. Jediné, co se podařilo zjistit,
bylo, že o přidělení dotace rozhodu-
je krajská komise, která si nastavila
parametry pro hodnocení. Jaké jsou
to parametry a jakou mají váhu při
hodnocení, odmítl předseda komise
Středočeského kraje sdělit.
Co však členové zastupitelstva obce
získali – alespoň ti, co kupují deník
MF Dnes – byla tlustá příloha, v níž
se Středočeský kraj chlubil svými ús-
pěchy. Jedno z posledních čísel bylo
zasvěceno úspěchům v době, kdy už
kraji nevládl David Rath. Byly před-
staveny obce, které s pomocí dotací
postavily tu školu, tu rekonstruovaly
nějaké centrum apod. Kromě popisu
stavby byly vyzdviženy úspěchy kra-
je a na fotografiích postupně defilo-
vali snad všichni vysocí politici
ČSSD. Při stříhání pásky, otevírání

nového provozu, školy atd. Čtenář
tak měl možnost seznámit se se špič-
kami »nové« sociální demokracie v
kraji poté, co byl její šéf odejit do
vazební věznice.
Není žádným veřejným tajemstvím,
že dotace získávaly zejména politic-
ky spřízněné obce. Nejlépe na tom
byly Rathovy Hostivice či Zdice, kde
je na radnici Rathova pravá ruka
Richard Dolejš. Otázkou je, zda ná-
stupníci bývalého hejtmana nepózu-
jí ve vesnicích, kam vlastní pílí do-
tlačili dotace. Kritéria hodnocení
jsou totiž neveřejná.
To ale není podstatné. Podstatné je,
že příloha MF Dnes není zadarmo.
Roční náklady vycházejí na 5 808
800 Kč bez daně. Tisk vychází čtvrt-
letně - jedno číslo tak vyjde bez daně
na 1 452 200 Kč. Vyplývá to z infor-
mací odboru interního auditu Kraj-
ského úřadu. Jde o sumu, za kterou
by se osvětlení v Černolicích hravě
dobudovalo a sloužilo by nepoliticky
veřejnosti. Místo toho tu máme »ne-
nápadnou« reklamu lidí z ČSSD za
veřejné peníze.

Jiří MICHAl, starosta Černolic

Příkopy hloubené mezi politickými
stranami se v posledních letech pře-
sunuly z parlamentu i do regionální
politiky. Ve středních Čechách se s
nástupem sociálního demokrata Da-
vida Ratha a jeho blízkých do vede-
ní kraje dostala nebývalá míra agre-
sivity, nenávisti a pohrdání jakým-
koliv jiným návrhem či názorem z
opozičního tábora. Pokud Rath ně-
koho neurazil, byl to pro něj prohra-
ný souboj. V takové atmosféře se
samozřejmě příliš konstruktivně pra-
covat nedalo. Opozice nebyla vysly-
šena nikdy, a to ani v případech, kdy
upozorňovala na zvláštní okolnosti u
projektů a zakázek, kvůli nimž je ny-
ní David Rath ve vazební věznici. 
Přestože budu ČSSD a KSČM kriti-
zovat tvrdě za všechny nekalosti a
evidentní přehmaty, které za posled-

ní čtyři roky na kraji provedly, nebu-
de to důvod, abych je ignoroval, zes-
měšňoval a urážel. Vždy budu kriti-
zovat skutečnost, že za čtyři roky
vlády dokázaly přivést kraj do dluhů
v rozsahu téměř 10 miliard Kč! Po-
kud ale přinesou návrh, který by kra-
ji z nedobré finanční situace pomohl,
rád ho podpořím. I krajská politika
potřebuje elementární shodu na těch
nejvážnějších prioritách napříč poli-
tickým spektrem. Zdravé soutěžení
politických názorů, argumentace a
kritické hodnocení být zachováno
musí. Nenávist, agresivita a dehone-
stace oponentů na kraj ale nepatří.
ČSSD a KSČM nebyly konstruktiv-
ní spolupráce schopny. Nezměnily
se ani po zatčení Davida Ratha a ná-
stupu nové hejtmanky. Ani poté s
opozicí nediskutovali. Návrhy opo-

zice neměly šanci uspět přesto, že
měly racionální základ.
Pokud ODS ve volbách uspěje, bude
se chovat smířlivěji. Samozřejmě to
neznamená zametání kauz a pode-
zřelých zakázek, jež ČSSD s KSČM
na kraji vytvořily. Znamená to res-
pekt a schopnost naslouchat i odliš-
nému názoru a schopnost podpořit
opoziční návrh, bude-li rozumný. V
případě úspěchu ODS v krajských
volbách nepřipustíme rabování kra-
je, které se ČSSD a KSČM dopou-
štěly. Ale pokud budou přicházet s
rozumnými návrhy, není důvod je
nepodpořit. To je jediný možný pří-
stup, nechceme-li dopustit další pro-
hlubováni nenávisti ve společnosti.

Ing. Jan SkoPeček, ekonom,
poradce prezidenta, Hořovice

(www.janskopecek.cz)

Pokud byste lístky ve schránce ne-
našli, nevadí, »náhradní« vám vy-
dají přímo ve volební místnosti. 
Právo volit má každý státní občan
ČR, který ve druhý den voleb dosá-
hl věku nejméně 18 let a je přihlá-
šen k trvalému pobytu v obci, která

náleží do územního obvodu kraje.
Voliči bude umožněno hlasovat po-
té, co po příchodu do volební míst-
noti prokáže občanským průkazem
nebo cestovním pasem svou totož-
nost a státní občanství ČR.

Petra FrÝDLová

Za veřejné peníze
oslava čssd

Volit? Určitě půjdu! Nadávat doma není řešení
Poberouní - Chystáte se k volbám, záleží vám na tom, jak dopadnou?
NN se ptali obyvatel našeho kraje.
Lucie BoxaNová, Svinaře: Volit učitě půjdu, i když moc chuti do toho
nemám. Současná politická scéna mi příliš optimismu nedává. Když už se
zdá, že vidíme světlo na konci tunelu, přijde lavinový zával. Problém je, že
tu lavinu na nás pouští politici zprava, zleva i zprostředka. Jenže sedět do-
ma a nadávat, to není řešení. Takže volit půjdu, vyberu někoho podle nej-
lepšího vědomí a svědomí a budu doufat, že mou důvěru nezklame. Přesná
jména vám ale ještě neřeknu, jasná je pouze pravice. 
Pavlína NePrašová, Lety: K volbám se chystám, jsem členkou voleb-
ní komise. Ale i kdybych nebyla, určitě bych volit šla. Každý může svým
hlasem ovlivnit dění v politice a právě ti, co jsou nejvíc nespokojení, by
měli využít volebního práva. 
richard Lukeš, Liteň: Tak, jako mnoha lidem v Česku, i mně na sou-
časné vládě vadí tisíc věcí. Zároveň v jejím konání spatřuji dva důležité,
pozitivní body. Zaprvé: vláda zastavila prohlubující se zadlužování veřej-
ných rozpočtů. Zadruhé: za této vlády se krást a uplácet nezačalo, ale za-
čalo se skutečně a konkrétně vyšetřovat! Já nevím, jestli nějaká další vláda
může tyto procesy akcelerovat, ale dokážu si snadno představit, že je opět
zastaví. Protože politika celostátní a krajská jsou úzce provázané, k vol-
bám půjdu a budu se rozhodovat mezi ODS a TOP 09. (pef)

KANDIDÁT. Jan Skopeček, kandi-
dát do krajského zastupitelstva za
ODS.                              Foto ARCHIV
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Několik zápasů odehráli v sobotu 6.
října v Bakově nad Jizerou řevničtí
»národní« házenkáři.
Bakov - NH Řevnice ml. žáci 2:6 
Góly: Humlová 3, Huml 2, Zavadil
Žákům pomohla děvčata. Svou první
branku vstřelil Vojta Zavadil.
Bakov - Řevnice st. žačky 13:11
Branky: Kecová 5, Matoušková 3,
Humlová B. 2, Mandlíková 

Bakov - NH Řevnice st. žáci 16:8
Branky: Šnajberk 4, Huml 4
Bakov - NH Řevnice B 27:23
Branky: Štech 9, Veselý P. 6, Veselý
M. 6, Jelínek 2
Bakov - NH Řevnice dorost 15:26
Branky: Štech 9,  Holý 8, Veselý P.
7, Kraus 2

O týden dříve, netradičně v neděli a

se spoustou zmatků se hrály dva zá-
pasy s družstvy Podlázek. Klíčové
utkání béček však  bylo kvalitní, na-
pínavé a pohledné. Dva body si však
odvezl náš soupeř.
Řevnice koeduk. - Podlázky 9:3
Branky: Humlová 5, Jandus L. 2,
Kolomazník O. 2
O dva body se postarala hlavně Bára
Humlová s pomocí Lukáše Janduse.
Ostatní hráči jsou opravdu začáteč-
níci. Nejmladším z nich byl Pavlík
Hartmann 
NH Řevnice B - Podlázky 16:17
Branky: Štech 6, Jelínek 6, Veselý
M. 2, Veselý P. 2
Bojovné, vyrovnané utkání. Řevnič-
tí střelci se se zkušenějším soupeřem
přetahovali o vedení. V závěru Pod-
lázky vedly o tři branky, avšak naši
dokázali bojovností dvakrát vyrov-
nat. Rozhodl šestimetrový hod naří-
zený celkem přísně v poslední minu-
tě, přesto jsme ještě šanci dostali v
podobě trestného hodu, ovšem z vel-
kého úhlu se Jendovi Štechovi nepo-

dařilo protlačit míč do branky. Na
body jsme tedy opět nedosáhli!

Petr HOLÝ, Řevnice

MARKÉTA JÁNSKÁ
fyzioterapie a rehabilitace
www.cestoukezdravi.cz - tel 723154620

Hlásná Třebaň-penzion Hubert, Řevnice Herrmannova 151

Pátý ročník Běhu naděje se konal v
Mníšku pod Brdy. Dorazilo devade-
sát dětí a dospělých, jednotlivci i ce-
lé rodiny, známé tváře i nováčci.
Na startu i v cíli vládly příjemná at-
mosféra, pohoda a radost malých  i
velkých, kteří si překonání dvou tras
(1,5 km a 6 km) opravdu užili.
Před startem se v okolí kulturního
střediska  konalo tradiční Sokolení,
jež připravily členky Sokola Mníšek
se skautkami dívčího oddílu  mníšec-

kého Junáka. Na řadě stanovišť si tu
každý mohl vyzkoušet obratnost a
zdatnost. Pozornost přitahovala i
nafukovací atrakce, na níž  se vyřá-
dili ti nejmenší. Ze dvou sbírkových
pokladniček bylo vybráno a na celo-
státní konto Běhu naděje neprodleně
odesláno 5 939 Kč. Částka je o ně-
kolik stovek  vyšší, než loni při 152
účastnících! Všem, kdo takto přispě-
li na dobrou věc, patří velký dík.  
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/Brdy

Házenkářskému béčku se nedaří
DRUŽSTVA »ŘEVNICKÝCH« NÁRODNÍCH HÁZENKÁŘŮ ZMĚŘILA SÍLY S CELKY BAKOVA A PODLÁZEK

Turisty čeká Šumava
Zadní Třebaň – Psal se rok 1996,
když zadnotřebaňští turisté poprvé
vyrazili za krásami podzimní Šuma-
vy. Od té doby si říjnovou pouť do
pohoří na bavorsko-rakousko-české
hranici neodpustili ani jednou. Ta
letošní má tedy pořadové číslo 17.
Tentokrát se bezmála tři desítky tu-
ristů na třídenní výšlap vydají v pá-
tek 26. 10. Do Horní Plané pojedou
vlakem, odtud pošlapou po svých.
První den do Černé v Pošumaví, dru-
hý přes Hořice a Světlík do Frym-
burka a konečně třetí do Lipna. Na
trase je mj. čeká prohlídka areálu
pašijových her v Hořicích či zbrusu
nová atrakce - unikátní Stezka koru-
nami stromů nabízející fantastické
výhledy na Šumavu, Blanský les či
Novohradské hory.   (mif)

Esoterické centrum Gabriela
Výklad mariášových karet

Terapie SRT
Odblokování osobních a zdravotních problémů za pomoci metody

Spiritual Response Therapy vyvinutou v USA Robertem E. Detzlerem
Hlasová terapie

Tel: 602 748 533, gabriela@esoterickecentrum-gabriela.cz
www.esoterickecentrum-gabriela.cz

Papír ONDRÁK
Prodej papírenského 

a kancelářského zboží. 
Výroba razítek zn. MODICO

na počkání. 
Razítka třetího tisíciletí!!!  

Telefon: 725 854 347, Lety 257

NA STARTU. Účastníci mníšeckého Běhu naděje.   Foto Jarmila BALKOVÁ

BODY ZŮSTALY DOMA. Řevnické házenkářské A-mužstvo v domácím zápa-
se s Baníkem Most, který vyhrálo 23:16. (Viz strana 12) Foto Jan KNEŘ

výroba a tisk
dopisních obálek
www.frances.cz

Běžci »vydělali« šest tisíc 
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Na »nakloněném« hřišti Lety prohrály 
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Dobřichovice nevyuži-
ly možnost upevnit si vedení v
tabulce krajského přeboru. Proti
třebani v dresu vysokého Újezda
nastoupilo jen devět hráčů.     (mif)
Dobřichovice, krajský přebor
Klecany - Dobřichovice 2:0
Hosté si chtěli vítězstvím upevnit ve-
doucí postavení v tabulce. Jenže do-
mácí tým nechtěl sehrát roli obětního
beránka a neočekávaně zahájil nápo-
rem. V 5. minutě se dokonce ujal ve-
dení gólem z trestného kopu, když
tečovaný kluzký míč prolétl do bran-
ky. Dobřichovice se vzpamatovaly ze
šoku a začaly tlačit. Na domácí bran-
ku se valil jeden útok za druhým, ale
všechny končily většinou na hranici
vápna, kde narážely na dobře zfor-
movanou obrannou linii. Soupeři na-
hrávalo i počasí - za deště se na mok-
rém trávníku hůře běhalo i kombino-
valo. Hosté měli velikou územní pře-
vahu, která však byla bez gólového
vyjádření k ničemu. Naopak v 73.
minutě otevřeli domácí po vzoru hu-
sitů svoji vozovou hradbu a z rychlé-
ho protiútoku zvýšili na 2:0! Potom
už se jen zdržovalo, zakopávaly se
míče a moc se toho nenahrálo. Poráž-
kou Dobřichovice ztratily bodový
náskok a na čele tabulky zůstaly jen
díky lepšímu skóre. (oma)
Dobřichovice - Nymburk 3:1
branky: bošanský 2, Horkavý

FK Lety, krajská I. B třída
Hostomice - FK Lety 1:0
Každoroční tortura je za námi, tento-
krát bez vyloučených. Loni jsme do-
hráli utkání v Hostomicích bez dvou
hráčů... Jak bývá v Hostomicích zvy-
kem, hřiště bylo i tentokrát od prv-

ních minut nakloněno na stranu do-
mácích. Ti měli v prvním poločase
několik šancí, ale skóre se nezměni-
lo. Druhý poločas začal náporem
hostů a festivalem zahozených šancí.
V 49. minutě dostihl Jablonský ma-
lou domů, ale jeho tutovka těsně mi-
nula domácí branku. V 58. minutě
skončila Janoušova dorážka z 5 met-
rů k překvapení všech vedle. Poté se
situace začala obracet. V 65. minutě
nastala situace, která ovlivnila výsle-
dek utkání. Po standardce z poloviny
hřiště hlavičkoval Rada a míč z jeho
hlavy skončil v domácí síti. Hlavní
rozhodčí uznal branku, ale asistent
zvedl praporek a hlavní branku od-
volal. O 5 minut později vstřelili do-
mácí branku, tentokrát hlavní roz-
hodčí Švagr nezaváhal ani vteřinu.
Hosté mohli vyrovnat v 87. minutě,
ale střela Kratochvíla skončila těsně
nad brankou. V 89. minutě se uvolnil
Rada v pokutovém území, ale místo
střely zvolil přihrávku na Jablonské-
ho, který přestřelil.      Jiří KáRNÍK
FK Lety - Dobříš b 5:2
branky: Janouš 4, Rada
Poslední tým tabulky nedonutil do-
mácí k velkému výkonu. Hra byla
celé utkání rozháraná a plná chyb na
obou stranách. V 7. minutě po při-
hrávce Turka za obranu skóroval Ra-
da - 1:0. V 10. minutě po kolmici Ra-
dy se nejlépe zorientoval Jambor a

přihrál Janoušovi před odkrytou
branku - 2:0. V 39. minutě po při-
hrávce Jambora skóroval do prázdné
branky Janouš - 3:0. Lety pak lehko-
vážnou hrou dovolili Dobříši snížit,
špatně zahraný offside systém skon-
čil míčem v domácí brance. Krátce
po přestávce zvýšil Janouš na 4:1.
Hosté mohli utkání zdramatizovat,
ale sólový nájezd vykopl z brankové
čáry Rosenkranz. V 72. minutě do-
končil střeleckou žeň Janouš, když
po přihrávce Turka vstřelil svůj čtvr-
tý gól. Hosté na konečných 5:2 sníži-
li v 82. minutě.              Jiří KáRNÍK
Karlštejn, okresní přebor
Karlštejn - FK Komárov 1:3
Branka: Zajíc
Dvacet diváků vidělo další porážku
nováčka okresního přeboru.     (vlau)
Karlštejn - SK Nižbor 0:6
S účinkováním v poháru se Karlštejn
rozloučil domácím debaklem.  (vlau)
ŘEVNICE, III. třída okresní soutěže
Řevnice - Holubice 0:3
Druhá porážka v řadě poslala Řev-
nické do druhé poloviny tabulky III.
třídy. Hosté základ ke svému úspě-
chu položili již v prvním poločase,
který vyhráli 2:0. (Mák)
Kazín - Řevnice 6:1
branka: Wrobel

OZT, III. třída okresní soutěže
oZt – vysoký Újezd 3:0

Góly: Soukup, Procházka, burián
Nenechte se zmást pohledem na vý-
sledek. Vzhledem k tomu, že soupeř
přijel pouze s devíti hráči, mělo být
skóre podstatně vyšší. Částečnou
omluvou pro domácí budiž fakt, že
jejich sestava také měla k ideálu da-
leko. Zápas se od úvodu nesl v duchu
marného dobývání branky hostí.
Chyběl klid v zakončení a kvalita ve
finálních přihrávkách. Už to vypada-
lo, že střelecké trápení nemá konce,
když po závaru ve velkém vápně
vymetl pavučinu Soukup. Krátce po-
té našel Šťastný centrem hlavu Pro-
cházky, který se v podobných situa-
cích nemýlí. Po změně stran se už jen
dohrávalo, Újezd se snažil nedostat
velký příděl a OZT se s výjimkou Bu-
riána dál střelecky trápil. (Mák)
Nižbor b - oZt 2:2
branky: bacílek, Soukup

VIŽINA, III. třída okresní soutěže
vižina - Zdice 4:2
Góly: blovský 2, Cvoreň, Moravec
Drozdov - vižina 2:0

LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
FC Liteň - všeradice b 0:0 
Utkání mužstev ze spodní části ta-
bulky přineslo překvapivě rychlý,
bojovný fotbal. Přibližně 100 diváků
vytvořilo perfektní atmosféru. Derby
bohužel skončilo bez branek, i když
šance byly na obou stranách. K vítěz-
ství měli blíže hráči Všeradic, kteří
ve druhém poločase měli více ze hry
a v závěrečném tlaku nastřelili tyč
Jirkalovy branky. (mik)
osov - Liteň 4:2
branky: Eliášek, Simandl
V tvrdém utkání, které místy nepři-
pomínalo  hru zvanou fotbal,  roz-
hodčí ukázal tři červené karty. Hrát
desátou nejvyšší fotbalovou »ligu« v
Čechách není žádná sranda...    (mik)

ZASTŘÍLELI SI. Petr Procházka a další borci zadnotřebaňského Ostrovanu
v zápase s Vysokým Újezdem, který vyhráli 3:0.     Foto Michael KuDeLa

Poslední zářijovou neděli hostili
řevničtí »národní« házenkáři hrající
II. ligu Všenice. 
NH Řevnice – tJ všenice  22:17
branky: Zavadil 9, Hartmann 8,
Knýbel 4, Stříž
Hosté nás v minulosti na našem hřiš-
ti několikrát potrápili. Tentokrát
jsme ale od začátku makali naplno a
dařilo se nám soupeře přehrávat. 
tJ Litohlavy – NH Řevnice  20:22
branky: Zavadil 12, Hartmann 6,
Knýbel 3, Stříž 1

V neděli 23. 9. se naše obrana od rá-
na psychicky připravovala na nej-
lepšího střelce II. ligy posledních
let, litohlavského Radka Tycara. Ten
však nenastoupil... Náš útok se sou-
středil na to, jak využít chyb nese-
hrané obrany domácích a skvěle se
mu to dařilo - v sedmé minutě jsme
vedli už 6:2! Ve druhé půli jsme ně-
kolik šancí propálili na tyče, ale i
přes zlepšenou produktivitu domá-
cích jsme si body dokázali pohlídat. 
NH Řevnice - baník Most 23:16
Povinné body jsme uhráli v sobotu
6. 10. V útoku se nám od začátku da-
řilo a se štěstím jsme proměnili hned
první šance. Hostující útok hrál trpě-
livě a držel se v naší třetině poměrně
dlouho, ale jeho střelba končila na
blocích obránců nebo těle brankáře
Zeleného. 

NH Řevnice - Žatec 17:8
branky: Zavadil 9, Knýbel 5,
Hartmann 2, Štech
Lídr tabulky v Řevnicích pohořel. S
mokrým míčem si nejlepší útok ligy
nevěděl rady. František ZavaDIL
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Báli se Tycara, ten ale nenastoupil
DRUHOLIGOVÍ ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI DOKÁZALI PORAZIT VŠENICE I LITOHLAVY

Sport po okolí
* První zápasy hokejové ligy mlad-
ších žáků odehrál celek Černošic:
SK Černošice - HC Slavia Praha 4:7
HC Podblanicko - SK Černošice 6:4 
SK Černošice - HC Vlašim 9:5 

Helena Kubatová, Černošice
* Cvičení rodičů a dětí se koná kaž-
dé úterý (10.00-11.00) a čtvrtek
(9.00-10.00) v tělocvičně Sokola
Řevnice. Zdravotní tělocvik můžete
na stejném místě provozovat vždy v
pondělí a čtvrtek od 19 do 20.00 ho-
din. (pef)

Kdy a kde hrají ligoví
házenkáři příště
14. 10. 16.00 Ejpovice - Řevnice 
20. 10. 16.00 Vřeskovice - Řevnice 
21. 10. 9.30 Přeštice - Řevnice

Kdy a kde hrají 
Dobřichovice, krajský přebor
D. Lhota - Dobřichovice 13. 10. 10.15 
Dobřichovice - Jílové 21. 10. 15.30
FK LETY, krajská I. B třída
Tochovice - FK Lety 14. 10. 16.00
FK Lety - Sedlec-Prčice 20. 10. 15.30
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Zdice 13.10. 16.00 
Újezd - Karlštejn 20. 10. 15.30
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Jinočany 13. 10. 16.00 
Dobříč - Řevnice 20. 10. 15.30   
OZT, III. třída okresní soutěže
Tetín - OZT 14. 10. 16.00 
OZT - Broumy 20. 10. 15.30 
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Vižina - Březová 13. 10. 13.00     
Běštín - Vižina 21. 10. 14.00     
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Hýskov B 14. 10. 16.00
Zdejcina - Liteň 21. 10. 15.30


