
Poberouní – Drtivým vítězstvím
levice skončily volby do krajských
zastupitelstev, které se konaly 12.
a 13. října. Většina obyvatel obcí
dolního Poberouní se však laciný-
mi sliby ani rozhazovačnou politi-
kou ČSSD a KSČM omámit nene-
chala - tady slavily úspěch pravi-
cové strany ODS a TOP 09. 
Levicové strany vyhrály volby v je-
denácti ze třinácti českých i morav-
ských krajů. Včetně toho »našeho«
Středočeského - tady zvítězila Česká
strana sociálně demokratická
(ČSSD) s 21, 79 % hlasů, jen o krok
za ní zaostala Komunistická strana
Čech a Moravy (KSČM) s 20, 57 %
hlasů. Výsledek ovlivnila nízká vo-
lební účast, k urnám přišlo ve střed-
ních Čechách pouze 36, 45 % lidí.
Pravicové strany se musely spokojit
až s třetím a čtvrtým místem: Ob-
čanská demokratická strana (ODS)
získala 18, 32 % hlasů, TOP 09 a
Starostové 11, 71 % hlasů. Zástupci
žádné další strany se do krajského
zastupitelstva nedostali.
Vítězná ČSSD v čele s Josefem Ři-

hákem tak mohla začít s vyjednává-
ním o vládě v kraji. „Musíme vymy-
slet strategii, pořádně si prostudovat
volební programy politických stran,
které se dostaly do krajského zastu-
pitelstva, abychom byli solidně při-
praveni na jednání, která nás čekají,“
sdělil Řihák bezprostředně po vol-
bách s tím, že do »horkého« vyjed-
návání se pustí až po druhém kole
senátních voleb. To se v části repub-
liky konalo uplynulý pátek a sobotu.
Celý týden po volbách se tak ve st-
ředních Čechách pouze spekulovalo,
zda se ČSSD veřejně spojí s komu-
nisty, nebo zda bude chtít o moc dě-
lit s pravicovou ODS. Socialisté up-
lynulé čtyři roky vládli menšinově, s
»tichou« podporou komunistů. S tím
už se však nyní KSČM spokojí jen
stěží - v 65členném zastupitelstvu
získala 19 křesel, o jedno jediné mé-
ně než ČSSD (ODS jich má 16, TOP
09 jen 10). Naopak ODS se už smi-
řuje s místem v opozici, s KSČM
určitě nechce spolupracovat ani TOP
09. (Dokončení na straně 2)

Lucie PALIČKOVÁ

Procházel se u řeky. A pak už jej nikdo neviděl
Dobřichovice - Ve čtvrtek 11. října odpoledne venčil psa na břehu Be-
rounky. Pak zmizel. Řeč je o osmdesátiletém muži z Dobřichovic. 
„Naposledy byl spatřen na levém břehu řeky pod psím cvičištěm, kde ven-
čil pejska a slunil se,“ řekl velitel řevnických policistů Jiří Dlask. „Pak už
lidé viděli pouze psa - seděl asi 150 metrů od posledního místa výskytu své-
ho pána a soustředěně hleděl do proudu řeky. Opodál ležel jeho náhubek,“
dodal. Na místo byl přivolán policejní vrtulník a potápěči, kteří opakovaně
propátrávali řeku. Další policisté prohledávali břehy. „Žádáme ty, kteří by
mohli podat informaci o osmdesátiletém pánovi štíhlé postavy a šedivých
vlasů, který 11. 10. venčil psa na uvedeném místě, ať kontaktují řevnickou
policii nebo zavolají na číslo 602 750 902,“ uzavřel Dlask. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Karlštejnsko ve Varech - strana 3
* Kdo dostane Cenu NN? - strana 3
* Fotograf čeká na snímek, před

kterým se ukloní - strana 6

Karlštejn - Léto už je sice dávno
totam, stovky chat u Berounky a
na Brdech osiřely, ale ty pravé
»zlodějské žně« prý ještě nezača-
ly. V rozhovoru pro NN to tvrdí
velitelka karlštejnských státních
policistů Hedvika KASLOVÁ.
Každoročně touto dobou se zloději
»vrhají« na opuštěné chaty. Už
začala »sezona«?
Podle evidence případů největší žně
zlodějů orientujících se na rekreační
objekty zatím nezačaly. Od konce
prázdnin evidujeme v karlštejnském
služebním obvodu čtyři případy
vloupání do chat. A k tomu jeden
případ odcizení věcí z chaty, která

nebyla uzamčena. Spíše to vypadá,
že se zloději zaměřují na odstavená
auta. A také máme několik vloupání
do rodinných domů a novostaveb. 
Jak vypadá typický případ »vykra-
dená chata«? Existuje takový?
V dosud evidovaných případech do-
minuje vniknutí do objektu po vy-
páčení vstupních dveří. Dalším sla-
bým místem jsou okna. Pokud se
zloděj může uvnitř volně pohybo-
vat, chatu prohledá a odcizí cokoliv,
co se dá zpeněžit. Na tom, zda je
mobilní, pak záleží, jak velké věci
bere. Někteří pachatelé v objektech
přespávají a likvidují zásoby jídla a
alkoholu. (Dokončení na straně 9)

ZVOLENO. Volby do krajských zastupitelstev se konaly 12. a 13. října. V Le-
tech svůj hlas odevzdal i Miroslav Cvanciger. (Viz strana 2) Foto Karel RÁŽ

VELITELKA. Hedvika Kaslová.
Foto NN M. FRÝDL

Poberouní fandí
pravicovým stranám
KRAJSKÉ VOLBY VYHRÁLI SOCIALISTÉ A KOMUNISTÉ 

23. října 2012 - 21 (582) Cena výtisku 7 Kč

Obermannová v Mořince

Pravé »žně« vykradačů chat ještě nezačaly! tvrdí velitelka policistů Řidiči pozor: Je třeba
»obout« zimní gumy!
Poberouní - Jezdíte autem? Po-
kud ano, pak máte nejvyšší čas
vyměnit na svém voze letní pneu-
matiky za zimní!
Dřív si s »přezouváním« na začátku
zimního období lámali hlavy jen ti
zodpovědní, dnes je ale všechno ji-
nak. Novela silničního zákona řidi-
čům nařizuje ke standardní povinné
výbavě auta i tzv. povinnou zimní
výbavu. Od 1. 11. do 31. 3. musíte
tedy mít auto »obuté« do zimních
pneumatik. Pokud v tomto období
pojedete bez nich a policisté vás při-
stihnou, mohou vám dát pokutu až
2000 korun.  (pef)
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Poberouní fandí pravicovým stranám
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Komunisté sbírají protestní hlasy.
Přes dvacet let se nepodílejí na vlá-
dě, nemuseli dělat nepopulární roz-
hodnutí a je to proto bohužel logic-
ké. Každopádně my s nimi v zastupi-
telstvu určitě spolupracovat nebude-
me,“ řekla vedoucí kandidátky TOP
09 Helena Langšádlová z Černošic.
Zajímavé je, že ve dvou »našich«
okresech lidé volili úplně jinak. Za-
tímco na Praze-západ drtivě zvítězi-
la pravice (vyhrála TOP 09 s 23, 88,
druhá byla ODS s 18, 67 %), v okre-
se Beroun získali nejvíc hlasů komu-
nisté (23, 59 %) a spolu se sociální-
mi demokraty (22, 66 %) pravici
porazili. I v obcích se výsledky dost
lišily. Někde uspěly i jiné strany, kte-
ré se do zastupitelstva nedostaly, na-
příklad v Černošicích i Dobřichovi-
cích získala přes 7 % hlasů Strana
zelených, v Hlásné Třebani dalo 5 %
lidí hlas Straně svobodných občanů
a v Karlštejně volilo skoro 7 % lidí
SPO Zemanovci. V několika obcích
dostalo hodně hlasů Sdružení nestra-
níků, v němž kandidoval svinařský
starosta Vladimír Roztočil.

Lucie PALIČKOVÁ 

Středočeský kraj (účast 36, 45 %)
ČSSD 21, 79 %
KSČM 20, 57 %
ODS 18, 32 %
TOP 09 a Starostové 11, 71 %
Okres Praha-západ (38, 37 %)
TOP 09 a Starostové 23, 88 %
ODS 18, 67 %
ČSSD 13, 5 %
KSČM 12, 41 %
Okres Beroun (36, 02 %)
KSČM 23, 59 %
ČSSD 22, 66 %
ODS 18, 2 %
TOP 09 a Starostové 9, 87 %

Černošice (48, 23 %)
TOP 09 a Starostové 36, 54 %
ODS 14, 68 %
ČSSD 10, 16 %
Strana zelených 7, 53 %
KSČM 7, 23 %
UNP-Středočeši 2012 6, 61 %
Dobřichovice (43, 95 %)
TOP 09 a Starostové 26, 57 %

ODS 26, 22 %
ČSSD 13, 86 %
Strana zelených 8, 88 %
KSČM 5, 95 %
Hlásná Třebaň (46, 6 %)
ODS 26, 98 %
TOP 09 a Starostové 15, 57 %
KSČM 10, 72 %
Sdružení nestraníků 10, 38 %
ČSSD 8, 99 %
Strana svobodných občanů 5, 19 %
Hostomice (32, 25 %)
KSČM 24, 57 %
ČSSD 23, 85 %
ODS 20, 72 %
TOP 09 a Starostové 5, 78 %
Sdružení nestraníků 5, 06 %
Karlík (50 %)
TOP 09 a Starostové 20, 25 %
KSČM 16, 45 %
ODS 14, 55 %
ČSSD 9, 49 %
Sdružení nestraníků 7, 59 %
UNP-Středočeši 2012 5, 69 %
Karlštejn (33, 84 %)
KSČM 18, 26 %
ODS 17, 8 %
TOP 09 a Starostové 15, 98 %
ČSSD 15, 52 %
SPO ZEMANOVCI 6, 84 %
Lety (39, 41 %)
TOP 09 a Starostové 25, 76 %
ODS 19, 89 %
ČSSD 14, 28 %
Sdružení nestraníků 7, 14 %
KSČM 5, 35 %
Liteň (31, 61 %)
KSČM 22 %
ČSSD 18, 91 %
TOP 09 a Starostové 13, 89 %
ODS 10, 81 %
Sdružení nestraníků 8, 1 %
Mořinka (44, 64 %)
ČSSD 22, 91 %
TOP 09 a Starostové 20, 83 %
ODS 16, 66 %
Sdružení nestraníků 14, 58 %
KSČM 8, 33 %
Strana svobodných občanů 6, 25 %
Osov (35, 64 %)
ODS 22, 22 %
KSČM 19, 19 %

ČSSD 18, 18 %
TOP 09 a Starostové 12, 12 %
Sdružení nestraníků 7, 07 %
KDU-ČSL, SNK a nez. 5, 05 %
Podbrdy (54, 44 %)
KSČM 37, 07 %
ČSSD 13, 48 %
ODS 10, 11 %
UNP-Středočeši 2012 8, 98 %
Sdružení nestraníků 6, 74 %
Řevnice (41, 22 %)
ODS 21, 92 %
TOP 09 a Starostové 20, 46 %
ČSSD 15, 1 %
KSČM 11, 01 %
Strana zelených 7, 01 %
Srbsko (37, 26 %)
ODS 33, 76 %
ČSSD 14, 93 %
KSČM 13, 63 %
Česká pirátská strana 7, 14 %
TOP 09 a Starostové 6, 49 %
Sdružení nestraníků 5, 84 %
Svinaře (44, 21 %)
Sdružení nestraníků 37, 01 %
TOP 09 a Starostové 16, 02 %
ČSSD 12, 15 %
ODS 9, 94 %
KSČM 9, 94 %
Vižina (43, 43 %)
KSČM 29, 41 %
ODS 25, 88 %
ČSSD 10, 58 %
Sdružení nestraníků 5, 88 %
Všenory (38, 1 %)
TOP 09 a Starostové 22, 85 %
ODS 20 %
ČSSD 15, 38 %
KSČM 11, 2 %
Všeradice (42, 66 %)
ODS 24, 13 %
KSČM 18, 62 %
ČSSD 16, 55 %
KDU-ČSL, SNK a nez. 8, 96 %
Sdružení nestraníků 6, 89 %
TOP 09 a Starostové 6, 2 %
Zadní Třebaň (46, 15 %)
ČSSD 19, 85 %
ODS 15, 07 %
Sdružení nestraníků 14, 7 %
TOP 09 a Starostové 13, 6 %
KSČM 11, 02 %

Zajímavosti z voleb
* Z 282 voličů v Zadní Třebani ode-
vzdalo deset lidí neplatný hlas. Tři
další přišli s propadlým občanským
průkazem, což pro ně bylo překvape-
ní. Všichni se ale vrátili domů pro
pas a přišli volit znovu.                (lup)
* V Letech byla při volbách poměr-
ně nudná atmosféra, chodilo málo
voličů. V sobotu se (možná díky po-
časí) situace zlepšila a těsně před
uzavřením volební místnosti tu na-
stal nával. Nakonec se účast vyšpl-
hala těsně pod 40 %. „Nevzpomí-
nám si na nic vtipného, co by oživilo
tyto dost nudné volby, kromě jedné
paní voličky, která nám chvíli vyprá-
věla vtipy, aby nás trochu pobavila a
rozveselila,“ řekla členka volební
komise Alena Vanžurová.           (lup)
* Ve Svinařích získalo nejvíc hlasů
(37, 01 %) Sdružení nestraníků. Ur-
čitě proto, že za ně kandidoval zdej-
ší starosta Vladimír Roztočil.     (lup)
* Nejrychleji ze všech obcí na Be-
rounsku měli všechny hlasy sečtené
v Korně. Naopak mezi posledními
»naskočily« do oficiálních statistik
výsledky ze Zadní Třebaně.        (pef)
* Nejsilnější vládní strana, pravi-
cová ODS  krajské volby prohrála.
Na tom se shodli komentátoři s ana-
lytiky i politology. Některé obce
však i přes nepopulární reformní po-
litiku, kterou prosazuje, a skandály,
které se jí nevyhnuly (stejně jako
např. ČSSD, TOP 09 či VV) zůstaly
jejími »baštami«. Nejvěrnější voliče
- a to nejen v rámci našeho kraje –
má v Hlásné Třebani. Nejen, že zde
drtivě vyhrála, ale bezmála 27 % zís-
kaných hlasů, jí zařadilo mezi »nej-
modřejší« obce v celých středních
Čechách. Silnou pozici má ODS i v
Dobřichovicích, kde získala přes 26
procent. Fakt, že ještě více hlasů zde
získala další reformní strana TOP 09,
dokládá, že Dobřichovice jsou jed-
ním z nejpravicovějších středočes-
kých měst. (mif) 
* V Černošicích se s volbami kona-
lo místní referendum k otázce nepo-
volení rozšiřování zastavitelného
území. Lidé hlasovali, zda souhlasí s
tím, že zůstanou nezastavitelné plo-
chy za hranicemi města směrem na
Radotín a Dobřichovice. Pro ANO v
referendu hlasovalo 1383 lidí, pro
NE 294, 45 se zdrželo.                 (lup)

PŘIJDE JEŠTĚ NĚKDO? Členka zadnotřebaňské volební komise Markéta
Simanová před volební místností. Foto NN M. FRÝDL

A JE TO TAM! Volit v Hlásné Třeba-
ni dorazilo bezmála 47 % voličů.

Foto Zdena JINDROVÁ

REFERENDUM. V Černošicích se s
krajskými volbami konalo i místní
referendum.            Foto Petr KUBÍN

Volební výsledky obcí našeho kraje
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Cena z Varů putovala na Karlštejnsko
VLADIMÍR GLASER SLOŽIL HOLD NAŠEMU KRAJI - JEHO FILM BYL OCENĚN NA FESTIVALU TOURFILM
Karlštejnsko – Velmi úspěšně dopadl Region
Karlštejnsko na letošním festivalu filmů s tu-
ristickou tematikou Tourfilm 2012 v Karlo-
vých Varech. Čtyřapůlminutový film s názvem
Karlštejnsko ve ¾ rytmu získal zvláštní cenu
poroty festivalu v kategorii Tour Region Film.
Festival filmů s tuzemskou cestovatelskou temati-
kou Tour Region Film se letos konal podevate-
nácté. Zájemci přihlásili do soutěže 135 filmů a
68 multimédií. Mezi nimi zabodoval film Vladi-
míra GLASERA, ředitele Regionu Karlštejnsko.
Gratulujeme k úspěchu. Čím podle vás film po-
rotu zaujal?
Svižností, tím, že ukazuje příjemnou náladu, zá-
bavu a prožitky. To vše má ve velmi krátkém fil-
mu navodit v divákovi pocit, že ani vše nezhlédl a
nepoznal a že se musí rozhodně na Karlštejnsko
vydat, aby si to tady užil na vlastní kůži. Na
Karlštejnsku je na relativně malém prostoru zážit-
ků minimálně na týdenní dovolenou!
Jak jste si užil slavnostní večer v karlových va-
rech? Jaký byl?
Napínavý a s příjemným koncem. Po červeném
koberci si pro ocenění v největším a nejstarším
festivalu filmů s turistickou tématikou nechodí
člověk každý den. Když se hodně snaží a má ještě
trochu štěstí, tak spíš jen jednou za život. Tak
jsem si to skutečně užil - tím spíš, že jsem hodně
emotivní člověk.
Proč jste pro film vybral zrovna název karlš-

tejnsko ve ¾ rytmu? Inspiroval vás k tomu St-
raussův valčík, který film doprovází?
Karlštejnsko v názvu je jasné. Celý film mapuje
právě tento nejnavštěvovanější turistický region.
Rytmus mu dává valčík Johanna Strausse Na krás-
ném modrém Dunaji. Je to velmi svěží hudba a
plně odpovídá mému vnímání prožitků na Karlš-
tejnsku. Vzpomněl jsem si na ni při jednom z letů
balonem, a pak už mi zněla v uších snad při všech
dalších natáčeních.
Film má čtyři a půl minuty. Jak dlouho jste ho
natáčeli?
Dlouho. Více než rok. Bylo potřeba na něm za-
chytit některé akce, a ty se konají jen jednou roč-
ně. Občas jsme čekali na počasí a jednou nám
onemocněl šašek - maskot Karlštejnska.
Z kolika míst na karlštejnsku jsou záběry?
To se dá jen těžko spočítat. Je tu opravdu plno
krásných a zajímavých míst a hodně míst s oprav-
du silnými zážitky. Snad jsme zabrali vše podstat-
né, a pokud má divák pocit, že mu tam něco chy-

bělo, ať se na to přijde podívat naživo! V tom je
smysl filmu!
Záběry z výšky jsou z balonu. Je náročné natáčet
v něm?
Lety balonem jsou dobrodružné a zajímavé, ale
překvapivě klidné. Problém je v tom, že letíte tam,
kam vás nese vítr. Zkušený pilot balonu Karlštejn
Jan Smrčka sice svůj balon ovládá mistrně, ale ani
on se nedokázal vrátit zpět pro opakovaný záběr,
naletět přesně na místo, které bylo třeba zabrat.
Proto těch letů bylo poměrně hodně.
Co bude s filmem dál, kde jej budete prezentovat?
Film bude dostupný na všech hlavních turistic-
kých internetových stránkách na Karlštejnsku
(především www.karlstejnsko.info) a dalších ces-
tovatelských serverech. Tak, aby ho návštěvníci
nepřehlédli a mohli si připravit dostatek času pro
vše, na co je film láká. Dále bude distribuován na
DVD přímo zájemcům o náš region a bude-li do-
st peněz, byli bychom rádi, kdyby se dostal i do
dalších médií.  Lucie PALIČKOVÁ

CENA JE NAŠE! Vladimír Glaser (uprostřed) při přebírání ocenění na festivalu Tourfilm v Karlových
Varech. Foto ARChIv

Poberouní – Svatomartinské pos-
vícení se na návsi v Letech bude
konat v sobotu 10. listopadu. Tra-
dičně na něm bude vyhlášen laure-
át Ceny Našich novin - Ceny Ar-
nošta Tučka. Redakce nezávislého
poberounského občasníku tímto
způsobem už 13 let oceňuje ty, kte-
ří nezištně pracují pro náš kraj.
Redakční rada a Akademie laureátů
(držitelé Ceny NN z uplynulých let)
navrhli letos 27 jmen a z nich ná-
sledně vybrali deset »finalistů«. Ce-
nu NN za rok 2012 si v Letech pře-
vezme jeden z nich.
Svým hlasováním se rozhodnutí po-
roty můžete pokusit ovlivnit stále i
vy, čtenáři. Stačí, když jedno z dese-
ti jmen zašlete na adresu redak-
ce@nasenoviny.net  (případně kla-
sickým dopisem na  Naše noviny,
Třebaňská 96, 267 29 Zadní Tře-
baň). Z autorů čtenářských návrhů
vylosujeme jednoho, který získá dár-
kový balíček a 2.000 Kč od hlavního
partnera ceny firmy K+V Elektro.
Více o Ceně NN si můžete přečíst na
stránkách http://cnn.nasenoviny.net.

Josef KOZÁK

»Finalisté« Ceny NN 2012

FRÝDLOVÁ Stanislava, Zadní
Třebaň - za mnohaletou obětavou
pomoc při kulturních akcích v Po-
berouní, za spolupráci s NN
KOZÁK Petr, Řevnice - za práci

pro řevnický Sokol, za podporu regi-
onální kultury a regionálního sportu,
za spolupráci s NN
KRÁL Karel, Dobřichovice - za
oddanost amatérskému divadlu. Za
to, jak skvělým hereckým výkonem
v muzikálu Noc na Karlštejně repre-

zentuje náš region po celé republice
KRATOCHVÍL Václav, Dobřicho-
vice - za dlouholetou práci pro Dob-
řichovice, účast v kulturním dění i
zásluhu na kvetoucí spolupráci se
zahraničními partnerskými městy
PETROVÁ Pavla, Leč - za dlouho-
letou práci a nadšení pro dětskou
lidovou muziku Notičky
SNOPKOVÁ Lenka, Hlásná Tře-
baň - za práci s dětmi v hlásnotře-
baňském Sokole, za organizace růz-
ných akcí pro děti
STIBAL Bohumil, Všeradice - za
enormní snahu o povznesení a roz-
voj Všeradic, za osvícené vedení této
obce, za přínos rozvoji Podbrdska
SUCHÁ Mirka, Všeradice - za or-
ganizování kulturních i sportovních
akci v obci, za aktivní účast na ak-
cích regionálních, spolupráci s NN
TAMCHYNA Ivo, Řevnice - za
dlouholetou práci s dětmi a mládeží
v divadelním prostředí, za přínos pro
kulturu v Poberouní
ZROSTLÍKOVÁ Ivana, Řevnice -
za založení taneční skupiny Promě-
ny, kterou úspěšně a s obdivuhodnou
obětavostí vede od roku 2007

Vycházka povede na Hřebeny
Podzimní geologickou vycházku za krásami naše-
ho kraje pořádá v sobotu 27. 10. všenorská kni-
hovna. Naplánovali jsme ji na Hřebeny, do oblas-
ti mezi Dobřichovicemi, Černolicemi a Všenory.
Projdeme se po pláži dávného ordovického moře,
které omývalo břehy kontinentu Gondwana před
460 miliony lety. Navštívíme skalky na Hvíždinci
nabízející impozantní výhled do údolí Berounky.
Z Čertových skal nad Černolicemi se zase naský-
tá široký rozhled do krajiny budované horninami,
ve kterých je zapsána historie od konce starohor.
V třetihorách se pod skalisky rozprostírala jezera
a údolím Všenorského potoka - všenorskými vra-
ty - protékala zlatonosná řeka. 
Sraz je 27. 10. v 10.15 na dobřichovickém nádra-
ží, předpokládaný příchod do Všenor, kde se po
asi devítikilometrovém výšlapu rozejdeme, je ko-
lem 15.00 hodin.  Alena SAháNková, všenory

Finalisté už jsou vybráni. Kdo z nich dostane cenu?
KONEČNÝ VERDIKT STÁLE JEŠTĚ MŮŽETE OVLIVNIT. AUTOR JEDNOHO ZE ČTENÁŘSKÝCH NÁVRHŮ ZÍSKÁ 2.000 KČ

MÁ SMYSL PRO HUMOR. Jeden z kandidátů Ceny NN Václav Kratochvíl
(vpravo) nezapře, že má smysl pro humor. Takto »zapózoval« fotografovi při
letošních Dobřichovických vinařských slavnostech.         Foto NN M. FRÝDL
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Pozdní sběr představil svoji »hymnu«
K JUBILEJNÍMU HRANÍ HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ KAPELY DORAZILO REKORDNÍCH OSM MUZIKANTŮ

Jak ten čas letí! Už podvacáté jsme
se sešli U Máni v Hlásné Třebani s
kapelou Pozdní sběr, abychom si ne-
jen zahráli, ale hlavně zazpívali. Do-
razilo rekordních 8 nástrojů, od malé
mandolíny až po velkou basu, něko-
lik kytar, housle a banjo. S hudební-
mi nástroji dokonce přijeli i dva naši
kamarádi z Prahy! Hospůdka byla
zaplněná do posledního místečka,
přišel nás povzbudit i hlásnotřebaň-
ský starosta Vnislav Konvalinka s
rodinou. Krásná atmosféra, ani jsme
nezpozorovali, že už udeřila »poli-
cejní« dvaadvacátá hodina a my mu-
síme muzicírování nechat. Moc se
nám  sice nechtělo, ale nedalo se nic
dělat. 
Přijďte se i vy příště podívat a zazpí-
vat si s námi. Je to fajn, když odchá-

zíte senza naladěni, usměvaví a
hlavně - hudebně naladění... Je moc
príma, že se tyto akce konají, proto-
že vždy přinesou pohodu, kterou
všichni moc a moc potřebujeme.
A abych nezapomněla - při jubilej-
ním dvacátém hraní nás Pozdní sběr
překvapil svojí »hymnou« - písní,
kterou si sami složili. Moc se jim
povedla, ostatně, posuďte sami!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Kina v okolí
KINO LITEŇ
26. 10. 18.00 BITEVNÍ LOĎ
2. 11. 18.00 VE STÍNU

KINO ŘEVNICE
26. 10. 20.00 VELKÁ LÁSKA
27. 10. 20.00 TO JE JEN VÍTR

KINO CLUB ČERNOŠICE
23. 10. 20.00 TADY HLÍDÁM JÁ

KINO MÍR BEROUN
22. 10. - 23. 10. 18.30 VE STÍNU
24. 10. - 25. 10. 17.30 (Čt 20.00)
DRUHÁ ŠANCE
24. 10. 20.00 MAZEL
25. 10. - 28. 10. 15.30 (Čt 17.30, Pá
18.30) KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 3D
27. 10. - 3. 11. 20.00 (So 17.30 a 20.00,
Ne-Po 18.30, Út 17.30) SKYFALL
30. 10. 20.30 CESTA NA MĚSÍC +
PODIVUHODNÁ CESTA
31. 10. 17.30 PROBUDÍM SE VČERA
1. - 2. 11. 17.30 ASTERIX A OBELIX
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA
3. 11. 15.30 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
3. 11. - 4. 11. 17.30  (Ne 18.30) MUŽI V
ČERNÉM 3 3D
5. - 6. 11. 18.30 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

KINO RADOTÍN
23. - 24. 10. 10.00 TADY HLÍDÁM JÁ
23. a 25.10. 17.30 ASTERIX A OBELIX:
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA
23. 10. 20.00 TO JE JEN VÍTR
24. 10. 17.30 96 HODIN: ODPLATA
24. 10. 20.00 POSEL
25. 10. 20.00 NABOŘ A UJEĎ
26. - 27. 10. 17.30 (So 20.00) SKYFALL
26. 10. 20.00 MAZEL
27. 10. 15.00 ASTERIX A OBELIX: VE
SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA
27. 10. 17.30 DVA NULA
30. 10. 17.30 BOJOVNICE
30. 10. 20.00 PARANORMAL ACTIVITY
31. 10. 17.30 ASTERIX A OBELIX: VE
SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 
31. 10. 20.00 SKYFALL
1. 11. 17.30 7 DNÍ HŘÍCHŮ
1. 11. 20.00 DIVOŠI
2. 11. 17.30 SAMSARA
2. 11. 20.00 NĚŽNOST
3. 11. 16.00 PŘÍBĚH ZVÍŘÁTEK
3. 11. 17.30 PODIVUHODNÁ CESTA /
CESTA NA MĚSÍC
3. 11. 20.00 THE DOORS: LIVE AT HOL-
LYWOOD BOWL 68 - záznam koncertu
6. 11. 19.00 HASTA LA VISTA

Klíček shání posily
Dětský folklorní soubor klíček z
Řevnic přijme několik nových dětí
do přípravky. Zkoušky jsou ve stře-
du od 16.00 na 2. stupni ZŠ Řevnice.
Přípravku vede Marcela Mourečko-
vá. Zájemci se mohou hlásit na: kli-
cek.li@seznam.cz.
ludmila CHRoUSTová, Řevnice 

Havelská tancovačka 
se rozjížděla pomalu
Zadní Třebaň – Osmdesát lidí se po-
bavilo a zatančilo si na Havelské zá-
bavě, která se konala 13. října v zad-
notřebaňském Společenském domě.
Začátek večera byl rozpačitý - návš-
těvníci chodili postupně a teprve po
desáté hodině se zábava rozjela.
Nakonec se lidem nechtělo domů a
hudební skupina Studio R dvě hodi-
ny přidávala. „Myslím, že se to po-
vedlo, přišlo kolem osmdesáti lidí.
Příjemným překvapením byla účast
mnoha mladých,“ řekl starosta Zad-
ní Třebaně Stanislav Balíček.   (lup)

Tipy NN
* Snímky Zdeňka Valeše a Tomáše
Kudrny jsou od 21. 10. vystaveny ve
velkém sále zámku Dobřichovice. (vlc)
* Skupina Sto zvířat koncertuje 26.
10. od 20.30 v Clubu Kino Černoši-
ce. (vš)
* Kaleidoskop čtení a písní k 28. říj-
nu uvádí pod názvem Snění o minu-
losti 28. 10. od 17.00 v zámku Dob-
řichovice soubor Ludus musicus. Vs-
tupné 100/50 Kč. (vlc)
* Výstava obrazů Dalibora Lukáše
potrvá v Muzeu Českého krasu Be-
roun do 28. 10. (mif)
* Divadelní představení Improvyž-
lace můžete vidět 30. října od 20.00
v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Fotky Stanislava Chládka z Aleut-
ských ostrovů jsou v klášteře Skalka
vystaveny do 31. 10. V kostelíku sv.
Máří Magdalény na Skalce jsou do
konce října k vidění kresby a objekty
Jitky Štenclové. (jab)
* Běžně nepřístupné bývalé apart-
má panovnice v Císařském paláci
hradu Karlštejna můžete navštívit
do 31. 10. Vstupné 170/110 Kč, ro-
dinné 540 Kč. (pef)
* Folková zpěvačka Pavlína Jíšová
vystoupí 2. 11. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Vernisáž výstavy fotografií Řev-
ničana Vladislava Skaly Biblické a
jiné kraje se uskutečné 6. 11. od
19.00 v Modrém domečku Řevnice.
Výstava potrvá do 22. 12.          (šah)
* Seminář bubeníka Miloše Vacíka
se koná 6. 11. od 18.00 ve velkém
sále zámku Dobřichovice.          (vlc)

Po letní premiéře se na scénu opět vrací muzikál světáci
v nastudování Dobřichovické divadelní společnosti. vi-
dět je můžete 30. 10. a 1. 11. od 19.30 hodin v řevnickém
kině. „Představení doprovází živý orchestr, celkem je »v
akci« přes čtyřicet lidí. Je těžké je tam vůbec dostat. Ješ-
tě méně místa je ale v semaforu,“ říká režisér světáků
Petr Říha s tím, že ve známém pražském divadle budou
světáci uvedeni v neděli 4. 11. od 19 hodin. obsazení
muzikálu bude stejné jako v létě v Dobřichovicích, mimo
jiné tedy s hostujícím Janem rosákem v roli profesora.
(lup) Foto Jan SeIdel st.

Na začátku zábavy byli muzikanti v přesile

U Máni - »hymna« skupiny Pozdní sběr
Dneska v Hlásný Třebani, v restauraci U Máni, kapela tam večer vyhrává. 
Jmenuje se Pozdní sběr, k zpěvu, tanci hraje všem, a tak je tam dobrá nálada.
Je tu k mání, bez přestání skvělá kuchyně, dáš si kuře ála bažant na bílém
víně. Zazpívat si do skoku, přijdou Holky v rozpuku, každou středu při dob-
rém víně. 

ref.: Pozdní sběr když tango, valčík, polku, mambo začnou skvěle hrát, 
hned taneční páry na parket se začnou cpát. Pak se dějí věci, že civějí všeci
v němém úžasu, trsají tak svěle jako v Praze v Parnasu. 

Proto v Hlásný Třebani, scházíme se U Máni, až se z toho stává tradice, 
je tam hezká servírka, jmenuje se Pavlínka, o hosty se stará velice. 
Je pro pány bez ustání pivo plzeňský a pro dámy zase k mání moravský. 
Zazpívat si do skoku, přijdou Holky v rozpuku a baví se při tom velice.

U MánI. Hlásnotřebaňská kapela Pozdní sběr při svém jubilejním dvacá-
tém vystoupení. Foto ARCHIv

Posvícenské rockování. v sobotu 6. října se sešli příznivci rocku v
restauraci U Janů v karlštejně, aby si v deštivém podzimním večeru užili
pořádnou muziku. I když to zpočátku vypadalo, že muzikanti budou v pře-
sile, dopadlo to dobře a rockeři nás nenechali na holičkách. Během veče-
ra se na pódiu vystřídaly tři kapely – Avion, The Metuzalém a Tenemit (na
snímku). všechny hrály svoje vlastní skladby i osvědčené převzaté pecky.
v kapelách The Metuzalém a Tenemit hrají dva karlštejnští rodáci – saša
Pavlišen a Honza Bouček. saša na bicí a Honza alias sambám na basky-
taru. všem, kteří přišli a vytvořili skvělou atmosféru, patří dík, stejně tak ka-
pelám. Text a foto Martina MoTTlová, Karlštejnští mazáci, Karlštejn

Světáci se vracejí, vidět je můžete v kině i v Semaforu
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Všeradův kurýr

Volby do zastupitelstva Středočeské-
ho kraje bohužel opět prokázaly, že
lidé jsou nepoučitelní. Za své vzalo
pořekadlo Podruhé do stejné řeky
nevstoupíš. My jsme se do stejné ře-
ky vrhli opět a s ještě větším rozbě-
hem. Proč? 
Copak nikdo z vás nesledoval vývoj
v minulém období, kdy se střední
Čechy staly nejzadluženějším kra-
jem v ČR? Nikdo neviděl nesysté-
movost práce krajského zastupitel-
stva, klientelismus, bezuzdné roz-
krádání a mrhání krajskými penězi?
Nikdo z vás si neuvědomuje, že tyto
peníze mají sloužit všem občanům
Středočeského kraje a ne hrstce vy-
volených obcí určených stranickým
klíčem? Nyní, když se nám naskytla
možnost nastolit změnu, tak jsme ji
nevyužili. Naopak, posílili jsme moc

předchozí vládnoucí garnitury. 
Znovu se ptám: Proč?!
Je pohodlnější u piva nadávat, jak to
stojí za starou belu, než jít k volbám,
vyjádřit svůj názor na dění a pokusit
se o změnu. Jinak si tak nízkou vo-
lební účast (36,45 %!) nedokáži vy-
světlit. Svědčí snad toto číslo o tom,
že 63,55 % oprávněných voličů je
spokojeno se současným stavem?
Anebo jsou pohodlní něco měnit a
budou pouze kritizovat další vývoj? 
Volba vhodné kandidátky je dalším
aspektem, který ti, co se voleb ales-
poň zúčastnili, moc nepochopili. Vž-
dyť 27,61% platných hlasů bylo pro-

mrháno na subjekty, které již ze své
podstaty neměly šanci ve volbách
uspět! Každý, kdo alespoň jednou
týdně sleduje zprávy, musel vědět,
že ve Středočeském kraji jsou pouze
čtyři strany, které mohou prosadit
své lidi do zastupitelstva. Pokud se
tedy již rozhodl jít k volbám, měl
uvažovat v těchto intencích: Musím
volit jeden z těchto čtyř subjektů, ji-
nak můj hlas ztrácí význam a moje
volba je zbytečná.   
Našlo by se ale dost dalších odpově-
dí na výše uvedenou otázku. Je však
zbytečné je nyní dále rozebírat. V
zastupitelstvu kraje máme to, co

jsme si sami zvolili, anebo svojí neú-
častí nechali zvolit. Je to fakt, s nímž
se bohužel musíme na další čtyři
roky smířit. Nic s tím nenaděláme.   
Děkuji těm, kteří se voleb do kraj-
ského zastupitelstva zúčastnili. Pro-
kázali, že jim budoucnost našeho kra-
je není lhostejná. Mrzí mě nízká vo-
lební účast, neboť jsem byl přesvěd-
čen, že naši občané chápou nutnost
nastolit změnu a prokáží to vysokou
volební účastí a správnou volbou.
Bohumil StIBAL, starosta Všeradic

Mrzí mě nízká volební účast i jak to dopadlo!
STAROSTA VŠERADIC BOHUMIL STIBAL KOMENTUJE VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 21/2012 (111)

ZE ZÁMECKÝCH VEČERŮ. Alena Šustrová mezi svými fotografiemi, které pořídila na Zámeckých večerech ve
Všeradicích. Foto ARCHIV

Jančařík vyzpovídá
Rudu z Ostravy
Zámecký večer se koná 26.10. od
18.00 ve všeradické galerii M. D.
Rettigové. Moderátor Petr Jančařík
bude tentokrát zpovídat herce a ba-
viče Michala Kavalčíka, známého
pod jménem Ruda z Ostravy.
V galerii si také můžete prohlédnout
výstavu fotografií Aleny Šustrové s
názvem Ze zámeckých večerů (pře-
vážně) nevážně. Šustrová patří mezi
návštěvníky, kteří si Zámecké večery
nenechají ujít nikdy. A protože je ta-
ky skvělá fotografka, domluvily jsme
se, že uděláme po téměř dvouleté
historii těchto akcí, jichž už se zú-
časnilo třicet hostů, fotografickou
retrospektivu. Rádi bychom divá-
kům, kteří jsou pravidelnými i ne-
pravidelnými návštěvníky Zámec-
kých večerů, připomněli známé tvá-
ře, které nás za dobu jejich trvání
navštívily. A taky aby si návštěvníci
připomněli historky, které na sebe
hosté prozradili. Na výstavu foto-
grafií se můžete do všeradické gale-
rie přijít podívat do 30. Iistopadu.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Drakiáda se na fotbalovém hřišti
ve Vižině koná 27. 10. od 14.00. (jaf)
* Lampionový průvod se uskuteční
27. 10. od 18.00 ve Všeradicích. Sraz
na horní návsi u hasičárny.          (mis)
* Na posvícenské zábavě s tombo-
lou si můžete zatancovat 27. 10. od
20.00 v Europajzlu Vižina. Hraje
Sortiment.                Jana FIALOVÁ
* Obrazy česko-holandského malí-
ře žijícího v Německu Paula van
den Berga (Pavla Horáka) budou v
galerii M. D. Rettigové Všeradice
vystaveny od 1. 11. do 31. 12. Verni-
sáž první listopadový den začne v
17.00. Sylva ŠkArDOVÁ
* Halloween se bude slavit 3. 11. od
14.00 v Zámeckém dvoře Všeradi-
ce. Pro děti budou připraveny hry a
soutěže, balení mumií, dlabání dýní
i soutěž o nejstrašidelnější masku.
Vstup 50 Kč.   Marcela BuSSOVÁ
* Svatomartinský průvod spojený s
hledáním pokladu pořádá 7. 11. Klub
Betlém Lochovice. Sraz je v 16.00
před klubem.      Olga MArEŠOVÁ

Vižinští mladí hasiči
závodili v Hořovicích
Závodů v Hořovicích se zúčastnili
mladí hasiči z Vižiny. Pečlivě se na
ně připravovali. Na schůzkách tré-
novali topografické značky, vázání
uzlů, první pomoc, způsoby hašení,
orientaci mapy, překonání lana a st-
řelbu ze vzduchovky. Závodů na ho-
řovické Dražovce se zúčastnilo 21
družstev. Pak se utkaly štafety dvo-
jic. Po občerstvení děti s napětím
očekávaly vyhlášení výsledků. Díky
I. Randákové a P. Štáralové, jež se
loni zasloužily o probuzená hasičské
činnosti ve Vižině, místní caparti ob-
sadili 5. místo. Patří jim veliká gra-
tulace!         Jana FIALOVÁ, Vižina

VÍTR SE SCHOVÁVAL. Drakiáda se konala 13.10. ve všeradickém Zá-
meckém dvoře. Sešlo se na třicet draků a jiných létajících potvor. Počasí
vykouzlilo slunečný den, jen vítr si s námi hrál na schovávanou. Pro děti
byly připraveny hry, soutěže i odměny. Na závěr se na ohni pekly buřty,
brambory a jablíčka. Marcela BUSSOVÁ, Všeradice Foto ARCHIV
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Čekám na fotku, před níž se ukloním!
EXOTICKÉ SNÍMKY JAROMÍRA MACURY JSOU V ŘEVNICKÉM MODRÉM DOMEČKU K VIDĚNÍ DO KONCE ŘÍJNA

Pozvání k besedě do Obecní
knihovny v Mořince přijala zná-
má spisovatelka Irena Ober-
mannová. Nejprve nám předs-
tavila svůj projekt nazvaný No-
sit básně a přednesla pár ús-
měvných básniček. Nápad mít
básničku, nebo její krátký úry-
vek vytištěný na tričku, nás op-

ravdu nadchl. Je to skvělý způ-
sob, jak dostat básně do podvě-
domí lidí.
Poté nám Obermannová přečet-
la úryvek z mediálně propírané
Tajné knihy. Je jasné, že veške-
ré otázky směřovaly právě k té-
to knize. Proč ji napsala, co ji k
tomu vedlo, zajímá spoustu li-

dí. My jsme využily příležitosti
a probraly vše přímo s autor-
kou. Knihovnou zaznělo, že je
to její nejlepší literární dílo. 
Na závěr jsme si popovídaly o
jejích dcerách. Setkání nás obo-
hatilo a už se těšíme na dalšího
hosta. Lucie cHrOusTOVÁ, 

knihovnice, Mořinka

Řevnice - Jaromír Macura se
narodil v roce 1945 v Českém Těší-
ně. Po pádu železné opony si mohl
konečně pootevřít vrátka ke svo-
bodnému cestování více či méně
exotickými krajinami. Fotografie
pořízené na jeho výpravách jsou
pod názvem andělé přírody do 31.
října vystaveny v řevnickém Mod-
rém domečku.
Kdy jste se poprvé dostal k fotogra-
fii? Čím vás tento umělecký obor
uchvátil?
Celý život jsem miloval daleké ze-
mě. Četl jsem cestopisné i dobroduž-
né knihy, abych objevoval tajemství
dalekých zemí. Cizokrajný svět se mi
však otevřel až po roce 1989, do té
doby byl jakýkoliv »výjezd« za hra-
nice pro mě tabu. Pořídil jsem si prv-
ní fotoaparát a tvořil první amatérské
snímky. Profesionální výbavu jsem si
pořídil později. 
Na fotografování je pozitivní, že kaž-
dá fotografie vám umožní zachytit
okamžik, který se už nikdy nevrátí.
Díky fotografiím mohou poznávat
cizokrajné země i ti, kteří z různých
důvodů nemají možnost cestovat.
co fotíte nejraději? Máte ve sbírce
fotografii, která má pro vás největší
cenu?
Nejraději mám krajinářskou fotogra-
fii. V hledáčku fotoaparátu se vám
motiv krajiny zobrazí v různých úh-
lech a pozicích. Je přesně vymezený
tak, jak mu to uvažovaným záběrem
dovolíte a jak jej vnímáte. Okolo vás
přestává plynout čas. Cvakne uzávěr-
ka a vše je zachyceno vzpomínkou.
Pak hledám další motiv, aby se čas
znovu zastavil a okamžik, který chci
zachytit, byl opět se mnou. V archivu
mám fotografií hodně. K mnohým
mám emotivní vztah, protože mi vra-
cejí vzpomínky na prostor, ve kterém
byly tvořeny. Jako každý fotograf na
svoji »top« fotografii stále čekám,
takže o ceně se nedá hovořit.
Jste také cestovatelem, která země je

tou »vaší«, kterou máte nejraději?
Ke každé zemi, kterou chci navštívit,
si musím předem vytvořit určitý vz-
tah. Díky internetu už to není ne-
snadné. Samotné cestování není ta-
kový problém, protože dnes už nás
od světa nedělí hranice. Svoboda po-
znávat svět je zde. Je v ní volba i vel-

ká výzva a záleží jen na nás, jak s ní
naložíme. Svobodě a Světu je jedno,
ze které země přijíždíme. Svět je
nám konečně a plně otevřen. 
Je mnoho zemí, které se potýkají s
obrovskou chudobou, zejména v
Africe a Jižní Americe. Pozoruhodné
je, že jejich obyvatelé si vesměs ne-

zoufají a věří, že bude lépe. Dovedou
se radovat z každé maličkosti. V čes-
ké kotlině je tomu právě naopak. 
A která země je tou »mou«?  Z těch,
které jsem navštívil, nejraději vzpo-
mínám na Austrálii.
Proč zrovna na ni?
Je to pro mě země s výrazně pozitiv-
ními zážitky. Rád se vracím na místa
zachycená v čase. Vybavují se mi vz-
pomínky na momenty zhotovení fo-
tografie a najednou vím, kde to bylo,
zda to bylo v absolutní samotě nebo
stál někdo poblíž. Dokonce je mi jas-
né, jaké bylo tenkrát počasí a jak
jsem se zlobil, že snímky nějak nevy-
cházejí. A ty dost často nevycházejí
dle mých představ. Věřím, že se mi
jednou podaří »top« snímek, před
kterým se pokorně ukloním a řeknu
si: To je super! Ale takový jsem ještě
neudělal, a tak mám z toho čekání
slušný archiv, ze kterého občas něco
vyberu a podělím se s ostatními. 
Kam se chystáte na svou další cestu
a s kým nejraději cestujete?
Začátkem listopadu mě čeká výprava
do Argentiny, Chile a Bolivie. V úno-
ru 2013 mám v plánu velké putování
po Novém Zélandu. Rád cestuji s
přáteli, na které je spolehnutí, s »ka-
marády do deště«. Nejraději však
cestuji se svými blízkými.

Helena PELIKÁNOVÁ

Tajná kniha, ta nás zajímala nejvíc
V MOŘINCE BESEDOVALA SPISOVATELKA IRENA OBERMANNOVÁ

NA VERNISÁŽI. Jaromír Macura na zahájení výstavy svých fotografií v řev-
nickém Modrém domečku. Foto Šárka HaŠKOVÁ

MEZI NÁMI DĚVČATY. Irena Obermannová na besedě v Mořince. Foto Lucie cHROUSTOVÁ

Jaromír MACURA
- žije v Praze 
- fotografování, především krajiny,
se věnuje devět let
- je členem nezávislého sdružení
fotografů FOTOASO
- vydal knihu fotografíí Barevnej
svět aneb Fragmenty z přírodních
krás amerického západu
- kromě Řevnic vystavuje v součas-
né době i v Praze - v prostorách vi-
nárny Na šikmé ploše v Mikuland-
ské ulici je k vidění výstava Kuba
nepoeticky poetická              (helpel)

Tanec vás přenese do krajin
exotického orientu
Odpoutat se na příjemnou hodinku od všedního
života a prostřednictvím tance se přenést do vz-
dálených krajů orientu můžete každý pondělní
podvečer. V komorním prostředí malého sálu nad
řevnickou sokolovnou se v 18.00 schází ty, jež
mají chuť příjemně strávit čas, protáhnout se,
zpevnit postavu i se uvolnit pod vedením trpělivé
lektorky Martiny Babincové. Že na tanec nemáte
vlohy a postavu? Kdepak, to nevadí, vše je vede-
no v přátelské atmosféře a nějaký ten faldík roz-
hodně není na škodu. Tak pokud máte chuť, přijď-
te mezi nás! Martina VÁcLaVKOVÁ, Lhotka

Kochala jsem se nádherou...
V neděli 14. října jsem vezla syna do řevnického
kostela. Měl zde natáčet »nějaký koncert«. Říka-
la jsem si: Odvezu ho tam, zajdu na kafe a až mi
Venda zavolá, sjedu pro něj. Když jsme přišli do
kostela, byla zvuková zkouška, která mne velmi
zaujala. Rozhodla jsem se tedy zůstat a - vůbec
nelituji. Byl to nádherný zážitek. Sbory Laeticie z
Prahy a  Canto Carso ze Řevnic vedené sbormi-
strem Romanem Michálkem předvedly perfektní
výkon. Kromě zpěvu byla ke slyšení i hra na var-
hany v podání Ivany Kylarové. A tak jsem seděla,
poslouchala a kochala se nádherou kostela. Sta-
rosti na hodinu odplavaly a mně došlo, že je po-
třeba se občas v dnešním uspěchaném světě za-
stavit a jen poslouchat. A to jsem rockerka!

Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn
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Vážená paní starostko! Píši Vám
otevřený dopis ohledně potíží s míst-
ním Sokolem. Již přes deset roků žá-
dáme představitele Sokola pana
Cmírala, aby zajistil odpovídající zá-
brany ohledně míčových sportů.
Jelikož nám tato organizace působí
škody na našem majetku. Velké akce
pořádané na tak malém prostoru,
které začínají v ranních hodinách a
končí pozdě večer, nás obtěžují neu-
stálým hlukem, padáním míče na náš
pozemek, vstupováním cizích osob
pro míče bez našeho vědomí, mláce-
ní míče o dům atd. Sokolové si musí
uvědomit, že se naše obec dvojná-
sobně rozrostla a kapacita areálu ne-
může stačit. Sama jste byla přítomna

jednání, které se konalo více než
před rokem, na němž jsme navrhli
několik řešení. Bohužel dodnes se
situace nezlepšila, ba právě naopak.
Pan Cmíral nás v očích veřejnosti
staví do role nepřátel a odpůrců So-
kola. To ale není pravda. Rád bych
upozornil, že v době vedení Sokola
Borkem Švédem jsem pro Sokoly
vyráběl nábytek do klubovny zdar-
ma! Borek budoval Sokol pro lidi a
ne pro největší finanční zisk... 
Pan Cmíral zdůrazňuje, že náš dům
stojí těsně na hranici a že jsme se k
areálu Sokola přilepili. Chtěli by-
chom podotknout, že dům byl dosta-
věn v roce 1928, když zde ještě byla
louka, kterou vlastnil pan Motyčka.

Sokolové vlastní tento pozemek až
od roku 1931! Nám nedělá žádnou
radost neustále řešit tuto situaci, ale
chceme, aby nám nebyl ničen maje-
tek a měli jsme trochu klidu, jako os-
tatní obyvatelé obce.
Nyní bezprostředně u našeho domu
nastoupila těžká technika a bez ja-
kýchkoliv plánů a povolení měla bu-
dovat hřiště. To už je přinejmenším
troufalé. Na dotazy a připomínky
nám pan Cmíral odpověděl, aby-
chom si na vlastní náklady zabezpe-
čili svůj majetek a pokud se nám to
nelíbí, ať se odstěhujeme.
Pan Cmíral zřejmě nečetl váš článek
v Našich novinách o dobrých sou-
sedských vztazích. Tento člověk zřej-

mě pojem dobré sousedské vztahy
nezná, anebo patří mezi ty (o nichž
taky píšete), kteří nechtějí tyto vzta-
hy řešit. Arogantně prosazuje svoje
zájmy za každou cenu a jakýmkoliv
způsobem. Nevíme, kdo by v tomto
případě chtěl sousedit s místním So-
kolem. Považovali jsme za nutné
Vás s touto skutečností seznámit.

Karel ŠPATNÝ, Lety

Možná už jste slyšeli o příběhu malé
Lucinky Švecové z Hlušovic u Olo-
mouce. Trpí mozkovou obrnou, epi-
lepsií a dalšími nemocemi. Její rodi-
na pro ni usilovně shání peníze na
speciální léčbu. Mimo jiné sběrem ví-
ček od PET lahví, která prodává do
sběrny. V letovském rodinném centru
Leťánek jsme se rozhodli Lucce po-
moci. A sbíráme také. 
Lucinka se narodila v dubnu 2011 cí-
sařským řezem jako druhé z dvojčat.
Od začátku se s ní život nemazlí. Kro-
mě dětské mozkové obrny jí při poro-
du nadělil spasmus nožiček, epilepsii,
postižené ledviny a plíce, špatný zrak
a otok mozku. Hned po narození byla
čtyřicet minut resuscitovaná. Její
dvojče Adélka se narodilo zdravé. 

Sbírka má pokrýt lázeňskou péči. Při
ní má Lucce pomoci speciální oble-
ček, který zvyšuje terapeutický účinek
neurofyziologických cvičení na po-
škozený nervový systém, ulehčuje ná-
cvik motoriky - sezení, stoj, chůze.
Čtyřtýdenní pobyt v lázních s uvede-
nou terapií přijde na 87 tisíc korun.
Do sbírky se můžete zapojit i vy. Stačí
nevyhazovat víčka od PET lahví,
mléka, džusů nebo šťáv a přinést je
do RC Leťánek, kde máme sběrné
místo. Zastavit se můžete kdykoliv v
době otevření herny (pondělí až stře-
da od 15:30 do 17:30) či v době kur-
zů. Další informace o sbírce najdete
na stránkách Leťánku – www.leta-
nek.cz.    Renata DUDOVÁ, Řevnice

Foto ARCHIV

Letovští budou dražit martinské husy
Vážení čtenáři Letovského zpravodaje!
Tentokrát nabízím spoustu pozvánek na
akce, které dokazují, že tvůrčí a organi-
zační potenciál v Letech je pěstován a
podporován. 
Na poslední říjnovou sobotu 27. 10. při-
pravují aktivní kynologové pátý ročník
Podzimního závodu. Zváni jsou závodní-
ci i diváci. Určitě bude na co se koukat.

Pro závodníky máme připravené bohaté ceny a trofeje. 
První listopadovou sobotu se bude v pivotelu MMX konat
setkání i projížďka na kole s cyklistickou elitou. Nebudou
chybět Jiří Ježek, Jaroslav Kulhavý, Ondřej Cink, Jan Škar-
nizl, místní Jirka Hudeček a mnoho dalších.
Další sobota, 10. 11., je rezervována  pro Martinské posvíce-
ní. Nebude chybět výborná muzika, jarmark, soutěže pro do-
spělé i děti, koláče, svatomartinské víno a poprvé také sva-
tomartinské husy. Děti i rodiče budou mít možnost zdobit
perníčky, vyrábět lucerny, aby si jimi mohli posvítit na závě-
rečném lampionovém průvodu vsí. Hned druhý den Leťánek
se Sokolem a klubem Haniel pořádají v areálu Sokola i v sále
U Kafků celodenní sportovní program pro celou rodinu.
V sobotu 17. listopadu se pojede závod na kolech Winter
Transbrdy a poslední listopadovou sobotu můžete zaskočit
na Leťánkův kurz zdravého vaření. A to už jsme se přiblížili
k prosinci, kdy se děti zase setkají s Mikulášem a čerty. 
Příjemnou zábavu a spoustu společných spokojených chvil!

Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Nejsme nepřátelé Sokola, chceme trochu klidu!
OTEVŘENÝ DOPIS KARLA ŠPATNÉHO STAROSTCE OBCE LETY BARBOŘE TESAŘOVÉ

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 11/2012 (44)

LETOVÁCI U VOLEB. Bezmála čtyřicet procent voličů dorazilo v Letech volit do krajského
zastupitelstva. Nejvíce z nich dalo hlas TOP 09 a ODS. (Viz strana 2) Foto Karel RÁŽ

Pomozte Leťánku rozhýbat Lucku!

Odpověď starostky
Vážený pane Špatný! Na základě
Vašeho podnětu bylo svoláno místní
šetření v areálu TJ Sokol Lety. Po
schůzce na hřišti v sokolovně a po
následném jednání se zástupci míst-
ního Sokola vám sděluji následující:
1. Bylo dohodnuto, že Sokol v co nej-
kratší době zajistí výrazná upozor-
nění pro uživatele prostor hřiště,
aby míčem či tenisovým míčkem ne-
poškozovali Vaši nemovitost.
2. Sokol do konce října umístí na vi-
ditelné místo v areálu TJ Sokol pro-
vozní řád hřišť a zařízení.
3. Plánované rozšíření stávajícího
hřiště bude projednáno na staveb-
ním úřadě v Řevnicích. 
4. Po jednání výboru TJ Sokol Lety
budou hledány další možnosti umís-
tění hřiště na tenis s přihlédnutím k
finančním možnostem Sokola. O vý-
sledcích Vás bude zástupce Sokola
informovat.
Dovolila bych si Vás požádat o sta-
novení Vašich požadavků, za kte-
rých by podle Vašeho mínění mohl
být plnohodnotně využíván celý are-
ál TJ Sokola Lety. S pozdravem 

Barbora TESAŘOVÁ, starostka 
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Mistři cyklistiky se sjedou do Letů
I VY MŮŽETE ABSOLVOVAT PROJÍŽĎKU S OLYMPIJSKÝMI VÍTĚZI, MISTRY SVĚTA, EVROPY ČI REPUBLIKY

Slovo Sebeobrana bude pro každého znamenat
něco jiného. Pokusím se popsat, v jakém duchu se
trénuje v letovském Sokole.
Přestože žijeme v klidném středoevropském pro-
středí a v regionu, který nevykazuje vysokou ne-
zaměstnanost a s tím spojené sociální napětí, set-
káváme se velmi často s násilím, které je patrné
již na základních školách. Motivů pro agresivní
chování může být mnoho, ale jedno mají společ-
né: strach! Strach z toho, že nejsem schopen vydě-
lávat dost peněz »normálním« způsobem, a tak
vezmu jinému, co mi nepatří, strach z toho, že bu-
du-li vypadat slabý a zranitelný, budu napaden, a
proto se chovám agresivně atd. 
Východisko vidím ve vytvoření takových mentál-
ních a fyzických schopností, abych byl schopen
do značné míry převzít za sebe a svoji rodinu zod-
povědnost a nepodléhat všeobecné iluzi, že pomá-
hat a chránit mě bude někdo jiný. Útočník si zpra-
vidla naplánuje svoji činnost tak, aby u toho poli-
cie nebyla. Z toho vyplývá, že na to budeme takř-
ka vždy sami! Buďto tuto skutečnost vytěsníme z
mysli a budeme doufat, že se nám situace, kdy bu-
deme muset hájit své zdraví nebo majetek, vyhne,
anebo se na případný útok připravíme. V tomto
případě platí přísloví: Těžko na cvičišti – lehko na
bojišti!
Již z povahy člověka, který ohrožuje ostatní agre-
sivním chováním, je zřejmé, že nezapadá do myš-
lenkového vzorce ostatních tzv. normálních lidí.

Bude se více méně jednat o lidi několika typů:
a) Jedinci, kteří jsou velmi dobře fyzicky vybave-

ní, případně ovládají některý z bojových stylů.
b) Osoby, které nedisponují žádnou výraznou
fyzickou převahou, a proto tento handicap vyva-
žují tím, že jsou ozbrojeni některou z volně do-
stupných zbraní 
c) Osoby pod vlivem omamné látky, která způso-
bí necitlivost vůči chvatům, které by za normál-
ních okolností dostaly protivníka vlivem bolesti
pod kontrolu 
Tréninky sebeobrany v našem oddíle jsou zaměře-
né právě na tyto možnosti. Jsou to boj s holýma
rukama, boj se zbraní (nůž, krátká tyč) a boj na
zemi. Každá z těchto oblastí má specifické vlast-
nosti. V pouličním boji bychom neměli vůbec nic
předpokládat, ale o to víc bychom měli předvídat.
Jakmile začneme předpokládat určitý vývoj situa-
ce, dostáváme se do slepé uličky a obrana se nám
začne vymykat z rukou. Když začne konflikt s
jedním útočníkem, můžeme vzápětí zjistit, že ho z
povzdálí jistí kamarádi. Může nastat situace, kdy
se budete potýkat s protivníkem, který není z po-
čátku ozbrojený a aniž byste si toho všimli, bude
mít v ruce nůž. 
Tyče, baseballové pálky a teleskopické obušky
jsou zbraně, které se dají skrýt jen obtížně a útoč-
níci mají zpravidla ve zvyku s nimi mávat a hro-
zit již dopředu a tím se připravují o moment pře-
kvapení. Výjimku tvoří teleskopický obušek,
který lze skrýt velmi dobře. (Pokračování příště)

Tomáš PeLiCH, instruktor sebeobrany, Lety

Lety - Setkání a vyjížďka s český-
mi cyklistickými esy se bude konat
3. listopadu v Letech.
Tři desítky špičkových závodníků
potvrdily svoji účast na akci, kterou
na závěr cyklistické sezony pořádá
letovský Pivotel MMX. Dorazit mají
například mistr světa a paralympij-
ský vítěz Jiří Ježek, mistr světa, vítěz
světového poháru a olympijský vítěz
Jaroslav Kulhavý, mistr světa Ondřej
Cink, mistr Evropy Kristián Hynek a
další. Chybět nebude ani letovský
jezdec, dvojnásobný mistr republiky
Jiří Hudeček ml. či cyklisté Sparty
Praha, Dukly Praha a celý tým
WHIRLPOOL AUTHOR.
Účastníci setkání mají sraz v pravé
poledne. O hodinu později startuje
vyjížďka, které se s mistry cyklistiky
může zúčastnit kdokoliv. Trasa měří
asi šedesát kilometrů a vedena je po

silnicích. Mezi třetí a čtvrtou odpo-
lední se cyklisté vrátí zpět do pivote-
lu, kde v 16.00 začne posezení s ús-
pěšnými závodníky spojené s video-
projekcí a autogramiádou. Zváni jsou
všichni, již chtějí strávit aktivní od-
poledne ve společnosti předních cyk-
listů.     Barbora TeSařová, Lety

S násilím se setkáváme všude, je i ve školách
V JAKÉM DUCHU SE TRÉNUJE SEBEOBRANA V LETOVSKÉM SOKOLE?

Chystají Den pro rodinu
TĚŠIT SE MŮŽETE NA CVIČENÍ I LEŤÁNKOVU HERNU 

doRaZÍ i hUdEČEK. Na setkání s mistry cyklistiky nebude chybět ani do-
mácí borec Jiří hudeček ml. (uprostřed). Foto ARCHiV

BoJ. Výcvik sebeobrany v letovském Sokole. 
Foto Tomáš PeliCH

Rodinné centrum leťánek s klubem
haniel a Sokolem lety připravuje
na 11. listopad program plný pohy-
bu, hraní a akčního vyžití nazvaný
den pro rodinu. Těšit se můžete na
cvičební maraton i leťánkovu hernu
s celodenním programem. Vše vy-
pukne v 8.30. V Sokole můžete rela-
xovat a protáhnout si tělo při lekcích
jógy, pilates či aerobiku klubu ha-
niel. V RC leťánek vás čeká bohatý
program pro děti i rodiče: Tvořivé a
hudební dílničky, batolata v akci,
ukázka montessori práce s dětmi.
Pro maminky přístroj na diagnostiku
pleti, poradna při líčení a péči o
pleť, podpora imunitního systému
bylinnými přípravky...
Vstupné za celý cvičební maraton je
200 Kč, jednotlivé lekce stojí 80 Kč,
Na program v herně RC leťánek vs-
tup dobrovolný!

Harmonogram akce v RC Leťánek
8:30 - 9:15 Nedělní rozcvička
9:30 - 11:00 Tvořivá dílnička
Podpora imunitního systému – ukáz-
ka bylinných přípravků a předvedení
přístroje na stav pleti, ukázka kos-
metického studia
11:00 - 12:00 hudební dílnička (zpí-
vání a hraní na hudební nástroje)
14:00 - 14:45 Montessori hernička -
ukázka montessori pomůcek
15:00 - 16:00 Batolata v akci 1-3
roky; tvořivá dílnička; podpora imu-
nitního systému – ukázka bylinných
přípravků, předvedení přístroje na
stav pleti
16:00 - 18:00 Poradna v líčení a
péči o pleť; batolata v akci
Během akce bude zajištěno malé ob-
čerstvení. Přijďte si užít den plný
sportu, relaxace a zábavy! 
Barbora TeSAŘOVÁ, RC leťánek

Martinské posvícení
Lety, náves 10. 11. 2012
11.00 - Zahájení jarmarku 
12.00 - Tango Band 
13.00 - Pilzner Jazz Band 
14.00 - Brass Band Rakovník 
15.00 - 17.00 Martin na bílém ko-
ni, přípitek svatomartinským ví-
nem, vyhlášení ceny Našich no-
vin, soutěže, hraje Třehusk 
17.00 - After 40 

odhalili VlKoNĚ. Nová socha Vlkoně Gigola zdobí nyní prostor před
dobřichovickou vinotékou v ulici 5. května. Kovová plastika byla slavnost-
ně odhalena 12. října starostou Michaelem Pánkem. Kromě něj byl příto-
men autor díla Tomáš Kůs, kurátorka Viktoria hradská, psychiatr Jiří
Krombholz či senátor Jiří oberfalzer. došlo i na kulturní vsuvku - nejzná-
mější příběh o vlku v naší kultuře přečetl Jiří Šafránek a o hudbu se posta-
ral Jiří Stivín. Slavnost uzavřel smíšený sbor účastníků písní Vlkoni náš,
ochraňuj nás! (lup) Foto Jan Seidel st.
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»Žně« vykradačů chat ještě nezačaly
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Dirigent tam stál a stál, musím říct: Je to borec!

MOŠTOVÁNÍ SKONČILO. Naposledy se v sobotu 20. října moštovalo v
Zadní Třebani. Celkem se za září a říjen vymoštovalo na jedenáct tun jab-
lek. Foto Lucie PALIČKová

Máte naopak nějaký příklad nety-
pické chatařské loupeže? Ať už pro-
vedením, nebo způsobenou škodou? 
Letošní případy zatím provedením i
zaměřením pachatele patří mezi ty
běžné. Pamatuji však případ, který
se udál před několika lety: zloděj
pachatel vnikl do objektu přes stře-
chu, z níž sundal tašky. Když jsem
začínala, vyprávěli mi kolegové, že
prošetřovali oznámení vloupání, kde
pachatel u dřevěné chaty odřízl celý
roh, aby se dostal dovnitř.
Před čím by se majitelé chat (a ne-
jen jich) měli mít nejvíc na pozoru? 
Myslím, že úroveň zajištění objektů
je všeobecně na dobré úrovni. Už z
toho důvodu, že většina jejich maji-
telů má domy a chaty pojištěné, a
musí tudíž splňovat určité bezpeč-

nostní podmínky, aby mohli uplatňo-
vat plnění případné škodní události. 
Přesto existuje oblast, kterou lidé
podle mého názoru stále podceňují –
krádeže věcí z neuzamčených chat.
V současné době chataři připravují
objekty a zahrady na zimu, pohybují

se venku na pozemku nebo v jeho
okolí a nechávají chatu nezamčenou.
Pro zloděje je pak velmi jednoduché
vlézt dovnitř a něco odcizit – nejčas-
těji to bývají tašky a peněženky s
doklady, hotovostí a platebními kar-
tami. Uživatelé rekreačních objektů

by také měli zvážit odvoz dražšího
zahradnického nářadí a dalšího vy-
bavení, aby eliminovali způsobenou
škodu na minimum, když už k vlou-
pání do jejich chaty dojde.

Miloslav FRÝDL

Z našeho kraje 
* Od 24. 10. do 31. 10. bude mít
Stavební úřad Řevnice v úřední dny
otevřeno až od 8.00 hodin. (pef)
* Odstávka elektřiny v Dobřicho-
vicích je naplánována na dopoledne
25. října. Informační kancelář Dob-
net proto ten den bude otevřena od
12.30 do 18.00. Připojení k interne-
tu bude funkční. (pef)
* Poslední letošní farmářské trhy se
konají 27. října v Dobřichovicích. U
zámku pod lípou si můžete nakou-
pit od  8 do 12.00.                          (vlc)
* V noci ze soboty 27. na neděli 28.
října skončí letní čas - ručička hodin
se ve tři ráno posune na druhou ho-
dinu středoevropského času.     (pef)
* Setkání k 94. výročí vzniku Čes-
koslovenska se u pomníku padlým
na náměstí v Řevnicích koná 28. 10.
od 17.00. (pef)
* Den otevřených dveří ZŠ Řevni-
ce se uskuteční 8. a 9. 11. během do-
poledního vyučování. (pef)
* Podzimní burza dětského obleče-
ní se konala v řevnickém kině. Ná-
vštěvníci nakoupili oblečení a hrač-
ky za téměř 20 000 Kč. Vybralo se 4
500 Kč, jež budou věnovány na re-
konstrukci zázemí kina.             (lup)
* Na členství ve školské radě ZŠ
Řevnice rezignoval Martin Procház-
ka. Na jeho místo Rada města Řev-
nic jmenovala Pavla Černého. (pef)
* Jen jedním pruhem už se delší
dobu jezdí v řevnické ulici Komen-
ského přes Nezabudický potok. Pro-
padla se zde vozovka. „Jednal jsem
s panem Pročkou, který má v KSÚS
na starosti státní silnice. Vozovka by
měla být opravena do konce října.
Zdržení způsobilo výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Pan Pročka
přislíbil i vyčištění krajnice v ulici
Pražská a Třebaňská,“ sdělil starosta
Řevnic Libor  Kvasnička. (pef)
* U prodejny v Zadní Třebani už
můžete v pohodě přejít silnici. U
přechodu, který dřív vedl do trávy,
byl udělán chodníček, který navazu-
je na chodník směr náves. (lup) 
* S transportem těžší nepohyblivé
osoby pomáhali 12. 10. v Řevnicích
záchrance zdejší profesionální hasi-
či. Pacienta snesli po schodišti domu
ve vakuové matraci a naložili do
sanitky. (mif)

Řevnice i Hlásnou
budou hlídat strážníci
Řevnice, Hlásná Třebaň - Na po-
řádek v Řevnicích i Hlásné Tře-
bani budou od příštího roku do-
hlížet černošičtí strážníci.
Řevnický městský úřad připravuje
návrh smlouvy, na základě které by
Černošice Řevnicím »půjčovaly«
svou městskou policii. „Pokud se po-
daří uvolnit peníze z rozpočtu a sm-
louvu schválí zastupitelstva obou ob-
cí i krajský úřad, budeme mít příští
rok v Řevnicích 2 hodiny denně
dvoučlennou hlídku městské poli-
cie,“ uvedl starosta Řevnic Libor
Kvasnička. „Stát nás to bude 526
680 Kč,“ dodal.
O spolupráci s městskou policií
Černošice jednají i zastupitelé
Hlásné Třebaně. Pravidelné návště-
vy hlídek z Černošic by měly začít
od 1. 1.,“ uvedla místostarostka
Jana Gartová. (pef)

Ukradl věci za sto tisíc
Běleč - Elektroniku za více než sto
tisíc korun ukradl z rodinného
domu v Bělči neznámý zloděj.
„Chmaták vypnul jistič na elektric-
ké kapličce u domu, čímž vyřadil
alarm,“ řekla velitelka karlštejnských
policistů Hedvika Kaslová. „Ze st-
řechy garáže rozbil okno a vnikl do
domu,“ dodala s tím, že zloděj ukra-
dl LCD televizor, DVD recorder, fo-
toaparát, navigaci, notebook a další
elektroniku za 112.000 Kč. Z domu
odešel francouzským oknem.   (mif)

Vypil 3 piva, 2 panáky
a chtěl ujet policistům
Zadní Třebaň - Řidiče, který od-
mítl zastavit, pronásledovala 15.
října večer v Zadní Třebani poli-
cejní hlídka.
Muž nakonec honičku vzdal a zasta-
vil. „Dechová zkouška se zdařila až
po několika pokusech - řidič nedo-
kázal provést delší výdech,“ uvedla
velitelka karlštejnských policistů
Hedvika Kaslová s tím, že přístroj
opakovaně ukázal 2,53 promile al-
koholu. „Muž uvedl, že jede z hos-
pody, kde vypil 3 půllitry piva a 2
panáky tvrdého alkoholu,“ dodala.
Řidič přišel o řidičský průkaz a byla
mu zakázána další jízda.            (mif)

Zadní Třebaň – Podzimní dlabá-
ní dýní se konalo uplynulou sobo-
tu před Společenským domem v
Zadní Třebani. 
Akce byla součástí Havelských tr-
hů pořádaných sdružením Salto. Na
těch byly k mání například sýry,
koláče, preclíky, dýňová polévky,
uzeniny, mošt či víno. Dýně si zá-
jemci mohli nejen vydlabat, ale i

zakoupit domů. Podobně jako v
předešlých letech se u dýní sešlo
dost rodičů i dětí všeho věku, kteří
dlabali a zdobili oranžová strašidla.
Dýně zbyla na každého, za což pat-
ří díky starostovi Stanislavu Balíč-
kovi a manželům Hochmalovým. I
když nebylo slunečné počasí, pod-
zimní odpoledne se vydařilo.   (lup) 

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Dostala jsem nabídku jet s dětmi na
balet Giselle do Státní opery. Chvíli
jsem ji zvažovala - představení bylo
večerní. Cestovat v noci s 26 páťáky
se mi zdál docela hrdinský kousek.
Třída ale na nabídku reagovala tak
nadšeně, že mě to přesvědčilo. Se-
hnali jsme si na internetu obsah děje
a pustili ukázky z představení. Navíc
jsme si ve třídě sehráli balet jako di-
vadlo. Poslední dny jsem sledovala,
s jakou vážností děti sháněly slav-
nostní oblečení. Adam prohlásil, že
bez vesty, jako má táta, jet nemůže,
Tomovi maminka koupila nové boty,
košili i kravatu. Děvčata vybírala,
které šaty se budou hodit. Při odjez-
du bylo na dětech znát rozrušení z
očekávání neznámého.

Terezka se mi svěřila, že při vstupu
do Opery se jí rozbušilo srdce.
Všichni byli udiveni tou nádherou.
Byla jsem dojata, když jsem pozoro-
vala, s jakou noblesou se ta moje ve-
selá třída chová. Při představení
jsem se ohlížela na kluky, zda vydrží
tak dlouho v klidu. Seděli jako pěny,
sledovali, co se před nimi odehráva-
lo. Marek mi o přestávce řekl, že je
to »hustý«, viděla jsem, že se mu to
líbí. Ve slohu potom s hrdostí napsal,
že vévodu Alberta hrál ve škole ON.
Druhý den ve škole děti potvrdily, že
se jim to líbilo. V jejich písemných
zážitcích jsem se dočetla, jak vše
vnímaly. Terezka psala: „Opona se
náhle otevřela a já koukala s otevře-
nou pusou. Bylo to neuvěřitelné.

Když dohrál orchestr, všichni tleska-
li a nebralo to konce.“ Lenka psala,
jak si dva dny chystala šaty: „Vybra-
la jsem si černé saténové a pod ně
triko, aby mi nebyla zima a kluci mě
neokukovali.“ Pobavilo mě, když
jsem četla: „Byl tam orchestr a hráli
nádherně. Dirigent tam stál a stál,
musím říct, že je to borec. Ale větší
borci byli ti baleťáci, nebo jak se jim
říká.“
O přestávce si kluci ve škole chtěli
vyzkoušet zvedačky a dívky rády sou-
hlasily. Ale tak lehce, jako na jevišti
jim to nešlo. Potěšilo mě, když děti
psaly, že to bylo úžasné a že by se
chtěly do Opery vrátit. Pro všechny
to byl nezapomenutelný zážitek.
Ludmila Chroustová, ZŠ Řevnice

Dýně si zájemci mohli vydlabat i koupit
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Esoterické centrum Gabriela
Výklad mariášových karet
Terapie SRT

Odblokování osobních a zdravotních problémů za pomoci 
metody Spiritual Response Therapy vyvinuté 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

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz



Drakiáda je za námi, teď nás čeká Dýňová slavnost
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Znali je naši předci v dávných dobách, my se k
nim teď vracíme. Jsou krásné na pohled, prospěš-
né zdraví a chutné. Je jich velké množství druhů a
možnosti jejich využití jsou nepřeberné. Jsou o-
brovské, šišaté, baňaté, hrbolaté, buclaté, protáh-
lé.... Jsou mezi nimi sytě zelené, žluté, zelenkavé,
oranžové. Je právě jejich čas. Je čas dýní. 
Zanedlouho se Strašidláci z rodů Dýňáků objeví
na plotech, v zahrádkách a jejich oči i pokřivené
úsměvy se rozzáří do tmy. Třeťáci ze ZŠ Liteň se
s nimi rozhodli seznámit blíže. Nejen z botanické-
ho hlediska, ale hlavně z hlediska chuťového. Ví-
te, že dýně je  bobule stejně jako třeba rybíz? 
Delší dobu jsme sbírali recepty, pak z nich něko-
lik vybrali a společně si je v naší cvičné kuchyň-
ce připravili. Donesli jsme klasické dýně plazivé i
vynikající dýně Hokaido, dýni špagetovou, která
má zajímavou vnitřní strukturu a dýni máslovou,
která chutná syrová skroro jako kedluben. Pustili
jsme se do práce. Nejvíce nám dalo zabrat očistě-
ní dýní. Byly velmi tvrdé, ale naštestí se nikdo
nezranil. Pak už stačilo jen pozorně číst recepty a
míchat, péct a počkat, až nám dobroty vychlad-
nou. Někteří z nás byli zvědaví a trochu se obáva-
li, neboť z dýní doma nevaří. Jiní se nemohli doč-
kat. Poslední obavy zmizely, jakmile se začala z
trouby linout libá vůně. Upekli jsme si dýňovo-

jablečný perník, dýňový koláč s kokosem a uvaři-
li dva druhy dýňové polévky. O dobroty jsme se
podělili s druháky, ochutnat dostala paní ředitelka
s paní zástupkyní a kuchařky. Stihli jsme sepsat

naše recepty a sestavit z nich třídní dýňovou ku-
chařku. Máte-li chuť ochutnat dýňové dobroty,
můžete zavítat 31. 10. do naší Ježibabí výkrmny. 

martina váCLAvKová, ZŠ Liteň 

Hurá do průvodu!
A světýlka s sebou...
Zadní Třebaň – Tradiční podzimní
lucerničkový a lampionový průvod
Zadní Třebaní pořádá místní sdruže-
ní Broučci i letos. 
Sejdeme se v pátek 2. listopadu v 17
hodin u hasičské zbrojnice. Po set-
mění vyrazíme na krátké putování po
vsi. Cestou nás možná čeká překva-
pení, možná i něco jiného… Jisté je
jedno – průvod bude, takže si přichy-
stejte světýlka  a přijďte! Těšíme se
na vás. (lup)

Recepty z dýně
DÝŇovo JABLeČNÝ PerNÍK
3 hrnky polohrubé mouky, 1 ¼ hrn-
ku cukru, 2 prášky do pečiva, 1 lžič-
ka perníkového koření, 2 lžíce
kakaa, 1 ½ hrnku strouhané dýně, ½
hrnku strouhaného jablka, 1 bílý
jogurt,1 hrnek oleje, 2 vejce,
Očistěte dýni i jablka a nastrouhejte.
Odměřte potřebné množství, zbytek
dýně dejte do polévky. Dejte do

misky. Přidejte vejce, olej a jogurt.
V jiné misce smíchejte cukr, mouku,
prášek do pečiva, kakao, perníkové
koření.. Promíchejte. Přisypte do
misky s dýní. Opatrně vše spojte a
vlijte na pekáč vyloženým pečícím
papírem. Pečte v předehřáté troubě
na 200st C přibližně 20minut.

DÝŇovÝ KoLáČ S KoKoSem
300g polohrubé mouky, 300g cuk-
ru, 80g strouhaného kokosu, 3 vej-

ce, 300g nastrouhané dýně, 1 ½ práš-
ku do pečiva, 2 vanilinové cukry,
180 ml oleje, 180 ml mléka či vody
Dýni nastrouhejte. Odvažte pečlivě
potřebné suroviny. Vše opatrně, ale
důkladně promíchejte. Vlijte na
plech, pečte v předehřáté troubě do-
zlatova. Hotové můžete pocukrovat.

PoLÉvKA HoKAIDo
1 menší dýně, 3 středně velké bram-
bory, 1 malá cibule, 2-3 stroužky

česneku, 1 kostka vývaru v kostce,
smetana, pepř, sůl
Dýni, brambory, česnek očistěte a
pokrájejte na menší kostičky. Cibuli
nakrájejte nahrubo. Na oleji zpěňte
cibulku, přidejte česnek a chvilinku
smažte. Přidejte na kostičky nakrá-
jenou dýni i brambory. Osolte. Pod-
lijte vodou, vhoďte kostku vývaru.
Vařte do změknutí. Rozmixujte. Při-
dejte smetanu a dochuťte pepřem.
Je-li potřeba dosolte. (mav)

DRACI NAD LHOTKOU.
Drakiádu pořádali 13. 10.
ve Lhotce u Lochovic mí-
stní hasiči. Oceněny byly
nejlepší draci i nejmladší
a nejstarší účastník. Buřty
a čaj připravili hasiči pro
všechny. „Účast byla vel-
ká, počasí nám přálo,“
řekla Kateřina Bajtová.
Na 10. 11. lhotečtí hasiči
plánují lampionový prů-
vod a na 1. 12. rozsvícení
vánočního stromu.     (pef)
Foto Kateřina BAjTOVÁ

Pátý ročník drakiády u Menhiru po-
řádal Obecní úřad Mořinka. Vše jsme
naplánovali, nachystali a doufali, že
bude ideální počasí. Bylo! Sluníčko
svítilo, vítr foukal jako o závod. 
K naší velké radosti dorazilo bezmá-
la pět desítek účastníků - děti s rodi-
či, prarodiče, kamarádi... K vidění
byli draci všemožných tvarů, vlast-
noručně vyrobení i kupovaní. Nejlé-
pe lítali pod Menhirem, kam se pře-
místila většina přítomných. Na Men-
hiru byl chvílemi tak prudký vítr, že
byl problém draka udržet. Všechny
děti byly podarovány bonbóny, ti
nejlepší a nejvytrvalejší dostali balí-
ček s odměnami. Prožili jsme spo-
lečně hezké podzimní odpoledne. 
Děkujeme všem, kteří přišli. Vyjad-
řují nám podporu účastí a dodávají
tím elán i energii do našeho dalšího
konání. Těšíme se na shledání na
další akci pořádané OÚ Mořinka -
Dýňové slavnosti, která se bude ko-

nat v sobotu 3. 11. v Roklince (cestu
vyznačíme fáborky). Budeme dlabat
dýně a uvaříme si polévku. Těšíme
se na vás. Kateřina Smoterová, 

starostka mořinky

Víte, že dýně je bobule? Jako rybíz
ŽÁCI TŘETÍ TŘÍDY LITEŇSKÉ ŠKOLY VAŘILI, PEKLI A SESTAVILI SI TŘÍDNÍ DÝŇOVOU KUCHAŘKU

KUCHAŘI. Liteňští třeťáci ve cvičné školní kuchyňce.                                   Foto Martina VÁCLAVKOVÁ

Na kopci budou létat
draci, už podeváté
Zadní Třebaň, Řevnice – Listopad se
blíží a s ním i tradiční podzimní dra-
kiáda! V pořadí deváté pouštění dra-
ků pořádají Naše noviny v neděli 4.
listopadu od 15.00 na kopci Vrážka
mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi. 
Jako tradičně se všichni příchozí s
draky mohou zúčastnit několika sou-
těží. Porota bude hodnotit originalitu
a krásu dračích modelů, výšku letu,
případně i další kategorie. Vítězové
dostanou ceny, všichni se pak mohou
těšit na malou sladkou odměnu. Ať
nám pořádně fouká! (lup)

DRACI POD MENHIREM. Páté drakiády u Menhiru v Mořince se zúčastni-
lo na pět desítek malých i velkých. Foto Kateřina SMOTEROVÁ
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Letovský Rada vstřelil čtyři branky!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Fotbalisté třebaňské-
ho ostrovanu v souboji o druhou
příčku porazili nejtěsnějším rozdí-
lem Broumy. Proti letům se v To-
chovicích kopaly 2 penalty, ta dru-
há ve třetí minutě nastavení!   (mif)
Dobřichovice, krajský přebor
Dlouhá  lhota - Dobřichovice 1:3
Branka: Bošanský, Pechar, Karda
Dobřichovičtí, vedoucí tým krajské-
ho přeboru, vstoupili do zápasu ak-
tivně. Záloha opanovala střed hřiště,
takže domácí tým nemohl rozvinout
kombinaci a jeho obrana byla pod
tlakem. Hosté se dostávali do přečís-
lení i mnoha šancí. Využít dokázali
dvě: v 9. minutě se trefil Bošanský a
ve 13. minutě Pechar zvyšoval na 0:2.
Dobřichovice měly i nadále převahu
- domácí se chvílemi ani nepotkali s
balonem. Jenže fotbal umí být ošid-
ný. Ve 37. minutě se dostal do zakon-
čení vynikající Frohna, jeho střela
však jen orazítkovala tyčku. Míč od-
kopl obránce, byl z toho nečekaný
protiútok a - gól!  Lhotecké jako by
pokropil živou vodou, zvýšili bojov-
nost a hra se vyrovnala. Po přestávce
zase začali získávat více ze hry hos-
té. V 68. minutě pronikal ve vápně
Karda a zastavila ho klasická »kosa«.
Penaltu sám proměnil a upravil na
konečných 1:3. Miloslav oMÁČKA
Dobřichovice - Jílové 4:0
Branky: Kalivoda, Bláha, Bošan-
ský, Březina
Hosté mohli být rádi, že si z Dobři-
chovic odvezli jen »čtyřku«.    (oma)

FK Lety, krajská I. B třída
Tochovice - FK lety 3:3
Branky: Zýka, Kratochvíl, Bezděk
Domácí začali zakřiknutě a už v 10.
minutě Zýka své sólo zakončil ve-
doucí brankou. V 30. minutě vyrazil

Geissler šanci Tochovic na roh a z
něj přišlo vyrovnání - nepokrytý do-
mácí zavěsil pohodlně hlavou. V 65.
minutě se Lety ujaly vedení, po při-
hrávce Janouše se trefil Kratochvíl.
O dvě minuty později unikl Janouš,
ale jeho oblouček minul branku. V
76. minutě po centru Rosenkranze
zvýšil na 1:3 Bezděk. Poté začal úřa-
dovat rozhodčí Borek, jenž v 80. mi-
nutě odpískal penaltu, kterou domácí
snížili na 2:3. Jablonský v 87. minu-
tě spálil sólo. V 93. minutě pomohl
rozhodčí Tochovicím znovu: zapís-
kal druhou penaltu, čímž ovlivnil ji-
nak hezké utkání.         Jiří KÁRNÍK
FK lety - Sedlec-Prčice 4:5 
Branky: Rada 4
Hosté předváděli celé utkání útočný
fotbal, a to jim přineslo tři body. Do-
mácí vyprodukovali spoustu chyb v
defenzivě a na zbytečné bodové ztrá-
tě se podepsal i nemastný neslaný vý-
kon Geisslera v brance. Od prvních
minut se hrál fotbal »nahoru - dolů«.
V 21. minutě hosté vsítili vedoucí
branku po a vyšachování letovské
obrany. O dvě minuty později bylo
vyrovnáno, standardku Rosenkranze
hlavičkoval do sítě Rada. O další dvě
minuty již hosté zase vedli po jiné
pěkné kombinaci. V 34. minutě pro-
padl centr od postranní čáry až do sí-
tě nepozorného Geisslera - 1:3. Za dal-
ší dvě minuty snížil nádhernou stře-
lou Rada. V 42. minutě vyrazil hla-
vičku Frolíka hráč z branky rukou a z
penalty vyrovnal Rada na 3:3. V 63.

minutě po standardce hlavičkoval
nekrytý hostující hráč a k překvapení
všech skončil jeho oblouček v síti -
3:4. Domácí ještě jednou vyrovnali z
penalty v 65. minutě za stažení pro-
nikajícího Rady. V 82. minutě po
dalším zaváhání letovské obrany a
Geisslera strhli Sedlečtí vítězství na
svou stranu.                   Jiří KÁRNÍK

Karlštejn, okresní přebor
Karlštejn - Zdice 1:2
Branka: Fiala

ŘEVNICE, III. třída okresní soutěže
Řevnice - Jinočany 1:4 
Branka: Pitauer lukáš
V poločase to bylo jen 1:2, ale po
změně stran se prosazovali jen hosté.
Po tomto zápase byly Řevnice na
předposledním místě. (Mák)
Dobříč - Řevnice 4:4
Branky: Sviták, Pitauer Jiří, Pi-
tauer lukáš, Wrobel
Bodový zisk, který posunul Řevnice
ze sestupových vod. (Mák)

OZT, III. třída okresní soutěže
Tetín - oZT 2:6
Branky: Prušinovský 2, Neubauer,
2, Bacílek, Pazdera
Domácí se ujali vedení už ve 13. mi-
nutě. Naštěstí se pak jejich obrana
nedohodla, Bacílek se ocitl sám před
brankářem a vyrovnal. Uběhly jen
dvě minuty a Prušinovský akrobatic-
ky přes hlavu poslal OZT do vedení.
Pak přišla první tragická chvíle gól-
mana Tetína. Jeho odkop se doslova

odšoural za velké vápno, Prušinov-
ský se ho snažil z voleje poslat do
sítě, ale míč mu špatně skočil a zdá-
lo se, že si pro něj strážce domácí
svatyně vklidu dojde. Ten nešťastník
však zakopl a balon vedle jeho těla
zapadl přesně k tyči. Tetín vzápětí
snížil z přímého kopu. Smutný hrdi-
na dne však OZT opět podržel - při-
hrávku svého spoluhráče napříč vel-
kým vápnem promáchl a pro Pazderu
nebyl problém trefit odkrytou bran-
ku. Druhou půli si Ostrovan bez vět-
ších problémů hlídal vedení. V po-
slední desetiminutovce se dvakrát
trefil Neubauer, čímž definitivně zlo-
mil odpor nervózního a místy hrubě
hrajícího Tetína. (Mák)
oZT - Broumy 1:0
Branka: Procházka
V souboji o druhé místo se hrálo bez
větších šancí. Po chybě hostujícího
gólmana rozhodl Procházka.   (Mák)
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Vižina - Březová 0:8
VŠERADICE, III. třída
Všeradice A - Rpety 6:0
Branky: Silbernágl 2, linhart, Ja-
koubek, Suchý, Augusta
Felbabka - Všeradice 0:2
Branky: Suchý, Silbernágl
Všeradice B - osov 6:4 
Branky: Štefl 2, Vinš 2, Vejvoda,
Augusta
Hýskov B - Všeradice B 5:0
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
liteň - Hýskov B 3:3
Branky: Eliášek 2, Kináč 
Zdejcina - liteň 0:2
Branky: Eliášek 2
Zápas se odehrával hlavně ve středu
hřiště. Rozhodla střela Eliáška z 25
metrů. Pojistku přidal tentýž hráč -
po chybě gólmana střílel do prázdné
brány. Miloslav KlIMENT

TĚSNÁ VÝHRA. Nad Broumy zvítězili zadnotřebaňští fotbalisté 1:0. Jiří
Soukup se mezi trojicí obránců neprosadil.                       Foto NN M. FRÝDL

V posledních podzimních utkáních
se družstva řevnických házenkářů
hrající oblastní přebor utkala 20. říj-
na s celky Modřan. 
Řevnice ml. žačky - Modřany 8:14
Branky: Kecová 3, Dercová 2,
Matoušková 2, Schýbalová
Řevnice ml. žáci - Modřany 5:11  
Branky: Huml 3, Kolomazník,
Kraus
Řevnice B - Modřany 18:21
Branky: Veselý P. 6,  Jelínek 6,
Štech 5, Veselý M. 
Utkání mužů nabídlo hezkou háze-
nou. Naši »dorostenci« nedokázali
využít několik střeleckých pozic a
zkušený soupeř si body pohlídal.
Řevnice st. žáci - Modřany 13:8

Branky: Šnajberk 4, Sedláček 4,
Huml 3, Edl 2

Petr Holý, Řevnice
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Házenkáři odehráli poslední zápasy
NEDAŘILO SE LIGOVÉMU ÁČKU ANI DRUŽSTVŮM HRAJÍCÍM OBLASTNÍ PŘEBOR

Badmintonisté porazili
pouze Hamr Praha
Smíšené družstvo badmintonistů So-
kola Dobřichovice zahájilo třemi
zápasy v domácí hale novou sezonu
3. regionální ligy. 
Celek nebyl kompletní a s družstvem 
Benátek n/Jizerou prohrál 3:5. Nad
síly domácích badmintonistů bylo i
družstvo Astra Praha, se kterým
prohrálo 2:6. Naopak nad Hamrem
Praha zvítězili sokolové 5:3. Další
kolo soutěže se bude hrát až začát-
kem prosince v Dobřichovicích. 

Bohumil Kos, Řevnice

Áčko ze tří zápasů
vydolovalo jen bod
Řevnice - Poslední tři podzimní
mistráky mají za sebou řevničtí
druholigoví házenkáři.
TJ Ejpovice - NH Řevnice 17:16
Střelecky nám nevyšly oba začátky
poločasů - v páté minutě druhého už
jsme prohrávali 13:8. Pak si obrana
s brankářem Buzkem našla systém a
domácím povolila pouze 4 branky,
Bohužel ta poslední padla 10 vteřin
před koncem utkání.
Vřeskovice - NH Řevnice 16:16
Přeštice - NH Řevnice 15:12 (peh)

Kdy a kde hrají 
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Nová Ves 28. 10. 14.30
Rakovník- Dobřichovice 3. 11. 14.00 
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Mníšek p. B. 27. 10. 14.30
Rožmitál - FK Lety 3. 11. 14.00
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - ČLU Beroun 27. 10. 14.30
SK Nižbor - Karlštejn 3. 11. 14.00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Č. Újezd 27. 10. 14.30 
Kosoř - Řevnice 3. 11. 14.00   
OZT, III. třída okresní soutěže
Lužce - OZT 28. 10. 14.30
OZT - Nový Jáchymov  3. 11. 14.00 
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Vižina - Cerhovice 27. 10. 11.30      
Libomyšl - Vižina 3. 11. 14.00        
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Chrustenice 28. 10. 14.30
Chodouň - Liteň 4. 11. 10.15


