
Poberouní - Jednašedesátiletou uči-
telku pobodal na konci října stu-
dent rakovnického gymnázia Zik-
munda Wintra. Mají se svých žá-
ků bát také kantoři škol v Pobe-
rouní či na Podbrdsku?
S násilím a agresí se setkáváme všu-
de kolem nás. Často býváme svědky

agresivního chování na ulicích, fot-
balových zápasech, v politice i v ro-
dinách, výjimkou není ani násilí v
televizi nebo v počítačových hrách.
A občas se bohužel děje i ve školách.
Nemusí přitom jít pouze o fyzické
násilí, některé děti jsou vystaveny
psychické šikaně.
„V každé škole se vykytuje násilí a
šikana, a kdo říká, že to tak není, ne-
mluví pravdu. Důležité je, zda je toto
»zaléčeno« a jak,“ říká ředitelka ZŠ
v Řevnicích Štěpánka Rajchlová.
Podobný názor má i ředitelka zad-
notřebaňské málotřídky Jana Nešťá-
ková: „Důkazem kvalitní práce kaž-

dé školy není tvrzení, že násilí se ve
škole neděje, ale naopak, že děje-li
se jakýkoliv sociálně patologický
jev, škola je připravena ho řešit. Ví
jak a má vypracované mechanismy,
aby se tyto informace dostávaly k
dospělým lidem a nemohly skrytě žít
svým vlastním životem.“
Nešťáková zpracovala pro školu v
Zadní Třebani Minimální preventiv-
ní program, s nímž se v těchto dnech
seznamují všichni pedagogičtí pra-
covníci a který bude schvalován pe-
dagogickou radou. Kromě povin-
ných bodů jsou v něm i další témata:
zdravý životní styl, zdravé vztahy,

kamarádství, osobní bezpečí, šikana,
sebedůvěra a jiné, jimž se budou uči-
telé věnovat během výuky. Pro řeše-
ní přestupků zakotvených ve škol-
ním řádu jsou vypracované a domlu-
vené postupy. „Jde o individuální
pohovory s žákem, rodiči, vyšetření
přestupku, zvolení trestu, v případě
nezájmu rodičů jsme povinni uvědo-
mit sociální odbor, oddělení péče o
dítě. Pedagogická rada naší školy
vyhodnocuje četnost a stav sociálně
patologických jevů jako nízké. Po-
máhá nám k tomu i malý, takřka ro-
dinný kolektiv v obci,“ dodává Ne-
šťáková. (Dokončení na straně 6)

Úspěch policistů: V Osově 
odhalili velkopěstírnu konopí!
Osov - Šest velkokapacitních pěstíren konopí
rozesetých po celé republice odhalili v minu-
lých dnech policisté. Jedna z nich byla v Osově.
Kriminalisté byli na stopě organizovaných pěsti-
telů konopí delší dobu. Dokonce kvůli nim zorga-
nizovali speciální akci s krycím názvem Green.
Teď spadla klec. „Bylo zadrženo a obviněno jede-
náct zločinců z Vietnamu, kteří jsou stíháni pro
závažné zločiny - nedovolenou výrobu omam-
ných a psychotropních látek i účast na organizo-
vané zločinecké skupině,“ uvedla Barbora Kud-
láčková z Národní protidrogové centrály.       (pef)

V tomto čísle Našich novin
* Hvězda dorazí z Chicaga - strana 4

* Karlštejn chce na seznam - strana 4

* Liteňští vymysleli Ušopleska 
i Dvojrybinku - strana 7

Zadní Třebaň – Pavel Horváth,
populární fotbalový veterán, v
prosinci zřejmě dorazí do Zadní
Třebaně. Představí tu svou auto-
biografickou knížku s názvem
Můj příběh nekončí, která právě
vyšla. Sepsal ji s obyvatelem naší
obce, sportovním novinářem MF
Dnes Janem Paličkou.
„Pokud mi vyjde čas, rád se do Tře-
baně podívám. Teď mám napilno,
ještě 6. prosince hrajeme Evropskou
ligu s Atlétikem Madrid, víc volna
budu mít až pak,“ vzkazuje kapitán
fotbalové Plzně Pavel Horváth.

Kniha se rodila poměrně dlouho.
Oba aktéři se scházeli od letošního
ledna i několikrát týdně. Často u
Horváthů doma v pražské Dubči, v
plzeňském hotelu, kde Horváth trá-
ví spoustu času, ale také na stadionu
nebo po kavárnách a hospodách.
„Bylo to náročné, celkem jsme na
diktafon nahráli 130 hodin povídá-
ní. Ale ani jsem si neuvědomoval,
že pracuju,“ říká Jan Palička. „Byla
to obohacující práce, určitě ta nejza-
jímavější, kterou jsem ve své dvace-
tileté kariéře sportovního novináře
dostal.“ (Dokončení na str. 12)      (lup)

TOULALI SE ŠUMAVOU. Sedmnácté putování podzimní Šumavou podnikli na konci října zadnotře-
baňští turisté. Užili si dalekých výhledů, deště i sněhové nadílky. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Ztraceného muže našli.
Pod jezem, utopil se
Mokropsy - Smutný konec má pří-
pad, o němž jsme psali v minulých
NN. Osmdesátiletého muže, který
se ztratil při venčení psa v Dob-
řichovicích, našli. Mrtvého, pod
jezem v Mokropsech.
Starý pán byl naposledy spatřen 11.
10. na břehu Berounky v Dobřicho-
vicích, kde venčil svého psa a odpo-
číval na podzimním slunci. Pak
zmizel a nenašli jej ani potápěči ani
policisté propátrávající kraj z vrtul-
níku. „Muž byl nalezen až 26. 10. -
utonulý, na jezu pod železničním
mostem mezi Všenory a Mokrop-
sy,“ řekl velitel řevnických policistů
Jiří Dlask. Těla ve vodě si všiml
chodec, který šel náhodou okolo. „Za
policii, za sebe a věřím, že i za členy
rodiny pohřešovaného muže, děkuji
všem, kteří projevili zájem a i v do-
bě nepřítomnosti policistů sledovali
povodí řeky,“ dodal Dlask.        (mif)

Násilí a šikana jsou v každé škole! tvrdí ředitelka
MAJÍ SE KANTOŘI V NAŠEM KRAJI BÁT, ŽE NA NĚ - PODOBNĚ JAKO V RAKOVNÍKU - ŽÁK VYTÁHNE NŮŽ?

6. listopadu 2012 - 22 (583) Cena výtisku 7 Kč

Ostravsky cyp vyprávěl,

zpíval i předčítal

Fotbalový veterán Horváth představí ve Třebani svou knihu

Zloději, kteří vyloupili zlatnictví
v Řevnicích, byli dopadeni
Řevnice - Byl to letos 25. února v Řevnicích velký po-
prask: Maskovaní lupiči přepadli místní zlatnictví,
majitelku surově zbili, ukradli zboží za dva a půl mili-
onu. Příběh má šťastný konec: lotři jsou za katrem!
Více než rok se kriminalisté zabývali loupežemi ve zlat-
nictvích - kromě Řevnic byly vykradeny např. i obchody
v Říčanech, Berouně a Novém Strašecí. Celková škoda?
Přes deset milinů! Teď policisté lupiče dopadli, obviněno
bylo 17 lidí. „Počet obviněných není konečný,“ řekl zás-
tupce velitele středočeské kriminálky Aleš Pavlík.     (pef)

AUTOŘI. Pavel Horváth a Jan Pa-
lička. Foto Vlastimil Vacek
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Hasiči nás děsili výstřely z pistolek...
V HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ SOKOLOVNĚ SE NA KONCI ŘÍJNA LIDÉ BAVILI PŘI COUNTRY PÍSNIČKÁCH

Country bál zorganizovali 27. října
hlásnotřebaňští hasiči. Naleštili jsme
ostruhy, oprášili klobouky, nažehlili
halenky, košile i sukně a hurá do so-
kolovny!  Byla pěkně vyhřátá, žádná 
zima, které jsme se obávali (na loň-
ský country bál jsme vše připravova-
li skoro v rukavicích a bundách). K
tanci a poslechu hrála naše oblíbená
skupina Kapičky. Sice nebylo úplně
plno, ale to nám prima náladu nezka-
zilo. Tancovalo se a zpívalo,  hasiči
nás sem tam vyděsili výstřely z dět-
ských pistolek. 
Holky v rozpuku se před vystoupe-
ním posilnily řízky a uháněly na par-
ket. Připravily jsme si tanečky ve

stylu námořníků na písně Waldema-
ra Matušky Moře hučí a Tuhle rundu
platím já. Ohlas byl obrovský, poba-
vily jsme se nejen my, ale hlavně
všichni přítomní, což nás moc potě-
šilo. I výuka country tanečků pod
vedením tanečního mistra Miloše
Chrousta představovala silný záži-
tek. Skoro jsme se ani na sál nevešli,
kolik bylo dychtivých tanečníků a
tanečnic. Sice jsme to sem tam kazi-
li, ale nakonec jsme se dočkali i
pochvaly od samotného mistra tan-
ce. Sranda u toho byla obrovská. 
Čas letěl, najednou byly dvě hodiny
ráno a my se museli rozejít. Rozlou-
čili jsme se poslední písničkou, ta-
nečkem a s rozesmátými tvářemi a
pěkně rozdivočelí i uchechtaní jsme
vyrazili k domovu. Moc děkuji hasi-
čům za krásný večer, kapele Kapič-
ky za krásné písně a Milošovi
Chroustovi za výuku tanečků. Díky
patří všem, kteří přišli a přispěli ve-
selou náladou. Příští rok opět nashle-
danou při country zábavě.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Malý Chlumec, Lety - Veronice KUNOVÉ je
dvacet tři let. Bydlí v Malém Chlumci, ale ja-
ko nadšená divadelnice je tato profesí učitelka
v mateřské škole známá hlavně v okolí Letů a
Řevnic. Divadlo v řevnickém lesňáku hrála už
její prababička a hraje i její otec. Nedávno na
místní ochotnickou scénu uvedla dětský muzi-
kál Přátelství.
Jak se zrodil nápad udělat dětský muzikál? 
Napadlo mě to už na střední škole, kdy jsem na-
psala pohádku Přátelství. Byla určena pro mou
třídu,  nekonec jsme ji ale  nehráli. Loni jsem  za-
čala vést dramaťáček v letovském rodinném cent-
ru Leťánek. Přemýšlela jsem, co  si společně při-
pravíme, aby to děti bavilo a aby bylo vidět, že
jsme něco společně zvládli. V prosinci jsem vytá-
hla ze šuplíku scénář, trochu ho předělala a -
mohli jsme začít zkoušet. 
Ty máš i další aktivity. a některé jsou vskutku
zajímavé, je to tak? 
Moje trvalé zaliby jsou šerm, divadlo a - děti. Těm
se věnuji ve svém dramaťáčku, který je od září
přejmenován na Divadelní soubor Leťánek. Úča-
stníme se oslav staročeských májů, posvícení, ma-
sopustu, dětských dnů a různých jiných akcí. Také
jsme vystoupili při Královském průvodu v Le-
tech a teď se chystáme na Svatomartinské posví-
cení, které bude v Letech 10. listopadu.
Co tě baví nejvíc? 

Mojí největší zálibou je šerm, tomu se již třetí rok
věnuji ve skupině Okořská garda. Zpracováváme
období raného středověku a Vikingy. Už sedm let
také po celé republice vystupujeme v muzikálu
Noc na Karlštejně. 

Jaké máš další plány? 
Teď právě připravujeme živý betlém, který bude-
te moci vidět 23. 12. na Královském adventu v
Karlštejně od 14.30 a tentýž den i od 16.00 v Le-
tech. Pak také chci nastudovat s dětmi nějakou  li-
dovou pohádku. Jen  ještě nevím kterou, je jich to-
lik pěkných... Helena PELIKÁNOVÁ 

Na Martinském posvícení
se budou dražit husy
Lety - Bohatý program čeká návštěvníky Sva-
tomartinského posvícení, které se na návsi v
Letech bude konat v sobotu 10. listopadu.
Už v 11.00 bude zahájen stylový jarmark. O ho-
dinu později pak začne přehlídka dixielandových
kapel - postupně zahrají Tango Band, Pilzner
Jazz Band a Brass Band. Po příjezdu Martina na
koni v 15.00 přijde na řadu tradiční soutěž v pojí-
dání posvícenských koláčů a bude vyhlášen le-
tošní laureát Ceny Našich novin. Tuto část pro-
gramu doprovodí staropražskými písničkami ka-
pela Třehusk. Po ní ještě od 17.00 zahraje skupi-
na After 40. „Součástí akce bude dražba svato-
martinských husí, děti i rodiče si budou moci zdo-
bit perníčky a vyrábět lucerny, aby si jimi mohli
posvítit na závěrečném lampionovém průvodu
vsí,“ řekla starostka Letů Barbota Tesařová.  (mif)

Spolužáci se sešli
po šedesáti letech
Již deváté setkání spolužáků, kteří
ukončili Základní školu v Řevnicích
v roce 1952, se uskutečnilo 27. října
v místním grand hotelu Berounka.
Od chvíle, kdy jsme naposledy opus-
tili řevnické školní lavice, uplynulo
už neuvěřitelných šedesát let!
Z původního počtu 52 se nás sešlo
22! Dorazili nejen spolužáci ze Řev-
nici a okolí, ale přijeli i ze Železné
Rudy, Berouna, Jilemnice či ze  Žežic
u Příbrami. Bylo to setkání milé,
chvílemi veselé, chvílemi nostalgic-
ké. Zavzpomínali jsme na osmnáct
spolužáků, kteří již nejsou mezi námi
- Vaška Gregora, Pepu Váňu, Pepu
Lysého, Slávu Melhubu i na Karla
Špatného a Karla Kronuse, kteří nás
opustili letos. Samozřejmě jsme vz-
pomněli i na naše učitele - Vernera,
Hájka, Veselého, jenž byl naším tříd-
ním, na legendárního »kolegu« No-
váka, který učil ještě naše rodiče, i
na paní učitelku Dvořákovou. Jejich
památku jsme uctili minutou ticha.
Další setkání jsme naplánovali - po-
kud se toho dožijeme - na rok 2014.
dana HomolkoVá - Poláčková, 

Stanislava JIndáčkoVá - Bártová,
Zadní Třebaň

Ojedinělý »dárek« dostali obyvatelé Neumětel. Poslední
říjnový den předal prezident Národní hlukové observa-
toře ČR Ladislav Kunert zápis ministra zahraničních vě-
cí do jejich obecní kroniky.
„Srdečné pozdravy do Neumětel a mám velkou radost,
že jste opravili Šemíkův pomník, který svého času nechal
postavit můj prapradědeček. Doufám, že se u vás zase
brzy zastavím,“ napsal Karel Schwarzenberg. 
Zápis s viditelným dojetím převzala místní kronikářka,
Marie Malinská, která zavzpomínala, že před dvaceti
dvěma lety, kdy kníže pán navštívil »Horymírovy« Neu-
mětely naposledy, málem spadla ze štaflí. „Jako by to
bylo včera,“ posteskla si Malinská.  
Předání zápisu do kroniky se uskutečnilo při jednání s
vedením obce o spolupráci na věcném záměru Zákona o
hluku, s nímž prezident Národní hlukové observatoře ČR
Ladislav Kunert, objíždí celou republiku.   

Tomáš HRomádka, Řevnice

Zdravím! vzkázal Neumětelským kníže
KAREL SCHWARZENBERG POSLAL ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY NEUMĚTEL

PIRÁTI. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku po svém vystoupení na místním
country bále. Foto aRCHIV

V ZELENÉM. Veronika Kunová v kostýmu vodni-
ce. Foto aRCHIV

POZDRAVY OD KNÍŽETE. Ladislav Kunert předává
Marii Malinské zápis do kroniky.          Foto Ivo Vaněk

Chystáme betlém a rádi bychom nastudovali pohádku
NADŠENÁ OCHOTNICE VERONIKA KUNOVÁ S DIVADELNÍM SOUBOREM LEŤÁNEK PŘIPRAVILA DĚTSKÝ MUZIKÁL
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Turisté si užili výhledů, deště i sněhu
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ PODNIKLI SEDMNÁCTOU VÝPRAVU NA PODZIMNÍ ŠUMAVU. TENTOKRÁT PUTOVALI OKOLÍM LIPNA
Zadní Třebaň, Šumava - Sedmnácté putování
podzimní Šumavou mají za sebou zadnotře-
baňští turisté. První den si užívali dalekých
výhledů, obdivovali nekonečné barevné varia-
ce na zimu se chystajícího pohoří, druhý den
mokli v protivném lijáku. A třetí, poslední den?
To si prošlapávali cestu sněhovými závějemi.
Když v pátek 26. října členové třebaňské výpravy
vystupovali kolem poledního na nádraží v Horní
Plané z vlaku, doma, u Berounky, už lilo. Na Šu-
mavě celý den ani nekáplo. Bylo frišno, ale pod-
zimně příjemno a – sucho. A tak si třiadvacet tu-
ristů na desetikilometrové trase do Černé v Pošu-
maví mohlo dosyta užívat dalekých výhledů na li-
penské jezero, hraniční šumavský hřeben s majes-
tátnými vrcholy Plechého a Smrčiny i na kopce
vojenského prostoru Boletice. Těsně před cílem
prvního den putování je pak čekala zvířecí farma
s kozami, ovcemi i lamami a výtečný budvar ve
stylově rybářsky zařízené restauraci penzionu po-
blíž nádraží v Hůrce. Po stěnách tu vedle prutů a
sítí mají rozvěšené i vypreparované hlavy trofej-
ních úlovků ryb – jeden z nich, jak se hosté mo-
hou dočíst, byl pořízen »6. 10. 1976 ve Třebáni«.
To jsou nám náhody, což...?
Večer v rodinném penzionu Eder přímo na břehu
Lipna byl ve znamení výtečného tataráku i jiných
laskomin a – posezení s harmonikou.
Druhý den, v sobotu 27. října, se vstávalo brzo.
Lokálka směr Hořice na Šumavě odjížděla už v
8.10. V městečku proslaveném (ve světě víc než
doma) staletou tradicí pašijových her si turistic-
kou výpravu našel místní ochotník pan Kutlák,
který ji provedl muzeem pašijí i historií tohoto vy-
hlášeného unika. Přírodní amfiteátr, ne nepodob-
ný řevnickému Lesnímu divadlu, v němž zdejší
divadelníci výjevy z Kristova života i smrti léto
co léto hrají, už jsme si prošli sami. Sotva jsme se
následně stačili vyškrabat nad Hořice, dalo se do

deště. A pršelo a pršelo, dobrých osm kilometrů
chůze, s přestávkou na nezbytného »zahřívacího
panáka« v Muckově, až do Světlíka, kde nás čekal
výborný oběd. Přišel nám k duhu i k – suchu. Lec-
která nepromokavá bunda byla durch, v leckteré
naimpregnované botě bylo pořádné vlhko. Ti mé-
ně odolní pak další štrapáci vzdali a nechali se do cí-
le odvézt auty. Zbytek se na další desetikilomet-
rovku k Frymburku vydal po svých. Tentokrát už
ovšem nikoliv v dešti, nýbrž mezi vločkami. Ces-
tou - sníh nesníh - natrefili jsme na houbaře i po-
četné stádo skotu volně pobíhající lesem. Agre-
sivní však nebylo, spíš se chtělo družit... 
Sobotní večer i část noci - »zásluhou« změny let-
ního času na čas středoevropský o hodinu delší -
přežili jsme podobně, jako v pátek: ve společnos-
ti výborného jídla, svijanského piva a harmoniky.
Nedělní sváteční ráno bylo ve znamení bílé. Sně-
hu bylo všude deset, místy i patnáct centimetrů.
Pěkně křupal pod nohama a leckoho přiměl k
myšlenkám na blížící se Vánoce. Zvlášť když
jsme cestou napříč vrstevnicemi v kopci Marta
míjeli zastavení Křížové cesty a prohlíželi si na
obrazech výjevy s »Ježíškem«. V těchto chvílích
se nám ještě otevíraly krásné výhledy na Lipno i
Frymburk pod námi. Postupem času toho však
bylo vidět stále méně a méně: Alpy jsme si na
Alpské vyhlídce utopené v mlze mohli tak maxi-
málně představovat. A tak jsme plánovaný zlatý
hřeb putování - stezku korunami stromů na Kra-
molíně nad Lipnem nabízející za jiných povětr-
nostních podmínek nádherná panoramata - vzdali.
Stopadesátikorunové vstupné se za těchto okol-

ností chtělo platit jen málokomu. Vzali jsme za-
vděk svařákem, o hodinu později pak vynikajícím
obědem »dole« v Lipně a hurá na vlak. Byla před
námi ještě šestihodinová cesta domů proložená
několika přestupy. A protože provoz mezi Pískem
a Březnicí aktuálně přerušila výluka, vyzkoušeli
jsme si v tomto úseku i »náhradní« autobus. Pře-
žili jsme, lokálka na opožděný rychlík v Locho-
vicích počkala, takže jsme do Třebaně dorazili v
neděli po osmé večer podle plánu. Šumavský ok-
ruh se uzavřel. Pro letošek, další, už osmnáctý,
nás bohdá čeká za rok.                 Miloslav FRÝDL

Zkuste slaná dýňová
semínka! radí čtenáři
Prospěšná trávení jsou prý dýňo-
vá semínka naslano. Recept nám
poslali čtenáři. (NN)
Semínka nechte asi dva dny po vy-
dlabání usušit. Potom na pánev dej-
te trochu vody, oleje a pražte asi de-
set minut. Osolte, přesypejte na talí-
řek a - dobrou chuť!         Text a foto
Marie a Jiří ZIKOVI, Zadní Třebaň

SVĚTLÍK. Část výpravy před kostelem ve Světlíku.
Začíná sněžit. Foto NN M. FRÝDL

NAD FRYMBURKEM. Turisté si prošlapávají cestu čerstvě napadaným sněhem.       Foto NN M. FRÝDL

Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku i
s »holkoklukem« Ivanem vyrazili
26. října do Brd. Řekli jsme si, že si
uděláme zdravotní procházku a při-
tom se pokusíme ještě něco nasbí-
rat. K velkému překvapení jsme us-
pěli - takovou úrodu hub jsme už
dlouho nezažili. Bylo nás 6 a každý
jsme si nesli plné košíky krásných
podubáků. Paní Zdena našla i ob-
rovského zdravého »praváka«, což
jsme jí všichni záviděli. Sice jsme
pěkně promokli, protože začalo pr-
šet a žádné teplo nebylo, ale to nám
nevadilo, jen jsme sbírali a sbírali.
Pěkně jsme si to užili, kontrolovali
košíky, kdo má víc a byla u toho
pěkná  legrace. Myslím, že to byl
poslední záchvěv léta - hned druhý
den se ochladilo a začalo i sněžit... 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

PANÁK V MUCKOVĚ. Občerstvení na autobusové
zastávce v Muckově. Prší.        Foto NN M. FRÝDL

Takovou úrodu hub už jsme dlouho nezažili!
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU VYRAZILY NA ZDRAVOTNÍ PROCHÁZKU DO BRD

TO JE ÚRODA. Jitka Švecová s košíky hub, které na konci října v Brdech na-
sbíraly hlásnotřebaňské Holky v rozpuku. Foto ARCHIV
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Hvězda festivalu? Zpěvák z Chicaga
KROMĚ LORENZA THOMPSONA SE V ŘEVNICKÉM KINĚ PŘEDSTAVÍ JEŠTĚ ČESKÝ SOUBOR SKETY

Řevnice - Druhý ročník festivalu
Bioblues se uskuteční 17. listopadu
od 19.30 v řevnickém kině. Jedním
z hlavních aktérů hudebního veče-
ra bude řevnický muzikant Jan
KOŘíNEK.
Na které zajímavé interprety se
návštěvníci bioblues mohou těšit?
Hlavní hvězdou večera bude charis-
matický černošský zpěvák z Chicaga
Lorenzo Thompson. V Řevnicích se
letos objeví už podruhé - poprvé zde
byl v roce 2003, kdy zvednul ze se-
daček publikum na Blues v lese v
lesním divadle. 
Proč právě on?
Spolupracuji s ním již osmnáct let,

stejně jako s kytaristou v doprovod-
ném triu, René Trossmanem, který
také pochází z Chicaga. S Thomp-
sonem a Trossmanem jsem jako
sedmnáctiletý projezdil celou Evro-
pu, později jsem ho zval na další tur-

né a natočil s ním dvě alba. S mojí
kapelou Groove Lorenzo vystupoval
jako hlavní hvězda mnoha blueso-
vých a jazzových festivalů. Do Če-
ské republiky přijede přímo z turné
po Argentině a Paraguayi. 

A další účinkující?
Letos jsme se rozhodli pro podstatně
menší produkci, než loni. Vystoupe-
ní Thompsona bude předcházet čes-
ký soubor Skety, vokální spíše jaz-
zově/popově zaměřený sextet, nava-
zující na známou černošskou skupi-
nu Take6 nebo podobný Manhatan
Transfer. Ve skupině exceluje zpě-
vačka Alice Bauer ze Řevnic.  I když
je tento projekt poměrně čerstvý, na
české scéně již získal několik oceně-
ní. Helena PELIKÁNOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
9. 11. 18.00 AUTA 2
14. 11. 18.00 SNĚHURKA A LOVEC
21. 11. 18.00 SVATÁ ČTVEŘICE

KINO ŘEVNICE
9. 11. - 10. 11. 20.00 VE STÍNU
16. 11. 20.00 MAZEL

KINO CLUB ČERNOŠICE
6. 11. 20.00 ÚTĚK Z MS-1
20. 11. 20.00 VRTĚTI ŽENOU

KINO MÍR BEROUN
5. - 6. 11. 18.30 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
7. 11. 17.30 VE STÍNU
7. 11. 20.00 SAMSARA
8. 11. 15.30 THE AMAZING SPIDER-
MAN
8. 11. - 10. 11. 18.30 (So 17.30) PARA-
NORMAL ACTIVITY 4
10. 11. - 11. 11. 15.30 ZVONILKA:
TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D
13. 11. 13.45 PIRÁTI
13. 11. - 14. 11. 18.30 (St 17.30) EXPEN-
DABLES: POSTRADATELNÍ 2
14. 11. 20.00 BOJOVNICE
15. 11. - 21. 11. 18.30 (Pá+Ne 20.00,
So+Út 17.30) TWILIGHT SAGA:
ROZBŘESK 2.ČÁST
17. 11. 15.30 ZVONILKA: TAJEMSTVÍ
KŘÍDEL 2D
16. 11. - 18. 11. 17.30 (So 20.00) HOTEL
TRANSYLVANIA 3D

KINO RADOTÍN
6. 11. 19.00 HASTA LA VISTA
7. 11. 17.30 7 DNÍ HŘÍCHŮ
7. 11. 20.00 PINA 3D
8. 11. 17.30 KAREL REISZ, TEN
FILMOVÝ ŽIVOT
8. 11. 20.00 ZÁBLESKY CHLADNÉ
NEDĚLE
9. 11., 14. 11., 16. 11. 17.30 HOTEL
TRANSYLVÁNIE 3D
9. 11. 20.00 7 DNÍ V HAVANĚ
10. 11. 16.00 MÉĎA BÉĎA 3D
10. 11: 17.30 ANDĚLSKÝ PODÍL
10. 11. 20.00 AVATAR 3D
13. 11. 17.30 ZÁBLESKY CHLADNÉ
NEDĚLE
13. 11. 20.00 SAMSARA
14. 11. 20.00 7 DNÍ HŘÍCHŮ
15. 11. - 17. 11. 17.30 a 20.00 (Pá 20.00,
So 17.30) TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK - 2.ČÁST
17. 11. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
18. 11. 16.45 DON PASQUALE

Hrad chce na seznam
O zápis do seznamu památek světo-
vého historického dědictví Unesco
usiluje hrad Karlštejn. Už podruhé -
v roce 1992 jej experti do prestižní-
ho seznamu - narozdíl od Prahy,
Českého Krumlova a Telče - zapsat
odmítli. „Poučili jsme se a víme, jak
žádost napsat, aby byl Karlštejn me-
zi nejvzácnější světové památky za-
hrnut,“ uvedl Josef Štulc z Národní-
ho památkového ústavu. V Česku je
podobných míst zatím 12.           (pef)

Tipy NN
* Díla řezbáře Stanislava Pokorného
a malíře Viktora Žabinského jsou od
7. 11. do 7. 12. vystavena v Městské
galerii Beroun. (pš)
* Repríza divadelního představení
Postel pro anděla v nastudování
karlštejnského ochotnického soubo-
ru KOS bude v restauraci U Janů
Karlštejn k vidění 9. 11. od 19.30
hodin. Helena KOLÁŘOVÁ
* Folkrocková kapela Ztracené ilu-
ze vystoupí 9. 11. od 21.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Plzeňská punková skupina Znou-
zectnost zahraje 10. 11. od 21.00 v
černošickém Clubu Kině.             (vš)
* Malířka Dana Puchnarová bude
10. 11. od 19.00 v sále Dr. Fürsta
Dobřichovice vyprávět o cestě do
Himalájí za meditacemi, o indic-
kých  poutních místech  a  městech,
životě venkovanů a buddhistických
mnichů v Dharamsale - sídle Dalaj-
lamy. Součástí přednášky bude pro-
mítání 400 fotografií z cest.        (vlc)
* Výstava Vánoce a nejen české,
která představí adventní čas, tradice
a zvyky z různých koutů světa, bude
přístupná od 16. 11. do 21. 12. v
Modrém domečku Řevnice.      (šah)
* Čtení o osudech a umělecké dráze
českého hornisty Jana Václava Sti-
cha, řečeného Punto a výběr z jeho
skladeb i skladeb jeho současníků
připravil na 17. 11. soubor Ludus
Musicus. Akce v zámku Dobřicho-
vice začne od 19.30. (vlc)
* Divadelní tragikomedii Pauly
Vogel Nejstarší řemeslo sehraje 17.
11. od 19.00 v sále restaurace U Ja-
nů Karlštejn ochotnický soubor z
Horšovského Týna. Vstupné dobro-
volné. Helena KOLÁŘOVÁ
* Zdeněk Bína Acoustic Project  se
představí 17. 11. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Pohádku Karkulka uvede 18. 11.
od 15.00 v aule ZŠ Dobřichovice
Malé divadélko Praha.                 (vlc)
* Výstava fotografií Řevničana Vla-
dislava Skaly Biblické a jiné kraje
potrvá v Modrém domečku Řevnice
do 22. 12.             Šárka HaŠKOVÁ
* Snímky Zdeňka Valeše a Tomáše
Kudrny jsou vystaveny ve velkém sá-
le zámku Dobřichovice.                   (vlc)

Den otevřených dveří pořádala Ke-
ramická dílna Magdaleny Brožové v
Klínci. Akci předcházel výpal velké
pece, nakládání a glazování. Samot-
ný den otevřených dveří  byl spojen
s prodejní výstavou, prohlídkou díl-
ny a pecí i ukázkou malování kera-
miky, kterou tvoří Ivana Švarcová.
Nechyběla dětská keramická dílna.
„Povedl se nám dlouho plánovaný a

vytoužený další krok v našem snaže-
ní – vdechnout malované keramice
život při výpalu v peci vytápěné dře-
vem,“ uvedla Magdalena Brožová s
tím, že první malované kusy Pod-
brdské keramiky její dílna představi-
la před dvěma roky. „Kamenina vy-
pálená v peci na dřevo má neopako-
vatelné kouzlo, živý povrch, nerov-
nosti, místy lehounký závoj od

popelového náletu, zkrátka jiskru,
kterou v elektrické peci nevykouzlí-
te. Jakoby se v ní uložila vůně smr-
kového dřeva i pot a dřina při šest-
nácti a vícehodinovém výpalu, netr-
pělivost při chladnutí pece, zatajený
dech při jejím otevírání a bezbřehá
radost, když se výpal povede,“ do-
dala.        Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

Seniorům vyhrávala kytaristka i flétnista
Kytarový koncert Lucie Šťavíkové, studentky profesora Štěpána Raka ze 2.
ročníku AMU, se konal 31. října v Domově seniorů Dobřichovice. V hodi-
novém pásmu zazněly skladby renesančních anonymů, capriccia Legnaniho
a další. K příjemné hudbě patřilo i průvodní slovo o  autorech a skladbách, 
které kytaristka hrála. Následující dopoledne k nám zavítal Jiří Stivín. Ve-
dle klasických skladeb Mozarta a Vivaldiho jsme slyšeli i lidovky ze Sloven-
ska, Francie a Peru. Nechyběly písně Jaroslava Ježka a George Gersh-
wina. Umělec během vystoupení vystřídal několik hudebních nástrojů - kla-
rinet, pikolu, příčnou a zobcovou flétnu. Nezapomněl ani na svou oblíbenou
hru na vodovodní trubku. Děkuji oběma účinkujícím za radost, kterou udě-
lali našim klientům.    Martina KÁLALOVÁ, Domov seniorů Dobřichovice

HLAVNÍ AKTÉR. Také Řevničana Jana Kořínka uslyší návštěvníci řevnic-
kého festivalu Bioblues. Foto ARCHIV

COUNTRY V SOKOLOVNĚ. Country bál jsem spolu s berounskou kape-
lou Forbes uspořádala 20. 10. v karlštejnské sokolovně. Přišlo velmi málo
lidí, což se ovšem ve finále ukázalo jako docela dobrá věc. Ačkoliv všich-
ni tančili, krásně se vešli na parket, v tombole vyhráli též všichni a nedo-
šlo ani pivo ani guláš. Kapela Forbes se zpěvačkou Hankou Lounovou
hrála ve stylu country, ale ke konci večera předvedla, že umí skvěle zahrát
i rock´n´roll. Doufejme, že až se zase všichni budou ptát, jestli se bude
něco dít a ono bude, že také přijdou. Díky všem, kteří dorazili a bavili se.

Text a foto Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

V Klínci předvedli, jak vzniká Podbrdská keramika
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Všeradův kurýr

V předvečer 94. výročí vzniku sa-
mostatného československého státu
se ve Všeradicích uskutečnil tradiční
lampionový průvod s položením
věnců k pomníkům padlých. Děkuji
všem, kteří se tohoto aktu i přes ne-
přízeň počasí zúčastnili. Svou pří-
tomností uctili památku nejen těch,
kteří se zasloužili o naši samostat-
nost, ale i svých předků, kteří v le-
tech minulých naši zem budovali. 
Žijeme v období, kdy se celý svět
potýká se složitou ekonomickou si-
tuací a podle prognóz se ani v násle-
dujícím roce situace nezlepší. Važme

si proto samostatnosti a zanechme
planých představ o samospasitelnos-
ti sjednocené Evropy. 
Naše vláda připravuje další nepopu-
lární kroky, které opět a hlavně do-
padnou na nás, řadové občany. Je ale
třeba si uvědomovat, že na dluh nel-
ze žít donekonečna. Jistě, můžeme
se všichni ptát, kam mizí naše pení-
ze a vést dlouhé debaty o hospodaře-
ní politiků. Moc nám to však nepo-
může. Tato nekonečná diskuse bude
trvat tak dlouho, dokud si všichni
neuvědomíme podstatu demokracie:
Všichni máme svá práva, ale na dru-

hou stranu i zodpovědnost za svoje
činy. Právě onu druhou stránku ne-
chce spousta lidí ve svém chování a
jednání akceptovat.   
Přes veškerá úskalí, jež nás v dneš-
ním světě očekávají: naučme se být
hrdí na to, že jsme Češi, že žijeme ve
svobodné zemi. Učme naše děti poc-
tivé práci, úctě k autoritám a vlaste-
nectví. Naučme je, co je svoboda a
demokracie. Vždyť právě děti jsou
pokračovateli naší práce i práce na-
šich předků. Právě těch předků, kteří
nás v roce 1918 vyvedli z područí ra-
kousko-uherské monarchie a umož-

nili tak vznik samostatného Česko-
slovenska. 
Český národ má dlouhou a bohatou
společenskou i kulturní historii. Do-
kázali jsme mnoho věcí, na které
musíme být hrdi a na tuto hrdost ne-
smíme nikdy zapomenout. Budeme-
li respektovat základní společenské
hodnoty a přidáme řádný díl poctivé
práce, pak toto snažení povede k
rozkvětu naší svobodné vlasti i v le-
tech budoucích. A je to právě svo-
bodný a šťastný život, který si jistě
všichni z celého srdce přejeme.   
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

V galerii vystavuje Holanďan Paul van den Berg

Naučme se být hrdí na to, že jsme Češi!

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 22/2012 (112)

RUDA Z OSTRAVY. Michal Kavalčík ve všeradické galerii. Foto Sylva ŠkArDová

»Ostravsky cyp Ruda« 
vyprávěl, zpíval i předčítal
Kdo byl v pátek 26. října ve všeradické galerii, mohl
říci, že byl ve správnou chvíli na správném místě.
Hostem Zámeckého večera byl tentokrát Michal Ka-
valčík, herec, moderátor a bavič, jenž se do pově-
domí veřejnosti dostal prostřednictvím pořadů Na
stojáka a X Factor pod přezdívkou Ruda z Ostravy. 
Ruda bavil všeradické diváky vyprávěním s typic-
kým ostravským »akcentem«, hrál na kytaru a do
zpěvu nakonec zapojil i obecenstvo. Při jeho cha-
rakteristickém humoru se nechce uvěřit, že tento
»ostravsky cyp Ruda« vystudoval konzervatoř, vy-
stupoval v divadlech v Ostravě, Českém Těšíně a v
Liberci. Účinkoval v muzikálech Dracula, Evita,
Hamlet a Krysař. V současnosti ho můžete vidět v
muzikálu Cikáni jdou do nebe (titulní role Lojko
Zobara). Přesvědčil nás i o tom, že se mu daří rov-
něž na poli spisovatelském. Předvedl zde totiž svou
prvotinu Besceler! V průběhu večera z knihy před-
čítal a na závěr si mohli návštěvníci podepsanou
knihu i odnést. Tři z návštěvníků dokonce po jednom
výtisku vyhráli, neboť správně zodpověděli Rudovy
otázky. Byl to pan Ilja z hájovny, pan Václav a malá
slečna Tereza. Kdo bude chtít vyhrát další knihu,
může přijít na příští Zámecký večer 16. listopadu v
18.00 a přinést s sebou palačinku připravenou na
jakýkoliv způsob. Tři nejlepší palačinky dostanou
cenu, jedna z nich bude právě Rudův Besceler.

Sylva ŠkArDová, všeradice

Prodejní výstava holandského malí-
ře českého původu Paula van den
Berga byla 2. 11. zahájena ve všera-
dické galerii M. D. Rettigové. 
Van den Berg maluje především
městskou krajinu a lidská sídla. Jeho
poeticky ztvárněné obrazy jsou plné
radosti ze života, barev; při výběru
jejich názvů představil i neuvěřitel-
nou fantazii.  Na kresbách zase před-
vedl úžasný talent pro detail, trpěli-
vost a soustředěnost. 
Autor si uvedl svou výstavu sám,
neboť má kromě talentu malířského
i talent vypravěčský. Účastníky ver-
nisáže poutavě seznámil se svým
dosavadním, velmi bohatým a plod-
ným životem malíře a bývalého reži-
séra barrandovských filmových ate-
liérů. Spolupracoval s takovými
tvůrci jako byli či jsou M. Frič, K.
Polák, V. Sís, J. Roháč a M. Forman. 
Van den Berg se po roce 1968 stal
nizozemským občanem, otevřel si

ateliér v Dordrechtu u Rotterdamu a
začal se věnovat výhradně malování
a kreslení. Má za sebou přes 150 sa-
mostatných výstav v Evropě i v zá-
moří. Počátkem 80. let se usadil v
Mnichově, nyní se svou ženou žije a
tvoří v Ortenburgu u Pasova.
Výstava potrvá do 31. prosince.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

VERNISÁŽ. Paul van den Berg a Syl-
va Škardová na zahájení výstavy.

Foto ArCHIv

DĚTI PEKLY ŠTRŮDL. Od začátku října se ve všeradické školce věnuje-
me podzimním tématům. Povídáme si o zvířátkách chystajících se na zimu,
měnící se přírodě, sbíráme jablka na zahradě, vyrábíme strašidelné dýně,
hrajeme si s přírodninami nasbíranými v lese. Také jsme pekli jablkový zá-
vin. Děti se moc těšily - ty starší loupaly jablka, ty menší krájely. Vše smí-
chaly se skořicí, cukrem a rozinkami, navrstvily na těsto a kuchařka Lenka
štrůdl upekla. Moc se povedl - svačinka, kterou si děti odnášely domů, by-
la vynikající. Text a foto Erika Brůžková, MŠ všeradice
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Policisté rozdávali Ajaxův zápisník
V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDCE SE KONAL PROJEKTOVÝ DEN BEZPEČNĚ V SILNIČNÍM PROVOZU

V řevnické škole se řeší konflikty
hned v zárodku, nejprve s třídním
učitelem, buď v rámci celého kolek-
tivu, nebo s jednotlivci. „V současné
době řešíme intenzivně deváté roč-
níky, kde jsme již přizvali i externis-
tu, který pracuje s dětmi formou
workshopů. Učitelé musí pochopi-
telně spolupracovat, jejich činnost
navazuje na činnost odborníka,“ říká
Štěpánka Rajchlová. 
Ve škole pracuje na částečný úvazek
i školní psycholog, který se osvěd-
čil. Kromě jiného dodává učitelům
materiály nebo se zúčastňuje schů-
zek s rodiči. „Nejdůležitější je ale
pochopitelně prevence - program na
celý rok zpracovává školní metodik
prevence. Domnívám se, že na naší
škole tuto problematiku řešíme ak-
tivně a zatím jsme všechny věci na-
konec dovedli ke zdárnému konci.
Nechci to ale zakřiknout, škola je ži-
vý organismus a každý den přináší
nová překvapení,“ míní Rajchlová
Včasnému řešení problémů se věnu-
jí také ve všenorské škole, stejně ja-
ko nastavování pravidel a partner-
skému, ale důslednému přístupu k
žákům. „Samozřejmě spolupracuje-
me s institucemi primární prevence.
Věřím, že i do budoucna bude pro
naši školu bezpečné klima samozřej-
mostí,“ říká ředitelka školy ve Vše-
norech Renáta Bartoníčková.
V to doufají také všichni rodiče, je-
jichž děti školní instituce navštěvují.
„Ve škole v Litni jsem zatím žádné

problémy ani náznaky nezazname-
nala, naštěstí. Ale myslím, že je to
tím, že jsou děti ještě relativně malé
a naštěstí se ničím výrazně neliší od
ostatních dětí, co by mohlo k nějaké
šikaně svádět. Jsem ráda, že děti ne-
chodí do veliké sídlištní školy, kde
je anonymita mnohem větší než na
malé škole. Tady se všichni žáci i r-
odiče znají a kontrola je snadnější,“
říká maminka dvou dětí Michaela
Komancová.    Lucie PALIČková

Projektový den Bezpečně v silničním
provozu se 24. října konal v ZŠ Zad-
ní Třebaň. Žáci 1. a 2. ročníku se zú-
častnili besedy s tiskovou mluvčí Po-
licie ČR v Berouně Marcelou Pučelí-
kovou. Děti dostaly Ajaxův zápisník
vydaný policií, do něhož mají prů-
běžně plnit úkoly. Do notýsků s po-
mocí druhého policisty otiskli svou
ruku barvou na otisky prstů. Starší
žáci mimo těchto činností zpracovali
plakáty z připravených materiálů o
bezpečnosti v provozu chodce, cyk-
listy či spolujezdce, jež na závěr dne
prezentovali. Plakáty jsou vystavené
ve škole. Přibližně půlhodinu času se
starší žáci věnovali webu Škoda
hrou, kde si vyzkoušeli hru o bezpeč-
nosti v silničním provozu. Projekto-
vý den se vydařil, beseda i další části
projektu stály za čas, který jsme obě-
tovali z výuky. Jana Nešťáková,

ředitelka Zš Zadní Třebaň

Násilí je v každé škole...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ššš nedělá elektrický rychlík do Plzně ani diesel do Budějovic

POLICIE VE ŠKOLE. Berounští policisté navštívili zadnotřebaňskou základ-
ní školu. Foto Jana NeŠŤáková 

Obklopen smečkou vnuků v nejrůz-
nějších stádiích vývoje od 0 do 5 let
jsem si promýšlel, co nás i je čeká v
budoucnosti. Kde se asi tak bere na-
še autorita u capartů a z čeho pra-
mení? Jaké jim dáváme jistoty? Člo-
věk by skoro řekl: Co řekneme, to
platí! Hlavně si příliš pochybností ve
své převaze, hraničící s namyšlenos-
tí, nepřipouštíme.
A ejhle! Byli jsme se dívat na lokál-
ku pod našimi okny a vnucovali jsme
těm nebohým dítkám, že vláček dělá
šššš a húúú. No húúú snad, obzvlášť

v 5:08 na přejezdu pod našimi okny,
přes který skoro nikdy nikdo v tuhle
dobu nechodí. Ale ššš ššš! nedělá ani
elektrický rychlík do Plz-
ně, ani dieslový stroj do Bu-
dějovic, natož Elefant City.
A ještě jak směšně předvádíme pře-
vod otáčivého pohybu na přímočarý.
No kde by to mohly vidět? Co si ty
děti o nás pomyslí, až prohlédnou?
Zkoumal jsem z tohoto hlediska i ci-
toslovce, jimiž vyjadřujeme lidské čin-
nosti. Co to je éééhh a jakou má sou-
vislost se stolicí, případně močením?

Řekněte mi, prosím vás, proč vnucu-
jeme našim dítkám do paciček mod-
rou pastelku, kdykoliv malují potů-

ček, řeku, rybník? Už jste
viděli někdy Berounku, Vl-
tavu nebo rybník Žábu? Co

na nich je modrého? Snad hnědého
nebo hnědočerného, po dešti žlutého
nebo béžového, ale modrého?     
V tomto směru jsme největší šok za-
žili při obvyklé procházce k ovečkám
pod Skopákem. Cvičili jsme poměrně
dlouho detailní rozlišení, že ovečky
dělají bééé a kozičky mééé. Když

jsme dorazili k plotu, přišla k nám
jedna krásná ovce ze stáda a prone-
sla evidentní mééé. Cítili jsme se st-
rašně poníženě. Exnerovi, prosím
vás, co s tím provedete? Budete-li
chtít, tak víme, která to byla! Existu-
je vůbec veterinární logoped? Na ná-
kladech na převýchovu jsme ochotni
se finančně podílet, abychom si
zachovali ztracenou autoritu.
Zatím nám leccos »žerou«, ale ty
starší se už začínají nebezpečně roz-
hlížet. Tak pozor!  

Zdenek PaToČka, Zadní Třebaň

FEJETON

Novou členkou rady
je Tereza Matoušková
Novou členkou Školské rady ZŠ
Zadní Třebaň byla 24. října zvole-
na Tereza Matoušková. Nahradila
odstoupivšího Františka Chlaně.
Volba se uskutečnila v souladu se
Školským zákonem - volební ko-
mise sestavená z ředitelky školy
J. Nešťákové, vedoucí učitelky ve
školce P. Neprašové a školnice E.
Cafourkové žádnou připomínku
nezaznamenala. Harmonogram
voleb byl zveřejněn na nástěnce
ve škole a na webu školy. Volilo
se ze tří kandidátů. Ze čtyřiceti
voličů se jich volby zúčastnilo 22.
Děkuji za účast ve volbách a tě-
ším se na oporu školy, kterou mů-
že školská rada představovat.

Jana Nešťáková,
ředitelka Zš Zadní Třebaň

Notičky pořádají
velký vánoční koncert
Na nastávající adventní čas se pilně
připravují mladí muzikanti z řevnic-
ké muziky Notičky. Sezonu vánoč-
ních koncertů zahájí na Pražském
hradě, kde zahrají při rozsvěcení
vánočního stromu. Koledy v podání
řevnických muzikantů zazní i u vá-
nočního stromu v Litni.
Vrcholem jejich snah bude velký vá-
noční koncert 6. 12. v pražském
kostele Sv. Šimona a Judy. „Našimi
hosty budou mladá cimbálová mu-
zika z Uherského Hradiště Harafica
a herec Miroslav Táborský, který
svým slovem doplní naše vystoupe-
ní,“ řekla vedoucí muziky Lenka
Kolářová s tím, že diváci se mohou
těšit na tradiční vánoční program
zpestřený netradičními kusy ve spo-
lečném bloku Haraficy a Notiček.

Pavla PeTrová, Notičky, Leč

Berounští školáci obdivovali Dobromilu
Páťáci berounské školy ze Závodí se vypravili do Všeradic, aby navštívili
zdejší zámecký dvůr a Muzeum pravěku. V galerii si prohlédli expozici
Česká vesnice, kde jsou vystaveny stroje, nářadí, nástroje a předměty denní
potřeby, jež byly odedávna součástí života na českém venkově. Ve 2. patře
obdivovali výstavu fotografií Milana Blšťáka a v podkroví obrazy malířů,
kteří tvoří přímo ve Všeradicích při art sympoziu. Děti zaujala i interaktiv-
ní výstava, při níž určovaly druhy bylinek či staročeské názvy potravin, ale
největším zážitkem bylo setkání s Magdalenou Dobromilou Rettigovou, vše-
radickou rodačkou, buditelkou a spisovatelkou, která nás galerií provedla.  

Jana FIaLová, ZŠ Závodí, beroun

Napilno mají děti ze školky v Karlštejně. Navštěvují Solnou jeskyni, vydaly
se na divadelní představení do Berouna i do Prahy, navštívila je slečna, jež
si dováží z afrického Mali originál bubny DJEMBE. Caparti si vyzkoušeli,
jak se na ně hraje. Na konci listopadu (23. 11.) chystáme ve spolupráci s
Domečkem Hořovice Drakiádu a 14. 12. Andělský pochod. Také nás čekají
besídky, návštěva čertů, výlet na Staromák a vystoupení na Karlštejnském
královském adventu.             Text a foto Hana Hrabáková, MŠ karlštejn

Bubnovali, teď je čeká Andělský pochod
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Liteňští porazili Suchomasty 5:1

Strom rozsvítí v neděli 2. prosince

Týden knihoven se letos konal již
pošestnácté. Tentokrát s mottem Čti,
žij zdravě! V ZŠ Liteň se snažíme
podporovat dětské čtenářství, proto
jsme se do akce zapojili také. Žáci 4.
třídy ve skupinách skládali básně. V
hodině čtení si pak přečetli Příběhy
doktora Dolittlla od Hugha Loftinga
a povzbuzeni básnickými úspěchy
na chvíli popustili uzdu fantazii. Ta-
dy jsou některé výtvory malých spi-
sovatelů na téma Podivné zvíře:
Jásemmorče - Eliška Komancová 
Má dvě tlamy. Jednou tlamou umí v
noci spát, druhá tlama bdí. Při jídle
jedna tlama jí a ta druhá mluví, takže
není nezdvořilý. Hlídá malé morče.
Jezdí na kolečkových bruslích. 
Pakoňohněv - Tomáš Krtek 
Má tři hlavy, tři nohy a tři ocasy. Je-
den ocas mu kouká z krku. Jedna

hlava zuří, druhá se mračí a třetí se
směje.Třetí hlava má knírek. 
Ušoplesk Drbohlav - František
Havelka
Ušoplesk Drbohlav se tak jmenuje,
protože se pořád drbe na hlavě a mů-
že si, jak chce, roztahovat uši. Jinak
je zelený a modrý a jí mikiny. Má
osm rukou a tři nohy a není vůbec
plachý. Žije až čtyři dny. Může se
dožít i více dnů, ale musí jíst ob-
zvláště chlupaté mikiny, čím chlupa-
tější mikiny jí, tím je starší...
Dvojrybinka duhová  -  Linda Šaf-
nerová
Dvě ryby srostlé k sobě, ale mají jen
jeden ocas a duhové zabarvení.
Dvojrybinka požírá drobné živoči-
chy moře. Může mít dvakrát větší
ocas, než je ona sama...

Lenka ŘíHOVÁ, ZŠ Liteň 

Vánoční strom se bude před ZŠ v
Litni rozsvěcet 2. prosince. Pro děti
budou od 15.00 připraveny vánoční
dílny, v nichž si vyrobí ozdoby na
vánoční stromek a ozdobí perníčky.
Rodiče budou mezitím ochutnávat
vánoční cukroví, jež maminky done-
sou na piknikový stůl .

Na závěr bude při vystoupení dětí
ZŠ, MŠ, kroužků Domečku Hořovi-
ce, liteňských pamětnic a řevnické
dětské muziky Notičky rozsvícen
vánoční strom. Den předtím, v sobo-
tu 1. prosince, se bude od 17.00 ko-
nat adventní koncert v liteňském ko-
stele.       Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Školáci vymysleli
Ušopleska i Dvojrybinku
LITEŇSKÁ ZŠ SE PŘIPOJILA K TÝDNU KNIHOVEN

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí           11/2012                

SeDMáci V ZáSTĚRácH. Sedmáci v liteňské ZŠ se převlékají do zástěr a
na hodinách pracovního vyučování se seznamují s přípravou pokrmů. Při
prvním vaření jsme vsadili na cuketu. Někteří z nás ji doma využívají hojně,
jiní méně a někteří se s ní setkali poprvé. Uvařili jsme si »švindlhrachovku«,
cuketovou polévku s osmaženými chlebovými krutonky. Přes počáteční nedů-
věru některých kuchtíků polévku ochutnali všichni. Při přípravě druhého po-
krmu jsme cuketu smíchali s mákem a zavinuli do závinu, který provoněl ce-
lou školu. Martina VÁCLAVKOVÁ, ZŠ Liteň     Foto Helena řEZÁčOVÁ

Dneškem počínaje se v Liteňském
Okénku budete na pokračování-
dočítat o šlechtické rodině Daub-
ků. (NN)
Když se řekne Liteň, množina znalá
základů české literatury si připome-
ne čítankově ustálený omyl, že Sva-
topluk Čech napsal sbírku Ve stínu
lípy tady. Jak to doopravdy bylo, na
to také dojde. Nyní, po úspěšném
prvním ročníku Festivalu Jarmily
Novotné přibylo těch, kdo spojují s
Litní její jméno a opačně. Současně
je jim sympatická sága zdejší šle-
chtické rodiny Daubků, do níž se zpě-
vačka 16. 6. 1931 přivdala. Trochu
podrobností nemůže uškodit. 

Před devadesáti lety, v roce 1922
zemřel v Litni Josef Šebestián Dau-
bek. Narodil se v Poličce, kde  býval
starostou, pod-
porovatelem a
m e c e n á š e m
všeho, co šlo městu k duhu. Velkými
penězi přispěl k vybudování tamější
nemocnice. V roce 1891 zvedl z at-
lasového polštářku symbolické klíče
od ní a vložil je do rukou řediteli
MUDr. Mořici Prudičovi. Poskytnul
dobrý peníz i prvnímu místnímu děl-
nickému spolku, Svatojosefské jed-
notě, aby mohla začít něco pro teh-
dejší proletariát dělat. 
Z Poličky Josef Šebestián přesídlil

do moravského Brněnce, kde byl sta-
rostou pětatřicet let. Zdokonalil tam
na nejvyšší technickou úroveň v Ra-

kousko-Uher-
sku parní mlý-
ny, mohl se

chlubit prosperujícím pivovarem.
Při svém zemědělském lihovaru zří-
dil první rakouskou lihovarnickou
školu. Na její tradici navázaly za
první republiky Odborná škola liho-
varská v Havlíčkově Brodě a Výz-
kumný ústav lihovarský v Praze. 
Josef Šebestián Daubek měl druhé
křestní jméno po dědečkovi, vlaste-
neckém básníku Josefu Šebestiánu
Hněvkovském. Ten, jakoby šlo o ro-

dovou trafiku, byl deset let (1826 -
1836) v Poličce purkmistrem. Bás-
níkův zeť a otec J. Š. Daubka, Josef
František Daubek, když se přestěho-
val do Prahy, otevřel si tam hostinec
U města Poličky. Odtud už byl jen
krok do Litně, kde koupil zdejší pan-
ství. Méně je známo, že na oltář mí-
stního kostela dal jako krajinné po-
zadí namalovat poličské panorama. 
Probírat se poličskými archivy je
dobrodružné čtení. Je zajímavé, že i
renomovaní historici uvádějí všude
jméno Doubek nikoli Daubek. Ale i
na Doubka, Františka Bohumila,
dojde. (Pokračování příště)

Rudolf KAdEřÁbEK, beroun

LiteňskéOKÉNKO

Daubkové přišli do Litně z Poličky. Přes Prahu

V utkání 11. ročníku fotbalového turnaje pro žáky základních škol a gymná-
zií porazili žáci ZŠ Liteň celek Suchomast 5:1. Hatrick se povedl Michalu
Vostarkovi (9. třída), po jednom gólu přidali Antonín Prech (9. třída) a Jan
Havelka (8. třída). Pochvalu si zaslouží všichni hráči i učitelka Marcela Mu-
ráriková. Rozhodčím byl Martin Zíma, občerstvení zajišťovaly Jana Abra-
hámová a Jana Kováčová. Děkujeme také Miloši Klimentovi a fotbalovému
klubu za vstřícnost a spolupráci.   Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

LITEŇSKÉ REMINISCENCE
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Zadnotřebaňská kočka vybojovala titul
NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ KOČEK V CHORVATSKÉM ZÁHŘEBU MĚLA SVÉ ZÁSTUPCE TAKÉ ZADNÍ TŘEBAŇ 

Filmaři natáčeli ve Svinařích i v Zadní Třebani

V ZÁHŘEBU. Dámy Simanovy a jejich kočka. Foto Silvia PLUCnaRová

Zadní Třebaň – Světová výstava
koček se poslední říjnový víkend
konala v chorvatském Záhřebu.
Svou zástupkyni na ní měla i Zad-
ní Třebaň – jednou ze soutěžících
byla mainská mývalí GIC Honey
Bunny Fantasy Word Markéty Si-
manové s dcerou. 

Soutěž je pro členy kočičích klubů z
celého světa velkou událostí - do Zá-
hřebu se sjelo mnoho vystavovatelů.
Vystaveno zde bylo 1025 koček, kte-
ré se kvalifikovaly svými úspěchy na
mezinárodních výstavách. Českou
republiku reprezentovalo 50 zvířat
39 chovatelů. Kočka Markéty Sima-
nové v konkurenci odchovu po svě-
tových vítězích vybojovala titul

CACS. Tímto úspěchem má chova-
telská stanice dalšího Supreme
Championa. Dámy Simanovy zhod-
notily výsledky takto: „V tak silné
konkurenci, jakou jsou Skandináv-
ský vítěz, což je obdoba Světový ví-
těz pro Skandinávské země, Světový
vítěz roku 2008 a kočky po rodičích
Světových vítězů, jsme si vedli vý-
borně. Výsledek je krásný. Ve vyšší

soutěži o nominaci na Světového ví-
těze nás porazila světová vítězka
roku 2008.“     Lucie PALIČKOvá

Z našeho kraje 
* Den otevřených dveří ZŠ Řevni-
ce se uskuteční 8. a 9. 11. během do-
poledního vyučování. (pef)
* Dne 9. 11. bude  od 7.30 do 15.30
přerušena dodávka elektrické ener-
gie  v Řevnicích v částech ulic Na
Stránce, Herrmannova, Komenské-
ho, Žižkova,Vraného a v ulicích Sle-
pá, Třebaňská, Smetanova, Dvořá-
kova, Fibichova, Janáčkova. Bližší
informace na Poruchové lince spo-
lečnosti ČEZ: 840 850 860.       (pef) 
* Lampionový průvod pro děti se
koná 9. 11. v Dobřichovicích. Sraz
je v 17.00 u zámku. (vlc)
* Dětská sobota se uskuteční 10.
11. od 9.30 do 14.30 v Klubovně
Domečku Liteň. Caparti budou vy-
rábět a malovat obrázky, cedulky,
jmenovky apod. ze špachtlí.      (hal)
* Slavnost Svatomartinského vína s
martinskou husou a cimbálovou mu-
zikou začne v karlštejnské restaura-
ci U Janů 11. 11. v 11 hodin 11 mi-
nut.  Helena KOLáŘOvá
* Sbírku oblečení, obuvi, hraček a
potřeb pro domácnost pořádá Dia-
konie Broumov. Věci můžete nosit
do poloviny prosince na obecní úřad
v Zadní Třebani. (lup)
* Strom splněných přání pro Dětský
domov Lety »vyrostl« v restauraci
Zámecký had Dobřichovice. Až do
23. 12. můžete i vy přijít »odstrojit«
stromeček ověšený barevnými obál-
kami a splnit tajná přání dětem, kte-
ré nebudou na Vánoce v kruhu ro-
dinném. vlaďka CvRČKOvá
* I když turistická sezona už skon-
čila, památky v našem okolí nezav-
řely. Zámek Mníšek pod Brdy je
otevřen denně kromě pondělí. První
okruh hradu Karlštejna je přístupný
do 11. 11. denně kromě pondělí a
dále pak o víkendech. Hrad Křivo-
klát je až do 31.12 otevřen o víken-
dech a svátcích. (pef)
* K oběšenému muži do Černošic
byla 26. 10. přivolána řevnická zá-
chranná služba. „Lékař konstatoval
smrt, byla nařízena pitva,“ řekl ma-
jitel záchranky Bořek Bullíček s tím,
že případ vyšetřuje policie.        (mif)
* Několik stromů, jež porazil vítr a
sníh, odklízeli 27.a 28. 10. ze silnic
řevničtí profesionální hasiči.     (mif)
* Neuzamčené horské kolo zapar-
kované před restaurací U Mlýna v
Zadní Třebani ukradl 31. 10. nezná-
mý zloděj. Majiteli způsobil škodu
8.000 korun. (mif)

Za dům čp. 2 dostanou
Řevnice miliony
Řevnice - O dům čp. 2 na řevnic-
kém náměstí, který k prodeji na-
bídla zdejší radnice, se ucházejí
dva zájemci. Jeden městu nabízí
jedenáct a půl, druhý dokonce
dvanáct milionů.
„Projekty zaslané oběma uchazeči
necháme posoudit expertní komisí
složenou z nezávislých architektů.
Poté budou vystaveny k veřejné dis-
kuzi, která se uskuteční 29. 11. od
19.00 v Modrém domečku,“ uvedl
starosta Řevnic Libor Kvasnička.
„Jsem rád, že ani jeden z projektů
nenavrhuje zbourání budovy. Počí-
tají s jejím zachováním, rekonstruk-
cí a prostorami pro služby,“ dodal.
O tom, s kterým uchazečem město
podepíše kupní smlouvu, rozhodne
městské zastupitelstvo.               (pef)

Děti se světýlky obcí
putovaly za Vikingy
Zadní Třebaň – Zadní Třebaní
prošel 2. 11. tradiční lucerničkový
a lampionový průvod. Posedmé
jej pořádal zdejší spolek Broučci.
Děti i rodiče se světýlky putovali od
hasičské zbrojnice na Ostrov, kde na
ně čekali dva bájní Vikingové. Ti
přivítali příchozí u Berounky, na
místě osvětleném loučemi a svíčka-
mi. Po krátkém povídání s dětmi si
všichni mohli zapálit svíčky a na
plavidle je poslat po řece. Oblohu
pak ozářily lampiony štěstí. Nako-
nec všechny děti čekalo posezení v
hospůdce na Ostrově, i když chvíle-
mi bylo u stolů dost těsno. „Já chci
taky párek,“ dožadovali se někteří
caparti. Jiní se zase vrhli na buchty,
bonbony nebo brambůrky.
Broučci děkují Martinu Kodetovi za
azyl a čaj, dámám, které přinesly
koláče (pí Frýdlové, Silvě Hochma-
lové a Pavle Blechové) a také obec-
nímu úřadu. Speciální dík patří Pe-
povi a Honzovi za to, jak skvěle se
zhostili rolí Vikingů, i několika po-
máhajícím tatínkům. (lup)

Pejskaře potrápil sníh
Pátý ročník podzimního obranář-
ského závodu kynologů se konal po-
slední říjnovou sobotu v Letech. Ve
sněhové chumelenici se jej zúčastni-
lo 37 závodníků. Text a foto 

alena vanŽURová, Lety

Vyjížďku na kolech s českými cyk-
listickými esy mohli absolvovat zá-
jemci v sobotu 3. listopadu v Le-
tech. Setkání s olympijskými vítězi,
mistry světa i republiky absolvoval
také řevnický cyklistický oddíl Br-
cykl. Jeho členka Klára Macour-

ková si na památku z Letů odvezla
fotku s vítězem olympiády i světové-
ho poháru Jaroslavem Kulhavým.
„Bylo to super, úžasný zážitek,“ po-
chvalovala si. 

Hana MaCoURková, Řevnice
Foto Tomáš IndRa

První listopadový týden bylo ve Svi-
nařích rušno - režisér Jan Prušinov-
ský zde natáčel film Život na vsi ze
série Nevinné lži. Jedná se o nový
cyklus osobních dramat, který nava-
zuje na Soukromé pasti. 
Natáčelo se v několika svinařských
objektech, poslední záběry se budou
pořizovat v halounské hospodě U Zr-
zavého paviána. Jedna část filmu se
natáčela i u našich sousedů, takže
jsme mohli zblízka sledovat filmař-
skou práci. Dlouhé přípravy, insta-
lace osvětlování, ozvučení, herecké-
ho zázemí a mnoho dalšího vyvrcho-
lily asi hodinovým natáčením: Za-
městnanec se dobývá do domu maji-
tele stavební firmy, který mu dluží

peníze. Nato přijede policie a násil-
níka odveze. Akci provázely celou
dobu vulgární výrazy, které se nesly
tichem do dáli. Scéna se opakovala
asi 7x, poté se sbalila klapka, režie a
začala demontáž. Čtyři hodiny pří-
prav a úklidu kvůli 2 minutové scéně
ve filmu. Musím ale říci, že jednání
všech filmařů bylo slušné, ačkoliv
nám na zahradě stála plošina s os-
větlovací rampou, nic nezničili a vše
uklidili po původního stavu. Budeme
se tedy těšit, až naši obec uvidíme v
hlavní roli na ČT.

Lucie Boxanová, Svinaře

Zahráli si i prckové
Film ze série Nevinné lži se poslední

říjnový den natáčel také v zadnotře-
baňské školce. Filmaři si vybrali i ně-
kolik našich žáků - protože děti ze
školky byly ten den na výletě, natá-
čeli školáci. Další se zúčastnili jako
diváci. 
Štáb přijel brzy ráno a zdržel se do
oběda. Dle původního plánu mělo
natáčení začít odpoledne, ale krátce
před začátkem byla domluvena změ-
na. V odpoledních hodinách se štáb
s natáčením přesunul do ulice Nad
Školou. Množství filmařských vozů
parkovalo na dvoře hasičské zbroj-
nice, ve Školní ulici a v areálu školy.
Film Česká televize odvysílá na jaře.

Jana nešťáková,
ředitelka Zš Zadní Třebaň

Mistři cyklistiky si vyjeli se svými příznivci



Naše noviny 22/12 SPORT, REKLAMA, Strana 10

Úspěšný rok mají za sebou tenisté
Sportclubu Řevnice. V celostátních
žebříčcích za sezonu 2011/12 se ob-
jevilo 25 hráčů Sportclubu, což je re-
kordní počet v historii řevnického te-
nisu. Někteří z nich se drží v české
špičce. Daniela Švédová je na 29. mís-
tě mezi staršími žákyněmi a dobře se
letos vedlo i dvěma mladším žákům:
34. Vojtěch Ježek, 40. Oskar Stuch-
lík. S premiérou v kategorii doroste-
nek může být spokojena Eliška
Petráčková, skončila na 59. pozici.
„Máme líheň nadějných tenistů, vy-
chází ze široké základny, již jsme vy-
tvořili mezi mládeží. Nejde nám jen
o závodní tenis, jak si někdo myslí.
Učíme i ty, kdo mají zájem naučit se
tento sport pro vlastní potěšení,“ říká
šéftrenérka Vlastimila Kubátová.
Zájem je poměrně velký. „V podsta-
tě se na tři kurty, které máme k dis-
pozici, už ani nevejdeme,“ popisuje
Kubátová. Když začala zimní sezona
a kurty ve Sportcentru Liďák přikry-
la nafukovací hala, přihlásilo se do
tenisové přípravy 109 dětí počínaje
těmi z mateřských škol a konče tee-
nagery dorosteneckého věku.
„Poradili jsme si s tím, nikoho ze zá-
sady nechceme odmítnout. Vytvořili
jsme provizorní čtvrtý kurt. S malič-
kými dětmi, které s tenisem začínají,
hrajeme v sále Liďáku na parketách.
Pro tenisové začátky to stačí,“ popi-
suje trenérka Lucie Vodičková, která
se věnuje nejmladší generaci.
Sportclubu se podařilo během pou-

hých čtyř let existence vydobýt vý-
borné postavení na české tenisové
mapě. Poslední rok k tomu výrazně
přispěl. Do nejvyšší soutěže, tedy st-
ředočeské ligy, postoupilo družstvo
dorostu, kde Sportclub letos repre-
zentovalo mladší i starší žactvo.
Řevnický tenis tak má jedinečné po-
stavení, protože patří mezi tři kluby
v kraji, které mají své mládežnické
týmy v krajských ligách.
„Jsme za to rádi, i když víme, že se o
úspěchy postarala především silná
generace ročníku 1998. Za ní je díra.
O to víc se snažíme vyhledávat nové

talenty ve školách a školkách. Bu-
dou mít na čem stavět i jak se rozví-
jet,“ říká šéftrenérka Kubátová.
Sportclub rozjel spolupráci se Spar-
tou Praha, kam na sparingové trénin-
ky odjíždějí nejlepší hráči z Řevnic.
Rovněž se snaží pořádat pro členy a
příznivce sportovní i společenské ak-
ce. Jedna z nich se uskuteční 10. 11.
od 15.00 ve Sportcentru Liďák. Na
besedu přijede Klára Spilková, nej-
lepší česká golfistka a řevnická ro-
dačka, která předá ceny nejlepším
tenistům Sportclubu. Všichni se rov-
něž budou moci seznámit s autobio-
grafií Můj příběh nekončí bývalého
fotbalového reprezentanta Pavla Hor-
vátha, kterou s ním napsal redaktor
MF DNES a Třebaňák Jan Palička.
„Zváni jsou všichni, kdo nás chtějí
podpořit nebo se o nás něco dozvě-
dět,“ dodává šéftrenérka Kubátová. 

Jan ŠVÉD, Řevnice

Dva víkendy ve slevě. Kurt na tenis i jiné sporty koupíte 

za 50 % a pak si pochutnáte na pravé italské pizze.

 Kde Sportcentrum Liďák, Řevnice, Mníšecká 500

 Kdy 10.—11. a 17.—18. listopadu

 Ceny kurtu 7:00—13:00 za 175 Kč/hod.
  13:00—23:00 za 210 Kč/hod.

 Rezervace na tel. 222 356 242 WWW.TENISREVNICE.CZ

ZAHRAJTE SI
ZA POLOVIČNÍ CENU

Prodám byt 3+1 (72 m2)
v osobním vlastnictví se zahradou a garáží
27 km od Prahy

Byt je v prvním patře jedno-
patrové čtyřbytovky, která sto-
jí v obci na Podbrdsku nedale-
ko Řevnic. Patří k němu zah-
rada, garáž a dva velké sklepy.
Topení plynem, nová plastová
okna i parapety, nové svody i
odpady, zavedený internet, renovovaná koupelna se sprcho-
vým koutem. Dům má vlastní studnu i čističku vody, a proto
je zde voda zadarmo. Na chodbě je balkón. V případě zájmu
je možné k bytu dokoupit i vybavení. Cena 1, 7 milionu Kč.

Informace: 602 363 009

OPORA. Patnáctiletý dorostenec Martin Kischer dával dříve přednost fot-
balu. Od léta je pro něj jedničkou tenis a měl by patřit k oporám Sportclubu
v krajské lize. Foto Roman PAUL

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

Na kurty se nevejdou, hrají v Liďáku
DĚTÍ NA TENIS UŽ MÁME PŘES STOVKU! RADUJÍ SE V ŘEVNICKÉM SPORTCLUBU



Dýně jsme v Roklince dlabali s láskou a zaujetím
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Zadní třebaň - První listopadovou neděli se na
kopci vrážka mezi Zadní třebaní a Řevnicemi
konala drakiáda. Podeváté ji tu pro několik
desítek účastníků uspořádaly Naše noviny.
Počasí však drakům nepřálo. Sluníčko sice svítilo,
krásně, zato vítr foukal jen občas. Přesto se poda-
řilo několika šikovným dětem, tatínkům či ma-
minkám draka do oblak dostat. Měla to být zába-
va pro děti, ale tak jako každý rok se u toho více
vyřádili dospělí. Svůj piknik si tu rozbalila, tak ja-
ko každý rok, početná parta rodičů ze Zadní Tře-
baně, která si to užívá po svém - sledují svá dítka
a popíjejí sekt! Dokonce si ho nalévají do sklenek
na šampaňské... 
Pořadatelé rozdali deset cen - mohli se radovat
majitelé draků nejoriginálnějších, vlastnoručně
vyrobených, létajících nejvýše či nejdéle. Bylo
slyšet i anglicky mluvícího tatínka, který vytrvale
běhal s drakem až daleko k lesu. „Bydlíme v Řev-
nicích. Manžel pochází z Hondurasu, proto ta
angličtina,“ usmívala se mladá paní, která dodala,
že pro jistotu měli s sebou draky tři. 
Pochvalu si zaslouží všichni zúčastnění s drakem
či jen povzbuzující. Petra FrÝDLová

Před státním svátkem 28. 10. měly
hospodyňky ve Vižině napilno. Pekly
koláče, kachničku, gruntovaly a dě-
laly vše, co k tradičnímu posvícení
patří. Děti si zase chystaly draky na
drakiádu, ale místo ní se nakonec
konala - sněhuráda! To, co jsme to-
tiž zažili o letošním posvícení, nepa-
matují ani nejstarší pamětníci: Chu-

melilo, během chvilky bylo bílo! Fot-
balisté na zasněženém hřišti změřili
síly s Cerhovicemi; na těžkém teré-
nu prohráli po urputném boji 0:2.
Hasiči mezitím vybírali a připravo-
vali tombolu na večerní zábavu.
Navštívila ji řada místních i přes-
polních, při živé hudbě se bavili až
do rána.      Jana FIALOVÁ, Vižina

Předposlední říjnový víkend se v dobřichovické hospůdce Jez dobré nadě-
je konala tradiční motorkářská Poslední míle. Vyjelo se opět do Sv. Jána
pod Skalou a zpět. Zpestřením akce byl offroadový zážitek v nedaleké pís-
kovně, kterého se mimo jiné zúčastnil známý pankáč a dnes již legendární
motorkářŘevničan Pavel Zábranský, pro přátele Zábroš. Jízda, kterou pří-
tomným předvedl, byla bravurní. Míle byla zakončena klasicky - večerním
koncertem u Mártyho na »základně«. Jakub KADEřÁbEK,
Foto Tomáš HEJLEK Helena PELIKÁnOVÁ, Zadní Třebaň

Druhou dýňovou slavnost v chatové
oblasti Schodovice na místě zvaném
Roklinka pořádal 3. 11. Obecní úřad
Mořinka. Ten, kdo toto místo nezná,
byl jistě zaskočen, že ho fáborky
značená cesta z návsi Mořinky za-
vedla do temného lesa na konci ob-
ce. Roklinka má své kouzlo - toto
místo je jako stvořené pro tvorbu dý-
ňových děl. Počasí přálo, dokonce se
objevilo i sluníčko. 
Sešlo se mnoho našich spoluobčanů
a přátel Mořinky. Dýně byly - dětmi
i dospělými - dlabány s láskou a vel-
kým zaujetím. Z vydlabaných dýní
byla uvařena dýňová polévka s ko-
kosovým mlékem a zázvorem, k to-
mu se podával žitný a špaldovo-
žitný celozrnný kváskový chléb z
domácí výroby Lucie Mutinské. Děti
si mohly nechat namalovat na obli-
čej masky a vyrobit si čelenky s pod-
zimní tématikou z listí i trávy, které
si v Roklince nasbíraly.  

Pro zahřátí byl připraven čaj a sva-
řák, součástí dýňové slavnosti byla i
degustace francouzských vín. K chu-
ti přišly dýňové speciality jako po-
mazánka z dýně Hokkaido, placky,
buchta a také pomazánky vajíčková,
z červené čočky s jablkem a zázvo-
rem či  chléb s máslem a medem. 
Na závěr slavnosti dostal každý svíč-
ku, aby si mohl osvětlit své dýňové
dílo. Někteří pak vyrazili do Mořin-
ky, ti, co zůstali, poslouchali hudbu a
zhlédli laserovou show.  
Děkuji všem našich příznivcům a
těm, kteří se podíleli na přípravách a
pomáhali nám s organizací akce.
Velké poděkování manželům Dědi-
novým za trpělivou práci s dětmi a
poskytnutí Roklinky.   
Nashledanou na Mikulášské zábavě,
jež se koná 8. 12. pro děti od 16.00 a
pro dospělé od 20.00 v hostinci U
Barchánků. Kateřina Smoterová,

starostka mořinky

Draků bylo hodně, zato větru málo
NA KOPCI VRÁŽKA MEZI ZADNÍ TŘEBANÍ A ŘEVNICEMI SE 4. LISTOPADU KONALA DEVÁTÁ DRAKIÁDA

OBČAS I LÉTALI. Draků bylo víc k vidění na zemi, někteří ale přece vzlétli.      Foto Petra FRÝDLOVÁ

POSVÍCENSKÝ SNĚHULÁK. Ve Vižině místo pouštění draků o posvícení
stavěli sněhuláky. Foto Jana FIALOVÁ

V ROKLINCE. Účastníci druhé dýňové slavnosti, která se konala v Roklince
nedaleko Mořinky. Foto Kateřina SMOTEROVÁ

Motorkáři vyjeli do »Jána«

Ve Vižině měli místo drakiády sněhurádu
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Dobřichovičtí vymetli hřiště i soupeře
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Poslední říjnový ví-
kend se na náš kraj snesla nečeka-
ná sněhová nadílka. Všechny zápa-
sy, které se měly hrát v neděli 28.
10., byly na Berounsku odloženy. A
nekonala se ani utkání Letů s
Mníškem pod Brdy a Řevnic s Čer-
veným Újezdem naplánovaná na
27. října. (mif)
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Nová Ves p/Pleší 4:0
Branky: Kalivoda 2, Bošanský,
Frydrych
V neděli 28. 10. dopoledne leželo na
hřišti v Dobřichovicích několik cen-
timetrů sněhu. Narychlo svolané bri-
gády se účastnili členové výboru,
hráči i příznivci a celou hrací plochu
pěkně ručně odhrnuli. Všem zúčast-
něným děkujeme - umožnili sehrát
jedno z mála utkání v celém Středo-
českém kraji! Odměnou jim byl vý-
borný výkon domácího týmu.
Hosté patří ke štikám přeboru, a tak
se očekával vyrovnaný zápas. Dobři-
chovičtí, rozehřátí z dopoledního úk-
lidu sněhu, však začali ve velkém
stylu. Již v 6. minutě poslal Bošan-
ský míč mezi beky na nabíhajícího
Kalivodu, který nezaváhal. Za další
dvě minuty už to bylo 2:0! Frydrych
poslal přesný centr na hlavu Bošan-
skému - jeho hlavička nešla chytit.
Ve 29. minutě vyučovali fotbaloví
profesoři Bošanský a Kalivoda. V
pohybu si vyměnili několik naráže-

ček, obrana soupeře jen přihlížela.
Fantastickou akci precizně zakončil
Kalivoda - 3:0!  Ještě jsme nestačili
vstřebat dojem z této lahůdky a zno-
vu se měnilo skóre. Skvělou kopací
techniku předvedl ve 32. minutě Fry-
drych, který z úhlu napřáhl šajtlí a
vsítil čtvrtou branku. Druhá půle se
už hrála jen z povinnosti. Nová Ves
párkrát zahrozila, jenže gólman Šil-
havý si další vychytanou nulu nedal
vzít. Domácí ještě mohli přidat další
branky.               Miloslav OMÁČKA
Rakovník - Dobřichovice 0:6
Branky: Bláha 2, Pechar 2, Ober-
majer, Bošanský
Dobřichovice sehrály asi nejhezčí
zápas podzimu. Na domácích bylo
sympatické, že se ani za nepříznivé-
ho stavu nesnažili betonovat, ale hrá-
li otevřený fotbal až do konce zápa-
su. To hostům vyhovovalo a stříleli
gól za gólem.    Miloslav OMÁČKA

FK Lety, krajská I. B třída
FK Lety - Mníšek pod Brdy
Odloženo pro nezpůsobilý terén na 6.
11. Hraje se od 19.00 v Radotíně.
Rožmitál - FK Lety 4:2 
Branky: Rada, Kratochvíl
Od počátku se hrálo nahoru dolů. V
15. minutě udělal taktickou chybu na
polovině Rosenkranz, domácí pod-
nikli rychlý protiútok a po kombina-
ci skórovali do prázdné branky. Ve
24. minutě vyrovnal Rada ze stan-
dardky, která byla nařízena za faul na
Jablonského. Ve 43. minutě skórova-
li domácí, ale gól nebyl pro postave-
ní mimo hru uznán. Lety se ujaly ve-
dení v 54. minutě, kdy centr Janouše
dorazil do sítě Kratochvíl. Hosté ale

okamžitě promrhali náskok: v 56.
minutě Rada ztratil míč na půlící čá-
ře, následoval centr do pokutového
území, kde byl faulován Turek. Míč
nepochopitelně rozehrál Rosenkranz
na obsazeného Turka, který míč ztra-
til a domácí pohodlně skórovali. Poté
se Rožmitál ujal režie hry, hostům
odpadla záloha a obrana kupila chy-
bu za chybou. Domácí rozhodli v 84.
minutě po chybě Rady, jenž ztratil
míč na vlastní polovině. Čtvrtý gól
dezorientovaní hosté dostali o dvě
minuty později. Lety inkasovaly v
posledních dvou utkáních devět bra-
nek!        Jiří KÁRNÍK

Karlštejn, okresní přebor
Karlštejn - ČLU Beroun B 2:0
Branky: Váňa, Červený
Před 15 diváky se poslední tým be-
rounského přeboru konečně dočkal
vítězství. (vlau)
Nižbor - Karštejn 2:0
Hosté kromě tří bodů přišli i o vylou-
čeného Daniela Novotného.     (vlau)

ŘEVNICE, III. třída okresní soutěže
Řevnice - Červený Újezd 
Odloženo pro nezpůsobilý terén na
24. 11.
Kosoř - Řevnice 7:2
Branky: Wrobel 2
Řevničtí dělali obrovské chyby v ob-
raně, které domácí trestali.       (Mák)

OZT, III. třída okresní soutěže
Lužce - OZT 
Odloženo pro nezpůsobilý terén na
25. 11. od 13.30 hodin.
OZT - Nový Jáchymov 3:4
Góly: Procházka, Bacílek, Gorog
Ani vedení 3:1 nestačilo třebaňským

borcům na zisk bodů. Ještě za stavu
3:3 měli velké šance Bacílek, Pro-
cházka a Burián, ale v nastaveném
čase z brejku dokonali hosté nevída-
ný obrat. (Mák)

VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Vižina - Cerhovice 0:2
Libomyšl - Vižina 3:2
Branky: Blovský, Cvoreň

VŠERADICE, III. třída
Všeradice A - Zdice B 4:0 
Branky: Jakoubek 2, Suchý, Šebek

LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Chrustenice
Odloženo pro nezpůsobilý terén na
11. 11. od 14.00.
Chodouň - Liteň 3:5
Branky: Eliášek 3, Simandl 2
Liteňští měli celý zápas více ze hry,
ale gólové šance proměňovali až ve
druhém poločase. (mik)

DEBAKL. Hrozivý sedmigólový příděl si odvezli fotbalisté Řevnic ze hřiště
Kosoře. Foto NN M. FRÝDL

To Pavel Horváth si psaní knihy uží-
val jinak: „Nemám na tom asi žád-
nou zásluhu. Já jsem jen seděl, vz-
pomínal a povídal. Tlachání mě ba-
ví vždycky! Vlastně nechápu, jak to
ten člověk mohl dát dohromady.“
Známý fotbalista se při vzpomín-
kách vracel do dětství a dospívání,
mluvil o své kariéře v českých klu-
bech i v zahraničí, o zkušenosti v re-
prezentaci i Lize mistrů. „Jsem nos-
talgický, i když se to nezdá. Vím, že
jsem skoro na konci kariéry, tak mě
to všechno dojímá. Myslím, že kníž-
ka vychází v pravý čas,“ řekl.
Během uplynulých deseti měsíců to
ale vždy nevypadalo idylicky. „Čas
běžel a já si často říkal, že knížka

nemůže vyjít, neuměl jsem si před-
stavit, jak bude vypadat. Najednou ji
mám v ruce a je to fajn, velká úle-
va,“ tvrdí Jan Palička, který si prožil
i několik krizí. „Největší nastala,
když jsem zjistil, že musím všechny
texty téměř o polovinu zkrátit, pro-
tože jsem podcenil rozsah. Neměl
jsem žádnou zkušenost s psaním au-
tobiografie. Dodneška je mi líto, že
spousta pasáží zůstane asi navždy v
archivu,“ stýská si.
Kniha Můj příběh nekončí byla slav-
nostně pokřtěna 5. listopadu a čeká
ji několik autogramiád, například
15. 11. a 9. 12. v Plzni nebo 1. a 18.
12. v Praze. Všechny informace
najdete na webu www.pavelhor-

vath.cz, kde je k vidění i vtipný vi-
deoklip ke knize od Jakuba Koháka.

Lucie PALIČKOVÁ
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Veterán Horváth představí ve Třebani knihu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Skvělé výkony přitahují
zájem diváků i médií
Že se fotbalistům v Dobřichovicích
daří, je mezi místními známá věc.
Vedou krajský přebor, předvádějí
atraktivní, útočnou kopanou, která
přitahuje fanoušky nejen místní, ale
i z hodně vzdálených obcí či měst. A
nejen je - na utkání Dobřichovic
jsou stále častěji k vidění i novináři
z různých médií. Poslední dobou
jsou fotoreportéři, kameramani či
píšící žurnalisté prakticky na kaž-
dém zápase. V létě jedno utkání do-
konce navštívili dva sportovní re-
portéři z Británie. Poslední dvě do-
mácí střetnutí Dobřichovice - s Jí-
lovým a Novou Vsí - snímal svazový
kameraman. Celé je proto můžete vi-
dět na webových stránkách středo-
českého fotbalového svazu
www.SKFS.cz. K vidění je tam i star-
ší záznam zápasu Dobřichovice -
Ovčáry. Tak hezké podívání!    (oma)

Sport po okolí
* Na šestém místě tabulky II. ligy
národní házené je po podzimu áčko
Řevnic. „Jsme přesně v půlce mezi
postupem a sestupem. Před sezonou
jsme se báli spíš toho druhého, takže
můžeme být před koncem roku spo-
kojeni,“ řekl útočník řevnického ligo-
vého týmu František Zavadil.     (mif)
* Od listopadu trénují řevničtí há-
zenkáři v hale za místním Lidovým
domem. „Scházíme se pouze ve čtvr-
tek od 16.00 do 18.00, pondělní tré-
nink v zimě odpadá,“ sdělila jedna z
trenérek Štěpánka Jandusová.     (pef)
* Kondiční a posilovací cvičení se v
sokolovně Dobřichovice koná každé
pondělí a každou středu vždy od
19.00 do 20.30. Cvičení se skládá z
prvků  aerobicu, stepaerobicu, body-
stylingu aj.    Vlaďka CVRČKOVÁ

Kdy a kde hrají 
Dobřichovice, krajský přebor
Dobřichovice - Příbram 11. 11. 14.00 
Čáslav B - Dobřichovice 18. 11. 13.30 
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety – Žebrák 10. 11. 14.00
Maršovice - FK Lety 18. 11. 13.30
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Tlustice 10. 11. 14.00
Podluhy - Karlštejn 17. 11. 13.30
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice-Dobřichovice B 10. 11. 14.00
Roztoky - Řevnice 17. 11. 13.30   
OZT, III. třída okresní soutěže
Loděnice B - OZT 11. 11. 14.00 
OZT - Tmaň 17. 11. 13.30 
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Osek - Vižina 11. 11. 14.00     
Vižina - Lochovice 17. 11. 10.30     
VŠERADICE, III. třída okr. soutěže
Všeradice - Březová 10. 11. 14.00
Běštín - Všeradice 18. 11. 13.30


