
Úderem 14.00 se v pátek 25. 10. na
tisících míst v Česku otevřely voleb-
ní místnosti. V dolním Poberouní
byl zájem o volby mimořádný, vý-
razně nadprůměrný, před volebními
místnostmi se leckde tvořily fronty.
„Už teď je účast větší, než 50 %,“
pochvalovala si členka volební ko-
mise v Zadní Třebani první den ko-
lem páté hodiny odpolední.
„O účasti u voleb jsem vůbec nepo-

chyboval,“ řekl Zadnotřebaňan Ma-
rek Šídlo. „Měl jsem jasno, ale vče-
rejší televizní debata mě úplně roz-
hodila, na poslední chvíli jsem se
rozhodl jinak,“ dodal.
Po sečtení výsledků v sobotu 26. 10.
zavládlo velké překvapení. Se zis-
kem 20,45 % hlasů volby vyhrála
ČSSD. Sociální demokraté přitom
očekávali  minimálně o 10 % hlasů
více! V těsném závěsu s 18,65 %

skončilo ANO 2011 miliardáře And-
reje Babiše. Právě toto hnutí, za něž
kandidoval i starosta Všeradic Bo-
humil Stibal, je skutečným vítězem
voleb. Bez něho nová vláda nemá
šanci vzniknout. 
Třetí pozici obsadila KSČM s téměř
15 % hlasů. Strany bývalé vládní ko-
alice výrazně ztratily: pro TOP 09
hlasovalo necelých 12 % voličů, pro
ODS 7,72 %. Do sněmovny se dále
dostane hnutí Úsvit přímé demokra-
cie Tomia Okamury se 6,88 % a
KDU-ČSL, která získala 6,78 pro-
cent. (Dokončení na straně 2) (pef)

Zloději mají u Ameriky žně
Mořina - Doslova žně mají v těchto dnech zlo-
ději na parkovišti u známého lomu Velká
Amerika poblíž Mořiny. Vykradli několik aut, s
motorkou rovnou odjeli.
Motorku značky Yamaha kdosi z odstavné plochy
poblíž lomu ukradl 10. října. Stačilo mu na to při-
bližně dvacet minut. Majitel má škodu 82.000 Kč.
„Týden nato byl na stejném místě vykraden vůz
Škoda Superb,“ řekla velitelka karlštejnských po-
licistů Hedvika Kaslová. „Neznámý lupič ze zava-
zadlového prostoru odcizil kabelku s mobilem a
peněženkou. Majitelce vznikla škoda převyšující
16.000 Kč,“ dodala. Další auto, tentokrát Škoda
Fabia, bylo u Ameriky vykradeno 19. 10. Majitel
přišel o peněženku se 200 Kč a doklady.         (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Ještě, že mistr neměl bičík! - strana 4
* Den Stromu završil průvod - strana 6
* Sponzorům se líbila gorila - strana 7

Vzpomínkový večer na Waldemara Matušku se ko-
nal 16. října 2013 v Rytířském sále hradu Karlš-
tejn. Byl to opravdu velký zážitek!
Návštěvníky přivítala Olinka a uvedla na scénu
kapelu KTO. Pánové hráli jako o život, krásně se
poslouchala i Dana Hackerová. Velmi milí a veselí
byli i ostatní hosté, vyprávění Kristiána Kodeta
bylo opravdu zajímavé. S Waldemarem Matuškou
juniorem, který je svému otci opravdu velmi po-
dobný, včetně pohybů, si zazpíval Karel Štědrý.
Dokonce si střihli i svého času velmi populární pís-
ničku Mám malý stan, kterou právě Matuška se
Štědrým proslavili. Pěkné bylo také vystoupení
Heleny Vondráčkové. 
Celá akce měla zvláštní náboj - chvilku jsme smut-

nili, chvilku jsme pro smích ani neslyšeli, co se na
jevišti děje.  Dobrý nápad bylo promítání fotek a
malých videí v pozadí za kapelou a učinkujícími.
Měli jsme se pořád na co dívat.
Atmosféra v nabitém sále byla nádherná, myslím,
že na koncert budou přítomní vzpomínat ještě hod-
ně dlouho. A jak by také ne: Waldemar Matuška
byl miláčkem  celého národa, úžasný člověk,  vyni-
kající  zpěvák, velká osobnost... Že akce byla op-
ravdu výjimečná, potvrdil i potlesk, který nebral
konce. Věřím, že udělal radost všem učinkujícím,
hlavně Olince  Matuškové a Waldemarovi jr. 
Díky za krásný večer, doufám, že se ještě někdy
takto potkáme a na Waldemara zavzpomínáme!

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

ZPĚVÁK U URNY. Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny si nenechal ujít ani známý zpěvák, oby-
vatel Karlštejna Pavel Vítek Foto Petr RAMPAS

Poberouní - Nevěříme »zavedeným« stranám, chceme razantní změnu.
Takový vzkaz vyslali politikům voliči, kteří se na konci října zúčastnili
mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny. Vyhrála je ČSSD s nepatr-
ným náskokem před »nováčkem« - politickým hnutím ANO 2011.

Chceme změnu! řekli rázně voliči 
VOLBY NA POČET HLASŮ VYHRÁLA ČSSD, FAKTICKÝM VÍTĚZEM JE HNUTÍ ANO

30. října 2013 - 22 (608) Cena výtisku 7 Kč

Vydra vzpomínal
na slavné předky

Štědrý si v Karlštejně zazpíval s Matuškou, Matuškou juniorem

Mladíka na přejezdu srazil vlak
Černošice - Sedmnáctiletého mladíka srazil
22. 10. na železničním přejezdu v Černošicích
motorový rychlík jedoucí z Českých Budějovic
do Prahy. Nešťastník byl na místě mrtev.
„Po sedmé ráno jsme byli voláni k neštěstí, jež se
stalo na černošickém nádraží,“ uvedl majitel řev-
nické záchranky Bořek Bulíček.„Zranění mla-
díka, kterého srazil motorák, byla devastující a
neslučitelná se životem. Lékař mohl konstatovat
již jen smrt,“ dodal. Na trati byl několik hodin
přerušen provoz, událost vyšetřuje policie.   (mif)

Třehusk vyhrával 
krajanům v Banátu
Bela Crkva, Gerník - Čtyřdenní ces-
tu za krajany v Srbsku a Rumunsku
podnikla v závěru října staropraž-
ská kapela Třehusk.
Nejprve vyhrávala příslušníkům
české komunity usazené v srbském
městě Bela Crkva, poté několikrát
vystupovala na Havelském posvíce-
ní slaveném Čechy obývajícími ru-
munskou obec Gerník. Přijetí na
obou stranách hranice v oblasti
zvané Banát bylo více než vřelé:
muzikanti od Berounky se dočkali
nejen ovací, ale i honoráře v podo-
bě místních produktů - slivovice či
jablek. (Viz strana 5) (mif)
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Středočeský kraj (účast 61,47 %)
ANO 2011 20.07 %
ČSSD 18.44 %
TOP 09 14.64 %
KSČM 14.41 %
ODS 8.85 %
Úsvit 6.32 %
KDU-ČSL 4.05 %

Okres Praha-západ (67,95 %)
TOP 09 24.43 %
ANO 2011 20.28 %
ČSSD 11.57 %
ODS 11.22 %
KSČM 8.71 %
Úsvit 4.52 %
KDU-ČSL 4.24 %

Okres Beroun (62,05 %)
ANO 2011 19.96 %
ČSSD 19.80 %
KSČM 15.96 %
TOP 09 13.81 %
ODS 8.93 %
Úsvit 5.64 %
KDU-ČSL 3.28 %

Černošice (75,29 %)
TOP 09 32.81 %
ANO 2011 13.35 %
ODS 13.05 %
ČSSD 9.06 %
KSČM 5.72 %
KDU-ČSL 5.64 %
Úsvit 3.20 %
Karlík (71,94 %)
ANO 2011 21.62 %
TOP 09 20.07 %
ODS 16.98 %
ČSSD 9.26 %
KSČM 8.88 %
KDU-ČSL 3.86 %
Úsvit 3.86 %
Dobřichovice (72,90 %)
TOP 09 25.81 %
ODS 20.66 %
ANO 2011 15.45 %
ČSSD 10.46 %
KSČM 4.67 %
KDU-ČSL 4.46 %
Úsvit 3.04 %
Mořinka (74,78 %)
ANO 2011 22.09 %
TOP 09 19.76 %
ČSSD 18.60 %
ODS 11.62 %
Úsvit 8.13 %
KSČM 5.81 %
KDU-ČSL 2.32 %
Lety (73,22 %)
TOP 09 25.20 %
ANO 2011 20.61 %
ODS 15.09 %
ČSSD 9.97 %

Úsvit 6.46 %
KDU-ČSL 5.66 %
KSČM 3.36 %
Řevnice (70,25 %)
TOP 09 22.24 %
ANO 2011 16.15 %
ODS 15.59 %
ČSSD 14.42 %
KSČM 7.21 %
KDU-ČSL 5.25 %
Úsvit 3.96 %
Zadní Třebaň (74,03 %)
ČSSD 19.19 %
ANO 2011 18.52 %
TOP 09 17.18 %
KSČM 11.16 %
ODS 10.49 %
Úsvit 4.68 %
KDU-ČSL 3.34 %
Hlásná Třebaň (71,86 %)
ANO 2011 21.70 %
ODS 21.29 %

TOP 09 18.25 %
ČSSD 10.34 %
KSČM 5.07 %
KDU-ČSL 4.25 %
Úsvit 4.05 %
Karlštejn (63,61 %)
TOP 09 18.39 %
ANO 2011 18.16 %
ČSSD 15.33 %
ODS 13.20 %
KSČM 10.84 %
Úsvit 7.31 %
KDU-ČSL 3.77 %
Srbsko (62,90 %)
ODS 17.75 %
TOP 09 17.02 %
ANO 2011 14.13 %
KSČM 12.31 %
ČSSD 11.59 %
Úsvit 7.97 %
KDU-ČSL 3.26 %
Liteň (55.92 %)

TOP 09 18.97 %
ČSSD 18.76 %
ANO 2011 17.27 %
KSČM 12.36 %
KDU-ČSL 6.18 %
ODS 5.54 %
Úsvit 5.33 %
Svinaře (67,48 %)
ANO 2011 26.17 %
TOP 09 20.80 %
ODS 12.41 %
ČSSD 10.06 %
KSČM 9.06 %
Úsvit 4.02 %
KDU-ČSL 2.01 %
Podbrdy (77,84 %)
ČSSD 24.03 %
KSČM 22.48 %
ANO 2011 20.15 %
ODS 8.52 %
Úsvit 6.97 %
TOP 09 5.42 %
KDU-ČSL 1.55 %
Vižina (70,92 %)
ČSSD 18.97 %
ANO 2011 18.24 %
KSČM 15.32 %
TOP 09 12.40 %
Úsvit 8.75 %
ODS 8.02 %
KDU-ČSL 5.10 %
Všeradice (64.67 %)
ANO 2011 30.47 %
KSČM 16.30 %
ČSSD 15.02 %
TOP 09 12.44 %
KDU-ČSL 5.15 %
ODS 5.15 %
Úsvit 3.00 %
Vinařice (71.79 %)
ANO 2011 35.71 %
ČSSD 16.07 %
ODS 10.71 %
KSČM 10.71 %
TOP 09 8.92 %
KDU-ČSL 1.78 %
Úsvit 0 %
Osov (56,80 %)
TOP 09 19.87 %
ANO 2011 18.67 %
KSČM 18.07 %
ČSSD 14.45 %
ODS 9.63 %
KDU-ČSL 7.22 %
Úsvit 4.81 %
Hostomice (59,64 %)
ČSSD 21.70 %
ANO 2011 19.25 %
KSČM 16.02 %
TOP 09 14.59 %
ODS 6.71 %
Úsvit 6.71 %
KDU-ČSL 3.48 %

Chceme změnu...
(Dokončení ze strany 1)
Volební výsledky ve Středočeském
kraji se od těch celostátních lišily:
se ziskem 20,07 % zde vyhrálo
ANO, sociální demokraté skončili s
18,45 % druzí. Silnější pozice zde
mají pravicové strany, zejména TOP
09. Dvojnásob pak to platí pro obce
v dolním Poberouní. V mnoha z
nich se o vítězství přetahovala »top-
ka« s ANO, v Srbsku vyhrála ODS.
V jejích barvách kandidoval další z
poberounských starostů, dobřicho-
vický Michael Pánek. 
„Jsem vděčný za důvěru voličů. Při
významné ztrátě důvěry v ODS je to
pro mě osobně velice cenné vítěz-
ství,“ řekl i.DNES bývalý hejtman
Petr Bendl, jeden ze dvou »ódeesá-
ků«, kteří ve středních Čechách us-
pěli. Petra FRÝDLOVÁ

Volební dny do Poslanecké sněmov-
ny zastihly Českou filharmonii krát-
ce po příletu do Japonska ve městě
Otsu. Vedení filharmonie se podařilo
zorganizovat zřízení volební míst-
nosti  v Kyotu, kde členové orchestru
volili. Účast byla téměř stoprocentní,
přestože byli filharmonici po celo-
denním cestování nuceni jet dvě ho-
diny hromadnou dopravou a vystát
více než hodinovou frontu do impro-
vizované volební místnosti.
Při letošním japonském turné ode-
hraje Česká filharmonie 7 koncertů v
Tokyu, Kyotu, Nagoji a Myiazaki s
šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem a
renomovanými sólisty. Další asijské
turné je naplánováno na jaro 2014,
tentokrát do Číny. Jindřich KOLÁŘ,              

Řevnice, t.č. Otsu - Japonsko

Filharmonik ze Řevnic volil v Japonsku

S ÚSMĚVEM. S úsměvem na tváři odevzdala svůj hlas Daniela Šídlová ze
Zadní Třebaně i nejmladší svinařský volič, osmnáctiletý Petr Černý.         

Foto Petra FRÝDLOVÁ, Lucie BOXANOVÁ

V JAPONSKU. Filharmonik Jindři-
ch Kolář s dcerou Barborou v Ja-
ponsku. Foto ARCHIV

VOLEBNÍ MÍSTNOST. Vstup do
české volební místnosti v japonském
Kyotu. Foto Jindřich KOLÁŘ

Volební výsledky obcí našeho kraje
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Turné odstartuje v Dobřichovicích
LETOVAN LIBOR CHVOJKA VZPOMÍNÁ NA ZAČÁTKY KAPELY VOSÍ HNÍZDO A PLÁNUJE JEJÍ BUDOUCNOST

lety - Na hudebním festivalu Řev-
nický Woodstock (viz NN 19 a
20/13) si zahrála také kapela Vosí
hnízdo. Jedním z jejích původních
členů je libor CHVoJka, Řevni-
čák, který již 20 let bydlí v letech. 
Byl u začátků kapely Vosí hnízdo.
Jak to všechno vlastně vzniklo a
kdo vymyslel název?

Porůznu jsme spolu hráli v několika
kapelách a nikam to nevedlo. Tak
jsme si pro legraci udělali »vedlej-
šák« na jedno až dvě použití, hlavně
aby byla sranda. Bavilo nás to, fa-
noušci chodili... Název vymyslel Ra-
dek »Hadrák« Kunc s bubeníkem
Tomášem. Vůbec jsme o něm nedis-
kutovali, prostě byl.

Ty jsi po čase z kapely odešel. Proč? 
Vydali jsme desku a množily se kon-
certy. Já měl na prvním místě rodinu,
pak velký zdravotní problémy, a to
fakt skloubit nešlo. Nastoupil kama-
rád Hofík, který hrál ve Vosím hníz-
dě 17 let. Až teď pro vytížení u sku-
piny Harlej s »hnízdem« už nehraje.
Na nedávném »Woodstocku« ses do

kapely na jeden večer vrátil. Bude
nějaké další pokračování?
Autor akce Petr Kadeřábek, neboli
Kamont, nás do programu napsal ve
chvíli, kdy skupina vlastně neexisto-
vala. Dlouho jsme nehráli a neměli
nic nazkoušené, ale chtěli jsme mu
udělat radost a přijeli si zahrát. Bavi-
lo nás přehrabovat se v archivech,
oprašovat zapomenuté kousky. Nad-
šení jsme jak ve dvaceti. Hrozně
nám to jde a máte se na co těšit. Bu-
de pokračování i nové hity, na kte-
rých se pracuje. V sobotu 7. 12. star-
tuje turné koncertem v Dobřichovi-
cích Na Schůdkách, dalších několik
zastávek naplánujeme na příští roky.
Překvapilo tě nadšení, s jakým byla
muzika vaší kapely na »Woodstoc-
ku« přijata? 
Vůbec ne, protože jsme to se stej-
ným nadšením tvořili.
Co považuješ v životě za největší
štěstí?
Ženu Katku a děti. Kryštof jde v
mých muzikantských stopách, hraje
v kapele SCB, také skvěle tančil v
místních tanečních souborech. Ba-
ruška v hudební i taneční linii také
pokračuje, zpívá a hraje na housle.  

Helena PelikáNoVá

PO JEDENADVACETI LETECH. Kapela Vosí hnízdo v roce 1992 a v roce 2013. Libor Chvojka zcela vlevo a zcela vpravo. Foto ARCHIV 

Malé podzimní posezení připravil na 19. října Obecní
úřad Hlásná Třebaň ve spolupráci s místními zahrád-
káři. V restauraci Sokolovna bylo připraveno pohoštění
v podobě pozdního oběda, poté kávička a výborné ko-
láčky. Starosta obce Vnislav Konvalinka všechny přiví-
tal, popřál hezkou pohodu a předal slovo kapele Pozdní
sběr ve složení Iva a Jirka Matějkovi. Ti nám celé odpo-
ledne hráli hezké staročeské písničky, a nakonec i pár
trampských. Je s podivem, že se na akci dostavilo pouze
13 občanů! Ale  nic to neubralo na prima náladě, všich-
ni si hezky popovídali a přitom si pobrukovali písničky. 
Od dopoledních hodin se navíc konal před sokolovnou
Kozlíkův jarmark. K vidění byly krásné květiny, dušič-
kové vazby, keře a stromky, prodával se i med, dýně, zelí
na krouhání a spoustu jiných zajímavých věcí od far-
mářů z okolí. Děkujeme za příjemně strávený den a vě-
řím, že příště se sejdeme ve větším počtu.

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Žádné kontroly nezastaví prodej falšovaného medu
„NEJLEPŠÍ JE NAJÍT SI SVÉHO VČELAŘE!“ RADÍ HLAVNÍ HYGIENIK MINISTERSTVA OBRANY RADEK HUBAČ
Zadní Třebaň - Na Medovém od-
poledni, které se před nedávnem
konalo v Zadní Třebani, přednášel
hlavní hygienik Ministerstva obra-
ny ČR Radek HubaČ, který sám
obhospodařuje více než 80 včel-
stev. Ve své poutavé přednášce shr-
nul metody falšování medu. 
V době mezi světovými válkami bylo
v Německu povoleno vyrábět a pro-
dávat umělý med jako opatření sni-
žující dopad chudoby. Nebyl ovšem
prodávaný jako včelí med - o podvá-
dění zákazníků tedy nešlo. Za druhé
světové války se objevili v řadě zemí
podvodníci vyrábějící med různými
způsoby. Od 50. do 80. let  se med až
na výjimky nefalšoval.
V roce 1985 se prakticky ze dne na
den exportérem medu číslo jedna ov-
ládajícím 50% světového trhu stala
Čína. V chemických analýzách medu
z Číny se zjistilo mnoho nepatřič-
ných látek v evropských zemích ne-
akceptovatelných. Někteří exportéři
zaznamenali dokonce nepotravinář-
ské barely - občas obdrželi med i v
sudech od minerálních olejů! 

Jak se obchodovalo s Čínou ještě v
90. letech? Dorazil vzorek vyhovují-
cího medu, byla uzavřena smlouva,
peníze odešly do Číny, med dorazil
do Evropy a - dost často neodpovídal
vzorku! Co s tím? Soudit se s prodej-
cem z Číny? Holá fantazie! Zamíchat
do medu, který vyhovuje! Obchodní-
ci měli dvě možnosti: buď akcepto-
vat tento styl a podílet se na distribu-
ci falšovaného medu, na kterém vy-
dělali, nebo skončit. 
Jaká je současná situace? Dovoz fal-
šovaného, především čínského medu
do USA pokračuje. A to přes ujišto-
vání amerického úřadu pro potraviny
a léčiva, že prodávaný med je auten-
tický, přírodní, že velcí dodavatelé
mají potřebné certifikace. V mnoha
státech je přitom čínský med zakáza-
ný, protože je považovaný za nebez-
pečnou potravinu. V roce 2010 byl
zakázán  vstup do EU reimportova-
ným čínským medům z Indie kvůli
antibiotikům a obsahu olova, dále by-
lo zjištěno velké množství umělých
medů vyrobených ze sirupů. Pokud
jde o olovo a jiné těžké kovy obsaže-

né ve falšovaném medu, je zdravotní
riziko vysoké (především u dětí),
protože se hromadí v tkáních a bě-
hem let může způsobit otravu. V Čí-
ně používané včelí antibiotikum
Chloramfenikol může u vnímavých
lidí způsobit chudokrevnost!
Falšovatelé medu k naší smůle stále
zlepšují technologie výroby umělého
medu. Kromě dříve popsaných me-
tod (např. výroba umělých medů z
obilných sirupů), nyní nabízejí čínští
obchodníci nanotechnologicky vyro-
bená sladidla do medu, která zatím
nejsou laboratorně odhalitelná. Op-
roti USA je ve státech EU přísnější
legislativa, u nás zabezpečuje kon-
trolu Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce. Počet kontrol a výše
trestů však stále nejsou dostatečné,
proto jsou záchyty falšovaných medů
časté. Rada Radka Hubače? „Žádné
kontroly nezastaví prodej falšované-
ho medu - může ho zastavit jen nezá-
jem zákazníků o výrobky nejasného
původu a neprůkazné kvality. Nej-
lepší ze všeho je najít si »svého« vče-
laře!“            Helena PelikáNoVá

PAN VČELAŘ. Radek Hubač na Me-
dovém odpoledni. Foto Luboš FAIT

Na posezení dorazilo třináct Hlásnotřebaňanů
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Ještě, že taneční mistr neměl bičík...
V ČERNOŠICKÉM KLUBU KINO SE KONAL COUNTRY VEČER S VÝUKOU STYLOVÝCH TANCŮ

Bezva akce se uskutečnila v sobotu
12. října v Clubu Kino Černošice.
Jednak tu hrála naše oblíbená kapela
Kapičky, jednak tu Řevničan Miloš
Chroust vyučoval country tanečky.
Zatímco na minulé podobné akci
jsme byly v Černošicích pouze my,
hlásnotřebaňské Holky v rozpuku a s
námi ještě asi čtyři návštěvníci, ten-
tokrát jsme byli překvapeni - klub
byl plný, návštěvníci museli i stát. 

Bylo hodně  veselo, protože taneční
mistr začal s docela těžkým taneč-
kem. Docela jsme se bavili, jak se ta-
nečníci hledali a poskakovali - zapa-

matovat si všechny pokyny napopr-
vé je fakt dost náročné! Ale byl to
jinak velmi příjemný večer, Kapičky
nás nikdy nezklamou,  pěkně jsme si

zazpívali. S Milošem Chroustem je
při výuce vždycky legrace. Ještě že
nemá bičík, protože se někdy docela
zlobí, že nám to nejde tak, jako je-
mu. Děkujeme tedy za pozvání a
příště určitě nashledanou při další
výuce country tanečků. 
Jitka ŠveCová, Hlásná Třebaň

Kina v okolí
KINO LITEŇ
1. 11. 18.00 SAMMYHO DOBRO-
DRUŽSTVÍ

KINO ŘEVNICE
Začátek promítání v řevnickém kině byl
z důvodu zdržení ve výběrovém řízení
odložen. V provozu bude kino od listo-
padu či prosince.        Robert BARgEL

KINO CLUB ČERNOŠICE
Ve druhé polovině října se v kině ne-
promítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
29. 10. 17.30 KAMEŇÁK 4
29. 10. 20.00 GRAVITACE 3D
30. 10. 17.30 LÁSKY ČAS
30. 10. 20.00 ROZBITÝ SVĚT
31. 10. 18.30 DONŠAJNI
1. 11. 17.30 ONE DIRECTION: THIS IS US
1. 11. - 3. 11. 20.00 (So 17.30, Ne 18.30)
U KONCE SVĚTA
2. 11. - 3. 11. 15.30 PTAČÍ ÚLET 3D
2. 11. 20.00 KAMEŇÁK 4
4. 11. 20.00 ZMIZENÍ
4. - 5. 11. 17.30 (Út 20.00) COLETTE
5. 11. 17.30 U KONCE SVĚTA
6. 11. 17.30 GRAVITACE 3D
6. 11. 20.00 ZDE NA ZEMI
7. 11. 15.00 RIVALOVÉ
7. - 10. 11. 17.30 (Pá 20.00) LÁSKY ČAS
7. 11. 20.00 MACHETE ZABÍJÍ
8. 11. - 9. 11. 17.30 (So 15.30) HUSITI
9. - 10. 11. 20.00 THOR: TEMNÝ SVĚT 
10. 11. 15.30 PTAČÍ ÚLET
11. 11. 18.30 THOR: TEMNÝ SVĚT 2D

KINO RADOTÍN
29. 10. 17.30 JAKO NIKDY
29. 10. 20.00 ROZBITÝ SVĚT
30. 10. 17.30 JASMÍNINY SLZY
30. 10. 20.00 PŘÍBĚH KMOTRA
31. 10. - 1. 11. 17.30 PTAČÍ ÚLET 3D
31. 10. a 2. 11. 20.00 METALLICA:
THROUGH THE NEVER 3D
1. 11. 20.00 ŽENA V KLECI
2. 11. 16.00 PTAČÍ ÚLET
5. 11. 19.00 POZICE DÍTĚTE
6. 11. 17.30 PTAČÍ ÚLET 3D
6. 11. 20.00 DON JON
7. 11. 17.30 NEPRAVDĚPODOBNÁ
ROMANCE
7. 11. 20.00 HUSITI
8. 11. 17.30 ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE 2 3D
8. 11. 20.00 DON JON
9. 11. 16.00 OGGY A ŠKODÍCI
9. 11. 17.30 BATTLE OF THE YEAR:
THE DREAM TEAM 3D
9. 11. 20.00 KOMORNÍK

Mockova díla jsou plná skrytých sdělení
Dobřichovice - v dobřichovickém Café Bar Bím je v současné době k
vidění výstava malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Mocka.
Vystavená díla se vyznačují zvláštní snovou poetikou, leckdy až mysticky
laděnou. I když je rodilý Pražan Jiří Mocek (1945) považován za malíře raci-
onální zřetelnosti a objektivní reality, kdy některá jeho díla jsou až fotogra-
ficky identická s objektem jeho tvorby, pro mé vnímání jsou plná skrytých
významů a sdělení na podvědomé úrovni. Není možné přehlédnout až alar-
mující význam zvláštních kódů, které ve mně vzbuzují pocity záblesků bu-
doucnosti, jež má závažný charakter. Oproti tomu jsou v jeho tvorbě i plát-
na, ze kterých vystupuje do prostoru poselství světelných cest a lásky, jež se
mnohdy zjevuje v nečekaných podobách. Ústřední obraz výstavy pojmeno-
vaný Hac Via je krásným pojednáním o čistotě, moudrosti a kráse mužské
duše. Mockova výstava i jeho existence jsou pro mě velkým překvapením na
straně těch milých, okouzlujících a nezapomenutelných.    (help)

Orkus přišel podpořit
Klaudius Kryšpín
Řevnice - Kapela Orkus koncertova-
la 12. října v sále řevnického »Liďá-
ku«. Večer zasvěcený bigbeatu byl
plný překvapení, na pódiu se vystří-
dalo mnoho hostů. Nejslavnějším z
nich byl Klaudius Kryšpín, uznávaný
hráč na bicí, který je v povědomí ve-
řejnosti především jako jeden z členů
legendární skupiny Pražský výběr či
neméně slavných Stromboli. Hudeb-
ní produkce šlapala od podlahy až
do brzkých ranních hodin.        (help)

Kapela TŘEHUSK vám nabízí svoje nejnovější CD
Nikdy mně nezněly ty všeradský zvony

Na albu najdete skladby:
Náš císař pán, Ku Praze je
cesta dlouhá, Nikdy mně

nezněly ty všeradský
zvony, Slunko jasné 

za černými mraky, Bílý 
kvíteček, Já jsem ten
synáček marnotratný, 
U malýho vokýnka, 
Žádnej, žádnej neví,

Holubinka, V Pohořelci
jsou kasárna, Když jsem

šel od vás, Ten všeradskej
kostelíček, Pětatřicátníci aj.

Desku si můžete objednat na: 724 135 824
či na trehusk@nasenoviny.net

Tipy NN
* Krvavý román, divadelní předsta-
vení kladenského divadla V.A.D. po-
dle J. Váchala můžete vidět 31. 10.
od 19.30 ve velkém sále Kulturního
střediska U Koruny Radotín.     (dar)
* Novou pohádku o Popelce před-
staví 3. 11. od 16.00 v Clubu Kino
Černošice Teátr Víti Marčíka. Vs-
tupné 70 Kč.        Pavel BlažeNíN
* Přednáška o Indii, kterou povede
lektorka jógy Renáta Nováková, se
koná 3. 11. od 17.00 v Klubovně So-
kola Řevnice. lenka DvořáKová
* Pohádka Hanička a Honzík aneb
Jak se dostal dráček nad obláček bu-
de k vidění 4. 11. od 9.00 v rodin-
ném centru Leťánek Lety. Vstupné
80 Kč. Renata DuDová
* Dámský soubor Ludmila Štefáni-
ková Female Quartet z amerického
Bostonu zahraje 6. 11. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Zazní hudba
na pomezí  jazzové tradice a výcho-
doevropského folkloru. Vstupné 150
korun. Pavel BlažeNíN
* Písničkář Pavel Dobeš představí

svůj pořad Zpátky do trenek 7. 11.
od 19.00 v Klubové scéně KS U Ko-
runy Radotín.           Dana RaDová
* Folkrocková skupina Fleret slaví
letos třicet let své existence. Na 8.
11. přijala pozvání i do Černošic. V
sále Clubu Kino vystoupí od 20.00.
Vstupné 200 Kč. O den dříve, 7. 11,
zahraje Fleret trio také v pivovaru
Berounský medvěd v Berouně.    (vš)
* výstava secesních plakátů je v
Holandském domě Beroun k vidění
do 8. 11. (aš) 
* Pohádku o bubnech a skupinové
bubnování rodičů s dětmi uvede 9.
11. od 15.00 v Klubové scéně KS U
Koruny Radotín Petr Šušor.       (dar)
* Podzimní černošický ples se us-
kuteční 9. 11. od 19.30 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Pohádku pro děti s názvem Sůl
nad zlato sehrají 10. 11. od 15.00 v
sále Dr. Fürsta Dobřichovice Jana
Hrušková a Katka Šlágrová.        (ak)
* Kouzelník Ray Salman vystoupí s
programem pro děti 10. 11. od 16.00
v Clubu Kino Černošice.               (vš)
* Prodejní výstavu obrazů od zná-
mých českých umělců, kteří věnova-
li svá díla Kontu Bariéry, můžete do
konce listopadu obdivovat v kavárně
Modrý domeček Řevnice.        (šah)

PAN UČITEL. Miloš Chroust s manželkou Ludmilou při výuce country ta-
nečků v Černošicích. Foto Jitka ŠVECOVÁ

V černošickém kostele
zazní Pavlicova mše
Missa brevis D dur Jiřího Pavlici za-
zní v neděli 10. 11. od 19.00 v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie v Čer-
nošicích. Účinkovat bude smíšený
sbor, který vytvoří sbory Gymnázia
Jana Keplera, Arcibiskupského gym-
názia a Černošické komorní filhar-
monie, o sopránové a barytonové só-
lo se postarají Viktorie Dědečková a
Mikhail Pashayev. Orchestr zajistí
Černošická komorní filharmonie
pod vedením Václava Polívky. Vs-
tupné je 150 a 100 korun. 

Václav POLíVkA, Černošice
Na letovskou náves dorazí svatý Martin
Martinské posvícení se na návsi v Letech bude konat v sobotu 9. listopadu.
Tržiště bude otevřeno od 10 do 18 hodin a návštěvníci se mohou těšit na
zabijačkové pochoutky, grilovaná žebra, posvícenské koláče, kremrole a jiné
sladkůstky, svatomartinské víno, svařák či griotku a spoustu jiných dobrot.
Celé odpoledne budou pro děti připraveny rukodělné dílny - zdobení per-
níčků, výroba těstovin, ptačích krmítek apod.
Program moderovaný Oldou Burdou odstartuje v pravé poledne vystoupení
dixielandové kapely Tango Band. Postupně se na jevišti či před ním vystří-
dají soubory Klíček, Leťánek, Třehusk, Pilzner Jazz Band a CHBQ. Své
umění předvedou i děti z letovské mateřské školy a Školinky Nona. Vrcholem
odpoledne bude v 15.00 příjezd svatého Martina na koni, soutěž v pojídání
posvícenských koláčů a dražba svatomartinské husy. V tomto bloku bude
také předána Cena Našich novin určená těm, kteří nezištně pracují pro náš
kraj. Na úplný závěr vyrazí v 18.00 z návsi Lampionový průvod za pokladem
sv. Martina. Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů
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Všeradův kurýr

Všeradice, Gerník - Tradiční Ha-
velské posvícení oslavili předpo-
slední říjnový víkend obyvatelé
české vesnice Gerník v rumun-
ském Banátu. Dvoudenní veselice
se zúčastnila také výprava z part-
nerské obce Všeradice.
Zatímco rychtář Všeradic Bohumil
Stibal si na pátek 18. 10. naplánoval
v Gerníku pracovní schůzky, staro-
pražská kapela Třehusk tentýž den

vyhrávala krajanům asi šedesát kilo-
metrů odtud, v srbském městě Bela
Crkva. Koncert, který měl původně
trvat hodinu, se protáhl skoro trojná-
sobně. A ani potom se nadšeným Če-
chům usazeným v tomto koutě býva-
lé Jugoslávie nechtělo domů.
Po noclehu v hotelu se ještě muzi-
kanti druhý den stihli podívat do skrz
naskrz české vesnice Abliján, neboli
Češko Selo, na vyhlášeném belocer-

kevském trhu nakoupili místní dob-
roty, u pana Votípky nemohli odmít-
nout palačinky plněné skvělou směsí
marmelády a ořechů ani jeho podo-
mácky vyráběnou »whiskey« a už
uháněli do sousedního Rumunska,
kde je čekala pořádná šichta na ger-
nickém posvícení. Tancovačka v mí-
stní hospodě sice začala až před de-
vátou večer, zato se pořádně protá-
hla. Ti největší vytrvalci v čele se
starostou Všeradic a místostarostou
Gerníku Vencou Piečkem se do pos-
telí dostali až po osmé ráno!
Posvícenskou neděli pak zahájila
mše svatá v místním kostele. Na ků-
ru si s varhaníkem zahrál také trum-
petista poberounské kapely Pavel
Novák. Sluncem prozářený den strá-
vila část znavené české výpravy od-
počinkem v duchnách, část procház-
kou po zdejším krásném okolí.
Od pěti odpoledne pak Třehusk nej-
prve zahrál v místní pekárně, večer
pak na další posvícenské zábavě. I

tentokrát teklo pivo - místní, rumun-
ské i všeradický Všerad - proudem, i
tentokrát se čeští muzikanti střídali s
těmi gernickými. I tentokrát šli mno-
zí domů až za svítání.
V pondělí 21. 10. pak česká výprava
zamířila domů. Starosta Všeradic se
ovšem do Gerníku zanedlouho vrátí
- v listopadu zde bude otevírat sou-
kromou školku, napřesrok pak hasič-
skou zbrojnici.      Miloslav FRÝDL

Všeradičtí vyrazili do Banátu, na posvícení
STAROPRAŽSKÁ KAPELA TŘEHUSK VYHRÁVALA KRAJANŮM V RUMUNSKU I SRBSKU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 22/2013 (137)

NA TANCOVAČCE. Čeští obyvatelé rumunské obce Gerník na posvícenské zábavě.      Foto NN M. FRÝDL

Doufám, že skončí recese!
Volby máme za sebou a já děkuji těm, kteří
se jich zúčastnili. Všichni, které jsme si zvo-
lili, povedou naši zem v následujícím (dou-
fám) čtyřletém období. V tuto chvíli je těžké
předvídat, kam nás zvolení poslanci dove-
dou. Nezbývá než doufat, že skončí hospo-
dářská recese a dojde k oživení trhu, které
snad pomůže našim politikům splnit alespoň
část jejich volebních proklamací bez dalšího
zadlužování státu. Jak to doopravdy bude, to
ukáže až čas.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili lampionové-
ho průvodu a položení věnců na počest 95.
výročí vzniku samostatného Československa.
Letošní počasí k nám bylo mnohem vlídnější
než loni a i účast byla velice dobrá.
Výstavba vody a kanalizace jde podle har-
monogramu, dodavatelské společnosti odvá-
dějí dobrou práci. Do půlky listopadu budou
uzavřeny silnice od Vinařic a od Vižiny. Poté
se práce přenesou do dalších lokalit.
Všechny zvu do Zámecké restaurace, kde 2.
11. od 19.00 hodin zahraje kapela Stopaři.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Na setkání krajanů zahraje kapela Bohemia
Setkání českých krajanů pocházejících z rumunské vísky Gerník se bude
konat ve Všeradicích. „I. Všeradické setkání krajanů z Gerníku se uskuteč-
ní 23. 11. od 16.00 ve všeradickém Zámeckém dvoře,“ uvedl starosta obce
Bohumil Stibal, který v roce 2010 podepsal partnerskou smlouvu se svým
gernickým protějškem. Do Čech z rumunského Banátu zavítá gernická kape-
la Bohemia, k tanci a poslechu zahrají i gerničtí muzikanti žijící v Čechách.
„Rád bych, aby se z těchto setkání stala tradice,“ uvedl Stibal, který Gerník
v letošním roce navštívil hned několikrát. 
Česká vesnice Gernik začala vznikat již v roce 1827 na dvou návrších, mezi
nimiž protéká malý potok. Německý název vesnice dostala podle bohaté
úrody pšenice na polích, které se rozkládají na okolních stráních.             (pš)

Z podbrdského kraje
* Fotogalerie Roubenka bude slav-
nostně otevřena 1. 11. od 15.00 ve
Vinařicích. K vidění budou staré
snímky obce.   Petr PODUBECKÝ
* Výstava abstraktních obrazů Jitky
Gyömberové je ve všeradické ga-
lerii M. D. Rettigové. zpřístupněna
do 3. 11.             Sylva ŠKARDOVÁ
* Svatomartinský lampionový prů-
vod pořádá 11. 11. od 16.00 Rodin-
né centrum Betlém Lochovice. (bak)

Na Zámeckém večeru, který se konal ve všeradic-
ké galerii v pátek 18. října, si přišli na své jak
milovníci operních árií v podání operní pěvkyně
Gabriely Jelínkové, tak příznivci humoru. O ten
se postaral skvělý herec Václav Vydra. 
Hosty zpovídal Petr Jančařík, a ti na sebe pro-
zradili ledacos. 
Václav Vydra vyprávěl o své lásce ke koním, o vz-
tahu k Velké pardubické i o tom, že dokonce pořá-
dá semináře o chovu koní. Ale také mluvil o své
profesi herce. Se svou maminkou Danou Medřic-
kou se prý nikdy nesetkal na prknech, která zna-
menají svět. Sešli se pouze ve filmu. Také vyprá-
věl o svém otci Václavu Vydrovi starším i dědeč-
kovi Jiřím Dohnalovi, který působil i jako ředitel
Národního divadla.

Gabriela Jelínková se přiznala, že studovala zpěv
v Salzburgu a že celé letošní léto strávila ve Víd-
ni, kde nazpívala roli Romildy v opeře Xerxes.
Diváci se také dozvěděli, že dostala nabídku zpí-
vat na Novém Zélandu. 
Své vyprávění prokládala zpěvem. Když předne-
sla árii Rusalky nebo Carmen, kterou zazpívala
ve francouzštině, většině návštěvníků běhal mráz
po zádech.
Samozřejmě nechyběla ani tradiční soutěž, tento-
krát o nejlepší škvarkovou placičku. Ale zřejmě
se do soutěže nikomu nechtělo, protože byl sou-
těžní vzorek pouze jeden. Porota v podání hostů
to tudíž měla jednoduché. První místo vyhrála
Ludmila Ječná ze Všeradic.

Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Vydra vzpomínal na slavné herecké předky, Jelínková zpívala árie



Naše noviny 22/13 OD ČTENÁŘŮ, REKLAMA, Strana 6

V úterý 22. 10., kdy sluníčko pálilo
jako v horkých letních dnech, jsme v
Mateřské škole v Zadní Třebani us-
pořádali velmi povedenou akci s ná-
zvem Den Stromu. 
Slávu jsme zahájili  vysazením jab-
lůňky, na kterou nám přispěl obecní
úřad. Mezi dalšími přírůstky na naší
zahradu patřily borovice, hrušeň, tře-
šeň a další stromy i keře, které nám
koupili rodiče dětí. 
Tatínkové se ujali rýčů i lopat a po-
máhali nám s výsadbou nových stro-
mů. Maminky se zase realizovaly v
tvořivých dílnách, které jsme pro ně
nachystaly, a vyráběly podzimní de-
korace. Děti jim připravily pohoště-
ní ve formě pečených dobrot a peče-
ného čaje, některé maminky přinesly
báječné moučníky.
Společně jsme si pak na památku
namalovali strom přátelství. Akce
byla korunována lampionovým prů-
vodem, ke kterému se připojily i děti

ze základní školy i ze soukromé ško-
ly a školky Hlásek. Dohromady jsme
pod lávkou na břehu Berounky pod
starou vrbou uspali broučky a příro-
du a vypustili lampiony přátelství.  
Děkujeme všem za spolupráci a
krásně prožité podzimní odpoledne.

Lenka MihaLíková, 
MŠ Zadní Třebaň

Se světýlky půjdeme
vstříc zážitkům...
V pátek 8. 11. vyrazí v 17.00 hodin
od hasičské zbrojnice v Zadní Tře-
bani Lampionový průvod. Zveme
tímto k účasti všechny, kteří chtějí s
námi prožít chvilku výjimečného ča-
su. Sejdeme se se světýlky a půj-
deme jako vždy vstříc nevšedním zá-
žitkům, kdy nebude nouze o překva-
pení, tajemné bytosti, sladké pohoš-
tění... Kdo ví, co nás ještě na cestě
potká!          Helena PELIkÁNOVÁ

První kolo celostátní hry mladých hasičů Plamen
2013 - 2014 hostily v polovině října Podbrdy. Při-
hlášeno bylo 54 pětičlenných hlídek v několika ka-
tegoriích. Hlídky na tříkilometrové trase plnily růz-
né úkoly: střílely ze vzduchovky, určovaly azimut,
překonávaly úsek po vodorovném laně, vázaly uzly
a ošetřovaly i přenášely zraněného. 
Reprezentantům našeho kraje se příliš nedařilo. V
kategorii mladší žáci zvítězila hlídka Zaječov B
před Zaječovem A a Tmaní.  Další pořadí: Malé
Přílepy, Komárov, Vižina, Chaloupky A, Zaječov C,
Chaloupky B, Hýskov, Cerhovice A, Drahlovice,
Podbrdy, Zadní Třebaň, Chaloupky C. Mezi starší-

mi žáky vyhrála hlídka Zaječov A, druhé byly Cha-
loupky, třetí Záluží. Umístění dalších hlídek:  Hýs-
kov, Komárov A, Podbrdy, Chlustina, Karlštejn,
Otročiněves, Bavoryně, Malé Přílepy, Zadní Tře-
baň, Drahlovice, Tmaň, Zaječov B, Hlásná Tře-
baň, Komárov B. V dorostenkách a dorostencích
startovala jen jedna hlídka - Hlásné Třebaně a
Chaloupek. Ve smíšeném dorostu se první umístila
hlídka Broum, druhé skončily domácí Podbrdy.  
Součástí závodu byla i soutěž družstev ve štafetě
požárních dvojic. V kategorii přípravka Zaječov
dosáhl času 183,25. V mladších žácích se z vítězství
radovalo družstvo Zaječova A v čase 81,03, druhý

byl Zaječov B, třetí Tmaň. Další pořadí: Malé Pří-
lepy, Komárov, Zaječov C, Chaloupky B, Chaloup-
ky A, Drahlovice, Hýskov, Podbrdy, Zadní Třebaň,
Chaloupky C, Cerhovice, Vižina.
Mezi staršími žáky vyhrálo družstvo Zaječova A s
časem 59,34, druhé byly Chaloupky, třetí Komárov.
Na dalších místech skončily:  Bavoryně, Chlustina,
Zaječov B, Komárov B, Drahlovice, Hýskov, Karl-
štejn, Tmaň, Zadní Třebaň, Podbrdy, Otročiněves,
Hlásná Třebaň, Malé Přílepy, Záluží.   
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů, obci i občanům
Podbrd, kteří se na přípravě a pořádání soutěže
podíleli.  Jiří MRkÁčEk, karlštejn

Den Stromu završil lampinový průvod
DĚTI ZE ZADNÍ I HLÁSNÉ TŘEBANĚ SPOLEČNĚ USPALY BROUČKY A VYPUSTILY LAMPIONY PŘÁTELSTVÍ

Hlídky mladých požárníků změřily síly v Podbrdech
S LUCERNAMI. Děti v lampionovém průvodu. Foto Pavlína NEPRAŠOVÁ
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Známý film slovenského režiséra
Mateje Mináče s názvem Síla lid-
skosti se promítal v pátek 18. října v
liteňském kině. Projekce se zúčastni-
li žáci 5. – 9. třídy základních škol z
Litně a Suchomast, pozvaní byli i
liteňští senioři.   
Film pojednává o záchraně několika
stovek židovských dětí z Čech Ang-
ličanem Nicholasem Wintonem těs-
ně před vypuknutím druhé světové
války. Jde o dokumentární film s
hranými  rekonstrukcemi. 
S osobou Wintona jsme se seznámili
již před čtyřmi lety, když jsme v řev-
nickém kině navštívili projekci té-
hož filmu a absolvovali krátkou be-
sedu. Něco podobného nás čekalo i

letos. Po zhlédnutí filmu jsme se o
siru Wintonovi a okolnostech natá-
čení filmu mnoho zajímavého dově-
děli od producenta Zdeňka Tulise. 
Zmínil se mj. o Margitě Rytířové ze
Zadní Třebaně, která mezi tzv.
»Wintonovy děti« patří také. Pro nás
to novinka nebyla, naopak. S paní
Rytířovou jsme se již setkali, její
osud nás zaujal a v roce 2006 jsme
se s žáky tehdejší 9. třídy zúčastnili
projektu organizace Člověk v tísni s
názvem Příběhy bezpráví. Osobní
setkání pak bylo opravdu nezapome-
nutelným zážitkem, za který jsem já
osobně dodnes vděčná.
Zdeněk Tulis také děti motivoval k
podepsání petice za udělení Nobelo-

vy ceny míru právě panu Wintonovi.
Tak uvidíme...
O den později - v sobotu 19. října -
jsme jeli s členy Klubu mladého di-
váka liteňské základní školy do praž-

ského divadla Hybernia. Na praž-
ském hlavním nádraží jsme se zasta-
vili na prvním nástupišti a vyfotili se
před Wintonovou sochou.

Hana HAVeLKOVÁ, ZŠ Liteň

»Sponzorům« z Litně se líbila malá gorila
Již několik let sbíráme v liteňské základní škole sušenou pomerančovou ků-
ru a z výtěžku pak sponzorujeme v pražské zoologické zahradě papouška
mnišího. Jako sponzoři máme nárok na pravidelné návštěvy akcí, které zoo-
logická zahrada pro sponzory z řad školních kolektivů organizuje. Nutno
dodat, že je rádi využíváme. Tentokrát se za zvířátky do Prahy vypravili ti
nejstarší - žáci 8. a 9. třídy. Počasí bylo dobré, s postupujícím časem přímo
výborné. Dopoledne jsme někteří ještě využili možnosti naakumulovat tro-
chu tepla v Africkém pavilonu, kolem poledne bylo již skutečně krásné babí
léto. Viděli jsme čerstvé přírůstky pražské ZOO, líbila se nám malá gorila,
slůně i lachtaní mládě. Jitka KlímoVÁ, ZŠ liteň

V kostele budou
vzpomínat 
na věrné zemřelé
Slavnostní mše svatá spojená
se Vzpomínkou na všechny
věrné zemřelé se uskuteční 2.
listopadu od 15.30 hodin v
kostele svatého Petra a Pavla v
Litni.
Skladbu Charlese Gounoda
Messe aux Chaapelles předne-
se poberounský pěvecký sbor
Canto Carso dirigovaný Ro-
manem Michálkem. Jako hos-
té se představí sopranistka
Dagmar Vaňkátová, sólistka
Státní opery v Praze, tenorista
Pavel Baxa a mezzosopranist-
ka Jitka Nouzová. Na varhany
je bude doprovázet Ivana Ky-
larová. Po mši svaté následuje
koncert, v rámci kterého zazní
skladby J. S. Bacha, W. A.
Mozarta, G. Verdiho a dalších.

Václav KLiment, Leč

Film o siru Wintonovi viděli školáci i senioři
MARGITA RYTÍŘOVÁ, KTEROU ANGLIČAN SPOLU S DALŠÍMI DĚTMI ZACHRÁNIL PŘED NACISTY, ŽIJE V ZADNÍ TŘEBANI

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      11/2013 (23)                

SE ZACHRÁNCEM. Liteňští školáci u sochy Nicholase Wintona na pražském hlavním nádraží. Foto ARCHIV

Taktické cvičení zaměřené na dálko-
vou dopravu vody, kyvadlovou do-
pravu vody pomocí cisteren a zdolá-
ní požáru v dýchací technice bylo
pro hasiče z okolí připraveno v Litni
na konci září.
Akce se zúčastnilo sedm hasičských
sborů z obcí: Liteň, Karlštejn, Dra-
hlovice, Hatě, Svinaře, Zadní Třebaň
a Hlásná Třebaň. Dorazil také velitel
směny C ze stanice Hasičského zá-
chranného sboru Beroun.
Námětem cvičení byl požár hospo-
dářské budovy a přilehlé hromady
pneumatik. Při nástupu hasičů u li-
teňské hasičárny byli všichni sezná-
meni s průběhem cvičení, bezpeč-
ností a byli rozděleni na svá stano-
viště. Celkem bylo na požár nasaze-
no šest C proudů - u těch pracovali

všichni hasiči v izolačních dýcha-
cích přístrojích, které jsou dnes u po-
žárů již nezbytné. K požáru bylo za-
potřebí přivést velké množství vody.
Dopravovala se hadicemi od hasičár-
ny, kolem zámku pomocí čerpadel a
zároveň se vozila i cisternami kolem
prodejny Jednoty.
Během cvičení si hasiči oživili po-
žární taktiku, vyzkoušeli vybavení a
komunikaci mezi ostatními jednot-
kami, aby byly všechny jednotky
připraveny pomoci při skutečném
požáru.
Děkujeme sdružení Zamek Liteň o.
s. za zapůjčení prostor pro cvičení a
zúčastněným hasičům za jejich pří-
kladnou práci, spolupráci a disciplí-
nu během cvičení. 

Jiří Hrách, velitel SDH Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Hasiči z okolí cvičili v bývalém liteňském pivovaru
AKCE SE ZÚČASTNILY SBORY Z KARLŠTEJNA, OBOU TŘEBANÍ, HATÍ, SVINAŘ, DRAHLOVIC A LITNĚ

NA CVIČENÍ. Účastníci hasičského cvičení v Litni.  Foto Jiří HRÁCH
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Ve škole oslavili posvícení, prejtem se zelím
LITEŇSKÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘÍ DENNĚ DVĚ STĚ OBĚDŮ, DĚTI MAJÍ NEJRADĚJI KNEDLÍKY A ŠPAGETY

Liteňská škola se zapojila do akce
Naše posvícení pořádané společnos-
tí Člověk v tísni. Uskutečnila se na
světový den výživy – ve středu 16.
října. Tento den, mimochochodem,
slaví svátek Havel - patron posvíce-
ní v Litni...
V rámci mezinárodní kampaně Food
Right Now – Postavme se hladu se
konaly akce se zaměřením na oblast
výživy. Zapojené restaurace a školní
jídelny podávaly menu sestavené z
lokálních surovin. Cílem akce bylo
podpořit lokální spotřebu potravin a
pomoci tak řešení problému hladu ve
světě. Lokální potraviny rozhodně
nejsou méně kvalitní, jejich distribu-
ce je méně energeticky náročná a še-
trnější k životnímu prostředí. Jejich
nákupem přímo podporujeme eko-
nomiku našeho regionu, místní pěs-
titele a tím i rozvoj místa, kde žije-
me. V rozvojových zemích, kam
mnohé nadnárodní firmy soustředí
svou produkci, šetříme zdroje vody a
půdy, které tak mohou využít nej-
chudší obyvatelé světa.
Naše kuchařky se snažily vytvořit
středeční oběd s ohledem na původ

surovin, ale také na naše chutě. Zvo-
lily tedy klasiku – prejt, brambory a
zelí. Moc jsme se pochutnali a také
při té příležitosti zjistili, že osazen-

stvo kuchyně liteňské ZŠ tvoří tři
ženy: dvě kuchařky a vedoucí ku-
chyně. Denně připravují 200 obědů a
160 porcí svačin, vaří i pro externí

strávníky. Jedenkrát týdně bývá k
obědu bezmasé jídlo, střídá se sladké
a slané. Pravidelně je zařazováno
ovoce i zelenina, pečlivě se dbá na
dodržování spotřebního koše.
Všechna jídla jsou čerstvě uvařená.
K obědu je vždy polévka a hlavní
chod, často je doplněn ovocem či
moučníkem. Děti nejraději jedí kne-
dlíky, špagety a sladké těstoviny s
kakaem. Příliš v oblibě nemají luště-
niny a ryby. V jídelně se snaží dodr-
žovat zásady zdravé výživy. Do jí-
delníčku je zařazován kuskus, po-
hanka, jáhly, cizrna či hrachové těs-
toviny. S naší školní jídelnou jsme
spokojeni, je blízká domácí kuchyni.
Martina VáCLaVKoVá, ZŠ Liteň 

Čtvrtý ročník Loučení s létem zorga-
nizoval Sbor dobrovolných hasičů
Liteň s Lucií Smíškovou a Domeč-
kem Hořovice. Součástí programu
na nádvoří zámeckého areálu byla
netradiční soutěž v požárním útoku,
kterou v kategorii mužů vyhráli mí-
stní hasiči. V kategorii žen se z ví-
tězství radovaly hasičky ze Svinař.
Obdiv si zaslouží spřátelený sbor z
Vrančic, který do soutěže nastoupil
v plavkách, a nafukovacích kruzích.
Po soutěži vrančičtí hasiči předvedli
jedinečnou historickou sestavu vý-
cviku lezců na dřevěné žebříky.
Po vyhlášení výsledků soutěže nás-
ledovala ukázka výcviku služebních
psů Policie ČR Praha Ruzyně s nasa-
zením pyrotechnika a odpálením vý-
bušniny. Policisté přivezli na ukázku
i speciální oblek pro pyrotechniky a
velkou výstavu nábojnic.
Další ukázkou v programu bylo zdo-
lání požáru seníku s historickou mo-
torovou stříkačkou R. A. Smékal
Slatiňany z roku 1935, kterou liteň-

ští hasiči loni zrenovovali. Aby byla
ukázka co nejoriginálnější, pořídili
si hasiči i dobové obleky a velitel-
skou trubku.
Po uhašení ohně si návštěvníci za-
soutěžili v pojídání knedlíků, pití
piva a zaházeli si pivním sudem o
ceny. Mezitím se už hasiči připravili
na další zásah, tentokrát se součas-
nou technikou. Zasahovali v dýchací
technice a ke zdolání ohně použili i
vodní dělo. Po ukončení akce byla
dětem zapůjčena proudnice, aby
nám prckové pomohli dohasit dout-
nající prkna na hromadě.
Během dne mohly děti navštívit vý-
tvarné dílny, skákací hrad, zajezdit si
na poníkovi, soutěžit si o ceny a pro-
hlédnout si hasičskou techniku. Are-
álem zněla reprodukovaná hudba,
zahrála kapela pana Krutského i roc-
ková skupiny Brouci na zádech. Ak-
ce by se neobešla bez práce organi-
zátorů a podpory našich partnerů i
podporovatelů. Všem děkujeme!

Jiří HráCH, velitel SDH Liteň

»Šlehla« si pervitin,
potom řídila auto
Liteň - Řidičku pod vlivem drog
zadrželi 17. října patnáct minut
po půlnoci u liteňské čerpací sta-
nice karlštejnští policisté.
„Řidička vozu značky Škoda Felicia
byla vyzvána, aby se podrobila
zkoušce, zda není ovlivněna návy-
kovou látkou,“ řekla velitelka poli-
cistů Hedvika Kaslová s tím, že test
byl pozitivní na amfetaminy a me-
tamfetaminy. „Žena uvedla, že 15. 10.
požila pervitin, proto jsme ji odvez-
li k lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu,“
dodala Kaslová. Řidičce byl na
místě zadržen řidičský průkaz a byla
jí zakázána další jízda.                (mif)

Hasiči hasili, návštěvníci házeli sudem
NA NÁDVOŘÍ ZÁMECKÉHO AREÁLU V LITNI SE KONAL ČTVRTÝ ROČNÍK LOUČENÍ S LÉTEM

Vítězstvím nad Srbskem 1:0 uzavře-
li fotbalisté FC Liteň podzimní část
mistrovské sezony.
V bojovném zápase s množstvím ne-
proměněných šancí se o výsledku
rozhodlo v samém závěru. Hosté
nejprve trefili břevno, na druhé stra-
ně jeden z nejlepších hráčů FC Liteň
Marek Berka střelou k tyči pět minut
před koncem strhl vítězství na stranu
domácích.
Tři výhry, žádná remíza a šest pro-
her, celkově 8. místo v tabulce sku-
piny A čtvrté třídy okresní soutěže.
Taková je podzimní »mistrovská«
bilance liteňských fotbalistů. Že hrá-
či nepředváděli žádnou ofenzivní
brankovou smršt', naznačuje i počet
vstřelených branek, kterých bylo jen

devět. To je jedna branka na zápas!
Bohužel se potvrdila obava po od-
chodu útočníka Tomáše Eliáška do
Králova Dvora. Na druhou stranu je
potěšitelné, že do mužstva přišli
mladí hráči - Fryč, Kňažík, Bittara,
Tymr a Kulha. Hlavně posledně jme-
novaný prokázal solidní výkonnost a
určitě je do budoucna na čem stavět.
Také je pozitivní, že všichni hráči
jsou z Litně.
Zpestřením bylo určitě natáčení po-
sledního zápasu se Srbskem televizí
Nova pro pořad Okresní přebor, kte-
rý se vysílal 19. října v hlavním čase
Televizních novin. Záznam z tohoto
zápasu můžete i nadále vidět na
www.tn.cz
Závěrem bych chtěl poděkovat fa-

nouškům za jejich podporu nejen při
domácích zápasech, ale i při zápa-
sech na hřištích soupeřů.

Miloslav KLIMENT, FC Liteň

Liteňští fotbalisté si »zahráli« na Nově
PO PODZIMU JE FC LITEŇ NA OSMÉM MÍSTĚ IV. TŘÍDY OKRESNÍ SOUTĚŽE

V KUCHYNI. »Osádka« školní kuchyně.          Foto Martina vÁClavkovÁ

DOBNET, o. s. působící v reginu dolní Berounky hledá 

TECHNIKA 
pro instalaci a servis WiFi spojů a síťové infrastruktury. 

Požadujeme ŘP skupiny B, základní znalost počítačových sítí
(nastavení IP adres, diagnostika sítě atd.) a orientaci v PC 

hardware a software. Vyhláška 50 a bydliště v regionu 
výhodou. Práce ve výškách! (střechy, stožáry) Práce na ŽL. 

Informace na tel.: 277 001 111 nebo na info@dobnet.cz 

LEZCI. Historická sestava v podání hasičů z Vrančic.           Foto Jiří HRÁCH
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Připadal jsem si jako ve zlém snu...
CESTY »PŘES KOPEC« ZE ŘEVNIC DO ZADNÍ TŘEBANĚ JSOU ROZORÁNY, NOVÉ - ZDÁ SE - NEBUDOU
rozhořčený dopis od zadnotře-
baňského chataře dorazil na adre-
su Našich novin. Otiskujeme ho v
plném znění i s komentáři starostů
Zadní Třebaně a Řevnic.         (NN)
„Připadal jsem si jako ve zlém snu,
když jsem asi 200 m pod vrcholem
stoupání ze Řevnic k chatě v Zadní
Třebani Na Kaplanci 0394 zjistil, že
všechny cesty jsou rozorány. V pří-

loze přikládám mapu přilehlého
okolí z přelomu 19. a 20. století, kte-
rá dokazuje, že již v té době spojení
přes kopec mezi oběma obcemi byl-
o!? Zvláště včerejší deštivé ráno by-
lo znamenité pro cestu mezi oraniš-
těm a trním! Co to má znamenat?
Snad to není navždy! Jak dlouho bu-
deme muset jako důchodci obcházet
kopec po silnici?  Takto nemůžeme
navštěvovat ani obchody v Řevni-
cích, ani využívat vlakového spojení

(řada vlaků končí v Řevnicích), ani
využívat zdravotnických služeb.“   

Ivan BuBEN, Zadní Třebaň

O reakci jsme požádali starostku
Zadní Třebaně Lucii Paličkovou:
„Situaci jsme zjišťovali, cesta, která
tu bývala, zmizela. Místo toho je zo-
rané celé pole. Pozemky jsou na ka-
tastru Řevnic, tedy my v Zadní Tře-
bani těžko můžeme něco dělat. V ka-
tastru jsou pozemky vedené jako or-

ná půda a má je v nájmu ZD Mořina.
Podle zjištění pamětníků bývala
kdysi cesta tam, kde je dnes zarostlé
křoví. Oslovím starostu Řevnic, zda
budou situaci nějak řešit, zatím víc
nevím.“
Takto na náš dotaz reagoval sta-
rosta Řevnic Libor Kvasnička:
„Zmíněné pozemky jsou v pronájmu
ZD Mořina. Vedení firmy si dlouho-
době stěžuje na bezohlednost chata-
řů, kteří neoprávněně jezdí po prona-
jatých pozemcích. Nejhorší situace
je na louce mezi silnicí na Svinaře
(II/115) a Zadní Třebaní. Dále chata-
ři vyjezdili v této lokalitě cestu přes
dva stavební pozemky. V tuto chvíli
neexistuje žádná oficiální cesta spo-
jující Řevnice a Třebaň v této lokali-
tě. Stávající územní plán Řevnic jí
také neřeší. Řeší pouze napojení na
silnici II/115 - II/116. Pokud po vy-
řešení vlastnických vztahů v této lo-
kalitě vznikne z podnětu Zadní Tře-
baně legální cesta pro pěší, budeme
její vznik pravděpodobně podporo-
vat. Naopak vznik komunikace pro
motorová vozidla by zhoršil již tak
neuspokojivou situaci v ulici U Pro-
dejny.“                 Petra FrÝDLOVÁ

Z našeho kraje 
* Pošta v Zadní Třebani bude z pro-
vozních důvodů uzavřena tyto dny:
1. 11., 4. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11.,
29. 11, 27. 12.    (pef)
* Dýňová slavnost v Roklince na
Mořince se bude konat 2. 11. od
14.00. V programu je dlabání dýní,
vaření polévky, bubnování u ohně. S
sebou: dýni, nožík, lžíci a třeba i vaše
dýňové speciality. (kas)
* Provizorní most přes Bělečský
potok na silnici ze Zadní Třebaně na
Svinaře a Liteň je až do 9. 11. povo-
lený do předčasného užívání. Podle
měření hygieny překročil provoz po-
volené limity hluku o 3,1 decibelu. V
uplynulých byl most upraven, takže
se provoz ztišil. Nyní bude znovu
změřena hlučnost. (pef)
* Veřejné bruslení na zimním stadi-
onu Černošice se koná každou stře-
du, sobotu a neděli, vždy od 13.30 do
15.30 hodin. (pef)
* K otevření bytu, v němž zůstala
uvězněná starší osoba volající o po-
moc, byli řevničtí profesionální hasi-
či spolu s policií a záchrankou přivo-
láni do Karlštejna 25. 10. ve 2.45 rá-
no. Jeden z hasičů vlezl po žebříku
do bytu a byt odemkl. Osoba byla
ošetřena záchrannou službou a sne-
sena do sanitky.      Pavel VINTEra
* Požár kontejneru v areálu Tech-
nických služeb Řevnice byl místním
profesionálním hasičům ohlášen 23.
října ráno. Po dojezdu jednotky bylo
zjištěno, že se jedná o požár odpadu
v plechovém kontejneru. Hasiči oheň
zlikvidovali, vlivem vysoké teploty
však vznikla na kontejneru škoda
30.000 korun.          Pavel VINTEra
* Dne 22. 10. ráno byl u mostu v
Karlštejně kontrolován policejní
hlídkou pan M. M. řídící vůz VW
Golf. Při dechové zkoušce mu bylo
naměřeno 0,76 a 0,84 promile alko-
holu. Řidič byl vyzván k lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem bio-
logického materiálu, kterému se pod-
robil v berounské nemocnici. Muži
byl zadržen řidičský průkaz a byla
mu zakázána další jízda.             (hek)

Mopeďáci chystají bál
Svinaře -  Mopeďácký bál chysta-
jí na 30. 11. vyznavači malých mo-
tocyklů ze Svinař. „Přijďte, s ná-
mi je legrace!“ zve prezident Klu-
bu mopeďáků Michal Skála.
V minulém čísle Našich novin vyšla
zpráva o mopeďáckém závodě 38
zatáček Svinaře, Hodyně, Vinice.
Byl to první ročník, ze kterého si
všichni zúčastnění přejí vytvořit tra-
dici. Prezident mopeďáků, místní
starousedlík  a patriot  Michal Skála
se nad touto myšlenkou usmívá:
„Kdo si hraje, nezlobí, tak z toho te-
dy uděláme tradici,“ tvrdí pětašede-
sátiletý muž, který si první moped
pořídil již po škole a v roce 1985 se
k těmto strojům po pauze vrátil.
„Hlavně, když se něco děje,“ říká.
„Nejhorší je sedět u piva a nadávat
na poměry. My se zkrátka chceme
bavit, jezdíme i s našima »holka-
ma«, které také jen nechtějí sedět
doma a zašívat ponožky.“
Moped klub pořádá různé akce, le-
tos jich měl zatím 20! „Jezdíme rádi
po okolí, ale řádíme  i v rámci celo-
republikových srazů a spanilých
jízd,“ vypočítává Skála, který se ta-
ké vyjádřil k podezření, že se do ka-
tegorie neupravených strojů ve svi-
nařském závodě nahlásily i ty upra-
vené: „Určitě jich tam pár bylo, to se
pozná po zvuku. Ale nebyl čas to
zkoumat, tak to je na svědomí pod-
vodníků.“  Helena PELIKÁNOVÁ

Malí i velcí, přijďte
pouštět draky
Zadní Třebaň, Řevnice – Podzim je
tady a s ním také drakiáda, kterou
každoročně pořádají Naše noviny. I
letos se koná na kopci Vrážka mezi
Zadní Třebaní a Řevnicemi, a to v
neděli 10. listopadu od 14 hodin.
Připravte si tedy své draky a další
létající tělesa, protože se opět budou
vybírat ty nejlepší exempláře. Ceny
jsou připraveny pro nejoriginálnější
draky i pro ty, co vyletí nejvýše, hod-
notit budeme ale i všechny ostatní.
Těšíme se na vás, snad nám bude fou-
kat příznivý vítr!                             (lup)

Přednášku známého bylinkáře Ro-
mana Kindla chystá na 8. listopadu
řevnická čajovna Cherubín. 
Kindla jsem poprvé navštívila v roce
2000, poté, co jsem si přečetla jeho
knížku Netradiční bylinkář. Nejvíc
mne v ní zaujal popis ranní návštěvy
Chuchelského závodiště a citlivé di-
agnostikování dostihového koně, ví-
těze Derby, kterého žádný veterinář
nedokázal vyléčit. Za léčitelem a by-
linkářem jsem se vypravila jen ze
zvědavosti, žádné zdravotní potíže
jsem neřešila. Když jsem mu to řek-

la, byl mile překvapen a skamarádi-
li jsme se. Při každé mojí návštěvě
mě něčím překvapil. Jednou mi poví-
dá: „Cítím z vás, že vy jste na všech-
no sama! Musíte se naučit své okolí
požádat o pomoc!“ Překvapeně jsem
na něj zírala a musela konstatovat,
že má pravdu. 
Za ty roky jsem průběžně dostávala
bylinky na vyladění funkcí orgánů,
od modřin mi pomohl bylinkami na
játra, od nechutenství bylinkami na
trávení, bylinky na ledviny jsem do-
stala, když jsem měla jednou potíže s

pocitem velmi těžkých nohou - ne-
mohla jsem opravdu ani popoběh-
nout... Také jsem dostala bylinky na
zdárný průběh těhotenství a porodu.
Porod proběhl zcela přirozeně - bez
medikace, bez nástřihů, zcela bezbo-
lestně a bez poranění, strie (jizvy) na
kůži se mi v těhotenství také nevytvo-
řily. Neuvěřitelné... 
Asi dvouhodinová přednáška Roma-
na Kindla na téma Příčiny zdravot-
ních poruch začne v čajovně Che-
rubín 8. 11. od 18.00. Vstupné 250
korun. Míla LNěNičková, Praha

Bylinkář bude přednášet v čajovně

V Halounech měli Dýňování, připravují průvod

ŠAMPIONÁT KYNOLOGŮ. Mistrovství světa kynologů, které se konalo v
Roudnici nad Labem, si nenechala ujít ani výprava »psovodů« z Letů. Akce
se zúčastnilo na 130 závodníků ze 36 zemí světa. Závodilo se podle nejvyš-
ší zkoušky mezinárodního zkušebního řádu IPO a byl to skvělý zážitek.
Vládla skvělá atmosféra, šlo o opravdový kynologický svátek. Cítili jsme
hrdost, že máme skvělé reprezentanty, kteří podali pěkné výkony - česká
kynologie má ve světě výborný zvuk.            Text a foto Alena vANŽuRová

DLABALI DÝNĚ. Druhý ročník Dýňování na Halounech se konal 18. 10 v
místní hospodě U Zrzavého paviána. Děti s rodiči se sešly v hojném počtu,
aby společně vydlabaly dýně a ozdobily si podzimní věnce. Součástí dýňo-
vání byla i ochutnávka dýňové polévky a koláče, který pro společnost při-
pravila výborná kuchařka Hanka. Po setmění jsme se vydali na průvod k
potoku. Každé dítě mělo v dlani svoji vyřezanou dýni s veselým obličejem.
Lampionový průvod se v Halounech bude konat 15. 11., sraz je v 16.45 u
hasičárny. Možná přijede i Martin na bílém koni. 

Text a foto Lenka Dvořáková, Helena Dušková, Halouny
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S medvědy si naši předci poradili, divočáci si po ulicích a silnicích pobíhají vesele dál

Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Třetí díl
končil konstatováním, že se dobři-
chovický »zoopark« Aniččiny ro-
diny rozrostl o slepice, kohouta a
psa.          (NN)
Slepice snášely vejce, kohout kokr-
hal a opatroval to své hejno, pes byl
milý, přátelský a uměl se smát. To
dělal tak, že si skousl tlamku, díval
se mi do očí a vrtěl prutem. Byl to
pes lovecký, ohař krátkosrstý, Ba-
ryk. Měl rád třešně; když uzrály, tr-
hala jsem mu je a házela a on je
dokázal chytit. Pecku vyplivnul, vě-
děl, že není k jídlu, a čekal, až mu
hodím další třešinku. Jednou se mu
stala nehoda: kvočna vyseděla kuřa-
ta, vyšla si s nimi na procházku za-
hradou a on, chudáček, chtěl si jen
ze zvědavosti k jednomu kuřátku
čichnout. To neměl dělat! Kvočna
mu skočila na záda, chytila se ho pa-
řáty a klovala ho ze všech sil, až se
mu konečně podařilo s velkým nář-
kem utéct.  Od těch dob, když je uvi-
děl, obloukem  se jim vyhnul.   
Na naši zahradu se zatoulalo kotě,
nikdo se k němu nehlásil. Zvyklo si
u  nás a brzy se stalo miláčkem rodi-
ny. Měl je rád i náš pes. Vymyslili si
spolu moc pěknou hru: Baryk honil
kotě po zahradě a ono hup a bylo na
stromě! Baryk chvíli čekal, pak od-
kráčel a za chvíli byli opět spolu; le-
želi na trávníku a hřáli se navzájem.
V květnu 1945, když se narodil můj
bratr Jan, k nám přišli Rusové. Tatí-
nek šel v noci pro porodní asistentku
paní Okrouhlíkovou, zastavila ho
ruská  patrola a ptali se ho, kam jde -
byl zákaz vycházení. Ale domluvili
se, vše dobře dopadlo a třetí dítě

Vamberských  se narodilo k radosti
nás všech. Mezitím  přijížděly další
konvoje ruských vojáků a projížděly
po silnici kolem našeho domu. Po té
samé silnici prchali němečtí vojáci.
Bylo jich hodně a měli žízeň.  Dávali
jsme jim vodu k napití, právě tak,
jako Rusům. Jednou, v těch květno-
vých dnech, jsme si hrály se souse-
dovic Inkou v »senové boudě« - v
seně rozhozeném na dřevěném trojá-
ku. Měly jsme v ní vyhrabané okýn-
ko a dívaly se, co se děje na silnici.
Přijelo vojenské auto, zastavilo  před
sousedovic domem, vystoupili z ně-
ho ruští vojáci a snažili se s někým

domluvit. Náš tatínek byl doma, do-
bře hovořil rusky a oni mu řekli, že
potřebují půjčit sklep pro vojenské
zásoby. U nás doma byl jen malý sk-
lep na uhlí, ale u sousedů měli sklep
veliký, a tak ho sousedi, pan Malý se
svou paní, propůjčili potřebám voj-
ska. Pro mne nastala zábava, a pro
vojáky - dá se říct - také. Byli šťast-
ni, že válka skončila a že je čeká ná-
vrat domů.  Po večerech  i dlouho do
noci hráli na harmoniku a zpívali -
byla to radost je poslouchat. 
Mezi vojáky byl jeden, snad Kal-
myk, nebo z jiných dalekých končin,
měl šikmé oči a vysedlé lícní kosti,

byl statný jako obr, měřil snad dva
metry. Paní Malá měla v té době roč-
ní dcerušku Danu a tento voják, jme-
noval se Išan, na ni pral plenky a vě-
šel je po zahradě. Byla to pro něj
sváteční práce po všech těch útra-
pách a nebezpečenstvích, které za-
koušeli ve válce. Jednou jsem přisti-
hla Išana v hádce s jedním z oddílu;
nakonec z toho byla pořádná prani-
ce, až mezi ně vlítnul malý důstojní-
ček, zfackoval je a byl pokoj. Jak
dlouho se vojáci zdrželi, už  nevím,
ale minulo léto, nastal podzim a ne-
bylo po nich památky.  (Pokračování)

Anna VRANÁ, Dobřichovice

Dvoumetrový obr Išan věšel na zahradě plenky
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 4)

Zadní Třebaň - Devadesáté výročí
svého založení oslavil letos divadel-
ní spolek v Řevnicích. Na slavnou
historii místních ochotníků si při té
příležitosti zavzpomínala také
dlouholetá ochotnice Marie Nedvě-
dová ze Zadní Třebaně.
Když jsme se s paní Nedvědovou pí-
dili po začátcích zadnotřebaňského
ochotnického spolku, mezi mnoha
starými dokumenty a divadelními
plakáty vyplula na povrch stará kro-
nika datována od roku 1939. Život
divadelnický je zde ale zachycen až
rokem 1945 svědomitou kronikářkou
Zdenkou Jaroměřskou. 
Když pročítáte jednotlivé zápisy, je z
nich patrné nadšení a radost, s jakou
místní ochotníci ke své činnosti při-
stupovali. Spolek však neměl dlou-
hého trvání. Kronika končí zápisem z
roku 1962, v němž paní Jaroměřská

doufá, že „…se spolku přecejen po-
daří získat srdce našich občanů a je-
jich dobrá práce přinese kulturní po-
žitek a potěšení všem…“ V předcho-
zím roce zase stojí za zmínku po-
stesknutí nad největším konkurentem
divadla - televizním přijímačem. 
Zároveň s kronikou byl nalezen také
spis bývalého obecního kronikáře (a
zároveň i velkého ochotníka) Ar-
nošta Tučka o historii Zadní Třebaně
od starší doby kamenné. Některé in-
formace z tohoto dokumentu jsou
skoro až tragické. Třeba ten, který
zmiňuje třebaňské »vyděděnce« Jo-
nákovi, kteří v časech první světové
války žili v jakési díře v zemi, které
se říkalo »vila«. Nic neměli, nikdo se
s nimi nechtěl stýkat, živili se kráde-
ží… Nakonec zemřeli, nebo se beze
stopy ztratili kdesi ve světě.

Helena PELIKÁNOVÁ      

Ochotníkům konkurovala televize
MARIE NEDVĚDOVÁ ZE ZADNÍ TŘEBANĚ OBJEVILA STAROU KRONIKU MÍSTNÍCH DIVADELNÍKŮ

NA SCÉNĚ. Zadnotřebaňští ochotníci ve hře Na dvoře vévodském. Ve kte-
rém roce se hrála, to už si Marie Nedvědová nepamatuje.       Foto ARCHiv

Je tomu již téměř osm set let, kdy se italský politik
Cola di Rienzi pokoušel zřídit republiku. Evropě
tehdy vládl Karel IV., král český a císař římský. Di
Rienzi byl vyzván, aby se ze svého smělého činu
zodpověděl přímo císaři, který sídlil v Praze. Cola
byl smělý muž a odpovědnosti se nebál, zato měl
před cestou do Prahy obavy o svoji bezpečnost.
Jak uvedl ve své knize: „…Čechy jsou zemí, kde
volně pobíhají medvědi a divočáci…“

S medvědy si naši předci během staletí poradili,
zato divočáci se dosud probíhají po krásně upra-
vených městech, vychutnávají slasti pobytu u Be-
rounky a útočí na zahrady sousedící s polními lá-
ny. Před týdnem mohutně ryli v Řevnicích, na pol-
ních pozemcích v uzavřených prostorách. Zeminu
vrhali na ploty zahrádek a nakonec se vydali po
ulici i po silnici k řece. Po půlnoci psi zuřivě ště-
kali, ale nikoho nenapadlo, proč. 

Jaké bylo překvapení pro rybáře, když v ranních
hodinách vrhal návnadu do řeky a za ním z houští
vyběhl mohutný kňour. Pak se dal na útěk po prou-
du řeky, ale po tom, kam zmizel, vystrašený rybář
radějí nepátral.
Řevničtí myslivci sice dělají, co mohou, ale počet-
ní převaha divočáků je veliká. Znovu si to s nimi
rozdají v sobotu 2. listopadu při velké naháňce.
Lovu zdar, hoši!        František Šedivý, Řevnice
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Poberouní - Také jste si cestou autem všimli,
jak jsou letos obsypané stromy jeřabinami?
Dala by se tudíž předpokládat tužší zima, pří-
roda tak předzásobuje drobná zvířátka...  
Jeřabiny jsme odmalička navlékali na dlouhé nitě,
vyráběli jsme z nich v podstatě korálkové závěsy.
Nejkrásnější jsou sice ještě jako buclaté oranžové
bobulky, ale po usušení jsou také pěkné a vydrží i
několik let zdobit kdejaký domácí koutek. Pro
větší dekoraci jsme mezi jeřabiny vkládali koleč-
ko pomeranče či svazeček zelených lístků. 
Jeřabiny jsou podle zkušených magiků tradičně
spojovány s čarodějnictvím, ochranou, věštěním a
také zemřelými. Drobné oranžovo-červené bobul-
ky jsou označeny znamením pentagramu - silným
amuletem pro ochranu. Lze je sušit a pálit jako ka-
didlo při vyvolávání duchů, zemřelých či příbuz-
ných a přátel, duchovních strážců a elementů, po-
kud je chceme požádat o pomoc při vyvolávání
vizí, zejména o Samhainu. Jeřabiny v sušeném
stavu lze použít i jako kadidlo používané k vyhá-
nění nevítaných bytostí a myšlenek. Jeřábu se li-
dově říká čarodějný proutek - což mluví za vše...
Ochranné kouzlo jeřábového kříže podle Anny
Franklin: Utrhněte bez použití nože dvě větvičky
jeřábu a svažte  je rudou nití do tvaru rovnostran-
ného kříže. Říkejte při tom: Dřevo jeřábu a rudá
niti, před zlými kouzly musíš mě ochrániti. Takový
přírodní talisman se ukládá doma nebo na oltář...
Sušené jeřabiny( Sorbus aucuparia L.) jsou léčivé,
stejně tak listy i květy. V plodech se nejvíce cení
vitamín C. Sladkoplodý jeřáb ho obsahuje ve 100
g čerstvých plodů až 550 mg, v sušených ho může

být i 150 mg, což je stále více než v citronech. Ob-
sahuje také karotenoidy (provitamin A), dále ko-
lem 10% cukrů, organické kyseliny, pektiny, třís-
loviny a hořčiny.
Plody mají mírně projímavý a močopudný vliv.
Podporují vylučování žluči a doporučují se kon-
zumovat při revmatismu. Cukry tvoří především
sorbit, vhodný i pro diabetiky. Dále se uplatňují

při hypovitaminózách a některých virových one-
mocněních typu chřipek. Má i velmi dobrý účinek
při zánětech horních cest dýchacích. V květech
jsou obsaženy hormony typu estrogenů.
Otrhané jeřabiny se suší ve stínu a dosoušejí na
slunci. Plody jsou trpké, ale mrazem změknou a
jsou poživatelné. Dají se z nich vyrábět kompoty,
zavařeniny, suší se na čaj nebo na rozinky, dále z
nich lze připravit sirup, víno, likér. Jsou vhodné i
do omáček ke zvěřině, kompot se přidává k hůře
stravitelným pokrmům.  Helena PELIKÁNOVÁ

Jeřábu se také říká čarodějný proutek
PODLE ZKUŠENÝCH MAGIKŮ JSOU JEŘABINY SPOJOVÁNY S ČARODĚJNICTVÍM A ZEMŘELÝMI

Září proběhlo v kvapíkovém tempu,
poslední dojmy z horkých letních dní
překryly první ranní mrazíky. Fouká
a skříně opustily vesty, svetry i bun-
dy. Je tu podzim.
Zase jsme se rychle ponořili do pra-
covního tempa konce roku, kdy se
snažíme tzv. dohnat vše, co se nám
nakupilo, splnit plány a vytvořit
předpoklady pro úspěšný vstup do
roku dalšího. Krásná formulka. Ale
kam se pořád ženeme, proč se snaží-
me, nebo jsme snaženi, dosahovat
stále větších a větších výkonů, zisků,
obratů. Co se stane, když bude obrat
stejný jako loni, nebo i o pár procent
nižší? Myslím, že nic. Budeme snad
mít o 5 % chudší večeři? Určitě ne.
Bude víc chutnat výběrové menu ve
společnosti, kde si musím dávat po-
zor na každé slovo a tvářit se důleži-
tě, nebo tlačenka s cibulí v prosté
hospodě se svým otcem, pečené kole-
no s bráchama či opečený buřt se

sousedy? Myslím, že odpověď je cel-
kem jasná. A tak je to se vším. Mys-
lím, že právě v našich zeměpisných
šířkách si nemáme moc na co stěžo-
vat. Pokud máme co jíst a kde spát,
jsme neskutečně bohatí. Můžeme jen
pokorně děkovat za vše, co máme a
denně dostáváme.
Vzpomínejme po večerech u sklenky
vína s přáteli či sousedy na horké lé-
to plné zážitků, vjemů, setkání a pří-
běhů. Hýčkejme v sobě libé pocity,
které pohladí duši a vyhladí případ-
né vrásky a starosti. Vím, že je to ne-
vyřeší, ale jak říkala moje maminka
(dej ji Pán Bůh lehkou zem!), člověk
se má radovat z každé maličkosti.
Proto asi ten příjemný pocit, když po
cestě do práce vidím srnky na obvy-
klém místě, když traktor neúnavně
obrací hroudy a chystá zem na no-
vou úrodu, smíšený les, kde se mísí
všechny odstíny zelené se zlatou,
hnědou i sytě červenou barvou pod-

zimního listí. V ulici potkám na pro-
cházce sousedovic dvojčata, soused
sedí na schodech s obvyklou cigare-
tou, pole u Mýta je zvláštně zvlněné
a stojí v něm osamělý mohutný st-
rom. V pondělí se kousek od hřbito-
va objevilo několik dravých ptáků
hledajících potravu. Ráno bylo sice
zamrzlé sklo na autě, ale na obloze
uzounký srpek měsíce a tisíce hvězd.
Jsou to stovky maličkostí, vjemů a
setkání, které dohromady tvoří věčný
koloběh matky přírody. Kouzelný,
čarokrásný, povznášející, barevný a
nikdy nekončící. Děkuji, že můžeme
být jeho součástí.
Podzim kromě chladna přináší i
množství pestrobarevných plodů. Pl-
né košíky hub, jablka v bedýnkách,
vinné hrozny připravené proměnit se
v lahodný mok, ale i růže rozkvetlé
do stovek barev a tvarů, štíhlé gladi-
oly, bohaté jiřiny a desítky dalších
květin a plodů září na každé zahrád-

ce, návsi, květináčích či ve váze jako
pozornost milované ženě. K tomu řa-
da akcí, poslední prohlídky hradů a
zámků, výstavy, divadelní představe-
ní či pěkný film v kině. Prosím, nechť
krása, kouzlo a poezie podzimu pro-
září, potěší a pohladí naše duše, čas-
to unavené starostmi, lidskou malo-
stí, závistí, samotou... Odložme vše,
co nás sráží a zanáší nám duši šedí a
zlobou. K čemu je arogance, zbyteč-
né hašteření, neochota naslouchat a
pomáhat. Proč nás tak pobuřuje vše,
co se vymyká našim představám a
proč tak rádi své představy vnucuje-
me ostatním. Každý jsme originál a
to je přece skvělé.
Podzim není ani šedivý ani smutný.
Je barevný, voňavý i útulný, když
jsme zachumláni ve svetrech a čepi-
cích. Přeji všem podzim s duší napl-
něnou hlubokým mírem, pokojem a
smějícím se srdcem plným lásky.

Petr TučEK, Ejpovice

Z JEŘABIN. Václavkovi ze Lhotky při výrobě je-
řabinového sirupu. Foto Helena PELIKÁNOVÁ

Podzim není šedivý ani smutný, je barevný a útulný…

Dobroty z jeřabin
Jeřabinová zavařenina:
Suroviny: 1kg jeřabinové dřeně, 600g cukru
Postup: Jeřabiny povaříme v menším množství
vody, propasírujeme sítem a vaříme s cukrem asi
10 minut. Horkou zavařeninu plníme do sklenic a
uzavřeme.

Jeřabinový sirup
Suroviny: 650g cukru, 350g šťávy z jeřabin
Postup: Cukr svaříme se šťávou, až se rozpustí,
pak slijeme do lahví. Používáme ředěný vodou.

Jeřabinový likér
Suroviny: 2kg jeřabin, 1kg cukru, 1l vody, 1l
lihu, popřípadě hřebíček, skořice
Postup: Okurkovou láhev naplníme jeřabinami,
vychladlým cukrovým roztokem a lihem. Může-
me přidat citrónovou kůru, pár hřebíčků či kou-
sek skořice. Zavřenou lahev necháme stát tři týd-
ny na teplém místě. Přefiltrujeme do lahví. (help)
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Poberounské derby skončilo remízou
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poslední podzimní mistrovské zá-
pasy odehrála stará garda fotba-
listů Zadní Třebaně.
SG OZT - ODRY kENT 5:1
Koho více pochválit? Petra Procház-
ku za to, že vstřelil 3 branky (pravda
v I. poločase mohl dát další 3), Mar-
tina Koštialika za to, že na dvě bran-
ky nahrál a že po dvou faulech na
něho kopal OZT vždy penaltu, To-
máše Břížďalu za nahrávku na gól?

A nebo celé mužstvo za to, že i když
po I. poločase prohrávalo 0:1, vz-
chopilo se a soupeře, kterého v sou-
těži ještě neporazilo, doslova ve II.
poločase převálcovalo...? 
Nejistá sezóna - SG OZT 2:3
Hosté díky zákrokům brankáře pře-
žili dva samostatné nájezdy domá-
cích a v I. poločase už domácím nic
nedovolili. Naopak, po technické st-
řele Koštialika vedli 0:1. Pak Martin

krásně nacentroval a Petr Procházka
hlavou stanovil skóre poločasu na
0:2. Po přestávce pokračovala vy-
rovnaná hra do doby než zaúřadoval
rozhodčí - po odkopu obránce v nou-
zi odpískal »malou domů« . Domácí
rozehráli a bylo to 1:2. Za chvíli by-
lo vyrovnáno. Spravedlnosti bylo
učiněno zadost, když Lukáš Mar-
tínek vstřelil premiérovou branku po
úniku střelou podél domácího bran-
káře. SG OZT je po posledním pod-
zimním kole na 4. místě se ztrátou 4
bodů na vedoucí mužstvo Újezd nad
Lesy. Miroslav BOUBERLE, 

Zadní Třebaň

Poberouní - Beznadějně poslední
jsou v tabulce I. B třídy krajské
soutěže fotbalisté Dobřichovic. Za
celý podzim dosud nezískali jeden
jediný bod! Naopak, skvěle se daří
borcům z Letů.

FK LETY, krajská I. B třída
Fk Lety - Hořovicko B 2:1
Branky: kalivoda, Turek 
Domácí zatlačili hosty od prvních
minut před jejich pokutové území,
ale z první šance v 8. minutě skóro-
vali hosté. Ve 13. minutě vstřelil gól
Kalivoda, ale nebyl uznán pro posta-
vení mimo hru. Další šance zahazo-
vali domácí jako na běžícím pásu,
mezi 29. a 37. minutou jich bylo mi-
nimálně pět. Do přestávky nebyly
domácím uznány další dvě branky
pro fauly v pokutovém území. Další
šance pochytal brankář, nebo míče
míjely tyče svatyně Hořovicka. V 58.
minutě vybojoval míč střídající Ja-
nich, jeho přihrávka našla Jablonské-
ho, který narazil Kalivodovi, a ten
prudkou ranou prostřelil brankáře -
1:1. O šest minut později rozhodl ut-

kání Turek, který si poradil nejen s
křižným pasem Rosenkranze, ale i s 
hostujícím obráncem - 2:1            (jik)

Fk Lety - Petrovice 4:1
Branky: Baubín, kolman, Jablon-
ský, Turek 
Hosté zahájili utkání náporem, vybo-
jovali sérii rohových kopů, ale udeři-
li domácí. V 10. minutě vybojoval
míč na půlící čáře Kolman, postupo-
val s ním na branku hostů a přihrál
nabíhajícímu Baubínovi, který vstře-
lil první branku v letovském dresu -
1:0. Druhý gól vsítil v 25. minutě
Kolman, který dorazil Šmerdův centr
do sítě - 2:0. Lety zvýšily vedení v
37. minutě: střela vypadla hostující-
mu brankáři k Jablonskému, který
nezaváhal - 3:0. V 58. minutě poslal
Rosenkranz pas za hostující obranu,
na míč si naběhl Turek a zvýšil na
4:0. Hosté snížili osm minut před
koncem. V 88. minutě ještě nastřelil
Baubín tyč.                    Jiří káRNÍk

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Sk  Březnice 1:5
Branka: kratina
Hosté měli sice hned od úvodního
hvizdu převahu, první gól ale dali až
ve 24. minutě. Zanedlouho už to bylo
0:2. Po přestávce se stoper David
Kratina srazil s útočníkem hostí. Sto-
per musel pro bolestivé zranění od-
stoupit, hosté navíc kopali penaltu -
0:3. Brzy to bylo 0:5. Pak se ještě je-
den z domácích obránců srazil s vla-
stním brankářem. Otřeseného gólma-
na vystřídal mladý Jiří Geissler, který
v divokém závěru již gól nedostal.
Naopak Tomáš Kratina zaznamenal
čestný úspěch domácích.           (oma)
Mníšek - Dobřichovice 5:1
Branka: větrovec 

OZT, okresní přebor
OZT - Nižbor A 2:2
Branky: Burián, Soukup
OZT podal nejlepší výkon podzimu a
favorizovaného soupeře po většinu

zápasu přehrával. Už do poločasu to
mohlo být minimálně 4:0! Prosadili
se ale jen Burián, který se nádherně
pověsil do vzduchu a hlavou po rohu
otevřel skóre, a těsně před poločasem
Soukup, který si naběhl na excelent-
ní centr Šťastného a také hlavou skó-
roval. Snížení hostím nabídla nedů-
slednost při bránění rohu. Rozhodu-
jící moment přišel šest minut před
koncem. Bacílek se řítil sám na bran-
ku, gólman navíc podklouzl, ale tře-
baňský útočník přestřelil. Trest v po-
době vyrovnání přišel z protiútoku.
Těsně před koncem se v nadějné po-
zici opět objevil Bacílek, ale s jeho
slabým zakončením neměl hostující
brankář problémy. (Mák)
karlštejn - Zadní Třebaň 0:0
V očekáváném derby nebylo k vidě-
ní moc brankových příležitostí. V
první půli zahrozili hosté střelou do
tyče. Ve druhém poločase mohli do-
mácí rozhodnout z penalty, ale No-
votný neuspěl. Karlštejn měl ve dru-
hé části více ze hry, ale branky se
diváci nedočkali. S bodem jsou urči-
tě více spokojeni Ostrované.      (miš)

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Praskolesy - karlštejn 3:1 
Branka: klusák
Ani na hřišti posledního celku tabul-
ky nedokázal Karlštejn bodovat. Do-
mácí šli do vedení už ve 2. minutě.
Hosté sice zanedlouho vyrovnali, ale
z vítězství se nakonec stejně radova-
ly Praskolesy. Karlštejn doplatil na
neproměňování šancí.                  (miš)

VŠERADICE, okresní přebor
všeradice - Chlumec 2:2
Branky: kulhavý, Suchý Jan
Tlustice - všeradice 2:1
Brank: Šebek
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
řevnice - kosoř 2:2
Branky: Pitauer, vašut
Třebotov - řevnice 2:1
Branka: vašut

Závěr sezony se nepovedl
LIGOVÍ HÁZENKÁŘI PROHRÁLI TŘIKRÁT PO SOBĚ
v sobotu 19. října se hrálo posled-
ní podzimní utkání oblastního
přeboru národní házené.
Republikán Praha - řevnice 25:23
Branky: Jelínek 9, veselý P. 8,
Štech 4, veselý M. 2.
Řevničtí celé utkání vedli, osm mi-
nut před koncem však nechali dvě-
ma chybami domácí vyrovnat na
18:18. Následné chyby  rozhodčího
dostaly soupeře do čtyřbrankového
vedení. Kluci stačili už jen snížit.
Přezimujeme proto na posledním
místě tabulky! 

Sokol Podlázky - řevnice 16:14 
Sokol Bakov - řevnice 17:17  
Mladší žáci odehráli v Podlázkách
svůj poslední letošní turnaj. Remíza
se silnějším Bakovem potěšila.

Poslední podzimní mistráky dru-
holigového áčka:
řevnice - Avia Čakovice 12:16
Sokol Ejpovice - řevnice 19:18
Sokol kyšice - řevnice 20:14
Závěr sezony se ligovým borcům
nepovedl. Přezimují s 5 body na 11.
místě tabulky. Petr HOLÝ, řevnice
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Třebaňští »staří pánové« dvakrát zvítězili
OSTROVAN ZTRÁCÍ NA VEDOUCÍ CELEK SOUTĚŽE POUHÉ ČTYŘI BODY

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
Nový Knín - FK Lety 2.11. 14:00
FK Lety - Žebrák 9. 11. 14:00
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Hostomice 3. 11. 14:00
Podlesí - Dobřichovice 10. 11. 14:00
OZT, okresní přebor
OZT - ČL Beroun B  2.11.  14:00
Všeradice - OZT  9. 11. 14:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Nižbor - Karlštejn 2. 11. 14:00 
Loděnice B - Karlštejn 10. 11. 14:00 
VŠERADICE, okresní přebor
Praskolesy - Všeradice 2. 11. 14:00
Všeradice - Zadní Třebaň 9. 11. 14:00 
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Kněževes 2. 11. 14:00 
Řevnice - Rudná 9. 11. 14:00 

Sport po okolí
* III. ročník Setkání mistrů cyklisti-
ky se uskuteční 2. 11. od 12.00 v Pi-
vovaru MMX Lety. Po společné pa-
desátikilometrové vyjížďce s nejlep-
šími tuzemskými cyklisty, jež začne
ve 14.00, čeká účastníky od 17.30
koncert kapely The Snails.          (mif)
* 12. ročník nohejbalového turnaje
se bude konat 16. listopadu v Řevni-
cích.  Pert HOLÝ
* Ukázková hodina cvičení Pilates
a čchisung dance pro žákyně ZŠ
Řevnice vedená lektorkou Hanou
Hříbalovou se konala v zrcadlovém
sále budovy Sokola. Pokud máte i
vy chuť formovat svá těla, máte
možnost každé pondělí od 15.00  do
16.00. Lenka DvOřákOvá

NA VRCHOLU BOUBÍNA. Osmnácté putování podzimní Šumavou absol-
vovaly od 26. do 28. října dvě desítky zadnotřebaňských turistů. Během tří
dnů zvládly v kraji mezi Volary, Lenorou a Stožcem po svých ujít zhruba čty-
řicet kilometrů. Za krásného slunečného počasí se kochaly dalekými výhle-
dy z rozhledny na vrcholu hory Boubín (1362 m). (mif)            Foto ARCHIV


