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Martin přijel na bílém
koni, sníh ale nepřivezl
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Cena výtisku 7 Kč

Před čtvrt stoletím začala
revoluce. A vyšly Naše noviny

Závěr roku 1989 vejde do historie. Má na to plné
právo přinesl nám REVOLUCI.
Naše noviny u ní byly od začátku. Byly u ní a při
ní! Hned od prvních dnů se Vás snažily informovat a seznamovat s děním, snažily se poskytovat
co nejaktuálnější a nejpřesnější informace...
Přesně takto se ohlašovaly úplně první tištěné
Naše noviny. Vyšly 17. 12. 1989, měsíc poté, co
studentská demonstrace v centru Prahy odstartovala »sametovou« revoluci a následný pád nesnesitelného komunistického zlovládí. Už čtvrt století tedy žijeme bez totality, svobodně. Už čtvrt
století vycházejí Naše noviny. Miloslav FRÝDL

Zhrzený manžel zničil auto
nového partnera své ženy

Dobřichovice - Pomstu novému partnerovi své
manželky nachystal osmačtyřicetiletý muž z Dobřichovic, který se nesmířil s tím, že od něj žena
odešla. „Pán neunesl tíhu rozchodu s manželkou
a v afektu pěstmi i kopanci poškodil 3. 11. večer
osobní auto patřící jejímu novému partnerovi,“
uvedl velitel řevnických policistů Jiří Dlask s tím,
že zhrzený muž způsobil škodu 80.000 Kč. „Dopustil se přečinu Poškození cizí věci s trestní sazbou až jeden rok odnětí svobody,“ dodal.
(mif)

STOVKY PRO VÍTĚZKU. Dvacet pět stokorun získala (mj.) letošní laureátka Ceny Našich novin Ivana
Zrostlíková. Na letovském posvícení 8. 11. jí je předal Petr Kozák. (Viz níže) Foto Petra FRÝDLOVÁ

Pivo jsme nestihli, revoluci ano!
DEMONSTRACE 17. 11. 1989 OČIMA JEJÍHO ÚČASTNÍKA, ŘEVNIČANA JANA ŠVÉDA
„Dneska mi začíná turnaj v Číně, příští týden tady mám ještě jeden,” dorazila mi před chvílí zpráva od Kláry
Spilkové, nejlepší české golfistky a
řevnické rodačky.
Není na ní nic zvláštního, na druhou
stranu ukazuje, kam se doba za 25 let
od listopadové revoluce posunula.
Bez následků se můžeme zabývat,
čím chceme - Spilková hraje golf,
který se minulému režimu protivil a
považoval ho za buržoazní. Můžeme
cestovat, kam chceme a kdy chceme,
nepotřebujeme ničí souhlas, stačí mít
peníze. A tak Spilková létá za golfem
od Ameriky po Austrálii, stará se o ni

manažerka, několik milionů na cestování a přípravu jí platí dříve nemyslitelní sponzoři.
To všechno, dá se říct, díky jedné
studentské demonstraci ze 17. listopadu 1989. Jak to tehdy bylo?
Nezapomenutelné dny se zpravidla
rodí nenápadně. Byl pátek, úplně
obyčejný podzimní mlhavý den a řada z nás studentů váhala, jestli vyrazí na Albertov. Původním cílem bylo
uctění památky smrti studenta Jana
Opletala, od níž uplynulo 50 let. Nakonec jsme se dohodli se spolužáky s
fakulty a šli. „Bude to na hodinku,
pak skočíme na pivo,“ mínili jsme.

Ve čtyři odpoledne vše začalo zpěvem Gaudeamus igitur. Pak pár projevů, některé přivítané nadšeně, ty od
svazáků nikoliv, minuta ticha a v
16.40 hotovo. Oficiální konec povolené demostrace.
Alberov ovládla tma, zima zalézala
za nehty, ale nevím, proč se málokomu chtělo domů. Jakoby viselo ve
vzduchu, že se něco stane. Najednou
se začaly ozývat výkřiky »Svobodné
volby«, »Masaryk« nebo »Nahoře se
krade«. Stáli jsme, přidávali se ke
skandování a čekali, co se bude dít.
Jak tuhle rebélii, z níž jsme měli radost, odskáčeme. (Dokončení na str. 11)

Stoh lehl popelem,
zachránit už ho nešlo

Liteň - V půlce října hořely v Litni
plastové kanalizační trubky, na začátku listopadu pro změnu uskladněná sláma.
„Velký požár stohu u Litně byl ohlášen 3. 11. hodinu před půlnocí,“
sdělil Pavel Vintera, jeden z řevnických profesionálních hasičů, kteří
oheň hasili. Asistovali jim místní
»dobráci«. „Po příjezdu na místo
jsme zjistili, že stoh je již z více než
2/3 zasažen požárem, proto bylo s
majitelem dohodnuto asistované vyhoření. K rozhrabání materiálu na
požářišti byl použit bagr,“ dodal. Po
odjezdu profesionálů místo do úplného vyhoření stohu »ohlídala« jednotka SDH Liteň.
(mif)

Cena NN je pro mě závazek: Nepolevit a vydržet!

Asi padesát dětí se zapojilo do lampionového a lucerničkového průvodu, který 14. 11. prošel - už podeváté - Zadní Třebaní. Na Ostrově je čekalo překvapení v podobě kouzelníků i občerstvení v hospůdce.
Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Lety - Cenu Našich novin těm,
kteří nezištně pracují pro náš
kraj, uděluje každý rok redakce
nezávislého poberounského občasníku. Letos ji 8. 11. v Letech
převzala Ivana ZRostLíková
ze Řevnic. Na cenu byla nominována za práci s dětmi a mládeží v
taneční skupině Proměny.
Na cenu jsi už byla nominována
několikrát, letos to konečně vyšlo.
Máš radost?
Mám obrovskou radost. Ceny si opravdově vážím a děkuji za ni! Nominována jsem opravdu byla něko-

S CENOU. Ivana Zrostlíková s Cenou NN. Foto Petra FRÝDLOVÁ

likrát, každý rok jsem poctivě na
předávání ceny přišla a upřímně se
radovala s vítězem. Letos se usmálo
štěstí na mě. Jsem moc a moc ráda.
Beru to tak, že to není jen cena pro
mě, ale i pro naši babi Věrušku Hrubou a všechny ze souboru.
Práce pro děti je náročná - fyzicky,
psychicky, časově. Tebe to ale baví,
to je vidět. Je to tak?
Baví mě to moc! Mám doma oporu
a podporu - doslova v celé rodině,
jinak by to nešlo. Cena je pro mě
vlastně i takový závazek. Nepolevit
a vydržet. (Dokončení na str. 9) (pef)
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Pan Novák vyrobil speciální tryskáč
V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDCE SE ZKRAJE LISTOPADU KONAL PODZIMNÍ PROJEKTOVÝ DEN
Zadní třebaň - Podzimní projektový den měla první listopadové
úterý na programu zadnotřebaňská málotřídka. Počasí dětem přálo, tudíž mohly plnit úkoly i na
školní zahradě.
Pozvání přijali též někteří z rodičů byli nápomocni na různých stanovištích. Monika Vaňková, maminka
druháka Davida, si pro děti připravila překvapení - podzimní dobroty. A
tak se tvořili strašáci z banánů, »dýně« z mandarinky či připravoval
podzimní nápoj.
Děti se rozdělily do týmů a začaly
plnit úkoly i soutěže s podzimní tématikou. Oblíbenou disciplínou byl
hod kaštany na cíl, dále výroba papírových vlaštovek se soutěží, komu
doletí nejdál. Zde svůj um předvedl i
jeden z přítomných tatínků - pan Novák. Zavzpomínal při tom na svá

PROJEKTOVÝ DEN. Učitelka zadnotřebaňské školy Helena Kopačková
uděluje pokyny při zahájení projektového dne.
Foto Petra FRÝDLOVÁ

školní léta. Dětem složil z papíru
»speciální tryskáč«. Potom děti určovaly podzimní přírodniny, se zavázanýma očima hledaly brambory
pod listím. Spoustu legrace si užily u
soutěže, kdy si podávaly brambory
nad hlavou či pod nohama. Velký úspěch měla výroba housenky s dýňovou hlavou či z listů navlečených na
drát. Domů si děti odnášely ježka z
hrušky, šípku, hřebíčku a párátek.
Závěrem došlo na zhodnocení projektového dne ve třídách formou výuky.„Chtěla bych poděkovat všem
rodičům, kteří nám pomohli - ať už
přímo svojí aktivní účastí, nebo různými pomůckami a dobrotami pro
děti. Počasí nám přálo a den se náramně vydařil. Doufám, že i děti byly spokojené!“ vzkázala ředitelka
málotřídky Pavlína Fialová.
Petra Frýdlová

Jonáš se naučil první básničku a zná i jména spolužáků
Mateřská škola Hlásek v Hlásné Třebani vypadá již zvenku trochu nezvykle: je umístěna v krásné vile ve svahu nad Berounkou. Výjimečná je ale
i tím, že do ní před rokem nastoupil
tříletý chlapeček Jonáš, jenž má vrozenou vadu sluchu a kompenzuje ji
kochleárním implantátem i sluchadlem. Ne každá školka se staví k zařazování dětí s postižením pozitivně,
některé se jejich přijetí brání. Vedení

Raná péče posiluje rodinu

Raná péče Čechy Centrum pro dětský sluch Tamtam (www.tamtampraha.cz) je jediným poskytovatelem
terénní služby rané péče rodinám s
dětmi se sluchovým postižením od
narození do 7 let. Poskytuje v rodinách psychologické, pedagogické a
sociální poradenství, radí s výběrem
i použitím kompenzačních pomůcek,
podporuje komunikaci členů rodiny i
psychomotorický vývoj dítěte, pomáhá s vytvářením komunikační strategie vedoucí k rozvoji řeči i s výběrem předškolního zařízení pro dítě. Cílem je posílit rodinu, aby bylo
její fungování postižením dítěte co
nejméně narušeno.
(ij)

Hlásku bylo k Jonášovu přijetí od počátku naladěno vstřícně, možná i
proto, že školka má s integrací dětí s
nejrůznějšími problémy bohaté zkušenosti. Pro Jonáška se podařilo zajistit podporu asistentky pedagoga.
Jonáš se do školky zařadil a brzy začali rodiče vidět první úspěchy. Zapamatoval si, jak se který spolužák
jmenuje. Naučil se první básničku.
Vyprávěl doma, o čem si s paní učitelkou povídali. Drobné pokroky, jež
rodiče zdravých dětí často ani nezaznamenají, ale které pro rodiče dítěte
s postižením znamenají mnoho. Potvrzují, že hodiny a hodiny práce přinášejí výsledky, jsou důkazem, že jejich dítě se bude schopno zařadit do
společnosti, že bude moci navštěvovat běžnou školu, že si bude moct vybrat povolání podle svých představ a
schopností. Dorozumí se s nejbližšími a nebude muset dojíždět do školky či dokonce bydlet na internátu.
Jonáš je ve školce druhým rokem a
asi byste si na první pohled nevšimli,
který kluk je vlastně ten »neslyšící«.
Díky podpoře učitelek a jejich každodenní komunikaci s rodiči je již
plnohodnotně zapojen a účastní se
všech aktivit. Asistentka stále nená-

V HLÁSKU. Jonáš s dětmi v Hlásku.
padně sleduje, zda Jonášek nepotřebuje dovysvětlit nové slovo nebo zopakovat instrukce k nové činnosti.
Učitelka se při práci s ním zaměřuje
na prohlížení i čtení knížek a na vyprávění zážitků. Důležité je i to, že
ve třídě je menší počet dětí a klidnější prostředí. Plnohodnotné zařazení

Foto Veronika VACULOVIČOVÁ
Jonáška do běžné školky vypadá jednoduše. Je za ním ale mnohaleté úsilí
celé jeho rodiny, mnoha odborníků a
nyní hlavně učitelky, asistentky i vedení Hlásku, které se jeho handicapu
nezaleklo. Všem za to patří velký
dík!
Iva JungwIrthová,
Centrum pro dětský sluch, Praha

Drakiáda v Hobíku už byla, teď chystají štrůdliádu
Od září se děti v MŠ Hobík Všenory
připravovaly na slavnost stromů.
Ještě než den »D« nastal, děti se o
stromech hodně dozvěděly. Už umí
rozeznat základní druhy stromů
ovocných, poznají i některé listnaté
a jehličnaté stromy v lese. Také vědí,
že listy stromů na podzim opadávají
a že ještě před tím ztrácejí zelenou
barvu, žloutnou, někdy červenají nebo hrají více barvami. Takto pestrobarevné listí je jako stvořené pro
výtvarné aktivity. Děti proto vyráběly společný velký strom z kartonu,
lepily na něj lístky z bezprostředního
okolí školy, pak jej vybavily kořínky
a zasadily v prostorách školky.
Hobík se snaží rozvíjet osobnost a
poznávací schopnosti dětí vyváženě.
Proto se v říjnu věnovaly děti i paní
lektorka Vrabcová keramické tvorbě
a dozdobování keramických výtvorů
barvami. Aby nezahálely jejich plíce
a hlasivky, trénují děti dýchání hrou

MUZIKANTI. Všenorské děti při výuce hry na flétnu. Foto Petr KOUBEK
na flétnu. V říjnu navíc hodně spor- zvládli první opravdovou túru, kotovaly. Za největší výkon považujeme lem pěti kilometrů, za dopoledne!
návštěvu Černolických skal. Caparti Poslední říjnový den se ve školce ko-

nala tradiční halloweenská oslava v
rámci výuky základů anglického jazyka. Různými pochoutkami stylizovanými halloweenskou symbolikou
přispěla řada rodičů i zaměstnanci
školky. Na pátek 7. 11. jsme jako rozloučení s podzimem připravili drakiádu s opékáním všelijakých dobrot u
táboráku. Děti už začaly chystat také štrůdliádu pro rodiče a škola zase
mikulášskou pro děti.
MŠ Hobík je otevřena pro děti, které
si osvojily základy sebeobsluhy, od
zhruba dvou a půl roku věku. Vzdělávací program je postaven na cyklu, který koresponduje se střídáním
ročních dob, s různými svátky a dalšími významnými událostmi během
roku. Školka pěstuje odvahu a samostatnost dětí, ale i vztahy k blízkým a
přírodě. Přijďte se podívat přímo k
nám nebo na internetové stránky
www.mshobik.cz.
Petr KOUBEK,
MŠ Hobík, Všenory
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Zatím si dělám tajemníka i sekretářku
MICHAELA PÁNKA PO DVANÁCTI LETECH STAROSTOVÁNÍ V DOBŘICHOVICÍCH VYSTŘÍDAL PETR HAMPL
Dobřichovice – Dvanáct let stál v
čele Dobřichovic Michael Pánek.
Po letošních volbách jej na postu
starosty nahradil dosavadní tajemník radnice, dvaačtyřicetiletý
absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze Petr HAMPL. „Hodlám navázat na práci svého předchůdce,“ uvedl v prvním povolebním rozhovoru.
Jak dlouho jste pracoval na pozici
tajemníka radnice a proč jste se rozhodl stát se z úředníka starostou?
tajemníkem jsem byl dvanáct let, na
radnici jsem nastoupil zároveň se
svým předchůdcem ve funkci starosty Michaelem Pánkem. ten mě také
přemluvil, abych se o křeslo rychtáře ucházel. on sám letos sice do
městského zastupitelstva kandidoval, ale starostou už být nechtěl.
Váhal jste dlouho?
ano, rozhodování to nebylo lehké.
na druhou stranu jsem si říkal, že
jsem na jedné pozici už dlouho, takže by to chtělo nějakou změnu a že
mě to třeba posune někam dál. v tuto chvíli tedy mám lehké obavy a
zároveň jsem plný očekávání.
už máte za sebe náhradu na funkci
tajemníka radnice?
ještě ne. vypsali jsme výběrové řízení a čekáme, kdo se přihlásí. zatím si
dělám tajemníka sám, zároveň pracuji i jako sekretářka – ta moje je nemocná, má zápal plic.
Dlouho jste byl podřízeným starosty
Pánka. Teď se situace změnila: vy
jste starostou, on vaším zástupcem.
Nebojíte se, že vám bude do vedení
radnice mluvit?

Městská rada Dobřichovic

ing. Petr HaMPl - starosta
ing. Michael Pánek - místotarosta
Phdr. jiří růžek - místotarosta
ing. vladimír Bezděk
ing. arch. Filip kándl

nování či regulační plán, ale věřím,
že většinou najdeme společnou řeč.
Jste ve funkci starosty doslova pár
dnů, co už jste za tu dobu v nové roli
stihnul?
vypsat výběrové řízení na tajemníka, vyhotovit zápis z ustavujícího
zastupitelstva, dokončit podklady
pro proplacení dvou dotací, přestěhoval se do nové kanceláře a - tisíce
drobných provozních věcí.
A v nejbližších dnech vás čeká co?
dovolená. Už se nemohu dočkat...
Miloslav FRÝDL

Rychtářem Řevnic byl
zvolen Tomáš Smrčka

NOVÝ RYCHTÁŘ. Ještě nedávno tajemník, teď už starosta Dobřichovic Petr
Hampl.
Foto NN M. FRÝDL
nebojím se toho, naopak věřím, že větlení. také máme připravený promi v začátcích pomůže – tak, jako je- jekt zateplení zdravotního střediska
ho předchůdce václav kratochvíl a začneme s budováním dvou stanosvého času pomohl jemu. takže nao- višť podzemních kontejnerů. důležipak, jsem rád, že Michael na radnici té bude schválit nový územní plán a
zůstává.
v mezích možností zlepšit protipoOba jste byli na jedné kandidátce, vodňová opatření.
oba jste členové ODS. Předpoklá- V zastupitelstvu máte se svým koadám, že hodláte na jeho práci navá- ličním partnerem výraznou většinu,
zat. Je to tak?
ale také musíte počítat s ne zanedUrčitě. naše názory jsou si velmi batelnou opozicí. Čekáte boj, nebo
blízké.
předpokládáte, že se vám podaří přico, jaké úkoly či akce, tedy v násle- mět všechny na radnici zastoupené
dujícím období považujete za nejdů- strany a sdružení ke spolupráci?
ležitější, co budete ve vedení města doufám, že hrany, které vznikly při
prosazovat?
předvolebním boji, se otupí a že buinvestičně nejdůležitější bude vý- dou všichni pracovat ve prospěch
stavba čistírny odpadních vod, na dobřichovic, ne proti nim. na něktekterou se pokusíme získat dotaci. rých bodech – třeba na informovaněkteré projekty už byly zahájeny – nosti obyvatel – už jsme se shodli na
nástavba školky, dodělávají se ně- prvním jednání po volbách. asi bukteré ulice, ne všude je veřejné os- dou rozdílné názory na územní plá-

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Řevnice byl 5. 11. zvolen
novým starostou Ing. Tomáš Smrčka. Současně byli zvoleni dva místostarostové: Mgr. Ondřej Skripnik
a Pavel Drhlička. Zbývajícími členy
nové Rady města jsou Iveta Kovářová a Ing. Petr Kozák.
Personální složení Rady města je
výsledkem koaličních jednání mezi
stranami ANO 2011, TOP 09, Naše
Řevnice a Mladý hlas Řevnic. Tyto
strany uzavřely písemnou koaliční
smlouvu jako výraz společné vůle
vymezit základní programové, personální a organizační podmínky
spolupráce v Zastupitelstvu i Radě
města Řevnice pro období 2014 –
2018. Základem koaliční spolupráce
je koncept otevřené radnice, změna
systému zveřejňování informací.
Každý občan si tak brzy na webu
Řevnic bude moci např. najít, jaké
projekty se ve městě chystají, bude
možné kontrolovat průběh veřejných
zakázek: od vysvětlení záměru, přes
představení podoby projektu, kritéria výběru dodavatele, fakturaci i
odpovědnost jednotlivých úředníků.
Jan SchLiNDeNbuch, Řevnice

Je to jednoduché: Špatný audit = žádná podpora!
NOVOU STAROSTKOU ZADNÍ TŘEBANĚ SE STALA DOSAVADNÍ ÚČETNÍ ÚŘADU MARKÉTA SIMANOVÁ
Zadní Třebaň - Starostkou Zadní
Třebaně byla na ustavujícím zasedání zastupitelstva 4. 11. zvolena
Markéta SiMAnoVá, jednička
Sdružení nezávislých kandidátů.
Volba šla hladce, velké dohady ani
vyjednávaní se nekonalo. Čekalas,
že budeš zvolena tak »snadno«?
vzhledem k počtu kandidujících sdružení jsem nemohla předpokládat,
že budu zvolena. i když podpora členů na mojí kandidátce i podpora členů z kandidátky Společně pro třebaň byla silně motivující. důvěra,
kterou mi dali občané a poté i zastupitelé, je pro mě zavazující. Budu se
snažit, abych je nezklamala.
co považuješ za důležité pro Zadní
Třebaň, na co se zaměříš?
Minulé zastupitelstvo udělalo kus
skvělé práce, a to i přesto, že to bylo
volební období velmi náročné. Byla
bych ráda, kdyby se novému zastupitelstvu podařilo vytvořit také tak dobře spolupracující kolektiv. Prioritou
budou body, s nimiž šly obě vítězné
kandidátky do voleb: dokončení kanalizace, vodovod, cesta do řevnic,
obnova a údržba zeleně v obci, úprava hřiště nad školou pro víceúčelové
využití, zateplení školy. chceme se
pokusit ucelit první stupeň zš a zajis-

NA ZASEDÁNÍ. Markéta Simanová krátce poté, co byla zvolena starostkou
a ujala se řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva. Foto NN M. FRÝDL
tit podporu zásahové jednotce SdH, Dosud jsi pracovala pro obec jako
která, jak ukázaly loňské povodně, je účetní. Myslíš si, že je to tvoje plus?
potřebná. rádi bychom udrželi tradi- Určitě. za více než 15 let práce na
ce a podporovali spolky. Plány jsou obci se nasbírá hodně zkušeností. v
to finančně náročné, proto se bude- běžném denním provozu je kontakt s
me snažit využít každého dotačního občany, musí se pracovat s jejich
programu. Připravit si podklady a podněty, potřebami, připomínkami i
»číhat« na vypsání titulu, tak, jak se stížnostmi, danou situaci vyhodnotit
to podařilo s dotací na kanalizaci a a předložit k vyřízení zastupitelstvu.
na zateplení školy. doufejme, že se Stejně tak administrativní práce spopodaří uspět i s dotací na vodovod.
jené s chodem obce. to vše dává

přehled o dění v obci. a účetnictví?
to i ostatní agendy s tím spojené je
nutné mít v pořádku. zápisy z kontrol jsou jedním z mnoha dokladů při
vyřizování dotace. je to jednoduché:
špatný audit = žádná podpora.
Jaké máš pocity a dojmy z prvních
dnů ve funkci?
začíná spousta vyřizování, telefonů,
nových kontaktů, předávání, rychlé
orientování se v rozjetých akcích,
příprava rozpočtu, inventarizace, sladění pracovního systému zastupitelstva... je toho hodně. ale myslím, že
se slušnými a inteligentními lidmi,
kteří se chtějí domluvit a kteří mají
zájem na prosperitě obce, to bude
dobré volební období. jen povodně a
další kalamity by si mohly dát volno.
držte nám palce a - ještě jednou díky
za podporu!
Petra FRÝDLoVá

Zastupitelstvo Z. Třebaně

Markéta SiManová - starostka
Miroslav Hejlek - místostarosta
jiří Petříš
kamil jaroš
Petra Frýdlová
eva Balatková
Pavla PavlaSová
lubomír ScHneider
josef ševčík
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Řevničtí muzikanti si zahráli v televizi
DĚTSKÁ KAPELA NOTIČKY DOSTALA POZVÁNÍ NA PRAŽSKÉ SETKÁNÍ FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Řevnice - Pozvání na X. setkání
dětských lidových muzik pod názvem Balady a romance, jež pořádal soubor kytice, obdržela dětská
lidová muzika Notičky z Řevnic.

ních Zprávičkách na Déčku objevila
krátká reportáž z koncertu v Letňanech. Vidět ji můžete na http://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky.
„Velký dík za choreografii patří
Honzíkovi Martínkovi a Marušce
Brennerové, pochvalu si zaslouží
všechny děti, byly úžasné!“ dodala
Kolářová.
Petra FRÝDlová

Děti z Notiček zvou
na FiKaNé Vánoce

Na velký vánoční koncert zve dětská
muzika Notičky. Jeho název FiKaNé
Vánoce je odvozen od hlavních aktérů. Hostem koncertu totiž bude sehraná dvojice muzikantů Josef Fiala
(viola) a Martin Kaplan (housle).
„Josef Fiala je náš dvorní skladatel
- lidové písně pro Notičky upravuje
od roku 1998,“ uvedla vedoucí muziky Lenka Kolářová. Fiala s Kaplanem, profesorem plzeňské konzervatoře, hrají již 24 let. Koncert se uskuteční 7. 12. od 18.00 v pražském
kostele Sv. Šimona a Judy. Těšit se
můžete na koledy z Čech, Moravy i
dalších zemí. Pavla PeTROVÁ, Leč

Kina v okolí

KINO LITEŇ
Kino ukončilo sezonu.
KINO ŘEVNICE

(vš)

19. 11. 20.00 KMEN
21. 11. 20.00 ZIMNÍ SPÁNEK
22. 11. 15.30 MAGICKÉ STŘÍBRO HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
22. 11. 17.30 HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 1.ČÁST
22. 11. 20.00 POHÁDKÁŘ
26. 11. 15.00 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
26. 11. 20.00 GET ON UP - PŘÍBĚH
JAMESE BROWNA
28. 11. 20.00 MAPY KE HVĚZDÁM
29. 11. 15.30 TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
29. 11. 17.30 JOHN WICK
29. 11. 20.00 ŽELEZNÁ SRDCE

Tipy NN

V LETŇANECH. Řevnické Notičky na setkání dětských lidových muzik v
pražských Letňanech.
Foto Petra FRÝDLOVÁ
První vystoupení čekalo mladé mu- tanečníci sklidili obrovský potlesk.
zikanty 7. listopadu v prostorách vý- Další vystoupení děti čekalo 8. listostaviště Letňany. Kromě Notiček se padu v krásném prostředí pražské
představily i další dětské folklorní Městské knihovny.
soubory: Osminka, Melodika, Kyti- „Zde byly Notičky mezi dospěláky,
ce, Modřenec a Malá hudecká. Závě- vystoupily s cimbálovkami Ohnica z
rem všichni zúčastnění, několik de- Uherského Hradiště, Kyčera z Prahy,
sítek malých umělců, společně zaz- zahrála i cimbálová muzika Jiřího
pívalo písničku Kdyby byl Bavorov. Janouška, zatančil Slovácký krúNotičky vystupovaly jako poslední, žek...“ sdělila umělecká vedoucí Noale jejich pásmo na motivy divadel- tiček Lenka Kolářová. Té udělalo
ního představení Balada pro banditu velkou radost, že se její svěřenci doprobralo už trochu unavené publi- stali dokonce i na televizní obrazovkum z letargie. Řevničtí muzikanti a ku. V pondělí 10. 11. se v podvečer-

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
18. 11. 17.30 STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
18. 11. 20.00 ZIMNÍ SPÁNEK
19. 11. a 26. 11. 13.45 CESTA ZA
VÁNOČNÍ HVĚZDOU
19. 11. 18.30 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20. 11. 15.30 INTIMITY
20. - 23. 11. 17.30 (So 20.00, Ne 18.30)
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU
20. 11., 22. 11. 20.00 (So 17.30) FALEŠNÍ POLDOVÉ
21. 11. 20.00 DIVOKÉ HISTORKY
22. 11. 15.30 MAGICKÉ STŘÍBRO HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
23. 11. 15.30 DŮM KOUZEL
24. 11. - 29. 11. 18.30 (Út+Pá 17.30,
Čt+So 20.00) POHÁDKÁŘ
25. 11. 20.00 ROUTE 66 REVISITED
27. 11. 15.30 ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
27. 11., 28. 11., 30. 11. 17.30 (Pá 20.00,
Ne 18.30) ŽELEZNÉ SRDCE
28. 11. - 30. 11. 15.30 (So 15.30 a 17.30,
Ne 14.00) TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
1. 12. - 3. 12. 18.30 (Út 17.30, St 20.00
JOHN WICK

KINO RADOTÍN
18. 11. 17.30 MAGICKÉ STŘÍBRO:
HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU 3D
18. 11. 20.00 BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU
S MAFIÍ
19. 11. 10.00 DÍRA U HANUŠOVIC
19. 11. 17.30 LÁSKA NA KARI
19. 11. 20.00 ZMIZENÍ ELEONORY
RIGBY: ONA
20., 21. a 25. 11. 17.30 VČELKA MÁJA
20. 11. - 22. 11. 20.00 POHÁDKÁŘ
22. 11. 16.00 VČELKA MÁJA 2D
23. 11. 17.00 PUCCINI: LA RONDINE
25. 11. 20.00 FRANK
26. 11. 17.30 JOHN WICK
26. 11. 20.00 HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU ČÁST 1

DUŠEK V ČAJOVNĚ. Známý herec Jaroslav Dušek zavítal již poněkolikáté do řevnické čajovny Cherubín. Tentokrát s ním přišel i jeho přítel, lékař Jan Hnízdil. Během besedy se vzájemně skvěle doplňovali zábavnými
a inspirativními historkami ze života. Z řad posluchačů též vystoupily případy, jež jdou příkladem v duchu toho, co Dušek a Hnízdil zprostředkovávají.
Text a foto Jan CheRubín, Řevnice

Na besedě jedli guláš z divočáka
Beseda s názvem Toulky brdskými
hvozdy, spojená s vernisáží výstavy
fotografií Vladimíra Douska a Petra
Šmeráka, se konala 7. listopadu v
řevnickém Modrém domečku. Určena byla všem, kdo mají rádi Brdy –
turisty, trampy, myslivce, obyvatele
podbrdských obcí, chataře… Přišlo
jich tolik, že scházely židle k sezení!
Šmerák ve svém komentáři k promítaným fotografiím přiblížil přírodu
Brd – geologii, unikátní biotopy, zajímavosti z říše fauny i flóry. I ti,
kdo se domnívají, že mají »naše«
kopce prochozené křížem krážem,
se dozvěděli něco nového.

V závěru promluvil i Miroslav Hejlek, předseda Mysliveckého sdružení Řevnice, který představil snahy
sdružení o zachování rovnováhy přírodních poměrů v Brdech. Trampské písničky zahrála skupina Milana Čejky, myslivecké sdružení nabídlo návštěvníkům guláš z brdského divočáka.
Výstava, kterou je možno v Modrém domečku vidět do 1. 12., je malou »ochutnávkou« z rozsáhlejší
expozice, kterou pro červenec 2016
fotografové připravují pro klášter na
Skalce.
Jarmila Balková,
Mníšek pod Brdy

* Modern jazz zahraje americkopolské Parker/Parker/Prucnal Trio
19. 11. od 20.00 v Clubu Kino Černošice. Vstupné 150 Kč.
(pab)
* Nové CD Stopy bláznů představí
21. 11. od 19.30 v zámku Dobřichovice folková skupina Nezmaři. (ak)
* Blues, spirituály a gospely uvede
21. 11 od 20.00 v černošickém Clubu Kino slovinsko-české Paul Batto
Jr. Duo. Vstupné 150 Kč.
(pab)
* večer veselých písní s Adamem
uvádí 22. 11. od 20.00 Klub obyvatel a přátel Lhotky.
(ebu)
* Hity 80. a 90. let pouští 22. 11. od
20.00 v Olympia bowling Všenory
DJ Olda Burda. V programu je i profesionální barmanské vystoupení a
ohnivá show. Vstupné 130 Kč. (ob)
* kapelu Vosí hnízdo uslyšíte 22.
listopadu od 20.00 v Clubu Kino
Černošice.
(vš)
* Předvánoční pohádku Pejsek a
kočička čekají na Ježíška sehraje 23.
11. od 15.00 v dobřichovickém zámku Divadlo Antonína Novotného.
Vstupné 60 Kč.
(ak)
* Tradiční prodejní výstava Květinové dekorace je od 23. do 30. 11.
instalována v sále Dr. Fürsta Dobřichovice. Otevřeno je denně od 12 do
19.00.
andrea kUDRNová
* křest nového litografického kalendáře výtvarnice Lucie Suché se
uskuteční 26. 11. od 18.00 v Městské knihovně Beroun.
(lus)
* americký hráč na basovou kytaru, zpěvák a skladatel Fernando
Saunders vystoupí v Clubu Kino
Černošice 27. 11. od 20.00.
(vš)
* adventní trhy se konají 29. 11. od
10 do 18.00 v areálu zámku Dobřichovice. Odpoledne vystoupí soubory Hadrové panenky, Chůdadlo a
Kabinet, na 14.30 je připravena Bublinová show, na 17.00 ohňostroj u
řeky.
andrea kUDRNová
* Tradiční podzimní ples se uskuteční 29. 11. od 19.30 v černošickém
Clubu Kino. K tanci a poslechu hraje skupina Gambit.
(vš)
* Na Mostovém plese si můžete zatančit 29. 11. od 20.00 v dobřichovické sportovní hale Bios. Hrají orchestr Zatrestband a Yo Yo Band.
Vstupné 200 Kč.
(ak)
* Mikulášská veselice pro děti se
uskuteční 30. 11. od 15.00 v pivotelu MMX Lety. Těšit se můžete na
mikulášskou nadílku, čertovský tanec, diskotéku Oldy Burdy a pekelné tvoření. Vstupné 50 Kč.
(ob)
* Divadelní představení pro děti
Maxipes Fík sehraje 30. 11. od
16.00 v černošickém Clubu Kino
Divadlo Špilberk z Brna.
(vš)
* vernisáž prodejní výstavy obrazů,
hodin i zrcadel výtvarnice Lucie
Martiškové se v Modrém domečku
Řevnice koná 2. 12. od 19.00. (mah)
* výstava Svět mechanické hudby
aneb Zlaté časy automatofonů je do
9. 3. k vidění v Muzeu Českého krasu Beroun.
(pap)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

UPEKLY ZÁVIN. Děti ze všeradické mateřské školy si upekly jablečný závin.

Foto Hana HANZLÍKOVÁ

Vlády se chopilo nové zastupitelstvo
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU SE VE VŠERADICÍCH BUDE KONAT 6. PROSINCE
Martin na bílém koni nepřijel a předpovědi počasí slibují i nadále teploty
nad bodem mrazu. Téměř to vypadá,
že se bude opakovat počasí loňského
roku. Loni to bylo vymodleno, z důvodu budování kanalizace, ale letos
by již nějaká zima přijít mohla. Neříkám mnoho, ale trochu sněhu na Vánoce a nějaký ten mrazík, abychom
mohli alespoň chvilku nazout brusle,
by neškodil. Vždyť i ta příroda si potřebuje odpočinout. Stačí jen krátce,
tak do poloviny ledna - poté, ať drží
sníh na horách a zde, v nížinách, se
můžeme obejít bez sněhu a s vyššími
teplotami. No, úvaha je to jistě zajímavá, ale ona nám matka Příroda sama řekne, jak to s počasím zamýšlí...
Dovoluji si vás všechny pozvat do
Zámeckého areálu ve Všeradicích na
rozsvěcení vánočního stromku, které
se bude konat 6. 12. od 17.00 hodin.
Jako první vystoupí děti z naší mateřské školy, po ní skupina Třehusk s
pásmem vánočních písní.

Nové zastupitelstvo si na ustavujícím zasedání rozdalo posty a chopilo se vlády nad obcí. Z celého srdce
jeho členům přeji, aby se jim jejich
práce dařila. Aby se jim podařilo splnit maximum ze schváleného programové prohlášení. Protože pokud
se jim bude dařit realizovat úkoly,
které si na svá bedra dobrovolně na-

ložili, bude se dařit i nám, občanům,
neboť naše obec bude dále vzkvétat.
A to si přeje jistě každý z nás. Proto
je vhodné, abychom našim zastupitelům, které jsme si zvolili, také v
následujícím období, pokud nás k
tomu vyzvou, v rámci svých sil a
možností pomohli.
Bohumil STIBAL, Všeradice

Václav i Adolf se vrátili na svá místa

Všeradičtí předškoláci
rádi pečou a vaří

Začal nám nový školní rok. Děti ze
všeradické mateřské školy letos provází liška Bystrouška, spolu s ní se
budeme učit poznávat nové věci.
Nejraději však tyto poznatky prožíváme. Právě teď, když je podzim, se
seznamujeme s ovocem a zeleninou.
Pomáháme česat jablíčka na školní
zahradě a protože žijeme v rodišti
slavné kuchařky Magdalény Dobromily Rettigové, rádi pečeme a vaříme! Třeba takový jablečný závin,
nebo ovocný či bramborový salát.
To vám je dobrota a ta vůně, která se
line naší školkou! Prostě je nám tady hezky a máme se rádi.
Hana HANZLÍKOVÁ,
Mateřská škola Všeradice

Z podbrdského kraje

Starostou Všeradic byl
zvolen Roman Špalek

Všeradice - Novým rychtářem Všeradic byl na ustavujícím veřejném
zasedání zastupitelstva obce 7. 11.
zvolen Roman Špalek, který dosud
vykonával funkci místostarosty.
V této pozici jej vystřídá JUDr. Jana
Brodinová. Předsedou kontrolního
výboru je Petra Kratochvílová, předsedou finančního výboru Tomáš
Červený. »Radní« schválili Programové prohlášení zastupitelstva na
období 2014 – 2018 i vyrovnaný
rozpočet obce pro rok 2015. (mif)

23/2014 (164)

Osovský kostel prochází od počátku 90. let rekonstrukcí. Protože je objem
oprav závislý na přidělených penězích, práce postupují po malých částech. I tak ale budova zvolna nabývá původní krásy. Letos byly sejmuty
sochy sv. Václava i sv. Adolfa - patrona Jana Adolfa Kaunice, který nechal
kostel vystavět - a zrestaurovány plzeňskou firmou. V říjnu byly sochy s
pomocí jeřábu přeneseny na svá místa do nik v zadním průčelí chrámu.
Tím byla završena letošní etapa oprav. Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

* Novým starostou Vižiny se 4. listopadu stal Pavel Průcha, místostarostou Jiří Smetana. Členy obecního
zastupitestva jsou dále Jaroslava
Štáralová Anděla Smetanová a Alena Hrzalová.
(mif)
* Putovní kino Českého rozhlasu
Region zavítá 26. 11. na ranč do
Málkova. Promítat se bude od 18.00.
Návštěvníci si budou moci přímo na
místě vybrat jeden z pěti filmů: 10
pravidel jak sbalit holku, Krásno,
Přijde letos Ježíšek?, Křídla Vánoc
a Zakázané uvolnění. Vstupné se
neplatí, hosté putovního kina navíc
mohou vyhrát stolní hry a knihy s
filmovou tematikou nebo české filmy na DVD.
Pavel KOZLER
* Prodejní výstava ručních výrobků sdružení Koniklec Suchomasty
zaměřená na vánoční tématiku se
uskuteční 2. 12. v Hospůdce U Sv.
Donátha Osov. Marie PLECITÁ
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Rakouský císař se modlil za Čechy
JAK TO MOHLO DOPADNOUT S ČESKÝM NÁRODEM, KDYBY RAKOUSKO VYHRÁLO VELKOU VÁLKU
Říká se, že otázku „Co by, kdyby...“
nemají historikové rádi. V poslední
době se však s články o alternativní
historii jakoby roztrhl pytel. Já se
kloním k názoru, že uvažovat o alternativě k dějinám znamená dějiny
znát a snažit se pochopit souvislosti.
Bohužel v tomto směru stále lpíme
na oficiálních výkladech a bojíme se
dotknout některých »zlatých telat«.
Jak to mohlo dopadnout s českým
národem za Velké války, kdyby...
Kdyby nebyl atentát?!
Co by se stalo, kdyby atentát v Sarajevu nevyšel a arcivévoda Ferdinand by zůstal naživu? Chyběla by
záminka k válce! Nicméně situace v
Evropě k ní dozrála a záminek se vždycky najde dosti. Hlavním hráčem
v monarchii by ale nebyl císař František Josef I., resp. generální štáb v
čele s Conradem von Hötzendorf,
nýbrž právě arcivévoda Ferdinand.
A ten věděl, že Rakousko není na
válku připraveno, že je nutno se nejdříve vypořádat s dualismem a separatistickými Maďary. Také věděl, že
Rakousko nemůže být jen poslušným poskokem německých generálů
a musí v budoucí válce hrát svoji hru
za své vlastní zájmy. Možná bychom
se pod vládou nového císaře Františka Ferdinanda dočkali i větší samostatnosti zemí Koruny české. V každém případě, situace na válku v Evropě byla zrálá a válka by vypukla o
několik let později. Byla by to však
úplně jiná válka. Františka Ferdinanda nikdo neměl rád. Císař mu vyčítal
nerovný sňatek s hraběnkou Chotkovou, Maďaři věděli o jeho plánech
na zrušení dualismu a vytvoření případné federace, což bylo proti srsti i
Němcům a vojáci nemohli potřebovat nikoho, kdo jim kouká na prsty.
Myslím si, že atentát v Sarajevu byl
domluvený komplot - tolik podivných náhod není jen tak - a že by i v
našem »kdyby« František Ferdinand
zemřel při jiné příležitosti. Záminka
k válce by opět byla na světě a nepohodlný vládce odstraněn.
Kdyby nebylo ultimátum?!
Druhým kdyby je přijetí srbské odpovědi. Srbsko, jak známo, odpově-

mčení, jaké si v rakouském »žaláři
národů« nedokázali ani představit.

POSLEDNÍ. Poslední císař Karel I., který se pokoušel o ukončení války a
zrovnoprávnění všech národů monarchie.
Foto ARCHIV
dělo kladně na téměř všechny pod- Kdyby Rakousko vyhrálo válku?!
mínky ultimáta z 23. 7. 1914. Císař Dalším kdyby je vítězství Centrálby tímto krokem zabránil vypuknutí ních mocností ve válce. Možná se to
války. Ale jak bylo výše uvedeno, na zdá nepravděpodobné až nemožné,
válku se chystaly všechny velké stá- Francie a Anglie měly otevřené moře
ty Evropy. V letech 1908-1913 vz- a přístup k surovinám v koloniích a
rostly britské výdaje na zbrojení o 30 Rusko zase téměř neomezený mobi%, ruské o 53 %, německé o 69 % a lizační potenciál, ale historie ukazufrancouzské dokonce o 86 %. Ra- je, že vše může být jinak, než si umíkousko-Uhersko vydalo na zbrojení me představit. Stačil jeden nastrčený
víc pouze o 14 %. Německo by ještě Lenin a obrovská ruská říše byla v
více začalo posilovat vliv na svého troskách. Vítězství Centrálních mocrakouského vazala a v okamžiku ností by bylo ve skutečnosti vítězsmrti starého císaře i absence nezá- stvím Německa. Monarchie a Uhry
vislé silné osobnosti (František Fer- by se staly jeho vazalem, stejně jako
dinand) mohl císař Vilém II. obsadit státy Dohody. Německý císař plánorakouské země a vzít je tzv. pod och- val po vítězství tzv. MittelEurope s
ranu. Uhersko by se stalo samostat- vedoucím ekonomickým vlivem Něným královstvím a vhodná záminka mecka a německého etnika. Pro Ček válce by se určitě brzy našla.
chy a další Slovany by to bylo poně-

Kdyby vznikla Podunajská
monarchie?!
Posledním, čtvrtým kdyby, o kterém
bych se chtěl zmínit, je skutečné převzetí moci novým císařem Karlem
I., vyvázání se z vlivu německého
velení, potlačení uherského separatismu, vyvázání monarchie z války a
federalizace státu podle historických
zemí. Uprostřed Evropy by tak vznikl silný stát vlastenecky smýšlejících národů, který by byl schopen
odolat nejen nastupujícímu bolševismu, ale i německému nacismu a fašismu. Mnohé z kroků, směřujících k
realizaci tohoto díla, císař Karel po
svém nástupu učinil a snažil se tento
plán uvést v život, leč nebylo mu
přáno. Ve svých úvahách z 20. let
psaných v exilu předpověděl nástup
nacionalismu Německé říše a problémy malých států střední Evropy.
Karel studoval v Čechách, mluvil
velmi dobře česky a do své smrti se
za Čechy i království modlil.
Pro ty, kdo se chtějí o možnostech
různého vývoje dozvědět více, doporučuji knihy Jana Drnka Země zaslíbená a Druhý dech habsburské monarchie. Celkově o Velké válce doporučuji trilogii Libora Nedorosta
Češi v 1. světové válce případně knihu Arthura Rosenberga Rehabilitace
českých vojáků na italské frontě.
Velmi dobrým zdrojem je internet,
hlavně pak stránky sdružení Signum
belli a klubů vojenské historie, kde
naleznete informace o válce jako
celku i vzpomínky vojáků – přímých
účastníků Velké války. Stránky naleznete na adrese velka.valka.cz.
Pro ty z vás, kdo mají po svých předcích nějaké dokumenty a chtějí se o
svém předkovi dozvědět více, doporučuji různá internetová fóra zabývající se tímto tématem, třeba forum.valka.cz. Případně se lze také
obrátit na Vojenský historický ústav,
jehož součástí je vojenský archiv,
kde lze nalézt to hlavní, tj. kmenové
listy českých vojáků z Velké války.
Bohužel jich byla velká část v 70. letech minulého století skartována.
Josef KOZÁK

Střílejte Čechoslováky! rozkázal bolševik Trockij
BÝVALÝ ZADNOTŘEBAŇSKÝ KRONIKÁŘ FRANTIŠEK ŠEDIVÝ PÍŠE O PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE - 4)
Čechoslováci sváděli čtyři roky urputné boje o udržení transsibiřské
magistrály, která pro ně znamenala
cestu domů. V odjezdu se jim snažily zabránit hordy bolševiků. Jejich
vůdce Trockij vydává rozkaz zastřelit každého Čechoslováka, který bude přistižen se zbraní.
Konečně v cíli
Po tvrdých bojích dosahují v roce
1920 poslední oddíly cíle - přístavu
ve Vladivostoku. Odtud je čeká cesta kolem světa. Po moři do Ameriky
či Kanady, vlakem přes americký
kontinent a lodí do některého přístavu západní Evropy. Tam je poslední
»vagonování« na pouti domů. Vracejí se jako vítězové do svobodné
Československé republiky, vracejí se
často po nevýslovných útrapách, po
těžkých bojích, avšak s vědomím, že
svůj historický úkol splnili.

Doma je čekají mnohá překvapení.
Děti někdy o šest let starší hledají
cestu ke svému tátovi. Stejně tak ženy. Hospodářsky rozvrácená a vydrancovaná země přechází s obtížemi k normálnímu životu. Ostatní vojáci jsou již dva roky doma. Italští a
francouzští legionáři svůj návrat zakončili přesunem na bojiště na Slovensku, kde se Maďaři pokoušeli násilím získat území, které po uzavření
míru patřilo k Československé republice. Podobně tomu bylo na severní
Moravě. Tam Poláci rozpoutali novou válku o část Těšínska a Hlučínska. Boje na Slovensku byly obzvlášť urputné a přinesly velké ztráty na životech. Hrdinové od Doss
Alta a Piavy zažívali znovu těžké
chvíle. Ztratili několik set svých kamarádů. Hezké přivítání!
Rakouská armáda se ihned po vyhlášení svobodného Československa

28. října 1918 začala rozpouštět. Někteří důstojníci i poddůstojníci přešli
do Československé armády, jiní se
zúčastnili bojů na Slovensku. Vyčerpaní vojíni s chutí svlékali vojenské
mundury a vraceli se ke svým rodinám. Ne všichni s radostí.
Daň za válku
Těžká a neléčená zranění měla následky. Rovněž tak nemoci, zejména
tuberkulóza. Invalidé bez rukou či
nohou, slepci, hluší. To byla daň,
kterou tito mladí a před lety zdraví
hoši zaplatili za rakouské rozhodnutí: vypovědět malému slovanskému
národu »bleskovou« válku. Ta se ovšem nakonec proměnila v pomalou,
ale jistou porážku. Kamenné památníky v městech i vesnicích nesou jejich jména. Za co a za koho položili
své životy či ztratili zdraví? Tato
otázka zůstala bez odpovědi. Jejich

účast ve válce nebyla DOBROVOLNÁ. Uposlechli pouze mobilizační
rozkaz a vše, co potom následovalo.
Jiný vztah k této zemi projevili vojáci, kteří po výzvě vůdců odboje T. G.
Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika odhodili zajatecké pláště a znovu vstoupili DOBROVOLNĚ na jatka této nesmyslné války, z nichž
předtím unikli. Činili tak s cílem
zbavit národ povinnosti bojovat za
cizí zájmy, být znovu po třista letech
svobodný. Tak je vnímali lidé, takto
vnímali i vůdce národního odboje.
T. G. Masaryk - tatíček, všemi ctěn a
vážen. Toto místo jim v dějinách této
země neodmyslitelně patřilo a patří.
Svobodná Československá republika
založená na principech demokracie
vznikla z jejich vůle a za cenu jejich
dobrovolných obětí. Tak skončila
Velká válka. František Šedivý,
Řevnice
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

12/2014 (33)

Císařovna poprvé dorazí
o první adventní neděli
Karlštejn - bohatý program je připraven na
počest císařovny elišky v Karlštejně. choť
otce vlasti Karla iV. do podhradí v čele své
družiny dorazí v neděli 30. 11. i v neděli 21.
12., kdy se zde bude odbývat oslava Karlštejnského královského adventu.
na náměstí oba dny vyroste tržiště, na kterém budou k dostání hračky, výrobky řezbářů, šperkařů, ozdoby, adventní věnce i další
zboží. nebudou chybět ani karlštejnské víno
a karlštejnské pivo Karlíček. soudek se speciální várkou připravenou místním pivovarníkem Jiřím chybou na počest adventu bude
naražen v pravé poledne. návštěvníci se
mohou těšit i na opětovné zpřístupnění tzv.
muzejní stezky, která měla o loňském adventu velký úspěch. budou moci navštívit
všechna karlštejnská muzea - expozici vína
s ochutnávkou v místní Vinařské stanici, i.
Karlštejnský mikropivovar, muzea hodin,
obchodu, betlémů a voskových figurín.
První adventní neděli zpestří soutěž o nejoriginálnější převlek anděla. na všechny, kdo
dorazí v převleku, čeká malý dárek, na vítěze hodnotné ceny. (Program viz níže)
(mif)

SKLEPMISTŘI. Současnému vedoucímu karlštejnského vinařství Zdeňku Benešovi na Slavnosti svatomartinských vín naléval jeho předchůdce ve funkci Richard Kolek.
Foto NN M. FRÝDL

Nevěřím tomu, že se budeme hádat!
STARONOVÝM STAROSTOU MĚSTYSE V PODHRADÍ BYL ZVOLEN PETR RAMPAS
Karlštejn - Staronového starostu
má Karlštejn. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 6. listopadu, byl rychtářem
městyse jednomyslně zvolen Petr
RAMPAS.
Máš za sebou první čtyři roky na

Zastupitelstvo Karlštejna

Petr RamPas - starosta
Karel Vobořil - místostarosta
Josef ČVanČaRa - místostarosta
Vladimír Kabát
miloslav tůma
Petr PeKáReK
miroslav UReš
Hana lacmanoVá
Pavel staněK

postu starosty. Jak bys je zhodnotil?
byla to velká zkušenost. nejtěžší
byl první rok, kdy jsem sbíral kontakty pro sebe i pro obec. seznámit
se s chodem úřadu, kde je skoro 20
zaměstnanců, nebylo také jednoduché. Rozloha Karlštejna je veliká a
všichni obyvatelé chtějí věci řešit ihned. a do toho se musíš »postarat« o
turisty přijíždějící na hrad. myslím,
že spolupráce s hradem byla dobrá,
nezaznamenal jsem ani stížnosti od
podnikatelů.
Co bylo na práci starosty nejtěžší?
nejtěžší bylo přesvědčit pracovníky
obce, aby si vážili práce a pracovali
pro obec. ti, co to nepochopili, už
mezi námi v kolektivu nejsou. to
ovšem neznamená, že je vše ideální

- určitě na tom budeme muset ještě
trochu zapracovat.
Volby v Karlštejně skončily de facto
remízou. Bylo těžké dohodnout povolební uspořádní radnice, shodnout se na tom, kdo bude starostou,
místostarostou atd.?
myslím si, že remíza v politice neexistuje. ale u nás to těžké dohadovaní nebylo, vždyť vše prošlo jednohlasně. Hlasovaní bylo těžší před 4
lety, tam to bylo ve všem těsnější.
Starostou jsi byl tedy potvrzen ty.
Jak jsi to oslavil?
Znovuzvolení do funkce starosty
jsem oslavil den po ustavujícím zasedání dovolenou se svou přítelkyní
a se synem Péťou.
(mif)
(Dokončení na straně 8)

Pili svatomartinské
víno, ochutnali husu
Karlštejn – Čtyřicet tři vzorků tekuté révy mohli ochutnat návštěvníci
slavnosti svatomartinských vín, která se v karlštejnské restauraci U Janů konala v úterý 11. 11. První lahev
otevřel bývalý vrchní karlštejnský
sklepmistr Richard Kolek přesně v
11 hodin a 11 minut.
sám Kolek už žije i pracuje v Horšovském týně, tradiční oslavu mladého vína si však ujít nenechal. „Zůstal jsem členem Karlštejnského
kulturního sdružení, jež akci pořádá
a k vínu mám pořád blízko,“ vysvětlil, proč degustaci, při níž se podávala i dozlatova vypečená svatomartinská husa, řídil právě on. Pila
se svatomartinská produkce moravských vinařů, k ochutnání ovšem
bylo i víno karlštejnské.
(mif)

Karlštejnský královský advent
KARLŠTEJN, náměstí, neděle 30. listopadu

10.00 – Zahájení historického
a stylového jarmarku
11.00 – KAPIČKY, country skupina z Karlštejna
12.00 – Zahájení Karlštejnského královského adventu
- příchod historického průvodu
s královnou Eliškou
- přivítání královny rychtářem a
zástupci vinařského i pivovarnického cechu

- přípitek karlštejnským vínem
- slovo královny k poddaným
- naražení soudku s karlštejnským pivem Karlíček – přípitek
- pěší turnaj šermířů
- Domeček KARLŠTEJN na
počest královny
12.45 – ČENKOMOR, pěvecký
sbor z Čenkova
13.15 – ZŠ LITEŇ
13.45 – SHŠ ALOTRIUM +

SHŠ REGINLEIF, šermíři
14.00 – TŘEHUSK, staropražská kapela
15.00 – SHŠ ALOTRIUM +
SHŠ REGINLEIF, šermíři
15.15 – KLÍČEK, taneční soubor z Řevnic
15.35 – Andělské rojení, soutěž o nejlepší převlek anděla +
předčasná Mikulášská nadílka
16.00 – SHŠ ALOTRIUM +

SHŠ REGINLEIF, šermíři
16.15 – MUZIKANTÍK, dětský
pěvecký sbor z Osova
16.30 – Vyvrcholení prvního
dne Karlštejnského adventu
- příchod loučového průvodu s
královnou Eliškou
- Děti ZŠ Karlštejn na počest
královny
- rozsvícení vánočního stromu
- ohnivé kejkle metačů ohně
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Nevěřím tomu, že se budeme hádat!
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
největší práci pan Kabát, který s námi uspěl ve
volbách.
Co bys popřál do příštích let Karlštejnu?
Já si přeju, aby z Karlštejna navždy odešla závist
a lidi byli k sobě hodnější. Tohle mě při mém
nástupu na místo starosty v roce 2010 zaskočilo
asi ze všeho nejvíc.
Miloslav FRÝDL

Už na ustavujícím zasedání bylo patrné, že opozice vám nic nedaruje. Nebojíš se toho, že místo
smysluplné a konstruktivní práce pro Karlštejn
budete v zastupitelstvu marnit čas hádkami?
Přesto, že se někomu ze zastupitelů něco na ustavujícím zasedaní nezdálo, nevěřím tomu, že se
budeme v zastupitelstvu hádat. Vždyť nás volil lid
Karlštejnský, tak musíme makat společně a ne
hledat stále někde chyby. Ovšem připouštím, že se
budeme o smysluplné a konstruktivní práci dohadovat. Já tuto práci určitě podpořím.
Co, jaké úkoly či akce, vás v příštích čtyřech letech čekají, co považuješ za nejdůležitější?
Nejdůležitější je cesta ke hradu, kterou je třeba
opravit. Patří ale Středočeskému kraji a já o ní
začal jednat teprve před rokem, kdy jsme se konečně dočkali nějakého kontaktu a předali vyhotovenou studii na opravu. Chceme se zaměřit i na
ostatní komunikace a opravit je. A samozřejmě
hodláme s výstavbou za nádražím, kde by měl mít

Karlštejnské aktuality

Na Berounsko nesmí,
chytili ji v Hlásné Třebani

Karlštejn - Neobvyklý případ řešili na konci
října karlštejnští »státní« policisté. V Hlásné
Třebani odhalili ženu, která má zakázáno
pobývat na Berounsku.
„V pondělí 27. 10. večer přijela vlakem do Karlštejna paní M. N., vystoupila a šla k domu,“ uvedla velitelka policistů Hedvika Šmídová. „V lese, v
přístřešku, se zdržovala do 29. 10., kdy se pěšky
vydala z Karlštejna do Hlásné Třebaně.“ Zde ji
zastavila a kontrolovala policejní hlídka. „Zjistila,
že jmenovaná má do roku 2017 vysloven zákaz
pobytu na území okresu Beroun,“ dodala Šmídova s tím, že žena se v obvodu, na který se vztahuje zákaz pobytu, pohybovala bez povolení. (mif)

JEDEME DÁL. Staronový starosta Karlštejna
Petr Rampas na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva.
Foto NN M. FrÝDl

* Setkání karlštejnských seniorů se uskuteční
21. 11. od 16.00 v místní restauraci U Janů. Na
programu je přednáška o Austrálii, hudba k poslechu i tanci.
(ok)
* Samoprodejný bleší trh se koná 22. 11. od
14.00 do 17.00 v přízemí OÚ Karlštejn. Přijdte si
sami prodat oblečení, sportovní vybavení, hračky
i vše ostatní, co se vám doma již nehodí. Registrace prodejního místo na tel.: 603 435 585. Součástí akce je charitativní sbírka pro Diakonii
Broumov - vybírá se ložní prádlo, oděvy, nádobí...
Eva KNOPOVÁ
* Čertovskou stezku vedoucí od budovy MěÚ
Karlštejn k hotelu Mlýn, si můžete projít 3. 12. od
9.00 do 12.00. Na trase je 7 čertovských zastaveníček, na konci potkáte samotného vládce pekel.
Čertovské masky vítány. Vstupné 30 Kč/dítě. Na
akci je nutné se přihlásit do 27. 11. na e-mail:
eknopova@seznam.cz.
Eva KNOPOVÁ
* Všichni andílkové jsou zváni 12. 12. od 8.00
do 13.00 na Andělskou cestu posetou anděly s
plněním nebeských úkolů. Trasa vede z vlakového nádraží v Karlštejně na hrad. Vstupné 25
Kč/dítě. Na akci je nutné se přihlásit do 5. 12. na
e-mail: eknopova@seznam.cz. Eva KNOPOVÁ
* Turnajem Golfista roku v Karlštejně začalo
hlasování o nejlepších tuzemských golfistech.
Svůj hlas v anketě může na www.golfistaroku.cz
odevzdat do 20. 12. kdokoliv.
(pef)

Nad Karlštejnem poletovali motýli, ještěrky i kalhoty
NA LOUCE POD MOSTEM SE ZKRAJE LISTOPADU USKUTEČNIL TŘETÍ ROČNÍK DRAKIÁDY
Třetí ročník drakiády pořádala v sobotu 8. 11. na
louce pod mostem v Karlštejně místní pobočka Střediska volného času Domeček Hořovice. Krásné
slunečné počasí přilákalo 63 účastníků a 24 soutěžních draků.
Děti, které draka neměly, si přímo na místě vyráběly vlastní »drakouše« s Monikou, nechyběla jízda na koni a opékání špekáčků. Start horkovzdušného balónu zahájil zkušební lety všech závodních

Kostlivec rozdával náramky

draků. K nebi se vznesli motýli, ještěrky, letadla,
netopýři i krásné parašutistické kalhoty.
Sestrojit a připravit draka k letu není vždy snadná
záležitost, a tak na drakiádu chodí jako doprovod
převážně tatínkové. Odborná komise měla těžký
úkol, musela zohlednit spolupráci dvojice, vzhled
draka i délku letu. Závodníci hodnotili letošní ročník jako velice náročný. Udržet draka ve vzduchu,
bez foukajícího větru, vyžadovalo stálý běh a sledování draka i trasy před sebou. Došlo i k několika nárazům ve vzduchu i na zemi. Pravidelní návštěvníci se každý rok těší na závěrečný let nejdelšího karlštejnského draka Petra Pechara, který dokáže letět i v bezvětří, ale musí se rychleji utíkat.
V letošním roce draka pouštěl tatínek Morda s dětmi Eliškou, Kačenkou a Matějem. Start i let byl jako každoročně hladký a elegantní. Na závěr sobotního dne jsme si pochutnali na lahodných, vonících špekáčcích od paní Urbanové z Litně a poseděli možná u posledního letošního táboráku.
Eva KNOPOVÁ, Krupná

Jeden z účastníků drakiády. Foto Eva KNOPOVÁ

Ves pod hradem se nazývala Budy
Předškolní třída MŠ Karlštejn vyrazila do muzea
v Berouně, kde se konala strašidelná halloweenská párty pro mateřinky. Děti do muzea vstupovaly se smíšenými pocity. Brzy poznaly, že je tu
nečeká nic, čeho by se měly bát, ale spousta
zábavy i soutěží se sladkými odměnami. Všichni
získali tolik odvahy, že v závěru prošli statečně
černou uličkou s kostlivcem a s radostí od něj
přijali svítící náramky. Akce se všem moc líbila a
určitě na ni budeme rádi vzpomínat. Text a foto
Marcela HašlErOVÁ, Mš Karlštejn

Velmi často chodíme s kapelou
Nahodilá sešlost hrát do Budňan k našemu kamarádovi. Od
čeho vlastně název Budňany vznikl a kdy se tato vesnice poprvé
připomíná?
V údolí pod hradem podél cesty
a potoka vyrostla ves připomínaná již v polovině 14. století.
Původně se nazývala Budy - podle bud vystavěných v údolí při
potoku pro stavební dělníky a
řemeslníky, pracující na výstavbě královského sídla. V některých pramenech je též zdejší
obec nazývána podle slavného

hradu v sousedství Karlštejnem.
Od 17. století nese jméno Budňany a na počátku 19. století, v
dobách obrozeneckých, se zrodila idea, aby se hrad i obec nazývaly Karlův Týn. Ke změně
jména došlo naposledy v roce
1952, kdy se obec vrátila k původnímu názvu Karlštejn.
Podle pověsti dal Budům znak
sám Karel IV., což je však velmi
nepravděpodobné. K jeho udělení došlo patrně až roku 1794,
kdy byly Budňany povýšeny na
městys císařem Františkem II.
Zároveň bylo městečku uděleno

právo na konání tří výročních
trhů. Privilegium o povýšení ani
znakové privilegium se nedochovaly, stejně tak nebyla zachována ani žádná městská pečeť. Znak městečka vyjadřuje
zakladatele Karlštejna - českého krále. Tvoří jej červený štít
se stříbrným korunovaným dvouocasým lvem s červeným jazykem a zlatou zbrojí.
Příště bych vás chtěla seznámit
s tím, kdy vladař Karel IV. založil karlštejnské vinice.
Jitka šVECOVÁ,
Hlásná Třebaň

Strana 9, LETOVSKÝ ZPRAVODAJ

Naše noviny 23/14

Letovský zpravodaj
Aktuální informace o dění v Letech a okolí

3/2014 (50)

Starostkou Letů byla znovu
zvolena Barbora Tesařová

Lety - Staronovou starostku mají Lety: na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva, které se
konalo 5. listopadu, byla ve funkci potvrzena Barbora Tesařová.
Místostarosty má ovšem nově dva: Jaroslava Bolarta a Jiřího Davida. Zbylými členy letovského
zastupitelstva jsou Iva Kuklová (předsedkyně finančního výboru), Lukáš Slavík (předseda kontrolního výboru), Jan Kuna a Pavel Schier. (mif)

Letovské aktuality

* Netradiční tvořivý jarmark se koná 22. 11. od
10.00 do 15.00 v Pivotelu MMX Lety. Součástí
akce bude i tvořivá dílna pro děti i dospělé. (vet)
* Svoz bioodpadu v Letech končí poslední lichý
týden v listopadu.
(iso)
* Spolek přátel mateřské školy byl ustaven v Letech. Jeho cílem je aktivní podpora a pomoc školce, společné pořádání kulturních i jiných neformálních akcí. Předsedkyní spolku je Kateřina Kabilková.
Jana Šalková Rozsypalová
* víčka z PET lahví se vybírají na OÚ v Letech.
Za peníze získané sběrem by zastupitelé chtěli
dovybavit dětská hřiště. Barbora TESaŘová

V PRŮVODU. Svatý Martin na bílém koni a »třímetrový« kejklíř PET v čele průvodu z kruhového objezdu na letovskou náves.
Foto Karel RÁŽ

Letošní posvícení si budeme dlouho připomínat
SLUNEČNÉ POČASÍ PŘILÁKALO NA SVATOMARTINSKOU OSLAVU DO LETŮ PŘES TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ
Již počtrnácté pořádala 8. listopadu Obec Lety tradiční svatomartinské posvícení. Připomínat si ho
budeme dlouho - netradičně teplé a slunečné počasí, slavnostní otevření kruhového objezdu za účasti vysoce postavených osob (nejvyšší byl kejklíř
PET), vtipný a pohotový moderátor, výběr skvělých kapel, nepodceněná příprava nejmenších dětí
z MŠ, Leťánku i školinky Nona...
V pravé poledne byly zahájeny trhy, bohatší než
obvykle. Prodávaly se trdelníky, sýry, palačinky,
zabijačkové pochoutky, grilovaná žebra, posvícenské koláče, kremrole a jiné dobroty, samozřejmostí byla nabídka svatomartinského vína. Pozdě odpoledne a večer přišel vhod svařák či griotka na zahřátí. Kromě jídla a pití byly k mání také hračky,
kameny, svícny, svíčky i keramika.
Obec zajistila zabijačkové dobroty, vařila se polévka i guláš. Nechyběly koláče, kremrole (které tra-

dičně daroval Zdeněk Žáček) a spousta soutěží pro
děti i dospělé, jejichž cílem bylo pobavení, ale též
osvěžení a připomenutí letovské historie.
Z návsi byl před druhou hodinou odpolední vypraven průvod vedený kejklířem PETEM, který ze své
výšky téměř tří metrů měl přehled o tom, že se v
dálce mihl i Martin na bílém koni. Lety projel velmi rychle, takže doufáme, že nás zima sněhem příliš nepotrápí. Krátce po druhé byl slavnostně otevřen kruhový objezd. Prvním, kdo projel přestřiženou páskou, byl téměř v klusu Martin na koni.
Po vystoupení kapely Třehusk následovalo vystoupení tanečního kroužku MŠ Lety, školinky Nona a
Leťánku. Všichni si vysloužily srdečný aplaus.
Oceněna svými čtenáři byla knihovnice Petra Flasarová, která se vzorně stará o letovskou knihovnu,
letošní knihovnu roku Středočeského kraje.
Z pódia jsme nechtěli pustit výborný Brass Band.

Na nejlepší cyklisty čekala soška Fabiána
Jubilejní desátý ročník závodu horských kol Winter TransBrdy odstartoval v sobotu 15. listopadu
na návsi v Letech. Počasí závodníkům přálo, trať
vedoucí po brdských Hřebenech byla suchá. Zdravotníci byli tentokrát bez práce - žádné vážné
zranění nikoho z účastíků nepostihlo.
Vítězství v mužské kategorii vybojoval Jan Škarnitzl, který padesátikilometrovou trať zvládl v
čase 1:37:52. Druhý byl Michal Bubílek, třetí
Jan Vastl. Mezi ženami se z vítězství radovala
Jitka Škarnitzlová, která pět desítek kilometrů
ujela za 1:59:26. Na druhém místě skončila
Natalie Šmejkalová, třetí byla Zuzana Krchová.
Vítězové dostali originální výroční cenu - sošku
mýtického strážce Brd, dobrého ducha brdského
lesa Fabiána, kterou vytvořila řevnická designérka Irena Staňková. Favorité Kristián Hynek a
Jiří Hudeček ml. závod absolvovali ve »vycházkovém« tempu, nezávodili, aby přenechali přední místa dalším cyklistům.
Text a foto
Ludmila HŮLOVÁ, Lety

Ze Všeradic přijela taneční skupina Pomáda, jejíž
vystoupení bylo příjemným zpestřením programu.
Třešničkou na odpoledni byla kapela Harry Band.
Letos jsme posvícenské přípravy soustředili na to,
aby se nenudili ani malí, ani velcí. Program moderoval oblíbený DJ, Letovák Olda Burda, který vyplňoval mezery mezi střídajícími se kapelami, soutěžemi a závody na konících. Stačili jsme udělit
Cenu Našich novin i vyhlásit výsledky o nejpovedenější obrázek Berounky v Letech. Hlavní cenu –
tablet - si odnesla Ella Ward.
Tradičně velké veselí vzbudilo prokousávání se obrovským koláčem, které se konalo ve třech kategoriích: malé, větší a největší děti! Dospělí soutěžili
v rychlosti spořádání jitrnice. Na závěr programu
posvícení vyšel v 17 hodin z návsi lampionový
průvod s cílem najít poklad svatého Martina.
Za úspěchem letošního posvícení stojí jednak velká a obětavá práce pracovníků letovského obecního úřadu i našich zastupitelů, ale také nadšení a nápady paní učitelek letovské mateřské školy, školinky Nony, Veroniky Kunové z Leťánku, osazenstva
školinky Nona, moderátora Oldy Burdy a dalších,
kteří se na zdárném průběhu podíleli.
Za to všem patří dík!
Barbora TESaŘová, starostka letů

Cena NN je pro mě závazek...

(Dokončení ze strany 1)
Jsem ráda za to, že děti mají zájem se scházet, že
je baví tančit. Upřímně jsme se z ceny radovali
všichni.
Laureát ceny každý rok mj. dostane tolik stokorun, kolik let je Našim novinám. Petr Kozák,
jehož firma K&V Elektro je partnerem ceny, nechal letos 25 stokorun krásně zarámovat. Už víš,
co s výhrou uděláš?
»Obraz« se stovkami bude viset u nás doma, zatím na něj hledáme to správné místo. Něco k tomu naspoříme, a jak řekl manžel »asi« koupíme
nějakou panenku. Jejich sbírání je totiž dalším
mým koníčkem...
(pef)

Naše noviny 23/14

SERIÁL, REKLAMA, Strana 10

V nočníku jsem našla žížalu, škrkavku
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 30)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. Minule referovala o návratu z etiopské Addis Abeby, kde pracovně pobývali
s manželem.
(NN)
Ve Slivenci se na jaře začalo se stavebními pracemi. Švagr Vladimír zpracoval plán pro přístavbu: byl to sklep, veranda, dva záchody, dvě koupelny a pokojík-pracovna mého muže. Bylo nutné vykopat hlubokou
jímku pro odpadní vodu a sklep. Vzpomínám na dědečka Vraných, který nedopustil, abychom chodili k
venkovním vrátkům kolem výkopu
a dal vybourat ve sklepě otvor pro
nové dveře. Tudy jsme chodili bezpečně zahradní pěšinkou až k vrátkům a výkopu se vyhnuli. Kromě toho se pořizovalo i ústřední topení, v
domě se vysekávaly zdi a ve sklepě
jsme postavili nový kotel. Denně bylo k uklízení plno odpadu, plno prachu na schodech a odsekané omítky,
ale práce postupovala kupředu a z
toho jsem měla radost.
Zimní doba minula, ale jaro bylo
studené. Topila jsem ve dvojích
kamnech; bylo kolem toho dost práce i nepořádku, těšila jsem se na ústřední topení. Děti si v zimě užily
sněhu, bylo to pro ně nevídané dobrodružství, válely se ve sněhu a ostatní malí Sliveňáčci to zkoušeli po
nich. Na tom by nebylo nic zlého,
ale Terezka měla lepší nápad: než
jsem tomu mohla zabránit, měla sníh

v puse! Pár dní nato jsem našla v
nočníku velikou žížalu, byla to škrkavka! Dostali jsme od pana doktora
léky a vše se zas upravilo, ale to leknutí nikomu nepřeji. Jiřík chodil prvním rokem do školy a mezi dětmi se
mu líbilo, učení ho bavilo. Dětem
jsem po večerech vyprávěla nebo
četla pohádky, to měly rády. Kreslily

pro tatínka obrázky, které jsem pak
posílala spolu s dopisem a zprávou,
co je v domě nového. Ještě k těm
pohádkám – měly je rády nejen děti,
ale mám je ráda i já dodnes. Onehdy jsem se ptala syna, co budou mít
k obědu, a on mi povídá: „Nelamte
si hlavu, stačí mu, co vyslídí!“ Ptám
se ho: „Řekni mi, prosím tě, ze které

je to pohádky?“ A on na to: „O kocouru, kohoutovi a kose!“
Jaro odešlo, blížilo se léto a Jan končil svůj pobyt v Habeši. Napsal mi,
že by bylo hezké, kdybych za ním
přijela do Bělehradu. Mohli bychom
projet Evropou a prožít spolu kousek
dovolené. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

REGISTRUJEME
NOVÉ PACIENTY
Praktický lékař pro dospělé
Řevnice, ul. 28. října 1160
MUDr. Chochola Jiří
MUDr. Hejmová Vladimíra
Ordinace je 3 minuty od vlakového nádraží.
Možnost objednání k ošetření šetří Váš čas.
Více na www.revnickylekar.cz
nebo na tel. 739 451 845
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Na Klouzavce soutěžily děti i dospělí
V HLÁSNÉ TŘEBANI SE KONALA DRAKIÁDA, VÍTĚZOVÉ DOSTALI »DRAČÍ« DORTY
upekla, Lucce Málkové, SDH Hlásná
Třebaň i Vladimíru Dohnalovi za organizaci. Bylo to super!
Kateřina SnoPKová,
SdH Hlásná Třebaň

Drakiáda se 8. listopadu konala v
Hlásné Třebani, na kopci zvaném Na
Klouzavce. Okolo 10.00 obešla Lucka Málková všechny, co měli draky a
zapsala jejich jména. Soutěžilo se o
nejkrásnějšího draka domácí výroby,
nejvytrvalejší let draka a nejvytrvalejší let kupovaného draka. Najednou
začali všichni běhat po poli. Protože
vítr zavál jen občas, spíše vůbec, bylo to náročné a odborná porota se
musela pozorně dívat, aby mohla rozhodnout o vítězích. Náladu nám zpříjemňovalo slunečné počasí. Během
akce se bylo možné občerstvit klobásou, koláčky, svařeným vínem, čajem, pivem... V půl dvanácté byli vy-

Dvanáctiletá Routová
je zástupkyní mistra

Z našeho kraje

* Poslední svoz bio popelnic se v
Zadní Třebani uskuteční 20. 11. Zapůjčené bio nádoby si jejich držitelé
zatím mají ponechat.
(pef)
* Ustavující zasedání zastupitelstva
městyse Liteň, na němž bude zvolen
starosta a místostatosta, se koná 21.
11. od 19.00 na úřadu městyse. (mif)
* Rozsvícení stromu na návsi pořádá OÚ Zadní Třebaň 30. 11. od
16.00. Zveme všechny na koledy,
čaj, svařené víno a dobroty od místních hospodyň.
(pef)
* Žádáme spoluobčany, aby si s
nadcházejícím zimním obdobím více všímali neznámých osob na nádražích, v rekreačních oblastech i jejich okolí. Předpokládáme, že jako
každý rok budou lidé bez domova
využívat chat k nocování a páchání
majetkové trestné činnosti. V případě jakéhokoli podezření volejte linku 158 nebo OOP Řevnice 602 750
602. Jiří dLASK, policie Řevnice
* Budování kanalizace pokračuje v
Zadní Třebani. V listopadu se bude
pracovat v ulicích: Ke Trati, U Lokálky, kolem potoka k hasičárně, následně V Podskalí a v ulici Školní. S
dotazy se obracejte na firmy, které
kanalizaci budují - Martin Běloušek,
stavbyvedoucí fy Zepris: 731 530
183, p. Mokrý, hlavní technik fy
Zepris: 777 743 448, p. Roztočil,
stavbyvedoucí fy Risl: 602 338 540,
technický dozor stavby Tomáš Melichar: 602 236 001.
(pef)
* U strážky osobní mazdy s náklaďákem na strakonické silnici R4 u
Jíloviště zasahovali s policií a záchrankou i řevničtí profesionální hasiči. Při nehodě se zranili tři lidé
včetně jednoho dítěte.
(pav)

DORTY PRO VÍTĚZE. Vítězové všech kategorií hlásnotřebaňské drakiády
dostali krásné »dračí« dorty.
Foto Kateřina SNOPKOVÁ
hlášeni vítězové. V kategorii doma draka byl třetí Filip Stříbrný, druhá
vyrobených draků skončil třetí Jirka skončila Maruška Kalhousová, z víČerný, druhý Ondra Kouba. S dra- tězství se radovala Adélka Štědroňkem ručně malovaným zvítězila Bára ská.Vítězové získali krásné dračí
Batíková. V kategorii dospělých o dorty, všechny ostatní děti dostaly dinejvytrvaleji letícího draka zvítězil plom a něco na zub. Dva dorty se
Mirek Stříbrný. V kategorii dětí o společně snědly hned na louce. Poděnejvytrvaleji letícího kupovaného kování patří slečně Anetě, která dorty

Praha, Řevnice - Šla si »zahrát« a
hned byla vybrána jako zástupce
koncertního mistra II. houslí.
Kdo? dvanáctiletá řevnická houslistka Magda Routová ze třídy
Lenky Kolářové ZUŠ Řevnice.
Routová uspěla v konkurzu pražského orchestru Český Komorní Ansábl
Mladých. A to byla mezi studenty
konzervatoře a HAMU nejmladší
účastnicí! „Magda všechny přesvědčila o svém umu houslistky a orchestrální hráčky,“ uvedla Lenka
Kolářová. Dodala, že Routová s orchestrem odehrála 15. 11. koncert v
sále Pražské konzervatoře, na němž
zazněly skladby A. Dvořáka a P. I.
Čajkovského. Jako sólistka se představila dcera Kolářové Milena. (pef)

Úřad se bude stěhovat

Lidé si krátí čekání na vlak čtením knih
Knihovnu instaloval na nádraží v Řevnicích spolek Řevnická deska. Inspirací mu byly veřejné knihovny ve vysloužilých telefonních budkách - projekt, který funguje ve světě i na pár místech v Česku. Členové spolku vycházeli z toho, že téměř v každé domácnosti se najdou nepotřebné knížky,
které by mohly někomu jinému udělat radost. Protože hned první noc někdo vykopnul jednu polici, kontrolovali pak knihovnu i několikrát denně.
Nejdřív knihy z polic mizely, nyní se knihovna plní už »sama«. „Nevíme,
zda první vlna čtenářů knížky začala vracet, nebo zda se našli lidé, kteří
sem přebytečné výtisky vozí, aniž by si něco odnesli,“ říkají členové desky
s tím, že ohlasy jsou zatím velmi pozitivní. (pef)
Foto NN M. FRÝDL

Ustavující zasedání zastupitelstva
Svinař se konalo 7. 11. Post obhájil
stávající starosta Vladimír Roztočil,
který dostal ve volbách nejvíce hlasů. Místostarostou zůstává Martin
Hrubý, předsedou finančního výboru se stal Martin Zíma, předsedkyní
kontrolního výboru Jana Saneistrová, předsedou stavebního výboru
Petr Procházka, předsedou výboru
veřejného pořádku Michal Kozák,
předsedou výboru školského, kulturního a sociálního Jiří Kylar.
Ve Svinařích se v těchto dnech dokončuje rekonstrukce a zateplení
hasičárny v bývalém mandlu. Sem
bude přesunut obecní úřad a knihovna. (Na snímku.) Uvolněné prostory ve stávajícím úřadu se využijí
pro rozšíření kapacity školky o 24 dětí. Text a foto Lucie BOxaNOVÁ,
Svinaře

Pivo jsme nestihli, revoluci ano!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

A pak přišel krok, který možná vše
rozhýbal: organizátoři manifestace
vyzvali k cestě na Vyšehrad, ke
hrobu Opletala a upozornili, že průvod by neměl jít do města.
Co se dělo dál, je dobře známé. Část
davu, já v něm, to vzala směrem na
Václavák. Myslím, že každého z nás
režim štval, ale drtivá většina s ním
aktivně nebojovala. Jen jsme zkusili
17. listopadu, co si můžeme dovolit.
Zakřičet si »Jakeše do koše«, prožít
co nejdelší zakázanou demostraci...
Pamatuji, jak jsme u Vyšehradské
ulice poprvé narazili na pohotovostní
pluk v bílých helmách, z dlouhého
čekání vznikala panika, že nás za

moment zmydlí. Někteří raději zmizeli, v jiných narostl vztek. Jak nakonec dav šel oklikou k Mánesu, u Národního divadla se skandovalo »Národ sobě« a herec Boris Rösner mával z balkonu.
V půl osmé jsme skončili v policejních kleštích na Národní.
„Okamžitě se rozejděte,“ řvali na nás
z megafonu.
Utéct ale nebylo kam, byli jsme obklíčeni policejními jednotkami, štěkali psi, proti davu vyjely obrněné
transportéry, kvůli obrovskému presu prasklo sklo výlohy a zavalilo lidi.
Začal normální strach o lidský život
a že to většina z nás odnesla pár ko-

panci a ranami obuškem, připomínalo vítězství. Pivo už jsme nestihli, já
odjel vlakem domů, do Řevnic a
myslel, že všemu je konec a v pondělí jdu normálně do školy.
V neděli odpoledne mi telefonoval
spolužák Dan Hrubý, můj pozdější
kolega ze Studentských listů, dnes
redaktor Reflexu: „Sakra, kde jsi?“
- „Učím se, zítra mám referát z mezinárodního dělnického hnutí.“
Odmlčel se. Asi mu došlo, že bydlím
na vesnici, byť pár kilometrů za Prahou. „Nech toho. Škola zítra nebude,
uděláme stávku!“
Myslel jsem, že se Dan zbláznil...
Jan Švéd, Řevnice

Jan Švéd (v pozadí) s kolegy při distribuci Studentských listů na jaře
1990. Foto Jakub HNěVKOVSKÝ
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Začíná období dešťů, prší téměř denně
JIHOAFRICKÁ KORESPONDENTKA NN KATEŘINA ŽIVNÁ POSÍLÁ POZDRAVY Z JOHANNESBURGU - 9)
Ranní probuzení přineslo nemilé
překvapení v podobě intenzivního lijáku. Začíná období dešťů, prší téměř každý den - většinou buď v noci, nebo čtyřicet minut odpoledne.
Takovou máme zkušenost z Johannesburgu a doufáme, že podobně to
chodí i tady, v Knysně. Jsme vybaveni pláštěnkami a rozhodně vyrazíme za každého počasí. Možná díky
našemu natěšení a odhodlání kolem
desáté nakonec pršet přestalo...
Cesta z Knysny do národního parku
Tsitsikamma trvala asi hodinu a díky
slabému provozu rychle ubíhala.
Nový povrch dálnice N2 byl příjemný, nicméně rychlostní omezení
120km/hod. neumožňovalo více sešlápnout plyn. Při překročení rychlosti o 40km/hod. čeká hříšníka pokuta a hned také vězení. Neminula
nás povinná platba za použití dálnice
asi v půlce trasy. Okolní krajina trochu připomíná tu naši, evropskou:
borové lesy všude kolem, uměle vysazované lidskou rukou, sem tam
smíchané s vysokými listnatými,
pravděpodobně náletovými stromy
nám neznámého druhu. K tomu velké množství velkých kapradin a kvetoucích keřů i květin. Jen kopečky
byly dosti vysoké a několikrát jsme
přejeli neskutečně hluboké kaňony
zařezávající se do okolních skal. Oproti Johannesburgu je tady příroda
daleko zelenější a divočejší.
Naší první zastávkou byl The Bloukrans bridge, nejvyšší obloukový
most v Africe a na jižní polokouli. V
roce 1984, kdy byl otevřen, držel prvenství celosvětové. Délka 451 m a

řeky Storms končícímu na nádherné
minipláži z oblých valounů. Děti z
kamenů dlouho stavěly pyramidy a k
odchodu jsme je museli nutit. Na
cestu zpět jsme použili druhý lanový
most. Restaurace zmírnila naši žízeň
i hlad a mohli jsme se vydat ještě
kousek dál.
Kateřina ŽIVNÁ,
Knysna, Jihoafrická republika

Kde všude se bude
mluvit o cestování

NEJVYŠŠÍ V AFRICE. The Bloukrans bridge - nejvyšší most v Africe i na
celé jižní polokouli.
Foto Kateřina ŽIVNÁ
především výška 216 m, láká příz- Silnice končila na parkovišti před renivce adrenalinového bungy jumpin- staurací a informačním centrem. Atgu k seskokům. My jsme si při po- rakcí zejména pro děti zde byly volhledu na neskutečnou hloubku pod ně pobíhající divoké vydry. Odtud
mostem s radostí takový adrenalino- bylo možné se vydat třemi směry. K
vý zážitek nechali ujít.
vodopádům, k tzv. Otter trail, nebo k
Pokračovali jsme asi 17 km k odboč- lanovému mostu. Zvolili jsme poce Storms river Mouth. Cesta nás slední variantu. Po překonání malé
dovedla až na pobřeží s úžasnými písčité pláže následovala cesta po
výhledy na oceán. Bylo již krásně laťkové stezce pobřežním lesem leslunečno i teplo, zastavit a udělat pár movaná výhledy na oceán a pobřeží.
fotek jsme - unešeni nádhernými pa- Nejvíc mě uchvacovaly divoce rosnoramaty - prostě museli. Po cestě toucí a zrovna kvetoucí nádherně vojsme míjeli dřevěné chatky a nádher- nící kaly. Asi po dvou kilometrech
ně upravená kempovací místa přímo chůze jsme došli k prvnímu 77 m
na pobřeží, pár metrů od oceánu. dlouhému lanovému mostu přes ústí

* Cestovatelskou besedu s Marií
Tučkovou nazvanou Ladakh hostí
21. 11. od 19.00 Klub obyvatel a
přátel Lhotky. Ema BURGETOVÁ
* Cestovatelský večer pořádá 22.
11. od 18.00 Klub za Pecí v Ořechu.
S Václavem Šavelem se vydáte na
Saharu, do Maroka, Jihoafrické republiky a Botswany.
(dag)
* Beseda s Čestmírem Lukešem Tibet - Přechod Transhimaláje se koná
25. 11. od 19.00 ve stacionáři Domova pro seniory Mníšek p/B. (jab)
* Přednášku Latinskou Amerikou –
s Dakarem i bez můžete absolvovat
27. 11. od 17.00 v Muzeu Českého
krasu Beroun. Dobrodruh, novinář a
neúnavný cestovatel Jaroslav Šíma
představí již čtvrtý kontinent, který
procestoval se svou manželkou v
sedle motocyklu.
(mic)
* Panoramatickou diashow cestovatele Leoše Šimánka Aljaška - Pobřeží Pacifiku aneb Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky
hostí 28. 11. od 19.00 Sál České pojišťovny Beroun.
(leš)

Výběrové řízení na místo tajemníka
Městského úřadu Dobřichovice
Město Dobřichovice přijme do pracovního poměru
pracovnici nebo pracovníka na volné místo tajemníka
Městského úřadu Dobřichovice.

Hlavní kvalifikační předpoklady:

• vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• znalost zákona o obcích a dalších souvisejících
předpisů, znalost zákoníku práce, znalost správního řádu
je výhodou
• komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
• umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá
schopnost formulování rozličných témat
• schopnost rychlé orientace v nové problematice
• uživatelská znalost práce na PC - MS Word, Excel
• časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
• organizační a rozhodovací schopnosti
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
• odolnost vůči stresu
• řidičské oprávnění skupiny B
• praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti
vítány

Lhůta pro podání přihlášky: do 19. 12. 2014 do 12:00.

Celý text výzvy, včetně kvalifikačních
předpokladů a náležitostí přihlášky najdete na
internetových stránkách www.dobrichovice.cz
Bližší informace na telefonu číslo 257712182,
e-mail: starosta@dobrichovice.cz
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ESO shopping park Lety
Lety u Dobřichovic

Hobbymarket ESO, Conica zahradní centrum,
KB Contract zahradní technika, Billa - potraviny,
Androméda relaxační studio, Restaurace ESO
Nová silnice, nov
vé parkoviště,
parkoviště
nové
tě,
nová nabíd
ídka zbož
ží za zaváděcí
nabídka
zboží
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Servisujeme stroje všech značek

Prodejna Hecht Lety s.r.o. nabízí kromě zahradní techniky a nářadí značky Hecht, také
Barvy – Laky - Lazury od firmy Crown a to i s možností namíchání různých odstínů
a barev dle Vašeho přání. Do nového sortimentu jsme také zařadili potřeby pro malíře,
železářské zboží, zahradní nábytek, agro produkty a další doplňky do Vašich domovů
a zahrad. V nabídce máme také již vánoční dekorace a dárky – pro děti accu autíčka
a nafukovací skákací hrady, pro tatínky hobby nářadí, pro maminky lehátka na relax
a mnohá další překvapení. Vystavujeme dárkové poukazy, platit můžete i platební kartou.
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakt:
HECHT Lety s.r.o.
Karlická 456
252 29 Lety
tel.: 240 201 151
mail: lety@hecht.cz
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Další »rekordní« prohra Vižiny - 0:12!
PO PODZIMU JSOU NA POSLEDNÍM MÍSTĚ VE SVÝCH SOUTĚŽÍCH DOBŘICHOVICE, TŘEBAŇ I VIŽINA
Poberouní - Podzimní část mistrovské fotbalové sezony definitivně
skončila. Radost může mít tým
Karlštejna, který se pohybuje na
předních pozicích berounského
okresního přeboru. Dobřichovice,
Zadní Třebaň i Vižina jsou naopak
ve svých soutěžích poslední.

ním poločase vedl Karlštejn brankami Červeného a Šperla, domácí se
ale kontaktním gólem dostali do zápasu a převzali iniciativu. Uklidnění
přinesla až další branka Šperla, v závěru potvrdil tříbodový zisk výstavní střelou do šibenice Kučera. (miš)
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor

FK LETY, krajská I. A třída

Hvozdnice - FK Lety 2:1
Branka: Nejepsa
Tentokrát předvedl tým Letů lepší
výkon než v předchozích utkáních,
ale dvě hrubé chyby rozhodly o ztrátě bodů. Hra se v 1. poločasu pohybovala od vápna k vápnu. Hosté se
ujali vedení ve 41. minutě, kdy si na
pas Kolmana naběhl Nejepsa a překonal brankáře domácích. Za čtyři
minuty bylo vyrovnáno: po špatně
vhozeném autu domácí nakopli
dlouhý míč do pokutového území,
kde zahrál Boubín rukou. Penaltu
exekutor proměnil - 1:1. Po přestávce měl rozhodnutí na kopačce Kolman. Po centru Nejepsy se uvolnil v
pokutovém území a - z otočky těsně
minul domácí branku! V 71. minutě
prudký centr prakticky z brankové
čáry pustil Štěpán za záda - 2:1. Hosté se snažili o vyrovnání, ale domácí
si již výhru nenechali vzít.
(jik)
Lety - Benešov B 1:0
Branka: Nejepsa
Domácí byli celí první poločas lepší.
V 5. minutě neproměnil Rosenkranz
penaltu, Kolman nastřelil břevno
branky. O vítězný gól se v 52. minutě postaral Nejepsa. V 66. minutě byl
Benešovu po druhé žluté kartě vyloučen záložník. Letovští pak už těsné vítězství dokázali udržet.
(jik)

POSLEDNÍ TURNAJ. Závěrečný podzimní turnaj odehráli mladší žáci Letů
8. listopadu v Dobříči. Soupeřem jim byla družstva Hostivice, Roztok, Vestce, Červeného Újezda a domácí Dobříče. Letovští hrající ve složení Šilhavý,
Kořán Tůma, Janichová, Matoušek, Ryšavý, Hubka, Kubata a Chomát vybojovali první místo. Janichová navíc byla vyhlášena nejlepší střelkyní turnaje. O den později sehrála svůj poslední pozimní mistrák i přípravka Letů. Ve
čtyřzápase porazila tým Kamenného Přívozu 29:14 (na snímku).
Foto nn m. FrýdL
Jaroslav HoLý, Řevnice, (mif)
DOBŘICHOVICE, okresní přebor V posledním podzimním utkání hostům chyběla řada opor. Do Holubic
Dobřichovice - Vestec 0:9
Hosté, vedoucí tým soutěže, nastou- proto jeli v kombinované sestavě s
pili v nejsilnější sestavě i s exsparťa- množstvím dorostenců, kteří však
nem Jiřím Novotným. Přesto se do- podali solidní výkon. S jedinou vamácím, jež jsou naopak poslední, dou: ačkoliv šance měli, branku se
dlouho dařilo držet bezbrankový jim opět - již třetí zápas v řadě - vsístav. Díky nezměrné obětavosti a tit nepodařilo! Domácí většinu zápabojovnosti se úspěšně bránili až do su hosty nepřehrávali a ani nebyli
29. minuty, kdy si po rohovém kopu výrazně lepší. Všechny tři branky
vsítili vlastní gól! Potom se už bran- docílili v poslední čtvrthodince utkákostroj hostí rozjel a do poločasu to ní, když už Dobřichovickým dochábylo 0:4. Konečný výsledek vypadá zely síly... Hosté tedy přezimují na
krutě, ale věrně dokumentuje kvalitu posledním místě v tabulce a do jara
hostů.
Miloslav OMÁČKA musí sehnat pořádného střelce, jinak
soutěž nezachrání!
(oma)
Holubice - Dobřichovice 3:0
KARLŠTEJN, III. třída okr. soutěže

Karlštejn - Vysoký Újezd 4:0
Branky: Tomášek 2, Komenda,
Šperl
Souboj sousedů v tabulce vyzněl
jednoznačně pro Karlštejn. Domácí
byli během celého utkání lepším týmem, v první části si díky dvěma
trefám Tomáška zajistili dvoubrankový náskok. Ve druhé části stvrdili
jasné vítězství domácích Komenda a
Šperl.
Michal ŠAMAN
Chodouň - Karlštejn 1:4.
Góly: Šperl, Červený 2, J. Kučera
Vítězství na hřišti předposlední Chodouně se nerodilo snadno. Po prv-

NEJRYCHLEJI BĚŽEL PTÁČEK. V sobotu 8. listopadu uspořádal Ski klub
Řevnice již 39. ročník tradičního Lesního slalomu. Běželo se za hezkého slunečného počasí po obvyklé trati na modré turistické cestě mezi vodárnou a
Lesním divadlem. V šesti věkových kategoriích od nejmenších po dospělé
startovalo 32 závodníků, na které čekaly hodnotné ceny od sponzorů . V absolutním pořadí zvítězil Karel Ptáček časem 45,2 s, v ženách Bára Cíglerová
časem 59,2 s. Na snímku je vyhlášení výsledků nejmladší kategorie.
Text a foto Jan ČErmáK, Řevnice
naše noviny - XXV. ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází každých

čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam,
L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), J. Kozák
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Jazyková lektorka E. Malá. Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno
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OZT - Velký Chlumec 1:4
Branka: M. Čermák
Chlumec je favoritem soutěže a dokázal to i na Ostrově. Přesto mu domácí dokázali alespoň první poločas
vzdorovat, prohráli jej 1:2. Po změně
stran se přes veškerou snahu OZT
projevila herní převaha hostí. (Mák)
Tlustice - OZT 4:0
Neproměněná penalta, tři nevyužité
šance, fatální chyby v obraně - Ostrovan končí po podzimu na posledním místě tabulky.
(Mák)
VIŽINA, III. třída okresní soutěže

Nový Jáchymov - Vižina 12:0
Vižina po nedávném odečtu bodů jakoby ztratila motivaci. Potvrdil to i
zápas v Jáchymově, kdy na hřišti
existoval pouze jeden tým. (Mák)
Vižina - Cembrit Beroun 0:3
Vižina po podzimu okupuje chvost
tabulky.
(Mák)

Sport po okolí

* Šest družstev se 15. 11. v Řevnicích zúčastnilo 13. ročníku nohejbalového turnaje, který se koná u příležitosti narozenin (tentokrát 62.),
Petra Holého. Vítězství si konečně
vydřelo družstvo IQ OUVEY hrající
ve složení Michal Sklenář, Honza
Kočí a Petr Zatko. Druhé místo patří
nováčkům JÁTYON z Karlíka, za
které hráli F. Pazder, M. Unger a M.
Vojtěch. Oslavencovi Trhováci
skončili třetí. Dalšími účastníky byli: druhá trojka IQ OUVEY, Bája Pic
a Neslyšící. Nohejbal se hrál do tmy
a oslavy se protáhly do nočních hodin.
Petr HOLÝ, Řevnice
* Devátý ročník šachového turnaje
v bleskové hře pro všechny věkové i
výkonnostní kategorie nazvaného
Mníšecká rošáda se uskuteční 7. 12.
od 10.00 v sále MKS Mníšek pod
Brdy. Startovné: dospělí 100, děti 50
Kč. Hlásit se můžete do 5. prosince
na e-mailovou adresu novak.vladimir@volny.cz.
(jab)

Turnaj v »biosce« ovládly Průhonice
Sobotní dopoledne 15. 11. patřila
dobřichovická Bios hala malým fotbalistkám a fotbalistům ročníku
2006. Zápasy plné napětí a bojovnosti byly leckdy velmi vyrovnané a
hrálo se vždy do poslední vteřiny.
Systémem každý s každým zvládlo
každé družstvo 5 zápasů. Turnaj
jednoznačně ovládl Spartak Průhonice, který jen jednou remizoval, jinak vše vyhrál. Není tedy divu, že i
individuální ocenění patřila Průhonicím: nejlepším střelcem byl Lukáš
Kadlček, nejlepším brankářem Richard Klíma a nejlepším hráčem Jiří Vachuda. Stříbrnou pozici uhájily
domácí Dobřichovice, bronz vybojoval ryze dámský celek FC Dobrovíz. Čtvrté místo obsadil Beroun,
páté Všeradice, šesté Králův Dvůr.
Text a foto Lucie Boxanová,
Svinaře

