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Cena výtisku 7 Kč

Školáci byli bruslit,
skončili u lékaře

VLAŠ̌TOVKY NA POSVÍCENÍ. Stovky diváků dorazily 7. 11. na náves v Letech , kde se za krásného počasí konala
oslava Martinského posvícení. Připraven byl bohatý program; děti mj. házely »vlašťovky«.
Foto Ivan LÁTAL

Auto otočil na střechu
Hlásná Třebaň - Drsně vypadající
nehoda se stala po půlnoci 6. 11. v
Hlásné Třebani. Jedenadvacetiletý
místní mladík vyletěl s mercedesem
ze zatáčky u lávky přes Berounku,
naboural do zídky lemující chodník,
následně do plotu a převrátil vůz na
střechu. „Dva zraněné mladé muže,
kteří byli zřejmě pod vlivem alkoholu, jsme převezli do nemocnice,“
řekl záchranář Bořek Bulíček. Řidič
odmítl dechovou zkoušku a byl mu
zadržen řidičák. „Na řidiče, jenž odmítne dechovou zkoušku, pohlížíme
tak, že alkohol pozřel. Hrozí mu zákaz řízení až na dva roky a pokuta
až 50.000 Kč,“ sdělila iDNES.cz
policejní mluvčí Jana Dětská. (mif)

Cenu získali vedoucí Pramínku
NA POSVÍCENÍ V LETECH BYLI OCENĚNI TI, KTEŘÍ NEZIŠTNĚ PRACUJÍ PRO NÁŠ KRAJ
Poberouní – Plná letovská náves
slavila v sobotu 7. 11. tradiční svatomartinské posvícení. Stovky diváků přihlížely také předávání
Ceny Našich novin Marcele a Ivanovi Látalovým z Černošic.
Cenu Našich novin – Cenu Arnošta
Tučka redakce nezávislého poberounského občasníku už sedmnáct
let uděluje těm, kteří nezištně pracují pro náš kraj. Letos bylo na ocenění navrženo rekordních 33 kandidátů. Z nich redakční rada a Akademie
nositelů Ceny NN z let minulých vybrala tucet finalistů, ze kterých vze-

šel vítěz. Vyhlásila jej, jak už se stalo
tradicí, držitelka loňské ceny Ivana
Zrostlíková. Ještě předtím však redakční rada ocenila velké množství
preferenčních hlasů pro kandidáty.
Celkem jich na adresu redakce dorazilo 37, 18 z nich bylo pro hasiče Jiřího Hrácha z Litně. Patřilo mu za to
speciální ocenění.
Další odměna - 2.000 Kč od hlavního partnera Ceny NN, firmy K+V
Elektro směřovala do Berouna, panu
Miloslavu Skálovi, který poslal jeden z preferenčních hlasů a byl přímo na podiu v Letech vylosován.

Největší radost se skládá z mnoha malých
Lety - Letošní Cenu NN na letovském posvícení převzali manželé
Marcela a Ivan LátaLovI z Černošic, kteří už šestnáct let vedou
dětský folklorní soubor Pramínek.
Jsou dnešní děti jiné, než ty, se kterými jste kdysi začínali?
Jsou a nejsou. Možná mají menší
vytrvalost a hůře se soustředí. Ale,
když se připraví program, který je
zaujme, jsou sami sebou a nejsou
jen figurkami na šachovnici, kterou
řídí dospělí, tak se dílo podaří. Musí
to těšit děti i nás.
Co vám za těch šestnáct let udělalo

Řevnice – Problémy s dýchaním či s
celkovou nevolností měly dvě desítky řevnických dětí, které byly ve
čtvrtek 5. 11. se školou bruslit na
zimním stadionu v Černošicích. Některé musely vyhledat lékařskou pomoc. Vedení ZŠ případ nahlásilo
policii.
„Kamilka s kamarádkou Terezkou
přišly z bruslení s bolením na průduškách, nemohly se zhluboka nadechnout, bolelo je to, neustále kašlaly. Myslela jsem, že se nadýchaly
studeného vzduchu, dávala jsem jim
čaje. Bolest ale neustupovala,“ řekla
v pátek Lenka Kolářová, maminka
jedné ze školaček. „Ještě dnes, den
poté, mluví jako velcí astmatici, za
každým slovem se nadechují.“
Její slova potvrdil i další rodič, Martin Batík z Hlásné Třebaně: „Karolína byla na popud učitelky odvezena ve čtvrtek okolo 23. hodiny do
motolské nemocnice,“ sdělil.
(Dokončení na straně 9)
(mif)

S CENOU. Látalovi krátce po převzetí ocenění. Foto NN M. FRÝDL

v souvislosti se souborem největší
radost?
Největší radost se skládá z mnoha
malých. Tak, jako se v dětech ukládají zkušenosti, prožitky a radosti,
tak i v nás se postupně vrství zážitky, kdy jsme jim byli nablízku a mohli pozorovat, jak rostou, tvoří a dozrávají. Když z bývalých tanečnic
jsou mámy, které přivedou své děti,
tak si člověk řekne, že cesta asi nebyla špatná, když se na ni vracejí.
Odhodlali byste se v dnešní době k
založení folklorního souboru?
Proč ne.
(Dokončení na straně 4)

Těsně před vyhlášením hlavní Ceny
se náves ponořila do ticha, vypadla
elektřina, a tak musela Ivana Zrostlíkové pořádně zvýšit hlas, když publikum seznamovala s vítězi. Stali se
jimi Marcela a Ivan Látalovi z Černošic za dlouholeté vedení folklorního souboru Pramínek, za snahu o zachování kulturního dědictví a účast
na kulturním životě v regionu. Kromě diplomu a darů obdrželi od majitele firmy K+V Elektro Petra Kozáka 2.600 Kč - sto korun za každý rok
existence Našich novin.
Josef KoZáK

Třináctiletému bylo zle,
přehnal to s alkoholem

Dobřichovice - V motolské nemocnici skončil třináctiletý školák z
Dobřichovic. Policisté mu naměřili
1,5 promile alkoholu.
„Odpoledne 27. 10. jsme byli policisty přivoláni k ZŠ do Dobřichovic
k nevolnosti třináctiletého chlapce,“
uvedl ředitel řevnické záchranky
Bořek Bulíček. „Příčina nevolnosti
se projevila záhy - policisté mu v
dechu naměřili přes 1,5 promile alkoholu!“ dodal s tím, že mladík byl
převezen na dětské oddělení motolské nemocnice. Případ vyšetřuje policie.
(mif)
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Co vedlo k odstoupení ředitelky ZŠ
OBYVATEL ŘEVNIC J. SCHLINDENBUCH REAGUJE NA PŘÍSPĚVEK M. SUDKA Z MINULÉHO ČÍSLA NN
Před časem jsem byl požádán redakcí, abych se vyjádřil k odchodu paní
Seidlerové z pozice ředitelky ZŠ
Řevnice. V souladu s prohlášením
Rady města Řevnice a paní Seidlerové jsem to odmítl. Bývalá ředitelka
školy a radní se domluvili, že pro
budoucnost školy i další kariéru paní
ředitelky je vhodné zdržet se komentářů a prosili veřejnost, aby tuto dohodu respektovali. Na komentář pana Sudka z minulého vydání NN
však reagovat prostě musím. Jeho
nepravdivá tvrzení je totiž nutné
uvést na pravou míru.
Začalo to na jaře 2014
Výčet pochybení paní magistry
Seidlerové, o kterých pan Sudek hovoří jako o zcela nepodstatných či
vykonstruovaných, začal na jaře roku 2014. V protokolu Inspektorátu
práce pro Středočeský kraj, který navštívil školu na základě podnětu odborové organizace zaměstnanců školy, se konstatuje hned několik porušení zákona č. 262/2006 Sb. Za nejzávažnější lze považovat nerovné
zacházení a netransparentní odměňování zaměstnanců. Ředitelka školy totiž vyplatila svým dvěma zástupkyním zcela nadstandardní odměny. Inspektorát práce se zaobírá
především pracovněprávními vztahy
mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, tudíž primárně řešil nespravedlnost poměru, ve kterém byly peníze
rozděleny: jeden zaměstnanec dostal
odměnu 215 000 Kč za 4 měsíce práce a jiný 500 Kč za celý rok. Za tuto
zřejmou nerovnoměrnost udělil kontrolované osobě sankci 30 000 Kč.
Sankční řízení nakonec musel zastavit z důvodu uplynutí roční lhůty na
vypořádání, a tím se záležitost nespravedlivého odměňování, ač nedo-

kuchyně, aby jim na chodbě u WC
byl vydán oběd. Tvrzení ředitelky,
že to nařídila hygiena, bylo nepravdivé, jak sdělil i ředitel Krajské hygienické stanice dopisem městu.

BRZY BUDE HOTOVO. Před dokončením je přístavba řevnické základní
školy. Stavební práce mají být hotové do konce listopadu. V dalších měsících bude podle webových stránek školy následovat vysoušení nové budovy,
pokládka linolea a vybavování učeben.
Foto NN M. FRÝDL
řešená, z právního hlediska uzavřela. 430 000 Kč byla vyplacena za tvorCo se však rozhodně neuzavřelo, je bu ŠVP. Pro stanovení této části zaporušení rozpočtové kázně, které z tím nenalezla ČŠI způsob, protože
vyplacení astronomických odměn paní Seidlerová inspektorům nesděvyplynulo. Toto pochybení je z hle- lila, jakou část odměn za ŠVP vypladiska porušení zákona neméně zá- tila. Odpovědnost za porušení rozpovažné a zabývala se jím Česká škol- čtové kázně, na rozdíl od výše uvení inspekce (ČŠI). Proto do školy deného správního deliktu, zanikne
dorazila opakovaně, jednou na žá- až po deseti letech.
dost Středočeského kraje, který tak Od podzimu 2014 do léta 2015 náučinil po vyrozumění od Inspektorá- sledovala řada dalších pochybení –
tu práce, a následně dokonce přímo za všechny jmenujme porušení školna podnět bývalého ministra školství ského zákona, které se týkalo propaMarcela Chládka. Porušení rozpoč- gace Strany Svobodných (za tuto sttové kázně spočívá v tom, že část z ranu kandidoval v Řevnicích pan Suodměn byla vyplacena za něco, co dek) v době předvolební kampaně do
prokazatelně nebylo v době vyplace- komunálních voleb na webu školy,
ní odměny vůbec dokončeno – nový protichůdné odpovědi paní ředitelky
Školní vzdělávací program (ŠVP). na žádosti o informace podle zákona
Za něj bylo později konstatováno i 106/99 Sb., či šikana cizích strávníporušení školského zákona. Meritem ků včetně důchodců ve školní jídelsložitého vyšetřování tudíž bylo, ja- ně, kteří museli z rozhodnutí ředitelká konkrétní část z celkové sumy ky stát na zadním schodišti školní

Chybné výkazy
Výčet pochybení vyvrcholil chybným vyplněním výkazů o počtech žáků ve školních budovách. Tato »chyba« rozhodně nenastala jen proto, že
by systém neumožňoval plnou kontrolu vykázaných údajů. Výkazy si
může vyžádat každý, kdo má zájem,
a na vlastní oči se přesvědčit. Uvést
správné počty žáků do příslušných
kolonek ročníků a jednotlivých budov není nic složitého. Číselné údaje
se ve výkazech školy přesto lišily od
skutečnosti velmi výrazně. V budově
prvního stupně bylo zapsáno 388 dětí, včetně žáků druhého stupně, kteří
tam vůbec nechodí (ve skutečnosti
jich mělo být uvedeno cca 200), v
budově druhého stupně byly naopak
zapsány pouze 4 třídy, tedy 67 žáků
(v reálu cca 200). V důsledku toho
škola přišla o stovky tisíc korun na
platy pedagogických pracovníků.
Z výše uvedeného je myslím každému jasné, za jakých okolností vznikla dohoda mezi Radou města Řevnice a magistrou Seidlerovou. Považuji za velmi cenné, že se obě strany
dokázaly rozejít v klidu a bez emocí,
které provázel konkurz před dvěma
lety. Pro budoucnost školy je to to
nejcennější. Za to jim všem děkuji!
Jan SchlINdeNBuch, Řevnice
P. S.: Za pana J. Hrubého, který je
nyní v nemocnici, uvádím, že ač ho
pan Sudek označil za stěžovatele a
člena spolku Řevnice dětem, nikdy
žádnou stížnost ve spojení se školou
nepodal a členem spolku není.

Andělíčci se Skřítky zvoní na kouzelný zvonek, ženy vykládají karty
Na letošní podzim přichystalo rodinné centrum
Leťánek ve spolupráci s lektorkou Arnoštkou Berouskovou několik novinek. Srdečně všechny
zveme na léčivě laděné kruhy pro rodiče s dětmi,
které se konají každé úterý odpoledne v malém
sále řevnického Sokola. »Andělíčci« pro nechodící děti do 1 roku od 14:30 do 15:30 a »Skřítci« pro
děti od 1 roku do 2 let vždy od 15:45 do 16:45

Školák skončil v Motole
Černošice - Jen s přilbou mohou jezdit děti mladší osmnácti let na kole
či koloběžce. Na kolečkové brusle
se tato povinnost nevztahuje. Jízda
bez helmy se málem stala osudnou
malému sportovci v Černošicích.
„Městské policii volal muž, že u jeho pozemku v ulici Kladenská slyšel ránu a vzápětí dětský pláč,“ řekl
velitel černošických strážníků Gregor Dušička. Jeho kolegové na místě našli zraněného školáka, který dle
svých slov nezvládl rychlou jízdu na
kolečkových bruslích. Při pádu si
poranil pravou ruku i nohu a hlavu.
Po ošetření byl převezen na urgentní příjem nemocnice v Motole.
„Ačkoliv při jízdě na kole či koloběžce je povinná přilba pro děti do
18 let, na kolečkové brusle se tato
povinnost nevztahuje. Vzhledem k
několika podobným případům, u
kterých jsme zasahovali, mohu tyto
bezpečnostní prvky jen doporučit,“
uzavřel Dušička.
(mif)

hod. Čeká vás kouzelný zvonek, skřítek, babyoga
a míče, znakování, říkadla z časů našich předků,
lidové písničky za doprovodu indiánských dřívek
nebo tleskání a také léčivé písně i tanečky s barevnými šátky. Stejná lektorka provází také Léčivý
ženský kruh, který se koná na stejném místě každý lichý pátek od 23. 10. do 18. 12. vždy od 18:30
do 20:00. Je určen pro ženy, které se zajímají o se-

bevývoj, sebeléčení a udržování životní rovnováhy v tomto chaotickém světě. Hned na prvním setkání, jehož tématem byla mimo jiné numerologie,
se ve velmi příjemné atmosféře sešlo dvanáct žen!
Hlavní náplní kruhu je sdílení, minikonstelace,
výklady karet, protažení i relaxace s kouzelnými
zvonky. Více informací najdete na www.letanek.cz.
Jitka NoSková, Řevnice

Z dýní jsme vyráběli strašidla a vařili polévku
Ve školní družině zadnotřebaňské
málotřídky nám první dva měsíce
školního roku utekly jako voda. Děti
si pomalu zvykly na novou vychovatelku. Pěkné a teplé počasí jsme využívali hlavně k pobytu venku. Chodili jsme do lesa, na louky k potoku
a řece a snažili se k našim hrám využít krásu přírody, které naše obec nabízí. V rámci podzimního tvoření
jsme vyráběli květináče se suchou
vazbou z nasbíraných přírodnin,
kreslili »vinobraní« a společnými silami nakreslili velký strom života,
který zdobí vstupní prostor školy.
Děti mají velmi rády hudbu, a tak
často zpíváme s kytarou. Jedna z
družinových písní zazněla na zadnotřebaňském posvícení. Měsíc říjen
vyvrcholil výrobou strašidel z vydlabaných dýní a vařením výborné dýňové polévky, do jejíž přípravy se s
nadšením zapojily všechny děti. Někdo krájel, někdo škrabal, jiný mí-

chal a výsledný produkt udělal radost nám všem.
V dalších týdnech nás čeká především příprava na advent, na který se

všichni upřímně těšíme. Moc děkuji
rodičům za vřelou spolupráci!
Iva Baráčková,
ZŠ Zadní Třebaň

S MAXIDÝNÍ. »Družinové« děti na školní zahradě.

Foto ARCHIV
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Hry dokážou odlákat děti od počítačů
RADEK BOXAN: „RODIČE VELMI ČASTO PODCEŇUJÍ SEBE I SVÉ POTOMKY!“
Svinaře - Sezení u počítače je v současnosti neduhem skoro všech dětí. Nevyváženost aktivit se negativně podepisuje na dětské mluvě,
představivosti, soustředění, schopnosti vyjadřovat se a komunikovat
s ostatními. Jak zaujmout děti něčím jiným? Jak strávit s rodinou
dohromady čas, naučit se něco nového a užít si legraci? Na to jsme
se zeptali Radka BoxaNa, majitele obchodu s deskovými hrami.
Hrají se vůbec ještě deskové hry?
Řekl bych, že hry jsou opět v módě,
protože řada rodičů chce odlákat své
ratolesti od sezení u počítače. Má to
ale bohužel i svá úskalí, vlastně jsou
to takové dva extrémy.
Co tím myslíš?
Velký problém už je u rodičů, kteří
podceňují jak svoje děti, tak sebe.
Často slyším od dospělých „...to je
těžké, to nezvládnu, to má těžká pravidla...“ To je pouhý alibismus. Hodně lidí odsoudí hru při prvním pohledu na pravidla, protože se jim nechce číst. Přitom u spousty her se dají pravidla vysvětlit za 5 minut. Navíc, pokud se jim hra zdá složitá anebo tápou, mohou navštívit specializovanou prodejnu, třeba jako je ta
naše, hru jim vysvětlíme a naučíme.
Děti mají šanci zahrát si jinou hru,
než je jen náhodné házení kostkami
nebo posunování po políčkách. Tím
druhým extrémem je, že když přijdou rodiče, chtějí sice něco složitějšího, než jsou Sázky a dostihy, ale
mají vizi, že se u hry musí dítě něco
naučit. Neberou ohled na to, že dítě
se chce také pobavit, že musí relaxovat. Edukativní hry jsou fajn, ale nemělo by to být primární, přes co dál
nejede vlak. Hry jsou od toho, aby si
lidi »hráli«, aby se u toho bavili.
Takže chyba už je u rodičů?
Ano, myslím si, že leckdy u nich
zvítězí lenost. Rodiče také hodně
chtějí hry, aby děti hrály samy. Ale
to zase odporuje principu »společenská hra«, kde si lidé sednou a dohromady se baví. Pro rodiče je jednodušší dát dětem tablet nebo telefon,
kde je ta zábava hrozně pasivní.
Jaké jsou dnes trendy v hrách?
To je odstupňované dle věku. Předškolákům či prvňákům jsou zapovězené hry, kde musí umět číst a více

Radek Boxan ukazuje jednu z nových her.
Foto Lucie BOXANOVÁ
počítat. Tady se hraje na paměť a na táhnout, hlavně kluky, ke čtení, které
postřeh. Na postřeh je skvělá hra je v současné době u hodně dětí traDobble, na paměť Magický labyrint gédie. Je to vlastně taková počítačonebo Čarovná věž. Krásné obrázky, vá hra v papírovém vydání. Zlepší se
skvělé provedení. Pro starší už je ne- jim čtení, představivost. Kluci milupřeberné množství her, kde si každý jí hru Descent, hodně se jim líbí Dramůže vybrat dle svého gusta.
ko, což je hra pro dva, kde bojuje
Když nebudeme brát v potaz typické drak proti trpaslíkům. Nebo nádherhry jako Sázky a dostihy nebo Mo- ná rodinná hra Small World či Takenopoly, co bys rodičům doporučil? noko, super hra pro holky, kdy hrajeCo hraješ se svými dětmi ty?
te s pandou v císařské japonské zaMně se hrozně líbí hry, kde se děti hradě. Všechno to zní hrozně těžce,
dostanou do jiného světa, řeší fantas- ale děti jsou schopné to hrát i samy.
tické příhody, zlepšují si svého hrdi- Jen jim někdo na začátku musí vynu, se kterým prochází tím světem. světlit pravidla.
Tvoří si svět pro sebe. Proto mi při- Zatím to vypadá, že vše záleží na
jdou úžasné gamebooky, které čtou přístupu rodičů...
naši kluci. Je to úžasná cesta, jak při- Spousta rodičů dělá základní chybu,

že se snaží nad dětmi za každou cenu
vyhrát. To děti znechutí. Dospělák
dokáže strategii vymyslet líp, takže
je jasné, že nad dítětem vyhraje. Pokud jsou rodiče takto soutěživí, tak
je ideální pořídit kooperativní hru všichni hrají spolu s dětmi proti hře.
Dítě pak nemá takovou zodpovědnost za to, že udělá chybu. Našim
klukům se třeba líbí hra Záchranáři,
kde hrají za hasiče a společně musí
zachraňovat z objektu lidi a zvířata.
Musí si přitom pomáhat a vymýšlet
společně strategii. Další super kooperativní hra je Dračí poklad.
Takže by se děti měly nechat vyhrávat?
Vůbec si nemyslím, že bychom měli
nechat děti za každou cenu vyhrávat.
Občas je potřeba jim »naložit«, aby
neměly pocit, že jsou neporazitelné a
nebyly moc přemoudřelé. To by se
jim v životě nemuselo vyplatit. Ale
neválcovat je za každou cenu.
Zmiňoval jsi, že nejsou jen hry typu
hráč proti hráči, nebo kdo první.
Jaké jsou tedy systémy?
Jsou kooperativní hry, kdy hrajete
všichni proti hře. Pak semikooperativní, kdy třeba parta dětí hraje proti
dospělému, kde mají děti pocit, že
jsou ve skupině a že dospělého porazí. Když to ten dospělý dobře reguluje a vede, tak z hry mají děti skvělý zážitek.
Pořád se točíme kolem dětských
her, ale co dospělí? Chodí k tobě i
pro »dospělácké« hry?
Díky tomu, že jsme speciálka, chodí
hlavně zákazníci pro dospělé hry.
Hrajeme dokonce ligu a pořádáme
turnaje. Dospělí se chtějí u her hlavně pobavit, proto bych jednoznačně
doporučil party hry. Je jich nepřeberné množství a nemusí to být jen o pitvoření se, což spousta lidí nemá rádo. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit novinku Superšpion. Vzal jsem
ji mezi 10 »nehráčů« a všem se strašně líbila. Hráli jsme ji čtyři večery, takže na ostatní hry ani nedošlo. Pak jsou to tématické hry jako
Hra o trůny, Pán prstenů, Star wars,
Zeměplocha. Skvělá hra, která byla
letos vydána i v českém jazyce, jsou
Settlers: Zrod impéria. Rodinná,
nádherně graficky zpracovaná hra.
Lucie BoxaNová

Řevničtí myslivci letos ulovili divočáků »jako koroptví«
V SOBOTU 24. ŘÍJNA JICH BĚHEM JEDINÉ »NÁTLAČKY« U TŮNÍ TREFILI DVAADVACET
Řevničtí myslivci se již delší dobu
věnují lovu divokých prasat, která se
přemnožila a působí neplechu ve
volné přírodě i v zahradách na okrajích města. Škody jen v našem okolí
jsou vyčísleny na desítky i stovky tisíc korun.
V září uspořádalo řevnické myslivecké sdružení tzv. nátlačku na kukuřičných polích. Zúčastnilo se jí na
padesát střelců, honců a psovodů.
Trvala za krásného počasí téměř celý
den - začala o osmé hodině, skončila
ve čtyři, kdy už mnozí padali únavou. Uloveno bylo devět divočáků i
několik kusů přemnožené zvěře vysoké, která působí zemědělcům téměř stejné škody. Hon byl dobře zorganizován, leče byly pečlivě připravené. Myslivci dbali všech pravidel
bezpečného lovu, nikdo se v těžkém
terénu nezranil, ani nebyl raněn.

Za mlhavého rána 24. října se sešlo
42 lidí, aby pokračovali v zářijových
loveckých úspěších. Cílem byla lokalita okolo řevnických tůní. Ohledávka terénu prozradila, že tam v té
době zalehlo větší množství divočáků. Tůně byly v několika řadách obstoupeny a lov začal. Byl obzvláště
nebezpečný pro malé vzdálenosti a
nedobrou viditelnost. Nic se však
nepřihodilo. Lidé bydlící v blízkosti
se domnívali, že na tůně přiletělo
větší množství kachen, tolik ran padlo. Výsledek: sloveno 22 divočáků a
jedna liška. Myslivci se ještě prošli
po stráních nad tůněmi, ale už bez
loveckých úspěchů. V letošní sezoně, která představuje zatím sedm
měsíců, slovili myslivci 108 divočáků. Tolik se kdysi lovilo koroptví!
Další nátlačka je plánována na 28.
11. František Šedivý, Řevnice

PO LOVU. Řevničtí myslivci s vyvrženými divočáky, které střelili u zdejších
tůní 24. října.
Foto Michal RŮŽIČKA
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Představení skončí tam, kde začalo
V ŘEVNICKÉM KINĚ SE V PŮLCE LISTOPADU USKUTEČNÍ DERNIÉRA DIVADELNÍ HRY SLADKÉ TAJEMSTVÍ
Jsou to tři roky, co jsme v Dobřichovicích začali zkoušet hru Raye
Cooneyho Sladké tajemství. V březnu 2013 měla v řevnickém kině premiéru a pět repríz, pak se hrála na
Dobřichovických divadelních slavnostech. Z regionu jsme inscenaci
přenesli do Prahy, na krajské přehlídce v Rakovníku jsme v březnu
2014 obdrželi tři hlavní a dvě vedlejší ceny. Hráli jsme také v Mladé Boleslavi, Bakově, Hořovicích či Králově Dvoře.
Představení s jeho hlavními protago-

nisty (Jiří Šafránek, Karel Král a Jan
Seidel) si získalo v Poberouní své fanoušky, kteří je doprovázeli na mnoha štacích. Po třech letech je ovšem
čas se s inscenací rozloučit. Ačkoli
ho už Řevničtí před lety viděli, přece
jen není úplně stejné, v některých ro-

lích se změnilo obsazení. Mladého
sekundáře zastane Kryštof Chvojka,
paní Mortimorovou si osvojila Jolana Voldánová a na toto jediné představení zaskočí za Petra Kaplana režisér inscenace. V řevnickém kině to
začalo a také to tam 14. listopadu

Halounské zvoničce požehnal řevnický farář

Kina v okolí

KINO LITEŇ

20. 11. 18.00 MIMONI

KINO ŘEVNICE
11. 11. 20.00 AFERIM
13. 11. 20.00 SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
14. 11. 19.30 SLADKÉ TAJEMSTVÍ
18. 11. 20.00 VICTORIA
19. 11. 20.00 ERIC CLAPTON: LIVE AT
THE ROYAL ALBERT HALL – záznam
koncertu
20. 11. 20.00 SPECTRE
21. 11. 15.30 PROČ JSEM NESNĚDL
SVÉHO TAŤKU
21. 11. 17.30 HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 2.ČÁST
21. 11. 20.00 STEVE JOBS

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
10. 11., 14. 11. 20.00 SPECTRE
10. 11. a 19. 11. 18.30 (Čt 15.30)
CELEBRITY S.R.O.
11. 11., 18. 11., 23. 11., 25. 11. 13.45
MALÝ DRÁČEK
11. 11. 17.30 STÁŽISTA
11. 11. a 17. 11. 20.00 (Út 17.30)
LEGENDY ZLOČINU
12. 11. 15.30 MARŤAN
12. 11. – 14. 11. 18.30 (Pá 17.30, So
15.30) HUSÍ KŮŽE 3D (So 2D)
13. 11. a 18. 11. 20.00 (St 18.30) GANGSTER KA
14. 11. 17.30 MLÁDÍ
15. 11. 15.30 DVANÁCT MĚSÍČKŮ
15. 11. 18.30 POSLEDNÍ LOVEC
ČARODĚJNIC
16. 11. 17.30 MUŽ NA LANĚ
16. 11. a 25. 11. 20.00 (St 18.30) SPECTRE
17. 11. 15.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE
17. 11. 20.15 OTCOVÉ A DCERY
19. 11. – 21. 11., 23. 11. 17.30 (Pá 20.00)
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU
2.ČÁST 3D (Pá 2D)
19. 11., 22. 11., 24. 11. 17.30 (Čt 20.15)
U MOŘE
20. – 21. 11. 17.30 (So 15.30) ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
21. 11. a 23. 11. 20.15 BLACK MASS:
ŠPINAVÁ HRA
22. 11. 15.30 PROČ JSEM NESNĚDL
TVÉHO TAŤKU
22. 11. 20.00 PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION

Slavnostní požehnání nové zvoničky se konalo ve středu 28. října odpoledne v Halounech. Nejprve všechny přítomné pozdravil strůjce i hlavní
realizátor myšlenky Petr Procházka, který zároveň za nás za všechny poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se na projektu podíleli. Poté předal
slovo manželům Humlovým, se kterými jsme si zazpívali dvě krásné písně.
Po hudební chvilce zvoničce slavnostně požehnal řevnický farář Robert
Hanačík. Vzápětí se poprvé »oficiálně« rozezněl zvonek zavěšený pod šindelovou stříškou zvoničky. Je krásné, že se tu sešlo opravu hodně spoluobčanů a že se na »dušičky« ve vyřezaném kříži zvoničky rozhořela svíčka.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

KINO RADOTÍN

Největší radost se skládá z mnoha...

10. 11. 17.30 AMERIKA
10. 11. a 17. 11. 20.00 MACBETH
11. 11. 17.30 SPECTRE
11. 11. 20.00 FAKJŮ PANE UČITELI
12. 11. 17.30 SNOOPY A CHARLIE
BROWN – PEANUTS VE FILMU 3D
12. 11. a 19. 11. 20.00 (19. 11. 17.30)
OTCOVÉ A DCERY
13. 11. a 14. 11. 17.30 (So 16.00) JO
NESBØ: DOKTOR PROCTOR A
PRDÍCÍ PRÁŠEK
13. a 18. 11. 20.00 (St 17.30) STEVE JOBS
14. 11. 17.30 OTCOVÉ A DCERY
14. 11. 20.00 SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH
15. 11. 15.00 FIGAROVA SVATBA záznam Londýn
17. 11. 17.30 ZTRACENI V MNICHOVĚ
17. 11. 20.00 MLÁDÍ
19. 11. 20.30 ERIC CLAPTON: LIVE AT
THE ROYAL ALBERT HALL – záznam
koncertu
20. 11. 17.30 PROČ JSEM NESNĚDL
SVÉHO TAŤKU 3D
20. 11. 20.00 ED SHEERAN: JUMPERS
FOR GOALPOSTS – sestřih koncertů

Vracet ke kořenům se dá všelijak.
Záleží na míře stylizace a poctivosti,
jak to člověk uchopí. Národopis a
folklor nejsou pro nás chvilkovým
rozmarem. Když nabídnete dětem
smysluplné využití volného času,
umožníte jim společně něco vytvořit
a prožít, tak to stojí za to.
Překvapilo vás udělení ceny?
Když fouká ze strnišť a poletují draci, je tu čas, kdy se chodí v naší zemi
pro vyznamenání... Už to, že jsme se
ocitli v dobré společnosti tolika navržených kandidátů nás potěšilo. V
dnešní době není samozřejmé dělat
něco pro druhé. Ne za peníze, jen
tak, aby je potěšil, pro dobrý pocit,
že to má smysl, aniž předem víme,
jak to dopadne. Předávání této dovednosti na další generace je dobrým

DOKONČENÍ ZE STRANY 1
vkladem občanské společnosti.
To, že někdo mapuje tyto aktivity,
všímá si neviditelného úsilí a ještě
dovede uspořádat Cenu NN pro širší
region, aniž by myslel jen na »vlastní píseček«, to je zcela ojedinělé. Děkujeme Našim novinám a všem příznivcům za udělenou cenu. Moc si jí
vážíme a máme z ní velikou radost..
Už víte, jak naložíte s finanční prémií, která je součástí Ceny NN?
Jak radili staří dobří podnikatelé: budeme investovat. Na 28. listopadu
chystáme premiéru Otvírání studánek, kterou jsme s dětmi natáčeli na
letním soustředění v Bechyni. Pramínek a Studánky - to jde docela dohromady. Něco padne na občerstvení
a zbytek užijeme při prosincovém
koledování.
Miloslav FRÝDL

skončí. Můžete být u toho - začínáme v 19.30, vstupné je 150 Kč.
Jiří OBERFALZER,
DDS Dobřichovice

Tipy NN

* Z knihy Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka bude 10. 11. od
16.30 v Obecní knihovně Mořinka
předčítat její autorka Pavla Soletka
Krátká. Na závěr je naplánovaná autogramiáda.
(kas)
* Simona Babčáková bude improvizovat 10. 11. od 19.00 v Kulturním
středisku U Koruny Radotín. (dar)
* Jitka Šuranská Trio (J. Šuranská
- zpěv, housle, M. Krajíček - zpěv,
mandolína, M. Friedl - zpěv, kontrabas, flétny) vystoupí 12. 11. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (ač)
* Skupiny Contami Nation a Lokomotiva Planet zahrají na společném
koncertě 13. 11. od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Dětská inscenace Divadla v
Dlouhé Červená karkulka aneb To je
náhodička bude k vidění 15. 11. od
16.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Kapela Poletíme? koncertuje 14.
11. od 20.00 v černošickém Clubu
Kino.
Adéla ČERVENKOVÁ
* V. mopeďácký bál, tentokrát v
pyžámkách a nočních košilkách, se
koná 14. 11. od 20.00 v hospodě U
Lípy Svinaře. Hraje DJ Karel Moravec, vstupné 80 Kč.
(ave)
* Představení Osm dní v nebi sehraje 15. 11. od 15.00 v sále MUDr.
Fürsta Dobřichovice divadlo A. Novotného.
Andrea KUDRNOVÁ
* Beseda Aleny Šarounové na téma
Ilustrované středověké bible a ikony
se koná 15. 11. od 17.30 v dobřichovickém sále MUDr. Fürsta.
(ak)
* Vernisáž výstavy Černošice v proměnách času se uskuteční 17. 11. od
17.00 v komunitním centru MaNa
Černošice. Výstava bude k vidění do
22. 11.
Simona KySilKOVÁ
* Vernisáž výstavy litografií, kreseb, obrazů a koláží Tomáše Bíma
hostí 18. 11. od 18.00 Galerie Bím v
Dobřichovicích. Zahrají Jiří Stivín,
Josef Klíma a Pavel Sedláček. (tob)
* Divadelní hru Dryáčník sehraje
soubor Přímá Oklika 19. 11. od
20.00 v Clubu Kino Černošic. (vš)
* Na koncert skupiny 2x A dost se
můžete těšit 20. 11. od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
(vš)
* Divadelní komedii Vasilije Sigareva Ruské loto uvede 21. 11. od
19.00 v restauraci U Janů v Karlštejně soubor z Horšovského Týna. Vstupné dobrovolné.
(hek)
* Mše ve válečné době Josepha
Haydna, známá jako Paukenmesse Mše s údery kotlů, zazní 22. 11. od
19.00 v kostele Nanebevzetí Panny
Marie Černošice. Účinkuje Černošická komorní filharmonie a Pražští
Pěvci. Vstupné 150/100 Kč. (vap)
* Měnící se tvář Berouna představuje fotografická výstava Berounské proměny 2, která je v místním
Muzeu Českého krasu přístupná do
22. 11.
Michal KOSPRD
* Štěpán Rak a Alfred Strejček společně vystoupí 23. 11. od 19.30 v
obecním sále U Kafků Lety. Vstupné 250 Kč.
(bt)
* Melanie Scholtz s kvartetem jazzových muzikantů zahraje 23. 11. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
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Průvod skončil u táboráku
K oslavě 28. října se poslední říjnový pátek konal ve Všeradicích tradiční lampionový průvod. Prarodiče, rodiče s dětmi i
další lidé uctili památku padlých položením věnce k pomníku u školky, kde promluvil starosta Roman Špalek. Průvod za
doprovodu hasičů pokračoval s druhým
věncem k pomníku padlým na hřbitov.
Tam nás starosta pozval k táboráku na náves, kde jsme si mohli upéct buřty, zahřát
se svařáčkem nebo teplým čajem, děti byly obdarovány sladkostmi. Bylo to krásné
zakončení společně prožitého večera.
Pavla HaDaČová, všeradice

Vižinští slavili posvícení

Posvícení se ve Vižině konalo koncem
října. Místní sehráli mistrovské utkání s
Chrustenicemi, poté se na hřišti konala
drakiáda a workshop s pískovými obrázky. Večer se na zábavě sešla řada místních, kteří se pobavili a podpořili místní
rockovou kapelu, jež zde měla premiéru.
Jana FiaLová, vižina

Obrazy ze Všeradic měly úspěch
VÝPRAVA ZE ZÁMECKÉHO DVORA NAVŠTÍVILA KRAJANY V CHORVATSKU
Státní svátek České republiky, 28. říjen, slaví i naši krajané v chorvatském Daruvaru a Dolanech. Na oslavu se vydala delegace ze Zámeckého
dvora Všeradice ve složení Bohumil
Stibal, Veronika Červená a Barbora
Piskáčková.
Zámecká galerie M. D. Rettigové zapůjčila České galerii v Daruvaru výstavu obrazů soudobých českých
umělců. Museli jsme ji nainstalovat,
aby ji mohl u příležitosti státního
svátku Bohumil Stibal spolu s předsedkyní svazu Čechů v Chorvatsku
Libuší Stranjik slavnostně zahájit. O
doprovod vernisáže se postarala
Česká kapela z rumunského Gerniku. Slavnostního zahájení se zúčastnilo kolem 60 lidí a vystavená díla sklízela velký úspěch.
Po ukončení vernisáže jsme se přesunuli do obce Dolany, kde program
pokračoval v režii České besedy Do-

Z podbrdského kraje

* Podzimní novinku - 13% tmavý
speciál Irish Stout Dry Všerad Black
man - připravil všeradický Minipivovar Všerad. Jedná se o typ irského
tmavého piva. V chuti jsou cítit zejména tóny sušených švestek, kávy a
má příjemnou čokoládovou hořkost.
Ochutnat ho můžete v hostinci U Paní Magdaleny. Pavla HaDaČová
* na výlet do Berouna se 30. 10. vydali mladí hasiči z Vižiny. V muzeu
prošli halloweenskou stezkou - házeli muchomůrce puntíky, skládali
strašidelné puzzle, skákali k pavoukovi, vyráběli duchy, ochutnali kouzelné elixíry u čarodějnice... Pak se
přesunuli do bazénu, kde si užili na
tobogánech, ve vířivce i v sauně.
Domů se vraceli unaveni a plni nových zážitků. Zuzana FiaLová

lany. První vystoupení patřilo místní
dechové kapele, kterou vystřídal pěvecký sbor a taneční soubor. Poté

VERNISÁŽ. Libuše Stranjik a Bohumil Stibal na zahájení výstavy v Daruvaru. Foto veronika ČERvEná

přišla chvíle zklidnění v podobě recitace básní a již opět zněly country
písně druhé místní kapely, kterou
vystřídal divadelní spolek s hrou
Noc s Andersenem. Závěr oficiálního programu obstarala Česká kapela
z Gerniku, která byla v Dolanech poprvé a určitě ne naposled. Poté následovala volná zábava.
Druhý den jsme navštívili Základní
školu J. A. Komenského v Daruvaru
i Základní školu v Dolanech. Poté
jsme si od svazu Čechů v Chorvatsku zapůjčili materiál k výstavě Češi
v Chorvatsku – krajanský kulturní
rok, jejíž vernisáž připravujeme na
prosinec, a byl čas vrátit se domů.
Přesto, že program byl značně nabitý, dohodli jsme se předběžně na
několika společných akcích v roce
2016. O všech vás samozřejmě budeme v předstihu informovat.
veronika Červená, všeradice

NA NÁVSI. Pohoštění po průvodu
bylo připraveno na všeradické návsi.
Foto Jaroslav mERUna

Příště, prosím, lépe
sledujte kalendář!
S křížkem po funuse. Tak nějak by se
dalo nazvat uctění státního svátku
dne 28. října - Den vzniku samostatného Československého státu - v podání všeradického zastupitelstva. Je
dobře, že si zastupitelé uvědomují
potřebu oslavy tohoto svátku, na
druhou stranu by si ale také měli
uvědomit jeho význam. Ten jim asi
malinko unikl, protože by jinak nekladli věnce s dvoudenním zpožděním. Dopustili se tím velkého faux
pax, a tak jen těžko mohou někoho
přesvědčovat o významu tohoto dne.
Účast byla tak, jako každoročně, veliká a doprovodný program se setkal
s velkou a kladnou odezvou. Jen prosím příští rok lépe sledovat kalendář
a slavit tehdy, když se má.
Bohumil StiBaL, všeradice

Malí fotbalisté si konec sezony pořádně užili
Konec sezony si užili malí fotbalisté Všeradic turnajem,
který se konal 28. října na místním hřišti. Účastnila se
družstva Zdic, Cerhovic a domácích Všeradic. Každý
klub přivezl tři týmy: předpřípravku, mladší přípravku a
starší přípravku. V daných kategoriích se hrálo každý s
každým, někdo i vícekrát. Cílem bylo, aby si kluci zahráli hezký fotbal - aby se zaměřili spíše na techniku a
týmovou hru, než aby stříleli od půlky góly. I přes ponuré a vlezlé počasí se turnaj dokonale vyvedl. Domácí
Všeraďáci zůstali na hřišti až do odpoledne. Posilněni
gulášem a teplým čajem lítali po hřišti nejen s balonem,
ale také s draky. Bylo to poslední rozloučení s trávníkem, nadále budeme chodit do tělocvičny - ve středu do
Hostomic, v sobotu na Tmaň. Na úplný konec sezony
bylo pro kluky připraveno překvapení. Všichni se zúčastnili hodiny fitboxu v Zámeckém dvoře. Nadšení bylo
veliké, únava však po hodině skotačení a posilování ještě větší.
Lucie Boxanová, Svinaře

POSLEDNÍ TURNAJ. Malí všeradičtí fotbalisté v zápase se Zdicemi.
Foto Lucie Boxanová
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Do Litně se sjedou
psovodi z celé země

Závod pro začínající záchranné psy
a jejich psovody SAR-DOG.CZ
CUP 2015 se bude konat 21. listopadu od 9 do 18.00 v Litni a ve skuhrovské sladovně. Na tuto kynologickou událost je přihlášeno jedenadvacet psovodů z celé České republiky. Závodníci změří síly ve vyhledávání zavalených osob pod troskami spadlých domů a v objektech. S
organizací soutěže budou pomáhat
také liteňští hasiči. Všechny srdečně
zveme. Martin Brandner, Liteň

Liteňský Domeček má
otevřeno pro každého

Středisko volného času Domeček
Hořovice, odloučené pracoviště Liteň patří mezi státní organizace, které zajišťují programy pro volný čas
dětí, mládeže a veřejnosti.
Tento školní rok pracoviště v Litni
otevřelo celkem šestnáct zájmových
kroužků v oblastech sportovních,
výtvarných, jazykových a společenských, kde se schází pravidelně sto
šedesát dva dětí. (Dokončení na str. 8)

NA VÝLETĚ. Liteňští školáci v přírodě.

Foto Dagmar KARLOVÁ

Děti ze školy utekly před filmaři do přírody
VŠECHNY TŘÍDY VYRAZILY SE SVÝMI UČITELI DO BLÍZKÉHO I VZDÁLENÉHO OKOLÍ LITNĚ
V pátek 23. a v úterý 27. října se žáci
celé liteňské školy museli vystěhovat z budovy - režisér Zdeněk Troška
u nás natáčel svůj nový film. (Viz
Školákům se podepsal...) Počasí oba
dny bylo velmi příjemné, takže jsme
si to opravdu užili.
Všechny třídy se svými učiteli vyrazily do okolí. Někdo do bližšího,
prvňáčci například navštívili kravín,
čtvrťáci si zase udělali malou exkurzi do liteňské historie a vše zakončili na fotbalovém hřišti. Osmáci i deváťáci se vydali přes Mramor na Višňovku a do Vinařic. Tam jsme narazili na jiný filmový štáb, podle infor-

mací asistentů, s nimiž jsme mluvili,
tam natáčel další známý režisér Jan
Hřebejk. My jsme poznali herce Terezu Voříškovou a Miroslava Krobota. Od něj se klukům podařilo získat
autogram.
Krásného dne využily i děti z 1. třídy a z 3. Takhle popsaly své dojmy:
„Vydali jsme se do překrásně zbarvené podzimní přírody. Po cestě
jsme si všímali okolí školy. Paní učitelky upozornily žáky na to, jak bezpečně přecházet silnici. Žáci sbírali
kaštany a nakrmili jeleny i daňky u
pana Fiřta. Na Mramoru se všichni
nasvačili a věnovali se orientaci v

krajině, ukazovali si polohu okolních obcí. Některé děti si přinesly i
dalekohledy. Dále žáci na pěti stanovištích hledali schovaná témata, o
kterých jsme si následně povídali.
Jak se zachovat za mimořádných
událostí - jako jsou např. povodeň,
požár, vichřice, vysoké teploty...
Žáci si zopakovali důležitá čísla tísňového volání, seznámili se velice
stručně se zásadami první pomoci a
dokonce už ví, co patří do evakuačního zavazadla. Na závěr děti vytvořily smíšená družstva, aby starší děti
mohly pomáhat mladším a vyplňovaly pracovní listy. Den se skutečně

vydařil.“ Další aktivitou, která se
velmi povedla, byla výprava celého
druhého stupně do Tetína. Část jsme
šli pěšky, k přesunům jsme pak z časových důvodů použili i autobus. Seznámili jsme se s historií obce a navštívili tři tetínské kostely.
Tohle je jen stručný a neúplný výčet
našich zážitků z dvou dnů, kdy jsme
byli dočasně »evakuováni« z budovy naší školy. Vzhledem k příznivému počasí to byly zážitky velmi milé
a navíc nám kuchařky připravily
chutný oběd. A pak už nás čekaly
podzimní prázdniny.
Hana HaVeLKOVÁ, ZŠ Liteň

Školákům se podepsal Zdeněk Troška i Václav Postránecký
ZNÁMÝ REŽISÉR V LITEŇSKÉ ŠKOLE NĚKOLIK DNÍ NATÁČEL NOVÝ RODINNÝ FILM STRAŠIDLA
Známý režisér Zdeněk Troška chystá nový rodinný film – pohádku Strašidla. Příběh je o rodině strašidel,
která žije na okraji města v polorozpadlém domě. A také o sousedských
vztazích a problémech s úřady…
Premiéra je plánovaná příští rok v
srpnu, budeme se těšit. Hlavně jsme
ale zvědaví, jak to bude ve filmu slušet liteňské škole - několik dní se totiž natáčelo také u nás. Většina záběrů vznikala ve třídě 3. A. Pan režisér dětem na památku nakreslil obrázek a připojil i milé věnování.
Svůj podpis přidali herci Václav Postránecký a Anna Polívková.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň
Foto Ondřej PECHAR
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Domeček má otevřeno pro každého
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
V září jsme společně s dětmi a rodiči prožili Loučení s létem v Litni,
Karlštejnský Halloween a drakiádu,
Zámecký divadelní minifestival v
Králově Dvoře a Netopýří putování
v Koněpruských jeskyních.
Na co dalšího se s Domečkem můžete těšit? Již od října se pilně chystáme na Adventní vystoupení v Karlštejně i v Litni, které nás čeká 29. 11.
V pondělí 16. 11. vyrazíme na výlet
do Mělníka a okolí. Od 25. listopadu
se začneme připravovat na Vánoce, a
to výtvarnými vánočními dílnami na
zámku v Králově Dvoře a v Litni. Ve
čtvrtek 10. 12. pořádáme 3. ročník
Andělské cesty, putování pro vánoční světlo a kouzlo na hrad Karlštejn.
Jedenkrát měsíčně se můžete zúčastnit relaxačního odpoledne pro veřejnost při pletení košíků, výrobě vitráží v Litni a na zámku v Králově
Dvoře. Od ledna 2016 budeme pro
děti ze zájmových útvarů pořádat
víkendová nocování na zámku v
Králově Dvoře.
Tradiční a hojně navštěvovaný liteňský školní ples (10. února) je určen
výhradně pro mladé dámy a pány,
žáky liteňské základní školy. Mezi
nimi již nyní vládne nervozita, kdo
že bude nový král a královna. Několik dní po takto výjimečné události
odjíždíme, již po osmnácté, na zimní
expedici do hor - tentokrát budeme

svém volném čase a mimo kroužek
vytvářet kvalitnější prostředí pro
naše ratolesti. Díky vám!
Eva KNopovÁ, Krupná

Aktuality z Litně i okolí

RELAXACE S KOŠÍKY. Jednou z aktivit liteňského Domečku je relaxační
odpoledne s pletením košíků.
Foto Eva KNOPOVÁ
putovat k severnímu pólu. Jak se tam mobilizační, kulturní a výtvarné čindostaneme? Zvládneme to na lyžích nosti v Litni i Berouně.
i na snowboardu, a to vše pod vede- Děkuji Našim novinám i všem, kteří
ním odborných instruktorů s praxí. se čímkoliv a jakkoliv podíleli a poVzhledem k umístění naší expediční dílejí na fungování Domečku. Bez
základny letos nazujeme i běžecké vás by to byla opravdu jen organizalyže. V příznivém počasí (tzn. bude ce, kde děti tráví svůj volný čas, ale
sněhu mraky) můžeme vyzkoušet i my jsme nejen to. Jsme místo, kam
polární sněžnice.
děti chodí i mimo kroužky, chodí
Naší další prioritou se v tomto roce nám pomáhat na akce, vytvářet kulistali senioři. Ve spolupráci s Domem sy pro své mladší kamarády atd. A to
seniorů TGM v Berouně nabízíme jen díky lidem, kteří se nebojí ve

* Starý strom, který by při poryvu
větru mohl poškodit okolní nemovitosti, pokáceli na konci října v Leči
liteňští dobrovolní hasiči. Po průzkumu bylo kácení, na které bylo vydáno povolení, běžným způsobem a
pomocí lezců vyloučeno. Na místo
byla proto přistavena montážní plošina, s jejíž pomocí byl strom ořezán
a pokácen.
Jiří HRÁCH
* Sýrovým provázkům Martina
Homoly z Bělče bylo v říjnu uděleno ocenění Regionální potravina
2015. Produkt farmy Homolka zvítězil v kategorii Sýry včetně tvarohu. Osm středočeských výrobků s
výjimečnou kvalitou a chuťovými
vlastnostmi bylo oceněno na výstavě
Zemědělec v Lysé nad Labem. (mif)
* Novou knihu Živnostníci berounští i přespolní pokřtil berounský publicista Rudolf Kadeřábek. Značnou
část díla věnuje autor mapování historie živnostenského prostředí v Litni, zejména působení podnikatelského rodu Daubků v liteňském zámku
a okolí, i dalším liteňským živnostníkům.
Kameel MaCHaRt

Některé desky na židovském hřbitově ještě stojí
NAVŠTIVTE TICHÝ KOUT ZA LITNÍ A ZAMYSLETE SE NAD OSUDY LIDÍ, KTEŘÍ JSOU ZDE POHŘBENI
Kdykoliv vystupuji na prvním nástupišti pražského Wilsonova nádraží,
míjím památník připomínající strašné transporty židovských dětí a vlastně židovských obyvatel vůbec - nejdřív do ghet a potom přímo do vyhlazovacích koncentračních táborů.
Pojem gheto nám byl na začátku války neznámý. Netušili jsme, co se v
tomto slově skrývá, kolik hrůzy, kolik utrpení! Nezapomenu na válečný
den, kdy bylo řevnické vlakové nádraží v ranních hodinách přeplněno
lidmi se skrovnými zavazadly a se
smutkem v očích. I na chování dětí

bylo znát, že cítí, že se děje něco zlého, co postihne jejich rodiče a nakonec i je samotné. Zvláštní tiché napětí, někdy i úsměv - to když se s nimi přišli rozloučit jejich řevničtí přátelé. Tak to bylo tehdy snad i celé
dopoledne.
Vlakem, kterým jsem jel já, neodjížděli - čekali na ostatní, které postihl
stejný osud. To smutné ráno se mi
vrylo do paměti. Vzpomínka na něj
se mi vrací pokaždé, když procházím místy, kde tito lidé žili spolu s
námi v dobrém občanském soužití.
Nebylo jim dopřáno klidného odpo-

činku ani na hřbitově. Jejich duše
někde bloudí spolu s těmi, s nimiž
žili. Židovské hřbitovy jsou v současnosti již jen památkou. Navštívil
jsem jich několik, všechny hovoří
dávnou minulostí.
Právě takový je i židovský hřbitov v
Litni. Odlehlé místo, kde se nachází,
svědčí o tom, že Židé byli nuceni se
separovat od křesťanského obyvatelstva. Cesta k němu je spíše polní.
Když jsem tu byl naposledy, brána
byla otevřená. Prostor hřbitova svědčil o jakési péči: tráva byla posečená, přístup k hrobům byl volný. Ně-

které kamenné desky dosud stojí, jiné popadaly nebo byly neznámými
vandaly poraženy. Na mnohých jsou
ještě patrna jména známých židovských rodin z Litně i okolí. Známých
pro koho? Pro nás pár, kteří je ještě
pamatujeme živé a zažívali jsme s
nimi jejich tragedii. Místa po nich
zůstala prázdná. Jejich podíl na kulturním a hospodářském životě Litně
již není. Navštivme častěji ten tichý
kout za Litní, postojme a zamysleme
se nad jejich osudy. Vždyť jen málo
chybělo k tomu, abychom je následovali. František ŠEdivý, Řevnice

Pohledy do liteňské minulosti
Se zajímavými záběry Litně vás prostřednictvím své sbírky starých
pohlednic seznamuje obyvatel městyse, sazeč a dobrovolný hasič Lukáš MÜNZBERGER.

ZÁBAVNÉ VÁNOCE
VÁ
ÁNOCE

V KLADN
KLADNĚ
MÓDNÍ ZNAČKY
ZNA

POHODO
POHODOVÉ
PARKO
PA
ARKOV
VÁNÍ
ÁNÍ
PARKOVÁNÍ

Pohlednice zaslaná v roce 1928 zachycuje tehdejší podobu bývalého správcovského obydlí v Litni.
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Caparti byli bruslit, skončili u lékaře
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„V té době byli již lékaři i zdravotní
personál seznámeni se situací - dětí
se stejnými zdravotními příznaky
tam bylo víc. Lékař jako příčinu určil poleptání čpavkem, doporučil
klid na lůžku, dostatečné množství
tekutin a ranní kontrolou u obvodního lékaře,“ dodal s tím, že jeho dcera
byla druhý den poslána obvodním
lékařem na ORL, kde bylo zjištěno
poleptání sliznice a zduření záklopky jícnu. „Byla jí nasazena antibiotická léčba spolu s kortikoidy. Na
kontrolu má přijít příští týden, v případě zhoršení stavu ihned vyhledat
lékařskou pomoc,“ uzavřel Batík.
O několik řevnických školáků se
musela postarat také zdejší záchranka. „Ve čtvrtek odpoledne jsme převáželi prvního z dětských pacientů,
kteří měli potíže s dýcháním,“ uvedl
její ředitel Bořek Bulíček. „V noci
přibylo telefonátů rodičů, kteří žádali radu, co dělat s kuckajícími capar-

Starostka ocenila
aktivní obyvatele Letů

Ocenění starostky obce Lety určené
lidem, kteří nezištně pracují pro
»svoji« obec, se poprvé udělovalo
na letošním Martinském posvícení 7.
11. v Letech. Premiérovou cenu převzali Josef Šůra za celoživotní práci
pro FK Lety, Karel Ráž za práci pro
kynologický klub, Petr Strnad za vedení dětí k lásce k fotbalu, Hana
Hůlková za organizaci vzdělávacích
a kulturních akcí v letovské knihovně, Hana Hříbalová a Petra Vaňková za práci pro místní Sokol, Alena Vanžurová za vedení letovské fotogalerie a velitel hasičů Jakub Šůra.
Barbora TESaŘová, Lety

Dle paragrafu...
ZLODĚJ UJEL S AUTEM. S vozem
Citroën Xsara Picasso zaparkovaným u domu v Bělči odjel 4. 11. neznámý lupič. Auto nebylo uzamčeno
a klíče od něj byly uloženy u řadící
páky. Majitel vyčíslil škodu na
50.000 korun. Jaromír MESTEK
NABOURAL DO STROMU. U dopravní nehody mezi Dobřichovicemi a Černošicemi zasahovali 1. 11.
řevničtí profesionální hasiči spolu se
záchrankou a policií. Osobní auto
přerazilo sloup telefonního vedení a
narazilo do stromu. Dvě zraněné
osoby skončily v péči řevnických
záchranářů.
Pavel VINTERA
UKRADL FAVORITA. Jízdní kolo
značky Favorit ukradl na začátku listopadu z přístřešku u domu v Hlásné Třebani neznámý zloděj. Majiteli
způsobil škodu 1.000 Kč.
(jam)

ty, kteří si dopoledne byli zabruslit v
Černošicích. Pozdě v noci jsme do
nemocnice vezli druhé dítě s dýchacími potížemi,“ dodal s tím, že další

holčičku, která si stěžovala na zhoršené dýchání, transportovali záchranáři v pátek odpoledne.
Provozovatelé černošického stadio-

Z našeho kraje

JABLÍČKOVÁNÍ. Podzimní odpoledne na téma Jablíčkování prožily děti spolu s rodiči v zadnotřebaňské mateřské škole. Jako každoročně jsme tak oslavili Den stromů - na počest tohoto dne jsme na zahradě vysadili další jabloň.
Letos byla vyhlášena soutěž o nejlepší jablíčkový recept a pak jsme společně
vyrobili na památku Jablíčkovou kuchařku. Maminky donesly do školky výborné moučníky. Odborná porota vybrala ty nejlepší - tři autorky dostaly zlatou vařečku. Během odpoledne si rodiče s dětmi mohli vyrobit věnec z jablíček, prostírání či zarámovat obrázek. Nakonec jsme se vydali na Ostrov a na
Berounku vypustili jablíčkové svícny. Děkujeme všem za vydařené podzimní
odpoledne.
Text a foto Lenka MihaLíková, MŠ Zadní Třebaň

U Paviána se kreslily strašidelné obličeje

Páteční odpoledne 23. října nebylo v hospodě U Zrzavého paviána v Halounech k hnutí. Sál byl zaplněn maminkami, ale kupodivu i tatínky, kteří
přišli se svými ratolestmi na 4. ročník Halounského dýňování. Dětská fantazie nebrala mezí, takže vznikaly opravdu zajímavé tvary a barvy tykví. Na
dýních se vykreslovaly strašidelné obličeje. Z dužiny nám paní kuchařka
připravila krémovou dýňovou polévku a luxusní koláč. Se svými dýňovými
výtvory se pak všichni vydali k potoku, kde jsme povídali o významu dušiček.
Lucie BOXANOVÁ, Lenka DVOřÁKOVÁ, Halouny

Řevničtí si připomněli vznik Československa
Výročí vzniku samostatného Československa si obyvatelé Řevnic tradičně připomněli u pomníku na náměstí Jiřího z Poděbrad. Letošní
setkání zahájil starosta Řevnic Tomáš Smrčka přivítáním zúčastněných a krátkým projevem. Poté položil k pomníku kytici. Další program patřil dětem z místní školy,
které zazpívaly několik písní. Přítomní si poté zazpívali s doprovodem reprodukované hudby českou
státní hymnu. Děti posléze zazpívaly i slovenskou část hymny. Je smutné, že si slavnostní den přišlo připomenout tak málo lidí
Text a foto Lucie BoXaNová,
Svinaře

Hlásnotřebaňští Plamínci řádili na trampolínách

Hlásnotřebaňská výprava v Praze.

nu odmítají, že by zdravotní problém
řevnických dětí způsobil únik čpavku používaný při úpravě ledu. Profesionální hasiči z Řevnic, kteří byli
ve čtvrtek hodinu před půlnocí na
stadion přivolání ke kontrolnímu
měření úniku amoniaku, už žádné
hodnoty, které by překračovaly hygienické normy, nenaměřili. Případ
vyšetřuje policie. Miloslav FRÝDL

Foto aRChiv

V sobotu 24. října vyrazili Plamínci, malí hasiči z Hlásné Třebaně, na výlet do Prahy. Vedoucí pro ně zorganizovali výlet do Jumpparku.
Po jízdě vlakem se všichni tramvají svezli na zastávku
Želivského, ze které pěšky došli k Jumpparku.
Po zaplacení vstupného jsme zhlédli na velké televizi
instruktážní video a šli se převléknout. Pět vedoucích si
rozdělilo Plamínky do skupin a šlo se skákat. Hodina
utekla velmi rychle. Všichni si ale všechno vyzkoušeli a
moc se jim to líbilo. Úspěch měla hlavně pěnová jáma,
3D vybíjená a dlouhé trampolíny. Všem ostatním doporučujeme na toto úžasné místo vyrazit.
Sabina a Lenka KuDLÁčKOVY, Zadní Třebaň

* Neprůjezdná bude od 10. 11. 9.00
do 11. 11. 17.00 kvůli frézování a asfaltování Mořinská ulice v Letech.
Uzavřen bude úsek mezi ulicí Nad
Třešňovkou a zatáčkou ulice Mořinská se zrcadlem.
(ime)
* Položení základního kamene vilového komplexu Corso Pod Lipami se
uskuteční 11. 11. od 15.30 za domem
čp. 2 na náměstí v Řevnicích. Vystoupí těleso místní ZUŠ.
(pek)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 12. 11. od
18.00 v místním Společenském domě.
(pef)
* Sbírku použitého ošacení organizuje v Karlštejně a Zadní Třebani Diakonie Broumov. Oblečení, lůžkoviny, látky, domácí potřeby, přikrývky,
obuv, hračky i knihy můžete odevzdávat do 15. 11. v podloubí Úřadu
městyse Karlštejn a do 20. 11. na OÚ
v Zadní Třebani.
(per, pef)
* Bezplatný seminář Facebook a jiné sítě se koná 18. 11. od 18.00 v Kulturním středisku U Koruny Radotín.
Tématem je, jak ochránit děti při používání sociálních sítí.
(kad)
* Tradiční prodejní výstava květinových dekorací se koná od 21. do
29. 11. (denně 12 - 19.00) v sále
MUDr. Fürsta Dobřichovice.
(ak)
* Výběrové řízení na pozici referenta/referentky Odboru sociálního,
Úseku sociálně právní ochrany dětí
vyhlašuje Úřad městské části PrahaRadotín. Přihlášky je třeba na úřad
doručit do 30. 11. 12.00.
(kad)
* Na průvod za tajemnými bytostmi,
který již podesáté pořádal spolek
Broučci, se 6. 11. v Zadní Třebani
vydala početná skupina dětí s rodiči.
Od hasičské zbrojnice se s lampiony
i jinými světýlky šlo na špičku Ostrova. Zde na děti čekaly tajemné bytosti, pouštěly se lodičky se světýlkem po řece i balónky štěstí... Odměnou za statečnost byly sladkosti a
pohoštění v restauraci na Ostrově.
Dík všem, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu akce. Petra FRÝDLOVÁ
* S transportem těžkého pacienta
do sanitky pomáhali 2. 11. v Karlíku
řevničtí profesionální hasiči. (pav)

Školáci do Anglie
odjeli se zpožděním

Zadní Třebaň - Se čtyřhodinovým
zpožděním odjely 7. listopadu děti
ze zadnotřebaňské málotřídky na výukový pobyt do Anglie.
Díky dotaci, kterou pro školu získala ředitelka Pavlína Fialová, stráví
dvacet dětí šest dnů ve městě Hastings, které se nachází na pobřeží
jižní Anglie, 85 km od Londýna.
Kromě výuky školáci navštíví
Brighton, Eastbourne či Sussex. Jeden den stráví v Londýně, kde zhlédnou Buckinghamský palác či hodinovou věž Big Ben.
(pef)
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Překvapení frantíci dostali pusu na tvář
Z JOHANNESBURGU SE HLÁSÍ JIHOAFRICKÁ SPOLUPRACOVNICE NN KATEŘINA ŽIVNÁ
Téměř tři měsíce prázdninového pobytu v Čechách nám opět utekly jako
voda. Děti stihly ještě měsíc školy v
Dobřichovicích, se spolužáky absolvovaly školu v přírodě a obě skládaly závěrečné zkoušky. Setkání s přáteli, rodinou, výlety..., to vše krásně
vyplnilo čas. Znovu jsme si uvědmili, do jak krásné země jsme měli
štěstí se narodit, jak je nám tu dobře
a že se máme kam vrátit. Ale vše jednou končí, a tak i my jsme museli
znovu, potřetí, zabalit kufry.
Ještě nás ale čekalo milé rozloučení,
které nám připravili naši úžasní kamarádi. Aniž bychom tušili, co se
bude dít, byli jsme pozváni na rozlučkovou večeři. Když jsme onoho
tropického, pozdně letního večera
vcházeli do domu hostitelů, jako
první jsme ucítili vůni zapálených
vánočních františků a rozeznávali
melodii z vánočního CD Notiček. V
obývacím pokoji stál překrásně nazdobený smrček se spoustou dárků,
slavnostně prostřená štědrovečerní
tabule, ryba, bramborový salát... Neubránila jsem se slzám dojetí: drazí
kamarádi připravili jen a jen pro nás
krásné Vánoce, když během těch
skutečných nemůžeme být spolu.
Hned druhý den jsme odcestovali.
Tentokrát s přestupem v Paříži, kde
jsme již jako zkušení cestovatelé nezakufrovali, ale v klidu a pohodě využili skoro tři hodiny na večeři. A
nejen na ni. V odletové hale jsme objevili volné piano, na které zrovna
nikdo nehrál, a zkusili jsme něco zabrnkat. Po chvíli se přidal mladý

Sašenka a Jeník Živných na letišti v Johannesburg. Foto Kateřina ŽIVNÁ
Asiat, a tak nám čas utíkal. Předod- jezdu ze země musí mít dospělá doletovou pohodu a klid narušila až provázející osoba u sebe k předložepracovnice z přepážky, která obchá- ní rodný list dítěte s uvedením obou
zela cestující s dětmi a žádala, aby- rodičů, ověřený a přeložený, dále
chom se přesunuli ke speciální pře- prohlášení druhého rodiče o tom, že
pážce k odbavení a kontrole doku- děti mohou cestovat pouze s druhým
mentů. V tom mi to došlo: Mám ob- rodičem. Do ČR jsme cestovali ještě
rovský průšvih! V JAR totiž od červ- před platností tohoto nařízení, takže
na 2015 platí nové nařízení pro ces- jsme dokumenty nepotřebovali. Ale
tování s dětmi. Při vjezdu nebo vý- na cestu zpět už ano, na což jsem

úplně zapomněla - všechny dokumenty jsem nechala uložené ve velkém kufru v trupu letadla. Co teď?
Snažila jsem se úřednici přemluvit,
ať nás pustí, že dokumenty mám dole v kufru a v Johannesburgu je mohu předložit. Nebyla s ní ale žádná
řeč. Děti plakaly, že zůstaneme o půlnoci trčet v Paříži a mně bylo špatně
při představě, jak budu situaci řešit.
Nabídli mi alespoň, že se pokusí
stopnout můj kufr, ale není jistota, že
to stihnou do odletu a nikdo na nás
čekat nebude. Stres jako hrom!
Tak se mi podařil ještě další zmatek.
Dala jsem úřednici špatná čísla zavazadel, pomíchaly se mi totiž samolepky s těmi z května. Ponaučení: samolepky neskladovat! Znamenalo to
další desetiminutovou ztrátu. Nejradši bych se neviděla. Řada směr
paluba naštěstí byla stále ještě dost
dlouhá, tak mi srdce poskočilo, když
přišla konečně úřednice se zprávou,
že kufr našli. Musela jsem nechat
děti u brány a běželi jsme společně s
úřednicí místy, kam se normální cestující nedostane až na letištní plochu,
kde pod křídlem čekali dva chlapíci
s mým modrým kufrem. Ufffff, tak
se mi ulevilo, když jsem složku doslova vyhrabala z kufru, že jsem těm
dvěma překvapeným frantíkům vlepila pusu na tvář. Jsme zachráněni!
Ještě kvapem zpět, vyzvednout děti
a už letíme trochu se zchladit z českých tropů do příjemné africké zimy.
Tak nám ten třetí rok začal poněkud
divoce, ale snad se už nic horšího nestane!
Kateřina ŽIVNÁ, JAR

Jedenáctý ročník závodu horských kol
• Termín konání závodu: sobota 14. listopadu 2015
• Prezence: 7.00 hod - 11.00 hod (Lety - náves)
• Start: ve 12.00 (Lety - náves)
• Vyhlášení: v 16.00 hodin
• Startovné: předem zaplacené 400,- Kč, v den závodu 500,- Kč
• Závodníci přihlášení předem obdrží dárek.
• Uzávěrka přihlášek: v pátek 13. listopadu 2015 ve 12.00 hodin

web: www.transbrdy.cz
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Holky do Drážďan dopluly po Labi lodí
VÝPRAVA Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ SE KOCHALA HISTORICKÝM CENTREM STAROBYLÉHO NĚMECKÉHO MĚSTA
Autobusem z Prahy do Děčína se vydala skupina žen z Hlásné Třebaně,
které si říkají Holky v rozpuku. Byla
velká mlha, a tak jsme měly smíšené
pocity. Čekala nás totiž plavba lodí z
Děčína do Drážďan. Štěstí nás ale
neopustilo - při nástupu na loď byla
náhle mlha pryč a sluníčko nás provázelo celou dobu našeho výletu.
Pluli jsme romantickým labským
kaňonem a pořád bylo co obdivovat.
Měli jsme dokonce i zamluvený salonek, kde jsme se naobědvali, ale
protože bylo opravdu nádherně, strávili jsme většinu času na horní palubě a fotili a fotili. Minuli jsme Hřensko, Bad Schandau, v Königsteinu
jsme obdivovali pevnost, jejíž historie sahá až do 12. století. Stolová
hora pod Königsteinem patřila kdysi
k Českému království. Jsou zde i
nejstarší dochovaná německá kasárna z let 1589-1590.

Minuli jsme Rathen, Wehlen, viděli
jsme rezidenční město Pirna i pozoruhodný hrad tyčící se na kopci Sonnenstein. Cesta z Děčína do Drážďan
měří 67 km, lodí trvá 4,5 hod. Ale
krásně nám to uteklo a začala prohlídka Drážďan. Někteří si možná
pamatují na trosky v centru města po
náletech v roce 1945. Dnes je vše
nádherně opraveno. Prošli jsme
Zwinger, komplex muzeí a obrazáren, obdivovali novorenesanční
Semperovu operu, která byla zničena dokonce dvakrát - jednou požárem a pak během bombardování.
Znovu otevřena byla v roce 1985.
Překrásná je i katedrála Nejsvětější
Trojice, nazývaná Hofkirche, největší chrámová stavba v Sasku. Kostel
Frauenkirche je asi nejznámější dominantou města. V roce 1945 byl
zničen a jeho trosky ponechány jako
připomínka hrůz války. Po sjednoce-

V DRÁŽĎANECH. Holky v rozpuku v drážďanském barokním areálu Zwinger.
Foto ARCHIV
ní Německa se začalo s jeho rekonstrukcí, která byla dokončena slavnostním znovuvysvěcením v roce
2005. A ještě jedna zvláštnost: v Augustustrasse je 101 m dlouhý nástěnný obraz, který je složen z 25 000
míšeňských porcelánových kachlí!
Výlet byl velmi zdařilý, budeme
dlouho vzpomínat na všechny krásy,
co jsme viděli. Jitka ŠVECOVÁ,
Hlásná Třebaň

Naše noviny - XXVI. ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní.
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Naše noviny jsou k dostání: Z. Třebaň:
Obchod Jednota; Řevnice: Trafiky Pod
Selcem, u Zámečku, na nádraží, obchod U
Jelínků, nákupní středisko Jednota,
Potraviny POGRR, cukrárna, drogerie;
Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře:
Obchod; Lety: OÚ, Billa, Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina,
večerka; Karlštejn: Obchod, Koloniál,
čerpací stanice; Dobřichovice: Nákupní
středisko, stánek u nádraží, Plynbouda,
čerpací stanice; Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Chlumec: Obchod;
Vižina: Obchod.
E-mail: redakce@nasenoviny.net;
http://www.nasenoviny.net

Naše noviny 22/15

SPORT, CESTY, Strana 12

Lety obraly o bod lídra ze Zbuzan
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Podzimní část mistrovských soutěží pomalu končí zbývá odehrát poslední zápas. Liteň »projela« duel s chyňavou
kontumačně, Lety nečekaně získaly bod v utkání s lídrem tabulky.
FK LETY, krajská I. A třída
FK Lety - Zbuzany 2:2, penalty 1:4
Branky: rosenkranz, nejepsa
Favorizovaný vedoucí celek hostí
mohl zvítězit, ale nadšeně bojující
domácí »urvali« bod. Od úvodního
hvizdu se hrál svižný fotbal. V 8. minutě se ujali domácí vedení, Rosenkranz vystřelil ze standardky a brankář vyrazil míč až za brankovou čárou. V 10. minutě odkopával Vácha
od branky a trefil do zad dobíhajícího Pánka, od něhož se míč odrazil do
opuštěné domácí branky -1:1! V 34.
minutě se znovu radovali hosté, centr
ze strany hravičkoval Kincl do sítě 1:2. Mezi 53. a 61. minutou si vypracovaly Zbuzany čtyři gólovky, které
ale Vácha vychytal. V závěru vrhly
Lety zbývající síly do útoku a v 89.
minutě byl před brankou faulován
pronikající Janouš. Z penalty vyrovnal Nejepsa. Ve střelbě ze značky pokutového kopu domácí již potřetí selhali! Bod získaný s týmem plným
zkušených fotbalistů je pro ně ale
velkým úspěchem! Jiří KÁrnÍK
Lety - nespeky 1:1, penalty 3:5
Hosté za podpory rozhodčích vyrov-

Garda odletěla do USA
Zadní Třebaň, USA – Na desetidenní výpravu do USA 6. 11. z pražského letiště Václava Havla odletěla fotbalová Stará garda Zadní Třebaně.
V Seattlu ji čekají dva zápasy s místními borci a navrch »fotbálek« šest
proti šesti. Bohatý je i doprovodný
program: čtrnáct sportovců od Berounky mj. navštíví muzeum a továrnu firmy Boeing, zoo, zimní středisko Snoqalmie či ledovec Mt. Rainier. „Ve středu 11. 11. absolvujeme
oslavu Veterans Days, na to se obzvláště těšíme,“ uvedl jeden ze členů
expedice, brankář Miroslav Bouberle s tím, že »gardisté« si všechny zážitky zaznamenají do speciálně založeného deníku.
(mif)

Výlet na koloběžkách

Koloběžkového výletu, který uspořádal řevnický spolek Kalamář, se
zúčastnilo 13 dětí. Vlakem se vydaly do Radotína, kde »osedlaly«
stroje a vydaly se 14 km po cyklostezce zpět do Řevnic. Cestou plnily
úkoly a dočkaly se i zmrzliny či dortíků v cukrárně. Cestu zvládli na
jedničku všichni, i nejmladší, pětiletý Pepík.
Text a foto
lucie BOxANOVÁ, Svinaře

nali v 94. minutě. A to ještě ve 47 minutě zahodili soudcem vymyšlenou
penaltu.
Jiří KÁrnÍK
DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Jinočany - Dobřichovice 1:3
Branky: Šlapák 2, Plzák
Domácí potřebovali vyhrát, ale fotbalovější hosté bez problémů přečkali kraťoučký úvodní tlak soupeře, načež ho zatlačili na jeho polovinu a v
zárodku napadali jeho rozehrávku.
Jinočany vydržely vzdorovat do 15.
minuty, kdy Šlapák střelou k tyči
otevřel skóre. Na domácího gólmana
se valil útok za útokem, jenže z

nic nezmohli a hosté pokračovali v
zahazování šancí.
(oma)
Dobřichovice - Dobrovíz 0:0
Ačkoliv utkání skončilo bez branek,
diváci mohli sledovat mimořádně napínavý zápas. Favorizovaní hosté,
kteří jsou v tabulce druzí, jsou podporováni značnými finančními částkami nadnárodním obchodem Amazon. Hráčský kádr odpovídá jejich
cíli. Dobřichovice, aktuálně páté, se
poprvé konečně sešly v téměř nejsilnější sestavě. Navíc podaly nejlepší
výkon podzimu. Na hranici sebeobětování sehrály naprosto vyrovnaný
zápas a měly dokonce více šancí na

»Stříbrná« přípravka nestačila jen na Jablonec

Další úspěch si připsala fotbalová přípravka FK Lety. Ve skvěle obsazeném
turnaji, kterého se v Benátkách nad Jizerou mj. zúčastnily týmy Jičína, Mladé Boleslavi, Kolína, Berouna, Xaverova či Vlašimi, se probojovala až do
finále. V něm podlehla klukům z Jablonce nad Nisou. Foto NN M. Frýdl
množství šancí se podařilo skórovat
opět jen Šlapákovi ve 39. minutě. To
se mohlo hostům vymstít, protože
domácí hned po přestávce z první akce snížili. Naštěstí se Dobřichovice
probudily a znovu opanovaly hrací
plochu. V 75. minutě poslal Halenka
dlouhý pas do křídla, na Plzáka. Jeho
úprk po lajně pomalí obránci nezachytili, takže zamířil do pokutového
území a z úhlu prostřelil bezmocného gólmana - 1:3! Domácí už se na

vstřelení vítězné branky, než suverénní, namachrovaní hosté.
(oma)
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZt - Hudlice 1:1
Branka: Čermák
Zápas sousedů v tabulce nepřinesl
pohledný fotbal. Přesto byl Ostrovan
od začátku aktivnější. To přineslo
ovoce v 16. minutě, kdy rychlá akce
po křídle skončila u Čermáka, který
v jasné pozici nezaváhal. Bohužel

domácí jednobrankové vedení neudrželi, deset minut před koncem poločasu Hudlice vyrovnaly. V druhé půli
už branka přes náznaky šancí na
obou stranách nepadla.
(Mák)
chodouň - OZt 1:4
KARLŠTEJN, okresní III. třída
Olympie Zdice B - Karlštejn 0:0
Překvapivá bodová ztráta lídra tabulky na půdě jedenáctého celku. Herní
převahu, především ve druhé části,
nedokázal Karlštejn brankově vyjádřit - v ofenzivě postrádal důraz a
přesnost v zakončení. I přes remízu
drží Karlštejn první příčku.
(miš)
tmaň - Karlštejn 0:8
Branky: Klusák 5, Jiří Kučera,
Kirchmann, Pavel Kučera
ŘEVNICE, okresní IV. třída
Černošice - Řevnice 2:2
Branky: Matoušek, Wrobel
Hosté do zápasu nevstoupili dobře a
po chybě obrany inkasovali už ve 3.
minutě. Naštěstí se z šoku rychle vzpamatovali, převzali iniciativu a zaslouženě do poločasu vyrovnali.
Druhý poločas měl podobný scénář:
Poměrně rychlé vedení domácích a
vyrovnání hostí. Další šance řevničtí
borci nevyužili.
(pac)
Středokluky - Řevnice 4:7
Branky: Wrobel 5, Matoušek,
Zajíc
LITEŇ, okresní IV. třída
chyňava B - Liteň 3:0 kontumačně
Liteňští borci se nesešli. Důvodem je
neskutečná marodka - šest hráčů mělo zdravotní problémy!
(mik)

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
FC Zavidov - FK Lety 15. 11. 13:30
DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Horoměřice-Dobřichovice 14. 11. 13:30
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Vysoký Újezd 14. 11. 13:30
KARLŠTEJN, okresní III. třída
Karlštejn - Cem. Beroun 14. 11. 10:15
ŘEVNICE, okresní IV. třída
Řevnice - Kazín B 15. 11.13:30

Roveři vandrovali brdskými Hřebeny
Na státní svátek 28. října se řevničtí
Roveři sešli na Výskokách, nedaleko Hvíždince. Večer jsme zahájili
večeří a pak jsme povídali u ohně až
do pozdních hodin. Ráno po probuzení, hygieně a snídani jsme se vypravili na rozcestí U Trojáku a pokračovali po červené hřebenovce. Cestou jsme si zahráli pár pohybových
her a oběd si dali na rozcestí U Červeného kříže. Po malém odpočinku
jsme sešli do Kytína, kde jsme se zastavili na návsi. Následovala hra, ve
které po zbytek cesty nesl každý batoh kamarádovi, kterého si vylosoval. Nocovali jsme na Zelených Šiškách nedaleko studánky Bílý kámen.
Večer hra pokračovala chystáním
spaní a vařením večeře pro kamaráda. V pátek ráno jsme vyrazili směr
Stožec. Aby cesta byla zajímavější,
každý dostal nějaké »postižení« (nevidí, nemluví, má siamské dvojče).
S tímto hendikepem jsme došli až na
Jelení palouky, kde hra končila, a
následoval oběd. Poté jsme vystoupali na vrch Studený. Od rozhledny

jsme pro změnu klesali k pramenu
Brdlavka a pak už to byl jen kousek
do Krkavčího údolí, kde jsme nocovali. Večer jsme hráli na kytaru a
zpívali a také hráli různé hry. V sobotu jsme to vzali přes Velkou Babu,
Křižatky až na Plešivec, kde byl
nádherný výhled do okolí. Celou

výpravu jsme zakončili v Rejkovicích na nádraží, odkud jsme se vrátili vlakem do Řevnic. Celý vandr
nám počasí přálo a ušli jsme krásných 47 km. Putování pěknou podzimní krajinou se vydařilo na výbornou.
Šimon Martinec,
roveři Řevnice

NA OSADĚ. Roveři v trampské osadě Zelené Šišky. Foto Tereza lACIGOVÁ

