
Poberouní - Většina provozovate-
lů restaurací v dolním Poberouní
hlásí, že je na prosincový rozjezd
elektronické evidence tržeb (EET)
připravena. Jedním dechem ale
dodávají: nikdo neví, jak to bude
fungovat, je to jedna velká nezná-
má. navíc kvůli ní budeme muset
nejspíš zdražovat.
Zavádění takzvaných e-tržeb má při-
jít ve 4 etapách. Jako první jsou od
letošního 1. 12. na řadě právě podni-
katelé v oblasti ubytovacích a stra-
vovacích služeb. Ti, kdo ji dosud ne-
měli, si musí pořídit pokladnu EET. 

„Na pokladnu jedeme již od počát-
ku. Nyní jsme jen doinstalovali nový
modul pro komunikaci s finanční
správou,“ hlásí ze Zámeckého dvora
Všeradice. Stejně jsou na tom v
Modrém domečku v Řevnicích.
„Navíc jsme i proškoleni a díky to-
mu jsme si vědomi mimořádností,
které budeme muset operativně řešit.
Strach z evidence ale nemáme,“
uvedla Zuzana Dudáková.
Půl roku mají pokladnu i v restaura-
ci U Máni v Hlásné Třebani. „Stále
do ní ale nemáme software, což mi
připadá problém. Nemůžeme se bez

něj připravovat a zkusit zkušební
provoz,“ říká provozovatelka restau-
race Monika Bustová. Obává se to-
ho, že nemusí mít vždy dostatečné
internetové připojení. „Takže se mů-
že stát, že nás bude EET zdržovat a
komplikovat provoz,“ strachuje se. 
Jak má celý proces vypadat? Každý
provozovatel musí mít zařízení, jež
dokáže elektronicky komunikovat
přes internet. Podnikatel při placení
zašle datovou zprávu o transakci Fi-
nanční správě. Odtud je zpět zasláno
potvrzení o přijetí s unikátním kó-
dem. (Dokončení na straně 2) (pan)

Okno rozbil kladivem,
z auta vzal peněženku

V tomto čísle Našich novin
* Martin dorazí 12. listopadu - strana 4
* Karlštejnští viděli poklad - strana 8

Karlštejn - Karlštejn má od října
vlastní zoologickou zahradu! Vla-
stně Zoodomek. Provozuje jej
stejnojmenná obecně prospěšná
společnost, jejímž ředitelem je Pa-
vel Jindra.
Kde jste se vzal v Karlštejně, místní
asi nejste? 
Nejsem. Ale nemám to ani nijak da-
leko k dojíždění - pocházím ze
Hřebče u Kladna. Do Karlštejna mě
přivedl nápad, který vyžadoval to
správné místo pro svoji realizaci - a
tak jsem se rozhodl pro zdejší Krá-
lovskou cestu. 
Obchodů či muzeí je na karlštejn-

ské »zlaté stezce« spousta. Jak vás
tu ale napadlo zřídit právě zoolo-
gickou zahradu?
Ano, je pravda že je tu spousta mu-
zeí, restaurací, obchodů... Ale přijde
mi - a prosím všechny o prominutí -
že reliéf této Královské cesty poně-
kud zešednul. Myslím, že můj ná-
pad  vybudovat zde malou zoologic-
kou zahradu v podobě Zoodomku,
by ji mohl jak malým, tak i velkým
návštěvníkům příjemně obohatit a
dát jim také možnost si od nás od-
nést spousta zážitků i poučení z říše
zvířátek obývajících nejen náš Zoo-
domek. (Dokončení na straně 3)  (mif)

SVĚTIL KAPLI. Opravenou kapli přijel do Vižiny vysvětit biskup Václav Malý. Asistoval mu řevnický farář Robert Hanačík. (Viz str. 5) Foto NN M. FRÝDL

PAVLOVÉ. Pavel Jindra se zná-
mým obyvatelem Karlštejna Pav-
lem Zedníčkem.         Foto ARCHIV

Zdražíme! hrozí restauratéři
HOSPODŠTÍ MUSÍ OD PROSINCE ZAVÉST ELEKTRONICKOU EVIDENCI TRŽEB

1. listopadu 2016 - 22 (685) Cena výtisku 7 Kč

U pomníků vzpomínali

na Československo

Pumáka Flíčka pokřtil v Zoodomku Pavel Zedníček

Bezdomovec nemohl
vstát, našli ho v křoví
Dobřichovice - Staršího muže, bez-
vládně ležícího v křoví nedaleko ná-
draží v Dobřichovicích, našla 20. říj-
na poránu náhodná chodkyně. Výp-
ravčí pak na místo přivolal městské
policisty z Černošic.
„Šlo o bezdomovce, byl střízlivý,
normálně reagoval, jen si stěžoval
na silné bolesti nohou,“ uvedl stráž-
ník Otmar Klimsza. „Sdělil nám, že
časně ráno upadl a již se nebyl scho-
pen zvednout,“ dodal. Policisté na
místo povolali záchranku  z Řevnic.
„Podchlazeného pacienta jsme pře-
vezni do nemocnice v Praze,“ sdělil
její ředitel Bořek Bulíček.          (mif)

Karlštejn - Příležitost »zrodila« zlo-
děje? Možná. Možná kdosi náhodou
zahlédl v autě položenou peněženku
a rozhodl si ji přivlastnit.
Stalo se 18. října v Karlštejně. „Ne-
známý zloděj vnikl neuzavřenými
vraty na pozemek u domu v Karlš-
tejně a rozbil zde stojícímu vozu
Škoda Fabia kladivem pravé přední
okno,“ popsal velitel karlštejnských
policistů Jaroslav Dolejší. Chmaták
ukradl peněženku s hotovostí, do-
klady a platební kartou. „Majiteli
způsobil škodu 1.500 Kč,“ dodal
policista. (mif)
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Zvládli jsme všechno, zvládneme i EET

Na první den v měsíci říjnu  připadá
Mezinárodní den seniorů. V Hlásné
Třebani se stalo již tradicí, že se tu
tento měsíc koná setkání seniorů. Le-
tošní posezení se uskutečnilo 22. říj-
na v místní Sokolovně.
Účast mohla být určitě větší - sešlo
se nás asi třicet. Akci zahájila zastu-
pitelka Iva Matějková, starosta Vni-
slav Konvalinka nás seznámil s aktu-
álními problémy obce a po zodpově-
zení našich otázek následovala volná
rozprava. Nechybělo ani dobré ob-
čerstvení, které nám perfektně při-
pravila Jana Vondrovičová,  káva a
zákusek, který pro nás upekla Jana
Šváchová. 
Kdo zůstal do 16.00 hodin, měl mož-
nost se přesunout do sálu, kde byl
připraven pořad věnovaný Karlu IV.

Učinkoval Alfréd Strejček a vokálně
instrumentální soubor dobových ná-
strojů CHAIRE. Jen tak na vysvětle-
nou - název  skupiny Chaire zname-
ná dávný ale dodnes živý pozdrav v
Řecku: Buď zdráv!
Sál se pomalu naplnil a věřím, že kdo
přišel, určitě nelitoval. Vystoupení
opravdu stálo za to.
Při loučení nás ještě umělecký ve-
doucí skupiny Josef Krček pozval na
vánoční koncert, který se na hradě
Karlštejně bude konat 27. prosince
od 18.00 hodin. „A hlavně zvonečky
s sebou!'“ nezapomněl zdůraznit.
Děkujeme všem učinkujícím za vel-
mi příjemné sobotní odpoledne. Jen
doufám, že se příští rok sejdeme v
hojnějším počtu.  Jitka ŠvECová,

Hlásná Třebaň

Budeme zdražovat! hrozí hospodští
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Podnikatel vystaví účtenku včetně
kódu, kterou předá zákazníkovi.
Zdlouhavého procesu se obává na-
prostá většina oslovených. Napří-
klad Jaroslav Kocour z oblíbeného
Srubu U Kocoura v Letech, který má
kromě vnitřního lokálu i vyhledáva-
nou venkovní zahrádku. „Jak to bu-
du dělat? Nevím. Od okénka ke ka-
se, pak pro účtenku. A to ještě mu-
sím doufat, že se nikde nic nezasek-
ne,“ kroutí hlavou Kocour, který má
za to, že na malé a střední podnika-
tele, kteří od státu nic nepožadují, to
bude velká zátěž.
Stejného názoru je i Adéla Horáková

z hotelu Grand v Řevnicích. „Auten-
tizační údaje již sice máme, stejně
tak i vybranou pokladnu, ale nelíbí
se nám, že není na všechny jeden
metr. Jinak se přistupuje k živnostní-
kům a jinak k právnickým osobám.
Též se mi nelíbí, že v první etapě je
jen pohostinství a ubytování. Proč
má být pokusným králíkem jen jedna
skupina?“ táže se Horáková.

Luboš Jelínek z hostince U Jelínků v
Řevnicích upozorňuje i na další ne-
gativní dopad, zdražování. 
„Něco stojí pokladna, něco provoz.
Takže budeme muset zvedat ceny,“
vysvětluje Jelínek. Na zkoušku již
nyní návštěvníkům tisknou účtenky.
„Zatím z toho mají štamgasti jen
srandu a lístky vyhazují. Osobně to-
mu všemu dávám tak jeden rok,“ od-

haduje Luboš Jelínek. Pokladnu si
dobrovolně pořídil o několik měsíců
dříve i jeho bratr Miroslav, který
provozuje sousední obchod. „Chci
se na tom naučit. Například včera mi
ale nešel takřka celý den internet
kvůli připojení bankovního terminá-
lu. Co bych dělal v ostrém provo-
zu?“ táže se.
I v zadnotřebaňském Společenském
domě mají obavy z toho, co bude mít
zavedení EET za následky. „Vím o
hodně případech podnikatelů, kteří
dokonce zavřou. My budeme muset
asi zdražovat, ale nevíme kdy. Nej-
spíše bude záležet na konkurenci,“
míní provozovatel Michal Blahovec.
Podle informací, které máme k dis-
pozici, v našem okolí uvažuje o
ukončení provozu například stylová
výletní hospůdka U Krobiána v Hos-
tími. Zavedení pokladen urychlilo
rozhodnutí odejít z vedení podniku
také Františka Kotršala, který provo-
zuje vinárnu Malá Morava na řev-
nickém náměstí. „Byl to jeden z dů-
vodů, ale ne ten hlavní. Shodně s pa-
nem Pohlreichem tvrdím, že souhla-
sím s kontrolou, ale podmínky by
měly být nastavené pro všechy stej-
ně. Což se neděje,“ říká Kotršal.
Uzavření Malé Moravy se její příz-
nivci ale obávat nemusejí. František
přenechává vedení své obchodní
společnici.     Pavla NováČKová

Rovina - Nejen díky dobré české
kuchyni ale i rodinné a poklidné
atmosféře si mnoho lidí oblíbilo
Hospůdku Na Návsi v Rovině.
Tradiční tužku a papír při sčítání
útraty bude muset i tady majitel
Jiří Martin vyměnit za elektronic-
kou pokladnu. 
„Rodiče patří ke generaci, která od
svých profesních a podnikatelských
počátků až dosud vyloženě nemuse-
la fungovat přes počítač, respektive
složitější počítačové systémy. Jsme
rodinný podnik a vždy jsme vše zv-
ládli, takže musíme zvládnout i za-
vedení EET,“ říká syn majitele Ja-
kub MARTIN.
Máte již pro svou restauraci zakou-
penou pokladnu?
Ještě ne. Vyhodnocujeme nabídky a
máme naplánované schůzky, se zá-
stupci jednotlivých společností nabí-
zejících tyto systémy. Problém je ve

velkém množství nabídek. Je těžké
se v tom vyznat. Kde má malý sou-
kromý podnikatel najít dostatek ča-
su, aby vše mohl relevantně vyhod-
notit a dle toho zvolit pro sebe to
»nejméně bolestivé« řešení? Vždyť
by se měl primárně soustředit na to,
aby u něj klienti byli spokojeni. Za-
tím je ale na nás rok od roku klade-
na větší administrativní zátěž.
Jak se připravujete na změnu?
Vyhodnocujeme nabídky, čekáme na
to, až naše účetní projde školením.
Od toho se bude odvíjet vše ostatní.
Času už moc nezbývá. Kvalita infor-
mačního servisu ze strany odpověd-
ných institucí je z našeho pohledu
nedostatečná, vynecháme-li portál
www.etrzby.cz. Jde o velmi technic-
ké specifikace, počítačové systémy,
odborné pojmy, různá nastavení.
Problém je v tom, že v mnoha přípa-
dech to musí vyřešit někdo jiný, což

pro nás mohou být další výdaje na-
víc. My se potom musíme naučit ta-
kové systémy »pouze« správně
nastavit a sžít se s jejich správou i
ovládáním.
Máte obavy ze zavedení EET?
Nedá se říct, že bychom měli vylo-
ženě obavy, spíše další vrásky na če-
le, které s blížícím se koncem listo-
padu budou přibývat. A s 1. prosin-
cem snad na dlouhou dobu zmizí.
Aspoň do doby, než se na malé pod-
nikatele vymyslí další administrativ-
ní zátěž. Ne, vážně. Nemůžeme tře-
ba vyloučit, že kvůli dalším nákla-
dům v souvislosti s EET nedojde ke
zdražení našich služeb. Ty největší
obavy však máme z toho, aby se
těch všude proklamovaných »až 18
miliard ročně navíc« skutečně dařilo
vybrat. Nemáme ani tak strach o
příští rok, jako spíše o roky následu-
jící.   Pavla NováČKová

Třicet třebaňských seniorů vidělo pořad věnovaný Karlu IV.

KONČÍ. Františka Kotršala přimělo zavedení elektronických pokladen ode-
jít z vedení řevnické vinárny Malá Morava. Foto NN M. FRÝDL

Co se kde chystá
* Dušičkového povídání s Helenou
Bezděkovou se můžete zúčastnit 1.
listopadu od 19.30 do 21.00 v Dob-
řichovickém domku. (ak)
* Jak se připravit na povodeň se
budou moci lidé dozvědět v řevnic-
kém kině. Veřejnou debatu pořádá
Člověk v tísni ve spolupráci s měs-
tem Řevnice 3. 11. od 18.00.    (pan)
* Řízená degustace vín se uskuteč-
ní 3. 11. od 19.00 v Kulturním domě
U Koruny Radotín. Ochutnat budete
moci produkci vinařství Šoman z
Dolních Dunajovic. Vstupné je 350
korun. Dana RaDová
* Slavnostní otevření Centra  Mari-
ny Cvětajevové, jež je součástí kni-
hovny ve Všenorech, se koná hned
dvakrát - poprvé 3. 11. od 14.00, po-
druhé 5. 11. od 15.00.                  (sah)
* Lampionový průvod pořádají 5.
listopadu skauti v Dobřichovicích.
Sraz je v 17.00 u místního zámku,
připravena bude pohádková trasa
podél Berounky. (mif)
* Zábavný a vzdělávací program
pro děti English Saturday s rodilým
mluvčím se koná 12. 11. od 10.00 v
Dobřichovickém domku.             (ak)
* Besedu s dětskou psycholožkou
Ilonou Špaňhelovou na téma Komu-
nikace Rodič - dítě hostí 14. 11. od
10 do 12.00 knihovna na návsi v Le-
tech. Na akci naváže  psychologická
poradna - I. Špaňhelová bude odpo-
vídat do 14.00.     Jitka NoSKová
* Fotografie a plány původního i
současného mostu v Dobřichovicích
si můžete prohlédnout v místním
zámku. Autory výstavy jsou Petr
Kaplan, Václav Kratochvíl a Andrea
Kudrnová. (ak)

NA KONCERTĚ. Hlásnotřebaňští senioři sledují vystoupení Alfréda Strejč-
ka a souboru dobových nástrojů Chaire. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Jaká je vaše původní profese? Jste
»od fochu«, nebo jste až dosud
neměl se zvířaty žádnou zkušenost?
Jsem původní profesí sice stavař, ale
svým srdcem jsem  již přes čtyřicet
let chovatel zvířat, a to především
exotických . Aby měla tato moje čin-
nost i patřičnou odbornou způsobi-
lost, absolvoval jsem studium akre-
ditované ministerstvem školství a
stal jsem se profesionálním chovate-
lem exotických zvířat.
Jak moc jste musel dům v Karlštej-
ně, resp. jeho okolí pro potřeby
Zoodomku upravovat?
Již delší dobu naplno využívám svo-
je stavařské zkušenosti ve prospěch
chovatelské činnosti a můžu říct, že
se mi oboje užitečně kloubí. Domek,
který jsme si k tomuto účelu prona-
jali, je sice maličký a vyžaduje úpra-
vy, nicméně při určité dávce citu pro
věc a smysluplného využití prostoru
se nám snad podaří vytvořit unikátní
zařízení. Zatím zde máme přes 30
opravdu rozmanitých druhů a mým
cílem je, aby toto číslo v budoucnu
překročilo stovku ...
Jaká zvířata  jsou v Zoodomku k vi-
dění a na které či která jste obzvláš-
tě pyšný?
Máme v expozicích zástupce hmyzu,
plazů, ptáků i mnoha druhů savců,
kteří jsou tu asi tou nejzajímavější
skupinou. Začíná několikagramovou
Pestruškou písečnou a přes mada-
gaskarské Lemury hnědé pokračuje
až k Pumě americké. Ta - byť ještě
koťátko - je asi zvířetem, kterému
věnujeme největší pozornost a jsme
na ně nejvíce pyšní.
Malou pumu začátkem října »po-
křtil« slavný obyvatel Karlštejna
Pavel Zedníček. Proč právě on?
Pro pumáka Flíčka jsme první říjno-
vou sobotu uspořádali Maxikřtiny,
na nichž jsme zároveň̌ pokřtili i ma-
lou ovečku Lízu. Při výběru kmotra
křtu jsem měl jasno - Pavel Zedníček
nás se svojí partnerkou navštěvuje
od samého začátku. O opravdu exo-
tický doprovod akce se postarala ori-
ginální mexická kapela, nechyběli
mí nejbližší ani kamarádi. Křtiny se
velice vydařily - moc děkuji za účast
všem, kteří nás přišli podpořit.
Zoodomek funguje pár týdnů. Jaké

jsou zatím ohlasy – ať už místních,
nebo návštěvníků?
Zoodomek funguje sice jen pár týd-
nů, ale určitě si našel svoje přízniv-
ce. Největší radost máme z těch ná-
vštěvníků, kteří se k nám vrací po-
druhé či potřetí, a to i v tomto vývo-
jovém stádiu, jakým si Zoodomek
právě prochází. Bohužel se najdou i
tací, kteří k našemu záměru nejsou

kladně naladěni. Snad, doufám, i je
časem přesvědčíme, že si svoje mís-
to na Královské cestě zasloužíme.
Nicméně většina návštěvníků je nad-
šena a vnímá Zoodomek jako velice
příjemné oživení Karlštejna .
Jak funguje provoz, z čeho ho platí-
te? Pokryje vstupné náklady?
Provoz našeho zařízení funguje na
úrovni obecně prospěšné společnos-

ti, jejímž cílem je získání licence k
provozování zoologické zahrady.
Zatím toto zařízení budujeme ze
svých finančních prostředků a s po-
mocí přátel. Je u nás pouze vybírán
příspěvek na krmení a komentova-
nou prohlídku, klasické vstupné ne-
vybíráme. Každý rozumný návštěv-
ník, myslím, chápe, že při vzniku po-
dobného zařízení jsou i malé finanč-
ní příspěvky důležité. Ten, kdo to
nechápe a bude trvat na vstupu i bez
příspěvku, je také puštěn dovnitř.
Samotné příspěvky ale samozřejmě
na provoz a vývoj nestačí, takže neu-
stále hledáme sponzory a přátele,
kteří jsou ochotni pomoci - a to ne-
jen penězi.
Jaké máte s karlštejnským Zoo-
domkem další plány, jakou podobu
mu chcete vtisknout?
Náš Zoodomek má v tuto chvíli ně-
kolik zajímavých expozic, které se
během zimních měsíců dočkají do-
končení - vzniknou umělé skály, po-
ložíme dlažbu v přízemních míst-
nostech apod.
Další etapou je vybudování skleníku
za domem. Jeho součástí bude patro-
vý Český potok v řezu, dále by mělo
následovat vybudování nočního svě-
ta v suterénu a čtyř prostorných ex-
pozic pro drápkaté opičky, které bu-
dou k vidění ze stávající chodby. Ta
se postupně stane malou přednáško-
vou místností, jež bude vstupem a
začátkem návštěvnického okruhu.
Našim cílem je vytvořit i na malém
prostoru místo, kde se malý i velký
návštěvník dozví mnoho zajímavého
ze světa zvířat, včetně toho, jak při-
spět k jejich ochraně smysluplným
způsobem.
Bude »zoo« v provozu i přes zimu?
Ano, Zoodomek bude mít otevřeno i
během zimního období, ale nejspíš
jen pátky až neděle.
Chystáte také program na období
adventu. Jaký?
V Zoodomku toho na tento čas chys-
táme víc - Mikuláše, slavnostní roz-
svícení vánočního stromečku s přá-
níčky našich zvířátek, po celý advent
tu bude návštěvníkům k dispozici
živý Betlém, na Štědrý den připravu-
jeme Ježíškovské dopoledne...

Miloslav FRÝDL

MAXIKŘTINY. Na křtiny si Pavel Jindra pozval nejen Pavla Zedníčka, ale také mexickou kapelu.  Foto ARCHIV

KMOTR. Pavel Zedníček s pumákem Flíčkem. Foto ARCHIV
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Martin na náves dorazí 12. listopadu
PROGRAM POSVÍCENÍ V LETECH JE I LETOS BOHATÝ, UZAVŘE JEJ PODVEČERNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Lety - Martinské posvícení v Le-
tech patří k největším a nejzajíma-
vějším akcím, které se v tomto roč-
ním období na dolním toku Be-
rounky konají. Letos populární
světec na bílém koni k letovské
kapličce dorazí v sobotu 12. 11.
Program bývá »na Martina« v Le-
tech tradičně bohatý a bohatý bude i

tentokrát. Začne úderem 13. hodiny
odpolední, kdy se před místním
obecním úřadem začnou prodávat
posvícenské koláče a zabíjačkové
pochoutky. Ve 13.15 zahájí koncert
flétnistky Andrey Kudrnové i harfisty
Seana Barryho maraton vystoupení,
který potrvá až do večera. Návštěv-
níky potěší děti z místní školky i
Školinky NONA, malí hasiči před-
vedou požární útok, zahrají kapely
Třehusk a Harry band. Ve 14.45 při-

jede, na koni samozřejmě, Svatý
Martin z Tours (v podání »koňáka«
Tomáše Nolče), na jehož počest se
posvícení v Letech odbývá. Pozdraví
diváky a se starostkou Barborou Te-
sařovou si připije mladým, svato-
martinským vínem. Poté bude předá-
na Cena Našich novin a podruhé ta-
ké Letovská cena, načež malí i velcí
změří síly v pojídání koláčů. Dění na
návsi, kterým bude provázet popu-
lární moderátor, Letovan Olda Bur-

da, uzavře po páté hodině ohňová
show. Pak se vydá na svou pouť
směr srub u Berounky oblíbený lam-
pionový průvod. Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
2. 11. 20.00 RODINNÉ ŠTĚSTÍ
4. 11. 17.30 DOKTOR STRANGE
4. 11. 20.00 POHÁDKY PRO EMU
5. 11. 15.30 TROLLOVÉ
5. 11. 17.30 ANTHROPOID
5. 11. 20.00 MATKY NA TAHU
9. 11. 20.00 FRANCIE
11. 11. 17.30 LICHOŽROUTI
11. 11. 20.00 BEZVA ŽENSKÁ NA
KRKU
12. 11. 15.30 AŽ NA SEVERNÍ PÓL
12. 11. 17.30 POHÁDKY PRO EMU
12. 11. 20.00 PŘÍCHOZÍ

KINO LITEŇ
11. 11. 19.00 KNIHA DŽUNGLÍ

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
1. 11. 18.30 TENKRÁT V RÁJI
2. 11., 11. 11., 16. 11. 17.30 INSTALA-
TÉR Z TUCHLOVIC
2. a 14. 11. 20.00 (Po 18.30) INFERNO
4., 6., 7., 9. a 12. 11. 17.30 (Ne 18.30, St
20.00) POHÁDKY PRO EMU
4. 11. 20.000 ANTHROPOID
5. 11., 6. 11., 13. 11. 15.30 TROLLOVÉ
5. 11., 8. 11., 13. 11. 18.30 (So 17.30)
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
7. 11., 8. 11., 14. 11., 16. 11. 13.45 RO-
BINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ
ZVÍŘÁTEK
10. 11. 15.30 DÍTĚ BRIDGET JO-
NESOVÉ
10. 11., 12. 11., 15. 11. 18.30 (So 20.00,
Út 17.30) HACKAW RIDGE: ZROZENÍ
HRDINY
11. 11., 16. 11. 20.00 PŘÍCHOZÍ
12. 11. 15.30 LICHOŽROUTI

KINO RADOTÍN
1. 11. 20.00 24 TÝDNŮ
2. 11. 17.30 TENKRÁT V RÁJI
2. 11. a 8. 11. 20.00 (Út 17.30) ODVRÁ-
CENÁ STRANA MĚSÍCE
3. 11. 17.30 AKCE ARKTIDA
3. 11., 5. 11., 9. 11. 17.30 (Čt 20.00) PO-
HÁDKY PRO EMU
4. a 5. 11. 17.30 (So 15.30) TROLLOVÉ
4. 11. 20.00 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
5. 11., 12. 11. 17.30 (5. 11. ve 20.00)
DOCTOR STRANGE 3D
6. 11. 15.00 ANASTASIA (přenos baletu)
8. 11. 20.00 HITCHCOCK/TRUFFAUT
9. 11. 20.00 KRÁSNÉ DNY V ARANJUEZ
10. 11. a 16. 11. 17.30 (St 20.00) MUŽ
JMÉNEM OVE
10. 11. a 12. 11. 20.00 HACKAW RID-
GE: ZROZENÍ HRDINY
11. 11. 17.30 KUBO A KOUZELNÝ MEČ
11. a 16. 11. 20.00 (St 17.30) SNOWDEN
12. 11. 15.30 LICHOŽROUTI
13. 11. 15.00 MISS SAIGON (záznam
muzikálu)

Pavel BLAŽENÍN z Černošic - za
organizaci dění v Černošicích 
Jana FIALOVÁ z Vižiny - za práci
pro obec
Jan FLEMR z Řevnic - za spolu-
práci s dětskou muzikou Notičky
Jiří HRÁCH z Litně - za práci pro
liteňské hasiče a tábor Zálesák
Vnislav KONVALINKA z Hlásné
Třebaně - za rozvoj obce a aktivní
účast na kulturních akcích
Karel KRÁL z Dobřichovic - za
přínos amatérskému divadlu

Václav KRATOCHVÍL z Dobři-
chovic - za práci pro Dobřichovice
Ivana a Petr LEIDLOVI  z Litně -
za snahu o zachování odkazu operní
pěvkyně Jarmily Novotné
Petr PROCHÁZKA ze Svinař - za
dlouholetou práci pro obec i Sokol
Bohumil STIBAL ze Všeradic - za
rozvoj Všeradic i Podbrdska
Ludmila VAŇKOVÁ z Řevnic - za
šíření povědomí o historii
Alena VANŽUROVÁ z Letů - za
práci pro místní Kynologický klub

Program posvícení 
13.00 - Zahájení jarmarku
13.15 - Andrea KUDRNOVÁ, Se-
an BARRY
13.45 - MŠ Lety, Školinka NONA
14.00 - TŘEHUSK
14.45 - Příjezd sv. Martina na koni
14.50 - Předání Ceny NN
15.05 - Předání Letovské ceny
15.20 - Soutěž v pojídání koláčů
15.40 - Malí hasiči SDH Lety 
16.00 - HARRY BAND
17.10 - Ohňová show
17.30 - Lampionový průvod

Lety, Praha - Tomáš Bím se naro-
dil 12. listopadu 1946. Sedmdesáté
narozeniny oslaví jeden z nejzná-
mějších českých malířů součas-
nosti, obyvatel Letů stylově: vý-
stavou nazvanou Ohlédnutí.
„Těším se na to, jak se probudím rá-
no na Silvestra. Bude mi už sedmde-
sát, v Novoměstské radnici na Kar-
láku bude viset má výstava...“ svěřil
se Bím zkraje letošního roku v roz-
hovoru pro Naše noviny. Neúprosně
se blíží nejen Silvestr, ale také zmi-
ňovaná  výstava »na Karláku«. Její
vernisáž se v sále Novoměstské rad-
nice na Karlově náměstí v Praze us-
kuteční 10. 11. od 18.00. Na úvod
promluví spisovatel Pavel Kosatík,
scénárista a humorista (Bímův vrs-
tevník a obyvatel Řevnic) Oldřich

Dudek i sportovní manažer Miro-
slav Černošek, zahraje Pavel Sed-
láček se skupinou Cadillac.
Právě Dudek se na adresu letovské-
ho malíře ve svém profilu na Wiki-
pedii vyjádřil následovně: „Proč
mám rád Tomáše Bíma? Odpověď je
jednoduchá: Protože tento zlý, aro-
gantní, ješitný, dýchavičný, obézní,
hádavý, pletichářský, podmračený,
nesebekritický, zapatlaný, přejede-
ný, přepitý, překouřený, zakyslý, je-
dovatý, šílený, nabubřelý, líný, nea-
daptabilní, servilní, lhavý, uklevetě-
ný, pobryndaný, netolerantní, pro-
miskuitní epikurejec umí vytvářet tak
milé obrazy, vedle nichž jsou slova,
která jsem právě o Bímovi řekl, jako
muší enóna na oponě Národního di-
vadla. Totiž bezvýznamná.“      (mif)

Tipy NN
* Ivan Hajniš a psychedelic-rocko-
vá kapela The Primitives Group
vystoupí 4. 11. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošicích. (vš)
* Pohádku O hloupém čertovi se-
hraje 5. 11. od 10.00 v Dobřichovic-
kém domku Jeremiáš Polcar a Di-
vadlo Kukadlo. (ak)
* Dixielandová skupina Tango
jazzband koncertuje 5. 11. od 19.00
v restauraci Lucern - Na Schůdkách
Dobřichovice. (ak)
* Taneční country večer pod vede-
ním M. Chrousta na vás čeká 5. 11.
od 19.00 v černošickém Clubu Ki-
no. Rezervace na jan.fara@se-
znam.cz či na 602 221 014.          (vš)
* Osmý ročník přehlídky amatér-
ských divadel Radotínská radost se
koná 5. a 6. 11. od 14.00 v Kultur-
ním středisku U Koruny Radotín.
Své umění předvedou soubory Tři
boty z Třebotova, Blaník z Načerad-
ce, Davinci z Dolních Břežan, Máj i
Rachtámiblatník z Prahy, Refektář z
Jinonic, Žumpa z Nučic a domácí
Gaudium. Dana RADOVÁ
* Pohádku O Koblížkovi sehraje 6.
listopadu od 16.00 v Clubu Kino
Černošice Divadlo Úsměv.         (vš)
* Beseda Aleny Šarounové z cyklu
Architektonická setkávání, tentokrát
na téma Geometrie a architektura se
uskuteční  6. 11. od 17.00 v sále Dr.
Fürsta Dobřichovice. (ak)
* František Segrado a Petra Hap-
ková zazpívají 6. 11. od 18.00 v Zá-
mečku Řevnice písně P. Hapky a M.
Horáčka. Vstupné 100 Kč.        (pan)
* Hudební večer s názvem Cabaret
nekonečno uvede soubor Přímá Ok-
lika 9. 11. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Vernisáž výstavy Talent atelieru
seniorek (práce žáků D. Puchnaro-
vé) hostí 10. 11. od 16.00 Rezidence
Zelený ostrov Dobřichovice.      (ak)
* Rakouské crazy jazz duo Sax &
Crime vystoupí 10. 11. od 20.00 v
černošickém Club Kino. (vš)
* Panenkování s Radkou a Editou
(šití panenek a panáčků) se můžete
zúčastnit 12. 11. v Dobřichovickém
domku. Andrea KUDRNOVÁ
* Vodnickou pohádku pro děti uvá-
dí Club Kino Černošice 13. listopa-
du od 16.00. (vš)
* Beseda Aleny Šarounové z cyklu
Architektonická setkávání na téma
Pevnostní architektura se uskuteční
13. 11. od 17.00 v sále Dr. Fürsta
Dobřichovice. (ak)
* Requiem W. A. Mozarta v podání
Pražských Pěvců a Černošické ko-
morní filharmonie zazní 13. 11. od
19.00 v kostele Nanebevzetí Panny
Marie Černošice. Václav PolíVka
* Koncertem Symfonického orche-
stru GMHS a souboru Collegium
Instrumentalis vyvrcholí 8. 11. 34.
ročník hudebního festivalu Talichův
Beroun 2016. V berounském Kul-
turním domě Plzeňka od 19.30 zazní
skladby W. A. Mozarta, F. Guldy, L.
van Beethovena i L. Koželuha. (bad)
* Výstava interiérových objektů de-
signéra, architekta a pedagoga Vlas-
timila Tesky je v listopadu k vidění
v  Galerii Bím Dobřichovice. (ak)

Již dvaadvacet let působí v Dobřichovicích keramická dílna, která je sou-
částí Střediska volného času pro Prahu–západ se sídlem ve Všenorech.
„V kroužku vyučujeme i prastarou glazurovací techniku,“ říká vedoucí
kurzů Radoslava Vrabcová. V novém školním roce dílna rozvíjí spoluprá-
ci s dobřichovickou základní školou, na snímku jsou děti z třídy Jindry Sol-
ničkové. Informace o termínech kroužků keramiky i dalších uměleckých,
jazykových a sportovních aktivitách naleznete na www.svc-vsenory.cz.
Foto Radoslava VRABCOVÁ Petr KOUBEK, SVŠ Všenory

Bím oslaví narozeniny výstavou
SLAVNÉMU MALÍŘI, OBYVATELI LETŮ, JE SEDMDESÁT

Keramická dílna spolupracuje se školou

Kdo byl letos nominován na Cenu Našich novin
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Všeradův kurýr

V pátek  28. října, kdy si připomíná-
me Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu, jsme se ve Všera-
dicích sešli na tradičním lampiono-
vém průvodu obcí. Společně jsme si
připomněli události a osobnosti, kte-

ré za naši národní suverenitu bojo-
valy a neváhaly položit vlastní život.
Na pietních místech v obci, u pom-
níku obětem 1. světové války u hor-
ní návsi i na hřbitově u pomníku vo-
jáků Rudé armády, jsme položením
věnců a minutou ticha uctili památ-
ku obětí válek.
V posledních letech jsme si zvykli
brát svobodu a demokracii jako něco
automatického, ale bohužel není to-
mu tak. Nesmíme rezignovat na vla-
stní hodnoty, nesmíme to, co máme,
považovat za definitivní. Je naší po-
vinností svobodu a důstojnost státu
chránit, udržet a předat našim dětem.
Oslavy 98. narozenin našeho státu
jsme zakončili u táboráku na návsi,
kde bylo pro naše »světlušky« při-
praveno drobné občerstvení. Děku-
jeme všem, především rodinám s
dětmi, kteří se oslav zúčastnili a těší-

me se na vás u dalších společných
akcí pořádaných obcí. Vaše aktivní
zapojení a podílení se na dění v obci
může k rozvoji obce velmi přispět.

Petra KRATOCHVÍLOVÁ,
Všeradice

Obcí prošel lampionový průvod
OBYVATELÉ VŠERADIC U POMNÍKŮ UCTILI PAMÁTKU OBĚTÍ VÁLEK

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 22/2016 (214)

TANČILI »ZUZANU«. Vižinští hasiči na počest zdejšího posvícení natrénovali předtančení na píseň Zuzana.
Foto Petra ŠTÁRALOVÁ

Vižinští slavili posvícení
V pátek 28. října se ve Vižině konala pos-
vícenská zábava ve stylu country. Hrála
skupina Trapas, která v loňském roce v
Řevnicích vyhrála Portu. Její výkon nad-
chl všechny přítomné, kteří dorazili sty-
lově v country oblečení. Místní hasiči na-
trénovali předtančení na píseň Zuzana a
připravili půlnoční tombolu. Hlavní ce-
nou byl dort s motivem hasiče, který
upekla Katka Tarantová.
V sobotu bylo připraveno posvícenské
odpoledne. Děvčata ze Všeradovy země
pod vedením Terky Piskáčkové zatančila
hip, hop, poté  nejmenší fotbaloví svěřen-
ci  trenéra Tomáše Stupky předvedli své
umění a zahráli si fotbálek. Posvícenský
nohejbalový turnaj pěti tříčlenných druž-
stev ovládl tým s názvem Jánevim ve slo-
žení Jarda Černý, Fanda Jezbera a Jarda
Ilko junior.  Současně s nohejbalem se to
nad hřištěm hemžilo draky, kteří díky sil-
nému větru létali hodně vysoko. V kabi-
nách bylo pro děti připraveno halloween-
ské tvoření, vyráběly se pavučiny, pavou-
ci a strašidla. Všichni si o posvícení užili
mnoho zábavy, klidnou neděli pak strávi-
li s rodinami a nedbali na zdravou stravu.
V pondělí 31. října se konala pěkná ho-
dinka.  Jana FIALOVÁ, Vižina

Jedna porážka stála přípravku celkové vítězství

Z podbrdského kraje
* Dýňové odpoledne se koná 5. 11.
od 13.00 v Zámeckém dvoře Všera-
dice. V programu je vyřezávání dý-
ní, pletení košíků či módní přehlíd-
ka. Info na 607 724 091.             (bap)
* Pravidelné cvičení začíná od 7.
11. v Zámeckém dvoře Všeradice.
Každé pondělí se od 18 do 19.00
můžete věnovat józe a od 19 do
20.00 fitboxu, každou středu je vám
od 19 do 20.00 k dispozici pilates.
Info na tel.: 737 177 764.           (bap)
* Do vosího hnízda šláplo při hou-
baření 29. 10. v lese u Haloun malé
dítě. Vosy napadly i dva jeho souro-
zence ve věku 2 a 6 let. Řevničtí zá-
chranáři všechny malé pacienty ošet-
řili a převezli do nemocnice. (bob)
* Pokus o vloupání do hospody v
Hatích byl na linku 158 ohlášen 23.
10. Karlštejnští policisté zjistili, že
neznámý darebák v noci rozbil ok-
no, vlezl dovnitř, ale nic neukradl.
Na rozbitém zařízení způsobil maji-
telům škodu 21.000 Kč.              (jad)

V neděli 30. 10. ráno se na domá-
cím hřišti ve Všeradicích odehrálo
poslední mistrovské utkání starších
přípravek. Sešlo se tradičně pět cel-
ků, které systémem každý s každým
odehrály dvacetiminutová utkání.
Našim klukům se od začátku dařilo,
do zápasů nastupovali s bojovností.
To se také projevilo na výsledcích -
porazili jsme Hýskov 2:0, Žebrák
3:1 i Zdice 4:1. V posledním zápase
jsme nastoupili proti Berounu a
hned po chvíli šli do vedení. Bohu-
žel se nám je nepovedlo udržet do
konce, prohráli jsme 1:2. „Je to vel-

ká škoda, protože pokud by se nám
podařilo vyhrát i poslední zápas, v
celkovém pořadí všech pěti turnajů
bychom byli na 1. místě,“ uvedl tre-
nér Michal Vitner. Kvůli skóre tak
skončili naši starší borci třetí za Be-
rounem a Žebrákem. „Na podzim a
zimu máme naplánováno několik
turnajů v hale, kde budeme získávat
další zkušenosti,“ dodal Vitner.
Mladší přípravka měla uplynulý ví-
kend volno, poslední podzimní tur-
naj ji čeká v sobotu 5. listopadu v
Loděnicích. Text a foto

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Po průvodu děti dlabaly dýně. 
Foto Petra KRATOCHVÍLOVÁ

Slavnosti přálo počasí
Tři hlavní body byly na programu
slavnosti ve Vižině, která se konala
22. října dopoledne. 
Pošmourné ráno se zázračně promě-
nilo ve slunný podzimní den a k

nově opravené kapličce dorazila
většina obyvatel obce. Starosta Pa-
vel Průcha přivítal vzácné hosty v
čele s biskupem Václavem Malým.
Prvním bodem programu bylo ofici-
ální zahájení provozu kanalizace.
Kromě starosty přestřihl pásku se-
nátor Jiří Oberfalzer, náměstek hejt-
mana Jiří Peřina a zástupce stavební
firmy. Poté posvětil biskup Malý za
asistence faráře Roberta Hanačíka
opravenou kapličku a starosta před-
stavil nový znak obce (na snímku).
Na odpolední oslavě v zaplněném
Europajzlu vyhrávala kapela Tře-
husk.       Text a foto Josef KOZÁK
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Podzimní umísťovací výstava ko-
ček a psů se v karlštejnském Muzeu
betlémů konala 8. a 9. října.
Umísťovací výstavy koček pořádá-
me v Karlštejně již čtvrtým rokem.
Letos na jaře jsme poprvé rozšířili
nabídku o pejsky bez domova. Byl o
ně také velký zájem, takže jsme je
zařadili »do programu« i podzimní
výstavy.  
V sobotu 8. října jsme ze tří ochra-
nářských organizací - Sdružení na
ochranu zvířat Podbrdsko, Srdeční
záležitosti a azyl Tylda - přivezli k
adopci dvacet osm kočiček. Nový

domov našlo těchto dvanáct šťast-
livkyň: Charlie, Filíp, Drahuška, Te-
sinka, Kryštůfek, Princezna, Sně-
hurka, Bělotlapka, Blackie a tři ko-
čičky z azylu Tylda. 
K adopci dorazili i pejsci. Z azylu
Tylda jich bylo pět, ze spolku Sr-
deční záležitosti dva a z psího útul-
ku Dobříš také dva. 
V neděli jsme na výstavu přivezli
dvaadvacet kočiček, devět z nich
odjelo do nového domova. Byly to
tyto šťastné kočičky: Enda, Thodris,
Ernestýna, Bambulka, Kokeš, Mi-
keš, malý Filípek, Maurinka a jedna
kočička z azylu Tylda. 
Za oba dva dny hlásím radostně:
Nový domov našlo 21 kočiček! 
Pejsci sice nový domov nenašli, ale
obdivovatele měli, a tak se třeba v
dozvucích výstavy ještě nějaký ten
nový páníček pro některého z nich
najde.
Ráda bych poděkovala všem návš-
těvníkům výstavy za jejich milou
přítomnost. (Dokončení na straně 8)

Bývalá ředitelka pokřtí knihu. Už druhou
V říjnu 2015 pokřtila bývalá ředitelka Mateřské školy v Karlštejně Hana
Hrabáková svoji první knížku. Po roce spatří světlo světa její pokračování.
Prvotina sestavená z krátkých textů, které postupně vycházely v Karlštejn-
ském zpravodaji, nese název Povídky ke kávě aneb Jak přežít třicet let s jed-
ním chlapem (a s jednou tchýní). »Druhý díl« se jmenuje stejně, jen podti-
tul se změnil: Jak přežít (v) manželství a zachovat si zdravý ženský rozum.
Křest se koná 30. 11. od 17.00 v Muzeu Českého krasu Beroun.              (mif)

Císařovnu v podhradí
uvítá bohatý program
Karlštejn - Bohatý program je při-
praven na počest císařovny Elišky v
Karlštejně. Slavná choť Otce vlasti
Karla IV. do podhradí v čele své
družiny dorazí v neděli 27. listopa-
du i v neděli 18. prosince – oba dny
se zde bude odbývat oslava Karlš-
tejnského královského adventu. 
Na náměstí pod hradem vyroste sty-
lové tržiště, na němž nebudou chy-
bět ani karlštejnské víno či pivo
Karlíček. Soudek s várkou připrave-
nou místním pivovarníkem Jiřím
Chybou na počest adventu bude na-
ražen vpodvečer, po příjezdu krá-
lovny na náměstí. Vladařovu man-
želku i diváky budou bavit šermíři a
šermířky ze skupin Alotrium i Re-
ginleif, zahrají kapely Kapičky, Fotr
a kolektiv, Čenkomor, Třehusk, za-
tancuje skupina Proměny, nejen ko-
ledy zapěje soubor HUKOt i děti z
Karlštejna a Litně. Těšit se můžete
na živý betlém, loučový průvod i
ohnivé kejkle metačů ohně. První
adventní neděle vyvrcholí koncer-
tem muzikálové zpěvačky Michaely
Noskové a rozsvícením vánočního
stromu, poslední adventní neděli za-
se přijdou královnu Elišku pozdra-
vit slavní obyvatelé Karlštejna - he-
rec Pavel Zedníček a zpěvák Pavel
Vítek. Tečku za celodenním progra-
mem obstará ohňová show. 
Návštěvníci se mohou těšit i na tzv.
muzejní stezku. K dispozici jim bu-
dou všechna karlštejnská muzea –
od vinařské expozice po muzeum
voskových figurin. (mif)

K ochutnávce mladých
vín zahraje cimbálovka
Karlštejnem se opět budou linout
vůně pečených hus, kachen a dal-
ších specialit. Svatomartinské slav-
nosti se tradičně konají v restauraci
U Janů 11.11. od 11.11 hodin. Bude
připravená pěkně vypečená husička
kachnička, jatýrka i jiné dobroty. A
hlavně - ochutnávka mladých vín s
odbornou přednáškou. Večer hos-
tům zahraje cimbálová muzika.
Další velká akce se chystá v restau-
raci Pod Dračí skálou, kde se rov-
něž připravuje Svatomartinská husa
a zvěřinové hody. Ty se zde budou
konat již pojedenadvacáté. K mání
bude kančí kýta na hruškách, kančí
kýta s husími játry (vloni jsem ji
ochutnala a tu nádhernou chuť cí-
tím v ústech ještě teď!), bažant se
šípkovou omáčkou a mnoho dalších
chuťovek. Hody jsou navíc spojeny s
populárním tuzemským likérem, kte-
rý se bude během akce podávat za
speciální cenu. Všem doporučuji,
aby se zavčas přihlásili a zamluvili
si nejen jídlo, ale hlavně místo. I já
se moc těším a všem přeji pěkné zá-
žitky a - dobrou chuť!

Jitka ŠVECoVá, Hlásná Třebaň

Své nové občánky přivítala obec 22.
října v obřadní síni hradu Karlštejna.
Jsou jimi Sofie Weberová, Eliška
Kopecká, David Pulkrábek, Jakub
Hannachi, Karla Bartušková a Karel
Vytřas. Malou slavnost odbývající
se v milé atmosféře doplnily krásný-
mi básničkami a říkadly  děti z míst-
ní mateřské školy a učitelkám tedy
patří velký dík za jejich přípravu. Ze
srdce přeji jménem svým i jménem
Úřadu městyse Karlštejn rodičům a
jejich dětem klidný a spokojený ži-
vot, hodně krásných společných
chvil. Hana Lacmanová,

městys Karlštejn
Foto vladimír ŠebeK

Karlštejn na hradě přivítal své nové občánky

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     11/2016 (58)                

ZPÍVALA NA HRADĚ. Sto dvacet obyvatel Karlštejna si 22. října prohlédlo
zdejší hrad. Organizátorka akce Hana Lacmanová v Klenotnici zazpívala pí-
seň ze seriálu F. L. Věk. (Viz strana 8) Foto Šárka VokáčoVá

Nový domov našlo
jedenadvacet koček
MUZEUM BETLÉMŮ HOSTILO UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVU

Karlštejnský zpravodaj
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Nový domov našlo jedenadvacet koček
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Fotbalový Karlštejn zatím zažívá ús-
pěšnou podzimní část mistrovské se-
zony. Již celou ji mají za sebou
mladší žáci, kteří ve své první sezo-
ně v konkurenci osmi týmů příjemně
překvapili konečnou třetí příčkou.
Cenný byl především skalp rivala z
Berouna. Vítězem se stal celek Lo-
děnic, který však Karlštejnští na
svém hřišti i přes porážku velmi po-
trápili. Dvaačtyřicet vstřelených bra-
nek je navíc vizitkou nejlepšího úto-
ku v soutěži. Tým pod vedením Vác-
lava Vyterny a Michala Holečka už
vyhlíží jarní část, kdy může aktuální
pozici ještě vylepšit.

Výsledky mladších žáků:
Karlštejn - Liteň 11:0
Nižbor - Karlštejn 3:1

Chyňava - Karlštejn 4:4
Karlštejn - Beroun B 1:0
Svatá - Karlštejn 0:9
Karlštejn - Loděnice 1:3
Chrustenice - Karlštejn 1:15

Překvapením je i dosavadní vystou-
pení áčka v okresním přeboru. Karl-
štejnu skvěle vyšel úvod soutěže,
kdy využil nováčkovského elánu a
prodlužoval sérii neporazitelnosti.
Výsledkem tak po sedmi kolech bylo
vedení v tabulce a série 34 zápasů
bez porážky. Prvním přemožitelem
se stala až favorizovaná rezerva Ho-
řovic. Následně sice přišla i prohra s
Královým Dvorem B, po deseti ko-
lech ale drží Karlštejn slušné osmé
místo s pouhými pěti body ztráty na
první pozici. A-mužstvo ještě do

konce podzimu čekají dva domácí
zápasy: 5. listopadu od 14:00 s Tlus-
ticí a 19. listopadu od 13:30 s Žebrá-
kem.      Michal ŠaMaN, Karlštejn

Fotbalisté zažívají úspěšný podzim 
MLADŠÍ ŽÁCI PŘEKVAPILI TŘETÍ PŘÍČKOU, ÁČKO JE V TĚSNÉM KONTAKTU S ČELEM TABULKY

Magické slovo DŽÍNY. 
Nedávno jsem v televizi viděla hu-
morný pořad, kde vyprávěli členové
kapely  Těžkej Pokondr o svých prv-
ních džínách z Tuzexu. Jejich zážit-
ky se podobaly těm mým.
Často si vzpomenu na své první
»wildcatky« s vyšitou kočičí tlapkou
na zadní kapse. Musela jsem si na ně
vydělat. Denně jsem chodila na bri-
gádu, až jsem si našetřila. Psal se rok
1975 a já studovala měšťanku. Ve
třídě je v té době měli jen Tomáš s
Martinem a v áčku Renata.
Tatínek kamarádky Marušky praco-
val na montážích a sehnal mi »bo-
ny«, jimiž se platilo ve výše i níže
zmíněném Tuzexu - pamětníci moc
dobře vědí. Můj pražský bratranec  a
strejda  se mnou jeli do holešovické-
ho Tuzexu přezdívaného Kovo. Vy-
stáli jsme si obrovskou frontu a pak
jsem si konečně splnila sen. 
Děda se na mě koukl a řekl: „Za ta-
kový montérky bych nedal ani pade-
sátikačku…“
Když jsem se pak mamince doma
svěřila, že vyšly na sedm stovek, jen
tiše povzdechla a řekla: „Tatínkovi
to ani neříkej.“
Když jsem byla v prváku na gymplu,
zrovna letěly PACE se zipy na zad-

ních kapsách. Jenže, ty byly ještě
dražší a stála se na ně ještě větší
fronta. Konečně jsem si na ně našet-
řila. Vyšly na jedenáct stovek, když
se sehnaly bony po pětikačce. (Jen
tak mimochodem – můj nástupní

plat o několik  let později byl šest-
náct set...)
Vypravily jsme se s kamarádkou do
velkoměsta. Dvě šestnáctiletý trdla z
venkova. Opět zasáhl můj pražský
bratranec Petr, který s námi šel na

transakci s výměnou peněz za bony.
V jakémsi ušmudlaném, zaplivaném,
škaredém a temném podchodu jsem
odevzdala svých horkotěžko našet-
řených jedenáct stovek jakémusi
vekslákovi a on mi předal poukázky
zvané bony, za které jsem si mohla v
tůzu koupit vysněné kalhoty.
Kdyby to věděla maminka!!! 
A tatínek!!!
Tentokrát jsme nakupovali ve Smeč-
kách, kde byl Tuzex jen na džíny.
Po třech hodinách se na nás dostala
řada. Nádherné PACE i se zipy! A
jak krásně mi sedly!
Všechny pražské diskotéky, kam mě
Petr brával, jsem v nich tehdy pro-
skotačila.
Později jsme si pro džíny jezdívali
do Maďarska, kde se dalo sehnat
úžasné zboží. Sehnat ano, ale ne pře-
vážet přes hranice. Pašovalo se vše-
lijak. Nové džíny na sebe, ty původ-
ní přes ně a celou cestu nedýchat.
Většinou to vyšlo.
Dneska je to všechno vlastně k smí-
chu. Zmizely tuzexy, zmizely bony,
veksláci i kontroly na hranicích. Jen
ty džíny tu jsou pořád. A nosí je už i
mimina v kočárcích...

Hana HraBÁKOVÁ,
bývalá ředitelka MŠ Karlštejn

Sto dvacet obyvatel Městyse Karlš-
tejn přišlo 22. října v 15.30 na ná-
dvoří hradu, aby si prohlédlo Karl-
štejnský poklad a I. návštěvnický
okruh. Naděžda Kubů nás provedla
výstavou Karlštejnského pokladu a
svým zajímavým odborným výkla-
dem zanechala ve všech přítom-
ných příjemný pocit dobře stráve-
ného sobotního odpoledne. Násle-
dovala prohlídka I. okruhu hradu.
Vzhledem k velkému zájmu Karlš-
tejňáků muselo vedení hradu roz-
dělit návštěvníky do dvou prohlíd-
kových skupin. Za jejich operativní
a naprosto profesionální přístup k
dané situaci jim patří velký dík.
Velké poděkování také náleží kaste-
lánovi Jaromírovi Kubů za to, že
umožnil tuto akci pořádat společně
s kulturní komisí obce a průvodcům
hradu za jejich profesionální vý-
kon. Moc děkujeme!

Hana LAcMANová,
městys Karlštejn

Foto Šárka voKáčová

Chcete přihlásit svoji »naději« do klubu?
Fotbalový klub Karlštejn dále srdečně vítá všechny fotbalové zájemce do
našich mládežnických týmů. Nabíráme ročníky 2005 a mladší. Chcete při-
hlásit svojí fotbalovou naději do fotbalového klubu? Nebo se jen přijít podí-
vat a zjistit více informací o fotbalové mládeži na Karlštejně? Kontakt: p.
Směšný 777 558 345, předseda oddílu. Možnost i tréninku dle domluvy s
trenéry. Těšíme se na vaši návštěvu. Michal ŠaMaN, Karlštejn

Děkuji za jejich štědré finanční i
materiální dary, krmivo, škrabadlo,
ručníky... za vše. Moc nám pomohli.
Děkuji i Romaně Trešlové, že nám
propůjčila areál Muzea betlémů s
krásnou atmosférou samotného mu-
zea i kouzelného podhradí s úchvat-
nými pohledy na hrad Karlštejn. Dě-
kuji novým majitelům kočiček, že se
pro ně rozhodli. Jsou to kočičky
mnohdy nechtěné, opuštěné, lidmi

nemilované. A přesto, či právě pro-
to, jsou vděčné, toužící po lidské
blízkosti a kontaktu. Náklonnost
těchto kočiček k novým blízkým li-
dem bude tak silná a laskavá, že je
obohatí o nový, kožíškově hebký
rozměr jejich života. Těšte se, milí
přátelé, s námi na jarní umísťovací
výstavu koček a psů v Karlštejně.

Dana JaVůrKOVÁ, Sdružení 
na ochranu zvířat Podbrdsko

Moje první džíny - povídka z nové knihy bývalé ředitelky MŠ

Zájemci viděli Karlštejnský poklad

Obrázky z Karlštejna a jeho okolí
Se zajímavými záběry Karlštejna i jeho okolí vás počínaje posledním
číslem roku 2015 prostřednictvím svých fotografií seznamuje obyva-
telka městyse Markéta FÍLOVÁ. (NN)

UŽ SKONČILI. Fotbaloví mladší
žáci Karlštejna už na podzim dohrá-
li. Vedli si velmi dobře.   

Foto Michal ŠAMAN
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Osovský PROVAS

V Osově se již stalo tradicí, že si
slavnostní den vzniku České repub-
liky připomínáme pietním aktem u
pomníku padlých vojínů v blízkosti
osovského kostela. Zde jsme se i
letos po mši v neděli 30. 10. shro-

máždili k uctění všech, kteří položili
životy za naši svobodu. Zástupci
obecního úřadu a hasičů položili vě-
nec,  pan farář pronesl zamyšlení k
tématu, požehnání a společně jsme

se pomodlili. Oběti válek jsme uctili
minutou ticha. Filip Jandus hovořil o
Rumburské vzpouře, Josef Kozák
zaujal zamyšlením o významu 28.
října. Program byl prokládán hud-
bou v interpretaci Lucie i Aleny Pac-
kových a vyslechli jsme rovněž bás-
ně v podání Jany Červené a Jarosla-
vy Fišerové. Na závěr důstojného
aktu  zazněla česká státní hymna.

Marie PLeCITá, Osov

U pomníku jsme uctili padlé vojíny
OSOVŠTÍ SI PŘIPOMNĚLI DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  11/2016 (135)

Koupí obec starou školu?
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Osov se
konalo 6. 10. Firma Sunnymont nabídla vy-
měnit stávající žárovky veřejného osvětlení
za LED, obec by firmě převedla odběrová
místa a platila by zálohy o 10.000 Kč ročně
nižší, než dosud. Spotřebu proudu bude hra-
dit Sunnymont. Tento způsob bude výhodný
pro obě strany, obec by měla ušetřit ročně asi
16.000 Kč. Starostka informovala o nabíd-
kách firem svážejících komunální odpad na
rok 2017. Běží výpověď Dokasu, o nové fir-
mě se zastupitelstvo rozhodne podle cenové
nabídky. Pracovní úřad poskytl obci příspě-
vek na veřejně prospěšné práce do konce led-
na 2017. Pracovník již nastoupil. Hasiči z Lá-
žovic mají zájem připojit se k hasičské jed-
notce Osov. Rádi by zvolili aktivnější pří-
stup, než Skřipel, proto předložili upravenou
smlouvu. Profesionální hasič pan Peter z Lá-
žovic byl zvolen velitelem jednotky, pan
Houba velitelem družstva. Starostka hovořila
o možnosti odkoupit od E. Palivce starou
školu, neboť obec nemá prostory pro kultur-
ní a společenské akce. Její rekonstrukcí by se
zlepšil i vzhled obce. Předběžná cena je dva
miliony korun.          Marie PLeCITá, Osov

DRAKIÁDA PROPRŠELA. Tradiční
drakiádu uspořádal Obecní úřad v
Osově ve spolupráci s Kulturním a
okrašlovacím spolkem v sobotu 22.
října odpoledne. Přestože počasí
dopoledne slibovalo hezký podzimní
den, po obědě se zatáhlo a rozprše-
lo. To bylo také hlavním důvodem
nízké účasti, nicméně i tak se nad
loukou v Osovci vznášelo kolem de-
seti draků. Porota pak vyhodnotila
nejlepšího drakovůdce a nejmenšího
letuschopného draka. Soutěžící zís-
kali sladké odměny a všichni se mo-
hli zahřát horkým čajem i vlastno-
ručně opečenými buřty. 

Text a foto Josef KOZÁK

Soutěž o nejhezčí květinové okno zná vítěze
Nastal čas vyhodnocení soutěže o nejhezčí květinové okno nebo balkón.
Především patří poděkování všem, kteří se snaží, aby jejich dům a okolí bylo
krásné a zdobí okenní parapety, balkóny a předzahrádky květinovými tru-
hlíky nebo nádobami. I v letošním roce jsme se pozorně dívali na tu nádhe-
ru a rozhodli se ocenit paní Vajnerovou z Osovce za její nádherný balkón,
paní Jáhnovou z Osova za begónie, kterými ozdobila schodiště a paní Krá-
korovou z Osova za vyzdobený vchod do domu. Výherkyně naší soutěže
budou odměněny dárkovými poukazy do zahradnictví. Doufáme, že i v příš-
tím roce se bude na co dívat a krásných květinových zákoutí bude víc a víc.

Lenka ŠMeJKaLOvá, Osov

Ochotníci »ze stodoly« hráli v Chaloupkách

Osovské aktuality 
* Průvod jako vzpomínka na všech-
ny věrné zemřelé se uskuteční 2. 11.
na hřbitově v Osově. Sejdeme se v
15.00 u hřbitovního kříže. Po skon-
čení průvodu se bude v kostele ko-
nat Dušičková mše svatá.        (map)
* Procházku po navrhované stezce
Podbrdského čtyřlístku polních ste-
zek pořádá Kulturní a okrašlovací
spolek v Osově. Délka kolem 6 km,
sraz 12. listopadu ve 13.30 hodin na
vlakové zastávce Vižina.          (JoK)
* Ze zapsaných 283 voličů v Osově
se jich k volbám do Zastupitelstva
Středočeského kraje dostavilo 120,
platných hlasů bylo 118. Nejvíce
jich získalo hnutí ANO - 25, další
pořadí: ČSSD 19, Starostové a nezá-
vislí 15, TOP 09 15, ODS a KSČM
po 12, Koalice KDU-ČSL, SZ a
SNK ED 11... V první kole voleb do
Senátu zvítězil s 27 hlasy Bohumil
Stibal následovaný Jiřím Oberfalze-
rem (24). Úřední obálky odevzdalo
113 občanů, platných hlasů bylo 109,
což je 38 % oprávněných voličů.
Druhého kola voleb se zúčastnilo 76
voličů (26 %), platných hlasů bylo
72. Zvítězil J. Oberfalzer (38 hlasů),
B. Stibal získal 34 hlasy.          (map)
* Náročného závodu čtyřkolek se
15. 10. ve Vřesové zúčastnil osov-
ský závodník Dan Matějka. Na
rychlé, pět kilometrů dlouhé trati pl-
né bahna dojel druhý.               (map)

Zaplněný sál restaurace v Chaloup-
kách u Hořovic tleskal v pátek 21.
října večer osovskému Divadlu ze
stodoly. Na ochotnickou přehlídku
Chaloupecká opona přijel soubor s
vlastní autorskou hrou se zpěvy na-
zvanou Kdyby tady bylo pivo. Po
prázdninové přestávce ji herci »vy-
střihli« jako na premiéře a kdo hru
neviděl, má možnost přijít se podí-
vat v sobotu 12. listopadu od 18 ho-
din do Skřiple do sálu staré hospo-
dy U Kavků. Doražte včas, počet
míst je omezen! (JoK)

Foto Michael TOUL

Jana Červená u pomníku recitovala
básně. Foto Marie PLECITÁ
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Vlastní bydlení v nádherné přírodě

www.syryodkarlštejna.cz

zrajÍcÍ (oceněn regionální potravinou 2016),
BalkÁnskÝ, ČerstVÝ a PaŘenÝ

sÝr (Provázky oceněny regionální
potravinou 2015 - jemně solené,

vhodné pro děti), BÍlÉ I ocHUcenÉ
joGUrty, MĚkkÝ tVaroH (oceněn

regionální potravinou 2014)...

ČerstVÉ MlÉko z aUtoMatU 13 kč/l

FarMa HoMolka, BĚleČ,
tel. č.: 731 839 659

Prodejní doba: Po - Pa 8 - 20.00 h.
so a ne:  8 - 11.30 h.

naše sýry když si dáte,
náramně si pochutnáte!

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz

Možná se Vám Naše noviny dostaly do
ruky náhodou, když jste byli u vašich
známých na návštěvě, anebo je pravi-
delně dostáváte do schránek. Ať je to
jakkoliv, jestliže v nejbližší době uvažu-
jete o novém bydlení a líbí se Vám tento
region, měli byste dalším řádkům věno-
vat větší pozornost.

Důvody, proč se lidé dívají po novém byd-
lení, jsou různorodé. Rodina se zvětšuje o
další roztomilý přírůstek a panelákový byt,
ve kterém jste všichni doposud bydleli, je
už hodně stísněný. A tak přestěhovat se do
rodinného domu na venkov, kde mohou
děti zdravě vyrůstat a Vy budete mít stále
práci v dobré dojezdové vzdálenosti, se je-
ví jako uvážlivé rozhodnutí. Možná začíná-
te myslet na důchod a poohlížíte se po po-
zemku, kde byste si postavili domek Va-
šich představ se zahrádkou. I když důvody
jsou rozdílné, všichni hledají příjemnou
obec s dobrou dopravní dostupností a hez-
kou přírodou v okolí, kde by si mohli zrea-
lizovat svůj sen o vlastním bydlení. Jedním
z řešení může být nabídka prodeje devíti
stavebních parcel v obci Svinaře, určených
k výstavbě rodinných domů.

Všechny pozemky jsou prodávány včetně
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace,
elektřina, asfaltová komunikace a veřejné
osvětlení), které se začínají budovat nyní a
budou dokončeny v létě 2017. Pozemky
jsou rovinaté, na jižním okraji obce v blíz-

kosti lesa. Podle územního plánu je povo-
lená zastavitelnost 40% a stavbu lze reali-
zovat s jedním podzemním a dvěma nad-
zemními podlažími. Zahájit výstavbu lze na
konci léta 2017 po dokončení inženýrských
sítí.
Jak již bylo řečeno, pozemky se nachází v
obci Svinaře, v okrese Beroun a jsou ob-
klopeny nádhernou přírodou na úpatí brd-
ských lesů. Pokud máte rádi výhled do ze-
leného údolí, jízdu na horském kole po hře-
beni Brd, venčení Vašeho psa po polích a
loukách nebo jen procházky po lese, je tato
lokalita právě pro Vás. Občanská vybave-
nost obce jde ruku v ruce s její velikostí.

Momentálně se zde nachází školka, pošta,
obchod, hospoda, sportovní areál a barok-
ní zámek s parkem. Veškerá zbylá vybave-
nost je v nedalekém městečku Řevnice,
vzdáleném 4 km východně ku Praze. Vý-
bornou předností lokality je výhodná do-
pravní dostupnost do Prahy - autem do
centra za 50 minut, autobusem a následně
vlakem za 35 minut.

Jestliže se chcete o tomto projektu dozvě-
dět více, navštivte naše webové stránky
www.nucasa.cz, anebo nás kontaktujte na
telefonním čísle 724 600 964, kde Vám rá-
di zodpovíme všechny Vaše dotazy.
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Přivítali občánky, tři holky, tři kluky
DĚTI ZE ŠKOLKY PŘEDVEDLY DOJEMNÉ VYSTOUPENÍ, MAMINKY DOSTALY OD STAROSTY KYTIČKU
Slavnostní přivítání malých ratolestí
do obce Hlásná Třebaň se konalo 22.
října v obecní mateřské škole.  
Těsně před  desátou hodinou se třída
zaplnila rodiči s dětmi a nejbližšími
příbuznými, přítomné přivítal staros-
ta obce Vnislav Konvalinka. Děti ze
školky předvedly milý, dojemný
program a za své pěkné vystoupení
si odnesly sladkou odměnu. Pak ma-
lé občánky stavnostním projevem
přivítala členka zastupitelstva, před-
sedkyně kulturního, sociálního a
školského výboru Iva Matějková.
Bylo přivítáno šest občánků - 3 hol-
čičky a 3 kluci. Rodiče dětí se pak
podepsali do pamětní knihy a obdr-
želi pamětní list i malý dárek, který
jim a jejich dětem bude tento slav-
ností den připomínat. Od starosty
pak ještě každá maminka dostala ky-
tičku. Věřím, že si rodiče i všichni
příbuzní a známí tuto chvíli, stejně
jako my, příjemně užili. Za pomoc
při přípravě i organizaci slavnostní-

ho aktu děkuji Haně Neslerové,
Lucii Batíkové,Janě Pernecké, Pavlu
Kotíkovi a Martinu Autratovi.
Jitka ŠvECová, Hlásná Třebaň

V sobotu 22. října v 10 hodin ráno se sešli mladí hasiči
z Řevnic u místního hřiště na házenou k dalšímu roční-
ku Branného závodu. 
Po nástupu a oficiálním zahájení jsme se rozdělili do
družstev. Moc nás potěšila návštěva kamarádů z Litně.
Dohromady nás bylo šest soutěžních týmů všech věko-
vých skupin. Jako první běželi hasiči štafetu – proběh-
nout žebřík, prolézt tunelem a hodit granátem na cíl. Pak
následovala střelba ze vzduchovky do terčů. Zde musí-
me pochválit zvláště malého Matyáše, který skolil třemi
střelami tři terče! Pak následovaly úkoly jako jízda zruč-

nosti na koloběžce mezi kuželkami, hod šipkami do ter-
če a znalostní úkoly spojené se zdravovědou, hasičský-
mi značkami a základy ekologického třídění odpadu.
Všechny závodníky je potřeba velmi pochválit, protože
trať zdárně zvládli. Jako odměna je v cíli čekal teplý čaj,
buřtguláš a mnoho sladkostí. Každý závodník navíc
dostal na památku diplom. Velké poděkování patří všem
dospělákům, kteří závod připravili, pomáhali závodní-
kům na jednotlivých stanovištích, postarali se o občer-
stvení a vůbec všem, kteří nás podporují.

Lucie BoxAnová, SDH Řevnice

Turnaj vyhrál Kočí

Hořící »bombu« zvládl
uhasit její majitel
Hlásná Třebaň, Řevnice - Propanbu-
tanová láhev hořela 14. října večer v
Hlásné Třebani. K likvidaci nebez-
pečného požáru byli povoláni řev-
ničtí profesionální hasiči.
„Když jsme dorazili na místo, byl
oheň již uhašen,“ uvedl hasič Pavel
Vintera. „Majitel jej zlikvidoval po-
mocí dek a polštáře, uzavřel ventil a
lahev vyhodil oknem na zahradu,“
dodal s tím, že tlaková nádoba byla
používána k přitápění u domácích
plynových kamen v obytném pod-
kroví. Hasiči místo prozkoumali a
prověřili teplotu i to, zda neuniká
plyn. „Protože došlo ke škodě na za-
řízení domu,byl povolán vyšetřova-
tel,“ uzavřel Vintera. (mif)

Vzpomínali na Československou republiku

Rada navrhne zákaz
výherních automatů
Řevnice - Zastupitelé Řevnic bu-
dou v prosinci rozhodovat o bu-
doucnosti výherních automatů ve
městě. 
Tamní městská rada má v plánu
předložit zastupitelstvu návrh obec-
ně závazné vyhlášky zakazující pro-
vozování výherních hracích přístro-
jů na území Řevnic. „S tím předloží-
me i vyhodnocení ekonomických
dopadů do rozpočtu,“ uvedl řevnic-
ký starosta Tomáš Smrčka. Zastupi-
telé tak jasně uvidí, jaká suma z pro-
vozu automatů jde do městské kasy
a o kolik by město v případě zákazu
přišlo. „Ani v radě není názor na au-
tomaty jednotný,“ přiznává Smrčka
s tím, že hlasovat o vyhlášce se bude
17. prosince. (pan)

Čtrnáct hráčů a hráček se zúčastnilo
šipkového turnaje, který se v řevnic-
ké restauraci U Pošty konal 22. 10.
Vyhrál Jan Kočí st., před Jiřím Tláš-
kem ml. a Terezou Vacířovou (na
snímku). Text  a foto 

Milan ZELENÝ, Řevnice

Hasiči lezli tunelem a házeli granátem na cíl

VÍTEJTE. Malé hlásnotřebaň̌ské občánky projevem přivítala zastupitelka
Iva Matějková. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Z našeho kraje 
* Soutěž v pouštění draků pro
všechny věkové kategorie se koná 5.
11. v Hlásné Třebani. Sraz účastníků
je v 9.30 na cestě ke křížku »Na
Klouzavce«. Hodnocen bude vzhled
draka, výška letu, umělecký dojem a
domácí výroba. (zto)
* Astronom Jiří Grygar bude na té-
ma Velký třesk a Bible besedovat 9.
listopadu od 19.00 v Modlitebně
Církve bratrské Černošice.       (pap)
* Pátý ročník Zábavného benefič-
ního odpoledne pořádá 12. 11. od
14.00 na I. stupni MŠ a ZŠ Josefa
Kubálka Všenory.  Výtěžek z akce,
jejíž součástí budou tichá aukce,
tombola, dílničky pro děti, pohoště-
ní a množství zábavy, půjde na ná-
kup školních pomůcek.              (sah)
* Jan Rosák si zahraje s dobřicho-
vickými ochotníky v komedii Brouk
v hlavě 13. 11. v kině Řevnice. Hra
o tom, co všechno může způsobit
nápad prověřit manželskou věrnost,
začíná v 19 hodin. (pan)
* Dotaci na rozšíření a modernizaci
sběrného dvora se pokusí získat
Řevnice.  Podle projektu by měl být
dvůr vybaven novými kontejnery,
které umožní pestřejší třídění. Pro-
jekt zahrnuje i oplocení, osvětlení,
monitorovací systém, úpravu povr-
chů aj. Město věří, že by se díky tří-
dění podařilo snížit náklady na lik-
vidaci směsného odpadu a současně
zvýšit příjem z odpadu uloženého
podnikateli ve dvoře. (pan)
* Skládku v Černošicích kontrolo-
vali 23. 10. zdejší městští policisté -
dostali totiž informaci, že sem chodí
děti, z uložených dlažebních kostek
si staví bunkr a mohly by se při tom
zranit. Strážníci zjistili pětici mladí-
ků, kteří si zde hráli s airsoftovými
zbraněmi. Nechali je kostky uklidit
na původní místo a z prostoru sklád-
ky je následně vykázali.           (klim)
* Tahač s návěsem sjel 24. 10. do-
poledne do příkopu u silnice ve
Lhotce u Svinař a nemohl se dostat
ven. Zpět na silnici jej pomocí vy-
prošťovacího automobilu dostali
řevničtí profesionání hasiči.     (pav)
* Ulomenou závoru na železničním
přejezdu v černošické ulici Dr. Jan-
ského zjistili 24. 10. ráno zdejší
městští policisté. Signalizace želez-
ničního přejezdu byla funkční. St-
rážníci závadu nahlásili zaměstnanci
ČD, který zajistil opravu.        (klim)

S VÝZBROJÍ. Mladí řevničtí hasiči na Branném závodě pracovali i s požár-
nickou výzbrojí. Foto ARCHIV

Přibližně šest desítek obyvatel Řevnic, převážně členů spolků v krojích či
uniformách, se 27. října zúčastnilo Setkání u pomníku na zdejším náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad. Vpředvečer státního svátku si připomněli 98. výro-
čí vzniku Československé republiky. Krátkou slavnostní řeč pronesl starosta
města Tomáš Smrčka, na závěr zazněla státní hymna.    Foto NN M. FRÝDL
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»Masakr« v Litni, domácí prohráli 0:9
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Hodně »divoké« výs-
ledky se urodily na fotbalových
trávnících v předminulém kole.
Karlštejn doma padl 0:4, hostující
Všeradice potupily béčko Nižbora
5:0, Třebaň nasázela Chodouni ješ-
tě o branku víc. Smutný rekord ov-
šem drží Liteň, béčko Lochovic ji
na jejím vlastním hřišti »zpráska-
lo« 9:0! (mif)
FK LETY, krajská I. B třída
Petrovice - FK Lety 2:3 
Branky: vlastní, Kischer, Nejepsa
První tři body z venku! Domácí vlét-
li do utkání hodně zprudka. V 5. mi-
nutě trefili spojnici břevna a tyče, o
tři minuty později šli z nenápadné
akce do vedení. Hosté se oklepali a
začali mít navrch. Jejich převaha by-
la korunována vyrovnáním ve 23.
minutě, kdy si centr do pokutového
území srazil domácího obránce do
vlastní sítě. O pět minut později šly
Lety do vedení: pas Jarolíma za obra-
nu našel nabíhajícího Dominika Kis-
chera, který vstřelil svůj premiérový
gól v dresu dospělých. Ve 36. minutě
unikl po křídle Nejepsa, jeho při-
hrávka našla Čermáka, který ale ne-
trefil prázdnou branku. Druhý polo-
čas začali domácí opět náporem. V
63. minutě vybojoval Čermák míč
před pokutovým územím domácích,
uvolnil Nejepsu, který zvýšil na 1:3.
Hosté kontrolovali hru, ale v 79. mi-
nutě vnikl po křídle domácí útočník
do pokutového území a jeho přízem-
ní centr dorazil nabíhající hráč z ma-
lého vápna do sítě - 2:3. Petrovice
začaly hrát vabank, Lety mohly z
rychlých protiútoků zvýšit vedení,
ale ani Nejepsa ani Císař úniky nedo-
táhli ke změně skóre.  Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Sedlčany B 1:1 (PK 5:4)
Branka: Poslední
Druhý tým tabulky v Letech předve-
dl sympatický výkon. (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor 
Karlštejn - Králův Dvůr B 0:4
Domácím chybělo několik hráčů zá-
kladu a výkon od začátku rozhodně
nebyl optimální. Soupeř byl aktivněj-
ší, důraznější, přímočařejší. Rozhod-
la už první půle, kterou hosté jasně
vyhráli 3:0, navíc ještě před přestáv-
kou byl vyloučen domácí Červený.
Karlštejn se tak v oslabení snažil ut-
kání dohrát důstojně. Králův Dvůr si
průběh hlídal a odvezl si zaslouženě
tři body. michal ŠAmAN

ČL-U Beroun B - Karlštejn 2:1
Branka: Zajíc
Karlštejn je v tabulce osmý, na ve-
doucí Tlustici ztrácí pět bodů.    (mif)

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Nučice - Dobřichovice 2:3 
Branky: Větrovec 2, Šlapák
Domácí se dostali do vedení ve 20.
minutě gólem z penalty. Dobřichovi-
ce vyrovnaly nedlouho po změně st-
ran a i když Nučice dokázaly ještě
jednou favorita zaskočit, hosté si

brankami z 66. a 74. minuty zajistili
všechny tři body. (mif)
Dobřichovice - Statenice 1:1
Branka: Šlapák
Dobřichovičtí se po remíze s druhý-
mi Statenicemi drží na špici tabulky.
Oba týmy mají 26 bodů.              (mif)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
OZT - Chodouň 6:0
Branky: Bacílek 2, Soukup, Buri-
án, Neubauer J., Palička
Hodně důležité vítězství si připsal
Ostrovan v duelu s Chodouní, proto-
že při bodové ztrátě by nabral manko
na střed tabulky. Když dal v 31. mi-
nutě Neubauer gól, bylo už prakticky
rozhodnuto, jelikož to byl už třetí zá-
sah do černého. Stejnou porci branek
si nechali třebaňští borci na druhou
půli a prozatím nejvyšší letošní vý-
hra byla na světě. (mák)
OZT - Nižbor B 0:0
Soupeř se nedostavil. (mák)

VŠERADICE, okresní III. třída
Nižbor B - Všeradice 0:5 
Branky: Vynš 2, Linhart, Silber-
nágl, Šebek
Všeradice - Nový Jáchymov 3:3
Branky: Silbernágl, Kulhavý (z pe-
nalty), Šebek

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - Libeř B 4:3
Branky: Krejsa, maštalíř, Wrobel,
Hruška
Souboj sousedů v tabulce vyzněl lé-
pe pro domácí, ale na tři body to po
první půli vůbec nevypadalo. Řev-
ničtí šli totiž do kabin za stavu 0:2.
Mezi 50. a 70. minutou ovšem před-
vedli nevídaný obrat na 3:2. Hosté si-
ce ještě vyrovnali, ale dvanáct minut
před koncem dal výsledku definitivní
podobu Hruška. Poslední říjnový ví-
kend měly Řevnice volno.        (mák)

LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - Lochovice B 0:9 
Dvacet pět diváků vidělo potupnou
porážku domácích s rezervním tý-
mem Lochovic. (mif)
Tlustice B - Liteň 3:1
Branka: Čermák
Liteň je se šesti body a skóre 15:37 v
tabulce předposlední. (mif)

Podzimní sezónu zakončili řevničtí
»národní« házenkáři 22. října v Ča-
kovicích. Nyní je čekají tréninky v
nafukovací hale u Liďáku v Řevni-
cích (čtvrtky 16-18.00) a v zadnot-
řebaňském kulturáku (pondělky 17-
18.00).  Vítáni jsou všichni nadšen-
ci pro tuto hru.

Výsledky posledních kol:
Řevnice - Čakovice 26:17 
Řevnice - Čakovice koeduk. 21:16
Branky: Hochmal 12, Zavadil 9
Řevnice - Čakovice st. žáci 29:10
Branky: Adamec 11, Huml 9, Pa-
lička 8, Zavadil 

Řevnice - Spoje Praha 16:16
Řevnice - Spoje koeduk. 19:14
Branky: Zavadil V. 9, Hochmal D.
4, Kočí J. 3, Šmaus Da., Spurný D.,
Kolomazník M.
Řevnice - Spoje st. žáci 28:8
Branky: Huml M. 11, Adamec R. 9.,
Palička V. 5, Zavadil V. 3.

Řevnice - Stará Huť 26:27
Řevnice - Stará Huť koeduk. 16:7
Branky: Zavadil V. 9, Hochmal D.
5, Kolomazník M. 2,  
Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice
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Házenkáři ukončili sezonu

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
5. 11. 14:00 SK Tochovice - FK Lety
12. 11. 14:00 FK Lety - SK Březnice 
KARLŠTEJN, okresní přebor
5. 11. 14:00 Karlštejn - Tlustice               
13. 11. 14:00 Nižbor - Karlštejn   
DOBŘICHOVICE, okres. III. třída
6. 11. 14:00 Kosoř  B - Dobřichovice 
12. 11. 14:00 Dobřichovice - Č. Újezd 
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
6. 11. 2016 14:00 N. Jáchymov - OZT
12. 11. 2016 14:00 OZT – Hudlice
VŠERADICE, okresní III. třída 
6. 11. 14:00 Hudlice - Všeradice 
12. 11. 14:00 Všeradice - Srbsko
ŘEVNICE, okresní IV. třída
6. 11. 14:00 Řevnice - Zlatníky B
13. 11. 14:00 Bojanovice - Řevnice
FK LITEŇ, okresní IV. třída 
6. 11. 14:00 FK Liteň - Libomyšl
13. 11. 14:00 FK Liteň - Tmaň

Mezi stromy budou
běhat 5. listopadu
Jedenačtyřicátý ročník Lesního sla-
lomu se v Řevnicích uskuteční v so-
botu 5. listopadu. Start je na modré
turistické cestě mezi Lesním divad-
lem a vodárnou, prezentace začíná
od 9.30. Jedná se o řevnickou spor-
tovní akci s nejdelší tradicí - dopo-
sud se jí v jedenácti kategoriích od
dětí po dospělé zúčastnilo 1.937
startujících.               Jan ČeRmÁK, 

SKI Klub Řevnice

»Staří pánové« OZT
v Bruselu zvítězili 4:2
Výlet do belgického Bruselu si v zá-
věru října udělala fotbalová stará
garda Zadní Třebaně. Sehrála tu
přátelský zápas s místním týmem
KFC Werchter. Po slabším a nervóz-
ním prvním poločase se Třebaňští
po změně stran zlepšili a zaslouženě
vyhráli 4:2. O góly se v halovém
mači postarali Procházka (2), Je-
lenek a Fousek. 

Petr PROCHÁZKA, Svinaře

Ligový basketbalový zápas žen ZVVZ USK Praha - Basket Slovanka se
hrál 19. října v Hale Věry Čáslavské v Černošicích. Zaplněná tribuna hor-
livě fandila oběma týmům, ale vítězství jednoznačně patřilo zkušenějšímu
týmu USK, jehož barvy hájily i zahraniční posily, medailové olympioničky
a hráčky se zkušenostmi ze zámořské ligy WNBL.  
Nová černošická sportovní hala u základní školy byla po paní Věře Čás-
lavské, nedávno zesnulé patronce tohoto projektu, pojmenována před
několiky dny. Slavnostní odhalení názvu spolu s oslavou Dne boje za svo-
bodu a demokracii se uskuteční 17. listopadu od 17.00 před halou. Připra-
ven bude zhruba půlhodinový program a slavnostní přípitek. Pozváni jsou
zástupci vedení města, školy a sportovních oddílů, několik hostů z oblasti
sportovní a občanské sféry a samozřejmě i veřejnost. 
Foto Petr Kubín Adéla ČERVEnKOVÁ, Černošice

Černošická hala hostila ligový basketbal


