
Poberouní - V neděli 11. prosince
začne platit nový jízdní řád vlaků.
Cestující se mohou těšit na pří-
jemné změny - některé vlaky kon-
čící dosud v radotíně, pojedou až
do Řevnic. Nové spoje odtud bu-
dou naopak vyjíždět.
Vlaky z Prahy do Berouna pojedou
stejně jako v minulém jízdním řádu.
Vítanou novinkou určitě bude prota-

žení dvou vlaků dosud končících v
Radotíně až do Řevnic. Spoje vyjíž-
dějící v pracovních dnech z Hlavní-
ho nádraží ve 13.57 a 14.27 budou
končit v Řevnicích. O stupínek dále
se dostává i osobní vlak v 19.47 z
Prahy hl. n. dosud končící v Řevni-
cích, který bude v pracovních dnech
zajíždět až do Berouna. Poslední
noční spoj v 0.17 je posunut o 10
minut později - jede tak mimo takt v
0.27 v celé trase (až do Berouna).
V opačném směru se objevuje také
několik novinek, i když minuta taktu
(15. a 45. minuta z Berouna) opět
zůstává zachována. Poprvé po něko-
lika letech se v jízdním řádu objevu-
je osobní vlak vyjíždějící z Dobři-
chovic - v 6.56 v pracovní dny, v
tomto případě se jedná o prodlouže-
ní lokálního vlaku, který byl dosud
výchozí z Prahy Radotína. Další no-
vinkou je prodloužení lokálního vla-
ku jedoucího před devátou hodinou
ráno z Řevnic do Prahy hl. n. Dosud
jezdil jen v trase Radotín - Praha hl.
n., nyní pojede už ze Řevnic v 8.45,
v Dobřichovicích počká 5 minut a
bude pokračovat v 8.55.      Jan sUP
(Dokončení na straně 9, jízdní řády viz
strany 5, 11 a 12)

lety - k velmi neobvyklému pří-
padu byli 5. listopadu odpoledne
do letovské restaurace Chalupa
naléhavě voláni řevničtí záchraná-
ři i černošičtí městští policisté.
„Starší paní měla v dýchacích ces-
tách velký kus masa, který zřejmě
vdechla,“ řekl ředitel řevnické zách-
ranky Bořek Bulíček s tím, že žena

byla v bezvědomí a účastníci »pří-
hody« se ji před příjezdem sanitky
snažili oživit. „Po uvolnění dýcha-
cích cest se podařilo obnovit důleži-
té životní funkce. Při převozu do ne-
mocnice ale došlo k vážným komp-
likacím a pacientka přes veškerou
péči zemřela,“ sdělil Bulíček a do-
dal, že byla nařízena pitva.         (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Bohyně zastavili policisté - strana 2
* Královně zazpívá Nosková - strana 4

Řevnice - Mezinárodní soutěž v
brazilském bojovém umění Abadá
Capoeira se na konci října konala
v Praze. České barvy zde hájil také
devětadvacetiletý Řevničan Štěpán
Zrostlík.
Jak se kluk z Řevnic dostane k bra-
zilskému bojovému umění? 
Capoeiru jsem začal dělat při pře-
chodu na vysokou školu. Jen tak na
zkoušku, jako doplněk přes zimu k
závodům na vodě (pramice, rafty).
Vyzkoušet se má všechno. Už mi to
zůstalo, devět let...
V čem capoeira vlastně spočívá, kde

se vzala v Evropě a čím se odlišuje
od ostatních bojových sportů?
Capoeiru původně začali dělat v ČR
kluci podle filmových scén. Později
přijel Brazilec, který je začal tréno-
vat a já se připojil k nim. Capoeira je
jedinečná kombinací pohybu a hud-
by. Na světě není bojový sport pro-
pojenější s muzikou, jež určuje způ-
sob - především rychlost a pohyb. 
Jak tomu mám rozumět - perete se
a při tom si zpíváte? Nebo vám k to-
mu hrají nějací muzikanti? 
Hraje se na hudební nástroje a zpívá
se. (Dokončení na straně 3) (mif)

NA BÍLÉM KONI. Svatý Martin dorazil 12. 11. na »své« posvícení v Letech.
Letos stylově, na bílém koni... (Viz strana 2) Foto Alena VANŽUROVÁ

Žena vdechla maso, zemřela v sanitce

Štěpán Zrostlík.        Foto ARCHIV

Nový jízdní řád:
dráhy přidávají vlaky!
SPOJE KONČÍCÍ V RADOTÍNĚ BUDOU JEZDIT DO ŘEVNIC

15. listopadu 2016 - 23 (686) Cena výtisku 7 Kč

Oceněný jubilant Bím

Vyzkoušet se má všechno, já zkusil capoeiru...

»Hláškař« Míra Bosák
dorazí na besedu
Řevnice - „My tu mrzneme, přitom
jsme v pekle.“ To byla při nedávném
zápase fotbalové reprezentace s Nor-
skem další z »hlášek« Jaromíra Bo-
sáka. Promluvit si s ním můžete na
besedě, jíž pořádá Sportclub Řevni-
ce 26. 11. od 14.00 v místním Liďá-
ku. Populární sportovní komentátor
bude vyprávět, co zažil na olympiá-
dě v Riu, který z fotbalových šampi-
onátů se mu líbil i jak se mu tančilo
ve Stardance. Také předá ceny nej-
lepším tenistům Sportclubu roku
2016 a bude přítomen vyhlášení vý-
sledků zimní tenisové ligy, jejíž 2.
ročník právě začal. (Viz str. 16) (šv)

Osmnáctou Cenu NN
získal hasič Jiří Hrách
Lety - Osmnáctým laureátem Ceny
Našich novin se stal třicetiletý oby-
vatel Litně Jiří Hrách. Ocenění ur-
čené těm, kteří se nezištně snaží,
aby se v našem kraji žilo lépe, získal
za práci pro liteňské dobrovolné ha-
siče a za vedení letních dětských tá-
borů Zálesák.
Ocenění bylo předáno 12. listopadu
na svatomartinském posvícení v Le-
tech. Los rozhodl o tom, že finanční
prémii od fy K&V Elektro pro jed-
noho z autorů čtenářských návrhů
na ocenění dostala Pavlína Rysová
také z Litně. (Viz strana 7) (mif)
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Starostka obdarovala jubilanta, malíře Tomáše Bíma
LETOVŠTÍ SLAVILI TRADIČNÍ SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ, SVĚTEC DORAZIL NA BÍLÉM KONI

Strávit den s kamarády trochu jinak,
poznat nová místa v našem okolí,
potkat nové lidi a zažít spoustu legra-
ce - to je tajný závod, který již 6 let
organizujeme. Letošní trasa začínala
na Smíchovském nádraží, kde se seš-
lo 6 týmů v originálních kostýmech
na téma Sport. Nás, »bohyně sportu«
s ohnivými pochodněmi, zastavila
policejní hlídka už na Andělu. Ladné
akvabely s pivním pupkem, které v
koupací čepici a plavkách pobíhaly
po peronu, si zase fotila japonská vý-
prava. Úsměv na rtech kolemjdou-
cích vykouzlila i hokejová reprezen-
tace, tým judistů STS Chvojkovice-
Brod či Badmintonová partička s ko-
šíčkem na hlavě. Po vyluštění první
šifry jsme naskočili do vlaku a puto-
vali do Zadní Třebaně, do hospůdky
Mašinka. Zde za 3 piva dostal každý
tým od pana hospodského další obál-

ku s šifrou, lokálkou do Litně. Návš-
těva židovského hřbitova i přilehlé
obory zanechala v soutěžících velký
dojem a ačkoliv někteří Liteň navště-

vují celkem často, na těchto místech
se ocitli poprvé. Hladová a žíznivá
těla uspokojila výborná zelňačka i
pivo v restauraci Ve Stínu lípy. Další

kroky vedly kolem Obory do Korna,
kde se u rybníka konaly Olympijské
hry. Skok do dálky, střelba prakem,
přelévání vody z kbelíku do ešusu,
provlékání provázku všemi kusy ob-
lečení celého týmu... Po hodině a půl
»sportování« následoval výšlap ke
Kodské jeskyni a dolů do Srbska. Do
cílové stanice, jíž je hospůdka U
Krobiána v Hostimi, došly všechny
týmy za tmy. Celou dobu závodu ne-
sla družstva v zavařovačce olympij-
ský oheň a - opravdu všichni donesli!
Večer už jsme si užívali u výborného
domácího jídla, ořechovice i pivka.
Velký dík tímto patří hospodskému z
Mašinky v Zadní Třebani, paní Petře
z restaurace Ve Stínu lípy v Litni,
Bohouši Čiperovi za pomoc při
olympiádě a zajištění piva i svařáčku
a Alence s Jáchymem od Krobiána.

Lucie Boxanová, svinaře

Dort s drakem dostali Natálka a David
NA LOUCE NAD HLÁSNOU TŘEBANÍ SE KONAL DEVÁTÝ ROČNÍK POPULÁRNÍ DRAKIÁDY

Devátý ročník hlásnotřebaňské dra-
kiády se konal první listopadovou
sobotu na louce u kapličky.
Jako každý rok, ani letos se vítr moc
nepředvedl - všichni, kteří přišli
předvést své vyrobené i koupené
draky, museli využít svůj um v po-
době běhu, skoků.., aby draky dosta-
li do vzduchu a udrželi je tam.
Porota to neměla vůbec lehké - louka
byla přeplněna dětmi i dospělými.
Nezbylo, než přidat další kategorii v
oceňování. Hlavní kategorie ale zů-
stala stejná: Domácky vyrobený
drak, který létá. To se povedlo sou-
rozencům Natálce a Davidovi Přiby-
lovým, kteří se svým šestiúhelníko-
vým drakem dokázali divy nejen ve
vzduchu, ale i na zemi. Hlavní cena
za nejvyšší umístění je úžasný dort
od kamarádky Anety Soldánové a je-
jí maminky Dariny Kandráčové, kte-
ré předvádí neuvěřitelné umělecké
kreace. Moc děkujeme i za dorty pro
ostatní účastníky.
Odbila 11. hodina, vítr se umoudřil a
začal krásně pofukovat. Všichni s

nadšením začali vypouštět své draky
vysoko k nebesům. Někdo se vydal
až na Mořinu, aby byl drak opravdu

nejvýš, někdo si vyhlédl cizího dra-
ka a asi ne úmyslně s ním zamotal
toho svého - dva draci létali spolu...

Pro návštěvníky bylo připraveno bo-
haté občerstvení. Děkujeme Marti-
novi a Lucce Tučkovým za famózní
dýňovou polévku, která celý den za-
hřívala promrzlé návštěvníky. Marti-
ně Snopkové a rodině Hejlkových
děkujeme za úžasné koláče i slané
rohlíčky, Ivě Lagové za vynikající
sladké dobroty. Nesmím zapome-
nout poděkovat spoluorganizátorovi
Vladimíru Dohnalovi za pomoc a ce-
ny, OÚ Hlásná Třebaň i Obci Mořina
zastoupené starostou Štičkou za spo-
luúčast a finanční podporu.
Příští rok nás čeká 10. ročník - dou-
fáme, že bude opět hojná účast. Náš
sbor si pro vás připraví mnoho zába-
vy i novinek.      Lucie BaTíková,

sDH Hlásná Třebaň

P. S: Ptáte se, kdo letos vyhrál cenu
Chudák matka, jako loni? Letos si
maminka užívala pohody, klidu a
pozorovala, jak to všem krásně  jde.
A tatínek Jan Autrata st., dělal vše
možné i nemožné, aby již nebyl za-
hanben svou ženou...

Martin nám letos přichystal opravdu bílou nadílku
– a to v noci těsně před letovským martinským
posvícením. Po dlouhé době tak bylo posvícenské
počasí příznačné pro polovinu listopadu, tedy
lehký sněhový poprašek s teplotami kolem nuly.
O to více chutnaly svařáky, výborné kávy a čaje,
medoviny, pečené kaštany a další pochutiny, jež
dodaly trochu tepla pro zkřehlé návštěvníky, kteří
12. 11. přijeli a přišli na náves v Letech společně
prožít letošní posvícení.
Začalo prodejem zabijačkových dobrot a jarmar-
kem. Hudební doprovod úvodu akce obstaraly
flétny a harfa dvojice Andrea Kudrnová - Shon
Barr. Na ně navázalo vystoupení mateřské školy
Lety a školinky Nona. Štafetu převzala staropraž-
ská kapela Třehusk, kerá zahrála »posvícenský«
blok písniček o jídle a pití. Poté byla vyhlášena
Cena Našich novin - jejím osmnáctým laureátem
se stal Liteňan Jiří Hrách (viz strany 1 a 7).
Došlo i na předávání letovských cen. Letos jsme s
velkým potěšením přivítali oslavence – malíře,
grafika a především Letováka Tomáše Bíma, kte-
rý právě v den posvícení slavil krásné 70. naroze-
niny. Z rukou starostky převzal cenu Gratias Agit
za své celoživotní dílo a za šíření dobrého jména
obce Lety. Za obětavost při všech dobrovolných
aktivitách vedoucích ke zvelebení veřejného pro-
stranství v obci a také za práci pro Spolek přátel

MŠ Lety byli oceněni Vojta Flasar a Kačka Kabil-
ková. Jsem vděčná za každou činnost, která doká-
že strhnout přátele a známé, aby se účastnili třeba
brigád s cílem vybudování společného sportovní-
ho hřiště na břehu řeky Berounky. Svým vystou-
pením k programu posvícení přispěly i nejmenší
děti z hasičského kroužku pod vedením Martina
Ryšavého. Moc si práce našich hasičů vážím -
hlavně toho, že předávají své »řemeslo« dál svým
pokračovatelům, a udělám vše pro to, aby se jim
dařilo. Závěr hudební produkce patřil oblíbené
kapele Harry Band, která dokázala rozproudit
krev divákům. Po nich dalším teplem přispělo oh-
nivé vystoupení ohněmetačů ze skuiny Firejokers
a posvícení zakončil tradiční dětský lampionový
průvod, který připravila Katka Kabilková a spol.

Díky Oldovi a Oldovi 
Velmi děkuji Oldovi Burdovi, který posvícení
provázel slovem a vtipnými soutěžemi pro děti i
dospělé, a Oldovi Burdovi mladšímu, který vytvo-
řil také obrazový záznam z naší akce.
Velký dík patří všem pracovníkům obecního úřa-
du, kteří zajistili výborné posvícenské občerstve-
ní a organizaci akce tak, abychom se mohli potkat
na návsi při dobrém jídle, pití a prima muzice. A
samozřejmě děkuji také sponzorům posvícení. Dí-
ky všem! Barbora Tesařová, starostka Letů

»Bohyně sportu« zastavila policejní hlídka už na Andělu

VÍTĚZOVÉ. Natálka a David Přibylovi dokázali se svými draky divy ve vzd-
chu i na zemi. Z drakiády si odnesli stylový dort.      Foto Lucie BATÍKOVÁ

JUBILANT. Tomáš Bím na posvícení převzal ce-
nu Gratias Agit.           Foto Alena VANŽUROVÁ

NA TRASE. Účastníci letošního tajného závodu. Foto Lucie BOXANOVÁ



Zkusit se má všechno, já vyzkoušel...
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Již 27 let uplynulo od událostí 17.
listopadu 1989, které vedly k pádu
tehdejšího režimu. V tom roce se ko-
nalo několik demonstrací, které jsem
pilně navštěvovala, a tak nějak si
zvykla na zaběhlý postup. U koně na
Václavském náměstí se shromáždili
protestující, po nějaké době se zjevi-
li policajti v bílých přilbách a všich-
ni jsme prchali. 
Onoho 17. 11. to byla povolená de-
monstrace a nebylo úplně jasné, v
jakém duchu se bude odvíjet - pořá-
dal ji tehdejší SSM, pokud si dobře
vzpomínám. Už na Albertově bylo
zřejmé, že projevy budou k věci a že
neprošly cenzurou. Další děj je noto-
ricky známý. Volali jsme na přihlíže-
jící Pojďte s námi! a fakt hodně jich
s námi šlo. U Národního divadla už
nás byly davy. Za jedním oknem stál
Petr Štěpánek, za druhým Boris Rös-
sner. Atmosféra byla úžasná, radost-
ná, plná naděje a odhodlání. Zabočili
jsme na Národní třídu, já tam byla s
kamarádkou Ladou, došli k Miku-
landské ulici, kde nás zastavil kor-
don policajtů. Vypadalo to, že vše
bude jako jindy. Zvláštní bylo, že
velká část dlouhatánského průvodu
už tam nebyla a my vpředu netušili,
co se stalo, kam se všichni poděli. 
Ten den byla příšerná zima, po něja-

ké době, kdy jsme jen stáli a nic se
nedělo, jsme s kamarádkou usoudily,
že bude lépe odejít, než zmrznout.
Byly jsme přesvědčené, že ta oprav-
dová manifestace se odehrává na
Václaváku. Jenže k našemu údivu se
na Václaváku žádné protesty neode-
hrávaly. Protože jsme se chůzí tro-

chu zahřály, vrátily jsme se zpět na
Národní, ale policejní kordon už byl
nepropustný, zpátky do zbytku prů-
vodu jsme neprošly. A tak jsme jen
čekaly a pořád se nic nedělo. Vzpo-
mínám si, že poblíž mě stál Vladimír
Mišík a režisér ČT Adam Rezek. Už
jsem byla rozhodnutá odejít, abych

zcela neumrzla, vypadalo to, že ten-
tokrát vše skončí klidně, když tu na-
jednou se policajti rozběhli.  Samo-
zřejmě jsem v tom zmatku registro-
vala jen ty, co hnali naši skupinu od
Máje, což nebyly červené barety. Já
prchala do metra, za mnou dupal pří-
slušník, nade mnou se vznášel pend-
rek, ale brala jsem to jako standardní
ukončení protestní akce a nijak mě
to nerozhodilo. Až druhý den jsem
se dozvěděla, co se vlastně stalo a že
to se mnou mohlo dopadnout mno-
hem hůř...
Několik dalších týdnů jsem strávila
na ulici s odhodláním přinést oběť
na oltář svobody, což se mi málem
podařilo - až na veliké demonstraci
na Letné jsem zjistila, že mám na no-
hou letní boty a na sobě jen lehké
hadříky. Ale přežila jsem ve zdraví a
své spanilé cesty za svobodou ukon-
čila na Hradčanech při volbě Václa-
va Havla prezidentem. Teď si občas
říkám, zda mi to stálo za to, a vždyc-
ky dojdu k tomu, že stálo. Sice jsem
si nijak valně nepolepšila po hmotné
stránce, ale zase už se nemusím bát
dívat v únoru na televizi s hrůzou, že
se Klement Gottwald zase vrátil z
Hradu a že je všechno v háji. Byla to
povedená revoluce, řekla bych...   

Marie PLECITÁ, Osov

Kdo nemá hudební nástroj, tak tles-
ká. Všichni stojí v kruhu a dva spolu
bojují uprostřed. Jeden vždy předzpí-
vává a ostatní zpívají »refrény v chó-
ru«. Dle rytmu se rozeznávají čtyři
základní druhy boje. 
Podle jakých pravidel se »perete«?  
Člověk se snaží shodit na zem toho
druhého, nebo ukázat, že má navrch
jiným způsobem - »kopne ho pod
kontrolou«, nebo jinak vyděsí. Když
dojde ke knokautu, jsou diskvalifiko-
váni oba dva. Velký důraz je kladen
na plynulost a souhru při boji. Je to
poměrně složité na vysvětlení. Bodo-
vání je trochu podobné bodování ve
freestylu třeba na lyžích. Hodnotí se
plynulost, obtížnost, dodržení »ryt-
mu«, souhra (celé to je improvizace a
nic není domluvené) + jsou bonuso-
vé body za strhy. Kontakty mezi bo-
jovníky se přidávají se vzrůstající
úrovní zápasníků. 
Jak často a intenzivně trénuješ?
V současnosti jednou týdně vedu dět-
ské tréninky a dvakrát týdně mám
vlastní. Zároveň máme s naším pro-
fesorem (výkonnostní, ne akademic-
ký titul), Brazilcem z Německa, se-
minář buď v Čechách, nebo v jiném
okolním státě. 
Jsi členem nějakého oddílu? 
V České republice je asi deset druhů
capoeiry. Záleží na tom, jak chce člo-
věk capoeiru brát, jestli více bojov-
ně, nebo tanečně. Já jsem členem
Abada capoeiry. Je to celosvětově
největší skupina, nese to s sebou vý-
hody i nevýhody, jako všude. Nej-
větší výhodou je dohlížení brazil-
ských »mistrů« a celosvětově srov-
natelná úroveň cvičenců v jednotli-
vých kategoriích.
Kolik lidí capoeiru v Česku provo-
zuje? Jak moc je populární v Evro-
pě a ve světě?
S počtem lidí je to složité právě z dů-
vodu velkého počtu skupin. V Česku

jsou čtyři největší střediska Abada -
Praha, Brno, Karlovy Vary a Olo-
mouc. Celkově to bude okolo sta do-
spělých a dvakrát tolik dětí. Dá se ří-
ct, že v Evropě je více cvičenců v již-
nějších státech. Mají přeci jen blíže k
portugalštině, jež je nedílnou součás-
tí výuky a u vyšších pásků je hlavním

dorozumívacím jazykem s profesory. 
V říjnu ses zúčastnil velkých závodů
v Praze. Jak to dopadlo?
Jednalo se o historicky první hry Vi-
segrádské čtyřky: Čechů, Slováků,
Maďarů a Poláků. Odbornou brazil-
skou porotou byli vyhodnoceni nej-
lepší capoeiristé ve dvou kategoriích:

B studenti a A učitele. V učitelích vy-
hrál Slovák, ve studentech Maďar.
Při součtu umístění lidí z jednotli-
vých výprav vyhráli Češi. Zvlášť by-
la vyhlášena ještě ženská kategorii,
kde jsme měli nejlepší účastnici. 
Kde budete závodit příště?
Soutěž byla přípravou na mistrovství
Evropy, které budeme v Praze pořá-
dat příští rok na Velikonoce.
Velká část tvé rodiny propadla tanci,
máma, sestra i babička jsou hlavní-
mi postavami skupiny Proměny. Te-
be tanec neláká? Neříkej, že se tě do
Proměn ani nepokusily zatáhnout... 
Nepokusily. Mě se to naštěstí týká
jen občasnou organizační podporou.
Ani shony doma před vystoupením
se mě už netýkají, jelikož mám vlast-
ní domácnost. Je dobré, že holky ně-
co takhle zapáleně dělají. Alespoň
můžou mít chlapi chvilku pro sebe…
Jaké máš další plány – ať už se ca-
poeiry či tvého dalšího života týká?
Největší současný cíl je dokončit
doktorské studium na Fsv ČVUT. V
rámci capoeiry chci na mistrovství
Evropy postoupit z prvních eliminač-
ních kol. Miloslav FRÝDL

Vzpomínka na 17. 11. 1989: Povedená revoluce, řekla bych

V AKCI. Štěpán Zrostlík při »boji«. Foto ARCHIV

Ing. Štěpán ZROSTLÍK
- devětadvacetiletý, ženatý obyvatel
Řevnic
- absolvent SPŠST Panská, ČVUT
Praha, fakulta stavební, obor vodní
stavby a vodní hospodářství 
- pracuje jako projektant vodních
staveb, zabývá se i jejich výzkumem  
- kromě capoeiry ho baví také veš-
keré sportovní aktivity 
- „Odpočívat budu až v rakvi,“ od-
povídá na otázku, jaké je jeho život-
ní krédo, heslo
- A kdo je jeho sportovním či život-
ním vzorem? „Každý, kdo se nevz-
dává a jde si za svým cílem, i když
je to těžké a někdy to bolí.“        (mif)

LISTOPAD 1989. Nadšení bylo obrovské, stejně jako vůle po změně pomě-
rů. Disident Václav Havel se co nevidět stane prezidentem. Foto Jan ŠVÉD
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Říji zahájilo Podbrdské národní divadlo
KLUB PŘÁTEL LHOTKY POŘÁDAL DALŠÍ Z ŘADY MULTIŽÁNROVÝCH KULTURNÍCH FESTIVALŮ

První Lhotecká Říje, další z řady
multižánrových kulturních festivalů
pořádaných Klubem přátel Lhotky,
se konala na konci října ve Lhotce u
Svinař. Obsazení prvního ročníku
bylo až na výjimky regionální.

Akci odstartovalo vystoupení Sekce
Frk dobříšského Podbrdského ná-
rodního divadla, jež zaskočila za
avizovaný (a onemocnělý) divadelní
spolek Marza. Fraškovitá komedie s
poetickým názvem Kanál fikšn urče-
ná spíše dospělým divákům pobavi-
la i přítomné děti.
Večerní hudební produkce pokračo-
vala ve svitu ohně. Confluence, šes-
tičlenná formace s liteňským Petrem
Krutským za klávesami, zahrála bra-
vurní pásmo jazzových, bluesových,
funkových a bossa-nova standartů. 
Následoval žánr outlaw country,
Pocta Johnnymu Cashovi. Z pódia
zazněly známější i méně známé pís-

ně legendárního Muže v černém v
překvapivě věrné interpretaci lhotec-
kého Adama. Toho vystřídala kapela
Slapdash (jejíž frontman Petr Židlic-
ký je rovněž lhoteckým rezidentem a
kontrabasista Pavel Růžička obča-
nem zadnotřebaňským) a roztančila
početné publikum, jež podlehlo pod-
manivému rytmu rockabilly, jedno-
ho z nejstarších stylů rokenrolu.
Poté se obecenstvo pro pokročilou
hodinu a klesající teplotu přesunulo
do lokálu Klubu, kde vystoupilo me-
zinárodní trio rodáka z amerického
Seattlu Luciana Holmese. Jeho zpěv
a kytara za doprovodu houslí a bas-
kytary znovu roztančily část publika.

Pro velký úspěch vystoupí Mr. Hol-
mes na Lhotce opĕt v únoru. 
Programová skladba První Lhotecké
Říje nastavila vysokou laťku budou-
cím lhoteckým festivalům, na které
jste a budete srdečně zváni!

Ema BURGETOVÁ, lhotka

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
16. 11. 20.00 TONI ERDMAN
18. 11., 19. 11. a 25. 11. 17.30 FANTAS-
TICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
18. 11. 20.00 HACKSAW RIDGE
19. 11. 15.30 TROLLOVÉ
19. 11. 20.00 BOSCH: ZAHRADA PO-
ZEMSKÝCH ROZKOŠÍ
23. 11. 20.00 BRATŘÍČEK KAREL
25. 11. 20.00 KRÁSNÉ DNY V ARANJUÉZ
26. 11. 15.30 ODVÁŽNÁ VAIANA
26. 11. 17.30 TEORIE TYGRA
26. 11. 20.00 SNOW FILM FEST 2016

KINO LITEŇ
V listopadu kino nepromítá.        (vš)
KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.                              (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
15. 11. 17.30 HACKAW RIDGE: ZRO-
ZENÍ HRDINY
15. 11. 20.00 NORMÁLNÍ AUTISTIC-
KÝ FILM
16., 21. a 23. 11. 13.45 ROBINSON
CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
16. 11. 17.30, 23. 11. 20.30 INSTALA-
TÉR Z TUCHLOVIC
16. 11. a 18. 11. 20.00 PŘÍCHOZÍ
17. 11. - 21. 11., 23. 11., 25. 11., 26. 11.,
28. 11. 16.30 (19. 11. a 23. 11. 17.30, 20.
11. 18.30, 21. 11. a 26. 11. 20.00) FAN-
TASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
(17. 11., 19. 11., 25. 11., 28. 11. 3D)
17. 11. 20.00 SNOWDEN
19. 11., 22. 11. a 30. 11. 20.30 (Út 17.30,
St 20.00) HOLOGRAM PRO KRÁLE
20. 11. 15.30 LICHOŽROUTI
21. 11. a 27. 11. 17.30 (Ne 18.30) PO-
HÁDKY PRO EMU
22. 11. 20.00 EGON SCHIELE
24. 11. 15.30 TENKRÁT V RÁJI
24. 11. a 28. 11. 18.30 (Po 20.00) NOČNÍ
ZVÍŘATA
25. 11. 20.00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
26. - 27. 11. 15.30 ODVÁŽNÁ VAIANA:
LEGENDA O KONCI SVĚTA (So 3D)
26. 11. 18.30 (So 17.30) INFERNO

KINO RADOTÍN
15. 11. 17.30 JE TO JEN KONEC SVĚTA
15. 11. a 30. 11. 20.00 (St 17.30) EGON
SCHIELE
16. 11. 17.30 SNOWDEN
16. 11. 20.00 MUŽ JMÉNEM OVE
17. 11. a 26. 11. 17.30 FANTASTICKÁ
ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT (26. 11. 3D)
17. 11. a 26. 11. 20.00 PLANETARIUM
18. 11. 17.30 LICHOŽROUTI
18. 11. 20.00 ANTHROPOID
19. 11. 15.30 KUBO A KOUZELNÝ MEČ
19. 11. 18.30 ANDRÉ RIEU - VÁNOCE
S ANDRÉM 2016 (přímý přenos)
22. 11. 18.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ
23. 11. - 25. 11. 17.30 a 20.00 FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
26. 11. 15.30 TROLLOVÉ
27. 11. 15.00 SAMSON A DALILA (záz-
nam opery)

Elišce zapěje Nosková
Karlštejn - Oslava »královského«
adventu se v Karlštejně bude konat
v neděli 27. listopadu. 
Na náměstí pod hradem vyroste sty-
lové tržiště, od 12.00 vystoupí šer-
míři, zahrají kapely Kapičky a Tře-
husk, zatančí skupina Proměny, za-
pěje soubor HUKOt i děti z Karlš-
tejna a Litně. V 16.30 dorazí loučo-
vý průvod v čele s královnou Eliš-
kou, které zazpívá muzikálová he-
rečka Michaela Nosková. Na závěr
bude rozsvícen vánoční strom. (mif)

Audioknihu namluvili Lábus, Hrzánová...
Knížka Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka, jejíž autorky jsou doma v
našem kraji, dostala nyní i audio podobu. Své hlasy hlavním postavám pro-
půjčily herecké hvězdy Jiří Lábus, Barbora Hrzánová, Miroslav Táborský,
Arnošt Goldflam, Klára Oltová a Andrea Elsnerová. Režie se ujal Jan Jiráň,
hudbu složil Dominik Renč. Křest audioknihy se uskuteční v kině Řevnice
24. listopadu od 16 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit na originální happening. Děti budou procházet
třinácti zastaveními, stejně jako cestuje Vincek ve své knize, a budou plnit
různorodé úkoly. Aktivní účastí na pohrátkové hře pomohou jiným dětem,
které to opravdu potřebují. Autorky Pohrátek se totiž rozhodly podpořit pro-
jekt Love for Guatemala, konkrétně přispět výtěžkem z prodeje knihy i au-
dioknihy na křtu na vzdělání několika vybraných guatemalských dětí. V zá-
věru křtu zahraje kapela Running Sushi.      Pavla Soletka KRÁTKÁ, lety

Řevnice – Na tradiční vánoční
koncert se již od letních prázdnin
chystá dětská lidová muzika No-
tičky. Mladí muzikanti 4. prosince
v pražském kostele sv. Šimona a
Judy představí kromě tradičních
koled zbrusu nové pásmo.
V premiéře Notičky představí pás-
mo zhudebněných básní jednoho z
největších českých básníků Jarosla-
va Seiferta. „Původně jsme básněmi
chtěli proložit pásmo již existujících
koled, ale náš skladatel a upravova-
tel písní Josef Fiala to pochopil tak,
že je chceme zhudebnit. Na to jsme
zpočátku vůbec nepomysleli,“ po-
psala cestu k novému pásmu vedou-
cí muziky Lenka Kolářová. 
Po několika měsících, kdy muzika
vyjednala svolení vlastníků autor-
ských práv, se Josef Fiala pustil do

skládání a výsledkem je bezmála
půlhodinový program písní a tanců,
jejichž choreografie se ujala Marie
Brennerová. „Je to pro nás něco úpl-
ně jiného, není to folklor, skladby i
zpěvy jsou velmi náročné,“ dodala
Kolářová s tím, že mladí muzikanti
se úkolu zhostili zodpovědně. „Nas-
toupila nová generace dětí na důle-
žitých postech, primáškou je črtnác-
tiletá Magda Routová, kontrabasu se
ujal taktéž čtrnáctiletý Metoděj Ho-
vorka, který prakticky ze dne na den
odložil housle a chopil se »basy«,“
chválí děti vedoucí.
Přípravy uzavírá nápaditá grafika
plakátů a pozvánek od Silvie Klem-
pererové a Lukáše Urbánka s moti-
vem Jaroslava Seiferta. Vstupenky
na koncert lze objednávat na len-
ka@noticky.cz.   Pavla PETROVÁ

Tipy NN
* Jednodenní příměstský tábor s
kostkami LEGO nazvaný Jurassic
park pořádá 18. 11. Dobřichovický
domek. Andrea KUDRNOVÁ
* Výstavu prací výtvarných umělců
působících v Radotíně a okolí hostí
do 19. 11. místní Kulturní středisko
U Koruny.                Dana RADOVÁ
* Pohádku O dvanácti měsíčkách
sehraje 19. 11. od 10.00 v Dobřicho-
vickém domku Maňáskové divadlo
Lucie Havlíčkové. (ak)
* Kurz Vitráž Tiffany pořádá 19. a
26. 11., vždy od 10 do 14.00, Klub
U Emy Lhotka. Odnesete si vlastno-
ručně vyrobený šperk nebo závěs do
okna. Cena: 560, přihlášky na: 777
288 890.           Ema BURGETOVÁ
* Prodejní výstava květinových
dekorací se v sále Dr. Fürsta Dobři-
chovice koná 20. - 27. 11, denně od
12 do 19.00. Andrea KUDRNOVÁ
* Milena Steinmasslová promluví,
Hana Blochová zazpívá a zahraje na
gotickou harfu i psaltérium 20. 11. v
České hospodě Hlásná Třebaň. Ve-
čer pro Karla IV. začne v 17.00, vs-
tupné je 50 Kč. (mif)
* Vernisáž výstavy 20 let dobřicho-
vického mostu ve fotografiích a plá-
nech se uskuteční 24. 11. od 18.00 v
zámku Dobřichovice. Výstava bude
přístupná do 31. 12. (ak)
* Prezentace nové knihy Vladimíra
Douska Putování krajinou Berounky
se můžete zúčastnit 24. 11. od 19.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Petr Beneš kvartet zahraje 25. 11.
od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 140 Kč, senioři nad 65 let
100 Kč. Pavel BlAžENíN
* Výstava betlémů, na níž si sami
můžete vyzkoušet vyřezávání a sta-
vění betléma i krajiny, je přístupná
od 26.11. do 23. 12., každý víkend
od 10.00 do 18.00 v Pensionu U Ba-
rona Prášila  Ořech. Vstupné 50/40
korun. Vladimír GlASER
* Vánoční koncert pořádá 26. 11.
od 13.30 v zámku Dobřichovice pě-
vecký sbor Chorus Angelus.       (ak)
* Na tradičním podzimním Černo-
šickém plese se bude tančit 26. 11.
od 19.30 v černošickém Clubu Ki-
no. S žádostí o rezervace se můžete
obrátit na Farovi: 602 221 014. (vš)
* Mopeďáckou zábavu hostí 26.
11. od 20.00 restaurace U Lípy ve
Svinařích.    Vladimír ROZTOČIl
* Mostový ples se už po jedenadva-
cáté bude konat 26. 11. od 20.00 v
Hale Bios Dobřichovice. Hrát bude
Orchestr Karla Vlacha, ve 23.00 za-
zpívá Dasha. Vstupné 250 Kč.   (ak)
* Svoji druhou knihu nazvanou
Povídky ke kávě aneb Jak přežít (v)
manželství a zachovat si zdravý žen-
ský rozum pokřtí 30. 11. v Muzeu
Českého krasu Beroun bývalá ředi-
telka školky v Karlštejně Hana Hra-
báková. Od 17.00 zahraje staropraž-
ská kapela Třehusk. (mif)
* Výstava interiérových objektů de-
signéra, architekta a pedagoga Vlas-
timila Tesky je v listopadu k vidění
v  Galerii Bím Dobřichovice. (ak)

Oslavit 195. výročí narození Karla Havlíčka Borovského vyjeli 30. 10. do
Havlíčkova Brodu členové Dělnické besedy Havlíček z Řevnic. Spolu se
členy spřátelného spolku Jednota KHB ze Strakonic si prohlédli místní
muzeum věnované  slavnému básníkovi, novináři a politikovi (na snímku)
i jeho památník v parku Budoucnost. V neděli 20. 11. se řevničtí »havlíč-
kovci« zúčastní setkání u základního kamene k pomníku K. H. Borovského
v Mačkově u Blatné. Foto ARCHIV Kamil ČERNÝ, Řevnice        

Notičky budou hrát »Seiferta« 
ZHUDEBNĚNÉ BÁSNĚ POPRVÉ PŘEDSTAVÍ 4. PROSINCE

Narozeniny Havlíčka oslavili v »jeho« Brodě
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Všeradův kurýr

Podzimní dýňové odpoledne uspo-
řádal 5. 11. Zámecký dvůr Všeradic-
e ve spolupráci s organizací Dome-
ček Hořovice. Pro děti i jejich rodi-
če byla připravena spousta aktivit -
výroba podzimních dekorací, dlabá-
ní dýní, ve venkovních prostorách
Zámeckého dvora si mohly děti pro-
jít naučnou netopýří stezku a jako
zpestření odpoledne byla připravena
módní přehlídka, kde děvčata před-
vedla vlastní tvorbu. V restauraci
bylo možné ochutnat dýňové specia-
lity. Děkujeme Domečku za perfekt-

ní spolupráci a hostům za hojnou
účast.      Barbora PISKÁČKOVÁ,

Vinařice

Večer zakončila výstava
Dýňování pro malé i velké spojené s
večerním lampionovým průvodem
uspořádal 30. 10. SDH Hodyně. V
místní hasičárně se vyřezáváníchtiví
účastníci sešli v hojném počtu. Dý-
ňování zahájily děti ze třídy Evy Ko-
landové flétničkovým koncertem
složeným z pásma lidových písní.
Po potlesku a při pití horkého čaje
začala růst pod rukama účastníků
krásná, někdy až umělecká díla. Ně-
komu postačila běžná oranžová dý-
ně, někdo využil cuketový přebytek
ze zahrádky. Zkrátka dýně byly vel-
mi originální po všech stránkách. Po
vyřezávání si děti s rodiči zapálily
lampiony a vyrazily do setmělé staré
i nové Hodyně. Výlet to byl skuteč-
ně tajemný, děti si cestou vyprávěly
strašidelné historky. Překrásný večer
zakončila společná výstavka a hod-
nocení vyřezaných dýní pod nově
postavenou pergolou hned vedle
dětského hřiště, které letos vzniklo
za podpory starosty Marhoula, míst-
ních hasičů a přátel Hodyně.

Eva KOlAndOVÁ, Hodyně

Dýně dlabali
ve dvoře i v Hodyni
VE VŠERADICÍCH SE KONALA MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 23/2016 (215)

HOTOVO. Na dýňovém odpoledni ve všeradickém Zámeckém dvoře malí i
velcí vyráběli podzimní dekorace. Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Vlakem pojedou caparti a - Mikuláš s čertem! V kostele zazpívají
Kolorit a Kamínek
Adventní setkání s hudbou Luxorio-
sa res pořádají 26. 11. od 16.00 v
kostele Narození sv. Jana Křtitele v
Osově Občanské sdružení Jeřabinky
a spolek KOS Osov. Na programu je
hudba žánrově pestrá - od historie k
současnosti, zazpívají pěvecké sou-
bory Kolorit a Kamínek, žáci ZUŠ
Dobříš ze třídy P. Kafky, na kytaru
zahraje David Smrž. (map)

Zvláštní historický vlak poveze 4.
prosince Mikuláše, čerta a anděla
tratí, po které se jen tak nesvezete. Z
Berouna na Tmaň, respektive na
Čertovy schody! Můžete být u toho.
Vlak složený ze starých dřevěných
vozů bude jezdit zmíněnou vlečkou
pro potěchu dětí - během jízdy je na-
vštíví Mikulášská družina a obdaru-
je je malým balíčkem. Protože je
vlak určen převážně pro děti a jejich

rodiče, vyhrazujeme si přednostní
právo »obsloužit« právě tyto cestují-
cí. Pasažéři bez dětí budou moci na-
stoupit po naplnění kapacity dětmi.
Informace a reservace na mailu:saxi-
doprava@seznam.cz.

Čertovský jízdní řád 4. 12.: 
Zdice 8:25 - Beroun 8:40 
Beroun 13:40 - Vápenka Čertovy
schody (VČS) - Beroun 14:50

Beroun 14:50 - VČS - Beroun 16:00
Beroun 16:05 - VČS - Beroun 17:00
Beroun 17:15 - VČS - Beroun 18:20
Beroun 18:30 - Zdice 18:45
Jízdné za dítě s nadílkou a jednoho
dospělého je 125 Kč (jízdné + dár-
kový balíček). Další člen z rodiny k
platícímu dítěti + 10 Kč (dítě a oba
rodiče tedy zaplatí celkem 135,- Kč).
Jízdné bez dětí 95 Kč bez nároku na
místo. Radim ŘÍHA, Výtopna Zdice

Dýňování začalo flétničkovým kon-
certem. Foto Michal TOTH
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Lety, Liteň - V sobotu 12. 11. byla
v Letech poosmnácté udělena Ce-
na Našich novic - ocenění určené
těm, kteří nezištně pracují pro náš
kraj. Jejím držitelem se stal třice-
tiletý obyvatel Litně Jiří HRÁCH.
Co tomu říkáš?
Samozřejmě jsem moc rád. Každé
ocenění potěší a dodá další energii
pro další činnost. Už postup mezi fi-
nalisty byl velký úspěch - každý z
navržených dělá pro své okolí hodně
práce. I když jsem byl z kandidátů
nejmladší, jsem rád, že jsem Cenu
NN v tak velké konkurenci získal.
získal jsi s obrovským náskokem
největší počet hlasů od čtenářů. vě-
děl jsi o tom, kolik lidí tě podpořilo?
Velkou podporu mám od liteňských
hasičů. Pomohl určitě článek Lukáše
Münzbergera na facebooku a webu
sboru. O naší hasičské práci se sna-

žíme informovat co nejvíce. Děláme
v Litni pořádný kus práce, máme
dobré jméno, které si nechceme po-
kazit, ale naopak ho ještě vylepšo-
vat. Velký úspěch se nám podařil le-
tos - vyšla nám dotace na novou cis-
ternu. To byl možná ten největší ús-
pěch, za který mi veřejnost posílala
hlasy. Všem moc děkuji za podporu.
Cenu jsi obdržel právě za práci pro
liteňské hasiče a vedení táborů zá-
lesák. Jak ses k těmto aktivitám do-
stal a co tě na nich nejvíc baví?
Letních táborů v údolí potoka Javor-
nice se účastním od svých 7 let. Přes
oddílového vedoucího jsem se vyp-
racoval až na pozici vedoucího hlav-
ního.Několik let jsem vedl i kroužek
Zálesáku v Litni, ale z časových dů-
vodů jsem toho musel nechat. K ha-
sičům jsem přišel v šestnácti letech,
v osmnácti jsem byl zařazen do zá-

sahové jednotky SDH Liteň, které
od roku 2011 velím. Hasiči si mě vy-
brali a já se je snažím nezklamat.
Kromě »standardní« hasičské práce
se podílíme na organizování různých
akcí. Nejvíc mě baví, když věci vy-
cházejí a je za mnou vidět práce, tře-
ba dobře zvládnutá kulturní akce či
schválení dotace. Hlavní náplní ha-
sičů je pomoc druhým. Nejlepší po-
cit mám, když se nám podaří zásah.
Mnohdy se jedná jen o odstranění st-
romu přes silnici, někdy o uchráněné
hodnoty za statisíce i vyšší částky.
Součástí ocenění je prémie od part-
nera ceny, fy K&v elektro. Dostal
jsi 27 stokorun, za každý rok exis-
tence NN jednu. Jak s nimi naložíš?
O tom jsem vůbec nepřemýšlel, stále
vstřebávám to, že jsem vyhrál. Ale
zřejmě koupím něco pro radost dceři
a manželce.            Miloslav FRÝDL

Bude v Litni možná 
dohoda? ptá se předseda
S ohledem na to, jaká je dlouhodobě atmo-
sféra v obci ve smyslu rozdělení všech do
dvou táborů a jaký je výsledný obraz způso-
bu vedení obce i úroveň práce zastupitel-
stva, jak je vnímána obecně politická situa-
ce v obci, vyzývám zastupitele k hledání
»možného«, k otevření možnosti vycházejí-
cí z profesionálního přístupu role zastupite-
le. Pojďme společně hledat možnost, jak se
z nefunkčního úřadu, nepřehledné a nepří-
jemné situace pro všechny zúčastněné, vzá-
jemné nekomunikace, může vykřesat nadě-
je pro uklidnění a vznikne základní prostor,
kde je všem umožněno soustředit se na prá-
ci s výsledky pro tisíc obyvatel. 
Vést transparentní a otevřené jednání, hle-
dat schůdný kompromis, a přitom se neza-
prodat a nezkompromitovat pro další práci
pro obec. Být si vědom odpovědnosti vůči
nám všem je přeci to hlavní, co by mělo
zastupitele charakterizovat. Klid na dokon-
čení každé práce je i v našich podmínkách
rozdělení moci možný. (Dokončení na str. 8)

Zahrádkáři vystavili
ovoce i staré hračky
Litenští zahrádkáři pořádali v polo-
vině října již 8. ročník výstavy ovo-
ce, zeleniny a květin. Pěstitelé se
pochlubili 193 exponáty ovoce a ze-
leniny, které doplnili květinami ze
svých zahrádek a domovů.
Vedlejším tématem výstavy byly
staré hračky a staré dětské knihy.
Zahrádkáři a jejich přátelé objevili
na půdách a v komorách 83 různých
hraček a 42  dětských knih. Nejstar-
ším exponátem bylo 85 let staré šla-
pací autíčko. Největší úspěch u dětí
mělo vytváření různých konstrukcí
a tvarů z namočeného hráchu a pá-
rátek. Návodem k tomuto stavění
byla kniha z roku 1895.
Návštěvníci měli možnost také lec-
cos ochutnat. (Dokončení na straně 8)

Lipany jsou skvělé, žádná nuda
Již mnoho let se v ZŠ Liteň úspěšně rozvíjí čin-
nost Klubu mladého diváka, v letošním roce nás
jezdí čtyřicet. V úterý 8. 11. jsme vyrazili na prv-
ní letošní představení. Těšili jsme se do divadla
MINOR na hru s názvem Lipany a představení
nás nadchlo. S hlavním hrdinou jsme prožívali
jeho malé osobní dějiny i husitskou revoluci. Na
závěr jsme byli svědky jeho smrti v bitvě u Lipan
a… konec to byl vlastně dobrý. Zhlédnutí dopo-
ručujeme všem, v programu se můžete dočíst, že
je divadlo vhodné pro děti od sedmi let. Určitě
ano, ale ani ti odrostlejší se nudit nebudou, hra
nabízí více rovin a námětů k přemýšlení. A vůbec
to není nuda, i když prvních několik minut »výu-
ky dějepisu« nás trochu vystrašilo. Nakonec jsme
zažili jinou hodinu dějepisu, věřím, že si žáci od-
nesli více informací, než při běžné výuce. A vý-
borná je i hudba. Rozhodně si představení nene-
chte ujít – doporučuje všech čtyřicet liteňských
školáků!              Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Nejvíc mě baví, když věci vycházejí 
OSMNÁCTÝM DRŽITELEM CENY NAŠICH NOVIN SE STAL LITEŇAN JIŘÍ HRÁCH

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      12/2016 (62)                

VYHRÁL. Jiří Hrách se svými příz-
nivci bezprostředně poté, co si 12.
listopadu na návsi v Letech převzal
Cenu NN. Foto NN M. FRÝDL

Na první listopadový čtvrtek se žáci páté a
šesté třídy liteňské základní školy i s třídní-
mi učitelkami těšili o něco víc, než obvykle.
Chystali se totiž na výlet do Prahy, na Letiš-
tě Václava Havla. Začátek byl na Terminálu
3 (staré letiště), kde jsme všichni prošli bez-
pečnostní kontrolou, což byl pro nás velký
zážitek. Poté nás čekala prohlídka autobu-
sem s panem průvodcem  po provozu letiště
v části Jih, Sever a Cargo zóna. Viděli jsme
odbavení letadel před startem i po přistání a
zavádění letadel na stání. Pozorovali jsme
starty a přistání u dráhy, navštívili záchran-
nou požární stanici letiště.  Na závěr jsme se
občerstvili v odbavovací hale terminálu 3 a
poté jsme se vydali na cestu autobusem zpět
do Litně. Počasí nám přálo, myslím, že se
exkurze vydařila. Text a foto 

Helena Řezáčová, zŠ Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Liteňští školáci na letišti Václava Havla
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Nezisková organizace Zámek Liteň
udělila další Cenu Jarmily Novotné
nejlépe umístěné české pěvkyni ve
III. kole 51. ročníku Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
každoročně konané v Karlových Va-
rech. Nejčerstvější laureátkou ceny
se po úspěchu ve všech soutěžních
kolech stala Lucie Kaňková.
Cena v podobě kytice a certifikátu
byla vítězce slavnostně předána z
rukou zástupkyně organizace během
slavnostního udělování cen v Karlo-
varském městském divadle 11. listo-
padu. Certifikát mladou pěvkyni op-

ravňuje k účinkování na některém z
koncertů Festivalu Jarmily Novotné
v příštích deseti letech a nabízí jí
bezplatnou účast na pěveckých kur-
zech, které bude v srpnu 2017 hostit
zámecký areál v Litni.
Talentovaná Lucie Kaňková excelo-
vala v soutěži na plné čáře. Stala se
zároveň vítězkou I. ceny v kategorii
Opera ženy a nositelkou řady dal-
ších ocenění – Ceny Karlovarského
symfonického orchestru, Ceny diri-
genta Františka Drse, Ceny Sloven-
ského národného divadla v Bratisla-
vě i Ceny Slezského divadla Opava
a dosáhla také na ocenění divácké
poroty. 
Cenu Jarmily Novotné uděluje od
roku 2013 nezisková organizace Zá-
mek Liteň také jménem syna Jarmi-
ly Novotné George Daubka, jako
pokračování jednoho z nejvýznam-
nějších odkazů této legendární pěv-
kyně. Další informace na www.za-
mekliten.cz a na https://www.face-
book.com/FestivalJarmilyNovotne.
Barbora DušKová, Zámek Liteň

Taktické cvičení hasičů a záchranář-
ských psů se uskutečnilo 20. října
večer ve výrobním areálu společnos-
ti Aquatech mezi Srbskem a Karlš-
tejnem. Ve firmě se vyrábějí nejrůz-
nější výrobky z plastu (bazény, čis-
tičky, jímky, truhlíky, atd.) a je zde
tedy uskladněno velké množství hoř-
lavého materiálu. 
Jednalo se o pravidelný výcvik jed-
notky SDH Liteň, ke které se přidali
hasiči z Karlštejna, Hlásné Třebaně,
Zadní Třebaně a profesionální hasiči
z Řevnic. Nasazeni byli také tři pso-
vodi se záchranářskými psy. 
Akce byla úspěšná. Hasičům jsem
dal sraz na parkovišti u vlakového
nádraží v Karlštejně. Mezitím jsem
instaloval v budově zařízení pro vý-
robu umělého kouře a byly oznáme-
ny podrobnosti o cvičení: Byl ohlá-

šen výbuch ve výrobní hale s násled-
ným požárem dílen na západní stra-

ně budovy. V budově se nacházejí
dvě osoby. 

Poté se hasiči vydali k místu událos-
ti se třemi cisternami, montážní plo-
šinou, třemi dopravními a pěti osob-
ními automobily. Hasiči zasahovali
v dýchací technice, vyzkoušeli si
průzkum v zakouřeném a neznámém
prostoru, hašení z montážní plošiny,
osvětlení místa zásahu, komunikaci
přes vysílačky a další činnosti, které
ověřily jejich dovednosti. Psovodi
mezitím prohledávali další část bu-
dovy, kde byl schovaný jeden figu-
rant. Pokud je narušená statika, mů-
že do budovy pouze samotný pes.
Ten po nalezení osoby označí štěká-
ním jeho přesnou polohu, na kterou
se záchranáři zaměří. 
Po hodině a půl bylo cvičení ukon-
čeno. Všem zúčastněným děkuji za
účast a spolupráci, zejména majite-
lům areálu a společnosti Aquatech,
že nám dovolili uspořádat hasičské
cvičení v jejich objektu.

Jiří HrácH, velitel JSDH Liteň

Hasiči cvičili v zakouřeném prostoru
DO SPOLEČNÉ AKCE S OKOLNÍMI SBORY NASADILI I ZÁCHRANÁŘSKÉ PSY A VÝŠKOVOU TECHNIKU

V našem případě jde přeci spíše o
pravomoci a povinnosti, předpokla-
dem je ale, že se všichni zúčastnění
budou snažit vzájemně se tolerovat
a respektovat. Jsem si jist, že podpo-
rovatelé z obou skupin pochopí Vaše
gesto, a budou svou energii stejně
jako vy věnovat jen práci. Vneste
prosím do debat a komunikace fak-
tickou a profesionální rovinu místo
vášní a osočování.
Propojení ve vedení obce zástupců
obou skupin bude signálem pro lidi
v tom, že je možné v Litni žít i vést
ji společně. Nedotažených nebo od-
ložených témat je v tuto chvíli tolik,
že práce bude na úřadě dost klidně
pro všechny zastupitele, kdyby měli
pracovat jako uvolnění. Jen schop-
ných lidí ochotných pracovat pro
obec není u nás dost, a to bohužel
platí i o některých dnešních zastupi-
telích, jež máme v Litni vlastně jen

do počtu. Věřím, že také díky další-
mu informování o práci zastupitel-
stva a vedení se změní postupně i
počty  občanů aktivních a zapojných
do veřejných aktivit.  Karel Tůma, 

předseda spolku Liteňský pupík
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LAUREÁTKA. Lucie Kaňková.
Foto Jan BORECKÝ

Bude možná dohoda?
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Litní projdou Lucie
Obchůzku sv. Lucie Litní pořádá
11. prosince spolek Liteňský Pupík
se Školou domácího vzdělávání
Evy Nolčové a Stájí Bílý Kámen.
Sraz dětí, které se účastní průvodu,
je ve 14.45 v dílně pod poštou. Zde
si vyzkoušíme zpěv a budeme vyrá-
bět svícny. Od 16.30 do 18.00 půjde
průvod po Litni se světly, očistnými
rituály, zaříkadly, zpěvy a tancem.
Na závěr se ohřejeme u ohně před
kostelem, poslechneme si hudbu a
budeme svědky společného vystou-
pení všech Lucek a Luciášů.     (kat)

Zahrádkáři vystavili...
(Dokončení ze strany 7)
K dispozici jim bylo 8 druhů mar-
melád, rajčatové chutney, zelenino-
vá pomazánka, čalamáda z červené
řepy, cuketová nádivku a bramboro-
vý hluchec. Bylo zde možné zakou-
pit keramiku, med, medovinu, vý-
robky z včelích produktů a drobné
předměty z korálků. Velký zájem
byl také o mykologickou poradnu
ing. Baiera a ukázku nasbíraných
jedlých, nejedlých i jedovatých hub.
Výstavu si za tři dny prohlédlo 182
návštěvníků a 242 dětí i učitelů z
MŠ a ZŠ Liteň. Doufáme, že se nám
podaří i příští rok uspořádat stejně
úspěšnou přehlídku naší činnosti.

Olga ŠINÁGLOVÁ, 
Zahrádkáři Liteň

Laureátkou Ceny J. Novotné je Lucie  Kaňková
OCENĚNÍ JÍ ZÁSTUPCI ZÁMKU LITEŇ PŘEDALI V KARLOVÝCH VARECH

VEČERNÍ CVIČENÍ. Hasiči při cvičném zásahu v areálu společnosti mezi
Karlštejnem a Srbskem. Foto Jiří HRÁCH
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Nový jízdní řád: dráhy přidávají vlaky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

O stupínek dále se dostávají elefanty
v 11.31 a 12.31 (odjezdy z Řevnic),
které budou nyní dostupné i v úseku
Beroun - Řevnice o víkendech a stát-
ních svátcích - z Berouna pojedou v
taktu v 11.15 a 12.15. Užitečného
prodloužení dosáhly i spoje ve 14.39
a 15.09 z Radotína, které nyní poje-
dou už ze Řevnic ve 14.21 a 14.51.
Ve 20.15 bude možné používat v
pracovní dny spojení Beroun - Praha
hl. n., které bylo zatím k dispozici
jen v úseku Řevnice - Praha. Návš-
těvníkům večerních akcí konajících
se v našem regionu přijde jistě vhod
také protažení posledního předpůl-
nočního vlaku Praha Radotín - Praha
hl. n. o část Řevnice - Radotín. Nyní
pojede denně ve 23.31 z Řevnic do
Prahy a zastavovat bude ve všech
stanicích a zastávkách, stejně jako
všechny ostatní osobní vlaky.

Na trati Lochovice - Zadní Třebaň -
Lochovice bude posunut jen první
ranní vlak o 4 minuty dříve. Odjede
ze Třebaně ve 4.55 a v Lochovicích
zastaví v 5.40. Významnější časový
přesun poznají uživatelé víkendové-

ho vlaku Lochovice - Zadní Třebaň,
který dosud jezdil v 11.06 z Locho-
vic. Bude posunut o půl hodiny dříve
na 10.36 (odjezd z Lochovic) a 11.20
(příjezd do Zadní Třebaně).
Celostátní verzi tištěného jízdního

řádu pořídíte v našem regionu za 99,
vybrané tratě Prahy a Středočeského
kraje za 40 Kč. Jan SUP

Řevnice - Na zavedení elektronické evidence tržeb
(EET) od 1. prosince (viz NN 22/16) se intenzivně při-
pravují i další hostinští v dolním Poberouní. NN to
potvrdil třeba jeden z majitelů karlštejnské restaura-
ce U Janů Petr Janů či provozovatel restaurace U
Pošty v Řevnicích Milan Zelený.
„Vše potřebné už jsme vyřídili a zahájili zkušební pro-
voz EET,“ sdělil Zelený s tím, že od prosince jsou při-
praveni elektronickou evidenci spustit »na ostro«.
„Budeme ale muset zdražit, protože zavedení EET s
sebou nese velké náklady. Jen kasa s příslušným softva-

rem nás stála 22.000 korun,“ uzavřel Milan Zelený.
»Masová cukrárna« Malá Morava na řevnickém náměs-
tí jede dál! To vzkazuje všem případným hostům její stá-
vající provozovatel František Kotršal. „Některé lidi
zmátla informace v minulých Našich novinách, kde se
psalo, že kvůli elektronickým pokladnám končím.
Několik lidí mi kvůli tomu volalo,“ říká Kotršal a vy-
světluje: „O odchodu jsem uvažoval delší dobu, ale roz-
hodně důvodem nebylo zavedení EET. Z vedení podni-
ku sice odcházím, ale Malá Morava pod vedením Mar-
kéty Gazdíkové pojede dál,“ uzavírá Kotršal.  (pan, mif)

Třebaňští školáci
budou vyrábět »lodě«
Již potřetí v tomto školním roce se
všichni žáci ZŠ Zadní Třebaň sešli  v
jedné třídě. V září jsme se při spo-
lečné hodině seznamovali, zjišťova-
li, co koho zajímá, zahráli si hry,
soutěžili, diskutovali a předváděli,
jak se dá ve škole spolupracovat.
Starší děti se zúčastnily bojovky v le-
se.  Teď, v listopadu jsme se soustře-
dili na společné tvoření pravidel
chování vyplývajících z ponaučení z
přísloví a citátů. Na některá přísloví
jsme si vymýšleli scénky vysvětlující
jejich smysl, o jiných jsme si povída-
li. Přísloví, která si děti vybraly jako
nejdůležitější, budou viset na chod-
bě naší školy. Nad nimi bude kralo-
vat citát, který vnímáme jako motto
školního života: Loď je nejjistější v
přístavu, ale na to ji nepostavili…
Příští dny si budou děti vyrábět »lo-
dě« a popisovat je svými cíli.

Dominika ŠuSteRoVá,
ZŠ Zadní třebaň

Do Letovské knihovny zve Rodinné
centrum Leťánek - 16. 11. se zde od
18.00 bude konat přednáška s ná-
zvem Kontaktní rodičovství pohle-
dem duly pod vedením laktační po-
radkyně Zuzany Klomínkové. V ne-
děli 20. 11. se uskuteční Netradiční
tvořivý jarmark, kde si můžete kou-
pit či vyrobit neotřelé vánoční dárky.
Co praktického potřebují prvorození,
druhorození, prostřední a benjamínci
se dozvíte na semináři vedeném lek-
torkou Montessori pedagogiky Mo-
nikou Němcovou 24. 11. v Letovské

knihovně. Na 26. 11. jsme připravili
osvědčený kus z našeho repertoáru -
hudební dílnu s Ivem Vrbou, tento-
krát s názvem Ta kytara musí troubit.
Kdo si chce vyrobit originální dárek
pod stromeček nebo hezkou památku
na své děti, neměl by 2. 12. propás-
nout léty prověřenou akci, během níž
bude možné otisknout nožičky a ru-
čičky dětí do připravených keramic-
kých kachlí. A na závěr pekelná zprá-
va: Mikulášská se bude konat 4. 12.
Více informací najdete na www.leta-
nek.cz.   Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Ve Svinařích přivítali pět nových občánků

Leťánek chystá jarmark i Mikulášskou

Strom splní přání dětí
z dětského domova
Prostřednictvím akce Strom splně-
ných přání můžete již pojedenácté
obdarovat děti z dětského domova
Lety a děti z pěstounských rodin.
Stačí když přijdete do restaurace Zá-
mecký had v Dobřichovicích, kde si
ze stromku vyberete obálku s přá-
ním. Dáreček zakoupíte, zabalíte,
označíte jménem i věkem dítěte a
nejpozději do 20. 12. přinesete do
restaurace, odkud budou dárky od-
vezeny dětem. Seznam dárků a více
informací na tel: 736 761 394. Loni
se nám podařilo díky vám obdarovat
142 dětí. Kristýna PÁNKOVÁ,

Dobřichovice

Připraveni jsme, ale budeme muset zdražit!

Z našeho kraje 
* Slavnostní odhalení názvu Haly
Věry Čáslavské se společně s osla-
vou 17. listopadu uskuteční 17. 11.
před sportovní halou/ZŠ v Černoši-
cích. Adéla ČERVENKOVÁ
* Bazar dětského oblečení, hraček a
dalších potřeb pro děti pořádá 20. 11
od 14 do 18.00 Club Kino Černoši-
ce. Pavel BLAŽENÍN
* Poslankyně a bývalá starostka
Černošic Helena Langšádlová bude
besedovat 23. 11. od 19.00 v Modli-
tebně Církve bratrské Černošice. O
týden později, 30. 11. bude od 19.00
v modlitebně besedovat senátor Li-
bor Michálek. Vstup zdarma.   (pap)
* Zábavný a vzdělávací program
pro děti English Saturday s rodilým
mluvčím pořádá 26. 11. od 10 do
13.00 Dobřichovický domek.     (ak)
* Adventní trhy se konají 26. 11. od
10 do 18.00 v areálu zámku Dobři-
chovice. Jejich součástí bude pro-
dejní výstava betlémů, dětská vý-
tvarná dílna, vystoupení místní ZUŠ,
klauna Roberta i divadla Buchty a
loutky. Program v 17.00 uzavře oh-
ňostroj u řeky. (ak)
* Vázat věnce z netradičních mate-
riálů s Marií můžete v Dobřichovic-
kém domku 27. 11. od 10 do 14 ho-
din. Andrea KUDRNOVÁ
* Deskové hry si můžete zahrát v
Místní knihovně Radotín 29. 11. od
16 do 19.00. K dispozici budou hry
z knihovního fondu, nebo si můžete
přinést vlastní. Vstup zdarma, info:
www.knihovna-radotin.cz.        (dar)
* Listí z areálu hřiště uklízeli 12. 11.
řevničtí házenkáři. Díky hlavně žá-
kům, kteří přivedli rodiče, i Štěpán-
ce Jandusové, která připravila teplé
občerstvení. Petr HOLÝ
* Zakrvácený mladý muž byl nale-
zen 13. 11. ráno za Společenským
domem v Zadní Třebani. Řevničtí
záchranáři jej po ošetření převezli s
tržnou ranou hlavy do hořovické ne-
mocnice. Případ šetří policie. (bob)
* Dodržování rychlosti v Řevnicích
i Všenorech kontrolovala 7. a 8. 11.
Městská policie Řevnice. Zjistila 15
přestupků (7 v Řevnicích, 8 ve Vše-
norech) a uložila pokuty ve výši
7.000 Kč. Nejvyšší překročení rych-
losti (70 km/h) bylo zjištěno v řev-
nické ulici Čsl. armády. Jiří DLASK
* Nález použitých injekčních stříka-
ček na nástupišti nádraží ČD Černo-
šice byl zdejší městské policii ozná-
men 31. 10. Strážníci stříkačky pos-
bírali do speciálního boxu a pro-
hlédli okolí nádraží, zda se někde
nepovalují další. (ok)
* K požáru odpadu v objektu truh-
lárny v Mořině bylo 10. 11. přivolá-
no několik profesionálních i dobro-
volných hasičských jednotek. Řev-
ničtí profesionálové oheň uhasili a
pomocí termokamery vyhledávali
případná ohniska. Příčinou požáru
byla nedbalost při manipulaci se
žhavým popelem, majiteli vznikla
škoda 5.000 Kč.    Pavel VINTERA
* Řádění vandala řešili 8. 11. v To-
bolce karlštejnští policisté. „Nezná-
mý pachatel propíchl tři pneumatiky
na osobním autě Renault 19,“ uvedl
jejich velitel Jaroslav Dolejší. „Ško-
da je 3.000 Kč,“ dodal.               (mif)

Vítání pěti občánků se uskutečnilo 11. listopadu v Mateřské škole Svinaře.
Velmi hezký proslov přednesl starosta Vladimír Roztočil. Poděkoval rodi-
čům za jejich obětavost i snahu mít v dnešní nesnadné době děti a vyjádřil
potěšení z rozvoje naší obce, která díky mladým rodinám i jejich aktivitám
ožívá. Velké poděkování patří školce, která dala k dispozici prostory a je vž-
dy těmto aktivitám velmi nakloněna. Jiří KyLaR, obecní úřad Svinaře

Foto aRCHIV

Slavnost svatomartinského vína se konala 11. 11. v Karlštejně. Návštěvníci
mohli ochutnat 50 vzorků mladých moravských vín. Foto NN M. FRÝDL
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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!

• Termín konání závodu: sobota 26. listopadu 2016
• 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 s předem zaplaceným startovným obdrží dárek)

• Uzávěrka přihlášek: v pátek 25. listopadu 2016 ve 12.00 hodin

web: www.transbrdy.cz

Dvanáctý ročník závodu horských kol
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Aktuálně ze Třebaně

Budu prosazovat obnovu aleje mezi návsí a obchodem
NOVÝM ZASTUPITELEM ZADNÍ TŘEBANĚ SE STAL ŠESTAČTYŘICETILETÝ JAN BARTOŇ

Zadní Třebaň - Z osobních důvodů se rozhod-
la skončit v obecním zastupitestvu Eva Balat-
ková (Salto). Díky za vše, co pro Zadní Třebaň
udělala! Její místo na »radnici« obsadil šesta-
čtyřicetiletý obchodní manažer inženýrské spo-
lečnosti, dříve projektant vodohospodářských
staveb i zahradní architekt Jan BaRTOň.  
Co a kdy tě přivedlo do Třebaně?
Když jsem během studií na stavební fakultě v Pra-
ze jezdil přes Zadní Třebaň, sledoval jsem z okna
vlaku krajinu v údolí Berounky a věděl jsem, že to
je místo, kde bych chtěl žít. Shodou okolností a
díky přátelům, kteří zde již bydleli, se to povedlo
- s rodinou bydlíme ve Třebani od roku 2013.
byl jsi dodatečně jmenován zastupitelem Zadní
Třebaně. Co od svého jmenování očekáváš?
Očekávám spoustu práce, pracovních porad, dis-

kusí i vysvětlování. Chvilku mi potrvá, než se se-
známím s aktuální agendou. Těší mne, že na schů-
zích zastupitelstva panuje konstruktivní atmosféra. 
S čím nejsi v obci spokojen, jaké změny bys rád
viděl a v jaké oblasti vidíš možnost obci pomoct?
Mou snahou je celkově zlepšení infrastruktury,
trápí mne špatná kvalita ovzduší v obci během
topné sezóny. Budu prosazovat obnovu aleje mezi
návsí a obchodem, a byl bych rád, kdyby se to
povedlo za podpory spoluobčanů.  
Co se ti v obci líbí? 
U nás v Třebani se mi líbí. Žije zde mnoho tvoři-
vých lidí, se kterými se mohu setkávat, ať už ko-
lem místního pěveckého sboru, školy nebo na kul-
turních akcích na návsi. Třeba na novém dětském
hřišti, které se povedlo. A taky to letní koupání
nad jezem a okolní krajina!    Petra FRÝDLOVÁ

Slavnostní vítání občánků se v Zadní
Třebani uskuteční do konce listopa-
du. Obecní úřad žádá zájemce o uví-
tání narozených dětí, aby se přihlási-
li na úřadě či na internetových strán-
kách obce. 
První adventní neděli 27. 11. se  na
návsi v Zadní Třebani rozzáří vánoč-
ní strom. Od 16.00 bude připraven
prodej vánočních výrobků dětí ze
školy, v 17.00 začne kulturní prog-
ram dětí z MŠ i ZŠ, zazpívá místní
Třebasbor. Obecní úřad připraví sva-
řené víno, čaj a něco dobrého. Hos-
podyňky, přineste i vy ochutnat něco
dobrého sousedům na náves!
Vánoční posezení neboli Vánoční
akademie dětí z místní  MŠ a ZŠ se
koná 18. prosince od 14.00 ve Spole-
čenském domě, těšit se můžete na

kulturní program, tečku obstará pě-
vecký Třebasbor.
Na Havelském posvícení v Zadní
Třebani se na dobrovolných příspěv-
cích a vstupném na Balíčkovu vařeč-
ku vybraly necelé 2.000 Kč. Peníze
budou použity na vývěsní tabuli s
pravidly a certifikáty na výrobky, jež
je nutné instalovat k dětskému hřišti.
Lavičky, které jsou připravené, bu-
dou umístěny na jaře.
Obecní úřad a policie žádají  občany,
kteří cestují vlakem, aby používali
podchod a nepřecházeli koleje ani
nepoužívali zkratku mezi kolejemi na
Prahu a Lochovice. Chůze v kolejišti
je zakázaná a vzhledem k frekvenci i
rychlosti vlaků velmi nebezpečná.
Rodiče, poučte řádně své děti.
Poslední svoz biopopelnic se v Zadní

Třebani uskuteční 24. listopadu. Zá-
jemci, kteří chtějí pokračovat i v roce
2017, si nádoby na bioodpad pone-
chají na další sezonu.
Oranžové kontejnery na bioodpad -
zatím zůstávají rozmístěny po obci a
budou po naplnění odváženy.
Obci byla schválena dotace na  pro-
jekt Zpracování digitálního povodňo-
vého plánu, vybudování varovného a
výstražného systému ochrany před
povodněmi. Celkové výdaje jsou
3.029.371 Kč, příspěvek EU činí
2.120.560 Kč, čili 70%. „Projekt za-
hrnuje nový bezdrátový rozhlas s na-
pojením na IZS, hladinové čidlo na
Svinařském potoce a digitální povod-
ňový plán,“ řekla starostka obce Mar-
kéta Simanová. Petra FRÝDLOVÁ,

zastupitelka Zadní Třebaně

Krátce z obce
* Zakoupení pěti obleků pro místní
zásahovou jednotku odsouhlasilo z-
astupitelstvo Zadní Třebaně. „Oble-
ky je nutné pořídit, protože ty, které
jednotka vlastní, nesplňují bezpeč-
nostní normy,“ sdělil velitel zásaho-
vé jednotky Josef Ševčík ml.      (pef)
* Nejpozději k 1. 1. 2017 nastoupí
do Mateřské školy v Zadní Třebani
nová posila - kvalifikovaná učitelka
M. Sedláčková z Berouna. Na jedná-
ní se starostkou obce 8.11. to  uvedl
ředitel ZŠ a MŠ Bohumil Bulíř. (pef) 
* Úterní Kruhový trénink v zadno-
třebaňském Společenském domě za-
číná nyní už od 19.00. Za hodinové
cvičení, k němuž potřebujete podlož-
ku, ručník, pití a pevné boty, zaplatí-
te 50 Kč. Info na 739 048 492. (sih)
* Změny ve vnitřním řádu družiny a
výroční zprávu o činnosti školy za
rok 2015/16 schválila 20. 10. Školní
rada ZŠ Zadní Třebaň.                  (pef)

Ve školce chystají překvapení
Školku v Zadní Třebani navštěvuje 26 dětí od 3-7
let – z toho je 10 předškoláků, s nimiž se připravu-
jeme na školní docházku. 
Máme za sebou výlet do Hlásné Třebaně, kde jsme
navštívili statek pana Koláře a mohli vidět koně,
králíky, kozy, husy a krávy. Také jsme zhlédli dvě
divadélka - O Budulínkovi od Duhového divadla a
Houbařské pohádky v podání Divadla Koloběžka.
S pracovnicemi DDM v Berouně jsme si vyrobili
zápich do květináče ve tvaru slona, s pomocí ku-
chařek jsme pekli koláče, které jste mohli ochutnat
na Havelském posvícení. Tam jsme také ukázali, co
jsme se od začátku září stačili naučit. Jelikož byla
památka zesnulých, slavili jsme Halloween. Děti
přišly ve strašidelných kostýmech, hráli jsme hry,
vyřezávali dýně a užili si spoustu legrace. Každé z
dětí si odneslo památeční medaili. Od 7. 11. cho-
díme do solné jeskyně v Hlásné Třebani. Svatomar-
tinské tvoření a lampionový průvod se konaly 10.
11., hledání pokladu sv. Martina o den dříve. 
Chystáme se na výlet do sádek v Letech i do karlš-
tejnského Muzea betlémů. Dlouhodobě připravu-
jeme překvapení pro rodiče. Srdečně vás zvu na
rozsvícení vánočního stromu, které se koná 27.11.
na návsi v Zadní Třebani, i na Vánoční posezení
18.12 od 14 hodin ve Společenském domě!

Michala VoboRníkoVá, MŠ Zadní Třebaň 

Třebaň dostala dva miliony
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI SE NA NÁVSI ROZZÁŘÍ VÁNOČNÍ STROM

Informace o životě a dění v Zadní Třebani 1/2016 (4)

STRAŠIDLA VE ŠKOLCE. Zadnotřebaňské děti při oslavě Halloweenu.                              Foto ARCHIV

ZASTUPITEL. Nový člen obecního zastupitelstva
Zadní Třebaně Jan Bartoň. Foto ARCHIV
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Výběrové řízení na strážníka Městské policie Karlštejn

Starosta městyse Karlštejn vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, výběrové
řízení na obsazení pracovního místa:

Strážník městské policie

Nástup: 01.01.2017

Místo výkonu práce: správní obvod městyse Karlštejn
Platové zařazení: platová třída 5-7, dle NV č. 564/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 262/2006S.

Základní předpoklady: 

• Státní občanství ČR
• Věk min. 21 let
• Zdravotní způsobilost (§ 4c zák.č. 553/1991Sb.)
• Dobrá fyzická a psychická kondice
• Bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b zák.č. 553/1991Sb.)
• Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
• Aktivní a samostatný přístup k práci
• Dobré komunikační vlastnosti
• Řidičský průkaz skupiny B
• Znalost práce na PC

Výhodou je:

• Platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle zák.č. 553/1991Sb.
• Praxe
• Znalost cizích jazyků

Přihláška musí obsahovat:

• Jméno, příjmení, titul uchazeče
• Datum a místo narození uchazeče
• Státní příslušnost uchazeče
• Místo trvalého pobytu a telefonní kontakt, e-mail uchazeče
• Číslo a platnost občanského průkazu
• Datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit následující doklady:

• Strukturovaný životopis
• Výpis z evidence trestů (ne starší 3 měsíce)
• Čestné prohlášení dle zák.č. 553/1991Sb. § 4a
• Čestné prohlášení dle zák.č. 553/1991Sb. § 4b
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou (1 rok) s tříměsíční zkušební  dobou, 
s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Lhůta pro podání přihlášek: do 08.12.2016 do 12,00 hod.

Přihlášku je nutno podat písemně - poštou nebo osobně na adresu: Úřad městyse Karlštejn, 267 18 Karlštejn čp. 185
Uzavřenou obálku označte: „Výběrové řízení na strážníka městské policie – NEOTVÍRAT.“ Do levého horního rohu
obálky napište jméno a příjmení uchazeče, adresu.
V případě splnění všech podmínek bude uchazeč o pracovní místo strážník městské policie vyzván k pohovoru.
Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku výběrového řízení.

Městys Karlštejn si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit.

V Karlštejně dne 13. 11. 2016 Petr Rampas, starosta městyse

Více na webu http://www.mestys-karlstejn.cz, nebo starosta tel.: 724 180 394



Strana 15, CESTY, SERIÁL, REKLAMA Naše noviny 23/16

Zadní Třebaň, Šumava – Tři dny
strávili na podzimem »obarvené«
Šumavě turisté ze Zadní Třebaně.
Putovali po hranicích s Bavor-
skem, viděli zříceninu hradu Kuž-
vart, svezli se drezínou. Mezi No-
vým Údolím a Lipkou našlapali
bezmála pětačtyřicet kilometrů.
Jedenadvacet let v řadě už pořádají
zadnotřebaňští turisté podzimní van-
dr Šumavou. Pokaždé jezdí jinam, s
batohy na zádech putují z místa na
místo a objevují nové krásy tohoto
mýty opředeného pohoří na jihozá-
padě Čech. Letos, v den státního
svátku 28. října, je vlak po několika
přestupech dopravil do Nového
Údolí, stanice na samé hranici s Ba-
vorskem. Před válkou se tudy necha-
lo projet rychlíkem z Prahy až do Pa-
sova, dnes před »čárou« koleje kon-
čí. I když... vlastně už zase nekončí.
Nadšenci ze spolku Pošumavská již-
ní dráha jich tu po pádu železné opo-

ny pár desítek metrů od konečné na
české straně hranice položili a pro-
vozují nejkratší mezinárodní želez-
nici na světě. „Měří přesně sto pět
metrů,“ říká jeden ze zakladatelů
zčásti recesistické organizace Pavel
Kosmata. V letní sezoně se můžete
po unikátní trati svézt drezínou. Zad-
notřebaňští už sice dorazili »po sezo-
ně«, ale měli štěstí – členové spolku
se tu právě 28. 10. sešli k soukromé
oslavě, takže se svezli... Podél hrani-
ce pak vyrazili směr Mlaka a České
Žleby, kde je čekala večeře a nocleh
ve zdejším penzionu Farma. 
Druhý den ráno se sedmnáctičlenná
výprava po stopách někdejší Zlaté
stezky vrátila ke státní hranici a mís-
ty, kudy na přelomu 40. a 50. let mi-
nulého století ze zadrátovaného Čes-
koslovenska přecházel do svobodné-
ho světa legendární Král Šumavy Jo-
sef Hasil, putovala do deset kilomet-
rů vzdáleného Strážného. Ranní ml-

ha se postupně rozplynula, před po-
lednem spadlo i pár kapek, ale po
obědě už turisty provázelo to nejhez-
čí počasí, jaké touto dobou na Šu-
mavě může být. Svítilo sluníčko,
otevíraly se krásné výhledy na okol-
ní kopce i do údolí pod nimi. Ten
nejhezčí byl od zříceniny strážního
hradu Kunžvart, která se tyčí ve výš-
ce 1035 metrů, pod vrcholem Stráž-
ného vrchu. Do cíle druhého dne
vandru v Horní Vltavici to odtud po-
chodníci měli přibližně osm kilo-
metrů a – převážně z kopce... Ve Vl-
tavici jim »pan domácí« Čermák na-
chystal čerstvý ovar se zelím a ba-
vorským »střapatým« knedlíkem.
Veliká krása! Jarka Zavadilová (a
nebyla sama) si poručila sladkou
»bodku« v podobě náramně vypada-
jícího i chutnajícího dortu a pak se
při harmonice zpívalo až do půlnoci. 
Třetí, poslední den svítilo sluníčko
už od rána. Pět kilometrů z údolí Vl-

tavy, v němž leží Horní Vltavice, do
kopce, na kterém se vypíná Kubova
Huť, se sice po vydatné snídani neš-
lapalo úplně lehce, ale výhledy opět
stály zato a cesta po úpatí Boubína
utíkala rychle. V Kubovce, kupodi-
vu, nikdo neměl ani chuť na pivo, a
tak se turisté bez zastávky znovu na-
pojili na trasu Zlaté stezky a krásným
lesem mašírovali do Korkusovy Hu-
ti. Tady přešli frekventovanou silnici
Vimperk – Strážný a po třech kilo-
metrech už usedali ke stolu hospody
u nádraží V Lipce. Dršťková byla
skvělá, stejně jako kulajda, stejně ja-
ko guláš, stejně jako králík s variací
knedlíků, stejně jako čevabčiči... No
a pak se našlapanými kilometry i vy-
datným obědem uondaní výletníci
»překulili« z restaurace na perón,
následně do vlaku a – šumavské po-
hádce byl konec. Pro letošek, za rok
se pojede (a půjde) zase, už po dvaa-
dvacáté... Miloslav FRÝDL

V cestovatelském seriálu Jiří Matějka z Dobři-
chovic osobitým způsobem zachytil putování za
vínem do jižní Francie.                                      (NN)
V Languedocu jsme minuli vinařství paní starost-
ky, a u vědomí, že všechna vinařství Faugéres na-
vštívit nelze, jsme mířili ulicí dál. Díky internetu
jsme měli představu, kde dům André Balliccioni-
ho stojí. Našli jsme vysokou kamennou zeď, v ní
železná vrata a žádný zvonek. Na vratech byl mís-
to kliky oválný knoflík z litiny. Zpoza vrat se ozý-
valy zvuky jako že tam někdo něco dělá, čili pra-
cuje, což je neklamná známka lidské přítomnosti.
Zkoušel jsem otočit tím železným oválem, jemuž
se česky říká koule, i když to mnohdy tvar koule
nemá. Začalo to vydávat rachotivý zvuk, zevnitř
se ozval lidský hlas, bylo slyšet, jak se někdo na
druhé straně přiblížil k vratům a uvolnil nějaké
železo, asi závoru, a vrata se zvolna otevřela. Me-
zi jejich křídly stál chlapík v holínkách. Představil

se jako André Balliccioni. Nějak se nám podařilo
mu vysvětlit, že ho známe z knížky, kterou jsme
pro jistotu měli s sebou při ruce, a že chceme
ochutnat jeho vína. „Aha, Zdenek!“ pravil vinař,
„tak pojďte dál, ale musíte chvíli vydržet, než do-
děláme práci.“ Prošli jsme dvorem do budovy vi-
nařství, kde stály nerezové kvasné kádě vysoké až
ke stropu. U první kádě nalevo stál mladší chla-
pík, ze kterého se posléze vyklubal Balliccioniho
pomocník, zatímco u kádě napravo stál opřený že-
břík. Mezi káděmi se táhly tlusté hadice sbíhající
se k čerpadlu ležícímu na zemi. Monsieur Ballic-
cioni vylezl na žebřík, nahoře manipuloval s tou
tlustou hadicí a pomocník dole spustil čerpadlo.
Bylo zjevné, že přečerpávají vinný mošt, vlastně
už víno, čerstvě vykvašené, do čisté kádě. Práce
jim trvala ještě čtvrt hodiny. V té době se na dvor-
ku objevila dáma, drobná a náramně sympatická,
kterou nám vinař představil jako manželku a nás

jako »Zdenkovy přátele«, což nás uvedlo do roz-
paků, ale nechali jsme to tak. Když byla práce ho-
tová, odvedl nás André Balliccioni do sklepa, kde
kromě dřevěných sudů stál na podlaze pokryté
štěrkem stůl a okolo něho pár židlí. Ochutnávka
mohla začít. Už při prvních vzorcích začalo být
jasné, že jsme natrefili na to pravé, totiž na vína s
charakterem. To neumí každý vinař. Vše, co jsme
zatím ve Faugéres ochutnali, bylo dobré, vína v
Chateau de Grézan navíc působí velmi ušlechtile,
zvlášť v zámeckém prostředí »malého Carcaso-
nu«, ale vína Balliccioniho mají v sobě nezaměni-
telnou osobitost, vyznačují se plností a harmonií,
ale ještě něčím navíc, co se těžko pojmenovává.
Dá se to opsat jako spojení přírodních sil, které se
nacházejí v půdě vinic a odrůdách révy, s uměním
vinaře, jež začíná právě na vinicích, při pěstování
hroznů a pokračuje ve vinařství, při výrobě vína. 
(Pokračování) Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Šumavská pohádka, díl dvacátý první
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ TURISTÉ PUTOVALI PO TRASE NOVÉ ÚDOLÍ - ČESKÉ ŽLEBY - HORNÍ VLTAVICE - LIPKA

Natrefili jsme na to pravé, na vína s charakterem...
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 20)

NA ŠUMAVĚ. Zadnotřebaňští turisté v místech, kde stávala osada Dolní Cazov, a v kopci nad obcí Strážný. Foto NN M. FRÝDL
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Zostuzený Ostrovan, dostal 14 branek!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Tak to tu nebylo hodně
dlouho - zadnotřebaňský Ostrovan
prohrál v Novém Jáchymově 0:14!
Fotbalistům zbývá do konce pod-
zimní sezony poslední mistrák.
FK LETY, krajská I. B třída
Tochovice - FK Lety 1:0 
Domácí s expříbramskými Huňou,
Jendruščákem a Ivaníkem v sestavě
předčili hosty v důrazu. V 9. minutě
unikl Huňa, ale jeho sólo vyrazil gól-
man Sňozík. V 17. minutě se situace
opakovala - i tentokrát Sňozík domá-
cího útočníka vychytal. Osmnáct mi-
nut po změně stran se uvolnil v poku-
tovém území Ivaník a zakončil ne-
proměňování šancí domácích - 1:0.
Lety se v závěru dostaly k náporu. V
87. minutě byl faulován v pokuto-
vém území Nejepsa. Polovysokou st-
řelu Sňozíka ze značky pokutového
kopu ale vyrazil brankář a dorážka
Kratochvíla skončila na tyči. (jik)
Lety - Březnice 6:0
Branky: Nejepsa 2, Čermák 2, Kis-
cher, Poslední
Domácí se ujali vedení v 9. minutě
po průniku Kischera. Druhý gól při-
dal v 21. minutě Čermák po přihráv-
ce Nejepsy. Tři minuty nato skóroval
Nejepsa nádhernou ranou z 20 metrů.
Druhý poločas byl do 75. minuty vy-
rovnaný, ale pak vsítil čtvrtou branku
Poslední a hosté se sesypali.        (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor 
Karlštejn - Tlustice 2:0
Branky: Bassem (penalta), Šperl
Karlštejn po třech porážkách v řadě
zmobilizoval síly a proti lídrovi sou-
těže předvedl vítězný výkon. První

gól padl z penalty po faulu na Zbu-
dila. Druhý gól připravil Bassem pro
Šperla, který brilantně patičkou ukli-
dil k tyči. Po hodině hry přišla komp-
likace v podobě vyloučení Bassema.
Tlustice se ale ani v přesilovce nedo-
kázala prosadit. Karlštejn mohl v zá-
věru přidat třetí gól, ale Klusák ani
Silovský neuspěli. Přesto tři body za-
slouženě zůstaly doma.                (miš)
Nižbor - Karlštejn 0:7
Branky: Bassem 3, P. Kučera 2,
Červený, Šaman
Jednoznačný výsledek zkreslil fakt,
že Nižbor nastoupil jen v devíti hrá-
čích. Po dvaceti minutách se blýskl
Bassem hattrickem a do poločasu to
bylo 0:5. Druhá část se dohrávala v
poklidném tempu.   Michal ŠAMAN

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Kosoř B - Dobřichovice 0:4
Branky: Krištůfek 2, Štědroňský 2
Rezerva Kosoře se sice posílila třemi
hráči svého áčka hrajícího krajskou l.
B třídu, přesto nebyla Dobřichovicím
rovnocenným soupeřem. Hosté přije-
li jen s jedenácti hráči, přičemž něk-
teří nebyli zdravotně fit, ale na výko-
nu to nebylo znát. Předváděli skvělý
fotbal s rychlými kombinacemi.
Prakticky celý zápas se hrálo na jed-
nu bránu a nebýt zbrklosti hostují-
cích útočníků a výborného domácího
gólmana, mohl být konečný výsledek
dvouciferný. Miloslav OMÁČKA
Dobřichovice - Červený Újezd 2:1
Branky: Šlapák 2
Domácí tým si za prvních dvacet mi-

nut vypracoval čtyři šance, ujala se
až ta poslední. Císař prostrčil míč na
Plzáka, jenž po křídle utekl obrán-
cům, zacentroval na Šlapáka, který
balón dorazil do sítě. Ve 2. půli hosté
zvýšili aktivitu, ale další gól přidaly
Dobřichovice. Ve středu pole získal
míč Šlapák, přešel kolem tří hráčů a
z hranice velkého vápna technickou
střelou k tyči zvýšil na 2:0. Újezd už
stihl v 86. minutě jen snížit. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Nový Jáchymov - OZT 14:0
Domácím se povedlo hosty dokonale
zostudit. Počínali si »spravedlivě«: 7
gólů dali do přestávky, 7 po ní.  (mif)
OZT - Hudlice 2:1
Góly: Bacílek, Fojt T.; ČK: Fojt O.
Po ostudě v Jáchymově se mužstvo
obdivuhodně zvedlo a čtvrtý tým ta-
bulky dokázalo porazit. Kaňkou zá-
pasu bylo vyloučení Ondřeje Fojta 5
minut před koncem. (Mák)

VŠERADICE, okresní III. třída
Hudlice - Všeradice 2:3 
Branky: Jakoubek, Silbernágl,
Vejvoda
Hosté prohráli první poločas 0:1, ale
během dvaceti minut poločasu dru-
hého třemi brankami zápas dokonale
otočili. Domácí už stihli v 71. minu-
tě pouze snížit. (mif)
Všeradice - Srbsko 9:3
Branky: Silbernágl 5, Fousek, Vej-
voda, Krejbich, Anděl

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - Zlatníky B 1:2 
Branka: Wrobel 
Řevnice před pěti desítkami diváků
prohrávaly nedlouho po změně stran
už 0:2. Čtvrt hodiny před koncem se
jim sice podařilo snížit, ale na víc už
se nezmohly. (mif)
Bojanovice - Řevnice 8:2
Branky: Hrušky 2
Hosté se prosadili až za stavu 7:0. Do
poločasu domácí nasázeli do sítě
Řevnic čtyři branky. (Mák)

LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - Libomyšl 0:3
První Libomyšl toho poslední Litni
příliš nedovolila. Hráč hostí Kladív-
ko musel předčasně do sprch - červe-
nou kartu mu ukázal rozhodčí Seker-
ka. (mif)
Liteň - Tmaň 1:5
Branka: Jílek

V sobotu 5. listopadu uspořádal SKI
KLUB Řevnice 41. ročník tradiční-
ho Lesního slalomu. Orientačně ná-
ročnou a velmi rychlou trať vytyčil i
tentokrát zakladatel závodu Petr Ho-
lý. Ten je také jediným účastníkem,
který nevynechal žádný ročník. Přes
chladné, sychravé počasí přišlo na
start 39 závodníků, o jednoho méně

než loni. Příslibem pro budoucnost je
rostoucí počet mladších běžců. Už
minule jsme psali o silné účasti před-
školních dětí; letos tento trend pok-
račoval a narostly i počty účastníků v
dalších mládežnických kategoriích.
Běželo se na klasické trati poblíž
modré turistické cesty mezi vodár-
nou a Lesním divadlem. Na závod-

níky čekaly hodnotné ceny od spon-
zorů akce a poděkování si zaslouží i
Městský úřad Řevnice, který se i le-
tos podílel na financování závodu.
V absolutním pořadí zvítězil 14letý
Adam Sudek (38,7 s), v ženách jeho
stejně stará sestra Eliška Sudková
(44,7 s). O tom, že v mládežnických
kategoriích nastupuje silná genera-
ce, svědčí i skutečnost, že v absolut-
ním pořadí na třetím místě doběhl
teprve 12letý Tobiáš Sudek a v že-
nách byla druhá 10letá Zuzana Háj-
ková. Vítězem kategorie veteránů
nad 50 let se stal zakladatel závodu
Petr Holý časem 48,2 s, což v abso-
lutním pořadí stačilo na 8. místo.
Nejmladšími účastníky byli dvouletí
Vojta Beneš a Kateřina Šeráková.
Lonští vítězové Štěpán Zrostlík a
Barbora Cíglerová se museli spoko-
jit s 2., respektive 3. místem. 

Jan ČERMÁK, Řevnice 
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Jedenačtyřicátý Lesní slalom vyhrál Adam Sudek

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
19. 11. 13:30 Zdice - FK Lety
KARLŠTEJN, okresní přebor
19. 11. 13:30 Karlštejn - Žebrák
DOBŘICHOVICE, okres. III. třída
19. 11. 13:30 Kazín - Dobřichovice 
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
20. 11. 2016 13:30 Srbsko - OZT
VŠERADICE, okresní III. třída 
20. 11. 13:30 Zdice B - Všeradice 
ŘEVNICE, okresní IV. třída
20. 11. 13:30 Řevnice - Psáry B
FK LITEŇ, okresní IV. třída 
20. 11. 13:30 Drozdov B - FK Liteň

Řevnice - Bylo to symbolické: s prvním podzimním sněhem odstartoval
druhý ročník Zimní tenisové ligy Sportclubu. A všech 25 účastníků úvod-
ního turnaje se na kurtech v řevnickém Liďáku pořádně zahřálo!
Děti od 5 do 12 let hrály ve třech věkových kategoriích, o překvapivé zvra-
ty nebyla nouze. Mezi nejmenšími minitenisty, kde se představila nová ge-
nerace nadějí, to slzami odnesl pětiletý bojovník Oskar Nejedlý. Po vítěz-
ství ve skupině totiž vypadl v semifinále, vítězný pohár získal Adam Novák.
(Na snímku zleva A. Novák, zklamaný O. Nejedlý a finalista Matěj Knop.)
„Vzhledem k věku jsme viděli dobré výkony, děti se hodně zlepšují, na
konci sezony budou k nepoznání,” radoval se ředitel turnaje Michal Mottl.
Finále vyšší kategorie babytenistů ukázalo ošidnost tenisu. Matěj Tuček v
setu hraném na čtyři vítězné gamy vedl už 3:0, Tonda Mutl ovšem dokázal
náskok smazat a rozdílem jediného míče urval prvenství. Rovněž u žactva
přišlo dramatické vyvrcholení - Karlu Rychtaříkovi se po dlouhé době po-
dařilo porazit Natálii Langhammerovou. To ho však patrně ukolébalo a ve
finále nenašel recept na Davida Procházku. Zdá se, že Zimní liga naváže
na úspěšný loňský ročník. Přihlásit se do ní může každý, kalendář turnajů
najdete na www.sportclubrevnice.cz nebo na nově založených facebooko-
vých stránkách Sportclubu. (šv) Foto Jan ŠVÉD

Zimní liga Sportclubu se znovu »rozjela«

VÍTĚZ. Adam Sudek si běží pro ví-
tězství. Foto Jan ČERMÁK


