
Poberouní - Pro někoho šok, jiný
si radostně mne ruce. Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, které se konaly 20. a 21. října,
drtivě vyhrálo hnutí ANO, před
ODS, piráty a SPD. V obcích na
dolním toku řeky Berounky ale
hlasování dopadlo jinak.
Také volební účast zde byla vyšší,
než činil republikový průměr. V ok-
rese Praha-západ přišlo k urnám
70,41 % voličů, o 10 % více, než v
rámci celé republiky. Ve všech ob-
cích »našeho« poberounského a

podbrdského kraje, s výjimkou Mo-
řinky a Podbrd, byla volební účast
vyšší než při minulých parlament-
ních volbách. V mnoha obcích pře-
kračovala hranici 70 %. Prvenství
drží Hlásná Třebaň a Černošice, kde
volilo 76,15 % resp. 76,14 % lidí.
Nejméně voličů přišlo k urnám ve
Tmani 56,34 % a Litni  58,75 %.
Volební místnosti v Dobřichovicích
hlásily volební účast přes 60 % již v
pátek odpoledne. V Řevnicích zase
dorazil první volič hodinu před otev-
řením volebních místností. Volit by-

la i devadesátiletá spisovatelka,
Řevničanka Ludmila Vaňková. Vů-
bec nejstarší voličce bylo 99 let, s
hlasovacím lístkem dorazila osobně.
Zatímco v republikovém měřítku
dominovalo hnutí ANO, pravicové
Dobřichovice, Lety i Karlík ovládla
ODS. Nejvíc hlasů získala v Karlíku
23,88 %, nejméně v Litni 8,38 %.
(dokončení na straně 2)                   (pan)

V tomto čísle Našich novin
* Shořela garáž i chata - strana 9
* Porotě chutnaly koláče - strana 11
* Budou běhat po lese - strana 14

Černošice, Běleč - Vrátil se ze Slo-
vinska, zanedlouho ho čeká turné
po Německu. A taky nahrávání
čtvrtého cédéčka. Dětský sbor
Mifun, který působí v celém na-
šem kraji, vede čtyřicetiletý oby-
vatel Bělče, muzikant tělem i duší
Jiří POLÍVKA.
Mifun, jak se píše na  vašich strán-
kách, je dětský pěvecký sbor, japon-
ský vítr a kdysi jeden zvláštní ko-
cour… Co má dětský pěvecký sbor
společného s japonským větrem a
jedním zvláštním kocourem?
Je to prosté. Kdysi opravdu žil jeden
kocour jménem Mifun a podle něho

se náš sbor jmenuje. S japonským
větrem už je to trochu složitější...
od svých sedmnácti let jste učitel
hudby. Jak se to tak přihodí, že člo-
věk-teenager začne vyučovat muzi-
ce? Co a koho jste v těch sedmnác-
ti učil a co, resp. koho učíte nyní?
Tehdy jsem využil nabídku učit
trubku a zobcovou flétnu v pražské
ZUŠ Taussigova. Zároveň jsem tam
dostal na starost i školní orchestr. 
V současné době učím na Gymnáziu
Jaroslava Seiferta, v karlínské umě-
lecké školce Malvína, ve škole Hlá-
sek v Hlásné Třebani a diriguji sbor
Mifun. (dokončení na straně 3) (mif)

VOLIČŮ PŘIŠLO HODNĚ. Účast ve volbách do poslanecké sněmovny v našem kraji výrazně převýšila celorepubli-
kový průměr. V Letech přišlo odevzdat svůj hlas přes 75 % oprávněných voličů.                     Foto alena vaNŽURovÁ

DIRIGENT. Jiří Polívka při dirigo-
vání sboru Mifun.     Foto aRCHIv

Vysoká účast, triumf ANO!
V DOLNÍM POBEROUNÍ SE VÝSLEDKY VOLEB LIŠÍ OD ZBYTKU REPUBLIKY

24. října 2017 - 21 (710) Cena výtisku 7 Kč

Vybírali nejlepší 

svíčkovou, už počtvrté

Metu nemám! Snažím se co nejlépe dělat svoji práci

Silnici na Prahu opět
zcela uzavřou
Černošice - Řidiči pozor: Silnici me-
zi Dobřichovicemi a Černošicemi
II/115 čeká na konci října další  úpl-
ná uzavírka. Zatímco nyní sem kvůli
rekonstrukci nesmějí jen nákladní
vozy nad 3,5 tuny, poslední říjnový
víkend bude cesta uzavřena pro veš-
kerou dopravu. Rekonstruuje se totiž
další úsek v délce asi 800 m směrem
do Dobřichovic. Podle informací
MěÚ Černošice bude úplná uzavírka
platit ve dnech 28. a 29. 10., kdy zde
stavební firma položí nový asfaltový
povrch. Objízdná trasa bude vedena
přes Třebotov, Kuchař, Mořinu, Mo-
řinku a Lety.  (pan)

Do Krejčířovy vily
vlezli falešní policisté 
Černošice - Skupina lidí v čele s
uniformovaným policistou vyrazila
»na exkursi« do opuštěné vily od-
souzeného a uprchlého podnikatele
Radovana Krejčíře v Černošicích.
Asi by na tom nebylo nic divného -
kdyby policista nebyl falešný!
„Opuštěnou nemovitost jsme vyjeli
zkontrolovat na základě upozornění
všímavé paní, která spatřila skupin-
ku osob, jak do vily vstupují,“ sdě-
lil velitel černošických městských
strážníků Otmar Klimsza. Hlídka na
místě zadržela tři muže, z nichž je-
den měl na sobě policejní uniformu.
„Při kontrole ale bylo zjištěno, že se
o policisty nejedná. A nepravdivé,
jak se ukázalo,  bylo i jejich tvrzení,
do objektu vstoupili se souhlasem
syna majitelky,“ dodal Klimsza s
tím, že strážníci na místo přivolali
Policii ČR, která si »návštěvníky«
vily i celý případ  převzala k další-
mu šetření. (mif)

Čtrnáct profesionálních i dobrovol-
ných hasičských jednotek z okolí se
16. října zúčastnilo cvičení na hra-
dě Karlštejně. »Jako« hořelo ve
druhém nadzemním podlaží budovy
purkrabství.  Foto Petr Svoboda,

HZS Středočeského kraje

Na hradě zasahovalo
14 jednotek hasičů
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Okres Beroun (účast 63,62 %)
ANO 28,36 %
ODS   14,96 %
Piráti 12,41 %
SPD 8,97 %
KSČM 8,62 %
ČSSD 6,96 %
TOP 09 5,75 %
STAN 4,83 %
KDU-ČSL 2,79 %
Okres Praha–západ (70,41 %)
ANO 22,09 %
ODS 16,99 %
Piráti 15,81 %
TOP 09 11,62 %
STAN 8,35 %
SPD 6,48 %
ČSSD 4,4 %
KSČM 4,34 %
KDU-ČSL 3,29 %
Černošice (76,14 %)
TOP 09 19,51 %
ODS 18,27 %
Piráti 17,21 %
ANO 16,34 %
STAN 6,64 %
KDU-ČSL 5,5 %
SPD 4,74 %
ČSSD 3,67 %
KSČM 2,58 %
Všenory (71,85 %)
ANO 22,05 %
ODS 17,13%
Piráti 16,59 %
TOP 09 11,57 %
SPD 8,07 %
STAN 7,42 %
KDU-ČSL 5,13 % 
ČSSD 3,6 %
KSČM 2,18 %
Dobřichovice (75,20 %)
ODS 20,11 %
TOP 09 18,11 %
ANO 16,40 %
Piráti 16,4 %
STAN 6,93 %
SPD 5,17 %
KDU-ČSL 4,34 %
ČSSD 3,95 %
KSČM 2,29 %
Lety (75,37 %)
ODS 18,5 %
ANO 18,26 %
Piráti 17,51 %
TOP 09 14,90 %
STAN 8,44 %
SPD 5,46 %
KDU-ČSL 4,72 %
ČSSD 3,35 %
KSČM 2,48 %
Řevnice (70,58 %)
ANO 21,8 %

ODS 16,68 %
Piráti 16,42 %
TOP 09 12,3 %
STAN 7,86 %
SPD 4,96 %
ČSSD 4,64 %
KDU-ČSL 4,11 %
KSČM 3,64 %
Zadní Třebaň (74,96 %)
ANO 26,53 %
ODS 14,08 %
Piráti 14,08 %
TOP 09 8,36 %
ČSSD 6,73 %
STAN 6,73 %
SPD 6,32 %
KSČM 4,48 %
KDU-ČSL  3,87 %
Hlásná Třebaň (76,15 %)
ANO 22,9 %
ODS 19,93%
Piráti 16,6 %
TOP 09 10,48 %
STAN 8,39 %
SPD 4,89 %
KSČM 4,02 %
KDU-ČSL 3,32 %
ČSSD 2,97 %
Karlštejn (67,07 %)
ANO 23,31 %
ODS 19,05 %
Piráti 16,36 %
KSČM 8,07 %
SPD 6,72 %
ČSSD 6,05 %
TOP 09 5,6 %
KDU-ČSL 4,93 %
STAN 4,26 %

Srbsko (65,94 %)
ANO 26,66 %
ODS 19,62 %
Piráti 12,59 %
STAN 9,25 %
TOP 09 7,4 %
ČSSD 5,55 %
SPD 5,18 %
KSČM 4,44 %
KDU – ČSL 2,96 %
Liteň (58,75 %)
ANO 29,04 %
Piráti 12,08 %
SPD 11,5 %
TOP 09 10,33 %
ODS 8,38 %
ČSSD 7,21 %
KSČM 5,45 %
STAN 4,09 %
KDU-ČSL 3,31 %
Svinaře (70,99 %)
ANO 21,23 %
Piráti 19,08 %
ODS 19,08 %
TOP 09 12,36 %
STAN 5,91 %
SPD 5,37 %
KSČM 4,56 %
ČSSD 2,15 %
KDU-ČSL 1,88 %
Skuhrov (67,45 %)
ANO 23,93 %
ODS 12,74 %
Piráti 10,42 %
TOP 09 9,65 %
ČSSD 9,26 %
STAN  8,88 %
SPD 8,88 %

KSČM 7,33 %
KDU-ČSL 2,31%
Vižina (73,27 %)
ANO 33,33 %
ODS 19,49 %
SPD 11,32 %
Piráti 7,54 %
KSČM 7,54 %
ČSSD 5,66 %
STAN 5,03 %
TOP 09 3,14 %
KDU- ČSL 1,88 %
Osov (69,66 %)
ANO 25,62 %
Piráti 15,07 %
ODS 13,06 %
KSČM 8,04 %
ČSSD 7,53 %
KDU-ČSL 7,03 %
SPD 6,53 %
TOP 09 5,52 %
STAN 4,52 %
Velký Chlumec (68,6 %)
ANO 27,65 %
Piráti 16,17 %
ODS 13,19 %
KSČM 8,08 %
SPD 6,8 %
STAN 6,38 %
ČSSD 6,38 %
KDU-ČSL 3,4 %
TOP 09 2,97 %
Všeradice (65,7 %)
ANO 28,31 %
Piráti 13,27 %
ODS 11,94 %
SPD 11,5 %
KSČM 7,96 %
KDU-ČSL 7,07 %
ČSSD 6,19 %
TOP 09 5,3 %
STAN 3,53 %
Vinařice (73,42 %)
ANO 43,1 %
ODS 13,79 %
Piráti 13,79 %
KSČM 10,34 %
ČSSD 8,62 %
TOP 09 3,44 %
STAN 3,44 %
SPD 3,44 %
KDU-ČSL 0 %
Tmaň (56,34 %)
ANO 34,06 %
ODS 11,02 %
SPD 9,61 %
Piráti 9,01 %
KSČM 8,81 %
ČSSD 7,21 %
STAN 5,61 %
TOP 09 3,60 %
KDU-ČSL 1,2 %

V Černošicích se dokonce celorepublikový vítěz
voleb ocitl až na 4. místě! Prvenství zde slavila
TOP 09, následována ODS a Piráty. Pomyslný
zlom nastává v Řevnicích, kde už ANO opanova-
lo 1. příčku, stejně jako v dalších obcích dál na zá-
pad od Prahy. Nejlepší výsledek zaznamenalo
ANO v našem kraji ve Vinařicích, kde pro něj hla-
sovalo 43,1 % voličů. V několika obcích naopak
ANO zažilo propad oproti minulým parlamentním
volbám. Voličů mu ubylo v Karlíku, Letech, Svi-
nařích, Podbrdech a Všeradicích.
Ve většině obcí si polepšila ODS. Dobře si vedli
Piráti, nejlepšího výsledku dosáhli u Berounky v
Letech - 17,21, na Brdech ve Svinařích - 19,08 %.
Starostové ve všech obcích kolem Berounky pře-
sáhli hranici 5 %, největší oporu měli v Srbsku
9,25 %. Prudký pokles hlasů zaznamenali v na-
šem kraji TOP 09, ČSSD a komunisté. TOP 09 si

nejlépe vedla v Černošicích, kde na první příčce
získala 19,51 % hlasů (při minulých volbách to
bylo 32,81 %!). Přes 10 % utržila ještě v Karlíku,
Dobřichovicích, Letech, Řevnicích, Hlásné Tře-
bani, Litni a Svinařích.
KSČM v obcích na dolním toku řeky Berounky
nepřesáhla ani hranici 5 %, jedinou výjimkou byl
Karlík (5,22 %). Obce v Podbrdech a dále proti
proudu řeky byly ke komunistům štědřejší, i tak se
ale pohyboval jejich zisk jen v rozmezí 7 - 10 %.  
ČSSD ztratila ve všech obcích v Poberouní i na
Brdech. V obcích na dolním toku řeky od Řevnic
po Černošice by se ani nedostala do Parlamentu.
Zcela propadla také KDU-ČSL. SPD Tomia Oka-
mury má nejvíce příznivců v Podbrdech, kde zís-
kala 16,39 %, přes 10 % hlásí ještě Všeradice, Vi-
žina, Liteň, naopak nejméně hlasů jí dali obyvate-
lé Vinařic – 3,44 %.             Pavla NOVÁČKOVÁ

U Berounky volby dopadly jinak, než ve zbytku Česka
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

HOTOVO. Starostka Zadní Třebaně Markéta Simanová se zbavuje nepouži-
tých volebních lístků. Foto NN M. FRÝDL

K URNĚ ZE SEDLA. Z Davle do Stradonic se vy-
dala 20. října čtveřice koňáků. Cestou si odskoči-
li odvolit v Řevnicích.            Foto NN M. FRÝDL

Volební výsledky obcí našeho kraje



Metu nemám! Snažím se co nejlépe...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Dobřichovice - Litinový kříž se po více než šedesáti le-
tech vrátil do míst poblíž křižovatky ulic Ke Křížku, 5.
května a Randova v Dobřichovicích. Slavnostně vysvě-
cen byl farářem Robertem Hanačíkem 21. října.
Navrácení křížku inicioval někdejší starosta a místní
historik Václav Kratochvíl, který jeho renovaci finanč-
ně zajišťoval. Město nechalo upravit a vydláždit pro-
stranství, kde kříž stojí. „Není přesně známo, co se v
těchto místech stalo. Mluví se o dávném zločinu, ale
křížky lidé stavěli i z jiných důvodů. Třeba když se jim
narodilo dítě, nebo se stala jiná radostná událost,“
uvedl při slavnostním požehnání Kratochvíl. Farář Ha-
načík zase připomněl význam křižovatek, na nichž se
lidé mohou setkávat. Autorkou architektonické podoby
umístění křížku i jeho okolí je Edita Lisecová, autorem
podstavce pod křížem akademický sochař Petr Váňa.
Foto Lukáš Váňa Pavla NOVáČKOVá

Mifun je vaše »dítě«, nebo jste si ho
našel? a nebo si Mifun našel vás?
Mifun jsem založil okolo roku 2001
v Jindřichově Hradci, kde jsem v té
době působil.
Skupiny sboru působí v Černoši-
cích, hlásné Třebani, Všenorech i v
Praze. Kde je Mifun »doma«?
Doma jsme určitě nejvíce v Černoši-
cích. Tam v tuto chvíli pracují tři
skupiny s celkovým počtem pětase-
dmdesát dětí. To je více než polovi-
na všech Mifunů. Město Černošice
nás podporuje finančně a pravidelně
také navštěvujeme jeho partnerská
města v zahraničí.
Komu je sbor určen a jak si do něj
děti vybíráte?
Sbor je určen všem dětem, které rá-
dy zpívají, nijak si je nevybírám.
Kdo chce, abych ho učil, ať přijde.
Přijďte! 
Podle vašich slov je posláním zkou-
šek Mifunu »vzdělat děti v hudbě«.
Co přesně to znamená?
Je toho celkem hodně. V první řadě
učíme děti zpívat, ale ukazujeme jim
také další oblasti související s hud-
bou. Seznamujeme je s různými hu-
debními nástroji, styly i základní hu-
dební teorií. Hodně také spolupracu-
jeme s profesionály, které zveme pří-
mo na naše zkoušky.
Ve sboru se věnujete klasické hud-
bě, popu, jazzu i world music. Jak
tak široký záběr zvládáte? a jak ho
zvládají děti? 

Je to náročné. Kromě pravidelných
zkoušek každý týden máme i pravi-
delné víkendové workshopy, kde ře-
šíme vše, co je třeba - od hlasové
techniky, přes pohyb až po výslov-
nost angličtiny. Spolupracuji s exter-
ními lektory, jejich počet se mění
podle potřeby. Celkem jsme tým asi
pěti hlavních učitelů. Snažím se být
ale u všeho. Zkoušíme většinou ve
školách...
Letos jste v janáčkovském progra-
mu vystupovali s finským sborem,
nahrávali s Milanem Knížákem,
zpívali ve Slovinsku, čeká vás kon-
certní »šňůra« v Německu… Jak se
k tak pestrému a atraktivnímu pro-
gramu dětský pěvecký sbor od be-
rounky propracuje, prozpívá?
Je za tím spousta práce mnoha lidí a
samozřejmě stálá vize směřující k
určitému výsledku. Důležité jsou ale
také kontakty.
Chystáte se s Mifunem nahrávat
nové CD, vaše v pořadí už čtvrté  Co
na něm bude, kdy bude?
Čtvrté CD bude tentokrát v duchu
jazz - pop - world music. Producen-
tem bude Filip Jelínek z kapely
J.A.R. a nahrávat se chystáme na ja-
ře příštího roku.
Jaká je vaše »meta«, čeho byste
chtěl dosáhnout – ať už jako muzi-
kant, nebo jako sbormistr?
Asi to ode mě nečekáte, ale nemám
žádnou takovou metu. Jen se snažím
dělat co nejlépe svoji práci a tou je -
Mifun. Miloslav FRÝDL

Litinový kříž se po šedesáti letech vrátil na své místo

TRUMPEŤÁK. Jiří Polívka hraje na několik nástrojů - klavír, zobcové flétny,
perkuse a - trubku.                   Foto arChIV

Jiří POLÍVKA
- čtyřicetiletý hudebník, absolvent
konzervatoře
- hraje na trubku, klavír, zobcové
flétny a perkuse
- pochází z hudebně založené rodi-
ny, oba rodiče jsou muzikanti, hud-
bou se živí i všech pět jeho souro-
zenců
- od roku 1994 se nepřetržitě věnuje
pedagogické činnosti, v posledních
letech jej nejvíc zaměstnává dětský
sbor Mifun
- dva roky obyvatel Bělče, před tím

žil v Praze, Jindřichově Hradci a
Černošičích
- svobodný otec dvou dětí
- koníčky? Rád chodí na pivo do
klubu U Emy ve Lhotce             (mif)

Cestou k Lesnímu divadlu plnili úkoly
ŘEVNIČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI USPOŘÁDALI PODZIMNÍ BRANNÝ ZÁVOD

V sobotu 21. října se v Řevnicích
konal tradiční podzimní branný zá-
vod. Jako každý rok jsme připravili
pro naše mladé hasiče několik úko-
lů, které museli  splnit cestou k Les-
nímu divadlu, kde byl cíl. Byli zde
vědomostní i dovednostní úkoly a
všech se děti zhostily velmi dobře.
Akce se zúčastnily nejen děti ze řev-
nického SDH, ale pozvání přijaly i
SDH z Litně a Drahlovic. Jsme za to
velmi rádi, navazují  se tak další přá-
telství mezi okolními sbory. 
Počasí nám přálo, a tak to bylo pří-
jemně strávené dopoledne, které
jsme zakončili společným obědem
pod širým nebem. Poděkování patří
všem, kteří se na konání akce podí-
leli. Tak zase za rok!

Kateřina Hořejší,
místostarostka SDH řevnice V LESE. Účastníci řevnického branného závodu.     Foto Tomáš Chabera

Přivezli několik cen
Dobřichovice - Dobřichovická diva-
delní společnost sklízela s komedií
Brouk v hlavě úspěchy na národní
přehlídce venkovských divadelních
souborů ve Vysokém nad Jizerou.
Porota doporučila toto představení
na celostátní přehlídku amatérského
divadla Jiráskův Hronov 2018.
Dobřichovičtí se do Vysokého vyda-
li ve středu 18. 10. odpoledne, ve
čtvrtek je totiž čekalo uvedení dvou
představení »brouka«. To večerní se
uskutečnilo i za účasti odborné po-
roty. Čestné uznání udělila Jiřímu
Šafránkovi za roli Kamila Champs-
boisy a Petru Bendlovi za roli Dok-
tora Finache. Cenu si navíc odnesl i
principál souboru Petr Říha za režii
spolu s představitelkou Luizy Janou
Kroupovou. Největšího úspěchu ale
dosáhl představitel titulní role Karel
Král, který si z Vysokého přivezl
hlavní cenu za dvojroli.             (pan)
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Vyšlo počasí, vyšlo celé posvícení!
NA ZADNOTŘEBAŇSKÉ NÁVSI SE MALÍ I VELCÍ BAVILI NA SVATOHAVELSKÉ VESELICI

Když vyjde počasí, vyjde vše! Přesně
to se dá říci o Havelském  posvícení,
jež se slavilo 14. října na návsi v

Zadní Třebani. Vše vyšlo skvěle!
Součástí oslav posvícení byla soutěž
Balíčkova vařečka pojmenovaná po
zesnulém starostovi Stanislavu Ba-
líčkovi. Soutěžilo se ve studené ku-
chyni, někdo ale nelenil a přinesl si
ohřívač či palačinkovač. Příchozí vy-
bírali nejlepší pokrm i nejlepší posví-

censký koláč. K ochutnání byla kmí-
nová polévka, mexické masové  ku-
ličky, pizzové kapsy, kandovaná dý-
ně,dýňové placičky, palačinky, těsto-
vinový salát, zelný závin, různé vari-
ace posvícenských koláčů...
Návštěvníci posvícení rozhodli tak-
to: Soutěž O nejlepší pokrm vyhrála
Marie Ziková, která obhájila prven-
ství z loňska a putovní pohár tudíž
zůstal v jejích rukách. Druhý skončil
nejmladší účastník, třináctiletý Filip
Štefan, který byl druhý i loni, třetí
Kateřina Balíčková. Soutěž O nejlep-
ší posvícenský koláč vyhrála Petra
Jarošová, před Janou Hejlkovou a
MŠ Zadní Třebaň. Děkujeme všem
zúčastněným!
O kulturní program se postaraly děti
ze školky pod vedením Petra Kafky a
škola pod taktovkou učitelky Domi-

niky Šusterové. Pak už se veselilo,
pilo, jedlo, hodovalo za doprovodu
moderní dechovky Lovesong Or-
chestra až do večera. Balkánské ryt-
my v podání 4 žestů a bubnu nene-
chaly nikoho v klidu. Hudebníci hráli
a zpívali mezi návštěvníky nebo s ni-
mi i tančili. V zahradě se dalo tvořit,

soutěžit, projet na koni, koupit štěstí
či vydlabat dýni. Výtěžek 4750 Kč z
dobrovolných příspěvků, prodeje
štěstí i grilovaných ryb a za stánky
bude použit na koupi venkovního
ping-pongového stolu pro ZŠ  Zadní
Třebaň. Pokud by chtěl nějaký další
dobrovolník přispět, děti budou urči-
tě rády! Částku, třeba jen malou, je
možné předat ve škole/školce paní
Lázničkové či zanechat v obálce na-
depsané Sbírka Ping-pong stůl na ad-
rese redakce NN (Třebaňská 96,
Zadní Třebaň).  Třeba již na jaře díky
i vašim příspěvkům bude možné stůl
na školní zahradě či na hřišti nad
školou namontovat. Všem případ-
ným dárcům předem moc díky!
Velké poděkování všem soutěžícím,
spolkům, škole, školce i jednotliv-
cům za pomoc při organizaci akce.

Díky, že jste opět v tak hojném počtu
přišli a budeme se těšit  za rok na Ha-
velském posvícení v Zadní Třebani
nashledanou!    Petra FrÝDLová, 

zastupitelka Zadní Třebaně

Řevnice, Praha - Devadesáté narozeniny osla-
vila letos na jaře spisovatelka Ludmila vaňko-
vá. Že by to tuto činorodou Řevničanku nějak
omezilo »v rozletu« se rozhodně říct nedá. v
úterý 24. října pokřtí v pražském Paláci knih
Luxor svoji novou knihu Zrození království. Ta
je součástí »velké královské ságy« vaňkové na-
zvané Přemyslovci.
„Zrození království vlastně žádná nová kniha ne-
ní, i když je samozřejmě zrevidována, proškrtána
a doufám že způsobilá k zahájení vydavatelského
záměru,“ komentuje způsobem sobě vlastním vy-
dání nového díla sama autorka a hned dodává:
„Chystá se totiž souhrnné vydání mé celé králov-

ské řady (dohromady 23 titulů), která postupně
vycházela v letech 1977-2016 a zachycuje velmo-
censké údobí středověkých královských Čech.
Lucemburkové předběhli Přemyslovce, v novém
větším formátu už vyšlo 6 svazků, které obsahují
13 původních titulů: Království na prodej a Roky
před úsvitem zahrnují  5 lucemburských svazků z
let 1308-1327 (Od trůnu dál, První muž králov-
ství, Rab z Rabštejna, Leč pana z Rožmberka a
původní Roky před úsvitem); 3 svazky Karla IV.
vždy po dvou původních knihách Cval rytířských
koní (+ Dvojí trůn), Orel a lev (Orel a had, Od
moře k moři) a Pán světa (Druhá císařovna a Dot-
kni se nebe); a ještě jednou o jeho synech Rozděl

a panuj (Ty jsi dědic svého otce a Jsme jedné
krve). Idea vznikla  ke kulatému výročí Karlova
narození a úspěšní Lucemburkové vyvolali k
životu i Přemyslovce.“ 
Zrození království, první svazek o zakladateli dě-
dičného království Přemyslovi I., obsahuje knihy
Příběh mladšího bratra a Kdo na kamenný trůn.
„Do budoucna to zatím vypadá, že by měly po-
stupně vyjít ještě čtyři svazky Přemyslovců. A
kdoví, možná pět,“ plánuje Vaňková. S otázkou,
zda si teď, po křtu nové knihy, hodlá také trochu
odpočinout, je hotová raz dva: „Činím se dál. Co
bych v devadesáti asi tak jinak dělala?“ 

Miloslav FrÝDL

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
25. 10. 20.00 ČTVEREC
27. 10. 17.30 THOR: RAGNAROK
27. 10. 20.00 BAJKEŘI
28. 10. 13.45 ESA Z PRALESA
28. 10. 15.30 KINGSMAN
28. 10. 18.00 EARTH: DEN NA ZÁ-
ZRAČNÉ PLANETĚ
28. 10. 20.00 WIND RIVER
1. 11. 20.00 NAPROSTÍ CIZINCI
3. 11. 17.30 THOR: RAGNAROK
3. 11. 20.00 SNĚHULÁK
4. 11. 13.45 PŘÍŠERÁKOVI
4. 11. 15.30 LAJKA
4. 11. 17.30 MILADA
4. 11. 20.00 MATKA!

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 10., 28. 10. 17.30 BAJKEŘI
24. 10., 1. 11. a 4. 11. 17.30 (So 20.00)
SNĚHULÁK
24. 10. 20.00 ČTVEREC
25. 10., 1. 11. a 7. 11. 20.00 (Út 17.30)
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
26. 10. 15.30 WIND RIVER
26., 28. a 30. 10., 3. a 6. 11. 20.00 (Čt
18.30, Po 17.30) THOR: RAGNAROG
27. 10. 17.30 BLADE RUNNER: 2049
27. a 31. 10. 20.30 (Út 20.00) JIGSAW
28. 10. 15.30 MY LITTLE PONY FILM
29. 10. 15.30 ESA Z PRALESA
29. 10. a 3. 11. 18.30 (Pá 17.30) ALIBI
NA KLÍČ
30. 10. 20.00 PLANETA OPIC
31. 10. 17.30 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ
NEBEZPEČÍ
2. 11. a 5. 11. 18.30 MILADA
4. 11. 15.30 MY LITTLE PONY FILM
4. 11. 17.30 BAJKEŘI
5. 11. 15.30 PŘÍŠERÁKOVI 3D
6. 11. a 8. 11. 13.45 JÁ, PADOUCH 3
6. 11. 20.00 PO STRNIŠTI BOS

KINO RADOTÍN
24. 10., 28. 10. a 3. 11. 20.00 (Út 17.30)
BAJKEŘI
24. 10. a 26. 10. 20.00 (Čt 17.30) RAP-
HAEL: LORD UMĚNÍ (Út 3D)
25. 10. 17.30 NOČNÍ ŽIVOT
25. 10. 20.00 ČTVEREC
26. a 28. 10. 17.30 THOR: RAGNAROK
27. 10. 17.30 ESA Z PRALESA
27. 10. 20.00 MATKA
28. 10. 15.30 HURVÍNEK A KOUZEL-
NÉ MUZEUM
31. 10., 4. 11. a 8. 11. 17.30 EARTH:
DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
31. 10. 20.00 NAVŽDY
1. 11. a 8. 11. 17.30 (8. 11. 20.00) AB-
SENCE BLÍZKOSTI
1. 11. 20.00 ČÁRA
2. 11. 17.30 CAMINO NA KOLEČKÁCH
2. 11. 20.00 ZABITÍ POSVÁTNÉHO
JELENA
3.-4. 11. 17.30 (So 15.30) PŘÍŠERÁKOVI

MEZI LIDMI. Členové dechovky Lovesong Orchestra hráli, zpívali i tanči-
li přímo mezi návštěvníky.     Foto Petra FRÝDLOVÁ

Tipy NN
* Jazzový koncert Marianne Soli-
van & Walter Fischbacher Trio si
můžete vychutnat 26. 10. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Setkání u pomníku při příležitos-
ti 99. výročí vyhlášení samostatného
Československa se koná 27. 10. od
17.00 na náměstí Jiřího z Poděbrad
v Řevnicích. (izn)
* Nové uskupení dvou bývalých
spoluhráčů z kapely MoccaMalacco
přijede pod názvem Wróblewski
Quartet zahrát 27. 10. od 20.00 do
černošického Clubu Kino.            (vš)
* Den Středočeského kraje pořádá
28. 10. od 10.00 Muzeum Českého
krasu Beroun. Podrobný program na
http://muzeum-beroun.cz.         (pez)
* Karel Bláha a Šárka Marková
společně zazpívají 28. 10. od 17.00
v Kulturním domě Tmaň. Po hudeb-
ně-zábavném pořadu zahraje k tanci
skupina Starlings. (jaš)
* Halloweenský program pro děti
připravuje 29. 10. odpoledne Club
Kino Černošice. Zájemci o účast si
musí rezervovat místo na www.club-
kino.cz. (vš)
* Druhá etapa výstavy Stavební
vývoj dobřichovických domů v plá-
nech a fotografiích je v zámku Dob-
řichovice prodloužena do 30. 10. (ak)
* Besedu Nadačního fondu Karla Le-
wita hostí 2. 11. od 18.00 velký sál
zámku Dobřichovice. Organizátoři
prosí o potvrzení účasti na
info@karellewit.cz, nebo na tel. čísle
775 580 560.  Andrea KuDrNová
* Skupiny Jegr, Hentai Corporation
a False Hope vystoupí 3. 11. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Komedii Tchyně v domě uvádí
Divadelní spolek Gaudium 4. 11. od
19.00 v Kulturním středisku U Ko-
runy Radotín. Vstup 150 Kč.    (dar)
* Koncertní šňůra s názvem Mezi
vším je všechno jasné Tour 2017 se
4. 11. zastaví v Černošicích. Od
19.00 v Clubu Kino zahrají kapely
008, Compromysh, Pure Alcoholic
Punk a Daily Coffee. (vš)
* Pohádka Sůl nad zlato v podání
loutkového divadla Jakuba Hojky
bude k vidění 5. 11. od 16.00 v čer-
nošickém Clubu Kino.                  (vš)
* výstava snímků fotografky Ma-
ria Harsa nazvaná Můj zorný úhel je
do 8. 11. instalovaná v Cafe galerii
Bím Dobřichovice. (ak)

Ludmila Vaňková křtí novou knihu a chystá několik dalších

Řevnickým kinem bude znít Dělání, dělání
Řevnice - Písně legendární dvojice Uhlíř a Svěrák budou poslední říjnový
víkend znít nejen v pražské O2 aréně, ale také v Řevnicích. 
Zatímco metropole hostí ojedinělou rodinnou show nazvanou Trvalky
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, v řevnickém kině se bude hrát v neděli
29. 10. muzikál Princové jsou na draka. V něm zazní známé písničky jako
Dělání, dělání, Kdyby se v komnatách či Statistika, které mezi posluchači
takřka zlidověly. Začátek představení je v 16 hodin. Představení Princové
jsou na draka vzniklo v koprodukci pražského Divadla pohádek a liberec-
kého Divadla F. X. Šaldy. (pan)
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Všeradův kurýr

Při oslavě státního svátku 28. září se
na zrekonstruovanou věž Sboru Ji-
řího z Poděbrad Církve českosloven-
ské husitské (CČSH) ve Tmani vrá-
til kalich. Oslavy v Den české stát-
nosti byly završením dosavadních
snah, úkolů a prací ke zlepšení stavu
objektu (usilujícího o status kulturní
památky) v centru Tmaně. Místa pro
věřící, pro rozjímání, modlitby, ale i
místa pro širokou veřejnost, místa
kulturního, prostého a čistého.
V tento den tradičně vzpomínáme na
počátky formování základů naší ná-
rodní církve CČSH ve Tmani. Právě
v tento den před 99 lety prvofarář
Antonín Koula, tehdy ještě jako řím-

skokatolický kněz, nechal věřící po
svém ohnivém kázání přísahat »věr-
nost národu«. Tenkrát ještě za něco
takového hrozil trest.
Loni jsme si připomínali 90. výročí
otevření sboru - zaskvěl se oprave-
nou částí střechy, na kterou přispěla
Obec Tmaň i Diecézní rada CČSH.
Letos, ač jsme s tím nepočítali (loni
byl náhodně odhalen dezolátní stav
krovu ve věži, poté i kalicha – hrozi-
lo doslova jeho zřícení na novou část
střechy), došlo na rekonstrukci stře-
chy věže s kalichem. Nepočítali jsme
s tím ani finančně, po prošlých re-
konstrukcích zbylo jen něco málo na
materiál. O pomoc jsme požádali Bo-

humila Stibala. Ještě v roce 2016 ne-
chal věž zajistit, aby se na jaře moh-
lo začít s rekonstrukcí. Komplikace
nastaly s kalichem, bylo nutné vyro-
bit repliku. Vše ale dobře dopadlo.
Firma B. Stibala dodržela termín,
28. 9. 2017 se kalich opět zaskvěl
nad tmaňským sborem a byl důvod
poděkovat Bohu i lidem za pomoc.
Vzácné hosty přivítala farářka a vi-
kářka Růžena Adamová. Nechyběl
tmaňský starosta Pavel Pavlásek,
Bohumil Stibal, syn A. Kouly Ivan
Koula, farářka Eva Buttová rakov-
nický jáhen, ředitel Kolejí a menz
Univerzity Karlovy Jiří Macoun a
mnoho dalších. (Dokončení na str. 9)

Kalich se vrátil zpátky na věž
VE TMANI VELKOLEPĚ OSLAVILI DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 21/2017 (239)

POSVÍCENÍ V HUDLICÍCH. Krajané z chorvatské obce Dolany sehráli ve všeradickém Zámeckém dvoře
známý kus z doby národního obrození Posvícení v Hudlicích.                         Foto Barbora pIskÁčkOVÁ

V komíně chytly saze,
škoda je dvacet tisíc
Všeradice - Houkání sirén se neslo
17. října po deváté hodině večer
Všeradicemi. Požár komína tu spo-
lečně likvidovali místní dobrovolní
a řevničtí profesionální hasiči.
„Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že se jedná o požár sazí v komíno-
vém tělese patrového domu,“ uvedl
řevnický profesionál Pavel Vintera s
tím, že hasiči oheň »zkrotili« pomo-
cí suchého štěrku a kominického ná-
řadí. „Po dobu zásahu byla teplota
konstrukcí měřena termokamerou a
následně byl velitelem zásahu vydán
zákaz používání komína až do revi-
ze odbornou firmou,“ dodal Vintera.
Předběžná škoda je podle vyšetřova-
tele 20 tisíc korun. (mif)

Krajané hráli divadlo
a vyšlápli si na Máminku
V pátek 13. října jsme přivítali v Zámeckém
dvoře Všeradice přátele z České besedy Do-
lany v Chorvatsku. Navštívili nás, aby nám
předvedli svou divadelní hru Posvícení v
Hudlicích. Pro 23 členů divadelního soubo-
ru byl připraven bohatý program. Po páteč-
ním příjezdu a večeři se přesunuli do Hud-
lic, kde veselohru uvedli poprvé. V sobotu
byla pro přátele připravena prohlídka galerie
M. D. Rettigové. Poté se přesunuli do Hořo-
vic, kde navštívili zámek, a následně znovu
do Hudlic, kde si prohlédli rodný dům Jose-
fa Jungmanna a vyšlápli si na rozhlednu
Máminka. Podvečer už opět patřil divadlu -
od 18.00 bylo v divadelním sále všeradické
galerie M. D. Rettigové k vidění zmíněné
Posvícení v Hudlicích. Veselohra o třech
jednáních vypráví o tom, jak se kníže Old-
řich ztratil v křivoklátských lesích a našel se
v Hudlicích, právě když tu slavili posvícení.
Autorem hry je Prokop Konopásek, režie se
ujala Světluška Prokopičová. Děkujeme čle-
nům České besedy Dolany za návštěvu a bu-
deme se těšit na další divadelní tvorbu.

Barbora PisKÁčKOVÁ, Všeradice

Všeradičtí fotbalisté »vystříleli« Berounu vítězstvíZ podbrdského kraje
* Výstava fotografií Aleny Šustro-
vé s názvem Jiná je do 27. 10. insta-
lována ve Společenském sále Pod-
brdy vedle místní hospůdky.        (ša)
* Knihu Africká zima pokřtil MUDr.
Tomáš Šebek z Hatí. Vznikla na misi
v Jižním Súdánu, které se chirurg
Šebek zúčastnil jako člen organizace
Lékaři bez hranic. Reportážně ladě-
né knihy sepsal i na svých předchá-
zejících misích v Haiti a Afghánis-
tánu. Nejnovější dílo pokřtila repor-
térka Daniela Drtinová, součástí kř-
tu byla také autogramiáda.         (mif)
* Nákladní a osobní auto se srazily
13. října dopoledne mezi Všeradi-
cemi a Bykoší. Jednomu zraněnému
poskytli předlékařskou pomoc řev-
ničtí profesionální hasiči a po příjez-
du záchranky ho předali do její péče.
Následně obě auta zajistili proti po-
žáru a posypali uniklé provozní ka-
paliny sorbentem. (pav)

Ve středu 11. října se na hřišti SK Rakovník
odehrál turnaj pro mladé fotbalisty z okres-
ních soutěží. Střetly se výběry okresů Be-
roun, Kladno, Mělník a Rakovník v katego-
riích U-11 a U-12 (tedy hráči do 11, resp.
12 let). „Všechny z našeho výběru musíme
pochválit, neprohráli jsme jediný zápas a
turnaj jednoznačně vyhráli,“ říká Michal
Vitner, jeden z trenér U-11 okresu Beroun a
zároveň trenér FK Všeradice. „Výsledky
14:6, 12:4 a 15:2 dokládají naši útočnou
hru. Jsme hrdí na to, že 16 gólů střelili kluci
z našeho týmu FK Všeradice. Tento fakt ne-
unikl skautům z SK Slavia Praha, kteří dva
naše borce, Šimona Vitnera a Karla Hlavína
pozvání na trénink Slavie,“ dodává Vitner.
Vítězství z turnaje si přivezlo také beroun-
ské družstvo U-12. Střeleckou chuť měli i
všeradičtí mladší žáci, kteří 18. 10. doma
sehráli poslední zápas podzimní části sezo-
ny. Lochovice/Hostomice deklasovali 12:0.

Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

VÍTĚZOVÉ. Žákovské družstvo okresu Beroun na turnaji v Rakovní-
ku. Všeradický Josef Šebek ve spodní řadě druhý zprava, Šimon Vit-
ner třetí zprava, Jakub Šejnoha v horní řadě první zprava, Karel
Hlavín  třetí zprava.         Foto Lenka VITNEROVÁ
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www.zamek-mnisek.cz

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
S KRÁLOVNOU ELSOU

26. - 29. 10.
PROHLÍDKY S KRÁLOVNOU
ELSOU

80 PANENEK V HISTORICKÝCH
KOSTÝMECH OD STAROVĚKU
PO SOUČASNOST

KOUZELNÉ SKLEPENÍ

VÝTVARNÝ ATELIÉR

PROHLÍDKY
PRVOREPUBLIKOVÝCH
INTERIÉRŮ

PROHLÍDKY HODINOVÉ VĚŽE

ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY
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Zastupitelstvo Litně si dalo v roce
2015 zpracovat Demografickou stu-
dii, aby mělo kvalitní základ pro
všechna svá další rozhodnutí. Od-
borníci v ní na základě mnoha fakto-
rů spočítali, jak se bude v příštích le-
tech měnit počet a složení lidí, kteří
žijí v našem městysi a v jeho spádo-
vé oblasti. Jedno zjištění této studie

bylo, že počet dětí se díky rozsáhlé
výstavbě nových domů převážně
mladými lidmi zdvojnásobí. Úkolem
zastupitelstva proto bylo udělat ta-
kové kroky, abychom to jak ve škol-
ce, tak ve škole zvládli. Pro školu to
konkrétně znamená, že potřebujeme
minimálně osm nových tříd, alespoň
šest kabinetů, novou sborovnu, mu-
síme zvětšit jídelnu a pokud možno
také tělocvičnu.
Na jaře 2016 přijalo zastupitelstvo
rozhodnutí, že má dát paní starostka
Marcínová vypracovat dvě varianty
zvýšení kapacity školy. První mož-
nost byla rozšíření stávající školy J.
F. Řezáče. Druhá, alternativní mož-
nost, pak přenesení celého jednoho
stupně do areálu učiliště. Zatím byla
zpracována pouze první varianta a
výsledek je na první pohled jasný:
stávající škola je rozměrově tak ma-
lá a možnosti přístavby jsou jak kvů-
li CHKO, tak kvůli vlastníkům okol-
ních pozemků (církev, Stříbrný po-
tok s. r. o.) tak omezené, že je ne-

smyslné se do toho pouštět. Za oh-
romnou investici 38 milionů korun
(13 milionů z liteňských peněz a 25
milionů dotace od státu) bychom zí-
skali všeho všudy jen tři nové třídy.
Nástavba je na první pohled neeste-
tická a hyzdila by pohled na histo-
rickou budovu. Znamená také nepři-
měřené omezení pro sousedy, kteří
už tak pro Liteň obětovali hodně ze
svého soukromí. Ale hlavně: nevyře-
šíme tím náš problém, že potřebuje-
me aspoň osm tříd spolu s kabinety a
sborovnou pro učitele, větší jídelnu
a samozřejmě více šaten pro žáky. 
Liteň má to štěstí, že v areálu učiliš-
tě vlastní obec budovy, které jsou již
zkolaudované jako školní zařízení a
už teď jen s minimální investicí ně-
kolika set tisíc korun tam můžeme
nastěhovat sedm tříd a zřídit dokon-
ce deset kabinetů. Tím, že bychom
tam přesunuli například celý druhý
stupeň, uvolní se ve staré budově
dost místa na rozšíření kuchyně a jí-
delny. (Dokončení na straně 8)

Liteňské aktuality
* Základní plán aktivit na rok
2018 a další vývoj byly mj. na pro-
gramu schůze spolku Liteňský Pu-
pík, která se konala 22. 10.       (kat)
* Třetí místo na turnaji v Loděni-
cích vybojovala mladší přípravka
fotbalistů FK Liteň. Chrustenice
porazila 3:1, s Královým Dvorem
prohrála 1:6 a s Loděnicemi 3:7.
Starší přípravka skončila na turnaji
v Nižboru čtvrtá po těchto výsled-
cích: Liteň-Cembrit Beroun 3:9, Li-
teň - Nižbor 2:2, Liteň - Králův
Dvůr 2:3. Miloslav KLIMENT

V Liteňském kostele
zpívala Beňačková
V sobotu 23. září ve 14.00 hodin za-
počala v kostele sv. Petra a Pavla v
Litni slavnostní mše svatá sloužená
za někdejší patronku kostela, jednu
z největších hvězd světového oper-
ního nebe Jarmilu Novotnou. Stalo
se tak při příležitosti 110. výročí na-
rození této někdejší obyvatelky Lit-
ně. Bohoslužbu svou účastí ozdobi-
la další naše slavná sopranistka Ga-
briela Beňačková, kterou na varha-
ny doprovázel skvělý varhaník Pa-
vel Černý. Kostel byl zcela zaplněn,
dorazili zástupci kulturního, politic-
kého i veřejného života a příbuzen-
stvo z rodiny Daubků - J. Novotná
byla provdána za majitele liteňské-
ho zámku Jiřího Daubka. 
Návštěvníky přivítal Václav Kli-
ment, který akci vymyslel, pečlivě
připravil a také uskutečnil, což sa-
mozřejmě obnášelo velké nasazení
jeho sil i času. Seznámil přítomné s
hudebním programem, který probí-
hal během mše  a sestával z úvodní-
ho Preludia D dur A. Dvořáka (P.
Černý varhany). (Dokončení na str. 8)

Školu rozšíříme do areálu učiliště
ZASTUPITELÉ KLIMENT, KAŠTÁNEK A VODIČKA O ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY ZŠ 

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      11/2017 (74)                

PRÁCE ŽÁKŮ. Výtvarné práce, které v rámci projektu Tady jsem doma… 110. výročí narození Jarmily Novotné vytvořili žáci liteňské školy, si prohlédla
také předsedkyně neziskové organizace Zámek Liteň Ivana Leidlová a senátor Jiří Oberfalzer. (Viz strana 8) Foto Lucie BOXANOVÁ

My, žáci a učitelé liteňské základní školy, rádi
navštěvujeme místní knihovnu. Nejčastěji samo-
zřejmě jako čtenáři, například každoročně při
Noci s Andersenem. Ale občas je důvod jiný.
Knihovnice paní Šináglová je totiž nejen čtenář-
ka, ale i vášnivá zahrádkářka, a tak s několika
dalšími zahrádkáři každoročně připravují výstavu
svých výpěstků a k tomu nás překvapí nějakými
zajímavostmi. V pondělí 2. října jsme tedy vyra-
zili na výstavu a byli jsme zvědaví, co  letos při-
chystali. Mimo jiné jsme si mohli prohlédnout
odborné publikace se zahrádkářskou tematikou.
Ovoce a zeleniny bylo vystaveno opravdu hodně,
přestože letošní jarní mrazíky se na některých

zahradách skutečně vyřádily. Zato hub letošní
podzim přinesl dostatek, nejen co do množství,
ale také velkou rozmanitost druhů. Mnoho krás-
ných exemplářů jsme mohli na výstavě obdivovat
a ještě se i něco přiučit. Nechyběly ochutnávky
všelijakých dobrot:  marmelád a džemů, mouční-
ků i jiných sladkostí. Mohli jsme si také zakoupit
drobné keramické výrobky. Žáci naší školy i děti
z liteňské mateřinky poskytli na výzdobu chodeb
a přízemí své výkresy s podzimní tematikou, spo-
lu s pokojovými květinami tam vystavenými jim
to společně slušelo. Děkujeme za pozvání a těší-
me se, co zase vymyslí naši zahrádkáři příští rok.

Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Školáci si v knihovně prohlédli výpěstky a ochutnali marmeládu i moučníky
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Měsíce příprav projektu Tady jsem
doma… 110. výročí narození Jarmi-
ly Novotné vyvrcholily v pátek 22.
září slavnostním zahájením spoje-
ným s vernisáží žákovských výtvar-
ných prací. Pro veřejnost se tak otev-
řely brány části zámku Liteň, přileh-
lých zahrad, Muzeum Jarmily No-
votné a Svatopluka Čecha i prostory
celé Základní školy F. J. Řezáče. Bě-
hem pátku a soboty se zde vystřída-
ly desítky návštěvníků, kteří si přišli
místa prohlédnout nebo s úsměvem
zavzpomínat na léta prožitá ve škol-
ních lavicích. Jejich pozitivní a dě-
kovné reakce, slova díků z úst Ivany
Leidlové i senátora Jiřího Oberfalze-
ra nám daly jasný vzkaz: měsíce usi-
lovné práce stály za to! Podařilo se
nám nejen zvýšit povědomí o svě-
toznámé, avšak Čechy opomenuté,
operní divě, ale také demonstrovat
dětem, jaké hrůzy prožívali lidé v
minulém režimu, co znamená mít
domov a vážit si dnešní volnosti. 
Padaly i nové rekordy, a to nejen ná-
vštěvnické, ale i výtvarné a pěvecké.
V pátek se před školou rozezpíval
největší školní sbor, co škola pama-

tuje. Z úst 250 žáků se linula Litní
národní píseň Ach synku, synku, až
člověku běhal mráz po zádech.
„Celkem se sešlo přes 300 výtvar-
ných prací ze 4 škol, kdy u mnohých
se opravdu tajil dech. Práce byly

rozličného charakteru, skupinové,
jednotlivci, různé věkové kategorie,
techniky, ale jedno měly společné -
neuvěřitelnou spolupráci žáků a uči-
telů i zájem o současné dění. Vše je
ukázka toho, jak jsou děti vnímavé a

rozhodně ne netečné,“ shrnuje koor-
dinátorka výstavy Lenka Říhová. 
Po dva dni provázeli žáci 9. třídy v
dobovém oblečení návštěvníky po
muzeu a nadšeně šířili informace o
Jarmile Novotné i dalších osobnos-
tech našeho kraje, které sepsali spolu
s učitelkou Hanou Havelkovou. Přes
výstřelky počasí provázela děvčata
ze 6. třídy pod vedením učitelek
Karlové a Čampulové ojedinělými
místy zámeckého parku. „Děkuji žá-
kům a pedagogům, kteří se na pro-
jektu podíleli. Velký dík patří také pí
Leidlové a Tučkové z Neziskové or-
ganizace Zámek Liteň i senátoru Ober-
falzerovi, kteří náš projekt od začát-
ku podporovali. Bylo mi potěšením
jim ukázat naši školu a projít celou
výstavu. Bylo cítit, jak si naší práce,
a hlavně práce dětí, cení,“ konstatuje
hlavní organizátorka Tereza Macour-
ková. „Paní Leidlová navrhla ukázat
žákovské práce na další výstavě, kte-
rou Zámek Liteň plánuje na příští
rok. Pro nás je to čest a souhlasili
jsme,“ dodává Macourková. 

Nezapomenutelný zážitek
Velké překvapení také čekalo na tři
studentky  9. třídy, které se v pondě-
lí s učitelkou Hanou Havelkovou zú-
častnily generálky operního gala-
představení Pocta Jarmile Novotné
2017 v pražském Rudolfinu. „Árie,
které kdysi zpívala Jarmila Novotná,
v podání hvězdných pěvců jako je
Adam Plachetka, Adriana Kohútko-
vá či Nina Tarandek zněly jen pro
nás. Byl to nezapomenutelný záži-
tek,“ popisuje Havelková. „Umoc-
něn byl ještě osobním setkáním s
Krištofem Kinterou, kterého jsme
náhodou potkali před Rudolfinem.
Vyvážilo to naše zklamání z jeho, v
tu dobu zavřené výstavy Nervous
Trees. A jako bonus jsme se společ-
ně vyfotili,“ dodává učitelka.
Během pondělí absolvovali prohlíd-
ku zámeckých prostor, parku i mu-
zea ještě žáci ZŠ Litně, ZŠ a MŠ
Hlásek i liteňské Naší školy. Přede-
vším v prostorách zámku žáci viděli,
jak doba poznamenala tak krásnou
stavbu, která byla v minulosti domo-
vem rodiny Daubků. Domovem,
kam se Jarmila Novotná po prvním
exilu vrátila, aby musela z donucení
znovu emigrovat. Domovem, který
byl kvůli státní ideologii postupně,
ale jistě zdevastován. 

lucie BoxanoVá, Svinaře

Padaly rekordy, výtvarné i pěvecké
MĚSÍCE PŘÍPRAV PROJEKTU TADY JSEM DOMA VYVRCHOLILY SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ VÝSTAVY

Beňačková zařadila do svého repertoáru Dvořá-
kovy Biblické písně č. 6 – Slyš ó Bože i č. 9 –
Pozdvihuji očí svých a poté uvedla skladbu Ave
Maria F.  Schuberta, Panis angelicus C. Francka a
Zdrávas královno z opery Její pastorkyňa L. Ja-
náčka. Jako poslední zaznělo Postludium z Gla-
golské mše Leoše Janáčka opět výtečně zahrané P.
Černým. Liturgii celebroval kanovník kapituly
Všech svatých na Pražském hradě P. M. Kocián,
který úvodem vzpomněl J. Novotnou s tím, že ona
neužívala talent ke svému zviditelnění, ale ke
službě. V kázání také uvedl, že naše lidská nedo-
konalost nám brání radovat se ze života a dokázat
se radovat z radosti druhých. 
Po skončení obřadu odměnili přítomní zpěvačku i
varhaníka dlouhým a srdečným potleskem a paní
Beňačková krátce promluvila o svém přátelském
kontaktu s J. Novotnou, ke které cítila velkou úctu

i obdiv, a s radostí proto přijala pozvání zazpívat
na její počest v liteňském kostele. Ten Jarmila No-
votná při svých návštěvách republiky pravidelně a
s láskou navštěvovala a doprovázela bohoslužby
svým zpěvem. Dokonce se zde uskutečnil křest
její vnučky. Jak jsme ji tenkrát mohli poznat, byla
to skutečně vzácná žena, vstřícná a milá ke svému
okolí, bez sebemenších stop povýšenosti. Důstoj-
nou vzpomínku doprovázenou překrásným zpě-
vem a hudbou si dozajista plně zasloužila. Osobně
si myslím, že právě tato akce by přesně odpovída-
la jejímu cítění.  To sobotní odpoledne bylo op-
ravdu nebývale příjemné a lze bezezbytku souhla-
sit se slovy Josefa Hory, který do Litně dorazil až
z Milína a po skončení akce uvedl: „Já to považu-
ji za něco úchvatného.“ Za skvělou organizaci
ještě jednou díky Václavu Klimentovi.

Marie PleCitá, osov

Proti tomuto řešení je jeden jediný argument: děti z dru-
hého stupně by musely chodit na jídlo do staré budovy.
Že to ve skutečnosti žádný velký problém není, víme
všichni z Řevnic, kde měla škola historicky vždy více
budov. Současně jsme už předjednali na krajském úřadě
možnost výměny jednosměrky kolem hřbitova (patří
kraji) za silnici Jana Bašty, která vede směrem na Karlš-
tejn (ta patří Litni). Když budeme jako obec vlastníkem
jednosměrky, můžeme provoz upravit tak, aby byla cesta
mezi oběma budovami školy pro děti naprosto bezpečná.
Vlasákovi nám k nástavbě na stávající školu řekli do-
slovně: „I když chápeme potřebu školu rozšířit, je pro
nás nepřijatelné, aby nám přímo na hranici dvora vyrost-
la dvacet metrů vysoká budova s okny k nám do dvora.
Jsme úplně zoufalí z toho, že jsme před lety povolili
stavbu tělocvičny a teď se to takhle obrátí proti nám a
sníží to kvalitu našeho života. Vůbec nechápeme postup
obce, proč se snaží prosadit právě tuhle variantu, která
nedává žádný smysl, když se to dá vyřešit líp a výrazně
laciněji.“
Přistavovat za 38 miliónů korun tři třídy na starou budo-
vu a nevyřešit tím ve skutečnosti vůbec nic, když může-
me za přibližně sedm set tisíc korun zprovoznit hned 7
tříd a několik kabinetů v areálu učiliště a mít na 20 roků
opravdu vystaráno, je skutečně naprostý nesmysl. 

Miloslav KliMent, Filip KaštáneK, 
Jiří VodičKa, zastupitelé litně

V LITNI. Gabrila Beňačková po vystoupení v li-
teňském kostele.  Foto Marie pLecItÁ

V liteňském kostele zazpívala Gabriela Beňačková
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Školu rozšíříme do areálu učiliště
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

STYLOVÍ PRŮVODCI. Návštěvníky výstavy provázeli žáci deváté třídy v
dobovém oblečení. Foto Lucie BOXANOVÁ

Vizualizace případné přístavby na starou školu, pohled
ze dvora rodiny Vlasákových. Foto Jiří VODIČKA



Hořela garáž, chata, uhlí ve sklepě...
LITEŇŠTÍ HASIČI V UPLYNULÝCH DNECH VYJÍŽDĚLI K POŽÁRŮM I TECHNICKÝM ZÁSAHŮM
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Ani v poslední době se liteňští hasiči
nenudili. Několikrát jim krajské ope-
rační a informační středisko v Klad-
ně vyhlásilo poplach. Odstraňovali
jsme strom ze silnice, v Litni jsme
likvidovali sršní a vosí hnízdo, po-
máhali s transportem pacienta v Cí-
sařské rokli, vynosili asi třicet met-
ráků hořícího mouru i uhlí ze sklepa
rodinného domu v Leči a hasili dvoj-
garáž v Zadní Třebani, ve které byla
zaparkovaná dvě osobní auta. Hasili
jsme chatu v Hatích, kde jsme zajis-
tili i požární dohled po odjezdu os-
tatních jednotek. U všech požárů by-
lo nutné používat dýchací přístroje. 
Věnovali jsme se také výcviku. Před
odjezdem na okrskové cvičení 6. říj-
na v Zadní Třebani jsme dostali hlá-
šení o hořícím koši na zastávce vla-

kového nádraží v Litni. Koš se na-
cházel vedle starých dveří, které se
naštěstí nestačily rozhořet. Místo
jsme ochladili a koš dohasili. Poté
jsme pokračovali do Zadní Třebaně,
kde jsme se na cvičení zapojili do
dálkové dopravy vody. Dalšího cvi-
čení jsme se zúčastnili 16. října. Jed-
nalo se o velké taktické cvičení na
simulovaný požár hradu Karlštejn.
Dále jsme se školili i ve zdravovědě
a různých taktických postupech u
zásahů. 
Bohužel máme poslední dobou časté
problémy s naším svolávacím zaří-
zením. Pokud finance dovolí, rádi
bychom ho nahradili novějším a mo-
dernějším. Tím by byli hasiči dříve a
spolehlivě upozorněni na mimořád-
nou událost a výjezd by se tím i ury-

chlil. Nedávno prokoukla budova
hasičárny - po dlouhém usilování se
nám podařilo opravit a natřít fasádu.
Děkuji všem aktivním členům jed-
notky i sboru za odvedenou práci v
průběhu celého roku.
Na závěr napovím, co by nás mohlo
čekat v brzké budoucnosti. Naše žá-
dost o nový dopravní automobil za-
slaná na Ministerstvo vnitra ČR byla

zařazena mezi úspěšné projekty,
které Hasičský záchranný sbor Stře-
dočeského kraje doporučil financo-
vat. K této dotaci se budeme snažit
získat ještě finance od Středočeské-
ho kraje. Finančně se chce podílet i
samotný sbor liteňských hasičů, aby
byla spoluúčast z rozpočtu městyse
Liteň co nejmenší.        Jiří HRÁCH

velitel jednotky SDH Liteň

SHOŘELA. Liteňští hasiči po zásahu u chaty v Hatích.           Foto Jiří HRáCH

Objeví novou Sklodowskou či Einsteina?
Mladí průzkumníci a badatelé se scházejí v Litni. Vše začalo na příměst-
ském táboře, když jsme zkoumali horniny v okolí Litně. Dětem se velmi lí-
bilo bádání a vědátorství, a tak jsme otevřeli kroužek přírodovědné labo-
ratoře. Každý čtvrtek se schází jedenáct dětí, jež se učí chemii, fyzice, ma-
tematice i dalším vědám pomocí her a zábavy. Program kroužku začínal ve
vesmíru a právě jsme pomyslně přistáli na Zemi. Pracujeme se vzduchem
a vodou. Děti již umí vytvořit podmořskou sopku, použít vodu jako lepidlo
a mnoho dalšího. Třeba k nám na kroužek chodí nová Marie Curie Sklodow-
ská či Albert Einstein.              Text a foto Eva knopoVá, Domeček Liteň

Kalich se vrátil zpátky na věž tmaňského sboru
DOKONČENÍ ZE STRANY 5

V úvodu oslav nám František Šedivý
z Řevnic přednáškou Zborov – vý-
znamný milník našich dějin přiblížil
vznik první republiky i události, jež
jejímu vzniku předcházely. Během
chvilky se mu podařilo zasáhnout
naše srdce a vtáhnout nás poutavým
vyprávěním do nelehké doby. Jako
přímý potomek legionáře a člověk,
který se tématikou první světové vál-
ky zabývá, podával svědectví o pro-
žitých útrapách a hrdinstvích legio-
nářů tak, jak to slýchával od svého
otce a dalších, kdo prošli s nasaze-
ním vlastního života ohněm tohoto
nelidského běsnění. Zaleskly se i sl-
zy dojetí...
Od legionářů, spoluzakladatelů
CČSH jsem se příliš nevzdálili ani v
dalším programu, kdy nám děti z DC
Světlušky při Náboženské obci
CČSH ve Tmani potvrdily to, co by-
lo řečeno v přednášce. Světlo, prav-
da, láska, odhodlání a přátelství jsou
velkou hybnou silou a »i jeden malý
nenápadný může pro dobrou věc
rozsvítit všechny«. Malí herci dali
do svého představení celé srdce, což
diváci ocenili dlouhým potleskem. 
Během přestávky se mohli návštěv-
níci seznámit s historií sboru, pro-
hlédli si fotodokumentaci z rekons-
trukcí i unikátní fotografie z Národní
pouti do Zborova. Poté se Sbor Ji-
řího z Poděbrad rozezněl hudbou.
Aneta Špačková a Denisa Černá, dvě
mladé tmaňské zpěvačky sólovým
zpěvem zahájily bohoslužbu, kterou

vedl náš vzácný host, pražský biskup
David Tonzar, spolusloužila jeho
manželka, farářka Hana Tonzarová,
vikářka Růžena Adamová a farář
Jaroslav Mencl za varhanního do-
provodu Stanislava Duška.
Po kázání proneseném biskupem při-
jaly svátost biřmování tři ženy, které
se připravují k přijetí svátosti kněž-
ského svěcení. Jak příznačné: letos
uplynulo sedmdesát let od chvíle,
kdy do služby v CČSH vstoupily
první ženy s kněžským svěcením,
první ženy farářky. A té, která slavi-
la právě čtyřicet let od svého kněž-
ského svěcení, farářce i vikářce Rů-
ženě Adamové jsme mohli jménem

Náboženských obcí CČSH v Žebrá-
ku, ve Zdicích i ve Tmani, které jsou
v její péči, předat velikou kytici
smetanových růží s poděkováním za
vše, co za svou dosavadní službu pro
tyto i mnoho dalších obcí vykonala.
Po bohoslužbě byla zahájena tradič-
ní zahradní slavnost orámovaná vý-
stavou dětských prací z mezinárod-
ního projektu Dnů evropské kultury
Památky a příroda. Hosté vstupovali
do farní zahrady novotou zářící
chodbou a krásným novým schodiš-
těm (zajistila fa. B. Stibala, financo-
vala Náboženská obec CČSH v Ra-
dotíně). Děkujeme milému Pánu Bo-
hu za jeho neskonalé požehnání. Dě-

kujeme opětovně těm, kteří nás pod-
porují. Bohumilu Stibalovi i jeho fir-
mě za obrovskou pomoc v pravou
chvíli a včasné dokončení prací, sta-
rostovi Pavlu Pavláskovi a Obecní-
mu úřadu Tmaň za podporu, Fran-
tišku Šedivému za skvělou přednáš-
ku, manželům Tonzarovým za krás-
nou sváteční bohoslužbu plnou du-
chovní podpory, duchovním, Svět-
luškám i mladým zpěvačkám a
všem, kteří s námi oslavili tento den.

Jana Šmardová KOULOVÁ,
CČSH Tmaň

HRA POD KŘÍŽEM. Světlušky při vystoupení ve Tmani.         Foto ARCHIV

Co se chystá ve Tmani
* Lampionový průvod projde obcí
27. 10. Sraz v 18.00 před hasičskou
zbrojnicí, lampiony s sebou. Prosí-
me sousedy o výzdobu zahrad! (jaš)
* Oslava Dne vzniku samostatného
Československa se koná 28. 10.
Začne ve 13.00 pietním aktem na
hřbitově za účasti čestné jednotky
Praporu SOS Falknov nad Ohří. Po
průvodu do Sboru Jiřího z Poděbrad
zde od 14.00 následuje přednáška
Františka Šedivého o významu bit-
vy u Zborova pro vznik samostatné-
ho státu, od 14.40 Pietní uložení pa-
mětní medaile z Národní pouti ke
100. výročí bitvy u Zborova a od
15.00 slavnostní bohoslužba.    (jaš)
* Rozsvícení světýlka se vzpomín-
kou na zesnulé se uskuteční 2. 11.
od 18.00 hodin ve Sboru Jiřího z Po-
děbrad CČSH. (jaš)
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výroba a tisk dopisních obálek

TRUHLÁŘSTVÍ
provozovna Karlštejn

přijme truhláře na hlavní
pracovní poměr

Mobil: 603 215 904

Kavárna J&E Café - OC Lety

Nově od října:
snídaňové menu od 39 Kč, od 8.00 do 11.00

Dále nabízíme:
- výbornou kávu

- fresh

- dortíky a zákusky

- chlebíčky

- sušené ovoce, ořechy a další dobroty

Zajistíme Vám:
- meeting, školení

- rodinné a dětské oslavy

- párty

- vánoční večírky, setkání a jiná příjemná

posezení

Těšíme se na Vás, kolektiv kavárny!

Tel.: 725 940 597www.frances.cz
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Koláče chutnaly, pekařka je druhá
ZADNOTŘEBAŇANKA MARCELA SOUKUPOVÁ USPĚLA V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI ŽIVNOSTNÍK ROKU

Zadní Třebaň, Praha – Už jste
ochutnali dvojctihodné či vázané
koláče Marcely Soukupové? ne?
Měli byste. Právě díky nim získala
pekařka a cukrářka ze Zadní Tře-
baně stříbrnou příčku v prestižní
soutěži středočeský Živnostník ro-
ku 2017.
Výsledky byly vyhlášeny 18. října v
luxusním pražském hotelu Boscolo,
porota vybírala z deseti finalistů. Ví-
tězství si vybojovala genealožka
Lenka Peremská z Neratovic, která
sestavuje rodokmeny a sepisuje kro-
niky rodů, třetí skončil Jiří Rücker z
Peček, jenž se zabývá uměleckým
formováním dřeva, kovů a papíru.
„Slavnostní večer jsem si opravdu
užila,“ pochvaluje si »stříbrná« Mar-
cela Soukupová. „Když řekli moje
jméno, byla jsem šťastná a zároveň

jsem tomu nemohla uvěřit - jsou jiné
kapacity, které umí, mají zavedenou
firmu, na trhu už jsou delší dobu. Je
mi velkou ctí, že se mohu zařadit
mezi ně a dokonce jako druhá v ce-
lém Středočeském kraji. Je to hlavně
díky lidem, kteří u mě rádi nakupují
a chutná jim. Moc si toho vážím a
doufám, že se stále budou vracet.“
Soukupová se do finále soutěže pro-
bojovala potřetí, letos poprvé se do-
stala mezi tři nejlepší. „Řekla jsem

si: Do třetice a dost! Pokud nebudou
»stupně vítězů«, už se nezúčastním,“
rekapituluje s tím, že zatímco v
předchozích letech před porotou pre-
zentovala »pouze« Dvojctihodné ko-
láče, letos k nim přidala i malé váza-
né. „A  vyšlo to!“ 
Svými výrobky Zadnotřebaňanka
provozující Pekařství Za Mlýnem v
Dobřichovicích potěšila i další úča-
stníky slavnostního večera. „V mi-
nulém roce se při vyhlašování ptal

moderátor, zda mám koláče. Neměla
jsem, ale slíbila, že pokud se do finá-
le dostanu znovu, koláčky přinesu.
Tak jsem je přinesla a chutnaly půlce
sálu,“ uzavírá Marcela Soukupová.

Miloslav FrÝDL

Říjen plný zábavy mají za sebou děti
v mateřské škole v Zadní Třebani.
Již koncem září za námi začal jezdit
lektor hudebně-pohybových aktivit
Petr Kafka, s nímž se každou středu
snažíme zdokonalavat v pohybu a
zpěvu. Část z našich písniček jsme
předvedli 14. 10. na oslavě Havel-
ského posvícení v Zadní Třebani. Od
října pak k nám do školky opět zača-
la jezdit Květoslava Benešová, s níž
nás kroužek angličtiny velmi baví. 
Tím ale zábava v naší školce roz-
hodně nekončí. V úterý 3. 10. za ná-
mi přijelo divadlo s představením
Ententyky. Dále jsme ochutnávali
exotické ovoce, které nám sponzor-
sky poskytl pan Radabolski. Moc
mu děkujeme. Nejvíce nás zaujalo
Dračí ovoce (Pithaya) a Želví kůže
(meloun Piel de sapo). 

V úterý 17.10. do naší školky přijel
včelař p. Macák s interaktivním po-
řadem o včelách. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavého o chovu včel.
Všichni se moc těší na Halloween,
kterého se v berounském muzeu zú-
častníme 31. října.
S novým školním rokem se zaktivi-
zovala činnost Spolku rodičů
ZŠ/MŠ. Bylo zvoleno nové vedení
Spolku: Petra Jarošová - předsedky-
ně, Lydie Slavkovová - místopřed-
sedkyně, Martina Lázničková - pok-
ladník. Pokud se podaří bezproblé-
mové předání kompetencí a doku-
mentace, věříme že spolupráce mezi
Spolkem a ZŠ i MŠ bude postupně
nabírat obrátky. Těšíme se na všech-
ny další aktivity. 

Michala VObOrníKOVá,
MŠ Zadní Třebaň

Domov zachráněné Máje
»vystopoval« strážník
Všenory - Psa, který spadl do staré
čtyřmetrové šachty na nepoužíva-
ném pozemku ve všenorské ulici Ke
Hřbitovu, zachraňovali 16. října do-
poledne řevničtí profesionální hasi-
či. Po vytažení ho předali řevnické
městské policii, do jejíhož »rajonu«
Všenory spadají. „Strážník si zach-
ráněnou fenku jezevčíka připnul na
vodítko a aby jej ušetřil umístění do
kotce, vydali se spolu na cestu po
stopách jejího domova,“ uvedl veli-
tel Městské policie Řevnice Jiří
Dlask. „Asi po hodině byli úspěšní a
strážník mohl unavenou Máju vrátit
zpět do jejího domovského prostře-
dí,“ dodal. (mif)

»Vítězné« dobroty
Marcely Soukupové
Dvojctihodné koláče
- náplň tvarohu uprostřed v těstu, na
povrchu povidla se žmolenkou. Dě-
lají se hodně na Moravě, každý má
svůj recept a každý je má samozřej-
mě nej
Malé vázané koláčky
- do kříže, s náplní co si jen pomys-
líte. Jsou receptem mojí babičky, jen
upravené pro dnešní dobu. Tvaroh
beru z Bělče, neředěný tvaroh, chu-
ťově jako z dětství, protože babička
měla krávu. Mléko a tvaroh byly na
denním pořádku… 

Lety - Hned několik profesionál-
ních i dobrovolných hasičských
sborů likvidovalo 16. října vpod-
večer požár slámy v Letech.
„Hořela polovina ze třiceti balíků li-
sované slámy uskladněných na zah-
radě rodinného domu nedaleko že-
lezniční trati,“ uvedl řevnický profe-
sionální hasič Pavel Vintera s tím, že
kromě jeho kolegů u ohně zasahova-
li i dobrovolní hasiči z Řevnic, Letů,
Dobřichovic a Mokropes. „Museli
použít dýchací techniku. Později se

na místo dostavil nakladač, který
rozhrabával zasažený materiál, aby
bylo možné jej účinně hasit,“ sdělil
Vintera a dodal, že oheň se podařilo
»zkrotit« po více než třech hodi-
nách. Jednotka SDH Lety pak místo
hlídala až do rána. „Druhý den večer
vyjely hasičské jednotky z Řevnic,
Letů a Dobřichovic na stejné místo
k opětovnému rozhoření slámy na
ploše 3x2 metry,“ uzavřel Vintera.
Příčina požáru, který způsobil škodu
25.000 Kč, je v šetření.               (mif)

Policisté rozdávali pokuty za rychlou jízdu
Řevnice - Hned na třech místech v jeden den měřili rychlost strážníci
Městské policie Řevnice. V »domovských« Řevnicích si postavili radar
na ul. Čs. armády, ve Všenorech na ulici Květoslava Mašity a v Jílovišti
na ulici Všenorské.
„Zatímco ve Všenorech a v Řevnicích jsme neměli ani jeden případ překro-
čení povolené rychlosti, v Jílovišti bylo za dvě hodiny zjištěno deset pře-
stupků,“ sdělil velitel strážníků Jiří Dlask. „Nejvíc jsme v místech, kde je
stanovena rychlost 50 km/hod., naměřili 72 km/hod.,“ dodal s tím, že jeho
kolegové rozdali pokuty v celkové výši 5.000 Kč. (mif)

OCHUTNÁVKA. Děti v zadnotřebaňské školce při ochutnávání exotického
ovoce. Foto Michaela VOBORNÍKOVÁ

V Letech hořela sláma, dva dny po sobě

Děti vyzkoušely exotické ovoce a těší se na Halloween

Z našeho kraje 
* Do 25. 10. je z důvodů výstavby
kanalizace uzavřena Halounská uli-
ce ve Svinařích. Rezidenti mohou
vjíždět po dohodě se stavbou.   (box)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Karlštejn se koná 26. 10. od
19.00 v místní restauraci Koruna. Na
programu jednání je mj. masivní vý-
stavba rodinných domů při silnici na
Liteň. (mif)
* Svoz nebezpečného odpadu (bar-
vy, obaly od barev a laků, zářivky,
televizory, radia, lednice, akumulá-
tory, obaly od sprejů, pneumatiky) se
uskuteční 28. 10. ve Svinařích. Kon-
tejner bude přistaven 8.30 - 8.45 Svi-
naře u obchodu, 8.50 - 9.15 Halouny
pod hospodou, 9.20 - 9.30 Lhotka u
Rysů. (box)
* Oslavu Halloweenu hostí 31.10
od 16.30 knihovna v Letech. Na pro-
gramu je výroba dýní, soutěž, malo-
vání na obličej, rozsvícení dýní a
trochu strašidelná pohádka. (pf)
* Drakiáda se soutěží v pouštění
draků pro všechny věkové kategorie
se koná 4. 11. od 9.30 v Hlásné Tře-
bani. Sraz soutěžících je na cestě ke
křížku »Na Klouzavce«.               (hz)
* Výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace k zasíťová-
ní pozemků Na Bořích se rozhodlo
vypsat Obecní zastupitelstvo Zadní
Třebaně. V lokalitě je 23 pozemků
pro stavbu rodinných domů. (pef)
* Dotaci 7.041 milionu na druhou
etapu výstavby vodovodu a 14.344
milionu na druhou etapu kanalizace
získala Obec Zadní Třebaň. Čerpání
je možné do 30. 5. 2019, stavět by se
mělo začít ve druhém kvartále roku
2018. Druhá etapa se týká lokalit
Nad Nádražím,  K Vatinám – po via-
dukt, Nad Soutokem až do současné
zástavby v ulici K Hájku,  konec uli-
ce Na Bořích, ulice Na Vyhlídce po
ulici Příčnou a její část směrem do
obce, Ke Studánce a U Dubu. Po-
ptávkové řízení na výběr dodavatele
stavby vodovodu a kanalizace bude
vyhlášeno. (pef)

ŽIVNOSTNÍCI ROKU. Nejlepší středočeští živnostníci roku 2017. »Stříbr-
ná« Marcela Soukupová zcela vpravo. Foto ARCHIV



Naše noviny 21/17 REKLAMA, Strana 12

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

702 170 526

PRODEJ RODINNÉHO
DOMU SE ZAHRADOU

Město Řevnice nabízí k prodeji formou veřejného výběrového 
řízení obálkovou metodou:

• rodinný dům č.p. 801
• pozemek parc. č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m2, který 
vznikne oddělením z pozemku parc. č. 1129/2 o výměře 939 m2
podle geometrického plánu č. 2236-41/2017
• pozemek parc. č. 1127 o výměře 85 m2 zastavěný budovou č.p. 801 
• pozemek parc. č. 1128 o výměře 51 m2 zastavěný zemědělskou
stavbou bez č.p./č.e., vše v  obci a k.ú. Řevnice.

Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na www.revnice.cz
(úřední deska).

Uzávěrka nabídek: pondělí 27. listopadu 2017 do 17:00 hodin

Obec Zadní Třebaň vyhlašuje 

konkurzní řízení na pracovní místo

ŘEDITELE/
ŘEDITELKY

Základní školy a Mateřské školy 
Zadní Třebaň, okres Beroun, 

příspěvkové organizace. 
Nástup 1. 2. 2018, přihlášení 
do konkurzu do 8. 11. 2017.

Bližší informace 
a podmínky přihlášení 
na www.zadnitreban.cz 
a tel. č.: 257 721 399.
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V sobotu 14. října se na nádvoří dob-
řichovického zámku konal 4. ročník
Festivalu svíčkové omáčky - memo-
riálu Jenufa Šuchmy. To, co počasí
pořadatelské agentuře GEI-ŠA se-
bralo při organizování pikniku, toho
se při festivalu dostalo měrou vrcho-
vatou. Modré nebe prozářené pod-
zimním sluncem a teplo, to byly zák-
ladní atributy, které pomohly letoš-
nímu ročníku zařadit se návštěvnos-
tí, atmosférou i všeobecnou pohodou
mezi ty nejúspěšnější. 
Nemá smysl popisovat organizaci
soutěže, která se nemění. Snad jen
tolik, že napříště budou muset být
organizátoři přísnější a komisnější.
Důvěra, že do soutěžního prostoru
budou vstupovat a vzorky ochutná-
vat skutečně jen ti, kteří mají degus-
tační pásek, se ukázala jako lichá.
Mezi oficiální ochutnávače se zařa-
dila řada příchozích, aniž by jim va-
dilo, že tam nemají co dělat. Nejen,
že to bylo velmi nefér vůči těm poc-
tivým, ale následkem přehlížení to-
hoto základního pravidla došlo má-
lem k tomu, že pro poslední ochut-
návače téměř nezbyly knedlíky. 
Mimochodem knedlík je u svíčkové
lehce přehlížená součást a přitom je
to příloha, která samotnou omáčku
může velmi pokazit. Tvrdé »brous-

ky«, rozblemcané kusy, páchnoucí
droždí, to vše může poškodit i tu nej-
lepší svíčkovou. Při festivalu máme
velké štěstí, že jsme od prvního roč-
níku věrni kuchařkám z místní ma-
teřské školy a jejich knedlíky jsou
jako ze žurnálu. Vím velmi dobře o
čem píšu. Objednáváme jich vždy s
malou rezervou, pár posledních ko-

leček jsem si vždy odnášel po svíč-
kové domů a večer si na ně zpravidla
klepl vajíčko. Letos jsem i vinou vý-
še uvedeného o tradiční pochoutku
přišel... 
Program pod modrým nebem byl od
14.00, kdy starosta Dobřichovic Petr
Hampl startovním výstřelem ochut-
návání zahájil, opravdu nabitý. V

rychlém sledu se střídala muzika,
rozhovory s členy poroty, soutěžící-
mi, s návštěvníky... Najednou slyším
předsedu TOP 09 Miroslava Kalous-
ka. Ten, kde se vzal tu se vzal, přijel
mezi své voliče, do tradiční »topác-
ké« bašty. Nedělal žádnou politiku,
ochutnal soutěžní vzorky, ohodnotil
je, do mikrofonu pochválil vřelou
atmosféru a zase odešel. 
Tou dobou už ale na podiu začala
kralovat kapela Třehusk, která si vý-
sadní postavení udržela až do konce,
aby vítězům na závěr zahrála sklad-
bu Svíčkovou se šesti. Písnička na-
konec patřila Nikole Šikanedrové (3.
místo-veřejnost), Pavlu Březinovi
(2. místo-veřejnost), Pavlu Macá-
kovi - dobřichovický bufet v COOP
(3. místo-odborná porota), Lukáši
Dragounovi - restaurace Chalupa (1.
místo-veřejnost i 2. místo-odborná
porota) a zejména Martinu Páskovi -
absolutnímu vítězi festivalu a první-
mu v kategorii odborná porota.
Festival se podařil, návštěvníci, sou-
těžící i ochutnávači byli spokojeni,
stánkaři též, když balili prázdné bed-
ny od všeho prodaného zboží. Tak je
třeba se začít těšit zase za rok, na již
pátý ročník festivalu tradiční české
omáčky. Jiří GEisslEr,

Dobřichovice

Poberouní – vyhlášení Ceny Na-
šich novin 2017 se blíží. Po sečtení
hlasů, které jednotlivým kandidá-
tům dali členové redakční rady i
akademie laureátů a poslali čtená-
ři Našich novin, se do finálového
»tuctu« probojovali níže uvedení.
Vzhledem k tomu, že vyhlášení se
odehraje již tradičně na letovském
posvícení v sobotu 11. 11. od 14.45,
je ještě čas poslat vyvoleným finalis-
tům preferenční hlasy. Pamatujte, že
každý hlas může být rozhodující.
Kromě toho získá vylosovaný autor
návrhu či preferenčního hlasu dárko-
vý balíček od redakce a finanční pré-
mii od partnera Ceny NN, firmy
K&V Elektro. Více o minulých ce-
nách se dočtete na: http://cnn.nase-
noviny.net.                   Josef kozák

Finalisté Ceny NN 2017
1. BlaŽENíN Pavel, černošice -
za organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za ochotu a po-

moc s akcemi v celém regionu
2. Fialová Jana, vižina - za prá-
ci pro svoji obec, za organizování
akcí i za spolupráci s NN
3. FlEMr Jan, Řevnice - za aktiv-
ní podporu dětské muziky Notičky,
za režii ochotnických představení

4. GEisslEr Jiří, Dobřichovice -
za pomoc při organizování kultury v
Dobřichovicích, za práci pro Sokol
Dobřichovice i spolupráci s NN
5. kliMENt Miloslav, liteň - za
soustavnou snahu o povznesení Lit-
ně, za organizování sportovního ži-

vota a práci s dětmi tamtéž
6. koNvaliNka vnislav, Hlásná
třebaň - a rozvoj obce, aktivní úča-
st na kulturních akcích v obci i okolí
7. král karel, Dobřichovice - za
dlouholetý přínos ochotnickému di-
vadlu v Poberouní
8. kratoCHvíl václav, Dobři-
chovice - za dlouholetou práci pro
Dobřichovice, účast v místním kul-
turním dění i zásluhu na spolupráci
se zahraničními partnerskými městy
9. ProCHázka Petr, svinaře -
za práci pro obec i místní Sokol
10. sNoPEk tomáš, Hlásná tře-
baň - za práci pro místní hasiče, or-
ganizace veřejných akcí
11. ŠvECová Jitka, Hlásná tře-
baň - za Holky v rozpuku, za naději,
že radostný život nekončí na něja-
kém věkovém horizontu
12. váŇa Petr, karlík - za organi-
zaci sochařských sympozií, za pro-
pagaci našeho kraje prostřednictvím
svých sochařských děl

Na svíčkovou přijel i předseda TOP 09
DOBŘICHOVICKÝ FESTIVAL JENUFA ŠUCHMY OVLÁDLA ATMOSFÉRA VŠEOBECNÉ POHODY 

Čtrnácté Medové odpoledne pořádala ve Spole-
čenském domě v Zadní Třebani ZO Českého sva-
zu včelařů Liteň. 
Jako organizátor jsem se potýkal s řadou problé-
mů, začnu ale tím, co se vydařilo. Každopádně
počasí. Včelařské přednášky se ujal význačný
pražský včelař Augustin Uváčik, který se vyzna-
čuje včelařením na střechách. V této zálibě patří k
největším chovatelům včel na světě. Svůj výklad
vedl zapáleně a srozumitelně i pro nevčelaře. V
dalším programu se mu líbilo vystoupení decho-
vého tria žáků hudební školy z Čelákovic - do-
mluvil se, že mu druhý den zahrají na střeše Ru-
dolfina, kde má pět úlů, pro skupinu finských vče-
lařů. Zahanbit se letos nedali ani výrobci pochutin
z medu v čele s liteňským včelařem Viktorem Re-
vinem. Nabízeli rozmanitou plejádu medového
pečiva, ale také med a vlastní medovinu. Stylově
je doplňoval dobřichovický včelař Jiří Matl s ko-

legy z Pracovní společnosti nástavkových včelařů
CZ, kteří představili velké množství včelařské li-
teratury a i s pomocí mikroskopu dávali nahléd-
nout na řadu problémů, které trápí naše včely.
Již potřetí se do programu zapojil místní mladý
Třebasbor. Tentokrát zazpíval pod vedením svého
člena a včelaře Jana Bartoně. Zakladatel a vedou-
cí sboru Václav Fürbach byl totiž ve stejnou dobu
s orchestrem na zájezdu v Číně. Na výkonu sboru
však nebylo nic poznat a lidové písně včetně hitu
Depresivní včela zazpívali na výbornou. 
Úspěch mělo vystoupení Divadla v kufru, které
pro děti zahrálo pohádku O Červené Karkulce.
Oba herci dokázali děti nejen pobavit, ale součas-
ně je i zapojit také do děje samotné pohádky. 
Nyní to horší. Kontrafagoty letos »vyhořely« úpl-
ně. Do loňského roku to šlo - vždy jeden nástroj
přibýval podle ročníku Medového odpoledne.
Tentokrát ale byla řada orchestrů na zájezdech v

cizině, nebo kolegové měli své povinnosti v do-
movských orchestrech. Těší mě, že řada z nich mě
oslovila s ujištění, že příští rok to dáme určitě
dohromady. 
Projížďka na koních. Byla napsána v pozvánkách,
domluvena, ale koníci nedorazili. Za to jsem sku-
tečně nemohl já. Za co ale mohu, je nevyhodno-
cení soutěže v malování pro děti. Měl jsem při-
pravené i ceny. Nevím, zřejmě přemíra organizo-
vání a nervozita z toho, že jsem za chvíli měl hrát
vedle svého bývalého profesora z AMU a celoži-
votního člena České filharmonie, mě nějak sváza-
ly. Zpět to již bohužel nemohu vzít, tak se alespoň
takto omlouvám Viktorce Říhové,  Alžbětce Pádi-
vé, Barborce Kahánkové, Šimonovi Kahánkovi,
Tomášovi Kurendovi a děkuji jim za namalované
obrázky. Mám je uschované a rád bych je v roce
2019 použil při oslavě 100 let založení naší vče-
lařské organizace.      luboš Fait, zadní třebaň

Dorazily další návrhy a hlasy od čtenářů
Nedlouho po volbě finalistů Ceny NN 2017 dorazily další návrhy či pre-
ferenční hlasy od čtenářů nezávislého poberounského občasníku.
„Ráda bych na Cenu Našich novin nominovala Marcelu Čabounovou - za
příkladnou práci starostky v Osově.“ Jana Fialová, vižina
„Po delším přemýšlení bych ráda navrhla na cenu NN paní Evu Knopovou,
za aktivity pro děti z Litně, Karlštejna a okolí, a to vysoce nad rámec pra-
covních povinností.“ Šárka MarCíNová, liteň
„Dávám hlas kandidátovi Michalovi Mottlovi, tenisovému trenérovi Sport-
clubu Řevnice. Dětem se věnuje již 15 let, svou práci vykonává perfektně,
u dětí je velmi oblíbený. Vychoval už několik úspěšných generací tenistů ze
Řevnic a okolí.“ Eva ŘEzNíčková, Řevnice
„Hlasujeme pro Michala Mottla. Jeho práce je přínosem pro celou společ-
nost, protože základ státu je v dětech. A co může lépe upevňovat charakter
než sport? A to nemluvím o zdravém životním stylu, který je dnes víc než
zapotřebí.“   Edita kysElová, Jindřiška Mottlová, Dobřichovice

Zadní Třebaň hostila čtrnácté Medové odpoledne

Cena NN: tucet finalistů, o vítězi stále můžete rozhodnout i vy

VÝBORNÁ! Účastníci Festivalu svíčkové omáčky ochutnávají jeden ze sou-
těžních vzorků.     Foto NN M. FRÝDL
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Újezd v devíti, Ostrovan bez bodu!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Vítězná série zadno-
třebaňských fotbalistů skončila ve
Zdicích. Vzápětí Ostrovan ztratil
na svém hřišti všechny body s Vy-
sokým Újezdem, který hrál celý
zápas oslabený o dva muže. Letov-
ští dál válí, Řevničtí dál »okupují«
poslední příčku IV. třídy.         (mif)
LETY, 1. B třída
Dobříč - Fk Lety 0:3
Branky: Cipra 2, Jarolím
Nepříjemného soupeře se podařilo
eliminovat a získat další tři body.
Lety byly od začátku aktivní a něko-
likrát prověřily dobříčského branká-
ře. Vedení se ujaly ve 23. minutě.
Rosenkranz vyslal míčem za obranu
Nejepsu do brejku, který po kličce
brankáři našel zpětnou přihrávkou
Cipru, jež přízemní střelou na zadní
tyč nezaváhal. Ve 34. minutě trefil
Jarolím z trestného kopu břevno
domácí branky. Dvougólový náskok
hostům zajistil znovu Cipra, který si
po úniku Nejepsy naběhl na jeho při-
hrávku a bezpečně skóroval. Domácí
poprvé ohrozili branku Sňozíka v
60. minutě - únik útočníka skončil
nad brankou. V 68. minutě se koneč-
ně dočkal Jarolím, po faulu na Ne-
jepsu se z tresného kopu trefil přesně
- 0:3. Další šance hostů na navýšení
skóre neproměnili Nejepsa a Turek.
Domácí mohli skórovat v závěru
utkání, ani jedna z jejich dvou šancí
se ale neujala.              Jiří kárNÍk
Lety - Sedlec-Prčice 2:2 (Pk 7:6)
Branky: Císař, Cipra 

Soupeř, který od 3. kola v normální
hrací době nepoznal hořkost poráž-
ky, zaskočil domácí aktivní hrou a
postupně se dostal do vedení 2:0. A
to ještě neproměnil penaltu! Letov-
ský Cipra naopak pokutový kop dal,
a protože ještě před tím snižoval stří-
dající Císař na 1:2, skončilo utkání
nerozhodně. Druhý bod domácím
přinesly právě penalty. (jik)

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Tuchoměřice 5:1
Branky: D. kratina, Zamrazil,
Smiovský, Janouš, Šlapák
Domácí chtěli odčinit porážku z pře-

dešlého kola a zmáčkli hosty hned
od začátku. Výsledkem byly dvě st-
řely nad břevno. V 15. minutě zahř-
mělo - nekompromisní střelou skó-
roval David Kratina. V 18. minutě se
po vyšachování obrany dostal k za-
končení Zamrazil a bylo to 2:0. Žád-
ný ze zadáků soupeře nedokázal ve
20. minutě zabránit náběhu Smiov-
ského a střele, která skončila v síti -
3:0. Domácí pak na chvilku polevili
a hosté z protiútoku do otevřené ob-
rany snížili. Po přestávce se pokou-
šeli o zvrat, z trestného kopu nastře-
lili břevno, ale pak se taktovky opět
chopily Dobřichovice a brankami
Janouše i Šlapáka si zajistily zaslou-
žené vítězství.  miloslav OmáČkA

Všenory - Dobřichovice 2:2
Branky: T. kratina, moni
Dobřichovice v 1. poločase derby
hrály laxně. Obětavě bojující Všeno-
ry rozbíjely jejich akce a občas vyra-
zily do protiútoku, což jim přineslo
vedení 2:0. Hosté se probudili, vy-
rovnali a domácím bod zachránil jen
vynikající gólman, který vychytal
další tři tutovky. Dobřichovice ve-
dou tabulku přeboru už jen o jediný
bod, před druhou Chotčí. (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
karlštejn - Drozdov 1:3
Branka: Šaman

Po bezbrankové první části, kdy měl
Karlštejn více šancí, se ve druhé čás-
ti přeci jen první prosadili domácí -
centr Matery zužitkoval Šaman. V
70. minutě soupeř po rohu vyrovnal
a během osmi minut přidal další dvě
branky. Karlštejn se na odpověď ne-
zmohl, jeho krize pokračuje.     (miš)
Tlustice - karlštejn 4:2
Branky: roztočil 2

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Zdice B - OZT 3:2
Branky: Jílek m. 2
Vítězná série skončila. V divokém
zápase byl zpočátku Ostrovan lep-
ším týmem, dal první branku, ale
postupem času se začal projevovat

fakt, že  nepřijel v nejsilnější sesta-
vě. Domácí vyrovnali hru i skóre. Po
změně stran vzal osud utkání do ru-
kou sudí. Otáčel fauly, jasné nepís-
kal a vše vyvrcholilo další brankou
Zdic. OZT brzy vyrovnal. Pak přišly
dvě červené karty, které si rozhodčí
doslova vymyslel. Přesto se Ostro-
van statečně bránil pětadvacet mi-
nut, ale dvě minuty před koncem po
sérii chyb kapituloval. (mák)
OZT - Vysoký Újezd 0:2
Druhá porážka v řadě. OZT trápí
hodně zranění a na hře je to znát.
Hosté přijeli jen v devíti, přesto doká-
zali dvakrát skórovat. Ostrovan nevy-
užil několik tutovek. (mák)

SK ŘEVNICE, IV. třída 
Řevnice - Zvole B 0:2
Je to jako obehraná písnička: Řev-
ničtí mají větší držení míče než sou-
peř, vypracují si několik vyložených
šancí, ale body nepřicházejí. Stejně
tak tomu bylo v zápase proti Zvoli,
kdy zejména v prvním poločase měli
domácí minimálně tři brankové pří-
ležitosti, ale zakončení bylo katast-
rofální. Hosté hrozili z brejků a ze
standardních situací. Po jedné z nich
se sice vyznamenal domácí gólman,
ale poté přišel rohový kop, který do-
mácí obrana odvrátila pouze na roh
další a z něj dala Zvole první  bran-
ku. Hned po příchodu z kabin hosté
využili rychlý protiútok a bylo roz-
hodnuto. (mák)
Libeř B - Řevnice 5:1
Branka: Pitauer

V sobotu 14. října se hrálo poslední
kolo oblastního přeboru národní há-
zené před domácími diváky. Do
Řevnic přijela družstva Čakovic.  O
den později se pak odehrál poslední
turnaj mladších žáků. Všechny body
patří našim barvám - soupeře jsme
nenechali »nadechnout« ani v jed-
nom utkání.
NH Řevnice - Avia Čakovice 16:13
Branky: Edl 6, Zavadil 5, Veselý M.
3, Huml 2
V prvním zápase se představili muži.
Konečně se na hřišti potkali Marek
Huml s Filipem Edlem a bylo to
znát...
Řevnice st. žáci - Čakovice 22:15
Branky: Adamec 9, Palička 7, Za-
vadil 5, Hochmal
Řevnice dorost - Čakovice 22:11 
Branky: Huml 11, Palička 7,
Adamec 4
Brankář Pepa Pokorný onemocněl, a
tak dilema, kdo do brány, nakonec

vyřešil Filip Edl. Chytal náramně...
Řevnice koeduk. - Čakovice 17:9
Branky: Zavadil 11, Šupáček 4,
Šmaus, Spurný
Do posledního utkání nastoupili naši
nejmladší. Kromě Vojty Zavadila se
začínají prosazovat i noví střelci. 

Turnaj mladších žáků 15. 10. 
NH Řevnice - Sokol Bakov 21:17
Branky: Zavadil 18, Spurný 2,
Šupáček
V prvním zápase se kluci nemohli
probudit. Přestřelku dvou nejlepších
střelců nakonec vzal na sebe Vojta
Zavadil a vítězství bylo naše.
NH Řevnice - Sokol Podlázky 23:7
Branky: Zavadil 7, Šupáček 7,
Šmaus 6, Spurný 2, Trnka
Po utkání Podlázky - Bakov jsme vi-
děli nejhezčí duel celého víkendu!
Nekonal se souboj střelců, ale hrála
se krásná kombinační házená se za-
pojením ostatních útočníků.

NH Řevnice - Sokol Březno 19:5
Branky: Zavadil 8, Šmaus 5, Šu-
páček 3, Spurný 3
V odloženém utkání koeduků s
Březnem pokračovali kluci v duchu
předchozího zápasu a proti slabším
děvčatům se dařilo všem. 

Sobota 21. října 
Spoje - NH Řevnice st. žáci 5:31
Spoje - NH Řevnice muži 17:17
Spoje - NH Řevnice dorost 7:25
Spoje - NH Řevnice koeduk. 0:18
Spoje - Řevnice  ženy 18:4

Petr HOLÝ, NH Řevnice
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Řevničtí házenkáři s Čakovickými vyhráli, co se dalo

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
28. 10. 14:30 Lety - MFK Dobříš B 
5. 11. 14:00 Tatran Sedlčany B - Lety

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
28. 10. 14:30 Dobřichovice - Psáry
4. 11. 14:00 Hostivice - Dobřichovice

KARLŠTEJN, okresní přebor
28. 10. 14:30 Karlštejn - Osek
5. 11.  14:00 Trubín - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
29. 10. 14:30 Zdejcina - OZT
4. 11. VOLNO

ŘEVNICE, IV. třída
29. 10. 14:30 Řevnice - Čisovice  B 
5. 11. 14:00 Psáry B - Řevnice

TO SE NEPOVEDLO. 0:2 prohrál zadnotřebaňský Ostrovan v sobotu 21.
října na svém hřišti s mužstvem Vysokého Újezda. Hosté přitom celý zápas
hráli v devíti! Foto NN M. FRÝDL

Budou běhat v lese.
Už podvaačtyřicáté
Tradiční Lesní slalom, tentokrát již
42. ročník, pořádá 4. listopadu od 10
hodin. SKI klub Řevnice
Místo konání je jako obvykle, na
modré turistické cestě mezi řevnic-
kou vodárnou a Lesním divadlem.
Prezentace začíná v 9.30. Závodníci
budou rozděleni do 11 věkových ka-
tegorií od dětí po dospělé. Hodnotné
ceny poskytují sponzoři akce, který-
mi jsou město Řevnice, sportovní
internetový obchod a leasingová
společnost. Všechny naše příznivce
srdečně zveme.        Jan Čermák, 

předseda SkI klubu Řevnice


