
Poberouní - Noční můra řidičů?
Možná, ale hlavně hodně drsná
realita. Kraj na počátek listopadu
nachystal souběžná dopravní ome-
zení hned na několika hlavních ta-
zích z Poberouní na Prahu.
Do 10. 11. je uzavřena silnice z Řev-
nic na Mníšek, neprůjezdný je průtah
Černošicemi a Ořechem. Navíc dál
trvá uzavření objížďky v Řevnicích.
Kraj se ale dopravního kolapsu neo-
bává: „Vše je zorganizováno tak, aby
při dodržení správného způsobu
jízdy docházelo jen ke zpomalení do-
pravy v nejnutnějším rozsahu,“ ob-
hajuje postup vedoucí provozu Kraj-
ské správy a údržby silnic, oblasti
Kladno Bohumil Taraba.
Na dlouhé fronty u železničního pře-
jezdu v Řevnicích, které se tvoří
kvůli rekonstrukci podjezdu na ob-
jížďce, si mnozí řidiči snad již zvyk-
li. Potrvají až do konce listopadu. K

tomuto nepříjemnému omezení teď
ale přibyly další uzavírky. Od 3. až
do 10. 11. je kvůli opravě povrchu v
délce 300 metrů uzavřena silnice z
Řevnic na Mníšek pod Brdy. Tedy
právě ta komunikace, kterou řevnic-
ký starosta doporučoval řidičům vy-
užít jako objízdnou trasu. V oznáme-
ní, které obdržely dotčené obce, sto-
jí, že uzavírka byla stanovena po
projednání s dotčenými orgány Poli-
cie ČR a po zjištění, že povolená pře-
chodná úprava je z dopravního a ve-
řejného zájmu únosná. Uzavřena je
silnice v úseku těsně pod odbočkou
na starou cestu do Mníšku. Ta se dá v
případě nutnosti využít, je ale úzká.
A do třetice bude až do 9. 12. neprů-
jezdný i další tah na Prahu v Černo-
šicích. Uzavřen je úsek na Vráži u
transformátoru k ulici Mokropeská,
včetně křižovatky Dobřichovická x
Mokropeská. (Dokončení na straně 11)

V tomto čísle Našich novin
* Čestná salva na hřbitově - strana 5
* Letům utekl konec i body - strana 14

Karlštejn - Ve Dvůr Sofie se zvol-
na mění ruiny velkého statku v
karlštejnské osadě Krupná. Am-
biciozní projekt se školou i škol-
kou vymyslel, spoluzakládal a
»kočíruje« čtyřiačtyřicetiletý muž
mnoha profesí Peter VESELÝ.
Dvůr Sofie, jak jsem se dočetl na
vašich webových stránkách, je bio-
dynamický statek. Co to znamená?
Na našich stránkách jsme zveřejnili
prvotní záměr, který bychom rádi
postupně naplňovali. Chceme pro-
střednictvím statku pečovat o kraji-
nu a živé bytosti v ní ekologickým
způsobem rozšířeným o duchovní

rozměr. Zatím jsme v počáteční fázi
našeho úsilí. Z biodynamického
statku toho v tuto chvíli ještě mnoho
vidět není. O něm bychom si mohli
popovídat příště...
Mimochodem, vy jste Peter, čili,
předpokládám, původem Slovák.
Kde a kdy jste se – vy i Dvůr Sofie –
vzali právě v Karlštejně?
Původem jsem vlastně Čechoslo-
vák. Od dětství jsem měl blízký vz-
tah k mému hlavnímu městu Praze,
později pak i ke sv. Václavu a Karlu
IV. Na Karlštejn jsme se přestěhova-
li právě díky našemu projektu.
(Dokončení na straně 3) (mif)

DESET LET. Desáté narozeniny oslavila 5. 11. v řevnickém kině místní ta-
neční skupina Proměny. V bezmála dvouhodinovém programu se představi-
lo několik desítek malých i velkých tanečníků. Na snímku zakladatelka a ve-
doucí Proměn Ivana Zrostlíková s narozeninovou kyticí. Foto Jakub KENCL

Peter Veselý.                 Foto ARCHIV

Kudy do Prahy? 
Dobrá rada drahá!
KOMPLIKACE ČEKAJÍ NA NĚKOLIKA HLAVNÍCH TAZÍCH

7. listopadu 2017 - 22 (711) Cena výtisku 7 Kč

Vaňková prodala
1,5 milionu knih

Ve Dvoře Sofie se ptáme: Co opravdu chci?

Poberouní - Popadané stromy, nesjízdné sil-
nice i železnice, domácnosti bez proudu.
Vichřice, která se poslední říjnový víkend
přehnala přes Česko, pustošila i dolní
Poberouní. 
Od sobotní noci do pondělního podvečera
vyjížděli řevničtí profesionální hasiči k více
než třiceti událostem, jež měly přímou sou-
vislost s řáděním silného větru. „K dalším
desítkám zásahů byly povolány okolní jed-
notky dobrovolných hasičů, které se na lik-
vidaci následků větru významně podílely,“
potvrdil profesionální hasič Pavel Vintera. 
V celém Středočeském kraji evidovali hasi-
či přes 1200 zásahů. (Dokončení na straně 2)

Foto Pavel VINTERA (pan)

Víkendová vichřice pustošila dolní Poberouní

Střelce zlikvidovali
Karlštejn - Desítky policistů zneš-
kodňovaly poslední říjnový den do-
poledne střelce, který ohrožoval ru-
kojmí v karlštejnském areálu firmy
Kerval.
„Nebylo to doopravdy, naštěstí, jed-
nalo se o cvičení »na aktivního
střelce«,“ uvedl velitel karlštejnské-
ho oddělení Policie ČR Jaroslav Do-
lejší s tím, že cvičení se zúčastnila
všechna obvodní oddělení, dopravní
inspektorát a kriminální služba
územního odboru Beroun. „Střelec
byl zlikvidován, rukojmí osvoboze-
na a zraněný pouze jeden policista,
takže cvičení bylo vyhodnoceno ja-
ko úspěšné,“ dodal Dolejší.       (mif)



Naše noviny 22/17 VICHŘICE, VÍCE, Strana 2

Víkendová vichřice pustošila Poberouní
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Nejvíce v okrese Praha-východ, ná-
sledoval Benešov a Praha-západ. Re-
lativně nejklidněji bylo podle hasičů
na Berounsku a Rakovnicku.
„Ve většině případů se jednalo o vy-
vrácené, zlomené, nebo nakloněné
stromy ohrožující objekty, silnice ne-
bo chodníky. Několik stromů na cha-
ty či domy spadlo a poškodilo je. Po-
škozeno bylo také vedení vysokého
napětí, což zapříčinilo dlouhodobý
výpadek proudu v obcích. Hasiči dá-
le prováděli zabezpečení, nebo  odst-
ranění utržených částí střech objek-
tů,“ doplnil Vintera s tím, že v Řev-
nicích museli být dokonce povoláni
hasiči z mezisměnového volna, kteří
byli zařazeni na výjezdová vozidla. 
Jehličnatý strom spadl kolmo na ces-
tu v Sádecké ulici v Řevnicích. Na-
štěstí nikoho nezranil. O stejném
štěstí mohou mluvit i Dobřichovičtí.
Tam spadl vzrostlý strom v ulici 5.
května u lávky přes Berounku.
„Naštěstí snad moc dalších škod ne-
bylo, alespoň tedy ne na obecním

majetku. Vichřice nám poškodila
vrata u garáže technických služeb,
která vytrhla z pantů,“ sdělil dobři-

chovický starosta Petr Hampl. Bez
větších škod prošla vichřice i v Le-
tech. V Řevnicích radnice varovala
před nebezpečím na webu města a až
do odvolání vydala zákaz vstupu do
lesa, parků a všude tam, kde hrozí
pád stromu. 
V Černošicích vyjížděli dobrovolní
hasiči asi k 30 zásahům, včetně řady
spadlých stromů. „Městský majetek
tentokrát přežil bez úhony, ale řada
obyvatel měla škody na svém majet-
ku, naštěstí většinou pojištěném. Vel-
ké nepříjemnosti přinesl několika de-
sítkám domů ve dvou lokalitách vý-
padek elektřiny, který trval celou noc
a část dalšího dne,“ doplnil Filip Ko-
řínek, starosta Černošic.
Kvůli výpadku elektřiny musela zru-
šit nahrávání nového CD v Nouzově
řevnická lidová muzika Notičky.
„Domů jsme se vraceli hodně špat-
nými cestami,“ povzdechla si vedou-
cí Lenka Kolářová.
Dita Dvořáková žijící v Řevnicích se
naopak z návštěvy svých rodičů na
jihu Čech v neděli večer nedostala.
Ještě ve čtyři odpoledne na trase Čes-
ké Budějovice – Praha nejezdily vla-
ky. A ty pozdější měly zpoždění. Na-
konec návrat odložila až na pondělní

odpoledne. Silný vítr způsobil pro-
blémy i na trati Praha - Beroun. Vla-
ky měly zpoždění kolem 40 minut.
Web Českých drah s mimořádnostmi
na tratích byl přetížen.
Problém s návratem domů měla i vý-
prava zadnotřebaňských turistů a
jejich přátel, kteří tradičně trávili po-
slední říjnový víkend na Šumavě.
„Nakonec jsme se vrátili taxíkem. Je-
li jsme čtyři a dohromady nás to stálo
2 600 korun,“ potvrdil jeden z účast-
níků výpravy Kamil Miroslav Černý
z Řevnic. (Viz níže)

Pavla NOVÁČKOVÁ

Zadní Třebaň, Šumava - Třikrát už vedlo pod-
zimní šumavské putování turistů ze Zadní
Třebaně přes horu Javorník. Z rozhledny na
jejím vrcholu se ale letos do kraje podívali po-
prvé - při předchozích dvou pokusech jim ve
výhledu bránily stromy, resp. mlha.
Na dvaadvacátý »přechod« Šumavy se osmnáct
turistů a jejich přátel vydalo v pátek 27. 10. Vla-
kem se přepravili do Čkyně a po vydatném obědě
putovali po svých do starobylé vsi Dobrš. Zde je
devadesátiletý, ovšem velmi čiperný, hovorný a
vtipný průvodce seznámil s košatými dějinami
místní tvrze, zámku i kostela. Do cíle pátečního
putování, městečka Vacov, dorazili poutníci už za
tmy. Někteří pěkně uondaní, ale většina se po
»luxusní« večeři vydržela při harmonice bavit až
do bezmála jedné hodiny ranní.
Po sobotní snídani si to výprava namířila k vrcho-
lu 1.066 metrů vysoké hory Javorník. Mimocho-
dem, po zabrání Sudet na podzim 1938 nejvyšší
hory Protektorátu Čechy a Morava. „Bylo zataže-
no, větrno, ale nepršelo, cesta vedla krásně voňa-
vým lesem,“ uvedla jedna z účastnic výletu Jaro-
slava Zavadilová a nezapomněla zdůraznit, že tře-
tí pokus o výhled z javornické rozhledny konečně
turistům vyšel: „Viditelnost byla super, výhledy
krásné!“ Po zlezení vrcholu si Třebaňští pochut-

nali na kulajdě, maxiřízcích i pivu Dudák v Úbi-
slavi, cestou se ještě zastavili »na jedno« ve Sta-
chách a krátce před setměním dorazili s třiadvace-
ti kilometry v nohách do penzionu Na Hamru za
vsí Čábuze. „Moc pěkné místo, útulné, s krbíč-
kem a sympatickým panem vedoucím. Veselili

jsme se  do půlnoci,“ popsala Zavadilová. V nedě-
li se část výpravy vrátila domů auty, část autobu-
sem ze Stach. Čtveřice, která se vydala na vlak do
Bohumilic, si nakonec musela přivolat taxíka. Vi-
chřice a popadané stromy zastavily na trati z Vim-
perka provoz... Miloslav FRÝDL

Zadnotřebaňští se konečně rozhlédli z hory Javorník

NIKOHO NEZRANIL. Strom, který spadl na ulici 5. května v Dobřichovicích. Foto Lukáš VÁŇA

Tradiční setkání u pomníku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevni-
cích se konalo 27. října. 99. výročí vzniku republiky si přišli připomenout
zástupci Baráčníků, Havlíčků, policie, hasičů a dalších místních spolků i
organizací. Nejprve zazněla Smetanova Vltava, poté přednesl několik slov
starosta Tomáš Smrčka. Setkání bylo zakončeno vzpomínkou za tonů české
státní hymny.                    Text a foto Lucie BOXANOVÁ, SDH Řevnice

S lampiony budou
chodit kolem řeky
Dobřichovice - Lampionový průvod
pořádají v den svátku svatého Mar-
tina, 11. 11., dobřichovičtí Skauti.
Sraz je v 17 hodin pod mostem v
Dobřichovicích. Pro účastníky je
připravena pohádková trasa podél
řeky Berounky. „Nezapomeňte si
lampion a dobrou náladu,“ vzkazuje
Andrea Kudrnová z dobřichovické-
ho městského úřadu s tím, že vstup-
né na akci je dobrovolné.            (mif)

Připomněli si 99. výročí vzniku republiky

NA TRASE. Část zadnotřebaňské výpravy při putování Šumavou. Foto Lenka HOUŽVIČKOVÁ
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Hledali jsme nejvhodnější místo pro
to, co bychom rádi realizovali, a na-
šli polorozpadlý statek č.p. 1 v Krup-
né. Koupili jsme ho od nějakého Ru-
sa, což byl od revoluce již několiká-
tý majitel. Původně ho vlastnili různí
developeři, kteří tam chtěli stavět vi-
ly s výhledem na hrad, nebo hotel
pro golfisty. Jelikož Správa CHKO
nic z toho nepovolila, zachovalo se
to pro děti, které chtějí vyrůstat prá-
vě v takovém původním prostředí...
Kdo Dvůr Sofie provozuje, kolik vás
tu žije, pracuje? 
Organizačním provozovatelem je na-
še neziskovka Via Michaelica Kristi
- obecně prospěšná společnost. Na
statku zatím žije naše rodina; rekon-
strujeme prostory, aby tady mohli žít
a pracovat i další spolupracovníci,
kteří zatím dojíždějí z Prahy. Jádrem
naší skupiny jsou čtyři lidé, různým
způsobem nám pak dobrovolně po-
máhá dalších dvacet třicet.
Proč se Dvůr jmenuje právě Sofie?
Dlouhou dobu jsme hledali jméno
pro toto místo - aby získalo svůj cha-
rakter a bylo v souladu jak s kvalitou
prostoru, tak s tím, o co tady usiluje-
me. Nějakou dobu to znělo jako Mi-
chaelův dvůr. Když jsme na našem
pozemku rozpoznali pramen Sofie,
záhy jsme došli k pojmenování So-
fiin dvůr, který jsem pak doladili do
dnešní podoby: Dvůr Sofie. Sofie ja-
ko světová Moudrost a Krása. Bytost
úzce spojena s naší Zemí.
Čím vším se ve Dvoře zabýváte, ko-
mu je určen?
Několik měsíců se zabýváme přede-
vším rekonstrukcí zmiňovaného sta-
rého statku. Děláme to z velké části
svépomocí jako praktickou školu
pro nás dospělé i děti. Od září tu má-
me pěknou stálou skupinu dětí, které
se rozhodly nastoupit cestu za po-
znáním přírody a kulturního pokladu
lidstva právě na tomto vzácném
místě. Dvůr je určen těm, kteří mají
zájem rozvíjet se v přímém kontaktu
se světem, praktickým a kulturním
konáním. Zároveň pomalu osvobo-
zujeme 30 let zarostlý sad od náleto-
vých dřevin a zkulturňujeme půdu.
Provozujete školku i školu, zavádíte
»novou pedagogiku«. O kolik dětí
se staráte a podle jakých zásad je

vyučujete či vychováváte?
Na začátek máme prvních šest učed-
níků a pět malých dětí. Jsou ze Řev-
nic i Černošic a dojíždějí k nám vla-
kem. Společně šlapeme 2 kilometry
k nám nahoru a odpoledne zase dolů.
Ta cesta je již součástí našeho kon-
ceptu. Praktický život a přímý kon-
takt se světem. Zavádíme nový po-
jem »pedagogika činorodého živo-
ta«. Denně pracujeme na tom, co je
zrovna opravdu zapotřebí. V každé
přiměřené činnosti se dá najít spous-
ta podnětů a zkušeností, které pak
postupně uchopujeme a rozvíjíme.
Jaký je rozvrh běžného dne ve
Dvoře?
V 7 hodin ožívá stavba. V 8.00 při-
jíždí vlak s dětmi. Od 9.00 pracuje-
me - řežeme dřevo, stavíme zídku,
děláme bedny na zimní uložení zele-
niny, sázíme, vaříme... V 10.30 je

svačinka a po ní se přesouváme do-
vnitř. Malé děti (3-5 let) si hrají v
pokojíčku. Učedníci (6-7 let) pracují
na kulturních činnostech - kreslí for-
my, poznávají zákonitosti ve světě,
hlásky, řeč, matematiku, hudbu, di-
vadlo apod. Po obědě mají učedníci
volný prostor pro činnosti, které by
rádi dělali, malé děti mají odpolední
oddych a spánek. Ve 14.20 odchází-
me na vlak.
Nabízíte roční pobyty pro dospívají-
cí či krátkodobé pracovní pobyty.
Na jakém principu tyto pobyty fun-
gují a co jejich účastníky čeká?
Měli jsme již několik krátkodobých
pracovních pobytů mladých jednot-
livců i celé třídy. Zatím ještě nejsme
připraveni na větší dlouhodobou
skupinu. Rádi bychom tu ale vytvo-
řili prostor a podmínky pro mladé
lidi, kteří se mohou ponořit do smys-

luplné práce i do prohlubování umě-
lecké a myšlenkové činnosti. Cílem
je umožnit mladým lidem zoriento-
vat se v sobě a ve světě. Něco jako
»Jugendseminar« anebo »gap year«
v německy či anglicky mluvících
zemích.
Jaký je váš konečný cíl, čeho a kdy
byste chtěli dosáhnout?
Nemáme ani tak cíl, jako spíš směr:
utvářet takové místo na Zemi, kde se
člověk může vyvíjet ve zdravou,
svobodnou a autentickou bytost.
Kde člověk může hledat a nacházet
odpovědi na otázky Kdo jsem?, Kam
kráčím? a Co opravdu chci? V rámci
našich možností teď chceme a potře-
bujeme dokončit rekonstrukci staré-
ho domu a původních stájí, kde pak
budou dílny, sál, byty... Chceme roz-
vinout naše místo do funkčního stat-
ku produkujícího pro nás i pro svět.
A stále potřebujeme rozvíjet naše pe-
dagogické aktivity, připravit pod-
mínky pro příchod dalších dětí. 
Na stránkách také inzerujete, že
„Chcete být kulturně, společensky,
pracovně, podpůrně činní pro obec
a širší okolí.“ Co to znamená a už
má tato vaše proklamace nějaké
konkrétní výstupy?
Ano, to je naše přirozená dlouhodo-
bá perspektiva. Zatím jsme ale ještě
v takové fázi rozběhu, kdy se snaží-
me udělat si pořádek před vlastním
prahem... Miloslav FRÝDL

SE SYNOVCI. Peter Veselý se syny své sestry.                      Foto ARCHIV

Peter VESELÝ
- čtyřiačtyřicetiletý spoluzakladatel
Dvora Sofie, ředitel obecně prospěš-
né společnosti a »stavbyvedoucí«
- pochází z Banské Bystrice, kromě
Slovenska a Čech žil také v Němec-
ku, Francii a Švýcarsku
- na vysoké škole vystudoval mana-
gement a waldorfskou pedagogiku
- dosud se živil jako IT specialista,
zabýval se waldorfskou pedagogi-
kou, managementem organizací, or-
ganizačním poradenstvím, účetnict-
vím, biodynamickým zemědělstvím
- ženatý otec dvou nevlastních synů
- jeho koníčkem je »praktické du-
chovno«, krédem: „Z každého stavu
je možný vývoj dál.“ (mif)

Konec koalice, do vedení kraje se vrací bývalí hejtmani
„BOJÍM SE, ŽE HROZÍ OPĚTOVNÝ NÁRŮST KORUPCE NA KRAJI,“ ŘÍKÁ STAROSTA DOBŘICHOVIC PETR HAMPL
Střední Čechy - Pouhý rok fungovala ve Stře-
dočeském kraji koalice vítězného Hnutí ANO s
ODS, STAN a Nezávislými Středočechy. Těsně
po skončení parlamentních voleb hejtmanka
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) vypově-
děla koaliční smlouvu a vytvořila novou koali-
ci s ČSSD s podporou KSČM. Osloveným sta-
rostům obcí z dolního Poberouní se změna nelí-
bí, obávají se opětovného nárůstu korupce. 
V jedenáctičlenné radě nyní kromě šesti zástupců
ANO zasedá i pět zástupců ČSSD, mezi nimi také
dva někdejší hejtmani Josef Řihák a Miloš Petera.
„Za jejich působení byl kraj jedním z nejhůř říze-
ných v republice a viditelně chátral,“ podotýká
černošický starosta Filip Kořínek a dodává, že nu-
cený odchod radních za STAN a ODS považuje za
špatnou zprávu. „Zaprvé kraj přišel o velmi
schopné a slušné politiky, kteří dělali prokazatel-
ně dobrou práci. Například teď už bývalí radní
Věslav Michalik a Martin Kupka. Zadruhé proto,
že zdůvodnění ze strany hnutí ANO, a volba
ČSSD a KSČM za nové koaliční partnery mi za-
vání velkou účelovostí a skrytými zájmy, které do

kraje vrací atmosféru nečisté politiky,“ uvedl Ko-
řínek. I jeho dobřichovický kolega Petr Hampl
není se změnou spokojen: „Osobně považuji no-

vou koalici za velmi nešťastnou pro kraj a bojím
se, že pod jejím vedením hrozí opětovný nárůst
korupce na kraji.“ Nemile překvapila tato změna i
letovskou starostku Barboru Tesařovou. O vyjá-
dření jsme požádali také starostu Řevnic, který
byl zvolen právě za ANO. Bohužel do uzávěrky
NN jeho odpověď nedorazila.
Podle vyjádření hejtmanky bylo důvodů k ukon-
čení koalice více. Za problém označila »zpackaný
systém« podávání žádostí na kotlíkové dotace, ze
kterého viní právě exradního Michalika. Další
problém je podle ní v tom, že kraj neinvestuje, z
čehož viní jiného exradního za STAN Macháčka.
Situaci na kraji vyostřil ale zejména spor o připra-
vovaný audit Krajské správy a údržby komunika-
cí. „Náš požadavek na transparentní zadávání za-
kázek v Krajské správě a údržbě silnic i v Kraj-
ském úřadu Středočeského kraje, do kterého se
nechtělo a nechce zástupcům ANO ve vedení kra-
je, byl podle mého názoru hlavní příčinou pádu
koalice,“ míní středočeský krajský zastupitel za
ODS, donedávna též předseda finančního výboru
Michael Pánek.  Pavla NOVÁČKOVÁ

EXPŘEDSEDA. Teď už bývalý předseda finanč-
ního výboru Středočeského kraje, někdejší sta-
rosta Dobřichovic Michael Pánek. Foto ARCHIV
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Vítěz bude vyhlášen na letovské návsi
NA MARTINSKÉM POSVÍCENÍ SE VEŘEJNOST DOZVÍ JMÉNO DEVATENÁCTÉHO LAUREÁTA CENY NN

Na Cenu NN, která je určena lidem,
kteří se nezištně starají o to,aby se v
kraji kolem dolního toku řeky Be-
rounky či na severním okraji Hře-
benů žilo lépe, byly letos navrženy
celkem tři desítky kandidátů. Po se-
čtení hlasů redakční rady a Akade-
mie laureátů (tj. těch, kteří již oceně-
ní v minulosti dostali), plus prefe-
renčních hlasů od čtenářů Našich
novin se do finálového výběru pro-
bojoval tucet kandidátů - viz níže. Z
nich vzejde vítěz.
Kromě laureáta Ceny NN bude v Le-

tech vyhlášen také kandidát s nej-
vyšším počtem hlasů od čtenářů. Ze-
jména v posledních dnech se s nimi
doslova roztrhl pytel - dorazilo jich
několik desítek. Posílat je ale může-
te až do pátku 10. listopadu na adre-
su redakce (redakce@nasenovi-
ny.net). Pamatujte, že každý hlas
může být rozhodující. Kromě toho
získá jeden vylosovaný autor návrhu
či preferenčního hlasu dárkový balí-
ček od redakce a finanční prémii od
tradičního partnera Ceny NN, firmy
K&V Elektro. Finanční prémii spolu
s diplomem a dary obdrží i laureát.
Více o minulých cenách se dočtete
na: http://cnn.nasenoviny.net.

Josef KOZÁK

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
8. 11. 20.00 NAVŽDY
10. 11. 17.30 PŘÍŠERÁKOVI
10. 11. 20.00 VŠECHNO NEJHORŠÍ
11. 11. 13.45 MAXINOŽKA
11. 11. 15.30 KRÁL ARTUŠ
11. 11. 18.00 LAJKA
11. 11. 20.00 VRAŽDA V ORIENT
EXPRESU
15. 11. 20.00 ZABITÍ POSVÁTNÉHO
JELENA
18. 11. 14.00 HURVÍNEK
18. 11. 15.30 LIGA SPRAVEDLNOSTI
18. 11. 17.30 ZAHRADNICTVÍ:
NÁPADNÍK
18. 11. 20.00 DOKUD NÁS SVATBA
NEROZDĚLÍ
20. 11. 19.00 OVČÁČEK MILÁČEK

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
7. 11. a 15. 11. 17.30 ZAHRADNICTVÍ:
DEZERTÉR
7. 11. 20.00 ZABITÍ POSVÁTNÉHO
JELENA
8. 11., 13. 11., 15. 11., 20. 11., 22. 11.
13.45 JÁ, PADOUCH 3
8. 11. 19.00 ROUTE 66 + beseda
9. 11. 15.30 BÁBA Z LEDU
9. 11. a 15. 11. 18.30 (St 20.00) SUBIR-
BICON: TEMNÉ PODSVĚTÍ
10., 13., 18. a 22. 11. 20.00 (Po+So)
17.30) VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
10. 11. 17.30 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ
NEBEZPEČÍ
11. 11. 15.30 PŘÍŠERÁKOVI
11. 11. 20.00 THOR: RAGNAROG  
11. 11. 17.30 PO STRNIŠTI BOS
12. 11. 18.30 BAJKEŘI
13. a 21. 11. 20.00 (Út 17.30) MILADA
14. 11. a 22. 11. 17.30 ALIBI NA KLÍČ
14. 11. 20.00 FANTASTICKÁ ŽENA
16. 11. 15.30 SNĚHULÁK
16. 11., 19. 11., 20. 11. 18.30 (Po 20.00)
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
17. 11., 18. 11., 20. 11. 17.30 (So 20.00)
LIGA SPRAVEDLNOSTI (So+Po 3D)
17. 11. 20.00 JIGSAW
19. 11.15.30 MY LITTLE PONY FILM

KINO RADOTÍN
7. 11. a 15. 11. 17.30 MILADA
7. 11. a 9. 11. 20.00 (Čt 17.30) VINCENT
VAN GOGH: NOVÝ ZPŮSOB VIDĚNÍ
8. 11. 17.30 EARTH: DEN NA ZÁ-
ZRAČNÉ PLANETĚ
8. 11. 20.00 ABSENCE BLÍZKOSTI
9. 11., 11. 11. a 21. 11. 20.00 (Út 17.30)
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
10., 11. 11. 17.30 (So 15.30) MAXINOŽKA
10. 11. a 18. 11. 20.00 SUBURBICON:
TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
11. 11. 17.30 BAJKEŘI
12. 11. 16.00 TRUBADŮR - záznam opery
14. 11. 17.30 TOM OF FINLAND
15. 11. 10.00 PO STRNIŠTI BOS
17. 11. 17.30 LAJKA 3D

Posvícení v Letech
Náves, sobota 11. listopadu
13.45 – Zahájení jarmarku
13.50 – MŠ Lety +  Školinka NONA
14.00 – Kapela TŘEHUSK
14.45 – Příjezd Martina na koni, pří-
pitek svatomartinským vínem
14.50 - Předání Ceny Našich novin
15.05 – Soutěž v pojídání posvícen-
ských koláčů
15.15 – Předání Letovské ceny
15.20 – Šermířské vystoupení
15.40 – Požární útok malých hasičů 
16.00 – Kapela VOSÍ HNÍZDO
17.10 – Ohňová show
17.30 – Lampionový průvod

Tipy NN
* Výstava snímků fotografky Ma-
ria Harsa nazvaná Můj zorný úhel je
do 8. 11. instalovaná v Cafe galerii
Bím Dobřichovice. (ak)
* Australský písničkář a bluesman
Gwyn Ashton zahraje 9. 11. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Bluegrassová kapela Corbel
Brothers koncertuje 10. 11. od 19.45
u dřevorubeckého baru v penzionu
U Barona Prášila v Ořechu. Vstupné
80 Kč. Vladimír GLASER
* Pracovní dílna patinování pro
děti od 8 let se koná 11. 11. od 13 do
16.00 v Dobřichovickém Domku.
Cena 680 Kč. Od 17.00 se pak koná
pracovní dílna mikromozaiky pro
děti od 10 let. Cena 580 Kč.        (ak)
* Akustické trio zpěvačky a sklada-
telky Vladivojny si můžete poslech-
nout 10. 11. v černošickém Clubu
Kino. Odvážným improvizacím od
opery po zběsilý punk můžete na-
slouchat od 20 hodin. (vš)
* Loutkovou pohádku O tureckém
rybáři sehraje 12. 11. od 16.00 v
Clubu Kino Černošice loutkovo-kej-
klířské divadlo Basta-fidli.           (vš)
* Requiem nejvýraznějšího autora
druhé poloviny 20. století Alfreda
Schnittkeho v podání Pražských
Pěvců, jež doprovodí Černošická
komorní filharmonie, zazní 12. 11.
od 18.00 v kostele Nanebevzetí
Panny Marie Černošice.                (vap
* Koncert jazzové chansoniérky
Milli Janatkové hostí 15. 11. od
19.30 zámecká vinárna v Dobřicho-
vicích. Vstupné 200/150 Kč.      (ak)
* Komedii Peklo v hotelu Westmin-
ster uvede Dobřichovická divadelní
společnost v řevnickém kině 17. 11.
od 19.00. Vstupné je 160 Kč.   (pan) 
* Pohádku O dvanácti měsíčkách
uvede 18. 11. od 10.00 v Dobřicho-
vickém domku divadélko Lucie
Havlíčkové. Andrea KuDRNOVÁ
* Funky-rocková kapela Žena band
a skupina Running Sushi zaměřená
na funky s příměsí dance, popu a
rocku se představí 18. 11. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)
* Jan Kavka trio zahraje jazzovou
klasiku i původní skladby 21. 11. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.  (vš)
* Čtyři desítky portrétů členů ne-
jen činohry Národního divadla v
Praze vystavuje do 24. 11. v Ho-
landském domě Beroun fotograf
Martin Beck.     Alena ŠuSTROVÁ
* Dvojkoncert písničkářů Mirosla-
va Palečka a Ivo Jahelky se koná 21.
11. od 19.30 v řevnickém kině. Vs-
tupné 280, 250, 200 a 180 Kč. (pan)  

Řevnice, Praha - Svoji novou kni-
hu Zrození království, která je
součástí »velké královské ságy«
Přemyslovci, pokřtila 24. října v
pražském Paláci knih Luxor zná-
má spisovatelka, obyvatelka Řev-
nic Ludmila Vaňková. 
Za kmotry nového díla byli básník
Jiří Žáček a novinářka Patricie St-
rouhalová, která zároveň křest mo-
derovala. „Ludmila Vaňková si
slavnostní podvečer náramně uži-
la,“ uvedla Veronika Baštová, ředi-
telka nakladatelství Šulc-Švarc, jež

romány řevnické spisovatelky vy-
dává. Doplnila, že plodná autorka
převzala při křtu hned dvě ceny.
„První byla od distribuční společ-
nosti Euromedia Group za 1,5 mili-
onu prodaných knih, druhá za třia-
dvacet románů vydaných naším na-
kladatelstvím,“ upřesnila Baštová s
tím, že Vaňková má celkem »na
kontě« románů třicet pět a jako je-
diná spisovatelka »pokryla« celou
historii dynastií vládnoucích v čes-
kém království Přemyslovců a Lu-
cemburků.            Miloslav FRÝDL

Klíček oslaví výročí
Dvacáté narozeniny oslaví taneční
soubor Klíček 23. 11. od 17 hodin v
řevnickém kině. Připomene zejména
druhé desetiletí své činnosti, kdy po
rozpadu začal s novou generací dětí.
Návštěvníkům koncertu se představí
tanečníci od šestiletých po osmnác-
tileté, program je sestaven z lido-
vých tanců, vánočních a hlavně ple-
sových choreografií. Uvidíte Pavou-
ky, Hru o trůny, Draky, tanec s vějí-
ři, stuhami, ale i několik premiéro-
vých tanců, jež budou překvapením.
Ludmila CHROuSTOVÁ, Řevnice

Letošní finalisté Ceny Našich novin 
1. BLAŽENÍN Pavel, Černošice - za organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za ochotu a pomoc s akcemi v celém regionu
2. FIALOVÁ Jana, Vižina - za práci pro svoji obec, za organizování akcí
i za spolupráci s NN
3. FLEMR Jan, Řevnice - za aktivní 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 Litně,
za organizování sportovního života a práci s dětmi tamtéž
6. KONVALINKA Vnislav, Hlásná Třebaň - za rozvoj obce, aktivní účast
na kulturních akcích v obci i okolí
7. KRÁL Karel, Dobřichovice - za dlouholetý přínos ochotnickému di-
vadlu v Poberouní
8. KRATOCHVÍL Václav, Dobřichovice - za dlouholetou práci pro
Dobřichovice, účast v místním kulturním dění i zásluhu na spolupráci se
zahraničními partnerskými městy
9. PROCHÁZKA Petr, Svinaře - za práci pro obec i místní Sokol
10. SNOPEK Tomáš, Hlásná Třebaň - za práci pro místní hasiče, organi-
zace veřejných akcí
11. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň - za Holky v rozpuku, za naději, že
radostný život nekončí na nějakém věkovém horizontu
12. VÁŇA Petr, Karlík - za organizaci sochařských sympozií, za propaga-
ci našeho kraje prostřednictvím svých sochařských děl

Vaňková už prodala půldruhého milionu knih

POKŘTĚNO. Ludmila Vaňková (uprostřed) při křtu své nejnovější knihy.
Kmotři Jiří Žáček a Patricie Strouhalová vpravo. Foto ARCHIV

Lety – V sobotu 11. listopadu bude ve 14.50 na letovské návsi během
zdejšího Svatomartinského posvícení vyhlášen výsledek devatenáctého
ročníku Ceny Našich novin – Ceny Arnošta Tučka 2017. 
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Všeradův kurýr

Oslava Dne vzniku samostatného Československa, jež
se konala 28. října ve Tmani, začala ve 13.00 pietním
aktem na hřbitově za účasti čestné jednotky Praporu
SOS Falknov nad Ohří. Účastníky přivítal starosta Pavel
Pavlásek, následoval projev členů čestné jednotky z
Falknova u hrobu profesora Antonína Krbce. Poté čest-
nou salvou a státní hymnou vyjádřili muži v dobových
uniformách obdiv, dík a úctu statečnému hrdinovi. Mezi
těmi, kteří se přišli poklonit památce pana profesora byl
i jeho přítel Ivan Koula (94 let), syn prvního faráře Círk-
ve československé husitské (CČSH) ve Tmani Antonína
Kouly. Pietní akt  jsme prožili s vděčností, že pro nás

mnozí s nasazením vlastních životů budovali a hájili tuto
krásnou zem.
Ve 14.00 pak zahájila vikářka Růžena Adamová slav-
nostní odpoledne ve Sboru Jiřího z Poděbrad slovem ke
Dni vzniku samostatného československého státu a 99
rokům od jeho vyhlášení. CČSH vznikla dva roky po vz-
niku Československa jako církev národní, u jejích zákla-
dů stálo mnoho legionářů. Bohužel jsme mezi námi ne-
mohli přivítat Františka Šedivého z Řevnic, který při-
pravoval přednášku o významu bitvy u Zborova pro vz-
nik samostatného státu. Na oslavách 28. září upoutal
proslovem o legionářích a nejednoho posluchače dojal
poutavým vyprávěním k slzám. F. Šedivý se tentokrát
omluvil - byl ve stejný den pozván na Pražský hrad. Vě-
říme, že nás v budoucnu opět poctí svou návštěvou, těší-
me se na jeho pohled na historii 1. světové války.
Hosty jistě nezklamal náhradní program, kterým byla
výstava a komentovaná projekce fotografií z Národní
pouti do Zborova ke 100. výročí bitvy. Po projekci si
hosté prohlédli pamětní medaili ze Zborova. Ta byla
následně pietně uložena do schránky ve sboru k prsti z 1.
Národní pouti do Zborova (1927). Akt se odehrál za
doprovodu husitského chorálu Kdož sú Boží bojovníci.
Poděkovali jsme Pánu Bohu za statečné muže, kteří dali
před 99 lety vzniknout samostatnému Československu.
Vrcholem velkého dne byla slavnostní bohoslužba. 

Jana Šmardová Koulová, CČSH Tmaň

Hřbitovem zněla čestná salva
VE TMANI SI PŘIPOMNĚLI VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 22/2017 (240)

VOJÁCI NA HŘBITOVĚ. O čestnou salvu se na tmaňském hřbitově 28. října postarala jednotka Praporu
SOS Falknov nad Ohří. Foto Jana Šmardová KOULOVÁ

Z podbrdského kraje
* veřejné zasedání zastupitelstva
obce Všeradice se koná 8. 11. od
18.00 v zasedací místnosti obecního
úřadu. Na programu je mj. obnova
hřbitovní zdi.             Martin KunC
* Kladenská heligonka zahraje na
Odpoledni s dechovkou, které se v
Zámeckém dvoře Všeradice koná
26. 11. od 15.00. Vstup 80 Kč. (bp)
* Hojně navštíven byl Lampionový
průvod, který se konal 27. 10. v
Tmani. Hasiči v předvečer státního
svátku položili věnce s trikolórou u
pomníků válečných hrdinů.       (jak)

Posbírali binec po vsi 
a probrali povolební situaci
V rámci akce Ukliďme Česko se 21. 10.
uklízelo i na Halounech a v části Svinař. Ak-
ci organizoval spolek Halesa, který pro zú-
častněné zajistil rukavice a odpadkové pyt-
le. Sešlo se 10 dospělých a 15 dětí, což je
více, než loni. Všichni byli rozděleni do sku-
pin a bylo jim určeno sběrné teritorium.
Uklízely se ulice i les nad hospodou U Pavi-
ána směrem k Pišťáku. Sebralo se 8 pytlů,
tedy asi 150 kg odpadků! Po dobře vykona-
né tříhodinové práci se účastníci přemístili
na hřiště na Halounech. Dospělí probírali
povolební situaci, děti sportovaly a opékaly
maršmelouny. Všem zúčastněným moc děk-
ujeme za pomoc. (box)           Foto ARCHIv

Někteří draci ulétli do světa

Sbor Jiřího z Poděbrad Církve československé
husitské ve Tmani byl v říjnu letošního roku
ministerstvem kultury prohlášen kulturní pa-
mátkou. Naše společné úsilí a modlitby byly
vyslyšeny. S Boží pomocí se daří nesnadná
práce a dějí se doslova zázraky. Přicházejí lidé,
kteří nabízejí svou pomoc. Třeba jen drobnou,
ale každá taková kapka se může proměnit v
»moře«.
Náboženská obec Církve československé hu-
sitské ve Tmani děkuje Bohumilu Stibalovi ze
Všeradic za opravu věže s kalichem i rekon-
strukci schodiště a vstupní chodby do Dět-
ského centra. Přes občasnou nepřízeň okolnos-

tí i počasí se jeho firmě podařilo rekonstrukci
i s následným sundáním lešení zvládnout skvě-
le. Velké pracovní nasazení jeho zaměstnanců
je příkladné. Děkujeme jim též.
Děkujeme starostovi Pavlu Pavláskovi a obci
Tmaň za podporu, díky které se zdárně vyvíjí
jednání s Vápenkou Čertovy schody o mož-
nosti zásadního příspěvku na rekonstrukci vě-
že. Děkujeme Náboženské obci CČSH Rado-
tín za finanční podporu, bez které bychom
neměli nové schodiště, nově vyštukovanou a
vymalovanou chodbu do Dětského centra
Světlušky a část vybavení.
Jana Šmardová Koulová, CČSH Tmaň

Tmaňský sbor ministerstvo vyhlásilo kulturní památkou

Sbor v Tmani, kteý byl nyní vyhlášen
kulturní památkou, na snímku z roku
1926. Foto ARCHIV

Poslední říjnový víkend se ve Vižině slaví posvícení.
Hospodyňky pečou koláče, kachnu a gruntují. Z toho-
to kolotoče si v sobotu 28. 10.  odskočilo několik  »ho-
lek v rozpuku« na muzikál IAGO do pražského divadla
Hybernia. Večer se místní pobavili  na posvícenské zá-
bavě a v neděli se za velkého větru sešlo několik nad-
šenců na hřišti na tradiční drakiádě. Někteří draci
ulétli do světa, někteří nepřežili, ale děti se radovaly,
že foukalo a pouštění draků si za asistence rodičů
náramně užily.       Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

NA ZÁMKU V MNÍŠKU POD BRDY
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NEBE A PEKLO V NOVÉM

www.zamek-mnisek.cz

Rezervace je nutná na tel. 318 590 261.



Strana 7, KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ  Naše noviny 22/17

V pondělí 16. října krátce po deváté
hodině byl na linku tísňového volání
Hasičského záchranného sboru Stře-
dočeského kraje oznámen požár ve
druhém nadzemním podlaží budovy
purkrabství státního hradu Karlštejn.
Naštěstí šlo jen o taktické cvičení,

které bylo dopředu připraveno a pro-
jednáno i s Národním památkovým
ústavem.
Vzhledem k tomu, že hrad Karlštejn
je jednou z nejvýznamnějších kul-
turních památek, vyslal operační dů-
stojník dle poplachového plánu k
místu události postupně čtrnáct jed-
notek profesionálních i dobrovol-
ných hasičů. Jako první se k místu

události dostavil velitel čety z Řev-
nic, kterého následovala karlštejnská
dobrovolná jednotka. Během několi-
ka málo minut bylo nataženo nejpr-
ve dopravní vedení, které pak bylo
na nádvoří pomocí rozdělovače pře-
tvořeno na vedení »útočné«. Simu-
lovaný požár se hasičům podařilo v
krátké chvilce zlikvidovat.         (pes)
(Dokončení na straně 8)Martina uctí U Janů

a Pod Dračí skálou
Jestli svatý Martin v  sobotu 11. lis-
tipadu přinese do našeho kraje sníh,
se můžeme jen dohadovat.  Ani ros-
ničky jistotu zatím nemají. Jisté  ale
je, že 11.11. v 11.11 hodin začnou
ve všech částech naší země Svato-
martinské slavnosti. Stoly se budou
prohýbat pod husičkami a na své si
přijdou i  milovníci tekuté révy - bu-
de se rozlévat první víno z nové sk-
lizně, jež od poloviny 18. století pl-
ní číše pod názvem Svatomartinské. 
Martinské hody v karlštejnské res-
tauraci Pod Dračí skálou budou vý-
roční, dvacáté. Hosty čekají zvěři-
nové speciality: nadívaná divoká
kachna, zaječí na několik způsobů,
bažanti, jelení, dančí, zvěřinové ro-
lády, zaječí paštička, domácí kančí
nářez a - hlavně - vypečená husička
a mladé víno. 
V jiné karlštejnské restauraci, U Ja-
nů, se zase bude 11. 11. konat tra-
diční Slavnost svatomartinských
vín. První láhev mladého vína roč-
níku 2017 bude otevřena přesně v
11 hodin a 11 minut. I zde bude
kromě jiných dobrot k mání pečená
husa, od 14.00 zpříjemní návštěvní-
kům slavnosti sobotní odpoledne
cimbálová kapela Žandár.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
Richard KOlEK, KKS Karlštejn

Elišce zazpívá člen
4TETu David Uličník
Karlštejn - Muzikálový herec a zpě-
vák David Uličník, člen slavného
4TETu Jiřího Korna, bude hlavní
»hvězdou« Karlštejnského adventu,
který se na místním náměstí usku-
teční první adventní neděli.
Nebude samozřejmě sám, kdo 3. 12.
přijde královnu Elišku, na jejíž po-
čest se oslava adventu v Karlštejně
koná, pozdravit. Od 12.30 jí postup-
ně zahrají a zazpívají kapely Kapič-
ky a Třehusk, dětské sbory Světluš-
ky z Tmaně a Mifun z Černošic,
zatančí řevnické Proměny a šermíř-
ské umění předvedou skupiny histo-
rického šermu Alotrium i Reginleif.
Speciální program si pro královnu
připraví děti z místní školy, při je-
jichž vystoupení bude rozsvícen
před Muzeem betlémů vánoční s-
trom. Podrobný program - viz strana
8. Druhá oslava Karlštejnského krá-
lovského adventu se bude konat v
neděli 17. prosince. (mif)

Karlštejnské aktuality
* Zájezd na divadelní představení
Konkurz do pražského divadla Ro-
koko pořádá 14. 11. Městys Karlš-
tejn. Odjezd v 17.00 z centrálního
parkoviště, zájemci se mohou hlásit
na úřadu městyse. Představení je
přednostně určeno obyvatelům
Karlštejna a jejich rodinným pří-
slušníkům, cena včetně dopravy činí
200 korun.                Petr RAMPAS
* Svoji třetí knihu nazvanu Povíd-
ky ke kávě III. - Jak jsme mohli pře-
žít bez mobilu pokřtí bývalá vedou-
cí učitelka Mateřské školy v Karlš-
tejně Hana Hrabáková. Křest se
uskuteční 15. 11. od 17.00 v Muzeu
Českého krasu Beroun, zahraje na
něm staropražská kapela Třehusk.
Drobné občerstvení zajištěno. (km)
* Naháňky na černou zvěř organi-
zuje Myslivecké sdružení Český
kras z Karlštejna. Konat se budou v
těchto honitbách: 25. 11. Haknovec,
Bučina, 9. 12. Dřínová hora, Javor-
ka, 27. 12. Třebaňská stráň, Plešivec
a 6. 1. Vysoká stráň, Pláně.      (pem)

Děti i dospělí s lampiony šli průvodem k Berounce

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     11/2017 (71)                

VÍTÁNÍ NA HRADĚ. Slavnostní přivítání pěti dětí do života a mezi karlštejnské občany se konalo 21. října v obřad-
ní síni hradu Karlštejna. Foto Vladimír ŠeBek

NA NÁDVOŘI. Účastníci hasičského cvičení na hradě.  Foto Petr SVOBODA

Hrad »hasilo« čtrnáct jednotek
VODA BYLA DOPRAVOVÁNA ZE TŘI KILOMETRY VZDÁLENÉ MOŘINY

Karlštejnský zpravodaj

V pondělí 30. října si karlštejnské děti na kroužku ang-
ličtiny pro mateřské školy vytvořily vlastní dýňové lam-
piony. V 17.30 pak odcházely děti z kroužků a jejich ka-
marádi společně s rodiči od karlštejnské radnice na par-
koviště k řece Berounce. Průvod, kterého se zúčastnilo
dvacet čtyři dětí chodících a čtyři kočárkové ratolesti,
ozařovalo oranžové světlo  lampionů. Osvětlení nechy-
bělo ani na dětských kočárcích a v rukách rodičů. V cíli
průvodu jsme si  složili lodičky splněných přání. Každý
si své přání namaloval nebo napsal na lodičku a poslal
po řece k lepším zítřkům. Všechny děti odcházely obda-
řené drobným dárkem a řádně vyvětrané do vyhřátých
domovů. Děkujeme všem nadšencům, kteří přes chlad-
né počasí přišli podpořit své děti a zapojili se do průvo-
du. Akci připravily vedoucí z karlštejského pracoviště
Domečku Hořovice Eva Drbalová a Katka Kellerová.

Text a foto Eva KNOPOVÁ, Domeček Karlštejn
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12.30 – KaPIČKY, country skupina z Karlštejna
13.30 – aloTrIUM, reGINleIF, šermíři a
šermířky z Berouna
14.00 – SvĚTlUšKY, dětský sbor z Tmaně
14.20 – ProMĚNY, taneční skupina z Řevnic
14.45 – MIFUN, dětský sbor z Černošic 
15.15 – aloTrIUM, reGINleIF, šermíři a
šermířky z Berouna
15.40 – TŘeHUSK, staropražská kapela od Be-
rounky - sváteční program ze staré Prahy
16.30 – Příchod průvodu s královnou eliškou
- slavnostní fanfáry
- přivítání královny rychtářem a zástupci vinař-
ského i pivovarnického cechu
- přípitek karlštejnským vínem

- slovo královny k poddaným
- naražení soudku s karlštejnským pivem Karlí-
ček, přípitek
16.40 - Děti Zš Karlštejn na počest královny
- rozsvícení vánočního stromu 
17.00 - David UlIČNÍK, muzikálový herec a
zpěvák

+++

- historický a stylový jarmark
- otevřený hrad Karlštejn
- Karlštejnská muzejní stezka: Muzeum vína, Mu-
zeum lehkého opevnění, Muzeum uniforem, Mu-
zeum hodin, Mikropivovar, Muzeum betlémů,
Zoodomek, Muzeum voskových figurin…

Karlštejnský královský advent 
Karlštejn, náměstí, neděle 3. prosince

Výstava koček a psů se konala 7.
října v karlštejnském Muzeu betlé-
mů. Tradiční podzimní akce byla ve
srovnání s minulými roky komorněj-
ší co do počtu vystavovaných zvířat.
Kočičky vystavovalo pouze občan-
ské sdružení Podbrdsko a Spolek Sr-
deční záležitosti. S pejsky přijel
Azyl Tylda. K adopci bylo nabídnu-
to 25 kočiček a 5 pejsků. Do nového
domova se rozjelo 5 kočiček, 2 pej-
sci jsou zamluveni. Za o. s. Podbrd-
sko našly domov tři kočičky: Tosca,
Valérie a Damián, ze Srdečních zále-
žitostí odjel Čmoudík a Rozárka. 
Výstava byla pohodovou akcí, s bá-
ječnými lidmi. Návštěvníků přišlo
poměrně málo, ale byli moc milí.
Ráda bych poděkovala za velkou po-
moc Janě, Hance, Adamovi, Lucce,
Katce, Romaně, Čendovi, Petrovi,
Ivance. Největší dík ovšem patří Ro-
maně Trešlové za poskytnutí krás-
ných prostor Muzea betlémů. Hodně
kočiček se rozjelo zpět do našich
depozit. Jana jela domů s Míšánkem
a Babetkou, nový domov nenašel
žádný z nich. Já odjížděla s Davíd-
kem a Mínou, také se nikomu neza-
líbili natolik, aby si je adoptoval.

Věrka jela domů s nádhernými koťa-
ty - Medůzkou, Rysinkou, Šedulkou,
Charliem, Světlíkem, s kocourkem
Lukáškem, Uhlíkem a Cmurkem.

Ani jeden z nich domov nenašel. Rů-
ženka si vezla zpět nádherného a
hodného Flíčka, Blanka si vezla zpět
Anitu a Larse, dva krásné šestimě-

síční sourozence. Ze Srdcovek do-
mov nenašla Anička, Fraile, malý
Romeo, Popelka... 
Hodně koček na domov čekalo mar-
ně. Je mi jich vždy moc líto, když je
vidím odpoledne v klecích, unavené,
smutné, vystrašené, spící, trpně leží-
cí s hlavičkou přitlačenou na dně
klece. Nezaujaly, nikdo se pro ně ne-
zažehl, nikoho neoslovil jejich osud.
Ano, vím, jsou to obyčejné pouliční,
venkovské, nalezené kočky. Ale jsou
to zachráněné kočky. Námi zachrá-
něné. Pro nás drahé. Ráda bych, aby
to tak viděli i druzí. Mnohdy nevidí.
Ale přesto, jsou i takoví lidé, kteří to
vidí stejně jako já. Nadchnou se, doj-
me je osud našich koček. Zakoukají
se do těch jejich očí a adoptují si je.
Jsem ráda, že znám tyto lidi. Mají
ode mě kočky a troufám si říci, že
jim dělají radost. Obyčejné a milo-
vané kočky. Útulkové. 
A tak si, milí přátelé, myslím, že ta
letošní výstava dopadla dobře. Pět
koček v nových domovech není nu-
la. Děkuji všem návštěvníkům za
milá slova, za podporu i za to, že za
námi přišli.     Dana JavůrKová,

o. s. Podbrdsko

Pět koček v novém domově není nula!
PODZIMNÍ UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVA KOČEK A PSŮ BYLA VE SROVNÁNÍ S MINULÝMI ROKY KOMORNĚJŠÍ

V říjnu si děti v Mateřské škole Karlštejn užívaly
krásných slunečných dnů a řádily na školní zahra-
dě, nebo chodily na vycházky. V předškolní třídě,
kde se přeci jen už více učíme, jsme si uspořádali
výstavku ovoce a zeleniny, o které jsme si v říjnu
hodně povídali. Nezůstalo jen u mluvení - pustili
jsme se i do vaření a pečení. Upekli jsme si jab-
lečný koláč podle italského receptu, umixovali
výborné smoothie a připravili jsme i krásný ovoc-
ný pohár se želatinou. Ten ale byl...!
Konec měsíce nám sice přinesl déšť, ale ani ten
nám nevadí - hrajeme si s kamarády a učíme se
zajímavé věci. Také za námi přijelo divadlo a za-
hrálo nám prima pohádku Oslíčku, otřes se! Po-
slední říjnový den, den halloweenský jsme si
opravdu užili. Ráno ve školce jsme se oblékli pěk-
né kostýmy, trochu jsme zapózovali před fotoapa-
rátem, abychom měli pro rodiče nějakou fotečku,
a  vyrazili  do Berouna, kde jsme navštívili zdejší
muzeum. Domeček Hořovice tu pořádal pěkný
Halloweenský den pro kluky a holky nejen z
mateřských škol. Jezdíme sem tradičně již něko-
lik let a vždy se nám tu líbí...

Marcela Hašlerová, Mš Karlštejn

Podzimní šlágr bez vítěze
V podzimním šlágru berounského okresního
přeboru mladších žáků hostil první Karlštejn
druhý Beroun B. V první půli měli více ze hry
Berounští - neskórovali jen díky skvělým zákro-
kům Davida Směšného (na snímku). Naopak na
druhé straně se prosadil Daniel Holeček. Ve
druhé části už branky padaly. Beroun vždy vy-
rovnal, ale Karlštejn si díky brankám Ginzela
vzal náskok zpět. Vyrovnání z kopaček hostů na
konečných 3:3 přišlo v poslední minutě. 

Text a foto Michal ŠAMAN, Karlštejn

Hrad hasilo čtrnáct...
(Dokončení ze strany 7)
Následovalo přesunutí proudů k
hradbám s výstřikem vody. K dop-
ravě materiálu na nádvoří hasiči vy-
užili čtyřkolku.
Současně s likvidací požáru byla
postupně pomocí velkokapacitního
čerpadla zřízena dálková doprava
vody z Mořiny, odkud byla na vzdá-
lenost přibližně tří kilometrů čerpá-
na z místní požární nádrže až pod
hrad a zde doplňována do hasič-
ských cisteren. Součástí cvičení by-
lo i otestování suchovodu (je sou-
částí požárně bezpečnostního zaří-
zení hradu) na Velké věži, kam byla
pomocí cisternové automobilové st-
říkačky vytlačena voda až do půdní-
ho prostoru. Po ukončení cvičení
následoval nástup zúčastněných
jednotek a vyhodnocení zásahu.

Petr SvoboDa,
HZS Středočeského kraje

Ve školce pekli koláč podle italského receptu
DĚTI SI UŽÍVALY SLUNEČNÝCH DNŮ A ŘÁDILY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

VEZMOU SI MĚ? Jedna z koček, která byla k mání na podzimní umísťova-
cí výstavě v Karlštejně. Foto Dana JAVŮRKOVÁ

MALÉ KUCHAŘKY. Děti u karlštejnské školky
při vaření a pečení. Foto Marcela HAŠLEROVÁ
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Osovský PROVAS

Tradiční pieta k poctě padlých vojí-
nů se s ohledem na špatné počasí v
neděli 29. října přesunula do prostor
osovského kostela. Slavnost zahájil
soubor Kolorit Petra Kafky, který
přednesl skladbu Cum decore. Nás-
ledně farář Karel Biško zdůraznil
platnost a význam slov Miluj bližní-
ho svého jako sebe sama. 
Josef Kozák hovořil o současné situ-
aci, kdy zapomínáme na své hrdiny
a historii přizpůsobujeme potřebám
vítězné strany. Pokusil se osvětlit
význam bitvy u Zborova, kde v tzv.
Velké válce bojovali Češi proti Če-
chům, hlavně se ale zaměřil na opo-
menuté výročí bitvy na řece Soča,
kde české pluky v říjnu před 100 le-
ty hnaly Italy až k řece Piavě a zís-
kaly na této frontě prestiž, kterou

obdivovali i protivníci. Do Velké
války narukoval téměř milion Čechů
a 150 tisíc se jich nikdy nevrátilo. O
hrdinech z italské fronty se nesmělo
mluvit a zapomíná se na ně i dnes.
Stále platí, že národu, který si nevá-
ží svých hrdinů, hrozí, že nebude mít
žádné, až je bude potřebovat.
Mimořádně zajímavý příspěvek si
připravila Jana Červená - článek
Karla Čapka ze září 1938. Spisova-
tel vyslovuje přání, aby svět byl zba-
ven lži, která plodí násilí a učí lidi
nenávidět. V té souvislosti vyslovu-
je obavu o osud Evropy a prosí Bo-
ha, aby vrátil světu pravdu, protože
za každou lží jde úklad i násilí a kaž-
dá lež je útok na bezpečí světa. S
heslem Pravda vítězí můžeme jít do
boje, ale jen s ním může jít celý svět

do míru. J. Červená připomněla, že
slova K. Čapka jsou aktuální i dnes.
Následovala modlitba za padlé a pan
farář vyslovil přání, abychom dosáh-
li vnitřního pokoje. Program průběž-
ně doplňoval soubor Kolorit sklad-
bami Čechy krásné, Čechy mé, Sta-
bat mater a Dona nobis. Zastupitelé
Lenka Šmejkalová a Jiří Hošťálek
závěrem položili věnec k pomníku
padlým a slavnost uzavřela státní
hymna. Marie PLEcITá, osov

Vzpomínali na padlé vojíny
ZAZPÍVAL SOUBOR KOLORIT, ZASTUPITELÉ POLOŽILI VĚNEC K POMNÍKU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  12/2017 (149)

Osovské aktuality
* Tradiční projekt Luxuriosa Res s
názvem V hlavní roli akordeon po-
řádají i letos Farnost Osov a spolek
Jeřabinky. Koncert se bude se konat
25. 11. od 16.00 v kostele v Osově a
nabídne příjemně prožité odpoledne
s poslechem dobré hudby.       (map)
* adventní koncert Stella Splen-
dens, jehož náplní bude středověká
hudba s adventní a mariánskou té-
matikou, se v osovském kostele us-
kuteční 3. 12. od 16.00. Vystoupí
soubor Societas Musicalis pod ve-
dením Aleny Maršíkové.         (map)
* Třetí říjnový týden v ZŠ Osov
vyhlásili týdnem stromů a lesů. Ve
vyučování jsme si o stromech poví-
dali, malovali je, tvořili z listů, počí-
tali a luštili. Zjistili jsme, že stro-
mem pro rok 2017 byl vyhlášen oře-
šák černý. Během tohoto týdne se
sbíral i  starý papír. Přijali jsme vý-
zvu OÚ Lážovice a přiložili ruku k
dílu při obnově a vysazování aleje
stromů z Osovce do Nových Dvorů.
Druháci a třeťáci se postarali o vý-
sadbu 50 javorů podél cesty, kam
chodí s družinou na vycházku. Pá-
ťáci sázeli javory i topoly u cesty k
Housině. Soňa KocManoVá

Vítěz se z výhry neradoval
Osov - Po přednášce o rodopisech uspo-
řádal osovský kulturní a okrašlovací spo-
lek KOS první říjnovou sobotu v hospůd-
ce U Sv. Donáta turnaj deskových a karet-
ních her pro hráče všech věkových kate-
gorií. Hrála se dáma, prší a člověče ne-
zlob se. Na počtu účastníků se podepsala
nemocnost a také zapomnětlivost, takže
nakonec hrály pouze dvě skupiny po
třech hráčích. Byly zastoupeny opravdu
všechny věkové kategorie - od předškol-
ní Petrušky Packové, jíž pomáhala ma-
minka, do seniorů zastoupených Janou
Červenou. Ta se umístila na třetím bron-
zovém místě, stříbrná byla Markéta Šeb-
ková z Lážovic a první ročník turnaje vy-
hrál mladší žák Viktor Packa z Osova.
Ten se z vítězství moc neradoval, protože
se snažil hrát o druhé místo, kde měl vy-
hlédnutou cenu: cyklistickou láhev. Na-
konec se domluvil se stříbrnou Markétou
a ceny si vyměnili. Turnaje a schůzky u
deskových her budou v Osově pokračo-
vat i v následujících měsících. (JoK)

TRADIČNÍ PIETA. Zastupitelé Lenka Šmejkalová s Jiřím Hošťálkem a Jana Červená na pietní akci k poctě
padlých vojínů, jež se poslední říjnovou neděli konala v Osově.        Foto Marie PLECITÁ

Porota hodnotila výšku letu, krásu i eleganci draků
V sobotu 21. října pořádal Kulturně-okrašlovací spolek
KOS Osov spolu s místním obecním úřadem Drakiádu.
Akce byla určena hlavně dětem, ale pobavili se i dospě-
lí. Na louce nad Osovcem, která je tradičním místem
pro pořádání Drakiády, se slétlo čtrnáct draků různých
tvarů, velikostí i barev. A ačkoli tomu sobotní ráno moc
nenasvědčovalo, kolem 14.00, kdy byla akce odstarto-
vána, na louce pořádně fičelo a všichni draci se snadno
vznesli k obloze. Porota je bedlivě sledovala a hodnoti-
la výšku letu, akrobacii, eleganci, barevnost i krásu.
Speciální kategorií byli podomácku vyrobení draci, kte-

rých se ovšem moc nesešlo, pouze dva, zato oba ales-
poň na chvíli vzlétli. V závěru porota vyhlásila první tři
příčky ve všech kategoriích a ocenila drako-vůdce dob-
rotami a Malou dračí pohádkou s obrázkem draka, kte-
rého si děti mohou vymalovat. Pak se všichni vrhli na
připravené občerstvení a opekli si na ohýnku zřejmě po-
slední letošní špekáčky. Ke krásně strávenému pohodo-
vému odpoledni přispělo i výborné počasí, jako »na ob-
jednávku«: slunečno, teplo a vítr tak akorát. Děkujeme
všem, kteří se na přípravě akce a jejím zajištění podíle-
li. Text a foto Markéta VaňaToVá, osov

VYHRÁLO ANO. 202 z 290 zapsa-
ných voličů se 20. - 21. 10. zúčastni-
lo v Osově voleb do Poslanecké sně-
movny. Vítězem se zde stalo hnutí
ANO s 51 hlasy,  druhé místo obsa-
dili Piráti s 30, třetí ODS s 26 hlasy.
Další pořadí: KSČM (16), ČSSD
(15), KDU (14), SPD (13), TOP 09
(11), Starostové a nezávislí (9), Stra-
na zelených (4). Sportovci, Realisté
a Sdružení pro republiku dostali po
2 hlasech. Text a foto 

Marie PLECITÁ, Osov
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následující řádky jsou doplňkem
mého článku o bitvě na řece Soča
(Isonzo), který vyšel v nn 18/2017.
Předem bych rád upozornil »poc-
tivé« Čechy, aby raději nečetli dá-
le. Já sám se více než »poctivým«
cítím být  Čechem bez přívlastků.
Čechem, který si na základě široce
dostupných dokumentů a vzpomí-
nek účastníků vytváří vlastní ná-
zor. Po stu letech od událostí velké
války je těchto informací opravdu
nepřeberně.
Bitva u Zborova je velkou českou le-
gendou. Projděme si skutečnosti bez
ohledu na výklady pozdější propa-
gandy. Po únorové revoluci a svrže-
ní cara v roce 1917 se začala ruská
armáda rozpadat. Objevily se vojen-
ské výbory, neboli sověty, které po-
suzovaly a revidovaly rozkazy veli-
telů. Generál Kerenský chtěl tento
rozpad zastavit velkou ofenzivou.
Na jižním směru plánovaného útoku
však vznikla »díra«, protože se fin-
ský pluk usnesl do bojů nenastoupit.
Velení hledalo kým pluk nahradit a
rozhodlo se pro brigádu českoslo-
venských dobrovolců, jež do té doby
byla roztroušena po celé frontě.
Postoj ruských velitelů k České dru-
žině byl v té době dosti rezervovaný.
V roce 1917 to řekl předseda ruské
vlády Kerenský Dr. Václavu Vondrá-
kovi, zakladateli družiny: „Nemohu
se nikterak nadchnout pro způsob,
jakým vaši krajané vedou odpor pro-
ti své vládě... měli možnost ... doma
svrhnout nenáviděnou vládu, ale jít
na frontu, potom zradit svůj stát a
vzdát se protivníkovi – odpusťte, ne-
mohu mít sympatie pro takové nery-
tířské jednání.“
Ruští velitelé sice dobrovolce rádi
využívali k průzkumu, ale jinak jim
nevěřili. Stejně tak prostí ruští vojá-
ci považovali Čechy za prodlužova-
če války a dost často je i fyzicky na-
padali. Ruští vojáci odcházeli z po-
zic, ničili výzbroj a munici zakopá-
vali. Když pak čeští dobrovolci pro-
nikali u Zborova do hloubky rakous-

ké obrany, domnívali se ruští pozo-
rovatelé v balonech, že jde o hro-
madnou dezerci. Takový rychlý po-
stup byl něčím nevídaným. Projevila
se zde nesecvičenost větších formací
a dobrovolci využívali k postupu
zkušeností malých průzkumných a
úderných hlídek. Roli hrála i účast

Čechů na obou stranách střetnutí a
zmatenost českých pluků na straně
monarchie, na které se hrnuli vojáci
křičící česky. V žádném případě ale
nešlo o hromadné vzdávání se, zv-
láště pak za bojů o vrch Mogily, kte-
rý bránili maďarští střelci.  
Obrovský úspěch dobrovolců ruské
velení nečekalo, nevyužilo ho a
ofenziva skončila ústupem až úpr-
kem, při němž byla čs. brigáda téměř
zničena. Odvaha dobrovolců však
pozměnila názor ruského velení a
například generál Brusilov se údajně
před Masarykem po »mužicku«, te-
dy až po pás, uklonil. Dalším úspě-
chem zborovského vystoupení byl
souhlas přijímat další dobrovolce a
rozšiřovat tak základ budoucího
zahraničního vojska.
Čeští exiloví politici se této události

snažili co nejvíce využít, ale pro do-
hodové generály to byla nezajímavá
záležitost. Pár tisíc vojáků v poměru
k milionovým armádám na západní
frontě bylo jen kapkou v moři váleč-
ného běsnění. Až po obsazení magis-
trály a »zašpuntování« německých i
rakouských zajatců na Sibiři se čs.

zahraničnímu vojsku dostalo náleži-
té pozornosti. Jan Drnek uvádí v
prohlášení Koruny české: „Potyčku
u Zborova lze považovat za trapný
omyl, který postavil na malém úseku
fronty Čechy proti Čechům, ale roz-
hodně ne za jakousi zásadní bitvu a
vítězství Čechů proti císařským ar-
mádám.“ Z vojenského hlediska by-
lo toto střetnutí malou nevýznamnou
šarvátkou, to je historický fakt. To,
že se stalo základem budování nové
armády a významnou událostí repu-
bliky, je politické rozhodnutí. 

Vynucená přísaha
Pokud přijmu filosofii »vynucené
přísahy«, pak ztrácí každá přísaha
smysl a je možno ji podle okolností
kdykoli porušit a toto porušení odů-
vodnit případně i oslavovat. Člověk

buď přísahá nebo odmítne a musí
nést následky. Vždy je volba. Psal
jsem o Ludvíku Krejčím, význam-
ném veliteli zahraničního vojska (le-
gií) a posléze nejvyšším armádním
veliteli čs. branné moci. Před svým
zajetím obdržel několik vysokých
rakouských vyznamenání včetně
nejvyššího Signum laudis. Pochybu-
ji, že by rakouští velitelé udělili ta-
kové ocenění českému důstojníkovi,
notabene ještě rezervistovi, tedy v
jejich očích civilovi, jen za to, že se-
děl někde v zákopu a čekal na zajetí.
Byla jeho přísaha vynucená, nebo ji
bral opravdu vážně? 
Členové zahraničního vojska na
Rusi si říkali dobrovolci. Zakládali
si na tom, že jsou ve vojsku dobro-
volně. Přesto někteří svoji přísahu
porušili a odmítli poslouchat své ve-
litele, což vedlo např. k sebevraždě
plk. Švece. 
Možná si někdo řekne, že »dělám do
vlastního hnízda«, ale ono v něm
bylo naděláno už když jsem se naro-
dil, a jak odhazuji »zadělané« vrstvy,
zjišťuji, že jsou zaneřáděny i ty pod
nimi. Napadlo mě, jak se asi cítil
profesor Masaryk, když ho celý čes-
ký národ zatratil, protože nevěřil v
pravost Rukopisů. Tehdy se také v
každém »poctivém« Čechovi vzdou-
vala oprávněná vlna adrenalinu.
Žijeme v zajetí legend, které někdy
někdo z nějakého důvodu vytvořil.
Teprve až začneme nazývat události
pravými jmény – dospějeme. Dospě-
jeme v sebevědomý národ s pevnou
pozicí v Evropě a budeme mít tako-
vé i vůdce a politiky.
Jan Drnek k tomu říká: „Národní a
státní tradice nelze stavět na zkreslo-
vání skutečnosti. To udělala první
republika (i ty další) a pokud to do-
volíme i dnešním politikům, můžeme
se brzy dočkat toho, čeho se naši
předci dočkali od svých politických
elit v září 1938.“
Pokud se snad »poctivým« Čechům
zvedá adrenalin – já jsem vám říkal,
abyste to nečetli.        Josef KoZáK

Žijeme v zajetí legend, bitva u Zborova je jednou z nich
ZAHRANIČNÍMU VOJSKU SE NÁLEŽITÉ POZORNOSTI DOSTALO AŽ PO »ZAŠPUNTOVÁNÍ« ZAJATCŮ NA MAGISTRÁLE

Školáci vyrazili do mlýna a na zámek
OSOVSKÉ DĚTI SI PROHLÉDLY HISTORICKÉ STROJE, ELEKTRÁRNU I EXPOZICI KELTSKÉ KULTURY

Osovští školáci se vydali na exkurzi do mlýna Ja-
nov u Lochovic. Přijali jsme pozvání pana Havr-
líka, který nás po svém mlýně provedl. Kluky nej-
více zaujala sbírka historických strojů a motorů,
staré motocykly i kola, děvčatům se zalíbila zví-
řata na jeho farmě. Určitě zajímavá byla prohlíd-
ka malé vodní elektrárny, která zásobuje celý

mlýn. Zájemci si mohli vyzkoušet roztočit kliku
staré mlátičky nebo čističky obilí. Všichni měli
možnost ochutnat pravý včelí med.
Nejstarší školáci se vydali na exkurzi do Nižbora,
kde se na místním zámku seznámili s životem v
pravěku. Vyzkoušeli si pečení placek, výrobu zb-
raní a prohlédli si expozici keltské kultury. Zpá-

teční cestou se zastavili ve sklárně, kde mohli ob-
divovat výrobky místních sklářů.

Soňa Kocmanová, ZŠ osov

VE MLÝNĚ. Osovští školáci při exkurzi do mlýna Janov u Lochovic.             Foto Soňa kOCMaNOVÁ

VOJENSKÝ HŘBITOV. Dobová fotografie hřbitova u slovinské vesničky
Humarje, kde se odehrávaly boje 11. bitvy na řece Soča.         Foto ARCHIV

Závodu v německém Buhlertannu se zkraje října
zúčastnil jezdec na čtyřkolce Dan Matějka z
Osovce.  Vybojoval třetí místo a zároveň se stal
vicemistrem Německa v seriálu GCC (cross
country). O víkendu 7. - 8. 10. se jel závod ve
městě Úterý. Nároč-
nou trať plnou kame-
ní a bláta zvládl Dan
projet nejrychleji ze
všech. Zvítězil i v po-
sledním závodě seri-
álu cross country,
který 28. - 29. 10.
hostily Sedlčany. Pr-
venství mu zajistilo ti-
tul přeborníka ČR na
čtyřkolkách.       Foto

Luboš Matějka
Marie PLECItÁ,

Osov

Matějka je přeborníkem ČR
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Další výluka, vlaky objíždějí Smíchov
ZMĚNY SE TÝKAJÍ HLAVNĚ OSOBNÍCH VLAKŮ VYJÍŽDĚJÍCÍCH ZE ŘEVNIC A RYCHLÍKŮ

Poberouní - Další výluka začala
zkraje listopadu na železniční trati
z Berouna do Prahy. Z důvodu sní-
žené propustnosti mezi Smícho-
vem a hlavním nádražím zapříči-
něné pracemi ve výhybně Praha-
Vyšehrad České dráhy odklonily
část vlaků mimo Smíchov. Změny
se týkají  pouze směru do Prahy.
Od pondělí 6. 11. do čtvrtka 9. 11.
jsou výlukové práce omezeny na čas
mezi 9.20 a 14.05, kdy nejedou lo-

kální vlaky číselné řady 99xx vychá-
zející ze Řevnic. Spoje číselné řady
88xx, které odjíždějí z Řevnic v
9.01, 10.01, 10.31 a dále v taktu až
do 13.31, zastaví naposledy ve Velké
Chuchli a poté pokračují přes Krč a
Vršovice na Hlavní nádraží. V Krči,
Kačerově ani ve Vršovicích nezasta-
vují. Osobního vlaku v 9.31 se toto
opatření týká také, navíc projíždí i
Velkou Chuchlí. Pro cestující, kteří
se potřebují dostat co nejrychleji na
Smíchov, jsou vypraveny autobusy
odjíždějící z Radotína v 9.23, 9.53 a
dále v taktu až do 13.53. Zastavují
ve Velké Chuchli a jízdu končí na
Smíchově.
V pátek 10. 11. se opatření týkají

opět pouze směru do Prahy, dotknou
se však spojů jedoucích mezi 14. a
17.00. Odkloněno bude 11 rychlíků
a osobní vlaky číselné řady 99xx re-
lace Řevnice - Český Brod odjíždějí-
cí z Řevnic ve 14.21, 14.51 a dále
dle taktu až do 16.21. Vlaky 9945 až
9953 budou mimořádně projíždět
zastávky Všenory, Černošice-Mok-
ropsy a Velká Chuchle, odkud budou
pokračovat na Hlavní nádraží mimo
stanici Praha Smíchov. Na odklono-
vé trase vlaky opět nezastavují pro
výstup a nástup cestujících. Osobní
vlaky odjíždějící z Řevnic ve 14.01,
14.31 atd. začínající dvojčíslím 88
pojedou beze změn, zastaví tedy ve
Velké Chuchli i na Smíchově.

Obě varianty výlukového jízdního
řádu si můžete stáhnout nebo barev-
ně vytisknout na www.cd.cz po
volbě Jízdní řád - Traťové jízdní řá-
dy - trať 171.             Jan SUP, Praha

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je vedena přes Tře-
botov, Kuchař, Mořinu a Lety. Osobní auta ale mohou
uzavírku objet přes dolní Mokropsy. Pokud ovšem zvolí-
te pro cestu do Prahy trasu přes Ořech, počítejte s tím, že
i tam je průjezd obcí až do 26. 11. uzavřen.
„Všechna omezení či uzavírky v dopravě se snažíme ko-
ordinovat tak, abychom neomezili plynulost silničního
provozu. Ne vždy je to ale možné. Termíny jednotlivých
akcí značně ovlivňují podmínky zákona o veřejných za-
kázkách a následné dodržení jednotlivých smluv,“ vy-
světluje Taraba. Podle něj musely být práce na silnici
II/115 mezi Dobřichovicemi a v Černošicích zahájeny le-
tos proto, aby je i s nutnými technologickými přestávka-
mi bylo možné dokončit nejpozději do konce roku 2018.
Dalším důvodem je podle něj časově limitované čerpání
prostředků z Evropské unie do října 2018.
„Po tuto dobu ale nemůžeme zastavit běžnou údržbu sil-
nic v této lokalitě,“ vysvětluje Taraba, proč kraj součas-
ně zahájil i práce na Mníšecké ulici. Tady podle něj nejde

o rekonstrukci, ale »…o souvislou opravu spočívající ve
vyfrézování obrusné vrstvy a pokládce nového živičného
povrchu.« „Stanovení uzavírky odborem dopravy je sice
do 10. 11., ale pokud nám bude přát počasí, je možné, že
uzavírka skončí dříve. Předběžně počítáme s termínem 8.
listopadu,“ doplnil Taraba.             Pavla NOVÁČKOVÁ

Na divočáky vyrazilo 
šest desítek střelců
Jako každoročně se 27. října řevnič-
tí myslivci  zúčastnili vzpomínky na
oběti první světové války u pomníku
padlých na místním náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad. Pieta se stala
mysliveckou tradicí a potvrzuje sp-
jetí s minulostí Řevnic v prokazova-
né úctě k našim předkům. 
Druhý den, 28. 10., byl vyhlášen zá-
tah na divoká prasata, jichž je stále
nadbytek. Nátlačky se zúčastnilo 61
střelců, takže první velká leč obsá-
hla téměř celou lesní část honitby.
Počasí lovcům přálo, a tak padlo
mnoho výstřelů, z nichž mnohé se
neminuly s cílem - na výhřadu leže-
lo 6 kusů černé a 2 kusy vysoké. Pře-
množená vysoká v poslední době
okusuje mladé porosty a les trpí
škody. Hon byl zahájen fanfárami
na lesní borlice a stejně byl i ukon-
čen. Poté se Řevničtí i hosté odebra-
li na zasloužené občerstvení.  Lovu
zdar!   František ŠEdivý, Řevnice

Dvaačtyřicátý ročník Lesního slalo-
mu uspořádal v lese mezi vodárnou
a Lesním divadlem v Řevnicích
zdejší SKI Klub.
Stavitelem tratě byl zakladatel závo-
du Petr Holý, který slalom vytyčil
tak, aby se vyhnul stromům poško-
zeným nedávnou vichřicí. Přes
chladné počasí dorazilo na start 40
závodníků. Příslibem pro budouc-
nost je rostoucí zastoupení mladších
věkových kategorií. Silná účast
předškolních dětí je už téměř tradicí
a narůstají i počty účastníků v dal-

ších mládežnických kategoriích. Na
závodníky čekaly hodnotné ceny od
sponzorů a poděkování si zaslouží i
Městský úřad Řevnice, který se spo-
lupodílel na financování závodu.
V absolutním pořadí zvítězil Ondřej
Procházka (čas 49,4 s), loňský vítěz
Adam Sudek doběhl druhý. V abso-
lutním pořadí žen zvítězila patnácti-
letá Eliška Sudková (56,5 s), druhá
skončila desetiletá Agáta Gefferto-
vá. Nejmladšími účastníky byli dvou-
letí Tabita Granátová a Jarda Kukač-
ka.            Jan ČERMÁK, Řevnice

Auto se po srážce převrátilo na střechu

Sklo, kapota, zrcátka...
Vandalové ničili auto
Zadní Třebaň - Vůz zn. iveco
Daily si 21. října hodinu před půl-
nocí vzali u lávky v Zadní Třebani
»do práce« dva vandalové. Policis-
té na ně byli upozorněni prost-
řednictvím linky 158.
„Hlídka na základě výpovědi svěd-
ků na místě zadržela dva pachatele,
kteří se k činu doznali,“ uvedl veli-
tel karlštejnských policistů Jaroslav
Dolejší s tím, že vandalové poškodi-
li čelní sklo, obě zpětná zrcátka,
přední kapotu a další části vozu. Je-
ho majitelem byla škoda předběžně
vyčíslena na 40.000 Kč. „Důvodem
ničení byl spor pachatelů s vlastní-
kem auta,“ dodal Dolejší.           (mif)

JEDEM. Silnice z Řevnic do Mníšku je uzavřená, ovšem
ne každý si s tím láme hlavu. Foto NN M. FRÝDL

Dvě osobní auta se srazila 28. 10. odpoledne v Karlickém údolí. Jeden z
vozů se po nárazu převrátil na střechu. Řevničtí záchranáři ošetřili tři
lehce zraněné, profesionální hasiči zajistili auta proti ohni a pomáhali
policistům řídit dopravu. „Po zdokumentování nehody jsme otočili vůz
zpět na kola a odstranili ho z vozovky,“ uvedl řevnický profesionální hasič
Pavel Vintera. Foto Bořek BULÍČEK (mif)

Mezi stromy běhaly desítky závodníků

Kudy autem do Prahy? Dobrá rada drahá
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* K veřejnému zasedání se zastupi-
telé Litně sejdou 9. 11. od 19.00 v
zasedací místnosti úřadu městyse.
Jednat budou např. o místních ces-
tách či kanalizaci v Bělči.          (šam)
* Svatomartinský průvod se koná
10. 11. v Hlásné Třebani, sraz je v
17.00 před místní Sokolovnou. „Ne-
zapomeňte se lampion, svíčku a tep-
lé oblečení,“ vzkazují sokolové, kte-
ří akci organizují. (mif)
* Martinské posezení s husou a
svatomartinským vínem pořádá 11.
11. od 12 do 23.00 Klub U Emy ve
Lhotce. Ema BURGETOVÁ
* Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lety se koná 13. 11. od 19.00 v
sále U Kafků. Na programu je mj.
prezentace projektu stavby mateřské
a základní školy.      Jana ŠilhaVÁ
* Setkání se začínajícími podnikate-
li pořádá 14. 11. od 14.00 v Modrém
domečku Řevnice Asociace pro ma-
lé a střední podniky a živnostníky
ČR. Své »podnikatelské« příběhy
představí Řevničané Petr Kozák,
Helena Vaňková a Josef Beneš. Re-
gistrace na: im@2000.cz.           (mif)
* Noční čtení pro čtenáře ve věku od
5 do 10 let pořádá ve čtvrtek 16. 11.
od 18.00 do pátku 17. 11. 10.00 kni-
hovna v Letech. (pf)
* Víkendový keramický kurz se
uskuteční 17. - 19. 11. v budově kina
Liteň, vždy od 9 do 18.00. Cena za
jeden den 500 Kč děti, 900 Kč dos-
pělí. Info na: 603 536 700.         (jak)
* Ve zkušebním provozu »vysílá« v
těchto dnech obecní rozhlas v Zadní
Třebani. Obecní úřad vítá připomín-
ky na kvalitu zvuku. (pef)
* Příspěvky na venkovní pingpon-
gový stůl pro školu v Zadní Třebani
můžete i nadále předávat pí Láznič-
kové ve škole, na obecním úřadu či v
redakci Našich novin. (pef)
* Strážníky a vedoucí pečovatelek
hledá řevnická radnice. Jeden stráž-
ník by měl nahradit odcházející člen-
ku městské policie, druhý má být po-
silou  kvůli nárůstu požadavků okol-
ních obcí a rozšíření služeb. (pan)
* Nového provozovatele webových
stránek obce odsouhlasilo na veřej-
ném zasedání 31. 10. zastupitelstvo
Zadní Třebaně. Stane se jím firma
Galileo Corporation, jež provozuje
stránky Letů či Berouna. Roční po-
platek činí 6 000 Kč + DPH. (pef)
* K požáru u Berounky v Hlásné
Třebani byli 27. 10. ve 13.00 vyslá-
ni profesionálové z Řevnici a místní
dobrovolní hasiči. Hořící hromadu
listí a trávy na břehu řeky zlikvido-
vali jedním vodním proudem a ruč-
ním nářadím.          Pavel ViNTERa
* Dne 18. 10. přijala Městská poli-
cie Černošice telefonické oznámení
od všímavé ženy. Uvedla, že spatři-
la tři osoby vstupovat na cizí poze-
mek a následně do domu. Na místo
vyjely dvě hlídky, strážníci zajistili
prostor okolo nemovitostit. Po chví-
li začali tři muži vylézat oknem ven,
kde na ně již čekali strážníci. Výteč-
níci byli předáni hlídce »státní« po-
licie, která si případ převzala k dal-
šímu šetření.            Michal hOŠEK
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Po letních prázdninách přišel pod-
zim, pro Kynologický klub Lety pří-
mo nabitý akcemi. První zářijovou
akcí  bylo 4. Mistrovství republiky
Kynologické jednoty ČR, které se
16. 9. poprvé konalo v Letech. Záro-
veň se konal 1. ročník Mistrovství
republiky mládeže do 18 let. Akce se
velmi vydařila. Do hlavního závodu
nastoupilo 16 závodníků, mládežní-
ků startovalo šest.
Celý den všechno klapalo jak švý-
carské hodinky. Pachové práce se
konaly na travnatých terénech nad
Mořinou, za lomem Velká Amerika,
ostatní disciplíny byly posuzovány
na cvičáku. Podle ohlasů ze všech
stran se závod povedl, byli spokoje-
ni rozhodčí i závodníci. Akce byla
ukončena odpoledne závěrečným
ceremoniálem, kdy si ti nejlepší vy-
chutnali stupně vítězů. Opomenout
nesmím ani krásné, ručně broušené
poháry z červeného skla, které si
první tři v každé disciplíně odnesli.
Ostatní dostali na památku skleničku
z broušeného červeného skla s lo-
gem závodu. 
Hned 19. září jsme uspořádali ukáz-
ku výcviku pro děti z okolních ma-
teřských škol. Počasí nebylo sice
úplně příznivé, bylo poměrně chlad-
no, ale nepršelo. Na ukázku dorazily
děti z Dobřichovic, Letů a Řevnic,
takže na hrázi u cvičáku bylo na dvě
stovky capartů. Ukázky se moc po-
vedly, dětem se to líbilo a slíbily
nám, že nám nakreslí spousty obráz-
ků s pejsky. Krásné dopoledne jsme
ukončili tím, že si děti hladily naše
pejsky a všichni byli spokojení.
Uteklo jen čtrnáct dnů a čekal nás
10. ročník Podzimního obranářského

závodu. Asi to máme »nahoře« dob-
ré, protože i tentokrát vyšlo počasí
na 100 %. Bylo nádherně. Závodit v
šesti kategoriích přijelo 38 psovodů.

Posuzovat výkony přijeli rozhodčí z
Plzeňského kraje, figuranti Roman
Šonský a Daniel Suchopár výborně
absolvovali všechny obranářské dis-

ciplíny. V kantýně bylo, jako vždyc-
ky, navařeno a napečeno, organizace
fungovala bezchybně. Naprostá spo-
kojenost. Závod byl ukončen závě-
rečným nástupem a dekorováním ví-
tězů. Ceny byly bohaté a bylo jich
hodně, takže i ti, kteří se neumístili
na prvních třech místech, neodjeli s
prázdnou. Sluníčko nám svítilo celý
den a všichni si to pěkně užili.
V polovině října přišly na řadu
zkoušky z výkonu. Počasí bylo opět
velmi příznivé. Sice se nedařilo
všem, kteří se zkoušek účastnili,
všichni nebyli úspěšní tak, jak by si
přáli, ale to je život - snad se bude
více a lépe dařit příště.
V sobotu 28. 10. jsme pořádali pos-
lední letošní zkoušky z výkonu. Ten-
tokrát nám, bohužel, počasí nepřálo,
bylo větrno a deštivo, citelně se och-
ladilo. Také výkonově se nedařilo, z
devíti účastníků zkoušek byli úspěš-
ní jen tři. Podzimní část letošní spor-
tovní sezóny je u konce a my máme
před sebou celou zimu, kdy můžeme
trénovat a docvičit vše, co se nepo-
vedlo a v příštím roce na jaře zkusí-
me určitě zkoušky zopakovat. To by
v tom byl čert, aby to nevyšlo.
Co ale ještě nekončí, to jsou kurzy
pro štěňátka, které se konají po celý
rok, kromě vánočních a letních prá-
zdnin. Je to neuvěřitelné, ale kurzy
jsou stále nabité účastníky. Jsme rá-
di, že se všem u nás líbí, snažíme se,
aby bylo co nejvíce spokojených a
vychovaných pejsků i jejich majite-
lů. Zdá se, že se nám to ve většině
případů daří, lidi se k nám vracejí a
přivedou své známé, kamarády, pří-
buzné. Snad tomu bude tak i nadále.

alena VaNŽURoVá, KK Lety

Když mě přesně před rokem oslovil
kamarád, jestli nechci jet na slowpit-
chový turnaj, nikdy by mne ani ve
snu nenapadlo, že je to začátek něče-
ho nového. Impulz, který dal dohro-
mady partičku manželských párů ze
Svinař, Tmaně, Trubína a Prahy a
složil tak tým, který se »bezhlavě«
přihlásil do amatérské slowpitchové
ligy (amatérská = v týmu mohou hrát
pouze 4 registrovaní hráči softballu).
První turnaj byl dost náročný, fyzic-
ky i psychicky. Ono vyskočit z kana-
pe a sehrát 4 zápasy za den, není prá-
vě nejlepší herní příprava. Navíc,
pravidla softballu nejsou jednodu-
chá. Suma sumárum, na turnaji jsme
skončili bezkonkurenčně poslední.
Co tě nezabije, to tě posílí - nechali
jsme si vyrobit dresy a vyrazili na
další turnaj, tentokrát do Německa a
rovnýma nohama mezi »profesioná-
ly«, tedy bývalé softballové nebo ba-
seballové hráče. Zprvu to vypadalo,

že naše partička Camperos, jak jsme
náš tým pojmenovali, přespávající
ve stanech a karavenech na hřišti a
do noci halekající u kytary, nemá na
takovém turnaji co dělat. Navíc, ne-
poučeni prvním turnajem, jsme na-
skočili do zápasu bez rozcvičení.
Není divu, že některým se natáhly
svaly všemi směry, někomu se do-
konce natrhly, jiní pohyb pocítili na
kloubech a dalším foukala bebíčka
nemocniční ortopedie. Ještě, že jsme
měli na turnaji s sebou děti, které
mohly hrát občas za nás. I přes veš-
keré lapálie jsme ale dokázali poprvé
vyhrát! Během sezony jsme objeli
další tři turnaje a vítězství se začala
objevovat stále častěji. Už jsme se
stali pro ostatní týmy soupeřem a ni-
koliv jen bandičkou »kamperů«, kde
půlka lidí ještě v zimě nevěděla, co
to vlastně softball je. 
Rozloučení s naší první sezonou
jsme dokonali minulý víkend v Hlu-

ku u Uherského Hradiště. Zúčastnili
jsme se již 23. ročníku burčákového
turnaje, který se hraje už jen opravdu
pro radost. Jeho hlavními znaky
jsou: všudypřítomný burčák, hráči v
maskách a dobrá nálada. Díky jedné
prohře jsme se nedostali do finálo-
vých bojů a skončili tak na 5. místě.
Ocenění jsme ale přeci jen získali:
Nejlepší maska turnaje roku 2017!
Sezona je tak za námi a my si může-
me říct – z totálních laiků jsme se v
amatérské slowpitchové lize vyšpl-
hali během sezony ze třináctého na
konečné čtvrté místo. Od zisku bron-
zu nás dělil jeden jediný bod, na st-
říbro scházely bodíky jen dva! Tak

snad nás bedna v příštím roce nemi-
ne!     Lucie BoXaNoVá, Svinaře

Sezona je u konce, kurzy pokračují
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ MAJÍ ZA SEBOU PODZIM NABITÝ ZÁVODY, ZKOUŠKAMI A UKÁZKAMI

Co je vlastně slowpitch
Slowpitch je pálkovací hra podobná
softballu, s jednoduššími pravidly.
Softball neboli fastpitch = rychlý
nadhoz (v ženské extralize ČR dosa-
huje rychlost nadhozu 110 km/h)
Slowpitch = pomalý nadhoz – nad-
hazovač háže obloučkem
V Čechách se nejčastěji hraje CO-
ED slowpitch, tzn. že hrají ženy a
muži společně. V poli je 10 hráčů (5
žen a 5 mužů), na pálku se musí stří-
dat ženy s muži. (box)
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Ohňostroje a dělbuchy děsí naše psí kamarády
Blíží se advent, po něm vánoční svátky a konec roku. S ním přicházejí osla-
vy a »šílenství« se střelbou, ohňostroji a dělbuchy. Každý rok se snažím li-
dem vysvětlovat, aby omezili tuto »zábavu«, která děsí nejen naše psí kama-
rády, ale i zvířata ve volné přírodě. Nevím, proč se tolik lidí vyžívá v téhle
(pro mě) zvrácené zábavě, kterou bezduché střílení v době Vánoc a Silvestra
je. I já se občas ráda podívám na pěkný ohňostroj, který trvá krátkou dobu
a je řízený. Nemělo by to být to bezduché střílení bez varování, nečekaně,
trvající několik dnů, o Vánocích. Když pominu, že lidi, kteří nadávají na
málo peněz, vystřílejí během svátků tisíce do vzduchu, chytá mě vztek… 
Kdybyste o nás už do konce roku neslyšeli, vězte, že jsme i po celou zimu
každou neděli, kromě vánočních svátků a Silvestra, na cvičáku pro malá i
velká štěňata, pro dospělé chlupáče i pro lidi, co mají rádi pejsky. Tak se
někdy, až budete mít cestu okolo, stavte třeba na kávu a na kus řeči...      (av)

»Kampeři« od Berounky vyhráli cenu - za nejlepší masku!

CAMPEROS. Slowpitchové družstvo složené z manželských párů ze Svinař,
Tmaně, Trubína a Prahy ve »vítězných« kostýmech. Foto ARCHIV

NA CVIČÁKU. Děti z mateřských škol při ukázce výcviku psů na cvičáku
letovských kynologů. Foto Alena VANŽUROVÁ
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Letům »utekl« konec i všechny body
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - letovští fotbalisté nepochopitelně
»vypustili« závěr domácího zápasu s dobříší a
nechali soupeři nejen všechny body, ale i první
příčku v tabulce. o tu po zápase v Hostivících
přišly i dobřichovie.                                 (mif)
LETY, 1. B třída
FK lety - MFK dobříš B 2:3
Branky: Chalupa 2
Totální selhání v posledních dvanácti minutách
stálo domácí tři body! Souboj týmů na první a
druhé příčce tabulky byl zpočátku vyrovnaný.
Mírnou převahu přetavili domácí ve vedení ve 21.
minutě - na pas Nejepsy si naběhl Chalupa a křiž-
nou střelou na zadní tyč otevřel skóre. Další šance
Letů zůstaly nevyužity. Po přestávce přišli na hřiš-
tě jiní, aktivnější hosté, ale radovali se opět domá-
cí. V 76. minutě odhlavičkoval Jiří Kischer odkop
hostů na nabíhajícího Chalupu, který si před bran-
kářem věděl rady a zvýšil na 2:0. Dvě minuty nato
si domácí obrana nepohlídala útočníka, který vy-
křesal pro Dobříš naději. Devět minut před kon-
cem hosté z pokutového kopu srovnali. V nasta-

veném čase, když se oba týmy chystaly na penal-
tový rozstřel, zahrál Baubín malou domů, kterou
stačil doběhnout útočník hostů a přehodil vybíha-
jícího Sňozíka. Obrat skóre a krutá porážka pro
domácí byly dokonány!  Jiří KárNÍK
Tatran sedlčany B - lety 3:1
Branka: Jarolím

DOBŘICHOVICE, okresní přebor
dobřichovice - Psáry 3:1
Góly: vlastní, větrovec, Štědroňský
Domácí šli do vedení už ve 2. minutě - střílený
centr si hostující stoper kopl do vlastní sítě. Dob-
řichovice si vypracovaly i další šance a dvě tutov-
ky, žádnou se však nepodařilo proměnit. Ve 24.
minutě obdržel žlutou kartu bývalý ligový hráč a
reprezentant Pavel Kuka, neboť skóroval až po
odpískání z ofsajdu. Ve 27. minutě hosté přeci jen
vyrovnali z nádherně zahraného trestného kopu.
Domácí dál dřeli a byli lepším týmem, ale strh-
nout vedení na svou stranu se jim podařilo až v
62. minutě. Větrovec zachytil na hranici pokuto-
vého území špatnou rozehrávku a nekompromis-
ně zakončil. V 90. minutě uzavřel skóre Štědroň-
ský, když v malém vápně dorážel přízemní cent-
rovaný míč skluzem do odkryté branky.        (oma)
Hostivice - dobřichovice 2:1
Branka: smiovský
Dobřichovice nastoupily bez čtyř hráčů základu a
na hře to bylo znát. Ve 23. minutě se sice ujaly
vedení brankou Smiovského ze skrumáže, jenže
domácí ve 2. poločase dvěma góly strhli vedení na
svou stranu. Hosté zahodili několik šancí a když
konečně vyrovnali, rozhodčí regulérní branku ne-
uznal pro útočný faul. Pár minut před koncem ješ-
tě dal Smiovskému velmi přísnou druhou žlutou
kartu a dohrávalo se v deseti. Dobřichovice po
této porážce klesly na druhé místo.                 (oma)
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - osek 2:2
Branky: Klusák, Ginzel
V souboji sousedů v tabulce musel Karlštejn už
nutně bodovat. Po bezbrankové první půli si díky
školáckým chybám ve středu hřiště hosté brzy do-
stali do vedení. Domácí vyrovnali zásluhou Klu-
sáka, ale Osek se dostal znovu do vedení a nebýt
zákroků Humpolíka, který zlikvidoval několik ná-
jezdů, náskok hostů by narůstal. Ti navíc trefili i
tyč. Alespoň bod zachránil domácím teprve pat-
náctiletý Tomáš Ginzel.                 Michal ŠaMaN
Trubín - Karlštejn 2:1
Branka: semecký
Karlštejn předvedl na půdě pátého celku sympa-
tický, bojovný výkon. Hlavně v první půli aktivní

hrou favorita zaskočil a brankou Semeckého se
dokonce dostal do vedení. Ve druhé části však při-
šlo přísné vyloučení Zbudila a Trubín po hodině
hry dokázal vyrovnat, pak trefil tyč. Tu ale nastře-
lil i Karlštejn. Rozhodující gól přišel po rohovém
kopu v poslední minutě.                Michal ŠaMaN

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Zdejcina - oZT 0:1
Branka: Horváth
V krutých povětrnostních podmínkách, kdy si s
míčem pohrával vítr a hřiště skrápěl déšť, později
dokonce kroupy, byl Ostrovan lepší. Nastřelil tři
břevna, ale půle skončila 0:0. Do té druhé nastou-
pil Horváth a stačilo mu deset minut, aby po cent-
ru Tomáška rozhodl o třech bodech pro Ostrovan.
První listopadový víkend měl OZT volno. (Mák)

SK ŘEVNICE, IV. třída 
Řevnice - Čisovice B 8:1
Branky: Matoušek 3, Pitauer 3, Novák, Pas-
torek
Domácí konečně dokázali využít herní převahy.
Bylo znát, že soupeř přijel skutečně s B týmem.
Už v páté minutě Řevničtí udeřili, což je uklidni-
lo, a pak už jen vpoklidu kontrolovali hru. Na to,
že to byl zápas předposledního s posledním, byla
dominance Řevnic nečekaně výrazná.          (Mák)
Psáry B - Řevnice 2:4
Branky: Hruška 2, Pitauer, dohnalík

OSOV, IV. třída
Zaječov B - osov 0:4
Góly: Zbuzek 2, routa, smetana
Osovští se na souseda z druhé poloviny tabulky
nečekaně vytáhli a vybojovali na jeho hřišti tepr-
ve třetí vítězství v nové sezoně.                         (mif)
osov - lochovice 0:0

Po loňské, ne příliš vydařené, sezóně
si dobřichovičtí volejbalisté startují-
cí v první celostátní lize dali za úkol
zvládnout úvodní část soutěže, aby
mohli hrát v klidu a volejbalem se
bavit. To se jim podařilo splnit sto-
procentně, neboť jsou po osmi ode-
hraných kolech na prvním místě s
náskokem pěti bodů na druhé

BlackVolley Beskydy.
Hned v prvních utkáních ukázali vo-
lejbalisté sílu, když porazili celkem
jednoznačně loňského mistra z Tur-
nova a pak i dlouholetého rivala
MFF Praha. Další zkouškou, zda
byla letní příprava dostatečně kvalit-
ní, byla dvě utkání hraná na horké
moravské půdě. Mladíky z Brna po-
sílené o extraligové borce Dobřicho-
vice porazili 3:0 a Staré Město pak
3:1. I když výsledky napovídají, že
to bylo jednoznačné, nebylo tomu
tak. Kromě jednoho setu, všechny
skončily nejtěsnějším možným bo-
dovým rozdílem.
Po výletu na Moravu čekala dobři-
chovické volejbalisty série čtyř do-
mácích utkání. Hned první zápas s
Nymburkem přinesl porážku. Přes-
tože se jednalo o prohru v tie-brea-
ku, byla to prohra zbytečná - domácí
byli lepším celkem a jen zbytečnými
chybami se připravili o vítězství.
Druhý den už ale nenechali nic ná-
hodě a po velmi kvalitním výkonu
porazili tým ČZU Praha 3:0.
Poslední hrací víkend byl soubojem

generací. Zkušené Dobřichovice při-
jeli potrápit junioři ČZU Praha B,
kde byli k vidění i čerství mistři Ev-
ropy kategorie U19. Dravé mládí se
ale nedokázalo prosadit a po relativ-
ně krátké chvilce odjíždělo s poráž-
kou 0:3. Druhým takovýmto mla-
dým družstvem, které plní roli jaké-
si farmy extraligového týmu, jsou
České Budějovice. I tentokrát volej-
balová budoucnost nenašla recept na

dobřichovické matadory a prohrála
celkem jednoznačně 0:3.
Úvodní část tedy dobřichovičtí vo-
lejbalisté zvládli skvěle a mají dobře
vykročeno k jistotě play-off, případ-
ně i k dalším postupům. A kdo ví,
třeba se jim opět podaří první ligu
vyhrát!
Dobřichovické ženy zvítězily 20. a
21. 10. nad Španielkou dvakrát 3:0.

Jiří GeIssler, dobřichovice

Domácí zápasy
Muži:
- 10. 11. 18:00: Velké Meziříčí
- 1. 12. 18:00: SK Brno
- 2. 12. 17:00: VK Staré Město
- 19. 1. 18:00: Tesla Brno
- 20. 1. 17:00: Beskydy
Ženy:
- 10. 11. 20:00: Hlincovka Č. B.
- 11. 11. 11:00: Hlincovka Č. B.
- 24. 11. 19:00: VK Č. Budějovice
- 25. 11. 11:00: VK Č. Budějovice
- 15. 12. 19:00: Španielka
- 16. 12. 10:00: Španielka
- 12. 1. 19:00: Slávia Č. B.
- 13. 1. 11:00: Slávia Č. B.

Ivanka Caldová, dobřichovice

Úvod první ligy zvládli dobřichovičtí volejbalisté skvěle

Kdy a kde nastoupí příště
FK LETY, 1. B třída: 11. 11. 14:00 FK Lety -
SK Petrovice, 19. 11. 13:30 Zdice - FK Lety
DOBŘICHOVICE, okresní přebor: 11. 11.
14:00 Dobřichovice - Jinočany, 18. 11. 13:00 Mě-
chenice - Dobřichovice
KARLŠTEJN, okr. přebor: 11. 11. 14:00 Karl-
štejn - Beroun B, 19. 11. 13:30 Zdice - Karlštejn
ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída: 11. 11.
14:00 Újezd B - OZT, 18. 11. 13:30 OZT - Liteň
ŘEVNICE, IV. třída: Řevnice na podzim dohrály.
SK OSOV, IV. třída: 12. 11. 14:00 Neumětely B
- Osov, 18. 11. 10:30 Osov - Hostomice B

NEJRYCHLEJŠÍ. Absolutním vítězem 42. ročníku
Lesního slalomu, který se v Řevnicích běžel 4. lis-
topadu, se stal Ondřej Procházka. (Viz strana 11)

Foto Jan ČERMáK

VYHRÁLY. Dobřichovické volejbalistky po vítězství nad Španielkou v závěru
října. Foto A. VAšutoVá


