
Poberouní – v neděli 10. prosince
vstoupí v platnost nový jízdní řád
Českých drah. Přibyl noční spoj z
Prahy a několik vlaků na trati ze
Zadní Třebaně do Litně.
Oproti minulým letům dochází na
trati beroun – Zadní Třebaň – Praha
k podstatným změnám v časové po-
loze taktu. Z berouna už vlaky nebu-
dou odjíždět ve 45. nebo 15. minutě,
ale ve 3. nebo 33. minutě po celé ho-
dině. V pracovní dny tedy první vlak
vyjede z berouna ve 4.03 a nikoli ve
3.45, jak tomu je nyní. Odjezdy ze
Zadní Třebaně tak vycházejí na 15. a

45. minutu, ze Řevnic na 18. a 48.
minutu, z Dobřichovic na 23. a 53.
minutu. 
Vlaky Řevnice – Český brod z čísel-
né řady 99xx nabízené pouze pro
pracovní dny budou odjíždět z Řev-
nic v 8. a 38. minutě, a to již od 5.08.
Spoje v 8.38 a 9.08 budou poslední z
této skupiny 99xx a ukončeny budou
již v Praze hl. n. Odpolední nabídka
této číselní řady začne opět dříve než
v končícím jízdním řádu - ve 13.38 a
posledním bude osobní vlak s odjez-
dem ze Řevnic v 19.38, který nebu-
de zajíždět až do Českého brodu, ale

skončí v Praze. Poslední vlak be-
roun - Praha (číselná řada 88xx) od-
jede ze Řevnic ve 23.48. V noci z
pátku na sobotu a ze soboty na nedě-
li o něm ale nelze hovořit jako o po-
sledním nočním spoji do Prahy, pro-
tože v 1.30 České dráhy vypraví
menší soupravu beroun – Praha,
která pojede zcela mimo takt. Tento
jediný vlak bude zastavovat v Srb-
sku, Všenorech, Mokropsích a Chu-
chli jen na znamení nebo požádání.
Zpět do berouna se z Prahy hl. n.
vrací ve 2.30, ze Smíchova ve 2.38.
(Dokončení na straně 13) (jas)

Muž zemřel - stroj jej
přimáčkl k traktoru
Korno - Neštěstí, které skončilo
smrtí: staršího muže přimáčkl ze-
mědělský stroj k traktoru. Stalo se
ve čtvrtek 9. listopadu mezi vsí
Korno a Karlštejnem.
„Po desáté večer jsme byli voláni na
louku u Korna, kde byl nalezen zra-
něný starší muž,“ uvedl ředitel řev-
nické záchranky bořek bulíček s
tím, že muže přimáčkl zemědělský
stroj k traktoru. „Na místě události
mohl lékař konstatovat již jen smrt -
utrpěná zranění nebyla slučitelná se
životem,“ dodal. Tragédii vyšetřuje
policie. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Sv. Martin přivezl déšť - strana 2
* Ligu vedou muži i ženy - strana 16

Zadní Třebaň - Na zadnotřebaň-
ském obecním úřadu jsou v kan-
celáři starostky Markéty SiMa-
Nové fotografie nejen rodiny, ale
i milovaných koček, kterým do-
slova propadla. Na sklonku října
se dokonce s jednou ze svých svě-
řenkyň v holandském Rijswijku
zúčastnila světové výstavy. 
Simanová kočky miluje a má je pro-
stě všude - na triku, jako přívěšek na
krku, chová je doma, nalezené koč-
ky obývají obecní úřad. Když byla
před třemi lety zvolena starostkou,
práce jí přibylo, ale na kočky si čas
dokáže najít pořád. A není sama -

lásku k malým šelmám podědila i
dcera Markéta KADeŘábKOVá,
se kterou tvoří chovatelský tandem.
Jak dlouho už kočky chováte?
Kočky pod záštitou nadnárodní or-
ganizace chováme od roku 1999, ale
kočky byly v naší rodině i před tím,
vždycky.
Kolik jich máte a jaké to jsou?
Momentálně se naše smečka skládá
ze dvou siamek, jedné britky a deví-
ti mainecoonů. bonusové body nám
přidávají tři zachránění nalezenci a
skupinka pěti mainských mývalích
koťátek, jež už se poohlíží po no-
vých rodinách. (Dokončení na str. 15)

VÍTĚZ. Letošní laureát Ceny Našich novin Jiří Geissler (vlevo) přebírá tablo s dvaceti osmi stokorunami od zástup-
ce partnera ceny Petra Kozáka. (Viz strana 3) Foto Karel RÁŽ

Markéta Simanová a jedna z jejích
koček.        Foto Petra FRÝDLOVÁ

Další noční spoj, změny odjezdů
NA ZAČÁTKU PROSINCE ZAČNE PLATIT NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČESKÝCH DRAH

21. listopadu 2017 - 23 (712) Cena výtisku 7 Kč

Jak budou od prosince
jezdit vlaky do Prahy

Místo kocoura jsme mohli mít pěknou dovolenou!

Zakrvácenému opilci 
naměřili pět promile!
Dobřichovice - Přesně 4,78 promile
alkoholu v krvi naměřili policisté
muži, kterého objevili černošičtí st-
rážníci 7. 11. při noční kontrole par-
ku v Dobřichovicích.
„Ležel v trávě poblíž lavičky a kro-
mě toho, že byl opilý, měl zkrvave-
nou pusu a nos,“ uvedl ředitel černo-
šické městské policie Otmar Klim-
sza. „Navíc se zjistilo, že už dřív by-
lo vydáno nařízení k jeho umístění do
protialkoholní léčebny,“ dodal. Poté,
co muž nadýchal bezmála 5 promile,
byla přivolána záchranka. „Protože
mohl být ohrožen na životě, rozhodl
lékař o převozu zraněného opilce do
nemocnice,“ uzavřel ředitel.      (mif)

Cenu NN získal sokol,
ochotník a recesista
Lety – Zaplněná letovská náves byla
11. 11. na sv. Martina svědkem vy-
hlášení laureáta Ceny Našich novin
- Ceny Arnošta Tučka. Stal se jím Ji-
ří Geissler z Dobřichovic, hospodář
místního Sokola, organizátor mnoha
akcí a nadšený ochotník.
Jméno letošního vítěze ankety divá-
kům oznámil držitel Ceny NN za
loňský rok Jiří Hrách z Litně. Geis-
sler kromě diplomu a věcných darů
od redakce získal i 28 stokorun – za
každý rok existence Našich novin
jednu – od Petra Kozáka, ředitele
firmy K&V elektro, která je partne-
rem Ceny NN. Nejvíce preferenč-
ních hlasů od čtenářů v anketě obdr-
žela trenérka malých házenkářů Ště-
pánka Jandusová z Řevnic - z celko-
vého počtu 55 hlasů, které dorazily
do redakce NN, bylo 22 pro ni. Ště-
pánka pak vylosovala jméno jedno-
ho z autorů preferenčních hlasů: Pa-
trik Hochmal ze Zadní Třebaně do-
stal prémii 1.000 Kč od P. Kozáka a
celoroční předplatné NN.          (Jok)
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Martin místo sněhu přivezl - déšť!
FRONTY NA POSVÍCENSKÉ KOLÁČE A ZABIJAČKOVÉ DOBROTY SE LETOVSKOU NÁVSÍ VINULY JAKO HADI
Tradiční svatomartinské posvícení se
konalo 11. listopadu na návsi v Le-
tech. Dopoledne bylo vcelku slušně,
jen foukal vítr a bral stánkařům věci.
Pak se vítr utišil, ale pro změnu se
spustil déšť a navečer, když hrála
skupina Vosí hnízdo a konal se lam-
pionový průvod, dokonce lilo. 
Návštěvníků letos dorazilo hodně.
Fronty na posvícenské koláče a na
zabijačkové dobroty se vinuly po ná-
vsi jako hadi a myslím, že na některé
zájemce se asi nedostalo. Odhad-
nout, kolik lidí na letovskou náves
přijde, je každoročně pro pořadatele
oříšek. Některé roky nám na posvíce-
ní jídlo zbylo, jindy, jako letos, se
koláčů a jitrnic nedostává. Věřím ale,
že ti, kteří na posvícenské dobroty
čekali zbytečně, nám odpustí a příští
rok, kdy bude obec slavit 930. výro-
čí od první zmínky o Letech, se při-
jedou podívat znovu. 
I tentokrát byla na návsi spousta
stánků se sladkostmi i dobrým pitím.
Kdo chtěl, mohl koupit svetry, čepice
nebo rukavice, nechyběly ani praže- né ořechy či teplé kaštany. U košíká-

ře se dalo vybrat pěkné proutěné
zboží, krabičky, ošatky, košíky... 
Co se týká programu, určitě si mohl
vybrat každý. Zatančily dětičky z
mateřské školky, ze školinky NONA,
kapela Třehusk zahrála staropražské
písničky. Táhla i rocková skupina

Vosí hnízdo - na hodinu rozpálila lidi
na návsi. V průběhu odpoledne přijel
svatý Martin na bílém koni a připil si
se starostkou vínem. Děti i dospělí si
užili soutěže v pojídání koláčů, vidě-
li jsme představení šermířů a navečer
ohňovou show. Také jsme se dozvě-
děli, kdo letos vyhrál cenu Našich

novin (viz strana 3) a místní starost-
ka ocenila dva Letováky za nezišt-
nou práci s dětmi. Martin Ryšavý ve-
de hasičský kroužek, Oldřich Lim-
port, který letos oslavil 85. narozeni-
ny, trénoval nejmenší letovské fotba-
listy celých 17 let. Díky!

Alena VAnŽUrOVÁ, Lety

Na konci října jsme se s dětmi ze školky v Zadní Třebani
vydali do berounského Muzea Českého krásu, kde jsme
si užili akci Halloween v muzeu. Připravené úkoly děti
bez problému splnily a dostaly za to mnoho odměn. 
Další dlouho očekávanou akcí byl 9. listopadu svato-
martinský průvod, který jsme pořádali spolu se základní
školou. Na školní zahradě děti splnily několik úkolů, a
pak jsme se vydali na průvod, který byl ukončen u res-
taurace Na Ostrově. Tady nám jeden z rodičů řekl pověst
o svatém Martinovi a rozdal domácí svatomartinské
rohlíčky. 
Den nato jsme si ve školce pokusili rohlíčky upéct sami
a - velmi se nám povedly. Hned po pečení nás navštívi-
lo divadlo s pořadem Hrajeme  si celý den. Poznali jsme
mnoho nových hudebních nástrojů, zazpívali si s herci,
zasoutěžili jsme si a na konec si i zatancovali. Těšíme se
na zdobení perníčků s paní Chlaňovou 28. 11. i na Ad-
ventní tvořivé odpoledne pro rodiče a jejich děti, které
se bude konat 30. 11. od 16.00 v naší školce.  
Rozsvěcení vánočního stromu se uskuteční první ad-
ventní neděli, letos tedy 3. 12., od 16 hodin. Vánoční vy-

stoupení pro rodinu i veřejnost se bude v kulturním do-
mě konat  v neděli 17. 12. od 14 hodin. Těšíme se na vás
i všechny vaše blízké.         Michala VObOrníkOVÁ, 

MŠ Zadní Třebaň

Svatomartinský lampionový průvod se v Hlásné
Třebani uskutečnil v pátek 10. listopadu. I když
byla docela velká zima, sešlo se překvapivě hodně
dětí. 
Sraz byl u sokolovny, která byla pěkně nasvícena
loučemi. Caparti si zapálili lampiony a průvod

vyrazil ke kapličce na návsi, která byla rovněž
krásně osvícena. Pro děti zde bylo připraveno di-
vadélko Legenda o sv. Martinovi, které připravila
Lenka Snopková a Pavel Kotík. Malí diváci ani
nedutali a dokonce se našli i odvážlivci, kteří za-
recitovali básničku o sv. Martinovi. Po skončení
divadélka se průvod vydal na cestu obcí a vrátil se
zpátky k sokolovně. Zde byl již připraven oheň na
grilování buřtů. Nejdříve se však děti ohřály tep-
lým čajem a pochutnaly si na rohlíčcích plněných
mákem, ořechy a tvarohem, které napekla Jana
Šváchová. A pak se šlo na ty buřty. První opekl
starosta Sokola Vladimír Kunc a překvapivě mne
jím obdaroval, abych posoudila, je-li vůbec jedlý.
Byl vynikající - moc děkuji. Pro dospěláky bylo
připraveno svařené víno a pivo. Vládla velmi dob-
rá nálada, i když bylo docela chladno. V prosto-
rách vývařovny se ještě pak konaly souboje - há-
zení kroužků na meče rytířů. I malí caparti se po-
koušeli a rytíři měli co dělat, aby kroužky pochy-
tali. Velmi zdařená akce. Díky Vladimíru Kunco-
vi, Lence Snopkové, Janě Šváchové, Pavlu Kotí-
kovi, Martě Starýchfojtů a vůbec všem, kteří se na

její přípravě podíleli. I když  sv. Martin na bílém
koni nepřijel, určitě byl spokojen. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Hlásnotřebaňští pochodovali s lampiony a grilovali buřty

NA POSVÍCENÍ. Malí hasiči na letovské návsi předvedli požární útok a nechyběla ani populární soutěž v pojídání
posvícenských koláčů. Foto NN M. FRÝdL

Caparti si ve školce upekli svatomartinské rohlíčky

Jedenačtyřicet vzorků letošní teku-
té vinné révy z produkce morav-
ských vinařů mohli ochutnat účast-
níci Slavnosti svatomartinských
vín, která se konala 11. 11. v Karlš-
tejně. První lahev otevřel bývalý
vedoucí místní vinařské stanice Ri-
chard Kolek (na snímku) v 11 ho-
din a 11 minut. Servírovala se sva-
tomartinská husa, zahrála cimbá-
lová muzika.  Foto NN M. FRÝdL

Trasu lemovaly pohádkové
a večerníčkové postavy
Stejně jako minulý rok i letos se dobřichovičtí
skauti zhostili příprav Lampionového průvodu
pro veřejnost. Akce se uskutečnila na svatého
Martina, tedy v sobotu 11. listopadu.
Pro návštěvníky byla po setmění připravena trasa
podél cyklostezky mezi zámkem a lávkou v Dobři-
chovicích, lemovaná pohádkovými a večerníčko-
vými postavičkami. Na konci stezky čekalo na pří-
chozí malé sladké překvapení. I přes nepříliš příz-
nivé počasí dorazilo na akci kolem dvou stovek
dětí a rodičů s lampiony. Příští rok na viděnou!

Marta KadeřáBKová, skauti dobřichovice

DOBŘE SE BAVILY. Zadnotřebaňské děti při sledování
divadelního pořadu.      Foto Michala voBoRNÍKová

Koštovali mladé víno

V PRŮVODU. Účastníci svatomartinského prů-
vodu v Hlásné Třebani.      Foto Jitka švecová



Cenu bych vyměnil za život kamaráda!
„VŠE DĚLÁM PRO RADOST SVOU I SVÉHO OKOLÍ,“ TVRDÍ ČERSTVÝ LAUREÁT CENY NAŠICH NOVIN
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Lety - Je o něm slyšet každou chví-
li: tu šlape po svých kolem repub-
liky, tu organizuje setkání majite-
lů corvet či festival svíčkové omáč-
ky, tu baví diváky na prknech
ochotnického divadla. V sobotu 11.
listopadu Jiří GEISSLER z Dobři-
chovic převzal Cenu NN určenou
těm, kteří se nezištně snaží, aby se
v našem kraji žilo lépe. 
Při přebírání ceny na letovské návsi
jsi vypadal dost zaskočeně – vážně
tě ocenění tak překvapilo?
Kdybych věděl, nebo jen tušil, že to
dopadne takto, vzal bych si alespoň
lepší košili a bundu. To, co dělám,
dělám zejména pro radost svou i své-
ho okolí a přiznám se, že cenu NN
jsem dosud sledoval jako něco, co se
mě příliš netýká. Že jsem se ocitl
mezi nominovanými, jsem si přečetl
náhodou. Jsem ale obyčejný chlap,
přiměřeně ješitný - ocenění mě tudíž
velmi potěšilo a vážím si ho. Na dru-
hou stranu je třeba si vážit i ostatních
nominovaných, zejména těch, kteří
se v užším výběru objevují opakova-
ně. Vím z vlastní zkušenosti, že něco
zorganizovat vyžaduje mnohdy vel-
ké úsilí, ale že ještě daleko větší úsilí
je třeba věnovat soustavné práci. Ne-
ní to žádná falešná skromnost, není
to klišé, je to prostě konstatování.
Ty toho ale rozhodně také neděláš
málo: vedeš dobřichovický Sokol,
hraješ ochotnické divadlo a pomá-
háš s jeho »provozem«, pořádáš set-
kání aut zn. Corvette, s agenturou
GEI-ŠA organizuješ Brdský festival
svíčkové omáčky, letos jste se pre-
miérově pustili do pokusu o rekord
v počtu piknikujících…
Jak to říci, abych se nikoho nedotkl,
nebo neprovokoval. Pracoval jsem v
minulosti hodně a vydělal hodně pe-
něz. V těch letech jsem občas vys-
větloval, že sezením v hospodě kaž-
dý den od 4 odpoledne se to určitě
nepodaří a že pokud jezdím v dra-
hém autě, je to výsledek většího na-
sazení. Dnes vím, že to nebylo jen
nasazení a píle, ale mnohdy shoda
náhod, okolností a často i štěstí...
Jednoho krásného dne jsem se však
dostal na rozcestí. Měli jsme s part-
nerem královsky rozjetý busines a já
najednou zjistil, že mé děti jsou zdi-
vočelé, nezvladatelné a že pokud ne-
zasáhnu, skončí to dvojnásobným
prů.., problémem a přijdu o ně. V
tom nejlepším jsme se rozešli s kole-
gou, já se začal věnovat otcovství na
více než plný úvazek a děti si vzal do
své péče. A protože tu naštěstí ne-
vládne Barneverned, s trochou odpo-
vídajícího násilí se mi je podařilo
srovnat. Dnes vím, jak moc dobré
rozhodnutí to bylo a děti mně to vra-
cejí. Podnikání jsem utlumil a zjistil,
že nepotřebuji vrtulníky, tryskáče
ani jiné vymoženosti. Jak se děti
srovnaly a já si vše uspořádal, zjistil
jsem, že mám spoustu volného času.
Trávil jsem ho na tenise, golfu, u ba-
zénu, ale nebylo to ono. Bylo mi
hloupé, že se flákám a ostatní jsou
tou dobou v práci. Už před tím jsem
věnoval volný čas práci v klubech a
spolcích, tak jsem to jen zintenzivnil
a najednou zjistil, že už zase skoro
nevím, kam dřív skočit. Někteří lidé,
si klepou na čelo, proč to dělám, ně-
kteří závidí, jsou tací, co mě hodně
nemají rádi, ale naštěstí jsou i tací,

co se se mnou rádi posadí ke kávě a
poklábosí, připojí se, pomohou, pří-
padně ocení můj přínos »lázeňské-
mu dobřichovickému životu«.
Mimochodem, co máš, resp. co má-
te v plánu na příští rok?

V první řadě bych chtěl dokončit po-
chodování po hranicích. Napadlo mě
neskromně, že kdybych trochu natá-
hl krok, dokázal bych možná dojít
nejen do plánovaného cíle u nádraží
v Chebu, ale že by se z Chebu dalo
dojít až do Dobřichovic. Měl bych
radost, kdyby si se mnou pár posled-
ních dnů ty závěrečné kilometry st-
řihlo co nejvíce místních a domaší-
rovali bychom společně až do Dobři-
chovic. Uvidíme, jak to bude...
V květnu přijedou korvety a mě moc
potěšilo, že Rebelky OK, skákačky
přes švihadlo, se samy pídily po ter-
mínu. Budou mít těsně před dalším
mistrovstvím světa a rády by doma
ukázaly, s čím na něj vyrazí. Jejich
loňské vystoupení se setkalo s vel-
kým ohlasem a mohu prozradit, že
pokud se nic nestane, vystoupí v so-
botu 19. 5. 2018 kolem 17.00 na kři-
žovatce 5. května a Fügnerovy. 
Na podzim nás čeká další pokus o
piknikový rekord - nedá to mně ani
Jiřímu Šafránkovi, kolegovi z Agen-
tury GEI-ŠA, spát a rádi bychom se
dočkali alespoň tisícovky účastníků.
V těsném závěsu přijde již 5. ročník

festivalu svíčkové omáčky. Jeden z
nadšených porotců možná oživí star-
tovní pole o účast 2-3 kuchařských
škol, já doufám v účast společnosti
Jídelní a lůžkové vozy. Kdo poslední
dobou jel vlakem a dal si svíčkovou,

dá mi za pravdu, že by jejich kucha-
ři naději na dobré umístění měli. 
Na tenisech musíme rekonstruovat
klubovny, v Sokole dokončit rekon-
strukci penzionu a dále se věnovat
pravidelnému chodu jednoty. V
divadelním spolku to budou kromě
jiného divadelní slavnosti na začátku
léta. Hlavně, aby zdraví a pohoda
byly, to ostatní se nějak vyvrbí.
Laureát Ceny NN vždy dostane
hned po vyhlášení výsledků mož-
nost promluvit na jevišti. Letos z
toho sešlo - co bys tedy po svém oce-
nění chtěl vzkázat ostatním?
Možná je dobře, že to tak dopadlo.
Asi bych řekl, že bych, při vší úctě k
Našim novinám i jejich ceně, tohle a
ještě spoustu dalšího vyměnil za ži-
vot našeho kamaráda a souseda, kte-
rý zcela nečekaně a náhle zemřel v
54 letech, pět dnů před vyhlašová-
ním výsledků ceny. 
A taky bych poděkoval svým nej-
bližším, nejen za podporu, to se tak
přeci děkovává. Já bych jim poděko-
val hlavně za jejich chladný rozum a
bystrý úsudek. Napadá mě tolik kra-
vin, které bych chtěl organizovat, že

bez nich a jejich brzdy bych asi už
bydlel v Bohnicích.
Jak se podle tebe žije v našem kraji
a co by bylo potřeba udělat, aby se
tu žilo ještě lépe?
Řekl bych, že jsem až patologicky
svázaný s tímto krajem, nebo ještě
lépe s Dobřichovicemi, a vlastně si
nedokáži představit, že bych měl žít
někde jinde. Díky tomu budu asi po-
někud nekritický, ale ze zkušenosti
vím, že lidé přijíždějící do našeho
městečka jsou zpravidla okouzleni
atmosférou, jež tady vládne. A i když
se občas dokážeme pohádat a nesou-
hlasit spolu, jako celek to tu funguje
báječně. Takže bych spíš zlepšoval
na té vyšší úrovni. Na úrovni města,
regionu je to fajn, pak sem ale přije-
de prezidentský kandidát Jiří Drahoš
a během necelých 2 hodin ukáže
svým příkladem přítomným na ten
úděsný marasmus, na který jsme si
za těch posledních několik let od té
stávající ubohé prezidentské figurky
a jejího okolí zvykli a kterého si
dnes již téměř nevšímáme. To mě
děsí a znepokojuje zároveň více, než
třeba díry v silnici ve Všenorech. 
Komu bys podobnou »děkovací« ce-
nu udělil ty osobně?
To je ale strašně těžká otázka, kterou
doopravdy neumím zodpovědět.
Vím o práci a nasazení Dobřichovic-
kých, nesmírně si vážím nasazení a
práce, kterou našemu Sokolu věnuje
Jarda Čermák, ale jednoho konkrét-
ního vybrat neumím. Zejména když
se vybírá nejen z našeho nejbližšího
okolí. Už však vím, že laureáti této
ceny se napříště zúčastňují výběru
svých následovníků a jsem tedy od
teď daleko všímavější a otevřenější
ke všem informacím i zprávám o
událostech v celém regionu a o po-
dobných nadšencích, abych příští
rok mohl také do výběru kvalifiko-
vaně zasáhnout.
Kromě diplomu a věcných darů jsi
obdržel i prémii v podobě 28 stoko-
run. Už jsi s ní nějak naložil?
S těmi penězi se stalo to samé, co s
ostatními. Rozkutálely se. Obrazně i
fakticky (ale jen skoro). Jak jsem byl
z toho všeho přepadlý, ještě při foce-
ní těsně po vyhlášení jsem s tím tab-
lem nešikovně manipuloval, až krycí
sklo prasklo a tak tak, že stokoruny
vítr neroznesl po okolí. Naštěstí ne-
foukalo, takže jsem je dovezl domů
všechny. Ještě ten večer jsme jeli s
přítelkyní Janou na nákup do Makra,
za 15 stovek koupili trvanlivé i po-
třebné potraviny a nákup tam hned
odevzdali do sbírky pro sociálně sla-
bé, která se v sobotu konala. Ke
zbytku přidám další peníze a použi-
jeme je na nákup dárků pro děti z
dětských domovů v rámci stromu
splněných přání, který již leta orga-
nizuje restaurace Zámecký had v
Dobřichovicích. Můj otec mě učíval,
jaký je rozdíl mezi lidmi bohatými a
zbohatlými a že minimálně ti bohatí
by měli dbát na podporu těch, co v
životě takové štěstí neměli. Štěstí na
rozum, inteligenci, vzdělání, rodinu,
příležitosti, přátele… Ti, co mě zna-
jí, dobře vědí, že toto není žádné se-
bechlubné a sebestředné prosazová-
ní se, ani libozvučná fráze, ale spíš
návod těm, co to ještě nepochopili a
nezkusili, aby se i oni zapojili do po-
moci potřebným.  Miloslav FRÝDL

S DARY. Jiří Geissler bezprostředně poté, co byl v Letech vyhlášen letošním
laureátem Ceny Našich novin.                                        Foto NN M. FRÝDL
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Proměny narozeniny oslavily tancem
NÁVŠTĚVNÍCI MOHLI V ŘEVNICKÉM KINĚ VIDĚT COUNTRY, MODERNU, POHÁDKOVÉ MOTIVY I BALET

Oslavu v řevnickém kině moderoval
Olda Burda. Proměny se svojí zakla-
datelkou a vedoucí Ivanou Zrostlí-
kovou v čele předvedly country,
modernu, pohádkové motivy a do-
konce i balet. V jednom bloku je
naživo doprovázela staropražská ka-
pela Třehusk. Program trval téměř
dvě hodiny, diváci mohli vidět 21

tanců. Největší zásluhu na choreo-
grafiích mají Jan Martínek, Eliška
Kenclová, Lenka a Ivanka Zrostlíko-
vy. „Ale zapojují se i samotné děti a
prý je to moc baví,“ uvedl moderá-
tor. To, co tanečníci předvedli, bylo
obdivuhodné a diváci v sále odměni-
li Proměny dlouhotrvajícím potles-
kem. „Jsem pyšná na syna Lukáše i
na všechny, kteří se zasloužili o to,
co jsme dnes mohli vidět,“ sdělila
dojatá Martina Navrkalová, mamin-
ka  jednoho z tanečníků Proměn. 

Díky Honzíkovi Martínkovi, Lence,
babičce Věrce Hrubé a všem rodi-
čům i příznivcům, kteří pomohli ne-
jen s touto akcí, ale pomáhají nám
celý rok!“ vzkazuje Ivanka Zrostlí-
ková. „A můžete se k nám přidat, no-
vé členy přijímáme stále. Věkové
omezení nemáme. Bereme každého
od tří let do... no tančím i já...“ dodá-
vá. Petra FRÝDLOVÁ,

Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
22. 11. 20.00 NEPŘESADITELNÝ
24. 11. 17.30 PŘÍŠERÁKOVI
24. 11. 20.00 BÁBA Z LEDU
25. 11. 13.45 MAXINOŽKA
25. 11. 15.30 PO STRNIŠTI BOS
25. 11. 17.30 TÁTA JE DOMA 2
25. 11. 20.00 VRAŽDA V ORIENT EX-
PRESU
29. 11. 20.00 TOM OF FINLAND 
1. 12. - 2. 12. 17.30 (So 15.30) PAD-
DINGTON 2
1. 12. 20.00 NÁDECH PRO LÁSKU
2. 12. 13.45 ANDĚL PÁNĚ 2
2. 12. 17.30 7 ŽIVOTŮ
2. 12. 20.00 KVARTETO

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
21. 11. 17.30 MILADA
21. 11. 20.00 DOKUD NÁS SVATBA
NEROZDĚLÍ
22. 11. 13.45 JÁ, PADOUCH 3
22. 11. 17.30 ALIBI NA KLÍČ
22. 11. a 5. 12. 20.00 (Út 17.30)
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
23. 11., 1. 12., 6. 12. 17.30 (Čt 15.30) PO
STRNIŠTI BOS
23. a 26. 11. 18.30 TÁTA JE DOMA 2
24. 11. 19.00 NABUCCO - záznam opery
25. 11. 15.30 PŘÍŠERÁKOVI 3D
25. 11., 27. 11. a 4. 12. 17.30, 29. 11.
20.00 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
25. 11. (20.00), 29. 11. (17.30) LIGA
SPRAVEDLNOSTI 
26. 11. 15.30 MAXINOŽKA
27. 11. 20.00 TOM OF FINLAND
28. 11. 17.30 ČÁRA
28. 11. 20.00 HRÁČI SE SMRTÍ
2. 12. a 4. 12. 17.30 (Po 20.00) LIGA
SPRAVEDLNOSTI (Po 3D)
30. 11., 2. 12., 6. 12. 18.30 (So+St 20.00)
7 ŽIVOTŮ
1. 12. 20.00 METALLICA QUEBEC
MAGNETIC
2. 12. a 3. 12. 15.30 PADDINGTON 2
3. 12. a 5. 12. 18.30 (Út 20.00) NÁDECH
PRO LÁSKU

KINO RADOTÍN
21. 11. 17.30 VRAŽDA V ORIENT EX-
PRESU
21. 11., 23. 11., 20.00 (ČT 17.30) LEO-
NARDO: Z NÁRODNÍ GALERIE V
LONDÝNĚ
22. 11. a 28. 11. 17.30 DOKUD NÁS
SVATBA NEROZDĚLÍ
22. 11. 20.00 ZAHRADNICTVÍ: NÁ-
PADNÍK
23. 11. a 25. 11. 20.00 (So 17.30) TÁTA
JE DOMA 2
24. 11. 17.30 PŘÍŠERÁKOVI 3D
24. 11. - 25. 11. 20.00 ZAHRAD-
NICTVÍ: NÁPADNÍK
25. 11. 15.30 LAJKA
28. i 30. 11. 20.00 (Čt 17.30) VERMEER:
Z NÁRODNÍ GALERIE V LONDÝNĚ
29. 11. 17.30 SBOHEM DĚCÁKU
29. 11. a 5. 12. 20.00 (Út 17.30) DOMA
JE TADY
30. 11., 2. 12. 20.00 (So 17.30) KVARTETO

SLAVILI TANCEM. Lenka Zrostlíková s Janem Martínkem při narozenino-
vých oslavách Proměn v řevnickém kině.                   Foto Jakub KENCL

Tipy NN
* 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)  
* Jan Kavka trio zahraje jazzovou
hudbu 21. 11. od 20.00 v Clubu Ki-
no Černošice. (vš)
* Dvacáté narozeniny oslaví taneč-
ní soubor Klíček 23. 11. od 17.00 v
kině Řevnice. Program, v němž se
představí tanečníci od šestiletých po
osmnáctileté, je sestaven z lidových
tanců, vánočních a plesových chore-
ografií.    Ludmila ChROusTOVÁ
* Besedu s vojenským historikem
Eduardem Stehlíkem hostí 23. 11.
od 18.00 Modrý domeček Řevnice.
Hlavním tématem budou čeští legio-
náři za 1. světové války. (kmč)
* Divadelní představení Konec
Švandy aneb Hvězda padá z mostu
uvede soubor Křoví 23. 11. od 19.00
v Kulturním středisku U Koruny
Radotín. Vstupné 150 Kč.         (dar)
* Michal Němec a Marie Puttnero-
vá z kapely Jablkoň, kteří v duu vy-
stupují pod názvem Půljablkoň, za-
hrají a zazpívají 24. 11. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino.             (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
* Kapela Slapdash Rockabilly vy-
stoupí 25. 11. od 19.30 v klubu U
Emy Lhotka.   Ema BuRGETOVÁ
* Květinové dekorace, keramiku,
vánoční výzdobu i aranžovací po-
můcky můžete vidět v sále Dr. Für-
sta Dobřichovice od 25. 11. do  3.
12., denně 13.30 - 18.30.              (ak)
* Requiem za Karla IV. hostí 26. 11.
od 14.00 kaple sv. Mikuláše na
hradě Karlštejně. (nar)
* skupiny Zuby Nehty a Iritující
Pýchora koncertují 1. 12. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Kurz vitráž formou Tiffany, na
němž si budete moci vyrobit šperk,
andílka do okna či dárek pod stro-
meček, pořádá 2. 12. od 10 do 15.00
klub U Emy Lhotka. Cena 560 Kč,
nutná rezervace. (ebu)
* Mikulášské odpoledne pro děti
pořádá 2. 12. od 15.00 OÚ Velký
Chlumec. Děti kromě nadílky čekají
soutěže a výroba vánočních dárků z
papíru. (zch)
* Taneční orchestr J. Váchy a Jazz
Elements zahrají na 22. Mostovém
plese, který se koná 2. 12 od 20.00 v
hale Bios Dobřichovice.               (ak)
* Koncert kapel Znouzectnost a
Klika na vás čeká 2. 12. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino. (vš)
* Adventní věnce, vánoční věnce i
keramika budou k vidění na předvá-
noční výstavě 2. 12. od 11 do 18.00
a 3. 12. od 11 do 16.00 v České hos-
podě v Hlásné Třebani.               (mif)

Nové cédéčko natáčela dětská lido-
vá muzika Notičky z Řevnic. Na
čtyři dny měla objednalé studio v
Nouzově u Kladna. Čtvrtý den ale
nenatočila vůbec nic - v důsledku
vichřice, která se prohnala nejen
naším krajem, vypadl proud. Po-
slední písničky se tedy nahrávaly v
náhradním termínu, 15.11., a teď už
všechny čekají na zpracování. Na
desce, s níž Notičkám velice po-
mohli skladatel Josef Fiala a režisér
Jan Martínek, budou zhudebněné
básně Jaroslava Seiferta. Křest CD
je naplánován na 16. 6. 2018, kdy
se v řevnickém Lesním divadle us-
kuteční koncert  nazvaný 20 let ra-
dosti s Notičkami. Písně z nové
desky ale můžete slyšet už letos na
vánočním koncertě 3. 12. od 18.00
v pražském kostele Šimona a Judy.

Soubor zahraje, zazpívá i ztvární
lehce strašidelného Starého vodní-
ka, půvabný Rozhovor či zádumči-
vou Vánoční koledu ze Seifertovy
sbírky Chlapec a hvězdy. Sedm
básní z pera nositele Nobelovy ce-
ny za literaturu zhudebnil plzeňský
violista Josef Fiala, choreografie se
ujala tanečnice a choreografka Ma-
rie Brennerová. Soubor na koncertě
představí i osvědčené koledy ze tří
vánočních CD, chybět nebude ani
vystoupení nejmenších čtyřletých
dětí. Vstupenky si můžete objednat
na: lenka1kolarova@seznam.cz i
na tel.:  603 245 784. V neděli 10.
prosince můžete od 17.00 Notičky
slyšet na krátkém Vánočním kon-
certě v areálu  zámku Svinaře.

Petra FRÝDLOVÁ,
Zadní Třebaň

Na oslavách bude
koberec i limuzína
Černošice - Patnáct let své novodo-
bé historie oslaví 25. listopadu Kino
Club v Černošicích.
Výroční večer začne ve 20 hodin a
připraveno bude promítání filmů,
červený koberec, limuzína, dort,
raut, cocktail bar, grilovaná kýta a
další atrakce. Účinkují Bubny Pra-
ha. (vš)

Dotočili cédéčko a chystají vánoční koncert

V PRAZE. V pátek 10. listopadu se Notičky zúčastnily setkání dětských li-
dových muzik v pražských Letňanech. Foto NN M. FRÝDL

3. Tolik roků má nejmladší člen. 10. Tolik let existují. 30. Tolik mají
členů. 130. Tolik dětí jimi prošlo. Vše se týká řevnické taneční skupiny
Proměny, která 5. listopadu oslavila deset let svého trvání.
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 23/2017 (241)

PODZIMNÍ DOBROTY. Děti ze všeradické školky s podzimními »dary«. Foto Kristýna LAPÁČKOVÁ

Ve školce »kuchtili«
jablečný salát i štrůdl
Děti z MŠ Všeradice každoročně
poznávají na podzim ovoce a zele-
ninu. Nejprve s učitelkami chodí po
okolí Všeradic, hledají ovocné stro-
my, povídají si o tom, kdo doma co
pěstuje. Ovoce a zeleninu pak po-
znávají ve školce pomocí smyslů.
Děti poprosíme, aby si přinesly z
domova nějaký kousek ovoce či ze-
leniny a potom donesené plody po-
znávají podle chuti. Nejprve si ovo-
ce a zeleninu prohlédnou, pojmenu-
jí a následně ochutnávají poslepu a
určují, jak to chutná. Po ochutnávce
je na řadě příprava jídla. Letos jsme
s dětmi dělali ovocný salát i ovocné
smoothie, ze zeleniny nám kuchař-
ka uvařila polévku. Také jsme pekli
jablečný štrůdl. Kromě toho děti po-
znávaly i další plody a vyráběly z
nich. Podzim jsme si užili naplno a
teď už se začínáme těšit na Vánoce. 

Kristýna LAPÁČKOVÁ, 
MŠ Všeradice

Světlušky se chystají do dvora
TMAŇSKÉ DĚTI ČEKÁ VYSTOUPENÍ VE VŠERADICÍCH, KARLŠTEJNĚ I BEROUNĚ

Z podbrdského kraje
* Koncert s názvem V hlavní roli
akordeon pořádají 25. 11. od 16.00 v
kostele Osov místní farnost a spolek
Jeřabinky. Marie PLECITÁ
* Kladenská heligonka zahraje na
Odpoledni s dechovkou, které se v
Zámeckém dvoře Všeradice koná
26. 11. od 15.00. Vstup 80 Kč. (bp)
* První Adventní bohoslužba se ve
Sboru Jiřího z Poděbrad v Tmani us-
kuteční 26. 11. od 17.00. Akci pro
děti nazvanou Zazpívej si s Andě-
lem... pro Mikuláše tmaňský sbor
hostí 5. 12. od 17.00. (jak)
* Na rozsvícení vánočního stromu v
Zámeckém dvoře Všeradice 2. 12.
od 18.00 vystoupí místní školka,
Třehusk a Světlušky z Tmaně. (mif)
* Adventní koncert Stella Splen-
dens, jehož náplní bude středověká
hudba s adventní a mariánskou té-
matikou, se koná 3. 12. od 16.00 v
kostele v Osově. Vystoupí soubor
Societas Musicalis pod vedením
Aleny Maršíkové. (map)

Na několik svátečních vystoupení se
chystá dětská skupina Světlušky z
Tmaně. To úplně první nás čeká 2.
12. od cca 18.20 ve Všeradicích. V
Zámeckém dvoře už jsme při rozsvě-

cení vánočního stromu vystupovali
loni a děti si to náramně užily. Na-
opak poprvé budeme účinkovat na
Karlštejnském královském adventu -
na náměstí pod slavným hradem nás
můžete vidět i slyšet 3. 12. od 14.00.
O týden později, v neděli 10. 12., bu-
deme od 14.00 součástí adventního
programu na náměstí v Berouně.
Všechny zmíněné akce s námi absol-
vuje Anetka Špačková, nadějná
tmaňská zpěvačka, studentka Mezi-
národní konzervatoře v Praze. 
Ve středu 8. 11. jsme s malou sku-
pinkou Světlušek navštívili ZŠ
Osov, abychom našim kamarádům
sehráli divadelní představení Cesta
za světlem a zpestřili jim dobrodruž-
né spaní ve škole. Osovské děti byly
báječné publikum a pomohly nám
najít dobré vlastnosti, které ze straš-
ného pavouka Stracha udělaly ma-

ličkého hodného pavoučka. Děkuje-
me za milé přijetí!
Na začátku listopadu se Světlušky
sešly ve své klubovně, aby vzpomí-
naly na ty, kdo již nejsou mezi námi.
Bylo nás tu 18 dospělých i dětí. Po-
povídali jsme si o svých blízkých,
kteří nám za svůj život předali tolik
lásky. Každé z dětí vyrobilo origi-
nální »lampičku« na svíčku. V přít-
mí jsme rozsvítili každý to své svě-
týlko, zazněla slova z Janova evan-
gelia a do tmy jsme s dětmi zašepta-
li tajný pozdrav všem, co už odešli
na druhý břeh. Někomu ve tmě uká-
pla slza, jiný se usmál při vzpomín-
ce, ale všem nám bylo spolu dobře.
Bohoslužba se vzpomínkou na zes-
nulé, se v tmaňském Sboru Jiřího z
Poděbrad konala 1. 11. 

Jana Šmardová KOULOVÁ,
CČSH Tmaň

Pavouk Strach z představení Svět-
lušek. Foto Jana KOULOVÁ
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Jedni poslouchali, druzí se vzepřeli
REAKCE FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO NA PŘÍSPĚVEK JOSEFA KOZÁKA Z MINULÉHO ČÍSLA NAŠICH NOVIN
Je mi velice smutno, že je stále omí-
lána historická událost pro nás tak
významná, a to s jasným úmyslem
její význam potlačit či snížit. Tento
úmysl trčí z řady prohlášení či rádo-
by badatelských rozborů Josefa Ko-
záka, které se objevují v NN.
Snižovat význam bitvy u Zborova
není bourání legend, ale jasná snaha
vymazávat z paměti národa to, o co
se ve svých dějinách opíral, totiž hr-
dinské činy statečných jednotlivců
či skupin. Mluvíme-li o I. světové
válce a směšujeme-li často osobní
statečné jednání jednotlivých Čechů
v rakouských uniformách s dobro-
volným  rozhodnutím těch, kteří vs-
toupili ze zajetí znovu do války s cí-
lem zúčastnit se zápasu o získání
svobody pro svůj národ, dopouštíme
se hrubého omylu, nebo tak činíme
zcela vědomě a stavíme se tak vlast-
ně do řad nepřátel. Zde už hraje
hlavní roli naše národní cítění, a tam
se nedá nikomu nic vysvětlovat.
Jedni poctivě poslouchali císaře pá-
na, který jim dal ve své lásce mož-
nost přijít o nohu, ruku či zrak, druzí
se vzepřeli a nastoupili zápas o ná-
rodní svobodu. A tady jsme u toho.
Jsme u bitvy u Zborova. 

Jasné vítězství

Bylo toho o ní již mnoho napsáno a
nebudu se jednotlivými úseky zabý-
vat. Aby v tom bylo opravdu jasno,
bylo by třeba plochy nejedněch NN.
Rozpad ruské armády po únorové
revoluci přiměl generála Kerenské-
ho k přípravě velké ofenzivy. A to
jsme již u vlastní bitvy u Zborova.
Skončila jasným vítězstvím. Odvaha
i nadšení legionářů změnilo názor
ruského vedení a generálové proje-
vovali úctu i obdiv Masarykovi.
Československá brigáda však ztrati-
la téměř třetinu stavu, včetně pěti
velitelů rot. Podle záznamů z této
bitvy čsl. brigáda zajala 4200 mužů,
ukořistila 20 děl a mnoho  kulometů.
Padlo a bylo pohřešováno 234 mu-
žů, raněných bylo téměř 1000. Tolik
skutečnost. 
Zradou bolševické vlády, podepsá-
ním Brestlitevského míru Rusko
ukončilo účast ve válce. Cesta k de-
mokratickému Rusku skončila, ze-
mě nastoupila cestu k jedné z nejkr-
vavějších diktatur moderní historie.
Československé legie v Rusku však
významně zasáhly do vývoje po po-
depsání Brestlitevského míru, když

TADY TO BYLO. Na počest stého výročí bitvy u Zborova se letos v červen-
ci konala pietní akce u mohyly postavené na počest čs. legií v místech bojů,
u ukrajinské obce Kalynivka. Foto Stanislav SABOL
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svým vystoupením proti bolševikům
zamezily návratu statisíců repatrio-
vaných zajatců do Německa a Ra-
kousko-Uherska (»zašpuntováním
Sibiře«), kteří tak nemohli být pou-
žiti v ofenzivě na západní frontě.
Tím anulovaly strategické zisky
Centrálních mocností z porážky
Ruska, což spolu s příchodem ame-
rických jednotek do Evropy urychli-
lo konec války. Více než 2 roky trva-
jící úspěšné boje podél Sibiřské ma-
gistrály vyvolaly obdiv ve Francii,
Velké Britanii, USA i Japonsku a uz-
nání čs. samostatnosti na Rakousko-
Uhersku, uznání Čs. národní rady v
Paříži jako oficiální představitelky
vznikajícího státu a českosloven-
ských jednotek jako vojska států
Dohody. Tak se události, na jejichž
začátku bylo vítězství u Zborova,
zasloužily o získání československé
státní samostatnosti. 
Vraťme se ale k článku v NN 22/17.
Nevynechává jediný zlehčující vý-
rok. »Potyčku u Zborova lze pova-
žovat za trapný omyl«. Jakýsi Jan
Drnek, který se na konci článku také
otře o první republiku. Rovněž snad
i vyjádření Kerenského, jemuž Če-
choslováci byli později zatraceně
dobří. Členové zahraničního vojska
na Rusi si říkali dobrovolníci. Ve
Francii se celá Rota Nazdar skládala
rovněž z dobrovolníků, krajanů, kte-

ří pro svobodu své staré vlasti obě-
tovali své životy. V tuhých bojích na
západ od Paříže téměř všichni padli.
»Nad Amiens, tam v dáli les, kde
čeští hrdinové odpočívají dnes...«
Skromné verše nad jejich hroby. A
co Itálie, kde byli soustředěni ze-
jména mladší odvedenci po roce
1915. Italové nebyli dobří vojáci a
tak po dílčích ústupech skončili u
Caporeta, malé obce v horách. Po
porážce se armáda téměř rozpadla.
Dala se na útěk. Situaci popisuje
Ernest Hemingway ve svém románu
Sbohem armádo. Stojí na břehu roz-
vodněné říčky, kde vojenská policie
se snaží zastavit prchající. Důstojní-
ci jsou na místě zastřeleni pro vele-
zradu. Pak je všude ticho. Jen z dál-
ky je slyšet zpěv československých

legionářů pochodujících do pozic,
odkud Italové prchli. Tak to zazna-
menal velký americký spisovatel.
Na Piavě legie nesly tíhu obranných
bojů, které nakonec zastavily ra-
kouský postup. Zde padl zakladatel
a organizátor legie Josef Čapek. Po
bitvě na Doss Altu, kdy se 33. a 32.
pluku podařilo zastavit v horském
terénu postupující Rakušany, klekl
generál Graziany před průvodem, v
němž byli  neseni padlí a těžce raně-
ní. Po válce ulili Italové obrovský
zvon na počest Čechoslováků, kteří
obětovali životy za Itálii. Je umístěn
na návrší v Roveretě. Zvon mlčí, ro-
zezní se jen každého 28. října. Je
slyšet daleko, až na Lago di Garda.
Tak si svět váží našich hrdinů.  
Zatímco my jsme  tonuli v proudu d-
ějinných událostí, vyrostli před naši-
ma očima mladí krásní lidé. Jsme s
nimi spjati nejen šňůrou času, ale
vším, co je v nich opravdu krásné.
Odpovědně přebírají dějinný odkaz,
vše, co je povznáší a co i nás napl-
ňovalo celý život. Pohled na mladou
ženu, jež v hlubokém dojetí a úctě
nabírá prsť na zborovském bojišti, v
nás vyvolává pocit radosti a uspoko-
jení. Pro ně jsme žili, pro ně naši ot-
cové na tomto místě zvedli zbraň.
Jim patří naše čistá vzpomínka, tak
jako bylo čisté jejich odhodlání.

František ŠEdIVý, Řevnice

P. S.: V roce 2006 vyšla v naklada-
telství Akademia kniha prof. Viktora
Miroslava Fice, který jako profesor
na universitě v St. Katerině v Kana-
dě věnoval celý svůj život studiu ar-
chivů v Londýně, Dillí, Paříži i jin-
de. Své vědecké poznatky shrnul v
této knize, která nese název Česko-
slovenské legie v Rusku a boj za vz-
nik Československa 1914-1918. Pů-
vodní anglický název je výstižnější.  
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I přesto, že nejsem zastánce jakékoliv výměny ná-
zorů prostřednictvím médií a dle mého by Liteň-
ské okénko mělo sloužit pouze k věcnému infor-
mování a zveřejňování zajímavostí, o které se při-
činily místní školy nebo spolky, věnuji tentokrát
článek reakci na názor několika liteňských zastu-
pitelů otištěný v minulém čísle okénka. Podle mě
má každá mince dvě strany a aby si člověk mohl
udělat jasný názor, potřebuje vidět strany obě. 
V červnu 2016 přijalo zastupitelstvo městyse Li-
teň usnesení na vypracování dvou variant studie
řešení kapacity ZŠ Liteň. Ovšem ne tak, jak bylo
v článku popsáno, tedy s přenesením celého jed-
noho stupně do areálu učiliště, ale s variantou vy-
budování odloučené tělocvičny – sportovní haly v
areálu bývalého učiliště. Nyní, při psaní článku
mám toto usnesení před sebou. O možnosti přesu-
nu celého stupně se v zastupitelstvu začalo mluvit
až poměrně nedávno. O variantě s vybudováním
odloučené tělocvičny jsem v té době diskutovala
na mnoha místech a vyjádření znělo všude stejně:
dotační tituly nepodporují podobné výstavby v
rámci zvýšení kapacity škol. Jednoduše bychom

tedy při žádosti buď úplně ztratili šanci na ús-
pěch, nebo by nám celá stavba sportovní haly by-
la z projektu vyňata jako neuznatelná část pro do-
taci. Na základě těchto informací byla vypracová-
na pouze varianta bez odloučené tělocvičny –
ano, zde nebylo z mé strany úplně splněno usne-
sení zastupitelstva. (Dokončení na straně 8)     (šam)

Liteňské aktuality
* výroční valná hromada členů SDH Liteň se
uskuteční 20. ledna od 18.00 v sále místní res-
taurace Ve Stínu lípy. Od 20.00 pak bude násle-
dovat Hasičský ples pro širokou veřejnost.
Všichni jsou srdečně zváni. Jiří HrácH
* Zimní expedici Paseky 2018 - Cesta do ves-
míru pořádá Středisko volného času Domeček,
jehož pobočka působí v Litni. Náplní expedice,
která se uskuteční od 10. do 17. 3. v Jizerských
horách, jsou zimní sporty, hry i zábava a budo-
vání vesmírných sněhových staveb. Zálohu ve
výši 2.500 Kč je třeba složit do 30. 11. Informace
na tel.: 725 482 037. Eva kNoPová

Končím, děkuji, omlouvám se!
vzkazuje rezignující zastupitel
Liteň - Na pozici zastupitele městyse Liteň se
rozhodl rezignovat velitel místních hasičů Jiří
Hrách. Na začátku listopadu jej nahradila Ha-
na Lukešová.
„Chtěl bych moc poděkovat za důvěru a zároveň
se i omluvit všem voličům, kteří mi dali hlas v ko-
munálních volbách, ale po třech letech v zastupi-
telstvu městyse Liteň jsem se z mých osobních
důvodů rozhodl předčasně odstoupit,“ vzkazuje
Hrách. (Dokončení na straně 8) (mif)

Zahájení adventu se koná
první prosincovou neděli
Vážení občané, na vývěsních plochách ve všech
místních částech Litně se dočtete o termínech a
umístění kontejnerů na bioodpad na konci listo-
padu a na začátku prosince. Další svozy budou
naplánovány na jaře 2018. Připomínám také
možnost přihlásit se do informačního systému
městyse Liteň: e-mailovou adresu nebo telefonní
číslo zašlete na infosystem.liten@seznam.cz, ne-
bo osobně či telefonicky oznamte na Úřadu měs-
tyse Liteň. (Dokončení na straně 8) (šam)

Přesun školy má i nevýhody
REAKCE STAROSTKY NA ČLÁNEK ZASTUPITELŮ Z MINULÉHO OKÉNKA

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      12/2017 (75)                

ZDRAVĚ A CHUTNĚ. Zdravou svačinu si z regionálních potravin sami připravili liteňští školáci. (Viz strana 8) Foto Dagmar KARLOVÁ

V pořádí pátou Cenu Jarmily Novotné udělila v
pátek 10. listopadu nezisková organizace Zámek
Liteň. Letošní laureátkou se stala studentka 5.
ročníku Konzervatoře Evangelické akademie v
Olomouci Zuzana Zámečníková.
Zámek Liteň spolupracuje s Mezinárodní pěvec-
kou soutěží Antonína Dvořáka v Karlových Va-
rech. V době jejího konání od roku 2013 uděluje
mladé české pěvkyni Cenu Jarmily Novotné.
Předává ji také jménem George Daubka, syna
světoznámé operní divy, jako pokračování jedno-
ho z nejvýznamnějších odkazů legendární pěvky-
ně spjaté s Litní. 
Letos, v 52. ročníku soutěže, ocenění získala nej-
lépe umístěná česká pěvkyně ve III. kole klání,
olomoucká konzervatoristka Zuzana Zámečníko-

vá. Cenu v podobě kytice a certifikátu zástupky-
ně liteň̌ské organizace vítězce slavnostně předala
během slavnostního udílení cen v Karlovarském
městském divadle 10. listopadu.
Certifikát mladou umělkyni opravňuje k účinko-
vání na některém z koncertů Festivalu Jarmily
Novotné v příštích deseti letech a nabízí jí bez-
platnou účast na Interpretačních kurzech, kona-
ných v srpnu 2018 v zámeckém areálu v Litni.
Talentovaná pěvkyně se v soutěži zároveň stala
vítězkou kategorie JUNIOR ženy. Za úchvatný
výkon jí byla dále udělena Cena Josefa Hercla a
Cena Carangelo Belcanto Academy. Předsedou
odborné poroty karlovarské soutěže je od roku
2001 světově proslulý operní pěvec Peter Dvor-
ský.               Barbora Dušková, Zámek Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Zuzana Zámečníková (zcela vlevo) s Barborou
Duškovou a Petrem Dvorským po převzetí Ceny
Jarmily Novotné. Foto Pavel HORNÍK

Cenu Jarmily Novotné v Karlových Varech převzala Zuzana Zámečníková
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Ohledně všeho uvedeného jsem však
se zastupiteli komunikovala a na ve-
řejném zasedání konaném 8. 9. 2016
byla všemi přítomnými zastupiteli
přijata nabídka jednoho z architektů,
která popisuje rozšíření o čtyři učeb-
ny (ne osm) a navýšení školní jídel-
ny. O rozšiřování do areálu bývalého
učiliště není v nabídce zmínka. 
Jelikož se zastupitelstvo rozhodlo
využít obou vyhlašovaných dotač-
ních titulů, z nichž každý podporo-
val trochu jiné projekty, vznikly na
základě objednávky služeb dvě vari-
anty – jedna pouze na nástavbu tří
tříd (stavba čtyř nových tříd se bě-
hem průzkumu architekta ukázala ja-
ko nereálná) a druhá pro nástavbu tří
tříd, vestavbu šaten do prostoru sou-
časného dvorku a přístavbu přízemí
zpředu budovy pro rozšíření jídelny,
šaten a obnovy vchodu zepředu.
Tento druhý, velice obsáhlý projekt
je onen zmiňovaný za 38 milionů
korun. Tento projekt byl podpořen
Ministerstvem financí ČR částkou
25 milionů a částkou 6 milionů z
prostředků Středočeského kraje. Na-
še spoluúčast by tedy, ani v případě,
že bychom se rozhodli tento projekt
realizovat nebyla 13 milionů, ale 7
milionů a nejednalo by se pouze o tři
kmenové třídy. 

Většina byla pro
S přístavbou budovy vpředu však
mělo při schvalovacím procesu pro-
blém vedení CHKO Český kras.
Předpokládám, že ohledně tohoto by
se dalo ještě jednat, ale někteří zas-
tupitelé se rozhodli přístavbu nepod-
pořit. Já jsem se tedy v té době roz-
hodla »nelámat záležitost přes kole-
no« a i když by tento kompletní pro-
jekt škole velmi pomohl, věděla
jsem, že přední přístavba by se ani u
veřejnosti zřejmě nesetkala s velkým
pochopením. Požádala jsem proto
zastupitelstvo o podporu druhého
projektu, tedy pouze nástavby tří tříd
s předběžným rozpočtem něco málo
přes 21 milionů s tím, že bychom žá-
dali jak na Ministerstvu financí, tak
na Krajském úřadě o změnu projek-
tu a ve finále by nás tato stavba mo-
hla, po vysoutěžení zhotovitele, vyjít
na spoluúčasti ve výši mezi 3 až 4,5
miliony. Toto jednání bylo podpoře-
no ze strany většiny zastupitelstva,
tehdejšího vedení ZŠ, současného
vedení ZŠ i administrátora dotace,
který je zároveň autor demografické
studie. Zda je stavba neestetická, je

diskutabilní. Správa CHKO tuto ná-
stavbu bez problému schválila, jeli-
kož jedním z jejích úkolů bylo sjed-
notit původní budovu a zadní pří-
stavbu ve střechách. Předpokládám
tedy, že současná zadní přístavba, bí-
lá kostka nalepená na zadní stranu
budovy, která je stavěna v úplně ji-
ném stylu, než původní budova, je
autory článku považována za estetic-
kou. Další věc k diskuzi je, zda »sta-
rá« část budovy školy může být po-
važována za historickou. Historicky
měla budova úplně jiné parametry i
vzhled, navíc za poslední roky je ze
dvou stran zateplena a kompletně
všechna okna budovy jsou plastová,
což osobně nepovažuji za charakte-
ristický rys historických budov.
V tuto chvíli je však situace úplně ji-
ná z důvodu změn v zastupitelstvu.
Jelikož jeden ze zastupitelů, který
návrh podporoval, na svou funkci re-
zignoval, je možné, že náhradnice z
jeho strany, která byla ochotna man-
dát přijmout, bude jiného názoru a
všechny dosavadní aktivity v této zá-
ležitosti budou rozhodnutím zastupi-
telstva ukončeny. Bude-li tomu tak,
nic s tím nenadělám ani já, ani zby-
tek zastupitelů, kteří stavbu podpo-
rovali, vedení školy, ani nikdo jiný.
Cílem této nástavby bylo zvýšit ka-
pacitu školy »pod jednou střechou«,
což je z mnoha důvodů nejlepší pro

žáky i jejich učitele. Přesunout dru-
hý stupeň ZŠ do areálu bývalého
učiliště není podle mého názoru dob-
rý nápad. Mnoho učitelů učí na obou
stupních a na druhém stupni se již
pravidelně do hodin střídají. Pokud
se ale jakákoliv část školy do areálu
přesune, znamená to vypovězení sm-
louvy s těmi, kdo mají prostory v
současnosti pronajaté a které »vráce-
ní těchto prostor do života« stálo
spoustu času i peněz a v budoucnos-
ti tak kompletní péči nejen o jednu
budovu školy, ale o dvě. Péče o sou-
časnou budovu ZŠ stojí ročně z roz-
počtu městyse Liteň kolem 1,5 mili-
onu korun. Budova učiliště je v za-
nedbaném stavu a její provoz a úpra-
vy budou mnohem nákladnější. Po-
čítat musíme také s tím, že nebudou
jen silné ročníky, ale pravděpodobně
také ročníky slabší, tedy obě budovy
mohou být z poloviny prázdné. 
Má ideální představa je stále taková,
že při nástavbě tří tříd by se v přípa-
dě potřeby dvě-tři třídy mohly v uči-
lišti vybudovat, ale, je-li to stavebně
možné, v prostorách, které jsou teď
spíše nevyužívané. Tyto třídy by pak
využívány být mohly, v případě po-
třeby, nebo naopak nemusely.
Netuším, co obsahuje »předjednání«
výměny ulic Jana Bašty a Pode Zdě-
mi, jak bylo uvedeno v článku, ale
oficiální vyjádření správy silnic je,

že o výměně můžeme začít jednat
tehdy, budou-li vyřešeny majetko-
právní vztahy v ulici Jana Bašty (je
zde i několik soukromých vlastníků)
a kompletně opraven povrch v celé
ulici. Do té doby nemá, bohužel, ja-
kékoliv předjednání žádnou váhu. 

Problém je zastupitelstvo
Chápu pohled některých ze zastupi-
telů, ale myslím si, že snažit se jaké-
koliv věci, se kterou nesouhlasí, za
každou cenu zabránit a v článcích
zveřejňovat neúplné, nebo upravené
informace tak, aby je čtenáři chápali
pouze dle myšlení autora, není čest-
ný způsob, jak se podílet na vývoji
obce. Pro nikoho ze čtenářů jistě ne-
ní novinkou, že jedním ze součas-
ných problémů Litně je, bohužel,
právě její zastupitelstvo. Ve většině
případů nejsme, na základě dlouho-
dobého vývoje a událostí, schopni se
domluvit, ani společně v klidu coko-
liv promýšlet bez útoků a psychické-
ho nátlaku. Někteří zastupitelé bohu-
žel fungují jen jako jakési »kontrolní
orgány« vyhledávající pochybení i
tam, kde nejsou, nebo jsou diskuta-
bilní, což je velká škoda, protože ně-
které návrhy z minulosti nebyly vů-
bec špatné a kdyby předkladatelé by-
li ochotni alespoň malého kompro-
misu, mohli bychom, jako zastupi-
telstvo, být pro obec a občany mno-
hem funkčnější. Jsem už po psychic-
ké stránce ze současné situace zastu-
pitelstva velice vyčerpaná. Přesto
doufám, že se nám společně podaří
pro Liteň udělat další dobré kroky. 

Šárka MarCÍNová,
starostka litně

Přesun základní školy má i nevýhody
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Ve škole se učíme nejen číst, psát a
počítat, ale snažíme se seznámit s
mnoha dalšími obory a získávat po-
třebné dovednosti. K nim určitě pat-
ří schopnost poskytnout nezbytnou
základní první pomoc. Nikdy neví-
me, do jaké situace se každý z nás
může v životě dostat, proto je nutné
být připraven. Proto  jsme  ve 2. A
liteňské základní školy s radostí při-
vítali maminku spolužáka Pepy Kle-
maiera, jež si připravila přednášku o
první pomoci. Přišla stylově obleče-
ná v uniformě zdravotní sestřičky.
Nejprve jsme zopakovali telefonní
čísla policie, záchranné služby, hasi-

čů i integrovaného záchranného
sboru a nacvičili si, jak správně tele-
fonovat. Potom jsme se seznámili s
obsahem lékárničky a zachraňování
raněných mohlo začít. Nejdřív je
důležité zajistit 5T: ticho, tišení bo-
lesti, tekutiny, transport, teplo. Ná-
sledně si děti zkusily zavěsit ruku na
šátek, dát raněného do stabilizované
polohy. Na figuríně pojmenované
Honza jsme si ukázali masáž srdce.
Zuzaně Klemaierové moc děkuje-
me, přednáška byla úžasně zajíma-
vá. Další setkání bude na téma Se-
nior. Dagmar Karlová,

ZŠ liteň

Děkuji, omlouvám se...
(Dokončení ze strany 7)
Jiřího Hrácha v zastupitelstvu měs-
tyse po předchozí domluvě nahradí
Hana Lukešová, která stejně jako on
kandidovala za Nezávislé s podpo-
rou TOP 09. „Přeji jí a celému zas-
tupitelstvu mnoho zdaru v rozpraco-
vaných a plánovaných projektech,“
uzavírá dnes už bývalý člen liteň-
ského zastupitelstva. (mif)

Zahájení adventu... 
(Dokončení ze strany 7)
Dále bych Vás ráda informovala o
změně termínu veřejného zasedání
na 7. prosince 2017 – místo a čas
zůstávají. 
Letošní vstup do adventního období
se uskuteční tradičně první adventní
neděli, tedy 3. prosince před budo-
vou základní školy. Hlavním pořa-
datelem je Základní škola F. J. Ře-
záče Liteň, které bych tímto ráda
poděkovala za to, že se letošního
ročníku chopila. Program akce bude
zveřejněn na vývěsních plochách a
webových stránkách městyse. 
Blíží se konec roku a já si jen struč-
ně dovolím vám všem popřát klidné
zimní období i těšení se na vánoční
čas… Šárka MARCÍNOVÁ,

starostka Litně

NOVÁ ŠKOLA? Vizualizace přístavby školy z pohledu od hřbitova. Foto ARCHIV

Masáž srdce zkoušeli na Honzovi
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Ale mně se v džínách běhá dobře...
LITENŠTÍ DEVÁŤÁCI V PRAZE VYHRÁLI NULTÝ ROČNÍK BRANNÉHO ZÁVODU REPUBLIKA

V sobotu 28. října jsme oslavili vý-
ročí vzniku samostatného Českoslo-
venska. Uplynulo 99 let od chvíle,
kdy byla na pražském Václavském
náměstí vyhlášena pro národy býva-
lého Rakouska-Uherska samostat-
nost. Československá republika byla
mnohonárodnostním státem,  stala se
domovem Čechů a Slováků, ale i
Němců, Rusínů, Poláků a příslušní-
ků dalších národnostních menšin.
Žáci liteňské základní školy si výro-
čí připomněli různými způsoby. Mi-
mo jiné jsme vyrazili do Prahy na
branný závod Republika. Nultý roč-
ník byl pořádán  trochu jako generál-
ka na příští rok, kdy si budeme při-
pomínat rovnou stovku. Závod žá-
kům přiblížil historické události vz-
niku Československa formou spor-
tovně-vědomostních disciplín. Zúča-
stnili se i příslušníci Klubu vojenské
historie Roty Nazdar a Sokola v do-
bových uniformách. Ve volném čase
se soutěžící mohli podívat do vyše-
hradských kasemat či zhlédnout vý-
stavu Vznik samostatného Českoslo-
venska v budově Starého purkrab-
ství. Mohli jsme se seznámit s okol-
nostmi vzniku republiky a doplnit
naše znalosti o informace vztahující
se k Masarykově zahraniční akci,
působení Československé národní
rady i ke vzniku čs. legií v Rusku,
Francii a Itálii. Uniformy legionářů
jsme mohli obdivovat i naživo, při
slavnostním zahájení i při vyhlašo-
vání výsledků.

Nepůjdeme do kavárny?
Na startu se sešlo 12  družstev praž-
ských škol, my byli jediní přespolní.
Náš tým byl složen z žáků a žákyň 9.
třídy: Eliška Exnerová, Karolína Ho-
řejší, Iva Svitáková, Nela Macouno-
vá, Veronika Brejlová, Linda Šafne-
rová, František Havelka, Petr Zají-
ček, Tomáš Krtek a Matěj Slabihou-
dek. Co se týká ambicí, razíme teo-
rii, že důležité je zúčastnit se. V prv-
ní chvíli jsme ovšem měli pocit, že
zamíříme do nejbližší kavárny. Ko-
lem nás se rojili sportovci,  přinej-
menším  jejich  sportovní oblečeni
mě v kontrastu s civilem našich
chlapců  poněkud zkrušilo. Se slovy:

„...ale mně se v džínách běhá dob-
ře...“ například vyrazil  Petr, který si
ani nerozepnul hezkou, trochu hip-
sterskou bundičku. Nejenže byl nej-
rychlejší na trati, ale ještě zvládl na
výbornou i orientaci na mapě a nadto
ani nedoběhl zpocený! 
První disciplína byla zaměřena na
obratnost a vyžadovala spolupráci.
Ve dvojicích museli soutěžící překo-
nat na šlapadlech určenou vzdále-
nost a poté se vrátit v »trakaři« a ces-
tou ještě dovézt míč po určené trati.
Již v této zahřívací části se ukázala
síla našeho družstva a získali jsme
velký náskok. Následovala další  sta-
noviště. Nechyběla střelba ze vzdu-
chovky,  tam jsme se příliš nevyzna-
menali, dva ze čtyř (plechových) di-
vočáků zůstali vklidu stát i po našich
třiceti pokusech. Zajímavé bylo sla-
ňování z vyšehradských hradeb, při
pohledu dolů jsem se dost vyděsila a
s díky odmítla nabídku, že si to uči-
telky mohou vyzkoušet také...
Naši byli velmi šikovní při poskyto-
vání první pomoci. Další úkoly pro-

věřily obratnost a schopnost spolu-
pracovat, kombinace skákání v pyt-
lích a nízkých lanových přepážek
byla prověrkou týmového ducha.
Byla jsem pyšná , když jsem viděla,
jak  všichni spolupracují a navzájem
se podporují. K náročnějším pak pat-
řilo vyběhnutí schodů na Vyšehrad a
vynesení zraněného na improvizova-
né stoličce z rukou. Jedno ze zasta-
vení také prověřilo základní znalosti
o historii vzniku Československa. 
Po skončení závodu se soutěžící
shodli, že bylo dobré rozhodnutí ne-
uchýlit se do bezpečí kavárny. A to
jsme ještě netušili, jak dopadne vy-
hlašování výsledků. Již během závo-
du jsem měla pocit, že se našim do-
bře daří, přesto jsem u vyhlašování
říkala dětem, že šesté místo budu po-
važovat za úspěch. Jen Eliška, kapi-
tánka družstva, pořád tvrdila, že pů-
jde pro pohár. Napětí při vyhlašová-
ní bylo velké. Byla jsem potěšena, že
nejsme poslední, ani předposlední.
U šestého místa se na mě začali žáci
otáčet: „Už je to dobré!“ Pak jsme

jen nechtěli být čtvrtí, o »bramboru«
nikdo nestojí. Následovalo třetí, pak
druhé místo, nás už nikdo oznamo-
vat nemusel. Všichni si na závěr uži-
li předávání medailí, poháru, diplo-
mů i poměrně dlouhé focení. »Mí«
deváťáci mně udělali velkou radost -
svými výkony i skvělým chováním a
vzájemnou podporou. 
Pak jsme se vrhli do víru velkoměs-
ta, občerstvili se a posilnili na další
část dne. Cesta vlakem do Litně s
překážkami typu: Předpokládané
zpoždění se může měnit; Vlak končí
v Dobřichovicích; Místo vlaku jede
autobus... je totiž plná překvapení.
Branný závod to nebyl, ale cvičení v
trpělivosti nepochybně ano. Ale
když jedete na vítězné vlně, na krku
zlaté medaile,  dá se to vydržet.
Závěrem k výše zmíněnému olym-
pijskému heslu Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se. Ano, účast je jistě
přínosná, ale výhra taky není  k za-
hození. Kapitánka Eliška pro ten po-
hár skutečně šla...

Hana HavElKová, ZŠ liteň

Žáci liteňské základní školy se zapo-
jili do soutěže pro školní kolektivy s
názvem Fit dobroty z našeho kraje.
Nabídka nás zaujala z mnoha důvo-
dů. Jednak rádi mlsáme, ale také se
snažíme jíst zdravě, učíme se, co na-
šemu tělu prospívá a bez čeho by se
raději obešlo. Tak proč to tady ne-
zkusit v praxi? 
Využití regionálních potravin nám
není cizí. Od první třídy navštěvuje-
me místní farmáře a včelaře. Nej-
dříve jsme si sestavili jídelníček, se-
psali recepty a pak začala přípravná
fáze - shromažďování surovin. K vý-
robě pomazánky jsme si vybrali re-
gionální potraviny (zrající polotvrdý
sýr, tvaroh a dlouhý sýrový prová-
zek) z bělečské farmy Martina Ho-
moly. Potraviny nám přivezla až do
školy sýrařka Hanka Jandalová, kte-
rá si s námi o výrobě sýrů a tvarohu
povídala. Řekla nám mnoho zajíma-
vého o nelehké, ale krásné a pro-
spěšné práci zemědělců. 

Naší základní surovinou byl tvaroh.
Zvolili jsme ho proto, že je lehce st-
ravitelný a obsahuje řadu cenných
látek. Co přidat k tak kvalitní potra-
vině? Napadla nás mrkev, její chrou-
pání posiluje imunitu. K ozdobení
jsme použili mimo jiné dýňová se-
mínka, ta působí pozitivně na tráve-
ní. Vyráběli jsme »kočičky« i »slu-
nečnice«, naše výrobky byly krásné i
zdravé.  A většina použitých surovin
skutečně nezatížila naše životní pro-
středí víc, než bylo nutné… přišly
totiž pěšky! Protože jsme na jaře na-
vštívili tatínka naší spolužačky Kat-
ky – včelaře, nemohli jsme zapome-
nout na med. Jak se říká: „Denně
lžička medu dělá z dědy neposedu.“
Včelí med léčí nachlazení, kašel i
poruchy krevního oběhu a zažívací-
ho ústrojí. Proto jsme zdravou svači-
nu doplnili šípkovým čajem s me-
dem. Sušené šípky na čaj přinesla
spolužačka Eliška. Moc nám chutna-
lo!  Dagmar Karlová, ZŠ liteň

TO BUDE DOBROTA. Liteňští druháci při přípravě svačiny z regionálních
potravin. Foto Dagmar KARLOVÁ

Druháci si připravili svačinu z regionálních potravin

PRAŽSKÝ TRIUMF. Vítězné družstvo liteňských deváťáků. Foto Hana HAVELKOVÁ
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Další noční spoj, změny odjezdů vlaků
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V nabídce bude opět jen pro soboty,
neděle a státní svátky s výjimkou 25.
12. Pro čtyři výše jmenované zastáv-
ky opět platí povinnost požádat o
zastavení stisknutím tlačítka nebo
zamáváním z nástupiště.
Ve směru z Prahy hl. n. začínají
osobní vlaky odjíždět ve 4.07 a půl-
hodinový takt si jízdní řád drží až do
22.37, od kdy už následují jen dva
spoje mimo takt: ve 23.17 a 0.27. Čí-
selná řada 99xx nabízená pouze pro
pracovní dny z Českého Brodu do
Řevnic (výjimečně z Prahy do Řev-
nic) začíná v ranní špičce v 5.17,
druhý vložený vlak však odjíždí o
minutu dříve v 5.46, následují časy
6.17, 6.46 atd. až do 8.17. Odpoled-
ne se lokální spoje začínají objevo-
vat už ve 13.17 a posledním bude

vlak Český Brod - Řevnice s odjez-
dem z Prahy hl.n. v 19.17.
Nabídka spojů na trati Zadní Třebaň
- Lochovice se rozrostla téměř na
dvojnásobek. Je to dáno hlavně tím,
že kromě devíti vlaků každého smě-
ru jedoucích ze Zadní Třebaně až do
Lochovic, mohou cestující využít i
osmi párů lokálních motoráčků je-
doucích v pracovních dnech ze Tře-
baně do Litně. Na pětikilometrovém
úseku Liteň – Zadní Třebaň tak v
pracovní dny pojedou vlaky od 4.31
do 7.31 po půlhodině a v dalších po-
lohách dne bude rozdíl v nabídce
spojů 60 až 120 minut. V odpolední

špičce pracovního dne se půlhodino-
vých intervalů nedočkáme, vlaky
budou jezdit po hodině. Spoje jedou-
cí po celé trati Zadní Třebaň – Lo-
chovice mají oproti končícímu jízd-
nímu řádu posunutou časovou polo-
hu tak, aby i v novém jízdním řádu
bylo možné ve Třebani přestupovat
do přípojných vlaků. Zájemci o ve-
černí akce potěší, že poslední vlak,
který byl dosud nabízen pouze v pra-
covních dnech, bude v provozu kaž-
dý den s výjimkou 24. a 31. 12.
Tabulky jízdních řádů si můžete
vytisknout z www.cd.cz. Zvolte Jí-
zdní řád, klikněte na Traťové jízdní

řády a do kolonky Trať/stanice na-
pište 171 pro trať Beroun – Praha či
172 pro trať Zadní Třebaň – Locho-
vice, v kolonce Období vyberte
2017/2018 a použijte tlačítko Filtro-
vat. Jan SuP, Praha

* Hlívu ústřičnou vážící 1,94 kg
našla 12. 11. na pařezu u Berounky
v Zadní Třebani Marie Ziková.
„Uvařili jsme z ní dršťkovou polév-
ku, guláš a zbytek usušili k léčebným
účelům,“ uvedla. „Nacházíme ji tu
každoročně, ale tak velkou poprvé,“
dodala. Foto Marie Ziková  (mif)
* Cyklistu s poraněným ramenem v
Brdech nad Řevnicemi ošetřovali
řevničtí záchranáři 18. 11. Díky ap-
likaci Záchranka v mobilu se poda-
řilo zraněného v lese rychle najít a
převézt do nemocnice.               (bob)
* Lokomotiva železniční vlečky a
nákladní auto se srazily 13. 11. na
nechráněném železničním přejezdu
u Mořiny. Nehoda se obešla bez zra-
nění o oddělení zaklíněných vozidel
a odstranění uniklých provozních
kapalin se postarali hsiči.          (pav)

Srnka uvízla v potoce,
prase spadlo do sklepa
Halouny, Všenory - Divoké prase,
které spadlo do sklepa rodinného
domu v Halounech, zachraňovali 3.
11. řevničtí profesionální hasiči.
„Asi 40 kg vážící zvíře bylo vypro-
štěno a nezraněné vypuštěno do pří-
rody,“ uvedl hasič Pavel Vintera.
O osm dní později vyjížděli Řevnič-
tí spolu se svými kolegy z Jinočan,
kteří u nich byli na stáži, k podobné-
mu případu do Všenor. Tentokrát za-
chraňovali srnu, jež uvízla v hlubo-
kém korytě potoka mezi rodinnými
domy. „Hasiči utvořili dvě rojnice
proti sobě, zvíře odchytili do deky,
vynesli z potoka a vypustili do lesa
nad obcí,“ sdělil Vintera.            (mif)

Na Karlštejn pojede parní vlak s Mikulášem
Karlštejn - Mikulášským parním vlakem z Prahy na Karlštejn se budete mo-
ci svézt první prosincový víkend. V sobotu 2. i v neděli 3. 12. historická
souprava, v níž bude procházet Mikuláš s družinou a obdarovávat hodné
děti, ze smíchovského nádraží vyjede v 10.30., do podhradí dorazí v 11.03.
Na zpáteční cestu se vlak z Karlštejna vydá v 11.34 hodin. (mif)

Rodiče si do školské
rady zvolili Havelku
Volby do školské rady se konaly v
zadnotřebaňské málotřídce. Rada je
vždy volena na tři roky a má tři čle-
ny, zastoupeni v ní jsou rodiče, škola
a zřizovatel, kterým je obecní úřad.
„Voleb se zúčastnilo 23 právoplat-
ných voličů. Jiří Havelka získal 17
hlasů, Naďa Kostková 6,“ řekla uči-
telka Dominika Šusterová, jež byla s
vychovatelkou Veronikou Kořínko-
vou pověřena volbou. Za zřizovatele
bude ve školské radě Pavla Pavlaso-
vá, za školu bude pokračovat právě
Šusterová. První schůzka nové škol-
ské rady bude svolána v nejbližších
dnech.      Petra FRÝDLoVá,

zastupitelka Zadní Třebaně

Řevnice - Po patronu brdských le-
sů Fabiánovi bude v Řevnicích po-
jmenovaná nová naučná stezka.
Slavnostně otevřena bude 25. 11. v
10.00 na náměstí krále Jiřího. 
Stezka má na trase dlouhé 11 kilo-
metrů 13 zastavení a zavede turisty k
tůním, na Kejnou, k Pišťáku či Les-
nímu divadlu. U řevnické školy, v
místech nově upraveného nároží, na-

jdou návštěvníci zmenšené modely
všech 13 tabulí Fabiánovy stezky. Ta
stála necelých 200 tisíc, 20 tisíc vě-
novala firma Froněk, která se posta-
rala o nový povrch v ulicích Sádecká
a Sochorova. Na stezce se podílelo
město, dobrovolníci z Mladého hla-
su Řevnic, žáci základní školy pod
vedením učitelky Flemrové, Jindřich
König, Zdeněk Valeš a další.    (pan)

Vincek, Vlk a Lucinka byli pokřtěni dvakrát

Vižinští vzali útokem
drážďanský obchoďák
Sváteční den 17. listopadu si mohli
obyvatelé Vižiny zpříjemnit výletem
do Drážďan. Místní hasiči se spojili
s klubem Jinečáček a zorganizovali
zájezd za historií a nákupy.  Útokem
vzali obchodní dům Primark a pak
se kochali památkami v centru his-
torického města. Svou krásou jim
učaroval Zwinger - komplex barok-
ních budov se zahradou. 
V sobotu 18. 11. dámská část sboru
dobrovolných hasičů Vižina organi-
zovala vánoční tvoření. Výsledkem
příjemného odpoledne byly krásné
drátované ozdoby  zdobené korálky.
Některé z nich si místní budou moci
koupit při rozsvícení vánočního s-
tromku. Jana FIALoVá, VIŽINA

PŘEDZIMNÍ FINIŠ. Odfrézováno a následně vyasfaltováno bylo v první
polovině listopadu několik úseků silnice procházející Zadní Třebaní.

Foto NN. M. FRÝDL

Hned dvakrát byla pokřtěna nová kniha pro děti Vincek, Vlk a Lucinka, její-
miž autorkami jsou Pavla Soletka Krátká z Letů a Marie Snášelová Štor-
ková z Hlásné Třebaně (na snímku druhá a třetí zleva). První křest se konal
17. listopadu u sochy Bruncvíka pod pražským Karlovým mostem, druhý o
dva dny později u zámku v Dobřichovicích.                    Foto NN M. FRÝDL

Stezka zavede turisty k tůním i Lesnímu divadlu

Z našeho kraje 
* Besedu s klinickou psycholožkou
Danou Krausovou na téma Výchova
dětí – pomoc stát se osobností hostí
22. 11. od 19.00 v rámci cyklu křes-
ťanských zastavení modlitebna Círk-
ve Bratrské v Černošicích. O týden
později, 29. 11. od 19.00, můžete v
modlitebně pobesedovat s Jindři-
chem Kabátem na téma Člověk na
pokraji svých sil. (ač)
* Poslední letošní svoz bioodpadu v
letošní sezoně se v Zadní Třebani us-
kuteční 23. 11. Pokud to povětrnost-
ní podmínky dovolí, nebude sníh, den-
ní teploty bod bodem mrazu nebo
přimrzlý odpad v nádobě, bude se
mimořádný svoz konat i 7.12.    (sih)
* Shromáždění starostů obcí sdru-
žených ve svazku obcí Region Dolní
Berounka se koná 30. 11. v Hlásné
Třebani. Na programu jednání je mj.
svoz komunálního odpadu.        (mif)
* Vánoční charitativní bazar pro
Náruč můžete navštívit 2. 12. od 9
do 14.00 v Modrém domečku Řevni-
ce. K mání budou oděvy, boty i ka-
belky, své služby nabídne stylistka.
Na řevnickém náměstí se týž den ko-
ná trh. Zuzana DuDákoVá
* Celodenní adventní trhy, které
zakončí v 17.00 ohňostroj, se konají
2. prosince v areálu zámku Dobři-
chovice.         Andrea kuDRNoVá
* Na Mikulášské zábavě s hity 80.
let si můžete zatančit 2. 12. od 19.00
v Sokolovně Hlásná Třebaň. Hraje
DF Frog, vstupné 100 Kč.             (zr)
* Vánoční strom budou rozsvěcovat
3. 12 od 17.00 na zahradě obecního
úřadu v Malém Chlumci. (zch)
* Socha krokodýl, jejíž autorkou je
Alžbieta Grosseová, byla odhalena
14. 11. před vchodem do Galerie
Ateliér v Dobřichovicích.           (tob)
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Start ve 12.00 hodin na návsi v Letech u Prahy,  
prezentace na místě od 8.00 do 11.00 hodin. 

Vyhlášení vítězů v 16.00 hodin.
Trať vede po brdských Hřebenech, měří 39,5 km, 

převýšení činí 854 m.
V cíli bude připraven guláš, špekáčky a zabíjačkové 

pochoutky řeznického mistra Šimpacha, pivo 
z místního pivovaru MMX, čaj s rumem i griotkou. 

Nachystána bude bohatá tombola.
Každý závodník dostane do tašky dárek, ti nejlepší se mohou 

těšit na hodnotné ceny.

Vše najdete na www.transbrdy.cz 

GIANT Winter Trans Brdy 
13. ročník závodu horských kol

Lety u Prahy, 25. 11. 2017 
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Která z koček je nejdražší?
Nejdražší člen posádky je bezesporu
Mainský mývalí kocour Cesmín
(CH Caezar Strong Spirit,RU), který
k nám přiletěl v lednu z Moskvy. O
jeho ceně a nákladech na přepravu
raději pomlčím, ale řekněme, že mís-
to kocoura mohla být třeba pěkná
dovolená...
Máte nějaké obzvláště oblíbené
»exmpláře«?
Markéta ml.: Moje srdeční záleži-
tost je bezesporu Strašidelná (SC
Honey Bunny Fantasy Word,CZ
DVM DSM). Takhle mainská mýva-
lí slečna si mě i přezdívku získala
hned hodinu po narození, když se
mě syčením snažila odehnat. Je jed-
nou z největších i nejúspěšnějších
koček na mezinárodních pódiích,
ověnčená bezpočtem kokard, medai-
lí, pohárů a titulů. Ale hlavně je to
můj postelový povaleč, který se nej-
raději při svých osmi kilogramech
nosí na mém rameni, pusinkuje na
požádání a odpovídá téměř na každé
slovo.
Markéta st.: Mojí srdeční záležitos-
tí jsou jednoznačně bílé siamky pro
svoji specifickou povahu. Mám ráda
všechny naše kočky, každá je svým
způsobem jedinečná. I ty »úřední«.
Jak často se zúčastňujete výstav? 
Od počátku našeho chovu jezdíme

na výstavy s různou pravidelností.
Období, kdy jsme na výstavě třikrát
(někdy i čtyřikrát) do měsíce, pro-
kládáme obdobím odpočinku, kdy se
účastníme pouze našich nejoblíbe-
nějších. Snažíme se nevynechávat
světové výstavy, které se konají jed-

nou za rok v různých částech světa.
Ta letošní byla 28. - 29. října v ho-
landském Rijswijku. 
Jaká byla konkurence a jak dopad-
ly šampionky od Berounky?
Výstavy se zúčastnilo 1707 koček z
35 zemí světa, včetně třeba Číny,

Austrálie nebo Brazílie. Zadní Tře-
baň reprezentovala zmíněná main-
ská mývalí slečna, které se podařilo
získat titul ve své třídě. Později ji ve
skupině porazila úřadující česká ná-
rodní vítězka. Češi měli co oslavovat
- kromě několika vítězství ve skupi-
nách se podařilo jednu z pěti nomi-
nací proměnit na titul světového ví-
těze. Od teď se může titulem
WW’17 chlubit ruská modrá slečna
Klarisa Risa by Flash Arian,CZ J.
Kučery z Prahy.
Co máte v plánu dál?
V prosinci plánujeme navštívit Me-
zinárodní výstavu koček Praha, jež
se bude konat 16. - 17. 12. v Top ho-
telu na pražském Chodově. Tam už
se s námi pravděpodobně podívá i
naše nejmladší kočičí generace.
Když byla ve Třebani delegace ze
spřáteleného Steinerothu, tamní
starosta Theo Brenner si nenechal
ujít křest vašeho koťátka. Má už
kotě pokřtěné po něm Theo nový
domov?
Theo potřeboval oficiální jméno za-
čínající písmenem S, takže jeho celé
jméno nakonec zní Saga of Theo
Fantasy Word, CZ a tenhle červeně
tygrovaný slaďoušek s bílými po-
nožkami se během následujících dnů
začne rozhlížet po nové mazlící rodi-
ně. Petra FRÝDLOVÁ

Desátý ročník hlásnotřebaňské dra-
kiády přilákal na cestu ke křížku Na
Klouzavce velký počet zájemců o
pouštění draků. Bohužel vítr nikde, a
tak se děti i dospěláci pekelně zapo-
tili, aby jejich výtvory mohly vůbec
vzlétnout. Smlouvu o dodávce větru
jako každý rok uzavřel hlavní pořa-
datel akce Vladimír Dohnal, ale asi
se něco pokazilo - možná nečitelný
podpis, nebo se málo modlil... 
Hodnocen byl vzhled draka, výška
letu, celkový umělecký dojem a -
hlavně - domácí výroba. A bylo se na
co dívat, nápady byly skvostné. Mě
nejvíce zaujal drak dlouhý asi 6-7 m
s 20 malými dráčky. Na obloze se
vznášel jako UFO a taky vyhrál prv-
ní cenu. Jeho majitel Toník Šmehlík
si odnesl úžasný dort od naší kama-
rádky Anety Soldánové a její ma-

minky Dariny Kandráčové. Třetí
místo mezi dospěláky vyhrála jedna

z Holek v rozpuku, Miluška Cha-
loupková, která neúnavně běhala až

se její drak nakonec vznesl (i za mojí
malé pomoci). Vyhlašování vítězů se
ujala Lucka Batíková a my pomáha-
ly rozdávat ceny a dobroty. Všechny
děti za účast dostaly různé mlsnosti a
nakonec jsme ještě všichni dostali
jeden malinový a jeden čokoládový
dort. Aneta a Darina nestačily krájet,
jaký byl o ně zájem. Všem moc dě-
kujeme za super akci. Klukům hasič-
ským za bezva občerstvení, čaj pro
děti, pro nás svařák a grog, koláčky,
kuřecí řízečky, dýňovou polévku na
zahřátí a dokonce i buřtíky na opé-
kání. Velký dík patří i patronovi této
akce Vladimíru Dohnalovi. Všichni
jsme si to náramně užili a těšíme se
na příští XI. ročník. To by v tom byl
čert, abychom ten vítr nakonec ne-
přivolali.                Jitka ŠVECOVÁ, 

Hlásná Třebaň

Místo kocoura mohla být dovolená
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 1. pololetí roku 2018

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 25/17 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 
si ho znovu objednat. NN do června 2018 vyjdou 13x, výtisk stojí 

7 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat
poštou, musí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 

247 Kč. V případě, že nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat 
v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budete vyzvedávat.  

Předplatné vybírají: Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň)

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 011318.)

Draků hodně, větru málo! Pořadatel se asi málo modlil...
V HLÁSNÉ TŘEBANI »NA KLOUZAVCE« SE KONAL JUBILEJNÍ, DESÁTÝ ROČNÍK DRAKIÁDY

V ZEMI TULIPÁNŮ. Markéta Kadeřábková a vítězná kočka na výstavě v
holandském Rijswijku. Foto ARCHIV

TAK LEŤ! Miluška Chaloupková a Jitka Švecová (zleva) se pokoušejí dostat
do vzduchu draka. Foto ARCHIV
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Ostrovan se trápil, ale derby vyhrál
FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE UZAVŘELA PODZIMNÍ POLOVINU MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

Poberouní - Fotbalisté uzavřeli
podzimní polovinu svých soutěží.
Dobřichovice odčinily překvapi-
vou domácí porážku 0:3 s Jinoča-
ny a vrátily se na druhé místo ok-
resního přeboru. Zadní Třebaň si
v derby poradila s Litní.           (mif)

LETY, 1. B třída
FK Lety - SK Petrovice 2:0
branky: Nejepsa, Jiří Kischer
Domácí po sérii méně povedených
zápasů se vrátili k bojovnosti a důra-
zu. Vedení se ujali ve 14. minutě,
kdy na pas Jarolíma naběhl Nejepsa,
udělal kličku obránci a křižnou pří-
zemní střelou otevřel skóre. Hosté
dobře kombinovali a drželi míč na
svých kopačkách. Po přestávce se
obraz hry nezměnil, hosté měli pře-
vahu, domácí čekali na příležitost k
brejku. Nepříjemnou hlavičku vyra-
zil Sňozík na roh v 46. minutě. Po-
dobná situace se opakovala o 20 mi-
nut později, Sňozík vytáhl skvělý zá-
krok a míč po hlavičce vyrazil do
bezpečí. Druhého gólu se domácí
dočkali v 71. minutě: Šmerda z kříd-
la nacentroval míč do pokutového
území, kde se nejlépe zorientoval J-
iří Kischer a přes obránce i brankáře
dotlačil míč do sítě. Hosté začali hrát
vabank, což byla voda na mlýn Letů.
V 90. minutě unikl obraně střídající
Císař, jeho střelu vyrazil brankář na
Chalupu, který k překvapení všech
minul opuštěnou branku.             (jik)
FK Králův Dvůr b - FK Lety 2:1
branka: Jarolím
Hosté šli do vedení v 8. minutě z pe-
nalty, ale domácí ještě do přestávky
výsledek otočili. Druhý poločas ov-
ládli hosté, pálili šanci za šancí, ale
vyrovnat se jim nepodařilo.         (jik)

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Jinočany 0:3
Každý den není posvícení, ale to, co
se dělo v 1. poločase, jsme v Dobři-
chovicích dlouho neviděli! Silný
tým hostí si na hřišti dělal, co chtěl.
Defenzíva domácích bez distancova-
ného Smiovského postrádala důraz,
takže brankář Jiří Mistoler musel
čelit ošemetným situacím. Poločaso-

vý stav 0:2 byl ještě hodně milosrd-
ný. Po přestávce se domácí vzchopi-
li a zatlačili soupeře na jeho polovi-
nu. Vypracovali si i několik šancí,
ale nedokázali je proměnit, naopak
hosté v samém závěru z protiútoku
do otevřené obrany skórovali potřetí.
Dobřichovice přišly o domácí nepo-
razitelnost a klesly na třetí místo v
tabulce. Miloslav OMÁČKa
Měchenice - Dobřichovice 2:3
branky: Skučko 3
Domácí zahájili náporem, který zpo-
čátku vlažně hrající hosté nedokáza-
li zachytit a ve 22. minutě už prohrá-
vali 0:2! Ve 2. poločase Měchenicím
došly síly a nadšeně bojujícím Dob-
řichovicím se třemi brankami Dana
Skučka v 75., 81. a 86. minutě poda-
řilo otočit skóre. Díky vítězství se
hosté vrací na druhé místo v tabulce
přeboru.         Miloslav OMÁČKa

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - beroun b 3:1
branky: Čermák 2, J. Kučera (z
penalty) 
Karlštejn nebral proti poslednímu
celku tabulky nic jiného, než vítěz-
ství. Od počátku byl lepším celkem,
hrál trpělivě a poprvé skóroval gó-
lem do šatny, když se z penalty trefil
J. Kučera. Hned zkraje druhé půle
zvýšil Čermák. Pak se povětšinou
hrálo ve středu hřiště. Následně při-

šla slabší pasáž domácích, kterou
mladý celek hostů využil ke korigo-
vání výsledku, ale poslední slovo
měl Karlštejn, když se na konci po-
druhé prosadil Čermák.              (miš)
Zdice - Karlštejn 3:1
branka: Červený
Karlštejnští opět doplatili na špatnou
produktivitu v koncovce. Ve Zdicích
se prezentovali smělým výkonem.
Po bezbrankové první části se vede-
ní ujali domácí, ale po hodině hry
pěknou ranou srovnal Červený.
Hosté pak neproměnili tři jasné šan-
ce, Zdice trestaly po rohu druhým
gólem a v poslední minutě přidali do
otevřené obrany třetí branku.    (miš)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Újezd b - OZT 2:1
branka: M. Jílek
Ostrovan trápí velká marodka, přes-
to v boji o druhé místo v tabulce ne-
byl horším týmem a vypracoval si
několik šancí. Bohužel to byli domá-
cí, kteří se ujali vedení z penalty. Za-
sloužené vyrovnání přišlo po hodině
hry, ale 15. minut před koncem si
vzal Újezd vedení zpět a už jej udr-
žel až do konce. (Mák)
OZT - Liteň 4:1
branky: Šebek P. 2, Jílek M., Pa-
lička - Ondrášek
Po prvním poločase to vypadalo na
velké překvapení - poslední tým ta-

bulky vedl na Ostrově po půli 1:0, a
to hrál o deseti! Po změně zavelel k
obratu Palička a poté už OZT splnil
roli favorita. Po podzimu patří Ost-
rovanu druhá příčka. (Mák)

SK ŘEVNICE, IV. třída 
Řevnice už na podzim skončily. Po
odehraných deseti zápasech jim v je-
denáctičlenné tabulce A skupiny IV.
třídy okresní soutěže Praha-západ
patří osmá příčka. Za tři vítězství
získaly 9 bodů, skóre mají výrazně
pasivní 18:29. (mif)

FK LITEŇ, IV. třída
Srbsko - Liteň 7:2
Góly: Čermák, Šindler (z penalty)
Hrálo se pořádně »od podlahy« - do-
mácí nafasovali dvě žluté karty, hos-
té dokonce pět. Vzhledem k tomu, že
dvě z nich si stačil hned v prvním
poločase vykoledovat Prachař, mu-
seli se od 38. minuty Liteňští obejít
bez něj a dohrávat v deseti.        (mif)

OSOV, IV. třída
Neumětely b - Osov 0:2
branky: Curych, hošťálek
Osov - hostomice b 0:1

Dobřichovická družstva mužů i žen
jsou po polovině základní části v če-
le volejbalové ligy! 
Druhý listopadový víkend obě druž-
stva Dobřichovic zvítězila: muži
přehráli Velké Meziříčí, ženy si po-
radily s Hlincovkou České Budějo-
vice. Ze třinácti dosud sehraných ut-
kání muži jedenáctkrát zvítězili a
pouze 2x prohráli. Ženské áčko z je-
denácti dosud odehraných zápasů
devětkrát zvítězilo a také dvakrát
prohrálo. Průběžnou tabulku první
ligy muži vedou s 34 body a šestibo-
dovým náskokem před družstvem
Beskyd. Třetí Turnov má bodů 25.
Také ženy prvoligové tabulce domi-
nují - vedou ji se ziskem 27 bodů
před druhou Plzní a třetími Českými
Budějovicemi.
V dalších kolech jedou muži 24. 11.
do Turnova, 1. 12. hostí doma od
18.00 SK Brno a 2. 12. od 17.00  VK

Staré Město. Ženy přivítají doma
VK České Budějovice - 24. 11. se

hraje od 19.00, 25. 11. od 11.00.
Ivanka CaLDOVÁ, Dobřichovice

Ligovou tabulku vedou muži i ženy
DOBŘICHOVIČTÍ VOLEJBALISTÉ VÁLCUJÍ SVÉ SOUPEŘE

Staří páni Ostrovanu
»válčí« v Portugalsku
Zadní Třebaň, Portugalsko - Na tý-
den do Portugalska se v pátek 17.
listopadu z pražského letiště Václa-
va Havla vydala fotbalová stará gar-
da Zadní Třebaně.
Kromě přátelského mače proti »vrs-
tevníkům« z celku Uniao Sintrense
má patnáctičlenná výprava napláno-
vaný i další bohatý program. „Navš-
tívíme památky z doby maurské,
křesťanské i novogotické, podíváme
se na nejzápadnější výběžek Evropy
Cabo du Roca,“ uvedl před odletem
organizátor zájezdu Miroslav Kava-
lír s tím, že obzvláště se těší na zá-
pas Ligy mistrů Sporting Lisabon -
Olympiacos, který mají Třebaňští v
cestovním itineráři také.
Stará garda Ostrovanu už se v minu-
lých letech podobně podívala do
Německa, USA, Holandska a Bel-
gie, příští rok v listopadu ji čeká
cesta do Brazílie. (mif)

ROZLOUČILI SE VÝHROU. V posledním podzimním mistráku porazili fot-
balisté třebaňského Ostrovanu doma Liteň 4:1.             Foto NN. M. FRÝDL

Prvoligové družstvo dobřichovických volejbalistů.    Foto Ivanka CALDOVÁ

Na památku Davida
se bude konat turnaj
První ročník fotbalového memoriálu
Davida Laciny ml. se bude konat 18.
prosince v Řevnicích.
David Lacina ml., žák 8. třídy ZŠ
Řevnice, loni v prosinci (právě 18.
12.) náhle zemřel. Byl velkým spor-
tovcem, kamarádem a členem fotba-
lového družstva FC Slavoj Řevnice.
Na výročí jeho úmrtí škola pořádá
fotbalový turnaj žáků 8. - 9. tříd zá-
kladních škol v Poberouní. Zúčastní
se ho ZŠ Řevnice, ZŠ Dobřichovice,
ZŠ Všenory, ZŠ Černošice, ZŠ Ra-
dotín, ZŠ Mníšek pod Brdy a tým
spoluhráčů Davida Laciny. 
Turnaj se uskuteční v řevnickém
Sportcentru Liďák, jeho vítěz obdrží
putovní pohár. Dále budou oceněni
nejproduktivnější hráč, který si od-
nese dres oblíbeného fotbalového
klubu Davida Laciny ml. s podpisy
hráčů SK Slavia Praha, a hráč fair
play, který obdrží balíček Našich
novin. Všichni zúčastnění hráči do-
stanou pamětní listy turnaje. Zveme
všechny příznivce fotbalu. 

Tomáš Chabera, Řevnice


