
Poberouní - Fabienne. Bouře s
tímto názvem se v noci z 23. na 24.
září přehnala Českem a napácha-
la obrovském škody. I v Poberouní
a na Podbrdsku.
Desítky tisíc domácností bez elektři-
ny, zastavený provoz na několika
železničních tratích, komplikace v
silniční dopravě, tři sta tisíc poláma-
ných stromů. A také několik zraně-
ných. To je účet, který Česku »vysta-
vila« meteorology dlouho dopředu
avizovaná noční bouře Fabienne.
Spoustu práce přidělala hlavně ener-
getikům, železničářům a - hasičům.
Také v našem kraji.
„Hned v neděli večer, kolem deváté,
jsme po silném dešti vyjížděli k za-
topené garáži a sklepu do Letů,“
uvedl řevnický profesionální hasič
Pavel Vintera. „Vodu dosahující do

přibližně půlmetrové výšky jsme z
objektu dostávali pomocí kalového
čerpadla,“ dodal s tím, že na zách-
ranné akci se podíleli i letovští dob-
rovolní hasiči.
Hned druhý den ráno byli řevničtí
profesionálové voláni k vyvrácené-
mu patnáctimetrovému stromu do
Zadní Třebaně. „Silný vítr jej shodil
na cestu a plot. Rozřezali jsme ho a
odstranili z ulice,“ sdělil Vintera a
doplnil, že další stromy popadaly v
místech, kde nepředstavovaly ohro-
žení a majitelé je odklidili sami. 
Hodně výjezdů po vichřici měla také
zasahová jednotka dobrovolných
hasičů z Litně. Stromy a větve od-
straňovala u Korna, Měňan, Leče i
Bykoše. U Tobolky hasiči odchytá-
vali býka, který utekl z ohrady.
(Viz strana 8) Miloslav FRÝDL

V tomto čísle Našich novin
* Nový plácek dělá radost - strana 2
* Přivezli si recept na uši - strana 2
* Soutěž vyhrála vážka - strana 3

Pro některé nejhezčí slavnost v Ev-
ropě. Pro jiné zbytečně předražená
a nabubřelá akce. Na každý pád -
největší pivní festival na světě, na
který ročně zamíří až šest milionů
návštěvníků! V sobotu 22. září v po-
ledne byl v německém Mnichově
slavnostním naražením prvního piv-
ního sudu odstartován už 185. roč-
ník Oktoberfestu. Svátku všech příz-
nivců chmelového nápoje, který se
koná v kuse po dobu tří víkendů. 
Ve stejný den byly naraženy sudy s
originálním festivalovým ležákem
také ve Svinařích, kde se uskutečnil
V. ročník místního Oktoberfestu. Již

od 14 hodiny začali na místní kurty
přicházet první návštěvníci. Pivo se
- výhradně do tupláků - točilo o sto
šest a po dvou hodinách bylo pět su-
dů z jedenácti vypitých! 
Letošní ročník svinařského Oktober-
festu zároveň hostil premiéru Mist-
rovství ČR v jódlování. Odstartová-
no bylo v podvečer. Ačkoliv se na
kurtech ve Svinařích sešlo okolo 250
lidí, odvahu stoupnout si na pódium
a zajódlovat našlo jen devět odváž-
livců. Nejprve se mikrofonu ujal náš
host, dlouholetý člen operního sbo-
ru ND a »předseda jódlovací komi-
se« Jan Růžička. (dokončení na str. 4)

KARLŠTEJNSKÉ. Vinobraní přilákalo poslední zářijový víkend do Karlštej-
na tisíce návštěvníků. Ochutnat mohli burčák a víno z místních vinic - třeba
přímo od vedoucího vinařské stanice Zdeňka Beneše.     Foto NN m. FRýdl

Na Oktoberfest dorazily také krojo-
vané děti.         Foto Radek BOXAN

Spadané stromy, voda
ve sklepě, utržený býk
BOUŘE FABIENNE SE PROHNALA I NAŠÍM KRAJEM

2. října 2018 - 20 (734) Cena výtisku 7 Kč

Řevničtí nakupovali
»mezi vraty«

Na Oktoberfestu se letos premiérově jódlovalo

Chcete Frantu, nechcete Pepíka? Jděte volit
Poberouní - Jste spokojeni s prací svého současného obecního či městského
zastupitestva? Nebo s ním naopak spokojeni nejste? V pátek 5. a v sobotu 6.
října to máte možnost dát najevo. Konají se komunální volby.
S nadsázkou řečeno: pokud vám vyhovuje, jak vaši obec či město vede sta-
rosta Franta, nebo se vám hrubě nelíbí práce rychtáře Pepíka (a radši byste
na jeho místě viděli třeba Boženu), je nyní ten správný - a na další čtyři roky
jediný možný - čas to vyjádřit prostřednictvím svého hlasovacího lístku. V
pátek se volí od 14 do 22.00, v sobotu od 8 do 14.00. (Viz str. 9, 10, 11) (mif)

Všenory - Štěstí v neštěstí měl tee-
nager, který spadl 28. září odpo-
ledne ze stromu ve Všenorech.
Úraz, který nezřídka končí smrtí
či ochrnutím, přežil s »pouhým«
poraněním hlavy a ruky.
Po prvotním ošetření na místě byl

patnáctiletý pacient letecky transpor-
tován do nemocnice v pražském Mo-
tole. „Trhal ořechy a spadl přibližně
z dvoumetrové výšky,“ popsal okol-
nosti nehody ředitel řevnické zách-
ranky Bořek Bulíček s tím, že vrtul-
ník přistál na fotbalovém hřišti. (mif) 

Teenager spadl z ořechu a poranil si hlavu

Motorkář po srážce
bojoval o život
Černošice - Motorkář s cyklistou se
28. září večer srazili na silnici mezi
Černošicemi a Radotínem. Řidič
motocyklu byl v kritickém stavu
převezen do nemocnice.
Cyklista paradoxně z kolize vyvázl
pouze s bolestí nohy. Motorkář na
tom byl hůř zejména proto, že po st-
řetu s kolařem vletěl do stromu. Po-
dle Novinek.cz jel motorkář směrem
na Černošice, cyklista směrem na
Prahu. Důvod srážky zatím je před-
mětem vyšetřování. Na místě zasa-
hovaly tři jednotky, provoz na silni-
ci řídili policisté kyvadlově.      (mif)
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»Plácek« je hotový a dělá velkou radost 
HŘIŠTĚ NA MALÉM NÁMĚSTÍ V ŘEVNICÍCH SI OKAMŽITĚ PO SVÉM DOKONČENÍ NAŠLO PŘÍZNIVCE

Možná si pravidelný čtenář Našich
novin vzpomene na článek nazvaný
V Řevnicích vzniká na Malém ná-
městí Prima svět. Psalo se v něm o
tom, že skupina dobrovolníků spo-
lečně s FTV Prima a městem Řevni-
ce budují na travnaté ploše za pro-
dejnou Flop malé fotbalové hřiště.
Ale nejen to! Má zde být ohniště a
kompletní městský mobiliář, tedy
lavičky, stoly, koše...
Nějaká doba utekla a teď, na přelo-
mu září a října, se již dodělávají po-
slední prvky - usazují se koše, dodě-
lávají lavičky kolem hřiště a ohniště.
Malé travnaté hřiště je již hotovo. Za
brankami má záchytné sítě a moder-
ní úsporné osvětlení LED, které se
rozsvěcí společně s veřejným osvět-
lením a automaticky vypíná ve 22.00
hodin. Bude tedy možné využívat
plochu i za teplých podzimních dnů,
kdy je již brzy tma.  
Asi zde bych mohl článek ukončit,
ale přeci sebelépe vybavený park,

hřiště, veřejný prostor... by měl mít i
svůj »život a duši«, kterou  postupně
vytvoří  lidé, jež ho navštěvují a uží-

vají. Mám velikou radost, když mo-
hu napsat, že řevnické Malé náměstí
již toto má, že si našlo velice rychle

své příznivce. O hřiště je veliký zá-
jem mezi dětmi, ale i mezi rodiči a
kolemprocházejícími. Již se zde vy-
tvořila početná skupina dětí, která se
navíc rychle rozšiřuje. A kluci a hol-
ky zde »neřeší« jen fotbal. Lidé zde
chtějí trávit čas společně. Dříve na-
rození obyvatelé města často s rado-
stí vzpomínají, jak zde na »plácku«
trávili volné chvíle. 
V těchto dnech hledáme společně s
FTV PRIMA a městem Řevnice ter-
mín, kdy bude Malé náměstí plně
otevřeno pro veřejnost. Předpoklá-
dáme, že to bude během měsíce říj-
na.  O termínu vás jistě budeme včas
informovat.
Je zřejmé, že  nebudujeme  prostor
za miliony. Ani hřiště není svým po-
vrchem  ohromující.  Ale myslím, že
již nyní dělá radost. A možná, že ně-
kdo z malých fotbalistů si s radostí
ve stáří vzpomene na malý a třeba i
trochu nedokonalý »jeho plácek«.  

Tomáš CHAbERA Řevnice

Podzimní zájezd, tentokrát směr Vysočina, pořá-
dali zahrádkáři ze Zadní Třebaně. Nejprve  jsme
navštívili  zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou,
přezdívaný též moravské Versailles, který patří k
nejnavštěvovanějším památkám Vysočiny. Dnešní
podobu získal přestavbou, kterou platil poslední z
Questenberků Jan Adam. Při přestavbě byla také
založena krásná zámecká zahrada o rozloze 9 ha.
V současnosti je zámek využíván k pořádání kon-
certů, koná se tu i Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského. Místnosti jsou zařízeny ve stylu
barokního šlechtického sídla, opravdová nádhera!      
Pak jsme vyjeli směr Třebíč a prošli židovskou
čtvrtí, jež patří k nejzachovalejším v Evropě.  Ty-
pické úzké uličky mezi domy, veřejné průchody,
romantická náměstíčka, verandy a balkony. Domy
nemají zahrádky, jsou navzájem propojeny. Čtvrť
zvaná Židy se 108 dochovanými stavbami je za-
psaná v seznamu světového dědictví UNESCO.
Významná je Zadní synagoga dostavěna v roce
1669. V roce 1989-1997 prošla rekonstrukcí a
byla zpřístupněna veřejnosti. Měli jsme štěstí na
mladého (16,5 let) průvodce, který vyprávěl vše s
takovou láskou a zasvěcením, že jsme ani neduta-
li. Neuvěřitelně  šikovný mladík! Dostali jsme od
něj i recept na Hamanovy uši: tvoří se trojúhel-
níčky s různými náplněmi, které se skládají do
tvaru židovské hvězdy. 
Vedle Zadní Synagogy byla v Galerii  Ladislava
Nováka u  příležitosti 115. výročí narození Anto-
nína Kaliny otevřena  jeho pamětní síň. A. Kalina
byl třebíčský rodák, kterému se podařilo v kon-
centračním táboře Buchenwald zachránit více než

900 židovských chlapců. V Jeruzalémě byl oce-

něn titulem Spravedlivý mezi národy, udělovaný
lidem nežidovského původu, kteří přispěli k zá-
chraně Židů před holocaustem. 
Také prohlídka Baziliky sv. Prokopa stála za to.
Opatský chrám, původně zasvěcený  Panně Marii,
byl budován od 1. pol. 13. stol. jako součást bene-
diktského kláštera. Bazilika patří ke skvostům st-
ředověkého stavitelství evropského významu. Je
postavena  v románském slohu s gotickými prvky.

Nejcennější je gotická krypta. Za zmínku stojí i

Karlovo náměstí, které je svojí rozlohou 2,2 ha
jedním z největších v České republice. Zde  jsme
měli zamluvený oběd v restauraci Černý dům.
Chtěla bych poděkovat Richardu  Votíkovi za su-
per připravenou akci. Je neuvěřitelné, že Richard
nejdříve projede všechna místa, kam nás chce  po-
zvat, obejde restaurace, najde tu, kde se dobře vaří
a až pak připraví program. Už se těšíme na jarní
výlet! Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Od průvodce jsme dostali recept na Hamanovy uši

NA VYSOČINĚ. Zadnotřebaňští zahrádkáři na zájezdu. Foto ARCHIV

CVRKOT NA PLÁCKU. Hřiště na Malém náměstí v Řevnicích si rychle na-
šlo malé i velké příznivce. Foto Tomáš CHABERA

Za poznáváním Šumavy se vydala
skupina žen z Hlásné Třebaně, která
si říká Holky v rozpuku. Ve Špičáku
jsme se ubytovaly v penzionu Záva.
Hned odpoledne jsme vyjely vláč-

kem do Železné Rudy a prohlédly si
Muzeum Šumavy. Bezvadně uděla-
ná expozice. Večer jsme si opekly
buřty a hurá do postele.  
Ráno jsme vyjely lanovkou na Špi-

čák. Počasí se začalo kazit, ale to
nás neodradilo Vydaly jsme se směr
Černé jezero. Bylo to dost namáha-
vé, nahoru, dolů, ale zvládly jsme
všechny. Poté jsme vyrazily k Čerto-
vu jezeru, to už se vyčasilo a vysvit-
lo sluníčko. Dáša nás rozdělila do tří
skupin: Kolenáři, dýchavičné a poti-
vé. Dobře nás odhadla.  Byl to nád-
herný, ale docela namáhavý den. 
V sobotu jsme  vyjely autobusem na
Velký Javor v Německu. Nahoru
jsme se dostaly lanovkou. Počasí by-
lo super, takže výhledy stály za to.
Zpět lanovkou dolů a autobusem do
Železné Rudy. Zde jsme ještě stačily
projít  Křížovou cestu vysvěcenou v
roce 1818. Po roce 1992 byla obno-
vena. Na původním místě na Hla-

dovém vrchu byla jako symbol přá-
telství mezi Němci a Čechy znovu
postavena kaple sv. Anny.
Poslední den jsme vyjely lanovkou
na Pancíř a pokochaly se krásnými
pohledy. Z Hofmanek jsme se vyda-
ly k prameni Úhlavy a přes Špičácké
sedlo k penzionu. Na nádraží jsme si
daly výborný pozdní oběd a palačin-
ku s kávou. V tom přišla servírka s
obrovskou nádobou plnou bonbonů
-  že prý nás šéf zdraví a posílá slad-
kou odměnu pro nejveselejší hosty.
Při odjezdu nám pak servírka máva-
la ubrouskem... Díky naší Paní Zde-
ně za výborně připravený zájezd,
všem se nám moc líbil. Šumava je
opravdu skvost!         Foto ARCHIV
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Holky poznávaly Šumavu, »pan šéf« je odměnil bonbóny
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Návrhů na Cenu NN dorazilo pětatřicet
LAUREÁT OCENĚNÍ URČENÉHO LIDEM PRACUJÍCÍM PRO NÁŠ KRAJ BUDE VYHLÁŠEN 10. 11. V LETECH
Poberouní – Na svatomartinském
posvícení 10. listopadu v Letech
bude jako tradičně vyhlášen vítěz
Ceny Našich novin za rok 2018.
Dosud  se sešlo 35 návrhů od členů
redakční rady, laureátů Ceny z
minulých let i čtenářů NN. 
Během následujících 14 dnů vybere
redakční rada finálovou desítku kan-
didátů. Z nich pak vzejde letošní no-
sitel Ceny Našich novin – Ceny Ar-
nošta Tučka určené lidem, kteří ne-
zištně pracují pro náš kraj. Posílejte
preferenční hlasy »svým« kandidá-
tům na Cenu NN. Je to i můj vzkaz
navrhovatelům, kteří si mně stěžují,
že již třetí rok nebyl zvolen ten »je-
jich« kandidát. Vždy odpovídám, ať
ho podpoří preferenčními hlasy. Tak
pište a podporujte. Nejvíce hlasů od
čtenářů NN zatím dostala Jana Fia-
lová z Vižiny. Více o minulých ce-
nách se dočtete na http://cnn.naseno-
viny.net. Josef KOZÁK

Kandidáti na Cenu NN 2018:

1. BISKUPOVÁ Svatava, Srbsko -
za práci pro svoji obec, organizování
kulturních akcí i společenského ži-
vota a navázání partnerských vztahů
s Lužickými Srby
2. BLAŽENÍN Pavel, Černošice -
za organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za ochotu a po-
moc s akcemi v regionu
3. ČABOUN Pavel, Osovec - za
práci pro obec, Kulturní okrašlovací
spolek i ochotnické divadlo
4. ČABOUNOVÁ Marcela, Oso-
vec - za enormní práci pro obec a
společenské dění.
5. ČERMÁK Jaroslav, Karlík - za
úspěšné starostování pro Sokol Dob-
řichovice, skromnost a množství sk-
vělých výsledků
6. DOUSEK Vladimír, Černošice -
člen Letopisecké společnosti Černo-
šice, fotograf a kameraman. Letos o
Berounce a jejích lidech bez grantů a
sponzorů vydal již třetí knihu
7. FIALOVÁ Jana, Vižina - za
práci pro obec, za organizování kul-
turních a sportovních akcí i za spolu-
práci s NN

8. FLEMR Jan, Řevnice - za akti-
vity pro Notičky, Canto Carso, řev-
nický Pivní festival i ochotníky
9. FÜHRBACH Václav, Zadní
Třebaň - za vedení pěveckého Tře-
basboru, který nezištně vystupuje na
kulturních akcích v našem regionu
10. CHABERA Tomáš, Řevnice -
za intenzivní a nezištnou práci pod-
porující řevnický společenský a
sportovní život, za zásluhy na vybu-
dování nového hřiště v Řevnicích
11. JANDUSOVI Štěpánka a Petr,
Řevnice - za to, že většinu svého
volného času věnují řevnickým žá-
kům házenkářům
12. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlou-
holeté vedení fotbalového klubu FK
Lety, který pod jeho vedením hraje
nejvyšší soutěž v našem kraji a který
se stará o desítky dětí z regionu
13. KLIMENT Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní povznesení Litně,
za organizování sportovního života a
práci s dětmi tamtéž
14. KNOPOVÁ Eva, Karlštejn - za
aktivity pro děti z Litně, Karlštejna a
okolí nad rámec pracovní povinnosti

15. KOLÁŘOVÁ Helena, Karlš-
tejn - za organizování kulturního ži-
vota v Karlštejně, za práci pro
Karlštejnské kulturní sdružení
16. KONVALINKA Vnislav, Hlás-
ná Třebaň - za rozvoj obce, aktivní
účast na kulturních akcích v obci i
po okolí
17. KOZÁK Petr, Řevnice - za prá-
ci pro řevnický Sokol, za podporu
regionální kultury a regionálního
sportu, spolupráci s NN
18. KRÁL Karel, Dobřichovice -
za dlouholetý přínos ochotnickému
divadlu v Poberouní
19. KRATOCHVÍL Václav, Dobři-
chovice - za dlouholetou všestran-
nou práci pro Dobřichovice, účast v
místním kulturním dění i zásluhu na
spolupráci se zahraničními partner-
skými městy
20. KRBEC Stanislav, Řevnice - za
dlouhodobou práci s malými fotba-
listy v celém regionu
21. LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň
- za enormní snahu o záchranu liteň-
ského zámku a zachování odkazu
operní pěvkyně Jarmily Novotné

22. MATĚJKOVÁ Jana, Osovec -
za práci v Kulturním okrašlovacím
spolku a ochotnické divadlo
23. MOTTL Michal, Řevnice - te-
nisový trenér Sportclubu Řevnice za
práci s mládeží. Vychoval už několik
úspěšných generací tenistů ze Řev-
nic a okolí
24. PLECITÁ Marie, Osovec - za
aktivní práci pro obec a Kulturní
okrašlovací spolek Osov, za spolu-
práci s NN
25. PROCHÁZKA Petr, Svinaře -
za dlouholetou práci pro obec i míst-
ní Sokol
26. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory
- nadšená knihovnice, milovnice his-
torie, za propagaci Všenor i regionu
prostřednictvím všenorské knihovny 
27. SNOPEK Tomáš, Hlásná Tře-
baň - za práci pro místní hasiče i za
organizace veřejných akcí
28. STIBAL Bohumil, Všeradice -
za enormní snahu o povznesení a
rozvoj Všeradic, za přínos rozvoji
Podbrdska
29. STRNAD Petr, Lety - za dlou-
holetou práci s malými fotbalisty v
přípravce FK Lety
30. SÝKORA Jiří, Řevnice - za ne-
zištnou práci pro mládež z Řevnic a
okolí. Za propagaci fotbalu mezi
mladými sportovci
31. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Tře-
baň - za Holky v rozpuku, za naději,
že radostný život nekončí na něja-
kém věkovém horizontu
32. TESAŘOVÁ Barbora, Lety -
za všestrannou práci pro obec i celý
region
33. VÁŇA Petr, Karlík - za organi-
zaci sochařských sympozií, za pro-
pagaci našeho kraje prostřednictvím
svých sochařských děl
34. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za
intenzivní práci pro místní Kynolo-
gický klub, spolupráci s NN
35. VOLDŘICHOVÁ Magdalena,
Černošice - za intenzivní účast na
organizaci kulturního života v Čer-
nošicích, za práci pro soubory Pra-
mínek i Praštěnka a černošickou Le-
topiseckou komisi

Děkujeme všem, kdož se letos zúča-
stnili letní fotografické soutěže Na-
šich novin. Snímků na adresu redak-
ce doputovalo přesně dvacet osm.
Porota po delší diskusi vybrala ná-
sledující práce.
Třetí místo patří Petře Stehlíkové z
Letů za Krmení ještěrek. Druhé mís-
to obsadila Žluna další Letovanky
Aleny Vanžurové a pomyslné zlato

si odnáší fotografie Vážka Jitky Vo-
jířové z Řevnic.
Kromě fotografií poslali dva čtenáři
i krátké letní příběhy, které jsme se
také rozhodli odměnit. Texty Jitky
Švecové z Hlásné Třebaně a Milo-
slava Omáčky si můžete přečíst na
stránkách souteze.nasenoviny.net
Úspěšní autoři si mohou vyzvednout
výhry po telefonické či mailové do-

mluvě na adrese redakce. Všechny
soutěžní fotografie naleznete ve
fotogalerii webových stránek NN
pod klíčovým slovem LETO2018
(http://foto.nasenoviny.net). 
S rozhodnutím poroty nemusíte sou-

hlasit, proto vyhlašujeme čtenářské
hlasování o nejlepší obrázek léta
2018. Stačí vybrat 3 fotografie z fo-
togalerie na výše uvedené adrese, ur-
čit jejich pořadí a poslat na adresu
redakce@nasenoviny.net.         (JoK) 

Hodnotící komisi se nejvíce líbila fotografie vážky

Žluna u školky v Letech.
Foto Alena VAnžuROVÁ, Lety

Jakmile jsme se po vykoupání v biotopu Jince uvelebili na dece, přiletěla čer-
vená vážka a usídlila se na palci nohy mého muže. I když jsem přistrkovala
svoji nožku, nebyl zájem... Foto Jitka VOJÍřOVÁ, řevnice

Krmení ještěrek.
Foto Petra STEHLÍKOVÁ, Lety

VYHRAJE? Kandidátka na letošní Cenu Našich novin Jana Fialová z Vižiny
s hercem Janem Potměšilem. Foto ARCHIV
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Na Oktoberfestu se poprvé jódlovalo
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Honza Růžička zvaný Pahorek s ky-
tarou v ruce vyšvihnul nádhernou pí-
seň i s jódlováním a dodal tím tak
soutěžícím odvahy. Jako první na
pódiu zazněl duet v podání Michala
Kozáka ml. a Jirky Sládka.
„Doufám, že nás nevypískáte. Ale
bude to sranda - jak pro vás, tak pro
nás. Já to dělám poprvé v životě a
věřím, že i tady můj kolega je na tom
podobně. Koukali jsme na to na You-
Tube, tak snad to vyjde,“ uvedl spo-
lečné vystoupení Michal. Vyšlo –
kluci byli skvělí a pobavili všechny
zúčastněné. Absolutním vítězem se
dle poroty stal místňák David No-
vák, který byl po právu odměněn

originálním tuplákem s vypískova-
ným titulem Mistra ČR v jódlování.
Skvělou atmosféru skvěle doplňova-
la děvčata i chlapi v tematických
krojích, hra na harmoniku, výborné
bílé bavorské klobásy nebo louhova-
né preclíky. Letošní Oktoberfest
můžeme tak s klidným srdcem zhod-
notit jako velice úspěšný – počasí
bylo milosrdné, vše se snědlo i vypi-
lo a všichni se dobře pobavili.

lucie BOXanOVÁ, Svinaře

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
3. 10. 20.00 STUDENÁ VÁLKA
5. 10. 18.45 LADIES MOVIE NIGHT:
ZRODILA SE HVĚZDA
6. 10. 13.45 YETI: LEDOVÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ
6. 10. 15.30 JAN PALACH
6. 10. a 17. 10. 17.30 (St 20.00) TOMAN
6. 10. 20.00 JACK STAVÍ DŮM
10. 10. 20.00 TVÁŘ
12. 10. 17.30 VENOM
12. 10. 20.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
13. 10. 13.45 MALÁ ČARODĚJNICE
13. 10. 15.30 ALFA
13. 10. 17.30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
13. 10. 20.00 PRVNÍ ČLOVĚK

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
15. 10. 19.00 MATCH POINT

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
2. a 9. 10. 17.30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
2. a 8. 10. 20.00 (Po 17.30) BEZE STOP
3. 10. 17.30 DOMESTIK
3. 10. a 16. 10. 20.00 (Út 17.30) PREDÁ-
TOR: EVOLUCE (St 3D)
4. 10. 15.30 ESCOBAR
4. 10., 6. 10. a 15.10. 18.30 (So 20.00, Po
17.30) ZRODILA SE HVĚZDA
5. 10., 7. 10., 10. 10. a 13. 10. 17.30 (Ne
18.30, St 20.00) TOMAN
5. 10., 6. 10., 10. 10., 13. 10. a 17.10.
17.30 (5. 10. a 13. 10. 20.30) VENOM (5.
10. a 10. 10. 3D)
6. 10. a 13. 10. 15.30 YETI: LEDOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ (Ne 3D)
7. 10. 15.30 ÚŽASŇÁKOVI 2 3D
8. 10. a 12. 10. 20.00 (Pá 17.30) PO ČEM
MUŽI TOUŽÍ
9. 10. 20.00 JAK SE STAVÍ DŮM
11. 10. 15.30 MISSION: IMPOSSIBLE -
FALLOUT
11. 10. a 15. 10. 18.30 (Po 20.15) ZLÉ
ČASY V EL ROYALE
12. 10. a 14. 10. 20.00 (Ne 18.30) PRVNÍ
ČLOVĚK
14. 10. 15.30 VILÍK: RYCHLE A VESELE

KINO RADOTÍN
2. 10. 17.30 VŠECHNO BUDE
2. 10. 20.00 HITLER VERSUS PICASSO
3. 10. 17.30 ODBORNÝ DOHLED NAD
VÝKLADEM SNU
3. 10. 20.00 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
4. 10. a 13. 10. 17.30 TOMAN
4. 10. a 6. 10. 20.00 VENOM (So 3D)
5. 10. 17.30 BELLA A SEBASTIAN 3
5. 10. 20.00 ZRODILA SE HVĚZDA
6. 10. 15.30 MALÁ ČARODĚJNICE
6. a 16. 10. 17.30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
9. 10. 17.30 KLAPZUBOVA XI
9. 10. 20.00 THE OPERA HOUSE
10. 10. 17.30 JAN PALACH
10. 10. 20.00 FALSIFIKÁTOR
11. 10. 17.30 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
11. 10. 20.00 ZLÝ ČASY V EL ROYALE
12. 10. 17.30 YETI: LEDOVÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ 3D
12. 10. 20.00 JACK STAVÍ DŮM
13. 10. 15.30 VILÍK: RYCHLE A VESELE
13. 10. 20.00 PRVNÍ ČLOVĚK

ŠLO MU TO NEJLÉPE. Vítěz prvního ročníku Mistrovství ČR v jódlování
David Novák (vpravo)                     Foto Lucie  BOXANOVÁ

Černošice hostí »Koncert století«
Slavnostní koncert Hudby Hradní
stráže a policie ČR se uskuteční v
neděli 14. 10. od 19.00 v hale Věry
Čáslavské v Černošicích. Můžete se
těšit na opravdu velkou kapelu číta-
jící přes 40 muzikantů. Takové těle-
so v Černošicích ještě nehrálo a v
nejbližší době asi ani hrát nebude.
»Koncert století« se koná u příleži-
tosti stého výročí vzniku Českoslo-
venska. Na programu budou známé
populární melodie, moderování se

zhostí Jiří Holoubek, redaktor Čes-
kého rozhlasu. Zpívají sólisté Ná-
rodního divadla Gabriela Urbánko-
vá a František Zahradníček, celý
soubor řídí šéfdirigent Václav Bla-
hunek. Slavnostní šaty (i uniformy),
současné či historické, jsou na osla-
vě 100. výročí republiky vítány, vs-
tup volný. A nezapomeňte: Podobná
příležitost se v Černošicích naskytne
zase až za 100 let! 

Jaroslav KOPic, Černošice

Tipy NN
* Společný koncert kapel Mama
hotel, Jamaron a Na hraní se usku-
teční 4. 10. od 19.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Eva Pilarová zazpívá 4. 10. od
19.00 v Kulurním středisku U Ko-
runy Radotín. Vstup 230 Kč. (dar) 
* Podvečer písní a duet se koná 6.
10. od 17.00 v kostele sv. Martina a
sv. Prokopa v Karlíku. Skladby L.
Špora, J. Křičky, A. Dvořáka, S.
Rachmaninova, A. Cooka v dopro-
vodu J. Šarouna přednesou Tereza
Smoláková (soprán) a Kateřina
Schejbalová (mezzosopran).       (ak)
* Večer s »dnb dvojkou« Mustaffa
& Sherif hostí 6. 10. od 19.00 čer-
nošický Club Kino. (vš)
* Představit malebnou brdskou kra-
jinu vám chtějí Zdeněk Valeš, Petr
Váňa a Renata Kolečkářová. Jejich
souhrnná výstava nazvaná Krajinou
brdskou má vernisáž 7. 10 od 15.00
na Skalce. O úvod se postará pěvky-
ně Lucie Soljaková doprovázená
Petrem Krutským. Zatímco v koste-
líku sv. Máří Magdalény představí
svá díla Valeš s Váňou, v klášteře
budou k vidění malby a akvarely
Renaty Kolečkářové. (pan)
* Ester Godovská a Michal Trnka
vystoupí v Zámečku Řevnice 7. 10.
Koncert na konci babího léta začíná
od 17 hodin. (pan)
* Žalman a spol. zahrají 11. 10. od
19.30 v zámku Dobřichovice.     (ak)
* Beseda spojená s autogramiádou
knihy spisovatele Petra Hory Hořej-
še se koná 12. 10. od 18.00 v Mod-
rém domečku Řevnice.              (pan)
* Skupina Sto zvířat dorazí v rámci
svého Elephantour 12. 10. do Čer-
nošic. Výběr z jejích 12 alb a ukáz-
ky z chystaného cédéčka můžete
slyšet od 20.00 v Clubu Kino.     (vš)
* Romantické ozvěny v melodramu
nabídne divákům Duo Eco - Eva a
Pavla Franců (housle, viola) - s Gab-
rielou Filippi (recitace) 13. 10. od
17.00 kostel sv. Martina a sv. Pro-
kopa v Karlíku. (ak) 
* Petr Samšuk, Pavel Jartym &
Sam's Band připravují 13. 10. kon-
cert sestavený ze skladeb Erica
Claptona. Uskuteční se od 20 hodin
v sále Clubu Kino Černošice. (vš)
* Brazilské kytarové duo Guanduo
zahraje v rámci mezinárodního fes-
tivalu Kytara napříč žánry 15. 10. od
19.00 v koncertním sále ZUŠ Čer-
nošice. Vstupné 150 Kč, mládež a
senioři 100 Kč. Pavel BlaŽEnín
* Výstava fotografií Petra Vápení-
ka Obrazy od Berounky a od jiných
vod v zámku Dobřichovice potrvá
do 14. října.  andrea KUDRnOVÁ
* Výstava obrazů Věry Mačkové,
obyvatelky Haloun, je pod názvem
Berounské toulání nejen s motýly do
16. 10. k vidění v Kulturním klubu
Žebrák. (box) 

V Řevnicích zazpívají Dusilová i Vlasta Redl
Řevnice - Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl Lenka
Dusilová je další z hudebních hostů Lucie Kukulové v řevnickém kině. Její
koncert se tam uskuteční ve čtvrtek 4. října od 19.30 hodin. 
Ještě v říjnu se mohou posluchači těšit na dalšího držitele prestižních An-
dělů v kategorii jazz a blues, kapelu Vertigo, koncem měsíce do řevnického
kina zase zavítá všeuměl Vlasta Redl. Více o koncertech, vstupenkách a
dalších chystaných akcích najdete na www.pa-intermedia.com.  (pan)
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Všeradův kurýr

Dětský cyklomaraton se již poosmé konal 22.  září
na čtyřkolkové dráze U Bobeše ve Všeradicích.
Letos bylo přihlášeno dvaatřicet dětí, které závod
absolvovaly v sedmi kategoriích - od té nejmlad-
ší, v níž se »drandilo« na odstrkovadlech, po nej-
starší, kde si to rozdali čtrnáctiletí teenageři na

kolech. Marek Placák absolvoval kategorie hned
dvě - M 10 i M 14 - a obě dvě vyhrál!
Před samotným závodem se děti dozvěděly, jak se
mají na dráze chovat. Jako hlavní pořadatel jsem
jim osvětlil pravidla a mohlo se jít na věc. V pře-
stávce mezi kategoriemi si závodníci i jejich do-
provod užili exhibiční  jízdu Martina Zimy a Mar-
tina Hory. Počasí bylo slunečné, ale přitom větrné
a trochu chladné, což nevadilo, neboť k dispozici
byl stánek s občerstvením pro malé i velké. Zá-
vodním dnem provázel svým slovem i hudbou DJ
Martin Vokurka. Fotografickou dokumentaci za-
jišťovala Simona Ciprianová. 
Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv do
Dětského cyklomaratonu 2018 zapojili, to přede-
vším řediteli závodu. Největší poděkování ovšem
patří sponzorům, bez kterých by nebylo možné
odměnit děti za jejich snahu. Všichni si den užili,

budeme se těšit na příští rok. Veškeré informace o
závodu najdete na www.zima-video.cz/deti. 

Martin ZIMa, všeradice

Marek zvládl dvě kategorie a - obě vyhrál!
NA VŠERADICKÉ ČTYŘKOLKOVÉ DRÁZE SE POOSMÉ KONAL DĚTSKÝ CYKLOMARATON

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 20/2018 (263)

NA TRATI. Malí závodníci na trati cyklomaratonu, který se konal předposlední zářijovou sobotu ve Všeradicích. Foto Simona CIPRIANOVÁ 

Na obnoveném hřišti je plno každý den

Z podbrdského kraje
* výstava obrazů Ivety Jiroušové a Ladislava
Kulhavého je instalována v Galerii M. D. Retti-
gové ve Všeradicích. (sdv)
* Lípy svobody byly 28. 9. na počest 100. výro-
čí samostatného Československa vysázeny v
Hostomicích i ve všech jejich spádových obcích -
Lštěni, Bezdědicích a Radouši. V Hostomicích
byl po skončení slavnosti na Tyršově náměstí po-
ložen věnec u kapličky knížete Václava.         (viš)
* oslava 100. výročí vzniku ČSR se konala 15. 9.
ve Velkém Chlumci. Po zasazení lípy na návsi ná-
sledoval kulturní program na hřišti.                 (zch)

Obec Tmaň obnovila dětské
hřiště v centru vesnice. Radost z
nových herních prvků mají pře-
devším ti nejmenší, ale ani star-
ší děti nepřišly zkrátka. Pro ně
je v blízkosti fotbalového hřiště
vybudována plocha pro trénink
parkuru. Je ovšem pravděpo-
dobné, že sem posilovat zavítá i
mnohý dospělý. 
Děkujeme obci za krásné zpest-
ření teplých podzimních dnů.
Na hřišti je plno skoro každý
den. Věřím, že se všichni spo-
lečně postaráme o to, aby byl na
hřišti pořádek, herní prvky vy-
držely dlouho v perfektním sta-
vu a tím byla zajištěna i bezpeč-
nost našich dětí.         Text a foto

Jana KouLová, Tmaň

Malé všeradické fotbalisty 
proháněli »létající trenéři«
Další z řady netradičních tréninků zažili malí fot-
balisté FK Všeradice. V pondělí 24. září odpoled-
ne k nám dorazili tzv. Létající trenéři, tedy trené-
ři s vyššími fotbalovými licencemi, a podělili se s
námi o zkušenosti ze seminářů i zahraničních stá-
ží. Cílem projektu je ukázat dětem a trenérům zá-
sadní směry, kterými bychom se měli společně
ubírat. Tento projekt navazuje na změny, které se
udály v posledních dvou letech. Pomáhá klubům
při přechodu na malé formy fotbalu se vším, co k
tomu patří.
A protože FK Všeradice věnuje opravdu hodně
času péči o svou fotbalovou mládež, zapojili jsme
se do této akce i my.
Na tréninku se sešlo okolo pěti desítek malých
fotbalistů - od čtyřletých capartů z fotbalové ško-
ličky, přes obě přípravky až po mladší žáky. Kaž-
dá skupina měla dva vlastní trenéry a své praco-
viště. Vše bylo pod dohledem profesionálního
trenéra mládeže Milana Kormaníka. Tento ukáz-
kový trénink byl otevřený i pro trenéry z ostat-
ních klubů berounského okresu, kteří se jako my
chtěli přiučit něčemu novému. Zhlédli jsme mno-
ho cvičení zaměřených na individuální činnosti s
míčem, převzetí míče, fotbalové hry a cvičení
1x1 nebo 2x2. Zvláštní tréninkovou jednotku tvo-
řily hry na »komunikaci během zápasu«. Ačkoliv
jsme všichni na hřišti drkotali zimou, ještě po
skončení tréninku jsme půl hodiny konzultovali
jednotlivé situace a problémy z praxe. Díky všem
trenérům, že se s námi podělili o své poznatky i
zkušenosti.  Lucie Boxanová, FK všeradice
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Psaní dnešního sloupku jsem si ne-
chal na nedělní večer. V době, kdy
jsem si chystal počítač a sledoval
přitom po očku zprávy, upoutalo
moji pozornost  naléhavé upozorně-
ní na blížící se vichřici, která dopro-
vází bouři Fabienne. Nejdříve jsem
tomu odmítal uvěřit, vždyť venku je
tak teplo a příjemně. Přesto jsem šel
nakonec zkotrolovat králíky, posbí-
rat různě odložené věci, přeparkovat
auto, uklidit nářadí. S prvními kap-
kami deště jsem zaběhl do domu. To
už se zvedal vítr, který rval listí ze
stromů a očesal vmžiku všechny oře-
chy u cesty a mojí poslední neočesa-
nou jabloň. Stmívající se oblohu
ozářil první blesk a téměř současně s
ním udeřil hrom. Žárovky jednou

blikly a pak se rozhostilo v domě ti-
cho a černočerná tma. Svíčky jsme
našli hned a naše hlavy ozdobily če-
lovky. Byl to fajn večer. Bez televi-
ze. Četl jsem dětem knížku a nako-
nec sám usnul nad detektivkou od Jo
Nesboa. Ráno stále nešel proud a já
neměl napsaný domácí úkol. 
Vlastně to byla užitečná předehra k
vyzkoušení hlášení závad, které
jsme spustili na nových interneto-
vých stránkách obce. Pro všechny je
teď k dispozici tlačítko, s jehož po-
mocí lze nahlásit cokoli, co potřebu-
je opravit, nebo jen přidat nápad na
zlepšení. Takové jedno zlepšení jste
nám navrhli. Jedná se o způsob, jak
zajistit základní pořádek kolem kon-
tejnerů. Přáli jste si, abychom ke
kontejnerům namontovali kamery.
My si od tohoto kroku slibujeme zá-
roveň vyřešení odpadové turistiky.
Teď už víme, že k nám jezdí lidé a
firmy odjinud vyhazovat odpad. Aby
to nebylo tak jednoduché, dostali

jsme výhradu k umístění kamer od
některých z vás. Odkazujete se na
osobní svobodu. Někteří to pociťují
jako její ztrátu. Musíme se tedy vy-
pořádat s připomínkami Úřadu na
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a
prokázat tzv. oprávněný zájem na
udržení pořádku i ochraně majetku.
To jsme udělali a nyní čekáme na
vyjádření ÚOOÚ. 
Možná si někteří z vás vzpomenou
na to, jak jsme prosazovali uplatnění
náhrady škody, která nám vznikla
zřícením stavební jámy při stavbě
ČOV. Prosadili jsme v zastupitelstvu
usnesení o vymáhání škody a podali
žalobu. Soud předal se souhlasem
obou stran sporu kauzu k mediační-
mu řízení. Po několika jednáních u
brněnského mediátora jsme dospěli
k dohodě a protistrana přistoupila na
zaplacení odškodnění ve výši téměř
jednoho milionu korun do obecní
pokladny.
V Bělči dokončujeme rekonstrukci

hřiště. Už je téměř hotovo, zbývá uk-
lidit zbytky stavebního materiálu a
namontovat basketbalové koše.
Montáž košů se uskuteční ve druhé
polovině října. Na hřišti si mohou
zájemci zahrát basket, fotbal, volej-
bal, nohejbal, přehazovanou a flor-
bal. Na stavbu hřiště jsme získali do-
taci téměř 1,2 milionu. Smlouva o
dílo byla podepsána na 3,3 milionu,
práce a dodávky za přibližně 0,5 mi-
lionu jsme odřekli. Součtem je spo-
luúčast obce 1,6 milionu. Připravená
je architektonická studie na rekon-
strukci budovy klubovny, kde vznik-
ne zázemí pro hřiště se šatnami a
společenská místnost s kuchyňkou a
prostory pro aktivní odpočinek dětí,
mládeže i seniorů.
Zkrátka nepřijde ani Liteň. Začali
jsme pracovat na projektové doku-
mentaci na stavbu hřiště v areálu Po-
de zděmi. Spolu s rekonstrukcí školy
a vznikem 8 nových tříd i zázemím
pro učitele. (Dokončení na straně 8)

Co jednou uvidí děti v Litni?
Byla to pro mě taková vesnička středisková,
když mě sem bral dědeček na výlety z chalupy
v nedalekých Hatích. Bylo mi šest a do Litně
jsme jezdili za povyražením civilizace. vždyc-
ky mi koupil nějakou hračku v nákupním stře-
disku a jednou mě vzal i do kovárny v učilišti,
kde už jako důchodce vedl kovářské učně. 
Pak šel život jinudy a Liteň se ocitla mimo můj
akční rádius. Po patnácti letech jsme se nastě-
hovali do téže chalupy a Liteň se mi oprášila
ve své někdejší roli kulturního centra – jednou
do měsíce jsme tu byli v kině a občas si v ná-
kupním středisku koupili čajové sítko nebo
pastičku na myši. 
teď je o dalších patnáct let víc, jsme usazeni
ve všeradicích, ovšem v Litni, kde jsem se stal
ředitelem nově založené školy, jsem každý den.
v pronajatých prostorech bývalého učiliště,
které po několik let bylo neomezeným pan-
stvím jediného člověka a kde se konečně po
dlouhé době začíná zase něco dít. nejvýznam-
nější dojem, který jako pravidelný návštěvník
Litně mám, je, že vypadá pořád stejně. Pro
vnějšího pozorovatele je to místo, kde se zasta-
vil čas, a jen málo na tom změní rozvojové zó-
ny na okrajích. (Dokončení na straně 8) (jaj)

Liteňské aktuality
* veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Liteň se koná 4. 10. od 19.00
v zasedačce úřadu městyse.        (fik)
* Kontejnery na bioodpad budou
přistaveny: 5. - 7. 10. v Leči na ná-
vsi, 12. - 14. 10. v Litni naproti ben-
zínce a 26. - 28. 10. v Bělči naproti
hospodě.       Markéta KrisTová
* Kroužek Zálesák se koná každé
úterý od 18 do 19.00. Děti se učí,
jak přežít v přírodě, uzly i jiné do-
vednosti malého zálesáka, mají růz-
né kreativní vyžití, na podzim pou-
štíme draky, přes zimu navštěvuje-
me Aquapark v Berouně. Zápisné
činí 500 Kč. V případě zájmu kon-
taktujte Janu Lívancovou (725 703
342, livancova.jana@seznam.cz),
Lucii Adámkovou (728 080 045,
adamkovalucka@seznam.cz) či
Jiřího Hrácha (723 793 666,
J.Hrach@seznam.cz). Jiří HráCH

Lidé odjinud k nám jezdí vyhazovat odpad
REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ V BĚLČI JE PŘED DOKONČENÍM, CHYSTÁ SE VÝSTAVBA HŘIŠTĚ V LITNI

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      10/2018 (76)                

studánky Martiny Jankové. Písňovým recitálem sopranistky Martiny Jankové vyvrcholil 9. září v
budově liteňské Čechovny 7. ročník Festivalu Jarmily novotné. Foto Jan ŽIROVNICKÝ

Od 1. do 31. srpna se v Mu-
zeu berounské keramiky
konala soutěžní výstava ke
100. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky. Hla-
sovalo se ve třech kategori-
ích: děti jednotlivci, dospě-
lí a dětský kolektiv. Vítěze
vybrali svými hlasy návš-
těvníci výstavy. Liteňským
reprezentantům se opravdu
dařilo. Děti z keramického
kroužku, který pořádá ČTU
– T. K. Záskalák Liteň, zís-

kaly první místo se svým
úžasným betlémem. Pozici
nejvyšší v kategorii jednot-
livců obsadila také zástup-
kyně liteňské keramiky -
Míša Krtková s kachlí T. G.
Masaryka. 
Ceny si děti převzaly v so-
botu 8. září - viz foto. Moc
gratulujeme a dětem přeje-
me mnoho nápadů i pracov-
ního nadšení do dalšího
tvoření. Text a foto
Dagmar Karlová, liteň

LiteňskéOKÉNKO

Keramici ze Záskaláku získali v Berouně dvě prvenství
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Házeli sudem, hasili hořící automobil
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ SE USKUTEČNIL DEVÁTÝ ROČNÍK HASIČSKÉHO LOUČENÍ S LÉTEM

Devátý ročník akce Loučení s létem
se uskutečnil 8. září na nádvoří zám-
ku v Litni. I letos hasičům počasí
přálo. 
Na úvod si připravily ukázku místní
hasičské děti, které se členy jednot-
ky předvedly ukázku hašení malého
domku. Po nich následovala netra-
diční štafeta pro družstva, kterou vy-
hráli místní hasiči. To už ale byla
připravená kapela Podwobraz. Ne-
chyběla soutěž v hodu pivním su-
dem - vyhrál ji Milan Nájemník - a
soutěž v popíjení. Své dovednosti
nám přijeli ukázat mažoretky Do-
mečku Hořovice a místní jednotka
SDH Liteň předvedla zásah s tatrou
na hořící automobil. Profesionální
hasiči zase ukázali své vybavení,
včetně vyprošťovacího zařízení. Jak
se s ním pracuje, demonstrovali na
připraveném automobilu, kterému
ustřihli sloupky a část střechy. Viděli
jsme i ukázku hašení pomocí tlako-
vého rázu s malým množstvím vody. 
Během dne mohli návštěvníci využít
doprovodné programy - jízdu na ko-
ni, skákací atrakce, jízdu vláčkem
pro děti, skákací nafukovací hrad,
střelbu z luku... a prohlédnout si
techniku i vybavení hasičů. Nechy-

běla ani Policie ČR, včetně zbraní a
vozidel. Děti mohly trávit čas i u
soutěží a v tvořivých dílničkách Do-
mečku Hořovice. Všichni si mohli
vychutnat dobroty z grilu, nebo z ha-
sičského stánku s občerstvením.
Po setmění čekala na návštěvníky
ještě ohnivá show. To už ale vyhrá-
vala kapela Rampa, která svoji pro-
dukci zakončila až v pozdních noč-
ních hodinách. 
Věříme, že se návštěvníkům letošní
ročník líbil. Díky podpoře Městyse

Liteň a Středočeského kraje mohl
být vstup opět zdarma. Podporu nám
poskytl i M. Duras, B. Stibal, man-
želé Leidlovi a samozřejmě všichni
návštěvníci, kteří vytvořili příjem-
nou pohodovou atmosféru akce. Dí-
ky našim podporovatelům a návš-
těvníkům jsme pokryli náklady na
akci a zbylé finance budou použity
na výbavu nového dopravního auto-
mobilu, který jednotka SDH Liteň
převezme v prosinci. Jiří HrácH,

velitel SDH Liteň

AHOJ, LÉTO! Součástí Loučení s létem, které na začátku září zorganizova-
li liteňští hasiči, byla i soutěž v hodu pivním sudem.          Foto Karel TŮMA

Bělečské děti hledaly
na konci léta poklad
V sobotu 1. září se i přes nepříznivé
počasí ve Bělči uskutečnila Cesta za
pokladem. Všichni jsme se sešli ve
dvě hodiny na návsi, řekli si pravi-
dla hry, rozřadili se do třech skupin
a vydali se pátrat.
Začali jsme křížovkou s pohádkový-
mi postavami, která nám posléze
poradila, kam se dál vydat. Postup-
ně jsme takto prošli celou vesnici,
kdy jsme naráželi na jednotlivá sta-
noviště, jež nás po splnění úkolů na-
váděla blíže k pokladu, ve kterém na
každého z nás čekal bohatý balíček
se spoustou školních potřeb. 
Pro velký úspěch jsme si ke konci
tohoto dne opekli špekáčky a poté
se pomalu všichni s odhodláním ro-
zešli vstříc novému školnímu roku.

Linda šaFnerOVá, Běleč

Jádro obce je úplně stejné, jako když mi bylo šest,
a když zajdu do nákupního střediska pro sprej na
vosy, ze sortimentu tuším, že bych tu našel ná-
hradní díly na cokoli, co tvořilo svět mého dětství. 

Pověst o Svatoplukovi
O liteňskou komunální politiku jsem se otřel v
podstatě z donucení před půldruhým rokem, když
se zdálo, že by moje angažmá mohlo pomoci roz-
hýbat zatuhlý stav kolem učiliště a pofidérní
»obecně prospěšné společnosti«, jež ho spravova-
la. Které obci byla tato společnost prospěšná, se
mi nikdy zjistit nepodařilo, ale Liteň to rozhodně
nebyla. Byl jsem soudně jmenován dočasným ře-
ditelem Atelieru Svatopluk a s bývalou paní sta-
rostkou Marcínovou jsme podnikli několik práv-
ních kroků k odstranění patologického stavu, kdy
obec pronajímala za 1 Kč ročně svůj majetek v
hodnotě desítek milionů korun subjektu, který z
něj měl značné příjmy, přesto však nevykazoval
žádný zisk ani činnost a objekt nechával chátrat. 
Po rezignaci paní starostky nastoupil pan starosta
Kaštánek a věc nabrala trochu jiný směr a hlavně
úplně jiné tempo. Namísto zdlouhavého, protistra-

nou stále úmyslně prodlužovaného soudního jed-
nání byla nastolena strategie ostrých řezů, a přes
počáteční nedůvěru musím nyní uznat, že to byla
cesta správná. Bylo sice zapotřebí určitého morál-
ního kompromisu v tom smyslu, že na konci není
objasněna mlhavá účetní historie oné spíše sou-
kromě prospěšné společnosti ani viníci pohnaní
před soud, ale areál učiliště s obrovským potenci-
álem je opět ve správě obce a existuje už ambici-
ózní plán jeho přestavby. Jsem rád, že jsem k to-
mu mohl svým dílkem přispět, ale hlavně jsem se
na tom naučil, že realita komunální i jiné politiky
není pohádkou s dobrým koncem ani kovbojkou,
kde hrdina v bílém klobouku vždy potře zloducha
v černém. Je to cesta kompromisů na mnoha úrov-
ních, často cesta volby menšího zla spíš než větší-
ho dobra, ale především je to otázka zájmu o
obecní věci. Jsou zkrátka lidé, kteří do toho jdou
proto, aby se v obci něco pohnulo, a jiní, kteří sle-
dují jen své vlastní zájmy. 
Když vidím obě liteňské kandidátky do nadcháze-
jících voleb, nemám dojem družiny bílých klo-
bouků proti gangu černých. Zato ale vidím na jed-
nom lístku schopné manažery, efektivní hledače

pozitivního kompromisu a především cesty kupře-
du, jejichž vedení dokázalo za necelý uplynulý
rok pohnout obdivuhodným množstvím zadře-
ných soukolí, a na druhém lístku nepříliš slibnou
záruku, že se v Litni po další čtyři roky opět nic
kloudného dít nebude. 
Ve Všeradicích se můžu procházet nejen po no-
vém chodníku, ale dokonce s jistou hrdostí, jak za
těch dvanáct let, co jsem jejich občanem, pro-
koukly. Když mi přijede návštěva, mám ji kam
vzít. Přál bych i liteňským občanům takový pocit
– že ne jen zářivé periferní Beverly Hills, ale i
centrum obce je místem na úrovni dnešní doby, ne
jen našedlým skanzenem normalizace. Nejsem
hlubokým znalcem liteňských poměrů, ale z toho,
co mi bylo dopřáno poznat do detailu v uplynulém
roce, mám jasno. V Litni se dá volit pro budouc-
nost, nebo pro minulost. Pro děti a vnuky, nebo
pro pamětníky starých časů. Rád bych věděl, co
uvidí v Litni moje vlastní děti za třicet let – to sa-
mé jako já před třiceti a dnes, nebo taky něco
nového? A budou mít vůbec jiný důvod sem zaví-
tat než pro zavařovací víčka v nákupním středis-
ku? Jan JícHa, Všeradice

Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil!
ANEB NEJÍT K VOLBÁM JE TA NEJHORŠÍ MOŽNOST VŮBEC

Co uvidí moje vlastní děti v Litni za třicet let...?
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Plno kamarádek a kamarádů v Litni
mi teď, před volbami, říká: „Nezá-
vislí to mají jasné – musí s přehle-
dem vyhrát!“ A bohužel mnohým z
toho vyplyne: tak to ani k těm volám
jít nemusím, když je to tak jasné.
Chyba lávky! Jasné není totiž v Lit-
ni vůbec nic. Kteří zastupitelé pove-
dou naši obec v příštích čtyřech le-
tech se bude s jistotou vědět až v so-
botu 6. října a rozhodovat bude do-
slova každičký hlas. Kdo podlehne
mylnému dojmu, že je všechno roz-
hodnuté tak nějak předem, může
také splakat nad výsledkem. 
Kdo by si nevzpomněl na »nepora-

zitelnou« sovětskou sbornou, kterou
naši hokejisté v březnu 1969 porazi-
li během jednoho týdne hned dva-
krát a získali zlatou medaili na MS
ve Stockholmu. Ve sportu i ve vol-
bách je rozhodující až skutečný vý-
sledek, nikoliv různé prognózy.
Máte-li názor na to, kdo by měl Li-
teň vést v příštích čtyřech letech,
nepřenechávejte to náhodě a přispěj-
te svým hlasem k tomu, aby to do-
padlo přesně podle vašich představ.
Každý hlas má stejnou hodnotu a
každý z nás má právo spolurozhodo-
vat o životě v naší krásné obci.

Jiří VODIČKa, Liteň

Býk utekl z ohrady,
chytali ho hasiči
Na konci srpna strávili liteňští hasi-
či dlouhý čas u rozsáhlého požáru
lesního porostu poblíž Chodouně,
kde byl vyhlášen 3. stupeň požární-
ho poplachu,. V září je zaměstnáva-
ly hlavně popadané stromy.
Kromě požáru trafostanice na slou-
pu elektrického vedení v Bykoši, tu
hasiči o několik dní později odstra-
ňovali i strom spadlý na vozovku.
Hasiči také odchytávali mladého bý-
ka, který utekl z ohrady u Tobolky a
pohyboval se poblíž silnice, čímž
mohl ohrozit projíždějící auta.
Nejvíce stromů a větví hasiči odstra-
nili 23. 9. po silném větru, který se
přehnal přes celou ČR. Zasahovali u
Korna, Tobolky, Měňan i Leče. Dal-
ší vyvrácené vzrostlé stromy odklí-
zeli za Lečí. Po odstranění všech
překážek se hasiči vrátili zpět na zá-
kladnu.  Jiří HrácH,

velitel JSDH Liteň

Lidé odjinud k nám...
(Dokončení ze strany 7)
Rekonstrukcí tří lékařských ordinací
a přestavbou dílen na tělocvičnu i
víceúčelový sál zde vznikne ven-
kovní sportoviště pro výuku tělesné
výchovy i pro veřejnost. V areálu
bude velký prostor pro trávení vol-
ného času s pracovním názvem
Školní dvůr a park. Veřejnosti bude
k dispozici po celých 24 hodin. 
Nakonec chci poděkovat SDH Liteň
a zasahujícím hasičům za perfektní
práci v krizových situacích, zejména
v souvislosti s bouří Fabienne, kte-
rou jsem zmínil v úvodu. Zasáhly nás
silné bouřky, vichřice a někde i kru-
pobití. Běleč zůstala 14 hodin bez
dodávek elektrického proudu. Naši
hasiči museli vyjíždět hned několi-
krát - padlý strom za Kornem, topol
v Leči, větve na silnici po cestě z
Tobolky na Měňany a také k zajiště-
ní býka, který utekl hospodáři z Běl-
če. Děkujeme za perfektní práci!  
S přáním pěkných dnů Váš 
Filip KaštáneK, starosta Litně
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Jste pro výstavbu? Jste pro kácení?
AUTOŘI ŘEVNICKÝCH PETIC OSLOVILI STRANY A SDRUŽENÍ KANDIDUJÍCÍ V JEJICH MĚSTĚ

V červnu byly zveřejněny dvě petice týkající se
zamýšlené výstavby v Řevnicích, které se setkaly s
masivním zájmem veřejnosti. Nyní se objevila pe-
tice další, jež se týká kácení lesního porostu. V
souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami
jsme se rozhodli oslovit všechny subjekty vstupu-
jící v Řevnicích do voleb a zjistit jejich názor na té-
mata petic. Položili jsme jim následující otázky:
1) Jaká je vaše představu budoucího využití
areálu Eurovie?
2) Jaká konkrétní opatření hodláte učinit v sou-
vislosti se zastavěním lokality Na Vrážku, aby
byla naplněna vize udržitelného rozvoje města?
3) Jak se jako zástupci obce postavíte k husté
zástavbě řadových domů v lokalitě Pod Lesem,
kterou zde plánuje Petr Smetka?
4) Co považujete za klíčové při regulaci budou-
cí developerské výstavby v Řevnicích?
5) Souhlasíte s plánovaným pokácením cca 230
stromů v rámci projektu Rekonstrukce lesní
cesty Lesní divadlo?                  Olga TOmkOVá, 

petiční výbor Na Vrážku a Eurovie,
Pavel PaVLOVSký, petiční výbor Pod lesem

Jaroslava VyLETOVá, 
petiční výbor Lesní divadlo

Petr kOZák, Naše Řevnice:
1) Většina stávajících industriálních staveb by
měla být nahrazena regulovanou občanskou zás-
tavbou doplněnou o služby, drobné obchody a

provozovny malého podniká-
ní doplněné veřejnou zelení.
Věřím, že vedení obce najde
dostatečně silnou vyjednávací
pozici s vlastníkem pozemku,
aby zde mohla vzniknout i ve-
řejná parkovací stání a tím by-
la rozšířena kapacita parková-
ní v okolí nádraží. Rozhodně

jsem proti tomu, aby se zde obnovila výrobní čin-
nost, postavil supermarket nebo výrobní komplex.
2) Postupovat dle dlouhodobé strategie rozvoje
města promítnuté do Územního plánu města Řev-
nic. V něm musí být zakotvena představa o cha-
rakteru zástavby a možné zastavitelnosti zelené
plochy. Chtěl bych, aby zde vznikly různorodé vi-
ly (nikoli vila domy), architektonicky hodnotné,
měly velké zahrady, kde se jejich majitelé budou
předhánět kvalitou zahradní architektury a nebu-
dou se bát vysadit i vzrostlé stromy. Udělám vše
proto, aby zde nevznikla řadová zástavba stereo-
typních domků, dvojdomků či souvislá řada podél
celé ulice, jak se to stalo jinde. Stopstav výstavbě
je slepá ulička. Dříve či později zde budou chtít
stavět či přestavovat i místní obyvatelé, a to pak
vede k obcházení nebo stavbám načerno. Rozvoj
není možné zastavit. Je rozumné jednat s vlastní-
ky, předložit jim naše představy parametrů budou-
cí zástavby, vyslechnout jejich požadavky a argu-
menty. Při jednáních dohodnout podmínky, které
budou výhodné pro rozvoj města spočívající na-
příklad ve stanovení výše podílu na výstavbě
infrastruktury a veřejných zařízeních města.
3) Zástupci obce mají v případě úřady schválené a
povolené výstavby omezené možnosti husté zá-
stavbě čelit. Na zastupitelstvu jsme spolu s petič-
níky hledali cestu, ale nedošli jsme k žádným zá-
věrům. Jediná možnost je obrátit se na právního
specialistu na danou problematiku.
4) Pokud se má cokoli regulovat, musí být jasná a
konkrétní představa, v čem a jak by ta regulace
měla vypadat. Za klíčové považuji, aby se velká
část veřejnosti v čele se zastupiteli shodla na tom,
jaká výstavba má v Řevnicích být. Pokud spole-
čenská shoda nebude, uspěje nakonec nejen každý
developer, ale i jednotlivý stavitel. Snadno získá a
přesvědčí pro svůj projekt část zastupitelů, kteří
se nebudou mít o co opřít a bude pro ně snazší
konkrétnímu plánu vyhovět, než podporovat ná-
mitky proti jakékoli výstavbě. V tom vidím pozi-
tivní vliv petice, že probudila zájem veřejnosti o
budoucí podobu našich Řevnic. Jen spolupráce a
spoluúčast může přinést kladná řešení. 
5) Myslím si, že otázka je záměrně konfrontačně
postavená. Nikdo, kdo má Řevnice a řevnický les
rád, neřekne, že chce kácet stromy. Ani já nechci.

Proč jsem tedy pro projekt hlasoval? Protože mám
rád a jsem hrdý na Lesní divadlo. Ale naše diva-
dlo, jako jiné věci v Řevnicích, zaostalo. Zaslouží
si důstojnou přístupovou cestu. To, že je to spoje-
né s dalšími nepříznivými okolnostmi, je na zvá-
ženou. Všichni zastupitelé se k tomuto vyjádřili
pozitivně. Pokud má někdo jiné řešení, jež vyho-
ví technickým požadavkům pro stavební řízení -
sem s ním. Určitě je většina zastupitelů podpoří.
miroslav CVaNCIGER, ODS Řevnice:
1) ODS chce umožnit transformaci průmyslového
areálu, který do rozšířeného centra města nepatří,
na moderní rezidenční oblast doplněnou o kance-

lářské prostory a prostory pro
nabídku služeb. Díky výstav-
bě by město mohlo získat no-
vé prostory pro občanskou
vybavenost a velký počet par-
kovacích míst pro cestující
vlakem. Vzhledem k lokalitě
a současné zástavbě není dů-
vod neumožnit výstavbu ví-

cepatrových budov, město si však musí ohlídat
smysluplný rozvoj lokality pomocí regulačního
plánu. Ten určí přesné prostorové umístění staveb
a může stanovit další podmínky: nutnost vyřešit
protipovodňovou ochranu nových budov apod. 
2) Na Vrážce chceme umožnit postupný růst zá-
stavby za současnou hranici zastavěného území.
Územními studiemi a regulačním plánem zajistí-
me, že nová zástavba nebude charakterem vybo-
čovat z okolní zástavby, bude logicky navržena
uliční síť, investor vyřeší odvod dešťové vody,
budou vytvořena odpovídající veřejná prostranst-
ví. Území Řevnic se nenachází na přirozeném li-
mitu počtu obyvatel: od roku 1971 vzrostl jejich
počet o pouhých 91 (3 % výchozího počtu), což je
v porovnání s okolními obcemi zanedbatelné. 
3) Pravidla pro zástavbu vycházejí z územního
plánu, jehož poslední změna byla zastupitelstvem
jednomyslně odsouhlasena v roce 2009. Pravidla
tak mj. nastavili a odsouhlasili i někteří současní
zastupitelé. Tento projekt je ve velmi pokročilém
stádiu povolení, Řevnice nemají možnosti, jak ho
zastavit, pokud chtějí respektovat soukromé vlast-
nictví a nedělat investorům úřední obstrukce. 
4) Respektování vlastnických práv musí být při
regulaci soukromých subjektů jeden z důležitých
faktorů, které je nutné stále brát v potaz. Nechce-
me lidem bránit ve výstavbě, chceme však nasta-
vit rozumný rámec, aby se zabránilo živelnému
rozvoji bez pravidel. Chceme, aby výstavba pro-
bíhala postupně.Aby investoři ve spolupráci s
městem zajistili dostatečnou infrastrukturu pro
nové domy - nejen technickou infrastrukturu, ale
také dodatečnou kapacitu občanské vybavenosti. 
5) Projekt rekonstrukce lesní cesty byl odsouhla-
sen všemi přítomnými zastupiteli, již je uzavřena
smlouva s firmou, která bude cestu rekonstruovat.
Je s podivem, že někteří kandidáti se proti projek-
tu začali vymezovat v rámci předvolební kampa-
ně a ne v momentě, kdy se projekt připravoval.
Uváděné číslo je navíc vytržené z kontextu a bez
měřítka, kácet se budou stromy v blízkém okolí
cesty, řada by kvůli svému stáří byla pokácena i
bez rekonstrukce. Jako relevantní by nám přišla
diskuze o tom, jestli je opravdu nutné opravovat
za 835 tisíc korun lesní cestu v momentě, kdy na
mnohých místech v Řevnicích chybí chodníky.
Petr ČERmák, Svobodní Řevnice:
1) Areál Eurovie není majetkem města - o využití

bude rozhodovat jeho vlast-
ník, ne město. Budoucí vyu-
žití ovlivní město nepřímo
pomocí nově tvořeného
územního plánu. Zasadíme se
o to, aby v něm zůstaly přísné
regulativy na vybudování
protipovodňových opatření a
stavbu záchytného parkoviště

P+R. Případná nová zástavba s sebou musí přinést
i odpovídající infrastrukturu.
2) I zde budeme postupovat jediným možným
způsobem: regulačním plánem. Naším hlavním
cílem je udržet charakter Řevnic jako zahradního

města a nově vznikající zástavba toto musí respe-
ktovat. Není přípustné, aby zde došlo ke stavbě
například bytových domů (jako Pod Lesem).
3) Zde jsme v jiné situaci, neboť zde se již staví.
Je chybou současného a minulých vedení města,
že nestihly prosadit takový územní plán, který by
stavbu řadovek Pod Lesem zakázal. Respektuje-
me soukromé vlastnictví, proto musí obec v tomto
sporu působit jen jako mediátor. Je nepřípustné,
aby se přikláněla na kteroukoli stranu. Zasadíme
se, aby byly dodrženy platné předpisy a regulace.
4) Jasně specifikovaný územní a regulační plán,
na kterém bude panovat všeobecná shoda. Jsme
proto rádi, že se k němu vyjadřují i občané formou
spolků a petic.
5) Otázku množství vykácených stromů má posu-
zovat (a minimalizovat!) odborník, nikoli radní. V
tomto konkrétním případě ale vidíme chybu jinde.
Město nedostatečně zdůvodnilo, proč se má opra-
vovat zrovna tahle cesta, když je tu mnoho jiných
v mnohem horším stavu. Svobodní Řevnice zave-
dou harmonogram oprav ulic i lesních cest, a ten
budeme přísně dodržovat. Často se setkáváme s
argumentem, že byla k dispozici dotace zrovna na
tuhle cestu. Dlouhodobě kritizujeme systém ev-
ropských dotací, kvůli kterému se často opravuje
to, co se opravit nemusí a na důležité věci nezbý-
vají peníze. Chybu je třeba hledat u orgánů, jež
nesmyslné dotace poskytují, i u vedení obce, které
neumí správně vyhodnotit jejich účelnost.

Tomá SmRČka, Perspektiva pro město:
1) Tzv. areál Eurovie je plocha bývalé betonárny
a panelárny mezi nádražím v Řevnicích a cyklos-
tezkou a lze jej označit za brownfield. Znakem
kvalitního urbanismu je přeměna těchto ploch na

funkční městotvorná  území.
Tato přeměna by měla odstra-
nit nákladní dopravu z centra
města či potencionální hrozbu
průmyslových provozů a slu-
žeb pro blízké strategické
vodní zdroje. Také by měla
zajistit zájmy města: další
parkovací místa, propojení

území s řekou a napojení na komunikaci od lávky
z kempu. Měly by vzniknout tolik chybějící pro-
story pro rozvoj města – místo pro doktory, před-
školní vzdělávání a další služby. Toto je možné
docílit pouze ve  spolupráci s majitelem areálu a
také s investorem optimalizace přilehlé železniční
trati, jíž je SŽDC. Je samozřejmé, že vlastník are-
álu očekává ze spolupráce užitek ve formě umož-
nění výstavby. Bez smysluplné a oboustranně vy-
vážené součinnosti  nic z toho nevznikne. Když
ale obdobné území zvládli vyřešit v okolních ob-
cích např. v Dobřichovicích, proč bychom toho
nebyli schopni i my v Řevnicích? 
2) Lokalita Vrážka je podle platného územního
plánu zastavitelná okamžitě. Stávající platný
územní plán důležité regulace neobsahuje a třeba
zrušení stanovení minimální velikosti parcel pro-
sadil pro toto území v roce 2009 tehdejší zastupi-
tel a současný leader volebního uskupení Pro
Řevnice Libor Kvasnička.  Oproti tomu návrh no-
vého  územního plánu možnou výstavbu reguluje
např. minimální velikostí parcel, výškou staveb a
etapizací. S využitím regulačního plánu bude na
majitele pozemků klást další požadavky: vedle
standardního zasíťování, výstavby komunikací  to
budou  např. příspěvky na posílení kapacit škol-
ství, odvodnění lokality mimo tzv. Hrnčířskou st-
rouhu atd. Hlavním opatřením je schválení nové-
ho  územního plánu, který je připraven k opako-
vanému uveřejnění a veřejnému projednání. 
3) Práva vlastníka pozemku je třeba respektovat a
město nemůže účelově vykládat územní plán, po-
dobně jako zmíněná petice. I podle krajského úřa-
du a černošického odboru územního plánování
navržený projekt splňuje platný územní plán, v
němž byla tato lokalita regulována velmi slabě ta-
ké  již v roce 2009. Sklízíme chyby z té doby  a
opět: za aktuálně platný územní plán, který tento
projekt umožnil, je spoluodpovědný leader usku-
pení Pro Řevnice, jenž se k peticím otevřeně hlásí.
(Dokončení na straně 10)
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Své kandidátky do nadcházejících voleb se čtená-
řům NN rozhodlo představit Sdružení nezávislých
kandidátů Hlásná Třebaň sobě.

1) Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat do
zastupitelstva obce Hlásná Třebaň?
2) Co považujete za nejdůležitější témata pro
rozvoj obce?
3) Co v Hlásné Třebani postrádáte a co se vám
na ní naopak líbí?

Jana POlÁKOVÁ:
1) Nejvíce chuť něco změnit. Nechci kritizovat
předchozí vedení, ale spíše se snažit vést obec tak,
aby z našeho působení měla užitek co největší

skupina obyvatel žijících trva-
le v Hlásné Třebani. Naše
obec je pro mě moje větší ro-
dina, o kterou je třeba stále
pečovat. I v rodině se musí
neustále diskutovat, plánovat,
logisticky uvažovat, domlou-
vat kompromisy a i ustupovat.
Snažím se z chyb poučit a při-

znat si je, neboť jsem v podstatě velký pragmatik.
2) Určitě zajištění častějšího spojení s Prahou.
Protažení vlaků končících v Řevnicích tak, aby
obratovou železniční stanicí byl Karlštejn. Tímto
řešením se výrazně uleví i přetíženým parkoviš-
tím v Dobřichovicích a Řevnicích, kam zajíždějí
kvůli častějšímu intervalu i cestující z oblastí nad
Třebaní i Karlštejnem. 
Propojení Hlásné Třebaně na obě strany - do Karl-
štejna i na Rovina. Zajistit bezpečnou cestu do
Karlštejna pro pěší i cyklisty nejen k poště. Po-
vedeme jednání o možnosti vybudování visuté
stezky pro pěší a cyklisty podél rizikového úseku
zatáček mezi Hlásnou Třebaní a Karlštejnem. I
cesta z Rovin do Třebaně je pro chodce nebez-
pečná, to je nutné změnit. Budeme usilovat o úp-
ravu cesty podél řeky v návaznosti na možné zp-
růchodnění podél jezu až k lávce na nádraží.
3) Postrádám jasné vedení a vizi zastupitelstva

obce z hlediska dlouhodobého rozvoje. Chtěla
bych zavést pravidelná setkávání s místními pod-
nikateli, abychom našli společnou řeč a byli si
vzájemně k užitku. Provést soupis majetku ve vla-
stnictví obce. Zvážit vybudování obecních bytů v
dosud nevyužívaných prostorech. Líbí se mi napl-
nění cvičebních hodin v místním Sokole a dou-
fám, že si v letošním rozvrhu každý najde svůj
zájmový program. Protože pohyb je důležitý pro
všechny. Hlava si odpočine od těla a tělo od hlavy,
hlava si utřídí myšlenky a tělo získá energii do
další práce.

Denisa BENEšOVÁ:
1) Během doby, co bydlím v Hlásné Třebani jsem
vnímala, že mi v obci některé věci chybí. Kan-
didaturu beru jako možnost věci alespoň do určité

míry ovlivnit a vylepšit. 
2) Témat je samozřejmě více.
Od toho, jak naše obec působí
navenek, až po to, jak se v ní
fakticky žije. Jako matka po-
strádám prostor pro setkávání
nejen s ostatními maminkami
a jejich dětmi, ale i dalšími
obyvateli obce. Chybí zde

místo, kde by k němu mohlo docházet. Malé hřiš-
tě před obecním úřadem dle mého názoru neplní
svoji funkci – jen zřídka tam někoho potkáte, je
konstruované pouze pro menší děti a není bezpeč-
né. Stěžejním tématem je lávka přes Berounku,
jejíž současný stav je neúnosný. Další prioritou je
absence chodníku v úseku mezi prodejnou COOP
a mateřskou školkou Květinka. Z hlediska bez-
pečnosti je nepřijatelná absence přechodu pro
chodce před jedinou základní školou ve vsi!
3) Opět je toho více. Chybí bezpečné pěší propo-
jení s částí Rovina a obcí Karlštejn. 
V obci se mi líbí relativní klid, který zde panuje
navzdory tomu, že tudy prochází hlavní komuni-
kace na turisty vyhledávaný Karlštejn, mám ráda
zdejší okolí.

Petra VEMOlOVÁ:
1) K rozhodnutí kandidovat do zastupitelstva obce
Hlásná Třebaň mne vedla potřeba se aktivně podí-
let na rozvoji obce. S problematikou rozvoje a

využíváním dotačních zdrojů
mám dlouhodobou pracovní
zkušenost.
2) Pro budoucí rozvoj obce
považuji za nezbytné mno-
hem aktivnější využívání
možností čerpání dotačních
titulů a grantů poskytovaných
různými resorty v ČR včetně

fondů Evropské unie. Důsledným sledováním jed-
notlivých výzev a efektivním procesem žádání
může naše obec získat nemalé prostředky pro roz-
voj. V souladu se strategií rozvoje Středočeského
kraje bychom mohli využít i podporu pro vybudo-
vání adekvátního místa pro setkávání občanů
všech generací a zároveň umožňující kulturně-
společenské akce. Zřídíme výbor pro koncepční
rozvoj obce s větší účastí občanů a otevřeme turis-
tické infocentrum.
Další téma, které nás všechny u Berounky pálí, je
protipovodňová ochrana. V koordinaci s ostatními
obcemi regionu Dolní Berounky chceme např.
jednat s povodím Vltavy o vybagrování dna zane-
šeného předchozími povodněmi  a zvětšení kapa-
city koryta pro případ povodňových situací.
3) Postrádám řešení parkování pro návštěvníky –
obec je součástí atraktivní turistické zóny, před
čímž není možné zavírat oči. Restrikce parkují-
cích návštěvníků bez kapacitně dostatečné alter-
nativy není řešením. 
S těmito tématy souvisí i podpora živnostníků po-
skytujících služby pro občany i návštěvníky, čímž
zároveň zvyšují i dobrou pověst obce.
Líbí se mi rozmanitost okolní přírody, krajina,
celková atmosféra místa a blízkost řeky, kam se
chodíme s rodinou pravidelně koupat i s naší fen-
kou. Petr VlASÁK, Hlásná Třebaň

Jste pro výstavbu? Jste pro kácení?
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Proč byla velikost minimální parcely zrušena jen
u lokalit Pod Lesem a Na Vrážce pro možné větší
developerské projekty a proč v celém zbylém
území Řevnic zůstala minimální velikost parcely
800 m2?  Závěrem uvádíme, že město si plánova-
cí smlouvou ošetřilo svoje hlavní zájmy: komuni-
kace, osvětlení, parkování, chodníky atp.
4) Klíčové  je schválení kvalitně připraveného
návrhu nového územního plánu. A také bude důle-
žité  omezit  nekoncepční zásahy zastupitelů při
schvalování, tak jako v minulosti např. již  zmíně-
né vypuštění velikosti minimální parcely. Nutné
bude  využívat všechny možnosti, které umožní s
developery ošetřit zájmy města: regulační plány,
plánovací smlouvy. Tedy  možnosti, které minulá
vedení města buď nevyužívala nebo nemohla vy-
užít, neboť je  územní plán chybně neobsahuje. 
5) Město Řevnice hospodaří na více něž 400 ha
lesních pozemků. Provádí či zajišťuje těžbu dřeva
podle lesního hospodářského plánu, probírkové
výchovné prořezy a vynucenou  kalamitní těžbu,
výsadbu sazenic a tvorbu oplocenek, protierozní a
vodohospodářské úpravy, rekonstrukci a výstavbu
lesních cest a v rámci rekreačních funkcí také vý-
stavbu a opravy odpočívadel či  realizaci značené
naučné stezky. Rekonstrukce Lesní cesty Lesní
divadlo zahrnuje rozšíření cesty pro větší techni-
ku (hasiči a lesní tahače), odvodnění a obnovu pů-
vodních povrchů. Dále obsahuje plochy pro sk-
ládku vytěženého materiálu a výhybny pro pohyb
techniky. Rekonstruovaná cesta umožní zlepšení
podmínek pro hospodářskou činnost i lepší dop-
ravní obsluhu areálu Lesního divadla a dalších
soukromých objektů. Pokácení stromů, vesměs
vzhledem ke stáří již  v těžebním stavu, je pro pro-
vedení stavby nutné a je naplánováno v nejnutněj-
ším  rozsahu. Tato těžba je malou částí plánované
těžby. Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo
záměr projektu i podání žádosti v roce 2017 a při-

jetí dotace Lesní cestu na jaře 2018. Projekt se při-
pravuje dva roky, s občany vedení města o pro-
jektu diskutuje, projekt se všemi informacemi je
umístěn na stránkách města. Veškeré projekty v
lese vznikají na základě  impulsu  odborné firmy,
která pro město zajišťuje správu lesa, projekt zp-
racoval doc. Ing. Karel  Zlatuška CSc., lesnický
odborník, který problematiku lesnické infrastruk-
tury přednáší na lesnické fakultě, je autorem řady
publikací a garant řady zákonných norem. Pro-
jekt byl a  je projednáván s orgány ochrany příro-
dy včetně inspekce životního prostředí. Petici vz-
niklou pár dnů před volbami, která není podepře-
na žádným odborným názorem či stanoviskem a
kterou navíc organizuje kandidátka volebního us-
kupení PRO Řevnice, nelze vnímat jinak než jako
součást předvolebního snažení. 

Alice ČERMÁKOVÁ, TOP 09 a nezávislí:
1) Areál bývalé Eurovie je krásné místo v těsném
sousedství železnice, které má pro Řevnice veliký
potenciál: lze tu vybudovat tolik potřebná parko-

vací místa, komunikaci spoju-
jící  lávku s ulicí Pražskou po
pravém břehu Berounky  ne-
bo zajistit  propojení  centra
města s řekou a jejími břehy.
Bohužel, areál je ve vlastnic-
tví soukromého majitele.
Udělám vše pro dohodu měs-
ta s vlastníkem, aby se výše

uvedené možnosti daly realizovat. Existující stu-
dii Ing. Arch. Hniličky beru jako ověřovací, roz-
hodně budu usilovat o regulační plán s co nejmen-
ším možným procentem zastavěnosti a přiměře-
nou výškou staveb. Budoucí zástavba by měla
počítat s rizikem povodní a neměla by hmotově a
výškově konkurovat původnímu centru Řevnic.
2) Se zástavbou Na Vrážce se počítá už od 30. let

minulého století. Hustou zástavbu v této lokalitě
umožňuje i současný územní plán. Nový územní
plán by měl stanovit  minimální velikost pozemku
aspoň 1000 m2, omezit výšku staveb a zakázat
výstavbu bytových domů. Pro území by měl vz-
niknout regulační plán. Stavět na Vrážce by se
mělo po etapách a musí být podmíněna dostateč-
nou kapacitou městské infrastruktury: nejen inže-
nýrských sítě, ale i místy ve školce, škole atd.
3) Výstavba 4 dvojdomů je posuzována příslušný-
mi dotčenými orgány ve stavebním řízení dle plat-
ného územního plánu. Jako zastupitelka budu je-
jich  rozhodnutí  respektovat.
4) Developerská výstavba musí být v souladu s
platným ÚP. V rámci možností města budu dbát
na to, aby výstavba byla architektonicky kvalitní
a neměnila charakter  zahradního města.
5) Přesto, že mám velmi ráda les, s kácením sou-
hlasím, protože je odůvodněné. Město hospodaří
na 440 ha lesa a potřebuje úpravu parametrů cest
kvůli současné lesnické  technice. Dřevo z lesa  už
se nedopravuje koňským povozem, ale kamiony.
Každý rok se vysadí tisíce sazenic, které vytěžené
dřevo časem nahradí. Je to přirozený koloběh.

Pavel ČERNÝ, Hnutí Starostové a nezávislí -
Pro Řevnice:

1) Ponechat stávající využití,
o možné změně využití roz-
hodnout formou referenda.
2 + 4) Snížit procento zasta-
vitelné plochy, regulovat
maximální výšku domů, roz-
dělit výstavbu do etap.
3) Nelíbí se nám to a nepod-
porujeme to. Budeme usilo-

vat o zastavení či  zásadní přepracování projektu.
5) S kácením tolika stromů nesouhlasíme, projekt
by se měl přehodnotit.

Hlásná Třebaň a Rovina se musí bezpečně propojit!
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Cesta do Řevnic, náves, plán rozvoje...
SPOLEK SALTO JDE V ZADNÍ TŘEBANI DO VOLEB S HESLEM ZDE DOMOV MŮJ

S heslem Zde domov můj jde do le-
tošních komunálních voleb uskupení
č. 4, společná kandidátka nezávis-
lých kandidátů a Spolku Salto.
„Spojuje nás život v Zadní Třebani,
kterou jsme si vybrali jako místo k
životu. Chtěli jsme žít na klidném
místě a v hezké krajině, blízko lidem
a tradicím, které se zde stále udržují.
Jsme si jisti, že jedinečnost, kterou
Zadní Třebaň má, je možné rozvíjet
spoluprací všech volebních sdruže-
ní,“ shodují se kandidáti. 
S dalšími sdruženími, která jdou do
voleb, je spojuje zejména diskutova-
né téma Bezpečná cesta do Řevnic,
nebo úprava návsi, kterou by rádi
viděli jako »živou« i během roku,
nejen při konání tradičních akcí.
Hřiště na obecní zahradě opravdu
ožívá dětmi a rodiči. Mám z toho
velkou radost! Také tam trávím dost
času se svými dětmi. Líbilo by se mi,
kdyby se náves opravdu stala hez-
kým centrem obce, kde jsou lidé rá-
di, povídají si, dají si kávu. Věřím,
že hezká místa v nás podporují chuť
se také připojit do místního dění a
pocit, že jsem tady doma. Bydlet v
místě, kde se lidé znají, můžete je
požádat o pomoc a máte k nim blíz-
ko, byl také důvod, proč jsme si s
rodinou vybrali Zadní Třebaň.

Podobně, jako já, to vidí Miroslav
Hanzelka: „Cením si všech podnika-
vých lidí a přátel, kteří tu žijí a nevá-
hají si vzájemně pomáhat. Myslím,
že i to svědčí o kvalitě a potenciálu
Zadní Třebaně a napomáhá k ožive-
ní a budoucímu rozvoji obce.“
Kromě témat, která kandidáty z vo-
lební »4« spojují s dalšími uskupení-
mi, jsou tu i témata nová. Patří mezi
ně Podpora MŠ a ZŠ i jejího vedení
například v plánech stavby venkovní
učebny a dalších úprav školy. Život
v Zadní Třebani s sebou však přiná-
ší i dny, kdy nám příroda dává naje-
vo sílu a skotačení na hřišti už není
tak příjemné. Letošní horké léto toho
bylo příkladem. Žalostný stav vody
v Berounce a spodních vod v našem

regionu byl pro mnohé z nás nároč-
ným. Dešťová voda se stává cenným
zbožím stejně jako čistý vzduch v
zimních měsících. Jan Hovorka, pů-
sobící na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v oboru ochrany
ovzduší dodává: „Bydlím nad obcí a
každoročně sleduji období, kdy se
Zadní Třebaň topí v kouři. Myslím,
že bychom si měli užívat hezkého
prostředí i v zimě a dýchat bez obav.
Je řada možností, jak kvalitu ovzdu-
ší změřit a přímo pro Třebaň hledat
ta nejlepší řešení.“ Problém čistoty
vzduchu i nedostatku dešťové vody
navazuje na celorepublikový trend a
zejména na možnosti čerpání dotací
ze Státního fondu životního prostře-
dí. „K tomu, aby Zadní Třebaň moh-

la jako obec reagovat na možné stát-
ní výzvy čerpání peněz, je dobré být
připraveni a mít zpracovaný Plán
rozvoje obce. Rádi bychom, aby vz-
nikal ve spolupráci s občany a ve
shodě s dalšími členy vedení obce,“
vzkazují kandidáti. 
Kandidátka Salto nezávislých kandi-
dátů navazuje na předchozí volební
období a není tedy novým uskupe-
ním, přestože některé tváře jsou no-
vé. Pokud byste se s kandidáty a
kandidátkami chtěli potkat a zeptat
se jich podrobněji, s čím jdou do vo-
leb, přijďte 3. 10. v 18.00 na náves
pod lípy k dětskému hřišti.
Naďa KOSTKOvá, Zadní Třebaň

Původce černé skládky prozradily tiskopisy
Černou skládku založil na konci
září neznámý pachatel nad řevnic-
kou ulicí Na Vrážce, v místech,
kde se tradičně pálí »čarodějnice«.
Neoprávněně zde odložil kusy
nábytku, starého domácího vyba-
vení a domovního odpadu, čímž se
dopustil přestupku dle zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech. Při pro-
hlídce skládky strážníkem Měst-
ské policie Řevnice a občany Řevnic, kterým nález černé skládky trochu
zvedl krevní tlak, byly nalezeny tiskopisy vedoucí ke zjištění osoby, jež čer-
nou skládku založila. Případ byl postoupen na Odbor Životního prostředí
MěÚ Černošice k dalšímu šetření a vyvození důsledků. 

Text a foto Jiří DLASK, Městská policie Řevnice

Řevnice - Dvě závažné dopravní
nehody zaměstnaly na konci září
řevnické záchranáře.
Při první se 23. 9. srazila dvě osobní
auta u řevnického hřbitova směrem
na Svinaře. „Čtyři lehce zraněné lidi
jsme ošetřili na místě,“ uvedl ředitel
záchranky Bořek Bulíček. „Hasiči
zajistili auta proti ohni, posypali
uniklé provozní kapaliny a uklidili
vozovku,“ dodal hasič Pavel Vintera.
V pátek 28. září dopoledne narazila
se svým osobním vozem starší žena
do stromu u silnice vedoucí směrem
na Mníšek pod Brdy. „Po nárazu utr-
pěla středně těžká zranění a byla

transportována do pražské nemocni-
ce,“ uzavřel ředitel záchranky.  (mif)

Vadí mi vlakové spojení
Druhá část ankety představující »no-
vé tváře« Sdružení nezávislých kan-
didátů Třebaně, které jde s číslem 3
do voleb v Zadní Třebani.
1) Proč jste si vybral Zadní Tře-
baň k bydlení? Jak dlouho tu žijete?
2) Co se vám v Zadní Třebani líbí,
co byste naopak zlepšil, co zde po-
strádáte?
3) S čím jdete do voleb?

Michal ZáMEČNÍK (48 let):
1) V Zadní Třebani bydlím od roku

2016. Pocházím
od Mníšku p/Brdy
a mám tudíž k to-
muto kraji blízký
vztah. Jsem vášni-
vý rybář, Beroun-
ku mám teď 5 mi-

nut od domu. Je tu klidnější žití než
ve městě, kde jsem předtím bydlel.
2)  Co se mi líbí, jsem již uvedl. Vadí
mi vlakové spojení do Prahy a jeho
nespolehlivost. Stálo by i za úvahu
vyřešit problém velkého počtu cyk-
listů na silnicích a pokusit se vybu-
dovat jim vhodnější cestu.
3) Vzhledem k dlouholetým zkuše-
nostem ze státní správy a samosprá-
vy mohu nabídnout své vědomosti v
oblasti bezpečnosti, integrovaného zá-
chranného systému, činnosti dobro-
volných hasičů, požární bezpečnosti.

Jan KRÚPA (37 let):
1) Mám rád tento kraj. Žiju zde přes

25 let, 2 roky jsem
zde plnil civilní
službu jako tech-
nický pracovník
obce. Tudíž jsem
obec poznal i z
trochu jiné pozice,

než jen jako obyvatel.
2) Líbí se mi uspořádání obce a její

umístění. Zlepšil bych infrastrukturu,
uspořádání zeleně a pořádek v obci.
3) Zlepšení vzhledu a údržby v obci.
Petra FRýDLOvá, Zadní Třebaň

Bouračka u řevnického hřbitova.

Foto Bořek BULÍČEK

Starší řidička »vletěla« do stromu

Z našeho kraje 
* Od 1. 10. do 30. 11. je kvůli vý-
stavbě dešťové kanalizace zcela uza-
vřena ulice Komenského a Třebaň-
ská v Řevnicích. Objížďka do Zadní
Třebaně vede přes Svinaře.       (sim)
* Ladies movie night se koná 5. 10.
od 18.45 v kině Řevnice. Promítat se
bude film Zrodila se hvězda s Lady
Gaga v hlavní roli, prezentovat se
bude firma Manufaktura, terapeutka
a astroložka Johanka Vlková bude
přednášet a besedovat na téma Objev
v sobě hvězdu. Lucie KuKuLOvá
* Ornitologickou vycházku pořádá
7. 10. v rámci Festivalu ptactva
CHKO Český kras. Sraz účastníků je
v 9.00 na vlakové zastávce v Srb-
sku. Trasa povede proti proudu Be-
rounky do lomu Alkazar, kde se ko-
ná ukázka kroužkování ptáků.  (pan)
* Dodávka vody bude z důvodu vy-
pnutí elektrického proudu přerušena
8. 10. od 7.15 do 12.00 v Karlštejně-
Krupné. Info na 311 747 120.    (per)
* Sbírku použitého ošacení pořádá
OÚ Zadní Třebaň s Diakonií Brou-
mov. Zabalené věci můžete odevz-
dávat na OÚ od 8. do 19. 10.     (sim)
* Farmářské trhy organizuje město
Dobřichovice 13. 10. od 8 do 12.00
u řeky pod místním zámkem.      (ak)
* Podzimní bazárek se 13. 10. koná
v režii Leťánku v letovském sále U
Kafků, řevnický Kalamář jej ve stej-
ný den pořádá v řevnické školní jí-
delně. Prodej začíná v 9.00.      (pan)
* Ovoce si můžete nechat vymošto-
va ve dvoře obecního úřadu v Zadní
Třebani každou sobotu do 13. 10. od
8 do 12 a od 13 do 16.00.            (sim)
* Grantové řízení v oblasti vzdělá-
vání, kultury a sportu v roce 2019
vyhlásila obec Lety. Žádosti mohou
podávat fyzické i právnické osoby
do 30. 11. 12.00 na letovském OÚ.
Obec se chystá rozdělit 300 000 Kč.
Info na tel.: 602 191 791.              (bt)
* Ke zraněnému cyklistovi, který
spadl z kola v příkré kamenité stráni
v lese u Řevnic, byli 22. 9. odpoled-
ne přivoláni policisté, záchranáři i
profesionální hasiči. Po ošetření zá-
chrankou byl zraněný zafixován do
transportní vany, snesen do sanitky a
přepraven do nemocnice.           (pav)
* volkswagen se zamlženými okny,
v němž se schovával nezletilý chla-
pec, objevila 23. 9. večer hlídka mě-
stské policie v černošické ulici V
Dubině. Hoch strážníkům nedokázal
říci, kolik lidí v autě přijelo a kam
šli. Vše se událo u »Krejčířovy vi-
ly«, - vzniklo podezření, že do ní
chce někdo vniknout. Případ si pře-
vzala »státní« policie.                    (jd)

MEZI VRATY. Garážový výprodej se navzdory mizernému počasí konal v
neděli 23. září v Řevnicích. Na sobotu 13. října si prodej »mezi vraty« na-
plánovali Letovští. Registrovat se k prodeji můžete a další informace najde-
te na www.garagesalecernosice.cz/lety. Foto NN M. FRÝDL
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702 170 526, www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

Nejenom byt,  
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PLYNOVÉ KOTLE A TEPELNÁ ČERPADLA 
BUDERUS DODÁVÁ, MONTUJE A 
SERVISUJE FIRMA KABEN SPOL. S.R.O.
Zveme Vás na výstavu kotlů a konzultaci v Letech u Prahy.   
 

Pomůžeme Vám s vyřízením kotlíkové dotace.

Volejte +420 602 391 537 nebo pište na servis@kaben.cz, obchod@kaben.cz
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výroba a tisk
dopisních obálek
www.frances.cz

Den otevřené Náruče
….aneb oslavme společně 

15 let Náruče v Dobřichovicích

Přijďte se seznámit s tím, co je u nás nového, co nabízíme a pro koho… 
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Brdský FESTIVAL
SVÍČKOVÉ omáčky

sobota 13. 10. 2018 od 14.00 hodin

na nádvoří zámku v DobřichovicÍch
Přijďte se pochlubit svojí zaručeně nejlepší svíčkovou v soutěži pořádané Agenturou GEI-ŠA 

s finančním přispěním Krajského úřadu Středočeského kraje a Města Dobřichovice.
Zbývá posledních pár volných soutěžních míst!

Pravidla a podrobnosti na www.gei-sa.cz,
jiri.geissler@aukcredit a na tel.: 605 231 332
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Třebaňský Ostrovan vyučil Újezd - 5:0!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Svinařským mopedistům tentokrát
počasí přálo! V sobotu 22. září se za
slunečného počasí do Svinař sjeli
mopeďáci ze středních Čech na VI.
ročník závodu 38 zatáček S.H.V.  
Ve  12 hodin bylo zahájení a přejím-
ka strojů technikem. Po zkušební jíz-
dě trasou bylo ve 14 hodin odstarto-
váno. Trasa měřila 5 km. Kategorie
Klasik  jela 3 kola, kategorie Klasik
R 4 kola a kategorie Speciál (hlavní
závod) se jela na 5 kol. Celkem se

zúčastnilo 24 strojů, jedinou ženou
byla Kateřina Dvořáková z Prahy 9.
V kategorii  Klasik zvítězil Jaroslav
Cihlář z Haloun, druhý dojel Pavel
Přibyl z Hodyně, třetí Ivan Janiš z
Praskoles a čtvrtý Michal Kozák ml.
ze Svinař. V kategorii R byl první
Zdeněk Maryzko z Hovorčovic, dru-
hý Jiří  Vostárek, třetí Karel Bouček
(oba z Hostomic) a čtvrtý Vladimír
Roztočil ze Svinař. V kategorii Spe-
ciál na 1. místě  skončil Marek Ma-

toušek z Unhoště, 2. dojel Jiří Kama-
rýt z Kolče, 3. Jaroslav Staněk z
Hudlic a 4. Zdeněk Maryzko.
Poděkování za hezké odpoledne
patří jak závodníkům a jejich skvěle

připraveným strojům, tak fandům
mopedů, organizátorům a hojnému
počtu diváků. Za rok nashledanou!

Karel a Jitka VEVERKOVi,
Svinaře

Poberouní - Letovští fotbalisté
konečně »nahodili řemen« - po ně-
kolika prohrách v řadě zvítězili v
Chotči. Třebaň si »smlsla« na
Újezdu, Karlštejn na béčku Ko-
márova. (mif)
LETY, krajská I. B třída
Králův Dvůr B - FK Lety 2:0
Ve vyrovnaném utkání mohli jít do-
mácí do vedení už v 7. minutě: pove-
dená hlavička mířila těsně vedle
branky. Hosté pozorně bránili a sna-
žili se kontrovat protiútoky. Ve dru-
hém poločase se hra vyrovnala, hos-
té kombinovali a dostávali se na do-
střel branky. Udeřilo ale na druhé st-
raně. V 69. minutě našel odkop do-
mácího obránce nabíhajícího útoční-
ka, který unikl a přesně zakončil. Le-
ty mohly vyrovnat v 71. minutě, kdy
se ocitl sám před brankářem Hruška,
ale jeho střelu gólman vychytal.
Hosté začali hrát vabank, což domá-
cí potrestali v 89. minutě - po chybě
Cipry dotáhli protiútok v pojistku
svého vítězství. Jiří KÁRNÍK

Choteč - FK Lety 0:1
Branka: Jarolím
První tři body Letů v novém roční-
ku. Zařídl je Jarolím, který trestným
kopem z více než 30 metrů překvapil
domácího brankáře.    Jiří KÁRNÍK

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Čisovice - Dobřichovice 2:0
Hosté tentokrát předváděli mnohem
lepší fotbal, než v několika přede-
šlých zápasech. Vytvořili si řadu
šancí, ale opět je nedokázali promě-
nit. Důkazem jsou i 5x (!) nastřelené
tyče soupeřovy branky. To domácí se
v 75. a v 87. minutě dvakrát trefili a
bylo rozhodnuto...              (oma)
Dobřichovice - Zlatníky 3:1
Branky: Rašek, Šlapák, Křivánek
Po sérii tří porážek v řadě se domá-
cím konečně podařilo vyhrát. (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Březová - Karlštejn 0:0
Karlštejn nastoupil ve velmi oslabe-
né sestavě a předváděná hra měla k
ideálu daleko. Domácí vytvořili více
šancí, trefili i tyč. Hosté po vylouče-
ní Chvojky dohrávali o deseti, ale
nakonec remízu udrželi. (miš)
Karlštejn - Komárov B 8:0
Branky: J. Čermák 2, Slowik, Čer-
vený, V. Čermák, Kučera, Rulf,
vlastní
Karlštejn na vinobraní ukončil do-

mácí sérii bez výhry a konečně napl-
no bodoval. Proti neškodnému sou-
peři si s chutí zastřílel.            (miš)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Doubravan Újezd 5:0
Branky: Los 2, Šebek Pavel, To-
mášek, Palička
Druhé vítězství Ostrovanu v řadě! V
zápase dvou nováčků III. třídě domi-
novali domácí. První poločas byl st-
řelecky chudý a za notného přispění
hostí padl jen jeden gól, ale po změ-
ně stran se projevila lepší fyzická
připravenost Ostrovanu a hrálo se de
facto na jednu branku. (Mák)
Podluhy - OZT 3:1
Branka: Tomášek
Poločasové skóre 2:0 pro domácí zd-
ramatizoval 12 minut před koncem
Tomášek, ale domácí znovu odsko-
čili na dvoubrankový rozdíl. (Mák)

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Podluhy 1:1
Branka: Silbernágl
V první půli jsme se dostali do vede-
ní po dorážce Ondry Silbernágla.
Několik šancí k navýšení náskoku
jsme bohužel následně zahodili, což
se nám v druhé půli vymstilo. Ne-
hráli jsme dobře a soupeř dokázal
deset minut před koncem vyrovnat.
Ztráta bodů s konkurentem z vrchu
tabulky hodně mrzí. (stš)

Hudlice - Všeradice 1:0
Ve vyrovnaném zápase měli více
štěstí domácí.        Stanislav ŠEBEK

ŘEVNICE, IV. třída 
Hostivice B - Řevnice 3:2
Branky: Průša, Pastorek
První porážka Řevnických. Dvakrát
vedli, ale nakonec se ze tří bodů ra-
dovali domácí, kteří z 1:2 na 3:2 oto-
čili během čtyř minut 2. půle. (Mák)

A JEDEM! Mopeďáci na startu závodu. Foto Karel VEVERKA

Mopeďáci pošesté kroužili zatáčkami v okolí Svinař
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Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
6. 10. 16:00 Daleké Dušníky - FK Lety
13. 10. 15:30 SK Černolice - FK Lety

DOBŘICHOVICE, okres. přebor
5. 10. 19:00 D. Břežany - Dobřichovice
13. 10. 16:00 Dobřichovice - Tuchoměřice

KARLŠTEJN, okresní přebor
6. 10. 16:00 Neumětely - Karlštejn
13. 10. 15:30 Tlustice - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
6. 10. 16:00 OZT - Hudlice 
13. 10. 15:30 Cerhovice B - OZT 

VŠERADICE, III. třída
6. 10. 16:00 Všeradice - Cerhovice B
13. 10. 13:30 Hostomice - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
7. 10. 10:15 Dobříč B - Řevnice
14.10. 16:00 Řevnice - Rudná B 

PŘIJELI SI PRO BŮRA. Tuto situaci obránci Újezda v zápase s třebaňským
Ostrovanem vyřešili. Celkově ale hosté pohořeli - 0:5.    Foto NN M. FRÝDL

Sport po okolí
* S Bakovem se 22. 9. na svém hřiš-
ti utkali řevničtí »národní« házenká-
ři. Řevnice muži - Bakov 18:20,
Řevnice st. žáci A - Bakov 25:19,
Řevnice ml. žáci - Bakov 18:4, Řev-
nice st. žáci B - Bakov 7:30, Řevni-
ce dorost - Bakov 18:23.                (šj)
* Nábor malých házenkářů pořádá
NH Řevnice na svém hřišti každé
pondělí a čtvrtek od 16 do 18.00.
Bohužel v soutěži máme pro tuto
sezonu přihlášené jen chlapce, pro-
tože děvčat je málo. (šj)
* Závod v lese plný netradičních
překážek nazvaný Dětský Sokolrace
pořádá 6. 10. Sokol Řevnice. Sraz je
ve 14.30 na místním Sokoláku nad
házenou, startovné 50 Kč. Závodit
se bude v několika kategoriích od
předškoláků po 9. třídu.             (zoh)

V okrese Praha-západ
dorostenci nekopou
V poslední době se po neúspěších
národního fotbalového týmu hovoří
a píše o krizi kopané v ČR. Že prý
zanikla řada fotbalových klubů, zej-
ména v menších obcích i městech. A
rozebírají se příčiny tohoto stavu.
Vysvětlení je však prosté. Během ně-
kolika desetiletí se prostě natolik
zpřísnily a změnily podmínky (ze
strany FAČR, UEFA i státní správy)
pro činnost i malých oddílů, že mno-
hé raději skončily. Došlo také k pod-
statným změnám v životním stylu li-
dí a na úbytě zachází i většina ostat-
ních kolektivních sportů. Mladí pre-
ferují módní individuální sporty,
nebo zcela jiné druhy zábavy. Dok-
ladem je fakt, že se poprvé od ll. svě-
tové války v okrese Praha-západ ne-
hraje okresní přebor dorostenců ani
žádná jiná dorostenecká soutěž! V
celém okrese totiž zbyla jen tři (!)
dorostenecká družstva, jež byla za-
řazena do Okresního přeboru OFS
Benešov. Miloslav OMÁČKA,

Dobřichovice


