
Poberouní - Důstojné a spontánní.
Takové byly oslavy vzniku Česko-
slovenska v dolním Poberouní.
Přes nepřízeň počasí se jich účast-
nily stovky lidí. Státní vlajky vise-
ly nejen na veřejných budovách -
vyvěšovali je i lidé na své domy.
Konaly se průvody, besedy i pro-
cházky, sázely se stromy.
Jednu z největších oslav uspořádaly
Dobřichovice. V neděli 28. 10. od-
poledne přijel parní vlak se všemi
důležitými postavami roku 1918.
Role prezidenta T. G. Masaryka se

skvěle zhostil Petr Širc. Nechyběl
Karel Kramář, Rastislav Štefánik ani
Edvard Beneš, v dobových kostý-
mech byli i dobřichovičtí radní.
Na perónu vítali prvorepublikové
politiky skauti, sokolové i hasiči, li-
dé mávali vlaječkami. „Bylo to moc
krásné,“ pochvalovala si Alena Vá-
ňová, která se přišla podívat z Řev-
nic. Početný průvod, v jehož čele jeli
na koních Masaryk se Štefánikem a
další se vezli v nablýskaných veterá-
nech, došel do parku, kde následoval
kulturní program a proslovy. Děti z

Kukadýlka přednesly pohádku Jose-
fa Čapka o tom, Jak pejsek a kočič-
ka slavili 28. říjen, zazpívaly děti z
místní zušky i sbor Cabinet.
Slavilo se i v sousedních Řevnicích.
Průvod s vlajkonoši a zástupci míst-
ních spolků prošel přes náměstí Krá-
le Jiřího z Poděbrad až k pomníku.
Před Modrým domečkem se odbýval
program včetně proslovů. S písněmi
a verši vystoupily děti z místní ško-
ly, na závěr zazněla hymna.
Výročí si připomněli také v Černoši-
cích. (Dokončení na straně 2)        (pan)

Neúspěšný lídr ČSSD
napadl výsledky voleb
Liteň - Výsledky voleb v Litni
zpochybnil lídr kandidátky ČSSD
Jan Havelka. Sám se do zastupi-
telstva nedostal.
„Je to tak. Odkládá se kvůli tomu
ustavující zasedání,“ potvrdil dosa-
vadní starosta Litně Filip Kaštánek.
Nové zastupitelstvo nebude potvr-
zeno dříve, než v druhé polovině lis-
topadu. (Viz strany 7 a 8) (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Svíčka za legionáře - strana 5
* Sňozík chytil 3 penalty - strana 14

Řevnice - Pětidenní francouzskou
»misi« absolvoval poberounský
pěvecký sbor Canto Carso. Iniciá-
torem a organizátorem výpravy
byl člen tohoto uměleckého tělesa,
Řevničan Jan FLEMR.
Z výpravy do Paříže jste se vrátili
doslova před pár dny, určitě jste
ještě plni dojmů. Které byly, které
jsou ty nejsilnější?
Nejsilnějším zážitkem bylo určitě
přivítání, které nám přichystal hosti-
telský sbor Atout Choeur z městeč-
ka Choisy nedaleko Paříže. To jsou
takové místní, trochu větší Řevnice.
Spřátelili jsme se s nimi loni, když

byli v Praze - zaujalo nás, že jedna-
telku sboru dělá paní Déborah Tig-
rid, dcera polistopadového ministra
kultury Pavla Tigrida. Teď se o nás
vzorně postarali a zařídili nám jeden
společný koncert a ještě vystoupení
na mši v Choisy.
Vy, vzhledem ke své profesi noviná-
ře pracujícího pro francouzskou
agenturu AFP, Paříž určitě znáte
jako své boty. Kudy jste své kolegy
ze sboru »protáhl«?
První den jsme se prošli po Champs
Élysées do centra, druhý den jsme
vylezli na Eiffelovku, třetí den na
Montmartre... (Dokončení na straně 3)

TGM NA KONI. Oslav výročí ČSR se v Dobřichovicích zúčastnil prezident T. G. Masaryk. Foto Jiří GEISSLER

Jan Flemr.                  Foto ARCHIV

Poberouní oslavilo sto let ČSR
KONALY SE PRŮVODY, BESEDY, SÁZELY SE STROMY REPUBLIKY...
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Vylovili metrovou štiku

Na Eiffelovce jsme byli dost rarita, turisté tleskali... Na zahradě je liška! 
Co s ní mám dělat?
Řevnice - Co dělat s liškou na zah-
radě, zajímalo obyvatele Řevnic,
který 23. října v dopoledních hodi-
nách volal policii.
Policisté kontaktovali člena řevnic-
kého mysliveckého sdružení. „Když
jsme přijeli na zahradu, liška klidně
spala na střeše kůlny, přibližně ve
dvoumetrové výšce,“ uvedl myslivec
Bořek Bulíček. Jeden z městských
strážníků se vydal s odchytovou tyčí
po žebříku na střechu. „Jakmile se k
lišce přiblížil, seskočila z kůlny na
zem a mezi ploty ladně zmizela v
dáli,“ dodal Bulíček. (mif)

Hořel dopravník,
škoda je milion korun
Mníšek - Požár pásového dopravní-
ku v průmyslovém areálu v Mníšku
pod Brdy byl ohlášen 12. října do-
poledne. Kromě řevnických profesi-
onálních hasičů na místě zasahovali
i jejich dobrovolní kolegové z Mníš-
ku a Stříbrné Lhoty. 
Hořící dopravník drtičky olejových
filtrů hasiči pracující v dýchací
technice likvidovali vysokotlakým
vodním proudem a hasicími přístro-
ji, k odvětrání haly použili dva pře-
tlakové ventilátory. „Podle vyšetřo-
vatele je škoda milion korun, příčina
požáru je v šetření,“ uvedl řevnický
hasič Pavel Vintera. (mif)

Ženě střelené do hlavy
už nebylo pomoci 
Černošice - V Černošicích se stříle-
lo! K ženě zraněné střelnou zbraní
byli ve čtvrtek 25. října přivoláni
záchranáři z Řevnic.
„Když naše posádka dorazila na
místo události, zjistil lékař, že starší
žena utrpěla střelné zranění hlavy
neslučitelné se životem,“ sdělil ředi-
tel řevnické záchranné služby Bořek
Bulíček. Zda se jedná o sebevraždu
či vraždu, nyní vyšetřují »státní«
policisté. (mif)
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Poberouní slavilo sto let Československa
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V sobotu 27. 10. se konala procház-
ka po nejstarších historických čás-
tech města. Průvod, v němž nechy-
běli skauti, sokolové, dobrovolní ha-
siči či zástupci dalších spolků, vedl z
Mokropes přes Vráž až ke kostelu.  
Ve většině obcí vysazovali občané
lípy jako Stromy republiky. Zasaze-
ny byly například v Letech, Dobři-
chovicích, Litni či Zadní i Hlásné
Třebani. V Řevnicích zasadily lípu
děti před budovou základní školy.
Tam již dvě vzrostlé lípy stojí -  jde
o lípy zasazené při výstavbě školy,
které byly později pojmenované Ma-
sarykova a Benešova. Tu třetí školá-
ci věnovali Václavu Havlovi. (Viz
školáci vysadili...)
Ve školách si žáci oslavy 100. výro-
čí připomínali po celý říjen. Do Řev-
nic přišel besedovat zdejší pamětník
a historik Jindřich König. V Dobři-
chovicích se žáci druhého stupně v
minulém týdnu přenesli do dob první
republiky, přišli v dobových kostý-
mech a učili se klasické prvorepubli-
kové předměty v upravených učeb-
nách, zhlédli představení Osvoboze-

ného divadla. „Například na hodině
matematiky počítali, kolik si před
sto lety vydělal dělník,“ popsala Ha-
na Švédová.
Mnoho obyvatel od Berounky se vy-
dalo slavit o posledním říjnovém

víkendu i do Prahy. Se svými zážitky
se pak dělily na sociálních sítích. Iva
Šťastná ze Zadní Třebaně se účastni-
la na Staroměstském náměstí Kon-
certu Českého rozhlasu, kde zazněly
největší hity století. „Úžasný kon-

cert, škoda, že déšť byl neúprosný.
Ale stálo to za to,“ napsala. Pobe-
rounská kapela Třehusk zase vyhrá-
val na pražském náměstí Republiky,
v Tmani nebo při sázení lípy v Brat-
řínově. Pavla NOVÁČKOVÁ

Ani ošklivé, lezavé a deštivé počasí
neodradilo 28. října davy návštěvní-
ků od účasti na oslavách 100 let
vzniku samostatného Českosloven-
ska v Dobřichovicích. Co si zástup-
kyně ředitelky místní základní umě-
lecké školy Eugenie Koblížková
mnoho měsíců zpátky vymyslela, to
se jí podařilo s týmem naplnit. 
V neděli odpoledne vše začalo na
dobřichovickém nádraží, kam s dešt-
níky dorazili po třinácté hodině prv-
ní diváci, aby si za zvuků živé muzi-
ky mohli připnout trikoloru či udělat
vlastní mávátko. To vzápětí našlo
upotřebení kolem třičtvrtě na dvě,
kdy před staniční budovu přijel his-
torický vlak tažený parní lokomoti-
vou a z něj na peron vystoupili před-
stavitelé tehdy nově vznikajícího
státu v čele s T. G. Masarykem a je-
ho dcerou. V podání ochotníků z
Dobřichovické divadelní společnosti
všichni tleskali i Karlu Kramářovi s
chotí, dr. Benešovi s chotí a M. R.
Štefánikovi. Přímo na nádraží přiví-
tali vzácnou návštěvu v dobovém
oblečení starosta města s ostatními
členy rady a místní skauti a hasiči. 
Posléze se všichni vydali přes lávku
do centra městečka. Pan prezident s
ministrem vojenství na koních, os-

tatní za lávkou ve třech autoveterá-
nech a dvou kočárech. Zbytek pěšky.
Mnoho lidí provázelo tento průvod z
nádraží, mnoho se jich připojovalo
cestou, řada pak čekala v centru.
Slavnostní ráz potvrzovaly v ulici 5.
května bannery s fotografiemi z his-
torie divadelní společnosti, jež jsou

součástí 28. 10. otevřené výstavy k
jejímu desetiletému výročí. Před
Dobřichovickým domkem pozdravi-
la vzácnou návštěvu skupina nej-
menších tanečnic Hanky Tuháčkové. 
Před městským úřadem se všichni
poklonili u památníku obětem světo-
vých válek a pak zamířili do parku,
kde zasadili lípu. Dále se již všichni
soustředili na podium, kde právě za-
čínal hlavní program. Úvodem za-
zněly česká i slovenská hymna a ně-
kolik oblíbených písní našeho první-
ho prezidenta, vše v podání sboru a
orchestru základní umělecké školy.
Následovaly projevy pana preziden-
ta a ministra vojenství (Petr Bendl
alias M. R. Štefánik se snažil mluvit
slovensky a šlo mu to podobně jako
Babišovi čeština...),  členové Kuka-
dýlka, dobřichovické sokolky, dám-
ská vokální skupina Cabinet. Boha-
tým programem provázel moderátor
Českého rozhlasu Petr Král, za jehož
poděkování všem pánům, kteří při
státní hymně smekli, jsem mu velmi
vděčen. Je s podivem, že tak samo-
zřejmá věc - při státní hymně stát,
smeknout a vytáhnout ruce z kapes -
zdaleka samozřejmá není.
Dobřichovice zkrátka v oslavách vý-
znamného jubilea nezůstaly pozadu.

Dobrá atmosféra, bohatý spolkový
život, aktivita a invence řady míst-
ních, to vše podtržené podporou rad-
nice vede k akcím tohoto typu. Pest-
rým, důstojným, bohatě navštěvova-
ným a vysoce ceněným. 

Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Vlakem dorazili Masaryk s Benešem i Štefánikem

Slavnostní akci Strom století uspo-
řádal 27. 10. v zahradě u Společen-
ského domu v Zadní Třebani místní
spolek Salto ve spolupráci s obec-
ním úřadem. U příležitosti výročí
založení Československé republiky
byla po  dojemném proslovu starost-
ky Markéty Simanové zasazena lípa.
Na slavnosti vystoupilo několik
školních dětí a Třebasbor. Zazněla
mj. státní hymna či píseň Ach synku,
synku. Poselství bylo uloženo,  spolu
s dopisy od dětí i archem podepsa-
ných přítomných, do skleněné lahve
a uloženo ke kořenům stromu. 

Text a foto petra FRÝDLová,
Zadní Třebaň

V lahvi uložili poselství

PŘIJEL PREZIDENT. T. G. Masa-
ryk vystupuje v Dobřichovicích z
vlaku.              Foto Jiří GEiSSLER

V pátek 26. října dostaly téměř stoleté lípy, vysazené na
jaře roku 1936 na počest prezidentů Tomáše Garrigue
Masaryka a Edvarda Beneše v těsné blízkosti řevnické
školy, důstojnou společnost. V 10 hodin byla po slavno-
stním projevu dětmi a ředitelem školy Tomášem Řezníč-
kem vysazena lípa velkolistá věnovaná prezidentu Vác-
lavu Havlovi. Ke všem třem stromům budou umístěny
desky z ušlechtilé žuly s dedikací a datem výsadby. Ke
kořenům nejmladší lípy bude také umístěna pamětní
schránka s listinami, které budou informovat budoucí
generace o řevnické škole, jaká byla v době 100. výro-
čí vzniku republiky.
Tato komorní slavnost završila období, kdy škola nej-
různějšími formami ve výuce i mimo ni připomínala mi-
mořádné výročí i jeho význam. Péče o nově vysazený
strom republiky bude symbolizovat vždy i péči o zacho-
vání demokracie, která je zcela v rukou mladé genera-
ce. Text a foto Jiřina DopiTová, ZŠ Řevnice

Školáci vysadili lípu věnovanou Václavu Havlovi

Starosta Hlásné Třebaně Vnislav
Konvalinka se rozhodl, že 28. říjen
oslavíme symbolicky: zasadíme lí-
pu, Strom republiky. Jako jediné
možné a vhodné vyhodnotil místo
před hřbitovem.
Akce vypukla ve 13.00. Sešlo se nás
kupodivu docela dost, i když počasí
nám nepřálo, stále pršelo. Starosta
nás přivítal a rozpovídal se o tom, že
se v roce 1968, jako v celé republi-
ce, i v Hlásné Třebani konala malá
oslava 50. výročí vzniku samostatné
Československé republiky. Jako na
jiných místech, i u nás se sázela lípa
- sázeli ji zahrádkáři před nově po-
stavenou prodejnou Jednoty. Ale jak

jsme tenkrát svobodu nabyli, tak
jsme ji i rychle ztratili - a s ní zmi-
zela i lípa svobody, lípa republiky.
Po proslovu jsme za přispění všech
přítomných strom zasadili a pořádně
zalili. Nakonec jsme si zazpívali
českou státní hymnu a dokonce i
hymnu třebaňskou - Hlásná  Třebaň
je krásná. V 15 hodin pak byl na Ro-
vinech  slavnostně odhalen i vysvě-
cen křížek a též zasazen Strom repu-
bliky - lípa.  Až bude Česká republi-
ka slavit 150. výročí, budou tato
místa s krásně vzrostlými lipami dů-
stojným místem pro další oslavu a
vzpomínku.                      Text a foto
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Hlásnotřebaňští sázeli strom u hřbitova i na Rovinech
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Na Eiffelovce jsme byli rarita, turisté...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z turistického minima jsme zvládli
všechno. Jako specialitku jsme si da-
li Rodinovo muzeum proti Invali-
dovně, tam to mám moc rád. Měli
jsme s sebou erudovanou průvodky-
ni - řevnickou architektku Dariu Ba-
lejovou, která Paříž zná výborně a
jejíž vyprávění nám program velmi
zpestřilo. Několik z nás se pak podí-
valo na nádraží do vzdálenějšího
městečka Juvisy - chvíli nám trvalo,
než jsme si zvykli na místní systém
zrychlených vlaků...
Dopřáli jste si také nějaký gurmán-
ský zážitek, degustaci…?
To souvisí s přivítáním - první a třetí
večer nám Atout Choeur připravil ta-
buli se vším, co k tomu patří. Podá-
val se nadívaný losos, quiche, ne-
chyběly předkrmy a dezerty... Na
Montmartru jsme pak natrefili na
festival jídla a vína. My jsme vezli z
Řevnic soudek všeradické jedenáct-
ky, který jsme společnými silami
zdolali už první večer.
Zazpívali jste si i na Eiffelovce - kde
jste se tam vzali a co ze svého reper-
toáru jste přednesli?
Zpívali jsme v prvním i druhém pat-
ře, to byl takový můj sen. Lístky na
Eiffelovku byly v ceně zájezdu - kdo
chtěl, mohl vyjet až nahoru, počasí
vyšlo fantasticky. Náš sbor zazpíval
české lidovky, slečny z černošického
sboru Chorus puellaris, které jely do
Paříže s námi, přednesly mimo jiné I
Can't Help Falling In Love With You
od Elvise Presleyho.
Co na to Francouzi? Nevěřili vlast-
ní očím a uším, nebo se na rozhled-
ně konají podobná vystoupení stan-
dardně?
Myslím, že na Eiffelovce jsme byli
dost rarita, turisté měli radost a tles-
kali. Ale když jsme si pak chtěli zaz-
pívat na Montmartru, už tam bylo
obsazeno - před Sacré Coeur dová-
děl jakýsi muzikant se sborem, takže
jsme vyklidili pole.
Jak to vlastně přijde, že se pěvecký
sbor od Berounky dostane do met-
ropole nad Seinou a má možnost
zde uvést několik koncertů? Využil
jste francouzských kontaktů…?
To je právě ta družba s Atout Choeur
- občas se stane, že nějaký zahranič-
ní sbor vznese požadavek na společ-
né vystoupení s českým sborem pro-
střednictvím Unie českých pěvec-

kých sborů, jejímž jsme členem.
Takhle jsme přišli na sbor s Choisy,
loni v květnu jsme s nimi zpívali v
pražském Hlaholu a kostele Panny
Marie pod řetězem. Francouzsky
mluvících nás ve sboru moc není, ale
když jsme si pak sedli u vína (a pi-
va), konverzace se hezky rozjela.
Navíc hudba je dokonalý komuni-
kační prostředek, jak víme. No a ty
koncerty: jeden nám zařídili naši
přátelé, jeden jsme si zařídili sami v
Českém centru.
Připravovali jste se na pařížské
»turné« nějak speciálně, chystali
jste něčím výjimečný repertoár?
Zaměřili jsme se na Antonína Dvořá-
ka, to je skladatel, kterého znají všu-
de. Sbormistr Roman Michálek nám
také naordinoval francouzskou píseň
Dirait-on amerického skladatele
Mortena Lauridsena, tu jsme zpívali
spolu s dívkami z Choru puellaris,
které měly ještě vlastní francouzský
repertoár. Jsou trochu ve výhodě -
jedna jejich členka je rodilá mluvčí.

Když jsme zpívali ty francouzské,
trochu se kroutila...
O vystoupení na Eiffelově věži jste
se už zmínil – jak francouzské pub-
likum přijalo vaše ostatní koncerty?
Do Českého centra přes poměrně
masivní propagaci moc lidí nepřišlo,
což ovšem pan sbormistr předvídal.
Zahojili jsme se v katedrále v Choi-
sy, tam přišla spousta lidí, společný
koncert s Atout Choeur trval dvě a
půl hodiny a publikum bylo nadšené.
Holky z Choru puellaris podaly sk-
vělý výkon. Vrcholem byla společná
Okolo Hradce, k níž má Atout Cho-
eur skvostnou choreografii. Osmde-
sát lidí pochodujících za halasného
zpěvu po jevišti, to se nám asi hned
tak zase nestane. Nedělní mši jsme
pak odzpívali před zaplněnou kated-
rálou, to byl taky zážitek. 
Navázali jste v Paříži či ve Francii
nějaké kontakty, počítáte s tím, že se
sem s Canto Carso vrátíte? Pokud
ano, kde byste si chtěli zazpívat?
Teď jsou na řadě naši kamarádi, po-

zvali jsme je samozřejmě k nám, a
když říkám k nám, myslím do Řev-
nic a okolí - rádi bychom jim to tu
ukázali, posledně nebyla příležitost.
A - ano, po prvním společném večír-
ku jsme se shodli, že tohle chceme
zažít znovu, takže jestli nás elán ne-
opustí, rádi se do Paříže vrátíme. Pak
bych chtěl naplnit České centrum, je
to prima místo s milým personálem.
A kde si v dohledné době zazpíváte
»doma«, u Berounky, v Česku…?
Už najíždíme do vánočního reperto-
áru, letos chystáme »Michnovky« a
něco pastorel. V sobotu 15. prosince
se představíme na Mořince s Českou
mší vánoční, hned v neděli se chys-
táme do Srbska. Ve čtvrtek 20. 12.
nás spolu s dalšími sbory čeká tra-
diční Rybovka ve svatovítské kated-
rále v Praze, o den později velký vá-
noční koncert v řevnickém Liďáku.
Na Štědrý den bychom rádi zazpíva-
li v řevnickém kostele na půlnoční
mši, loni jsme to nezvládli a pak
nám to bylo líto.    Miloslav FRÝDL

Vařečku vyhrála Maruška, obhájila loňské prvenství
Zadnotřebanští prožili v půlce října krásný slu-
nečný podzimní víkend. Slavili tradiční svatoha-
velské posvícení. Akce se nadmíru vydařila - a
nejen proto, že pořadatelům i hostům počasí ten-
tokrát opravdu přálo!
O kulturu se postaraly Třehusk, Třebasor a děti z
místní školy i školky. Caparti v zahradě tvořili
podzimní věnečky, dlabali dýně, prodávali štěstí,
na Ostrově jezdili na koni. 
Součástí posvícení je už pět let kuchařská soutěž
Balíčkova vařečka, organizovaná na počest zes-
nulého starosty Stanislava Balíčka. Protože se le-
tošní oslavy nesly v dluchu stého výročí vzniku
Československé republiky, byla tématem soutěže
česká, staročeská kuchyně, vybíral se také nejlep-
ší posvícenský koláč. 
Děkujeme všem soutěžícím  za účast, výhercům
gratulujeme! Ceny předávala vdova pro starosto-
vy Kateřina Balíčková. Porota ve složení Jiří Zi-
ka, Aleš Crha a Miroslav Hejlek rozhodla o vítězi
posvícenského koláče takto:
1. Iva Zachařová
2. Jana Hejlková

3. Marek Habžanský
O vítězi Balíčkovy Vařečky rozhodovali příchozí
hosté. Dopadlo to následovně:
1. Maruška Ziková, obhájkyně loňského vítězství
2. Markéta Simanová
3. Kateřina Balíčková
Byla udělena i zvláštní cena Vařečky nejmladší-
mu účastníkovi, resp. účastnici. Z výhry se rado-
vala dvanáctiletá Romana Burdová z Litně.
Děkuji všem, kteří se na přípravách a uskutečnění
akce podíleli. Hlavním sponzorem se stal Alek
Radabolski, který daroval dýně. Na dobrovolných
příspěvcích - za Vařečku,  za dýně, grilované ryby
od starostky, štěstí, plyšáky,  příspěvky od stánka-
řů a spolků -  se vybralo 8 221 Kč. Částka bude
předána ZŠ Zadní Třebaň a použita na stavbu
venkovní učebny. 
V neděli 14. října se ještě přiznivci divadla sešli v
sále Společenského domu, kde v rámci posvícen-
ských oslav zhlédli divadelní představení Sudí s
Ladislavem Hamplem v hlavní roli. Sál byl plný a
herec za svůj výkon sklidil  aplaus vestoje.

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
MALÍ KUCHAŘI. Zadnotřebaňští školáci při po-
svícenském vystoupení.     ARCHIV

V PAŘÍŽI. Pěvci od Berounky před vítězným obloukem ve francouzské metropoli. Foto ARCHIV
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V parku vyráběli domečky pro skřítky
DOBŘICHOVICE HOSTILY PREMIÉROVOU SLAVNOST STROMŮM - HAPPENING PRO STROMY A LIDI

Slavnost s názvem Stromům, happe-
ning pro stromy a lidi se konala 20.
října v Dobřichovicích. Oslavy se v
místním parku zúčastnilo tolik ma-
lých i velkých lidí, jako tu roste stro-
mů. Odpoledne se neslo ve velmi
přátelském a uvolněném duchu. 
Happening zahájila ve 14 hodin pěti-
ce organizátorek z týmu Elmavia. Na
nově zrekonstruovaném podiu se
plynule střídaly hudba a divadlo.
Programem provázely samotné orga-
nizátorky v čele s herečkou a zpě-
vačkou Barborou Valentovou. O sk-
vělý hudební úvod se postaral Pavel

Brenner s přáteli. Vystřídaly je úžas-
né děti ze Stáje Bílý Kámen - nejdřív
s divadelním kouskem Až jednou…
a potom i jako pěvecké uskupení Ka-
mínek pod vedením Petra Kafky. Z
Prahy přijelo dvoumužné divadelní
uskupení s úderným názvem Buřt,
které nadchlo originálním stromo-
vým workshopem, do něhož se moh-
li zapojit i diváci. V podvečer se pak
mikrofonu chopili hudebníci z kape-
ly 4 Kafky a ŽenaBand. Celý park
ožil, tančil a zpíval. 
Během odpoledne se konalo i něko-
lik tvořivých dílen s výrobou dárků

pro  stromy: listové lucerny, domeč-
ky pro skřítky, vlaječky vděčnosti a
výroba podzimních korun do vlasů
pod vedením Kateřiny Klepačové.
Zájemci o chvilku klidu v houpacích
sítích se mohli přijít zrelaxovat k
Andree a Dominice z Lesní školky
Na Dvorečku. Občerstvit se bylo
možné u stánku DobroKávy, Čajov-
ny Cherubín i u společného stolu
hojnosti, kde se sešlo mnoho po do-
mácku upečených dobrot. Zlatým
hřebem odpoledne bylo zasazení
mladé lípy pod odborným dohledem
arboristy Martina Brejníka a komen-

tovaná prohlídka parku. „Na lípu se
podařila do komunitní kasičky vy-
brat přesně ta částka, která byla po-
třeba,“ uvedla Kristýna Kaletová,
jedna z organizátorek akce.
Děkujeme městu Dobřichovice a
starostovi Petru Hamplovi za podpo-
ru akce i zapůjčení technického vy-
bavení. Moc si přejeme vytvořit z
akce Stromům tradici. Co třeba osla-
vovat v parku všechna čtyři roční
období?         Pavla kráTká, Lety

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
31. 10. 20.00 HOVORY S TGM
2. 11. 17.30 ČARODĚJOVY HODINY
2. 11. 20.00 ZLATÝ PODRAZ
3. 11. 13.45 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
3. 11. 15.30, 10. 11. 13.45 LOUSKÁČEK
A ČTYŘI ŘÍŠE
3. 11. 17.30 TOMAN
3. 11. 20.00 BOHEMIAN RHAPSODY
7. 11. 20.00 JÁ, MARIA CALLAS
9. 11. 17.30 JOHNNY ENGLISH 3
9. 11. 20.00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
10. 11. 15.30 GRINCH
10. 11. 17.30 TEN, KDO TĚ MILOVAL
10. 11. 20.00 PRVNÍ ČLOVĚK

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.    (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
30. 10. a 4. 11. 17.30 (Ne 18.30) TOMAN
30. 10. 20.30 KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
31. 10. 17.30, 7. 11. 20.00, 11. 11. 18.30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
31. 10., 2. 11. a 13. 11. 20.00 (Út 17.30)
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASA-
HUJE
1. 11., 3. 11. a 9. 11. 17.30 (Čt 18.30)
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE (v So 3D)
2. 11. a 5. 11. 17.30, 3. 11. a 9. 11. 20.00
BOHEMIAN RHAPSODY
3. 11. 15.30 PRINCEZNA A DRÁČEK
4. 11. a 10. 11. 15.30 KDYŽ DRAKA
BOLÍ HLAVA
5. 11. a 14. 11. 20.00 (St 17.30) ZLATÝ
PODRAZ
6. 11. a 14. 11. 17.30 (St 20.00) VENOM
6. 11. 20.00 CLIMAX
7. 11. 17.30 NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
8. 11. 15.30 ZRODILA SE HVĚZDA
8. 11., 10. 11. a 12. 11. 18.30 (So 20.00,
Po 17.30) TEN, KDO TĚ MILOVAL
10. 11. a 12. 11. 17.30 (Po 20.00) DÍVKA
V PAVOUČÍ SÍTI
11. 11. 15.30 GRINCH
13. 11. 20.00 SVĚDKOVÉ PUTINOVI

KINO RADOTÍN
30. 10. 17.30 JÁ, MARIA CALLAS
30. 10. 20.00, 6. 11. 17.30 DOGMAN
31. 10. 17.30 ZLATÝ PODRAZ
31. 10. 20.00 kino naslepo
1. 11. 17.30 KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU
1. 11., 3. 11. a 10. 11. 20.00 BOHEMIAN
RHAPSODY
2. 11. a 9. 11. 17.30 KDYŽ DRAKA
BOLÍ HLAVA
2. 11. a 7. 11. 20.00 CLIMAX
3. 11. 15.30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI
ŘÍŠE
3. 11. 17.30 THE PERFECT KISS
6. 11. 20.00 VAN GOGH - O OBIL-
NÝCH POLÍCH A OBLAČNÉM NEBI
7. 11. 17.30 TOMAN
8. 11. 17.30 NEBEZPEČNÁ LASKA-
VOST
8. 11. 20.00 DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
9. 11. a 10. 11. 20.00 (So 17.00) TEN,
KDO TĚ MILOVAL
10. 11. 15.30 GRINCH 3D
13. 11. 17.30 VRATISLAV EFFENBER-
GER ANEB LOV NA ČERNÉHO
ŽRALOKA
13. 11. 20.00 BALKÁNSKÝ MASAKR
PAINTBALLOVOU PISTOLÍ

KAFKY V PARKU. Na dobřichovické slavnosti zahrála také kapela 4 Kafky.
Foto Pavla KRÁTKÁ

Tipy NN
* »klasičtí« kytaristé Julie Šupíko-
vá (Kyrgyzstán) a Alexandre Glize
(Francie) koncertují 2. 11. od 19.00
v sále MUDr. Fürsta Dobřichovice.
Vstupné 100/80 Kč, děti do patnácti
let zdarma.   andrea kuDrNová
* aarona Brookse s jeho Bandem a
rockovou kapelu Beat Sisters uslyší-
te 2. 11. od 20.00 v Clubu Kino Čer-
nošice. (vš)
* Fan club Václava Neckáře se set-
ká 3. 11. v sále černošického Clubu
Kino. Ve 13.00 mohou přijít i nečle-
nové, kteří by do Fan Clubu chtěli
vstoupit. (vš)
* Polský pianista a skladatel Kaje-
tan Borowski vystoupí se svým jaz-
zovým triem 3. 11. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. (vš)
* Litografie amerického písničkáře
Boba Dylana můžete v dobřichovic-
ké Galerii Bím vidět  od 3. listopadu
do 5. ledna.   andrea kuDrNová
* Halloweenskou párty Dia de los
Muertos pořádá 4. 11. Club Kino
Černošice. Na děti čeká od 16.00
mexická barevnost, kreativní zábava
s barvami a květinami, soutěže, hud-
ba, mexické dobroty a malování na
obličej. Domů by si děti měly odnést
květinovou čelenku nebo pestroba-
revnou lebku. Masky vítány!       (vš)
* Představení Tchyně v domě uve-
de spolek Gaudium z Radotína 4.
11. od 17.00 v kině Řevnice.    (vlp)
* výstava obrazů Miroslava Kubo-
vého nazvaná Ohlédnutí je v knihov-
ně Radotín k vidění do 5. 11.    (box)
* Slivenecký akordeonový soubor
zahraje 7. 11. od 19.00 v kapli sv.
Judy Tadeáše Dobřichovice. Vstup-
né dobrovolné. (ak)
* Přednášku Konec nadějí pražské-
ho jara 1968 organizuje 8. 11. od
18.00 Muzeum Českého krasu Be-
roun. Oldřich Tůma z Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR bude hovořit
o politickém pozadí tzv. pražského
jara a jeho vojenských, mezinárod-
ních i kulturních přesahů.          (pez)
* Polská jazzová a swingová zpě-
vačka Krystyna Durys přijede 8. 11.
se svým kvartetem do Černošic.
Koncert v Clubu Kino začíná od 20
hodin. (vš)
* Zdeněk vřešťál, Ruda Rožďalov-
ský, Václav Svojtka, Jan Preininger
a Vojta Tomášek vystoupí jako cra-
zy-rocková kapela Pedopat 9. 11. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Fotografie Alfreda Šupíka - Hle-
dání duše krajiny a srdce měst jsou v
zámku Dobřichovice vystaveny od
9. 11. do 20. 12. (ak)
* Písničkářka Radůza s kapelou
vystoupí 11. 11. od 18.00 v kině
Řevnice. Lucie kukuLová
* Bluesové duo Bill Barret a Brett
Lewis z Los Angeles zahraje  11. 11.
od 19.30 v dobřichovickém sále Dr.
Fürsta. Vstupné 120/150 Kč.     (ak)

V jedné z hlavních rolí představení Bedřich Hrozný se představí ředitelka
zadnotřebaňské školy a školky Tereza Macourková. Foto ARCHIV

Ředitelka si zahraje v Bedřichu Hrozném

Divadlo Za Vodou Čenkov ve spo-
lupráci se ZŠ a MŠ Zadní Třebaň i
místním obecním úřadem pořádá a
srdečně zve na benefiční představe-
ní, které se bude konat 10. listopadu
od 19 hodin v kulturním domě v
Zadní Třebani. Zhlédnout budete
moci autorskou hru Lídy Boudové
Bedřich Hrozný. Pokud byste se rá-
di dozvěděli, jak je těžké pracovat
na dráze a jak vypadá takový »oby-

čejný« den jednoho »obyčejného«
výpravčího, přijďte se podívat. Vý-
těžek z dobrovolného vstupného
bude věnován zadnotřebaňské škole
a školce na vybudování altánku -
venkovní učebny. Přestože budou
peníze z představení patřit dětem,
upozorňujeme, že tato divadelní hra
je pro dospělé. Těšíme se na vaši
účast!      Tereza Macourková
ředitelka ZŠ a MŠ Zadní Třebaň
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Všeradův kurýr

Večer 24. 10. 2018 jsme se sešli ve Sboru Církve
československé husitské ve Tmani, abychom za-
pálili svíčku a v modlitbě se připojili k těm, kdo
tyto dny prožívají velkou bolest nad ztrátou tatín-
ka, manžela, syna i kamaráda Tomáše Procházky,
který padl na vojenské misi v Afghánistánu. Byl
jistě skvělým člověkem - přejeme pokoj jeho duši
a blízkým pomoc tuto nejtěžší ztrátu překonat.
Tato zpráva se dotkla též Tmaně, jedné konkrétní
rodiny. Stejné jméno, přibližně stejný věk a do-
konce se vždy přátelům objevila fotka, která pat-
řila tmaňskému vojákovi (též byl na misích v Afg-
hánistánu) v té době nemocného a v domácí péči.
Na jedné straně je velký smutek, smrt je pro nás
definitivum (ale je to náš pohled, netušíme, co je
za tím...), na té druhé straně  je obrovské poděko-
vání za to, že nemoc je stále stav, který se dá řešit.
A možná nám nemoc někdy nekrátí život a neubí-

rá na síle, i když se to tak jeví, ale zastavuje nás
před něčím závažnějším.
Zamysleme se tedy v této době nad svými životy,
blíží se den Památky zesnulých - a nemusíme tu
vzpomínku nutně vždy přebít přívalem dýní. Za-
mysleme se též nad naší zemí, jejíž narozeniny
tyto dny slavíme. Kam chceme směřovat své ži-
voty. Ti, kdo pro ni a pro nás umírali, by jistě ne-
chtěli, aby jejich oběť byla zbytečná. Také je těši-
lo vědomí, že na ně budeme s láskou vzpomínat,
jak o tom často čtu v denících legionářů. Radujme
se z každé chvíle, kdy jsme spolu a s láskou mys-
leme na ty, kteří již dávno odešli.
Církev československá husitská děkuje všem, kte-
ří 27. a 28. října ve Tmani společně oslavili 100.
výročí vzniku samostatného československého
státu. Státu, jehož vznik dal vzniknout i naší círk-
vi, jako církvi národní. Ve Sboru Jiřího z Podě-
brad ve Tmani jsme pietně uložili prsť z pouti do
Zborova ke 100. výročí bitvy, jíž se v roce 2017
účastnila také Náboženská obec CČSH Tmaň.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravách -

Československé obci legionářské za čestnou stráž
a zapůjčení výstavy o československých obcích v
Itálii, manželům Mihalíkovým za zapůjčení kopie
obrazu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka s
rodinou z roku 1925, manželům Smolíkovým za
pomoc s nafocením kopie, Haně Šmardové za za-
půjčení busty TGM, kolegyním z NO CČSH Žeb-
rák za pomoc s výstavami i přípravou. Přejme si a
modleme se za moudřejší, vzdělanější, laskavější,
ale i hrdý národ do dalších sta let.

Jana Šmardová KOULOVÁ, CČSH Tmaň

Zapálili svíčku za padlého legionáře
VE TMANI ULOŽILI PRSŤ Z POUTI DO ZBOROVA, KDE SE ZA VELKÉ VÁLKY KONALA SLAVNÁ BITVA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 22/2018 (265)

NA ZÁVODECH. Účastníci Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani. Foto Tomáš ČERVENÝ

Všeradičtí hasiči získali
»bramborovou« medaili
V sobotní odpoledne 13. října reprezen-
tovali dobrovolní hasiči ze Všeradic
svou obec na třináctém Memoriálu za-
sloužilých hasičů ve Tmani. Více než
desítka družstev dětí, žen i mužů před-
vedla své schopnosti v poupraveném po-
žárním útoku a netradiční štafetě. Náš
mužský celek předvedl skvělý výkon,
ale protože dosažené časy byly velice
vyrovnané, ani 4. místo v požárním úto-
ku a 3. místo ve štafetě nestačily na
bronz. Domů jsme si tedy odváželi pou-
ze »bramborovou« medaili.
Klání se odbývalo v přátelské atmosféře
a za překrásného počasí, takže si ho i tak
naši muži, jejich ženské polovičky i malí
fanoušci náležitě užili.
Následné grilování u jednoho člena na-
šich hasičů pak bylo další příležitostí k
upevňování již tak perfektně fungující-
ho, sehraného a za jeden provaz táhnou-
cího kolektivu, kterému není cizí žádná
práce ani legrace.     Tomáš ČERVENÝ,

SDH Všeradice

Všeradicemi prošel lampionový průvod 

Pietu Osovští odložili o týden
O týden byla odložena pieta u pomníku padlých v
Osově i odhalení kamene s pamětní deskou ke
100. výročí republiky. Slavnostní akce se usku-
teční v neděli 4. listopadu po skončení bohosluž-
by v cca 11.15 a doprovodí ji hudební soubor Ká-
men se sbormistrem Petrem Kafkou. Přijďte uctít
památku padlých vojínů a připomenout si 100.
výročí založení našeho svobodného státu. Srdeč-
ně všechny zveme.          Marie PLECITÁ, Osov

V sobotu 27. listopadu se ve Všeradicích konal již
dvanáctý ročník velmi oblíbeného lampionového
průvodu.
I díky příznivému počasí se letos na akci sešlo ví-
ce než 100 účastníků, rodičů i dětí s lampiony. Po
18. hodině vyrazil průvod za doprovodu všeradic-
kých hasičů k pomníku padlým, který se nachází
nedaleko místní mateřské školy. Zde jsme položi-
li věnec a starosta Martin Kunc pronesl řeč ke Dni
vzniku samostatného československého státu. Po-
té slavnostní průvod pokračoval na místní hřbitov,
kde jsme minutou ticha a též položením věnce uc-
tili památku všech zesnulých.
Průvod jsme již tradičně zakončili na návsi, kde
byl přichystán táborák, u kterého jsme si společ-
ně opekli špekáčky. Na zahřátí se podával čaj, pro
některé i s rumem, a ochutnali jsme strašidelné
dobroty. Příjemnou atmosféru vytvářely rozsvíce-

né dýně a strašidelné lucerničky, za které děkuje-
me hasičce Ivaně Nájemníkové se synkem Ma-
rečkem, která se z důvodu nemoci nemohla této
akce účastnit.
Myslím si, že lampionový průvod se jako vždy
vydařil a všichni se již těšíme na další jistě nemé-
ně podařený ročník. Poděkování patří všem zúča-
stněným i organizátorům akce.              Text a foto

Tomáš Červený, SDH Všeradice 

Z podbrdského kraje
* Na slavnostní předání nového dopravního au-
tomobilu Ford Tranzit DA-L1Z, které se uskuteč-
ní 10. 11. od 14.00 v Zámeckém dvoře Všeradice,
zvou místní hasiči a obec Všeradice.               (toč)
* Kapela Los fotros zahraje k tanci i poslechu 17.
11. od 19.00 ve Dvoře Všerad Všeradice. Vstup-
né dobrovolné. (sdv)
* Na velkou výstavu Československé legie v Itá-
lii, která byla zahájena při oslavách 100. výročí
vzniku ČSR, zve do svého sboru v Tmani Církev
československá husitská. Výstava byla prodlou-
žena o měsíc a na návštěvě se veřejnost i školy
mohou  domluvit na tel.: 602 766 899. Děkujeme
Československé obci legionářské za zapůjčení
výstavy  i za účast  v uniformách na oslavách ve
Tmani 27. 10.          Jana Šmardová KOULOVÁ
* Výstava obrazů Ivety Jiroušové a Ladislava
Kulhavého je instalována v Galerii M. D. Rett-
igové ve Všeradicích.  (sdv)
* Jak to vypadalo ve škole kdysi, si mohli děti i
dospělí prohlédnout při dnu otevřených dveří ZŠ
Tmaň. Tento nádherný koutek historie je v tmaň-
ské škole nastálo.   Jana Šmardová KOULOVÁ
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Obec Zadní Třebaň vyhlásila výběrové řízení na pracovní pozici

samostatný administrativní
pracovník/pracovnice

Obecního úřadu Zadní Třebaň

Základní informace: HPP zatím na dobu určitou do 12/2022, 9. platová třída 

Náplň práce: spisová služba, obsluha CzechPoint, vedení pokladny + výběr poplatků, 
evidence obyvatel,  fakturace,  zpracování a příprava účetních podkladů a statistiky, 

vedení majetkové agendy aj. 

Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, samostatnost, pečlivost, loajalitu,
dobré komunikační a organizační schopnosti, dobrá znalost práce na PC ( MS Office, Windows,

Internet, Excel) Částečná znalost účetnictví výhodou. 

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení na úřední desce www.zadnitreban.cz.

Přihlášky je možná podávat do 19. listopadu 2018 na OÚ Zadní Třebaň, 
Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň.
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Liteň - Jasného vítězství dosáhli v
liteňských komunálních volbách
nezávislí vedení starostou městyse
Filipem KAŠtánKEM. vzhle-
dem k tomu, že neúspěšný lídr
kandidátky ČssD Jan Havelka
výsledky volebního klání v Litni
napadl, musí je ještě potvrdit (či
zrušit) Krajský soud v praze.
Volby v Litni vyhráli vámi vedení
Nezávislí přesvědčivě, získali šest
mandátů z devíti. co jste cítil po
oznámení volebních výsledků - úle-
vu, radost, zadostiučinění…?
Po skončení voleb jsem si byl v Běl-
či zahrát volejbal. Kolem čtvrté jsem
šel domů a sledoval sčítání na strán-
kách statistického úřadu. Výsledek
ze Bělče se tam objevil nedlouho po
čtvrté hodině. Získali jsme asi 75%
hlasů, což vypadalo velmi dobře. Li-
teň, která je větší než Běleč, mohla
celé hlasování obrátit. Naštěstí pro
nás, a dovolím si s opatrností a sk-
romností říci naštěstí i pro Liteň,

hlasování v Litni naše vítězství ve
volbách pouze snížilo na poměr 6:3.
Určitě jsem necítil vítězný pocit, ja-
ký mívám při sportu, když vyhraje-
me zápas. Spíš úlevu, že to vypjaté
předvolební období končí, úlevu, že
nejsme tak špatní, jak se často poví-
dalo, zadostiučinění, že jsme těch 8
měsíců v čele radnice nepromarnili.
Vzápětí se dostavil pocit odpověd-
nosti. Pak jsem neměl čas myslet na
nic, protože přišla záplava esemesek
s gratulacemi. Večer přišlo uvolnění
- šli jsme do hospody a probrali to.
Jak výsledky voleb »čtete«? O čem
podle vás vypovídá 6 mandátů pro
Nezávislé a 3 pro konkurenční soci-
ální demokracii?
Vnímám to jako závazek a důvěru
do nás vloženou. Kromě poměru
mandátů jsme získali naprostou pře-
vahu hlasů. Náš Nezávislý s nejniž-
ším počtem hlasů dostal více hlasů
než první sociálnědemokratický
kandidát. Takže důvěra.

co považujete za nejdůležitější »zp-
rávu« z letošních komunálních vo-
leb v Litni? co vás nejvíc potěšilo?
Právě ten počet hlasů pro Nezávislé.
Pak to, že jsem nepropadl já sám.
Dostal jsem třetí nejvyšší počet hla-
sů jen s malým odstupem za dru-
hým. A to že mne osobně jednoznač-
ně podpořila »moje« Běleč, kde
jsem získal nejvíce hlasů. Slibuji, že
toho nebudou litovat ani Leč, Vlence
a Liteň samotná. Zase s opatrností
musím ještě prohlásit, že opravdu
dobrou zprávou je až 4. místo lídra
socialistů J. Havelky. Poslední 4 ro-
ky byly hektické právě kvůli tomu,
co on tu napáchal. Stálo nás to spou-
stu času a práce. Vyřešili jsme už
většinu, nicméně ještě se jeho půso-
bením v Litni budeme zabývat. Po
jeho působení v Atelieru Svatopluk
zůstalo velké manko v pokladně, ne-
máme účetnictví od roku 2012 do ro-
ku 2016 včetně.
Liteň je mezi obcemi, v nichž kdosi

zpochybnil platnost volebních vý-
sledků. Víte, kdo to byl a proč? Má
podle vás stížnost šanci na úspěch?
Je to tak. Odkládá se kvůli tomu us-
tavující zasedání a důležitá rozhod-
nutí, která musí zastupitelé přijmout.
Teď nám jde nejvíce o dotační přís-
pěvky na pořízení dopravního auta
pro hasiče a finance pro zvýšení ka-
pacity školy. 
Navrhovatelem na prohlášení ne-
platnosti voleb je lídr sociální demo-
kracie Jan Havelka. Stručně shrnuto,
pan Havelka říká, že měli Nezávislí
povinnost sbírat podpisy, aby mohli
kandidovat. Myslíme si, že to tak ne-
ní, neboť jsme sdružením nezávis-
lých kandidátů a politické strany. A
toto sdružení podpisy sbírat nemusí.
Pokud bychom museli, nebyli by-
chom zaregistrováni a připuštěni k
volbám. Zadruhé pan Havelka tvrdí,
že jsme se špatně pojmenovali. I ta-
dy si myslíme, že to není správné
tvrzení. (Dokončení na straně 8)

K Vánocům dostanou auto
Ještě před Vánocemi by měli liteňští dobrovol-
ní hasiči získat nové dopravní vozidlo za více
než 1,2 milionu korun.
Pořízení auta se řeší od jara 2017, kdy zastu-
pitelstvo souhlasilo s další fází reorganizace
vozového parku JSDH Liteň. Prostřednictvím
generálního ředitelství HZS ČR jsme podali
žádost o dotaci na ministerstvo vnitra a získa-
li 450 000 Kč. Středočeský kraj nás podpořil
částkou 300 000 Kč, dalších 50 000 Kč daruje
SDH Liteň. Zbylé náklady doplatí městys. Cel-
ková vysoutěžená cena je něco přes 1,2 mil.
Kč. Náklady budou poníženy ještě o prodej aut
Avia a VW Transportér. Stejně jako u cisterny
lze předpokládat choulostivější motor a důk-
ladnější údržbu, ale nelze srovnávat dnešní ná-
roky hasičů s dřívějšími možnostmi. Avii je
přes 40 let a je stále jedním z hlavních výjez-
dových aut. Modernizace se nám osvědčila u
cisterny a stejně by to mělo být i u dopravního
vozu. Nahradíme dva staré a často poruchové
jedním moderním. Městys vysoutěžil dopravní
MAN TGE pro 9 osob s předepsanou minimál-
ní výbavou, doplněný vozíkem. Bude to pěkný
dárek k Vánocům, na který se již všichni hasi-
či těší. Jiří HRÁcH, velitel SDH Liteň

Liteňské aktuality
* Kontejnery na bioodpad budou
přistaveny 2. - 4. 11. na návsi v Le-
či a 9. - 11. 11. v liteňských Sadech
Sv. Čecha.    Markéta Kristová
* Zimní expedici Retro 2019 aneb
Zimní sporty v letech 1960 - 1980
pořádá od 2. do 9. 2. 2019 Středisko
volného času Domeček Hořovice,
jež má pobočku také v Litni. Týden-
ní pobyt ve Ski areálu Hrabětice
vyjde děti do 15 let na 4850 Kč, nad
15 let na 5100 Kč. Zálohu 2500 Kč
je třeba uhradit do 30. 11. Více info
na 725 482 037 a eknopova@sez-
nam.cz. Eva Knopová

Lídr ČSSD zpochybnil výsledky voleb!
V LITNI DOSÁHLI PŘESVĚDČIVÉHO VÍTĚZSTVÍ NEZÁVISLÍ VEDENÍ STAROSTOU FILIPEM KAŠTÁNKEM

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      11/2018 (77)                

SÁZELI LÍPY. Dvě lípy republiky zasadili na počest 100. výročí vzniku Československa obyvatelé Litně
vedle šachové figurky. Další lípy byly vysazeny na nádraží, v Bělči a Leči. Foto NN M. FRÝDL

V KAVÁRNĚ. Návštěvníci šachové
kavárny. Foto Hana HAVELKOVÁ

V pátek 26. 10. se otevřely dveře li-
teňské školy jako obvykle ráno před
půl osmou a zůstaly otevřené až do
pěti odpoledne - do školy se scháze-
li zájemci o prohlídku všeho, co
jsme na tento den připravili.
Při výuce to o přestávkách na chod-
bě bzučí jako v úle. Během hodin
vše utichne a zpoza dveří uslyšíte
leccos. Z učebny hudební výchovy
je často slyšet mohutný sbor dopro-
vázený učitelem hrou na klavír či
kytaru, v některých třídách je ticho -
á, pozor, píše se test! - z jiných se

nese pracovní šum, hlasy učitele či
žáků. Tohle mohli zažít naši hosté a
kdo chtěl, mohl navštívit i výuku.
Někteří si vyzkoušeli matematiku,
český jazyk, dějepis...
Hned u vchodu se každý mohl ob-
čerstvit a po šipkách se pak vydat na
prohlídku výstavy kurátorky Lenky
Říhové, která přišla s mnoha nápady
a vymyslela koncepci. V první části
expozice jsou práce věnované 150.
výročí založení naší školy. Následu-
je připomínka stých narozenin Čes-
koslovenska. (Dokončení na straně 8)

LiteňskéOKÉNKO

Škola lákala na Čapka, šachovou kavárnu i »ozoboty«
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Lídr ČSSD zpochybnil výsledky voleb!
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Každá kandidátka se může pojmeno-
vat, jak chce. Třeba Sdružení Ferdy
Mravence. Domníváme se, že tento
protest měl pan Havelka vznést před
volbami jako protest proti registraci.
On totiž nezpochybňuje průběh a vý-
sledek hlasování, ale existenci naše-
ho sdružení. Třeba se ale pletu, soud
změní výsledek a ČSSD zvítězí, ře-
čeno sportovní terminologií, kontu-
mačně 9:0. Možné je všechno. 
Ustavující zasedání liteňského zas-
tupitelstva se tedy odkládá. Do kdy
musí krajský soud o stížnosti roz-
hodnout, resp. kdy bude »inauguro-
váno« nové zastupitelstvo?
Počítali jsme s ustavujícím zasedá-
ním ve čtvrtek 1. 11. Soud musí roz-
hodnout do 20 dnů, pár dnů může tr-
vat, než stížnost začne projednávat.
Odhaduji, že ustavující zasedání se
uskuteční mezi 15. a 29. 11.
A do té doby?
Do té doby jsem sám »voják v poli«,
nebo »car samoděržavyj«, vyberte
si. Ne, vážně. Neoficiálně jsme zača-
li pracovat 25. 10., kdy se sešli zvo-
lení zastupitelé k pracovní poradě.
Času na zpracování rozpočtu je má-
lo, pokud si nechceme kazit Vánoce
zasedáním ve čtvrtek 27. 12. Bude to
nápor jako před volbami, kdy jsme
jeli ve 14 denním turnusu zasedání,
což je vražedné tempo. Šest týdnů
jsme nedělali v podstatě nic jiného,
než připravovali zasedání a plnili
usnesení. Vlastně ještě než vyvěsíte
zápis z předešlého zasedání, už vy-
hlašujete nové. Protože se připravu-
jeme svědomitě, není to sranda. A v
případě rozpočtu dvojnásob ne.
Předpokládám, že hodláte pokračo-
vat jako starosta. Je to tak? Dohodli
jste se, kdo bude místostarostou?
Máme dohodu, že budu pokračovat.
Na místostarostu navrhujeme Hanku

Lukešovou. Myslíme si, že je to tak
správně a že jí samotnou k tomu za-
vazuje volební výsledek. Získala to-
tiž nejvíc hlasů ze všech kandidátů.
Starostou Litně jste se stal teprve
letos v lednu. V jakém stavu jste »li-
teňskou agendu« přebíral?
To je citlivé téma, nerad bych to zno-
vu rozviřoval. Kolegyně musím po-
chválit, pracují opravdu svědomitě.
V září jsme prošli auditem Středoče-
ského kraje - bez závad. Jako staros-
ta jsem dostal minimum podkladů.
Nicméně musím také pochválit mojí
předchůdkyni Šárku Marcínovou.
Snažila se aspoň formálně mi agen-
du předat. Ale nedostal jsem napří-
klad jediný e-mail. Takže nulová his-
torie nějaké komunikace. Žádné
kontakty, telefonní čísla, nic. To bylo
složité, ale - zvládli jsme to. Posled-
ní, co mě děsilo, byly některé rozje-
té dotace, k nimž jsem nedostal žád-
nou podporu a historii. Tam už jsem
také naskočil. Na obranu Šárky Mar-
cínové musím uvést, že ona prý ne-
dostala ani to málo, co já. Pan Ha-
velka prý svévolně a úplně smazal
data ze svého počítače. Naštěstí,
doufám, je to za námi. Ale kdo ví?
Třeba soud panu Havelkovi vyhoví a
on se stane starostou Litně.  
Co všechno se podle vás za těch při-
bližně devět měsíců na liteňské rad-
nici a v Litni vůbec změnilo?

Těžko soudit - nebyl jsem v minu-
losti v tak těsném kontaktu s denním
provozem.  Snažíme se o maximální
vstřícnost. Mám pocit, že tu je tvůrčí
atmosféra, chuť pracovat a posouvat
Liteň dopředu, na výsluní. Rozhod-
ně jsme postoupili dál v organizaci
práce zastupitelstva. Jsme ještě otev-
řenější, každý může sledovat, na
čem pracujeme. Každý má dveře
otevřené. Asi bych tohle chtěl slyšet
od druhých jako pohled zvenku.
Před časem jste mi říkal, že jste su-
marizovali úkoly, které před liteň-
ským zastupitelstvem jsou, a vyšlo
vám, že je to práce na mnoho let. Co
hodláte stihnout za nejbližší čtyři
roky, na které jste byli zvoleni?
Chceme hledat průnik předvoleb-
ních bodů s kolegy ze sociální demo-
kracie. Oni mají 48 předvolebních
bodů. My jsme do předvolebního
programu uvedli 8 priorit a z toho 4
úplně, jak by řekl Forrest Gump, nej-
víc nejhlavnější. Za Nezávislé bude-
me prosazovat rekonstrukci vodárny
a posílení vodních zdrojů, stabilizaci
vodovodu v Leči a posílení vodního
zdroje. Ve hře je i propojení s vodá-
renskou soustavou v Litni. Připojíme
nové studny, vyměníme čerpadla a
další technologie. Pracujeme na op-
ravě místních komunikací a chodní-
ků, veřejného osvětlení. To je práce
na celé 4 roky a měla by vyvrcholit

právě mezi 3. a 4. rokem tohoto vo-
lebního období. Dalším bodem je
navýšení, v podstatě zdvojnásobení,
kapacity školy a školky, nové školní
hřiště, tělocvičny. S tím souvisí jed-
nání se společností Stříbrný potok,
jíž patří parcela, na níž stojí mateřin-
ka. Klíčové je získat tento pozemek
do vlastnictví, až pak můžeme začít
stavět. A hřbitov. Chceme, aby místo
odpočinku našich předků bylo op-
ravdu důstojným místem. Máme zp-
racovanou studii a pracujeme na pro-
jektové dokumentaci, stavebním po-
volení. Ke všemu se samozřejmě vá-
že financování. Já budu muset »leštit
kliky« na kraji a ministerstvech a být
daleko více v terénu. To už dělám v
případě školy. Potřebujeme význam-
ně navýšit státní podporu.
Jaká je vaše »strategická« vize? Jak
by to v Litni mělo vypadat za řekně-
me deset, patnáct let…?
Já si představuji takové to klidné a
hezké malebné útulné místo. Vesni-
ci, do níž se chtějí návštěvníci vracet
a místním se tu dobře bydlí, jsou
spokojeni. Na to je navázané společ-
né soužití, účast na veřejném životě.
Kromě toho, co zmiňuji na poli in-
vestic do infrastruktury, chci Liteňá-
ky spojovat – a teď se asi mnozí sho-
vívavě pousmějí a někteří posmějí –
mít se víc rádi, být víc k sobě, res-
pektovat se navzájem. To samozřej-
mě platí i pro všechny místní části.
Chtěl bych, aby většina zapomněla
na vzájemnou řevnivost – nepotře-
bujeme si dokazovat, kdo je v rámci
Litně důležitější. Jsme to my všich-
ni. A zároveň chci navázat dialog a
spolupráci se všemi sousedy Litně.

Miloslav FRÝDL 

NA KOLE. Starosta Litně Filip Kaštánek. Foto ARCHIV

Nový kroužek liteňského Domečku
ObrObrázky není obyčejným malo-
váním. Tvoříme velké věci. Děti se
na kroužku učí nejen malovat, ale
především procvičují uvolňovací
cviky pro lepší psaní a držení tužky.
Relaxujeme, pracujeme ve skupi-
nách, učíme se vzájemné toleranci
a respektu. Na OBrObrázky dochá-
zí děti od 3 do 10 let, ač se to zdá
nemožné, vždy najdeme alternativu
práce pro celou cílovou skupinu.
Na snímku je ukázka naší práce -
OBR DOBR. Text a foto

Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

Vyrobili obra Dobra
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Druhé patro včetně schodiště připomíná magické osmič-
ky. V rámci výtvarné výchovy se žáci seznámili s dílem
Františka Kupky, Jana Zrzavého, Jiřího Kovandy, Evy
Kmentové a také se inspirovali Olbramem Zoubkem,
který vytvořil posmrtnou masku Jana Palacha.
V jednotlivých třídách si každý návštěvník našel, co ho
zajímalo. V přízemí jsme si mohli prohlédnout keramic-
ký betlém, který loni začaly vyrábět děti z keramického
kroužku. Pochlubili jsme se také úspěchy v soutěžích.
Děvčata ze sedmé třídy představila prezentaci týkající se
vzniku republiky. V dalších třídách si zájemci mohli při-
pomenout svá školní léta. Nechyběly školní kroniky, v
těch si někteří listovali dlouho a v mnohých to vyvolalo
vzpomínky na dětství a mládí strávené v naší škole. Za
povídání pamětníků jsme vděční, rádi se dozvídáme, co
zajímavého, či veselého zažili školáci před dvaceti, tři-
ceti či padesáti lety. V první třídě byly vystaveny učeb-
nice nejen současných prvňáčků, ale i ty, s nimiž jsme se
setkávali my, kteří jsme školní lavice opustili již dříve.
V odborných učebnách přírodopisu a fyziky nechyběly
pokusy, modely, děti se nemohly odtrhnout od mikro-
skopů. Někteří návštěvníci ocenili šachovou kavárnu,

zvali jsme na čaj a kávu, i něco drobného k zakousnutí
bylo nachystáno. Jiným se líbilo v hudebně, kde se u ná-
strojů střídali žáci hudební školy. Zájem vzbudila vzpo-
mínka na významného prvorepublikového spisovatele a
novináře Karla Čapka spojená s projekcí. V učebně PC
byli hosty všeho věku s nadšením přijati »ozoboti«. Sou-
běžně se ve škole odbývaly pravidelné páteční aktivity,
včetně družiny. Děti z hudebního kroužky Martiny Dvo-
řákové si připravily i krátké vystoupení.
Velkou radost nám udělala návštěva bývalých kolegů.
Doufáme, že se jim u nás líbilo a moc děkujeme, že naše
pozvání přijali. Občerstvení připravené kuchařkami si
také zaslouží naše poděkování. Jsme rádi, že si k nám
cestu našlo tolik zájemců, doufáme, že se všem u nás lí-
bilo. Před deseti lety jsme v těchto dnech také výročí při-
pomínali, možná si na to ještě někteří návštěvníci vzpo-
menou. A za dalších deset, dvacet či více  let, až se škola
možná znova otevře široké veřejnosti, si snad někdo vz-
pomene na některé z vystavených obrázků, třeba na  bí-
lorůžový dort. A hlavně doufáme, že si připomene vs-
třícnou a přátelskou atmosféru, která nás provázela po
celý den. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňské aktuality
* Nový kroužek doučování anglic-
kého jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ
nabízí středisko volného času v Lit-
ni. Informace na 725 482 037.    (ek)
* K hořícím větvím u Nesvačil byli
10. 10. večer přivoláni liteňští dob-
rovolní a řevničtí profesionální hasi-
či. Po dohašení ohně ještě Liteňští
ručním nářadím rozhrabávali hro-
mady trávy, větví a dalšího přírodní-
ho materiálu. Zásah trval přibližně
hodinu.       Jiří HRÁCH
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Letovský zpravodaj

Patnáct zájemců se zúčastnilo zkoušky z výkonu,
kterou v půlce října pořádali letovští kynologové.
Ráno bylo chladné, šest stupňů, ale sluníčko se
dralo na oblohu a bylo jasné, že nás čeká krásný

den. V kantýně voněla káva, k mání byl rybízový
koláč a v lednici čekala kuřecí stehna v omáčce... 
Po zahajovacím nástupu odjeli ti, co měli absol-
vovat pachové práce, na terény nad Řevnice. Vla-
stní stopu pokládal psovod pro svého psa - její vy-
pracování bylo precizní, ztratili pouze jeden bod.
Cizí stopy pokládal Vašek Mejstřík; všechny tři
dvojice stopy vypracovaly úspěšně, takže postou-
pily do další disciplíny – poslušnosti. Ze stop
jsme tedy všichni jeli zvesela.
Čekala nás disciplína poslušnost. Nejprve byly na
řadě dvojice, které skládaly zkoušku ZOP, na po-
řadu byly individuální poslušnosti. Poté přišly na
řadu dvojice podle zkoušky ZPU1 a poslušnosti
tří dvojic podle vrcholovky ZPU-S. Poslušnost v
této zkoušce je náročná a zajímavá. Ne vše se po-
dařilo podle představ psovodů, přesto získané bo-
dy stačily na to, aby všechny tři dvojice v posluš-
nosti splnily limit potřebný pro pokračování další
disciplínou – dovednosti. Těšili jsme se, že bude
na co se dívat...
Pokračovalo se skupinovými poslušnostmi podle
ZOP a podle ZPU1. Vše pěkně utíkalo a blížilo se
posuzování poslední disciplíny vrcholových
zkoušek ZPU-S. První část dovedností se skládá z
absolvování záchranářských překážek a z rozlišo-
vání předmětů. To naše psy bavilo, a tak všechny
tři dvojice získaly potřebný počet bodů k pokra-
čování do poslední části této zkoušky, která obná-
ší vyhledání dvou zraněných figurantů, jejich oz-
načení vyštěkáváním a transport k rozhodčímu.
První zraněný figurant přitom sedí nebo klečí ve
třetí maketě, druhý figurant leží u šesté makety a
okolo něj jsou rozmístěny tři ohně, což psovi ztě-
žuje označení zraněného. Všechny tři dvojice si s

poslední částí zkoušky poradily skvěle, a tak roz-
hodčí zadal dostatečný počet bodů. Zkoušky ten-
tokrát splnili všichni - všech patnáct psovodů tedy
mohlo slavit. Rozhodčí s vedoucím zkoušek vypl-
nili protokoly a my ostatní jsme mezitím vyjedli
kantýnu! Pak byly zkoušky oficiálně ukončeny a
mohli jsme si užívat radosti z úspěšně splněných
zkoušek. Dnes to tedy vyšlo. Bylo nádherné poča-
sí, příjemná atmosféra, vynikající výsledky...
Teď dáme sportu vale a budeme chvíli odpočívat.
Ale ne dlouho - přes zimu musíme natrénovat vý-
kony na akce, které se budou konat v příštím roce.
Kromě pravidelných tréninků pokračujeme v po-
řádání kurzů socializace pro štěňata a kurzů zá-
kladní ovladatelnosti. Podrobnosti a zajímavosti z
našich akcí i spousty fotek najdete na našem webu
www.kklety.cz.  Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Lety - Jedinou »starou tváří« v nově
zvoleném letovském obecním zastu-
pitelstvu je starostka Barbora TE-
SAŘOVÁ. Volby vyhrála s velkým
náskokem - voliči jí dali absolutně
nejvyšší počet hlasů.
Čtyři mandáty pro »tvé« nezávislé
kandidáty, tři pro ODS, takový je vý-
sledek voleb v Letech. Jsi spokojená,
nebo jsi čekala výraznější vítězství?
Byla jsem příjemně překvapená množ-
stvím hlasů pro naši kandidátku. Leto-
váci, myslím, vidí, že zastupitelstvo za
minulých šest let odvedlo slušnou prá-
ci a obec se velmi změnila, zkulturně-
la, rozkvetla.
V zastupitelstvu Letů nezůstal kámen
na kameni – mandát jsi obhájila jen
ty. Čím to, lidé chtěli nové tváře?
V první řadě bych chtěla předeslat, že
není lehké přesvědčit aktivní, na vsi
dobře známé a oblíbené nebo organi-
začně schopné občany, aby se na kan-
didátku nechali napsat. Zadruhé: Vol-
by do zastupitelstva obce jsou o prefe-
renčních hlasech, kdy si vlastně každý
může sestavit z nabízených jmen vla-
stní zastupitelstvo napříč volebními st-
ranami. Zatřetí: Je tu volební matema-

tika závislá na pořadí na kandidátce.  
Práce zastupitele je časově i psychicky
náročná, zodpovědná. Ne všichni mi-
nulí zastupitelé toužili pokračovat.
A pak už rozhodli voliči a pořadí na
kandidátkách.
Ty sama jsi ovšem vyhrála naprosto
přesvědčivě, dostala jsi nejvíc hlasů.
Lidé tedy tvoji práci na radnici vní-
mají a oceňují. Co se ti, skromnost st-
ranou, za dobu tvého starostování
nejvíc povedlo? Na co jsi hrdá?
Děkuji za tolik hlasů. Je to největší od-
měna za odvedenou práci. Nejvíc hrdá
jsem na to, že jsme do zdárného konce
dovedli projekt chodníků. Byl to nej-
těžší projekt, který jsme dělali. Projek-
tování bylo začarované. Potřebovali
jsme dvě stavební povolení na stavbu
chodníků rozdělenou do dvou etap a
třetí povolení na veřejné osvětlení.
Projekt se táhl tři roky, byl doslova
vymodlený. Odměnou mi je, když vi-
dím, že lidé chodník využívají, líbí se
jim. Zmizelo bláto kolem krajských
silnic. Zastávky autobusů se přiblížily
lidem, od prosince a února budou jez-
dit častěji autobusy do Dobřichovic na
nádraží. (Dokončení na straně 10)

Vyšlo nám vše: počasí, atmosféra i výsledky...
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ USPOŘÁDALI V POLOVINĚ ŘÍJNA ZKOUŠKY Z VÝKONU

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 2/2018 (54)

U VOLEB. Letovská starostka Barbora Tesařová u volební urny.
Foto Alena VANŽUROVÁ

V POLI. Autorka článku při skládání zkoušek z
výkonu. Foto ARCHIV

Školu chci do čtyř let,
školku do dvou!

BARBORA TESAŘOVÁ O VOLBÁCH I DALŠÍCH PLÁNECH
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Lidé jsou vděčni za každou oprave-
nou cestu, položené metry vodovodu
a kanalizace. Každý rok se opraví
aspoň jedna ulice a obec je o to upra-
venější. Jsem ráda, že i lidsky se po-
dařilo poskládat úřad i naše technic-
ké pracovníky. Na úřadě lze platit
bezhotovostně kartou a využívat
všech služeb bez front. Technická
skupina, které velí Jakub Šůra, dbá
na pořádek v obci.
Před volbami jsi v NN uvedla, že je
pro Tebe důležitá atmosféra v zastu-
pitelstvu. Jak to tedy teď, po vol-
bách, odhaduješ? Atmosféra bude
dělná, pohodová, konstruktivní, na-
pjatá, nevraživá…?
Měli jsme již dvě pracovní porady
nového zastupitelstva, ale nemohli
jsme probrat všechna témata. Nic-
méně naše volební programy se až
na dva body shodují, tak předpoklá-
dám, že nálada bude konstruktivní a
pracovní, pokud je budeme chtít za
čtyři roky naplnit.
Také jsi řekla, že o nevděčný post

starostky neusiluješ, ale případné-
mu znovuzvolení se bránit nebudeš.
Jak to dopadlo - budeš rychtářkou i
v následujících čtyřech letech?
Ještě nic nedopadlo, ustavující zase-
dání budeme muset odložit až na 5.
listopadu, protože někteří zastupitelé
v době podzimních prázdnin nejsou
v Letech.
Kdo ti bude »krýt záda« z pozice
místostarosty?
Na post místostarostky navrhujeme
ing. Markétu Huplíkovou.
Dlouho jsi – i veřejně - vyhlašovala,
že už kandidovat nehodláš. Své roz-
hodnutí jsi podle vlastních slov
změnila po rozhovorech s Jiřím Hu-
dečkem ml., který avizoval zájem
pracovat v zastupitelstvu, ale ne-
chtěl pokračovat v projektu výstav-
by školky a školy v Letech. Hudeček
jako lídr kandidátky ODS také us-
pěl - jak to tedy nyní bude s MŠ a
ZŠ dál? Bude se stavět? Nebude se
stavět? Budete se o to hádat…?
Stavět se bude, jakmile na školku, a

případně školu, budeme mít peníze.
MŠ není předmětem sporu. Dohodli
jsme se, že znovu požádáme o dota-
ci z IROP na mateřskou školu, a to
ještě letos na podzim. Do konce října
budeme mít i nový finanční plán
stavby, kam se mj. započítají i nákla-
dy na areálovou infrastrukturu.
Ohledně stavby ZŠ chceme znovu
uspořádat veřejné besedy, kde by-
chom chtěli doložit objektivní fakta
týkající se financování stavby, údrž-
by a režie, demografie, funkce školy
pro obec... Tato aktivita nebyla do-
statečná, proto převládl negativní
marketing. Samozřejmě musíme sle-
dovat dotační výzvy a případně up-
latnit již nyní připravený projekt ve
stupni dokumentace pro provedení
stavby se stavebním povolením.
Co všechno bys chtěla v následují-
cích čtyřech letech na radnici stih-
nout? O co se nejvíc budeš snažit,
co považuješ za nejdůležitější?
Prvotním úkolem je dokončení no-
vého územního plánu. Musíme kon-
tinuálně řešit stav vodovodu, rezervy
a záložní opatření pro případy sucha.

Dále bych ráda stihla školku do dvou
let a školu do čtyř let. A to tak, aby
tyto stavby neměly vliv na opravy
povrchů cest a dokončení vodovodní
i kanalizační infrastruktury.
To vše za udržení finančního zdraví
hospodaření obce, které je na zatím
nejlepší úrovni za posledních deset
let. Miloslav FRÝDL

Školu chci do čtyř let, školku do dvou
DOKONČENÍ ZE STRANY 9

Beseda s restaurátorem
Besedu se sochařem a restaurátorem
Andrejem Šumberou pořádá 15. lis-
topadu Letovská akademie.
Hovořit se bude o záchraně soch na
Karlově mostě i sousoší sv. Václava 
na Václavském náměstí v Praze.
Hlavní protagonista také slovem i
fotografickým dokumentem před-
staví své pozoruhodné objevy, které
učinil při restaurování významných
pražských památek. Účastníci bese-
dy, která v letovském sále U Kafků
začíná od 17.30, se mohou těšit i na
předvánoční »čajové ochutnávání«.

Marie HOLEČKOVÁ,
Letovská akademie
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Raritou výlovu byla metrová štika
Z RYBNÍKA VE SKŘIPLI RYBÁŘI »VYTÁHLI« PĚT SET KILO RYB, NEJVÍCE KAPRŮ A AMURŮ

Tak jako slunce a voda patří k létu,
sníh a mráz k zimě, vypouštění a
výlov rybníků patří k podzimu. Vů-

ně bahna, grogu či svařeného vína,
rybářské sítě plné ryb a praktické
ukázky rybářského řemesla dělají z
výlovů vděčný divácký zážitek. 
Výlovy se konají od časného rána,
zpravidla začínají už okolo 7. hodi-
ny. Desítky postav v gumových pláš-
tích a vysokých botách za ranních
mlh roztáhnou sítě a vydávají se do
studeného bahna, aby později napl-
nily kádě na břehu kily, někdy i tuna-

mi ryb. Zájemci z řad diváků si pak
odnášejí domů rybu buď vykucha-
nou, nebo i živou. 
Přesně tak to bylo i u rybníka  v obci
Skřipel. Obecní rybník má již řadu
let propachtovaný místní rodina
Kafkova. Velmi dobře se o něj stara-
jí a odměněni jsou pak bohatým  vý-
lovem. Letos byl trošku hubenější,
než jindy, byl špatný rok, ale přesto
se vylovilo okolo 500 kg ryb, nejvíc

kaprů a amurů. Raritou letošního vý-
lovu byla metrová štika. Parádní
kousek!  Ale i kapří a amuři stáli za
to. Pěkného kapříka vážícího 2,70 kg
jsem si odnesla domů i já. Všem,
hlavně rodině Kafkových, děkuji za
hezký zážitek. A těším se na příště!
Jitka ŠvECová, Hlásná Třebaň

Volby potvrdily 
nástup nezávislých
Letošní komunální volby potvrdily
trend, který pozorujeme na politické
scéně již několik let. Je to nástup ne-
závislých kandidátů, hnutí či podob-
ných občanských uskupení. A to ne-
jen na úrovni malých měst a obcí,
ale i na úrovni měst velkých. Celo-
státní strany a hnutí ustupují vzestu-
pu lokálních a nezávislých uskupení.
Liteň, Karlík, Lety, Hlásná Třebaň,
Mořina, Černošice, Řevnice - to jsou
příklady obcí a měst v našem regio-
nu, kde zvítězila nezávislá uskupení.
Podíváme-li se na výsledky »tradič-
ních« stran, tak jejich prapor drží
pouze Dobřichovice. 
Čím to je, že tradičním stranám utí-
kají voliči k nezávislým hnutím? Do
jisté míry to nepochybně souvisí s
úpadkem úrovně politického prost-
ředí, které snad dosáhlo dna. Řada
lidí je »velkou« politikou znechuce-
na a zklamána. Což se jistě odrazilo
i ve volební účasti. Ve většině měst i
obcí našeho regionu »tradiční« stra-
ny nepostavily kandidátku vůbec,
nebo dosáhly spíše podprůměrných
výsledků. Je tedy kandidovat za st-
ranu nevýhodu? Všechno má své pro
a proti. Členové politických stran
jsou pro občany čitelní, pevní v ná-
zorech a postojích. Člen KDU - ČSL
asi těžko zvedne ruku pro podporu
homosexuálního spolku, člen ČSSD
pro privatizaci nemocnice. Na dru-
hou stranu pokud má volič vyloženě
averzi k politickým stranám, bude
jeho volbou pravděpodobně nezávis-
lý kandidát, který může být pro jiné-
ho voliče nevyzpytatelným a neu-
kotveným. Co se týče mikroregionu
Dolní Berounka, vychází z voleb
jako vítězové jednoznačně nezávislá
hnutí a sdružení. Pokud by v bu-
doucnu došlo k prosazení zákona o
přímé volbě starostů, ještě více by se
posílil lokální prvek a troufám si tvr-
dit, že by to způsobilo veliký zmatek
a zpomalení rozvoje většiny měst a
obcí. Ale zda bude trend nestraníků,
nezávislých pokračovat i v budouc-
nu, nebo se lidé vrátí k »tradičním«
stranám, to nám ukáže čas.      

Jiří HUDEČEK, Lety

Ztracený kabel jsme
měli zanedlouho zpět
V brzkých ranních hodinách 23. říj-
na jsme při výjezdu sanitního vozid-
la ztratili speciální elektrický kabel
určený k dobíjení a vyhřívání sanit-
ky. Kontaktovali jsme řevnickou
městskou policii i městský úřad se
žádostí o zveřejnění zprávy o ztrátě
na veřejných sociálních sítích. Již za
hodinu a půl nám byl kabel donesen
nálezkyní Kateřinou Kubenkovou
přímo na stanoviště záchranné služ-
by. Děkuji za rychlou reakci a po-
moc přímo nálezkyni, ale i pracovní-
kům městského úřadu, veliteli měst-
ské policie Jiřímu Dlaskovi a samo-
zřejmě všem občanům, kteří si zprá-
vu rychle mezi sebou  předali. 

Bořek BULÍČEK, 
Trans Hospital, Řevnice 

Mnoho z nás se setkalo se situací,
kdy na procházce natrefí na výběhy s
koňmi. Někdo přímo vyhledává vý-
běhy, aby se pokochal pohledem na
tato ušlechtilá zvířata. Spousta z nás
jim samou láskou a dobrotou chce
přilepšit, a tak nasbírají pár jablí-
ček, které po cestě najdou, nebo jim
z domova donesou tvrdé pečivo. 
Bohužel, když to ten den udělá třeba
deset lidí, tak už se jedná o vcelku
nadměrné množství oproti tomu, co
mohou koně dostat, a je tu malér. 
Koně nejsou schopni strávit takové
množství a často dochází ke kolice.
Kolika je pro koně smrtelně nebez-

pečná a zpravidla pak umírají v sil-
ných bolestech. Další důsledek tako-
vého krmení může být schvácení ko-
pyt. Znamená to, že se začne defor-
movat kopyto. I toto je pro koně vel-
mi bolestivé a většinou nevratné. Bo-
hužel i v tomto případě se musí ne-
chat kůň utratit.
A tak prosím, až příště půjdete kolem
výběhu, nemusí to být jen s koňmi, a
budete jim chtít přilepšit, tak se nej-
dřív zkuste domluvit s majiteli, zda
mohou dobrůtku dostat. Věřte, že oni
jim dopřávají zpravidla maximum,
co mohou dostat. Děkuji předem! 

Lucie SEDLÁčkOVÁ, Lážovice

Noví zastupitelé se sešli k první poradě
Nové zastupitelstvo Zadní Třebaň se 23. října sešlo ke své první pracovní
poradě. Projednávalo hlavně body veřejného a zároveň ustavujícího zase-
dání zastupitelstva obce, které se bude konat 30. 10. od 18.00 ve Společen-
ském domě. Na programu bude mj. slib zastupitelů, volba  starosty, místos-
tarosty i předsedů výborů.                        Petra FRÝDLová, Zadní Třebaň

Díky! vzkazuje starostka
Ráda bych poděkovala všem, kteří
svojí kandidaturou v komunálních
volbách projevili aktivní zájem o
dění a rozvoj v naší obci. Zejména
ženám, které se i přes pracovní vytí-
žení a péči o rodinu rozhodly vyčle-
nit si čas k práci pro obec. Děkuji ta-
ké voličům, kteří nám dali důvěru.
Doufám, že od vás i nadále budeme
jako nové zastupitelstvo dostávat
podněty, nápady a připomínky, které
povedou k dalšímu rozvoji obce.
Ještě jednou děkujeme, vážíme si
vaší podpory, důvěry a doufáme, že
za čtyři roky budeme moci říci, že
toto volební období bylo nejméně
tak produktivní, jako to minulé. Mi-
nulému zastupitelstvu díky za odve-
denou práci, tomu novému hodně
elánu. Markéta SIManová, 

starostka Zadní Třebaně

I jedno jediné jablko může zabít!

Z našeho kraje 
* Svoz nebezpečného odpadu orga-
nizuje 3. 11. Obecní úřad Svinaře.
Kontejner bude přistaven: Halouny
pod hospodou 8.30 - 8.45, Svinaře u
obchodu 8.50 - 9.15, Lhotka u Rysů
9.20 - 9.30.        Lucie Boxanová
* Drakiády se v Hlásné Třebani mů-
žete zúčastnit 3. 11. Sraz je v 9.30 na
cestě ke křížku Na Klouzavce. Sou-
částí akce je soutěž v pouštění draků
- hodnocen bude vzhled, výška letu a
domácí výroba. (htz)
* Sběr nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se uskuteční 10. 11.
od 8 do 11.00 před obecním úřadem
v Zadní Třebani. (pef)
* Lampionový průvod se koná 10.
listopadu v Dobřichvicích. Sraz je v
17.00 u lípy pod zámkem. (ak)
* Stále uzavřena je kvůli výstavbě
dešťové kanalizace silnice ze Řevnic
do Zadní Třebaně. Objízdná trasa až
do 30. 11. vede přes Svinaře.      (pef)
* Druhá etapa stavby vodovodu a
kanalizace byla zahájena v Zadní
Třebani. Nejprve se bude pracovat v
ulicích Na Vrážku, Ke Studánce, Na
Vyhlídce a Příčná, pak na krajské sil-
nici mezi Třebaní a Řevnicemi. (pef)
* Malé dítě porazilo 23. 10. odpo-
ledne auto v Hlásné Třebani. Přivo-
laný lékař neshledal na malém paci-
entovi žádná viditelná zranění, pře-
sto byl transportován na dětské od-
dělení hořovické nemocnice ke kon-
trolnímu vyšetření. Příčinu střetu vy-
šetřuje policie.      Bořek BULÍČEK
* Dvě osobní auta se srazila 24. 10.
u obce Kuchař. Na místě byly čtyři
lehce zraněné osoby, které po ne-
zbytném ošetření převezly sanitky
do nemocnice Motol. S vyproštěním
zraněných pomáhali profesionální
hasiči z Řevnic. (bob)
* K dvouapůlletému dítěti, které si
narazilo malé záchodové prkénko na
hlavu a nemohlo ho sundat, vyjeli
24. 10. do Řevnic místní profesio-
nální hasiči. Prkénko bylo odstraně-
no pomocí ručního nářadí bez zraně-
ní dítěte. Pavel vInTERa 

VÝLOV. Rybáři při výlovu skřipelského rybníka. Foto Jitka ŠVECOVÁ

NA ŠUMAVĚ. Třiadvacáté podzimní putování Šumavou absolvovali od 26.
do 28. října zadnotřebaňští turisté. Během tří dnů, které v okolí Volar a hory
Libín strávili, si užili sluníčka, deště i sněhu.                    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,  

!"#$%"&'(

Obec Zadní Třebaň přijme zaměstnance na pozici

technický pracovník obce
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce, jednosměnný provoz, 

nástup možný ihned

Náplň práce: sekání a údržba travnatých ploch a veřejných prostranství, kácení a prořezy 
dřevin, údržba zeleně, zimní a letní údržba komunikací včetně dešťové kanalizace, správa 
a údržba nemovitého a movitého majetku obce, údržba techniky, strojů a zařízení, drobné 

zámečnické, zednické, malířské, zahradnické a úklidové práce, práce s malotraktory, multikárou,
kontejnery na separovaný odpad a bioodpad, křovinořezem, travní sekačkou, motorovou pilou.

Požadujeme: řidičský průkaz sk. B, (C výhodou), manuální a fyzická zdatnost, technické 
schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita.

(Platové zařazení podle Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů., 4.-5. pl.třída - dle vzdělání 

a praxe, po zapracování možnost osobního příplatku).

Zájemci se mohou hlásit na tel: 257 721 399 nebo na mailové adrese ou@zadnitreban.cz
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Házenkáři uzavřeli podzimní sezonu
S DRUŽSTVY MODŘAN SI VÝHRY PŘIPSALI JEN MLADŠÍ I STARŠÍ ŽÁCI, DOROSTU A MUŽŮM SE NEDAŘILO
V sobotu 20. října se v řevnickém
Tyršově stromořadí odehrálo posled-
ní letošní utkání v národní házené.
Po odstoupení Republikánu ze sou-
těže moc příležitostí vidět házenou
na našem hřišti nebylo. Podzim utekl
rychle, nyní se přesouváme do nafu-
kovací haly za Lidový dům. Kromě
tréninků je možné povzbudit řevnic-
ké hráče na zimních pohárech, které
se budou konat 19. ledna a  2. února
2019. 
V posledním podzimním kole změři-
li řevničtí hráči síly s družstvy
Modřan.
Řevnice st. žáci - Modřany 26:3
Branky: Zavadil 15, Palička 9,
Hochmal 2
Starším žákům dělal prvních 10 mi-
nut míč velké problémy. Soupeř ale
na tom byl ještě hůř, a tak se stav
měnil jen pomalu. První dvě branky
vsítil Vojta Palička, pak začala šnůra
gólů v podání Vojty Zavadila. Mod-
řany se trefily poprvé za stavu 8:0.

Řevnice ml. žáci - Modřany 16:9
Góly: Šmaus 9, Spurný 5, Trnka 2

Také mladším žákům chvíli trvalo,
než se skamarádili s míčem. O hlavu

menší kluci z Modřan dokonce ved-
li, ale naši si výhru utéct nenechali.  
Řevnice dorost - Modřany 11:17
Branky: Hochmal 6, Zavadil 3,
Palička, Sviták
Dorostenecká kategorie se nám ně-
jak bortí! Adamec si přivodil zraně-
ní, Huml si po nočním návratu z vý-
letu netroufl hrát a Edl se někam zt-
ratil (nebyl ani na Spojích). A tak
zůstal Ondra Kolomazník s Ondrou
Svitákem, kterému se tentokrát stře-
lecky vůbec nedařilo! Bojovný vý-
kon, ale prohra. 
Řevnice ml. žáci B - Modřany 5:14
Branky:  Šmaus 4, Spurný
Řevnice muži - Modřany 19:21
Branky: Zavadil 8, Hartmann 6,
jech 3, Sviták 2 
Dorostenci chyběli i zde a Ondra
Sviták mušku nenašel. Naopak, Mo-
dřany posílené moravským hráčem
Mikyskem s ambicemi na postup by-
ly lepší a vyhrály, byť nakonec těs-
ně!          Petr HoLý, NH Řevnice

Poberouní - Vyhlášení Ceny Na-
šich novin – Ceny arnošta Tučka
2018 je za dveřmi. Po sečtení hla-
sů, které kandidátům dali členové
redakční rady i členové akademie
laureátů a započtení preferenčních
hlasů od čtenářů NN je o finálové
dvanáctce rozhodnuto.
Vyhlášení se uskuteční na posvícení
v Letech 10. listopadu od 14.50. Je
tedy stále ještě čas poslat vyvoleným
finalistům preferenční hlasy. Každý
hlas může rozhodnout! Kromě toho
získá jeden z těchto hlasů od redakce
dárkový balíček a finanční prémii od
partnera ceny, firmy K&V Elektro.
Více o minulých cenách si můžete
přečíst na http://cnn.nasenoviny.net.
Ještě před volbou finalistů dorazily
nominace od čtenářky NN: Navrhuji
Lenku Klimtovou z Podbrd za podpo-
ru kulturního života v obci a  práci s
malými hasiči i Pavla Ševčíka z Pod-
brd, za podporu hasičů a kulturních

akcí v obci. Jana FIALOVÁ, Vižina

Finalisté Ceny Našich novin 2018:
1. ČerMáK jaroslav, Karlík - za
úspěšné starostování Sokola Dobři-
chovice, skromnost a množství skvě-
lých výsledků
2. 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
3. FIaLoVá jana, Vižina - za prá-
ci pro obec, za organizování kultur-
ních a sportovních akcí i za spolu-
práci s NN
4. FLeMr jan, Řevnice - za akti-
vity pro Notičky, Canto Carso, řev-
nický Pivní festival i ochotníky
5. CHaBera Tomáš, Řevnice - za
intenzivní a nezištnou práci podpo-
rující řevnický společenský a spor-
tovní život, za zásluhy na vybudová-
ní nového hřiště v Řevnicích 

6. jaNDUSoVI Štěpánka a Petr,
Řevnice - za to, že většinu svého
volného času věnují řevnickým žá-
kům házenkářům
7. KoNVaLINKa Vnislav, Hlás-
ná Třebaň - za rozvoj obce, aktivní
účast na kulturních akcích v obci i
po okolí
8. LeIDLoVI Ivana a Petr, Liteň -
za enormní snahu o záchranu liteň-
ského zámku a zachování odkazu
operní pěvkyně Jarmily Novotné
9. PLeCITá Marie, osovec - za
aktivní práci pro obec a Kulturní ok-
rašlovací spolek, za spolupráci s NN
10. ProCHáZKa Petr, Svinaře -
za práci pro obec i Sokol
11. SNoPeK Tomáš, Hlásná Tře-
baň - za práci pro místní hasiče i za
organizace veřejných akcí
12. ŠVeCoVá jitka, Hlásná Tře-
baň - za Holky v rozpuku, za naději,
že radostný život nekončí na něja-
kém věkovém horizontu

Vinařice - Mistrovství světa ve fit-
ness, které se konalo 26. - 28. 10. v
polském Białystoku, se v barvách
českého týmu zúčastnila dvaadva-
cetiletá Magdaléna Fejfarová z Vi-
nařic. Po návratu z Polska se o své
dojmy podělila se čtenáři NN. (mif)

Když mě na konci srpna oslovili dva
vážení trenéři s tím, abych se zúčast-
nila mistrovství světa v bikiny fit-
ness, nedokázala jsem si to vůbec
představit. Já jako juniorka na nej-
větší amatérské soutěži, kterou je
mistrovství světa, v kategorii dospě-
lých žen, které mají odcvičeno o
mnoho let víc než já? Nechala jsem
si to však projít hlavou, a protože mi
nechybí pořádná dávka kuráže, šla
jsem do toho.
Moci závodit za české barvy pro mě
byla obrovská pocta a zodpovědnost.
Po zhlednutí startovních listin se o
mě pokoušely mdloby, neboť nás by-
lo v mé kategorii napsáno 34, z toho
většina velmi úspěšných bikin. Šla

jsem se ale na pódium rvát zuby neh-
ty a do přípravy jsem dala vše.
Na mistrovství světa jsem nakonec
jako juniorka mezi ženami vybojo-
vala 13. místo z třiadvaceti nádher-
ných závodnic. Považuji to za velký
úspěch a jsem velmi spokojená, pro-
tože jsem prošla eliminací, porazila i
nějaká velká jména kategorie bikini
fitness a dokázala jsem tedy, že jsem
konkurenceschopná. Závodní formu
jsem měla životní, na ženskou kate-
gorii mi však schází ještě nějaká ta
hmota a samozřejmě roky tréninku.
Jsem ale na začátku a mám před se-
bou - doufám - velkou budoucnost!
Celé čtyři dny s českou reprezentací
pro mě byl úžasný zážitek, poznala
jsem spoustu skvělých lidí. Vážím si
toho, jak Svaz kulturistiky a fitness
vše zorganizoval a jak se o nás skvě-
le postaral. 
Další zastávkou pro mě bude Ek-
vádor na přelomu listopadu a prosin-
ce, kde se koná juniorské mistrovství
světa. Na tuto soutěž již pohlížím

jako na vrchol své podzimní sezony
a pokud jde o umístění, kladu na se-
be velké nároky. Rozhodně tam ne-

pojedu pouze pro zkušenosti, jako
nyní.      Magdaléna FejFaroVá,

Vinařice

Čtyři dny s českou reprezentací byl úžasný zážitek!

KANDIDÁT. Na Cenu NN je navr-
žen i Petr Procházka. Foto ARCHIV

Tucet finalistů vybrán, laureáta Ceny NN vyhlásíme na posvícení
ČTENÁŘI MAJÍ POSLEDNÍ MOŽNOST OVLIVNIT VÝBĚR DRŽITELE PRESTIŽNÍHO OCENĚNÍ

VÝHRA. Mladší žáci řevnických národních házenkářů přehráli v posledním
podzimním mistráku své vrstveníky z Modřan 16:9.       Foto NN M. FRÝDL

NA LETIŠTI. Magdalena Fejfarová při cestě na mistrovství světa ve fitness,
které se konalo na konci října v Polsku. Foto ARCHIV
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Sňozík tři penalty chytil, jednu proměnil
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Výborně do nového ročníku 1. ligy vstoupily vo-
lejbalistky Dobřichovic. V  pátek 19. 10. zvítězi-
ly nad Hronovem 3:1, v sobotu 20. 10. pak 3:2.
Celkem si  z Náchoda, kde se hrálo v »náhradní«
hale, protože ta hronovská je v rekonstrukci, od-
vezly 5 bodů. Minulé úterý se jim podařil husar-
ský kousek v Českém poháru - po nadšeném a
bojovném výkonu v dobřichovické hale porazily
extraligové VK KP Brno 3:2 a postoupily tak do
3. kola, kde na ně čekají extraligová děvčata z
Přerova. Utkání sehrají na domácí palubovce (mi-
mochodem pěkně vylepšené - hala dostala novou
podlahu i nátěry...)  s největší pravděpodobností
první listopadový den.
Ne tak úplně úspěšně bojovaly naše supersenior-
ky 20. a 21. 10. na Mistrovství superveteránů a
superseniorek v Jindřichově Hradci. Přivezly si
ale domů upomínkové předměty, diplom za 6.
místo a pocit, že víkend se vydařil. Odvedly dob-
rý výkon, protože k lepšímu umístění jim zbýva-
lo velmi málo - někdy jen bod či dva body a hlav-
ně: trochu lepší věkový průměr družstva... Byly to
ale – jako vždy – dva hezky strávené dny na palu-

bovce pěkné sportovní haly v Jindřichově Hradci. 
Ivana CALDOVá, Dobřichovice

Poberouní - Letům ke druhému
bodu na hřišti Loděnice výrazně
pomohl exligový gólman Sňozík. V
penaltovém rozstřelu tři pokusy
domácích chytil a následně sám
vstřelil rozhodující branku.    (mif)
LETY, krajská I. B třída
Hořovicko B - Fk Lety 1:3 
Branky: koníček, Josef Baubín,
Chalupa
Od prvních minut se hrál otevřený
fotbal, domácí spálili první šanci ve
3. minutě, na druhé straně vychytal
Letovského Hrušku brankář. V 15.
minutě se ujali domácí vedení. Hosté
srovnali v 32. minutě - Jarolím uvol-
nil nabíhajícího Koníčka, který stře-
lou na zadní tyč prostřelil gólmana.
Po přestávce se totálně změnil obraz
hry, hosté se tlačili před branku a
vytvářeli si šance, které zahazovali
jak na běžícím pásu. V 75. minutě
byl faulován v pokutovém území
Chalupa. Penaltu domácí brankář
vyrazil, ale dobíhající Baubín jej
vrátil do branky - 1:2. V 87. minutě
se ve »vápně« uvolnil Chalupa a pří-
zemní střelou přidal třetí gól. (jik)
Loděnice - Fk Lety 0:0 (Pk 3:4)
Dramatický a pohledný fotbal se
šťastným koncem pro hosty. V pe-
naltové loterii Sňozík tři penalty
chytil, sám ji v šesté sérii proměnil a
rozhodl tak o druhém bodu.         (jik)
DOBŘICHOVICE, okres. přebor
Psáry - Dobřichovice 2:4
Góly: rašek 2, mistoler, Zamrazil

Hosté získali tři body díky zodpo-
vědnému kolektivnímu výkonu, kte-
rý převážil nad fotbalovým uměním
několika individualit v dresu domá-
cích. Za Psáry otevřel ve 14. minutě
skóre internacionál Pavel Kuka,
když přehodil gólmana Dobřichovic.
Ve 20. minutě vyrovnal umístěnou
střelou Mistoler. O tři minuty pozdě-
ji vsítil druhou branku hostí Rašek,
který přehodil brankáře. Ve 37. mi-
nutě oslavil návrat do sestavy po
dvouměsíční absenci zaviněné zra-
něním Zamrazil. Vběhl do pokuto-
vého území a nekompromisně upra-
vil na 1:3. Zkraje 2. půle byl sražen
ve »vápně« Marcel Šlapák, z penalty
ale Křivánek trefil břevno! Psáry vy-
cítily šanci a vytvořily si tlak. Geis-
sler musel v rychlém sledu pochytat
tři gólovky, ale v 61. minutě kapitu-
loval - podruhé ho překonal Kuka.
Naděje domácích v 75. minutě utnul
Rašek, jenž upravil na 2:4.       (oma)
Dobřichovice - Hostivice 2:4
Branky: krištůfek, rašek
Utkání skandálně ovlivnil rozhodčí,
který mnohokrát výrazně poškodil
domácí.  miloslav OmáČkA

KARLŠTEJN, okresní přebor
karlštejn - Broumy 2:0
Branky: rulf 2
Karlštejn v oslabené sestavě nezačal
dobře - Broumy neproměnily nájezd
a pak trefily tyč. Domácí pak po

dvou brankách Rulfa dostali utkání
pod kontrolu, hosté navíc dohrávali
po vyloučení Šimáčka v deseti. Ve
druhé části Karlštejn i přes několik
šancí už další branku nepřidal. (miš)
Chyňava - karlštejn 1:4
Góly: rulf, Čermák, vlastní, Zajíc
Karlštejn otevřel skóre už v 1. min.,
to ho nabudilo a brejky větral domá-
cí obranu. Po jednom z nich zvýšil V.
Čermák. Při snaze Chyňavy o kon-
taktní gól podržel hosty gólman
Faist. Třetí gól si domácí dali vlastní
a bylo rozhodnuto. (miš)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Hostomice 3:1
Branky: Suchý 2, Palička
Po propadáku v Cerhovicích nebyl
sice Ostrovan v zápase se sousedem
v tabulce favoritem, ale od začátku
dokázal diktovat tempo. Hosté mohli
být rádi, že do kabin odcházeli jen s
mankem dvou branek. Domácí pak
ale na střeleckou nemohoucnost má-
lem doplatili, když nechali soupeře
po hodině hry snížit. Naštěstí se o
pár minut později trefil na podzim ve
střelecké formě hrající Suchý a dra-
ma se nekonalo. (mák)
Loděnice B - OZT 7:3
Branky: Šebek Pavel 2, edl
Ještě ve 46. minutě vedl Ostrovan
3:2. Během jedenácti minut pak ale
čtyřikrát inkasoval a debakl byl na
světě. (mák)

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Loděnice B 1:1
Branka: Silbernágl
Bod z domácího zápasu je vždy ztrá-
ta, byl to ale těžký zápas s kvalitním
soupeřem, který podal dobrý výkon.
Kolem 60. minuty jsme šli do vede-
ní po gólu Silbernágla, hosté ale vzá-
pětí vyrovnali. Posledních dvacet
minut jsme dohrávali bez vylouče-
ného Černého, i tak jsme mohli v
samotném závěru rozhodnout - Sil-
bernágl ale druhý gól nepřidal.     (sš)
Nižbor - Všeradice 6:2
Branky: Artl, kácha
Druhý tým tabulky si se čtvrtým
před pěti desítkami diváků poradil
bez větších problémů. Už do poloča-
su to bylo 3:0, hosté korigovali až v
samotném závěru. (mif)
ŘEVNICE, IV. třída 
kněževes - Řevnice 0:3
Branky: matoušek, koštialik,
Pastorek
Po pětačtyřiceti minutách nic nena-
svědčovalo tomu, že výsledek bude
tak jednoznačný - soupeři odcházeli
do kabin za stavu 0:0. O osudu utká-
ní se rozhodlo mezi 61. a 65. minu-
tou, kdy Řevničtí dvakrát udeřili.
Triumf pak pečetili v poslední minu-
tě zápasu. (mák)
Tuchoměřice B - Řevnice 5:0
Hosté z Řevnic se na hřišti druhých
Tuchoměřic ocitli v roli obětního be-
ránka. (mif)

BODY ZŮSTALY DOMA. S Hostomicemi si zadnotřebaňský Ostrovan na
svém hřišti poradil - zvítězil 3:1. Foto NN M. FRÝDL

Volejbalistky přivezly z Náchoda pět bodů
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Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
3. 11. 14:00 Ligmet Milín - FK Lety
10. 11. 14:00 SK Nový Knín - FK Lety
DOBŘICHOVICE, okres. přebor
3. 11. 14:00 Krňany - Dobřichovice
10. 11. 14:00 Dobřichovice - Jinočany

KARLŠTEJN, okresní přebor
3. 11. 14:00 Karlštejn - Cembrit
10. 11. 14:00 Drozdov - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
3. 11. 14:00 OZT - Nižbor 
11. 11. 14:00 Osek - OZT

VŠERADICE, III. třída
3. 11. 14:00 Všeradice - Osek
10. 11. 14:00 Tetín - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
4. 11. 14:00 Řevnice - Statenice 
11. 11. 14:00 Kazín B - Řevnice

V HRADCI. Dobřichovické superseniorky na mi-
strovství v Jindřichově Hradci. Foto ARCHIV

Sport po okolí
* Třiačtyřicátý ročník Lesního sla-
lomu pořádá 3. 11. od 10.00 na
modré turistické cestě mezi řevnic-
kou vodárnou a Lesním divadlem
SKI klub Řevnice. Prezentace začí-
ná v 9.30. Závodníci budou rozděle-
ni do 11 věkových kategorií od dětí
po dospělé. Na vítěze čekají hodnot-
né ceny. Všechny naše příznivce sr-
dečně zveme.             Jan Čermák
* Závody v orientačním běhu se ko-
nají 4. 11. ve Všenorech. Centrum
akce bude na louce u centra Olym-
pia Wellness, informace na www.us-
kob.cz/poradani/pz18-2.               (jn)
* Nohejbalový turnaj trojic se na
hřišti házené v Řevnicích uskuteční
10. listopadu. Petr HOLÝ


