
Řevnice - Lesní dráhu pro kola,
takzvaný single trail, hodlá v brd-
ských lesích pod vrcholem Babky
vybudovat řevnická radnice. Pro-
jekt za deset milionů korun naráží
na odpor části obyvatel Řevnic, ale
i sousedních Haloun.
„V současné době se cyklisté prohá-
nějí po stezkách vybudovaných na-
černo v celém brdském pohoří včet-
ně Řevnic. Hlavním cílem projektu
je proto učesat tento provoz, vykázat
cyklisty na konkrétní trasy a zajistit
bezpečnost všem,“ uvedl vedoucí
technických služeb města Řevnice

Mojmír Mikula. „Město připravilo
projektovou dokumentaci, aby byly
stezky nastaveny pro rodiny s dětmi
a rekreační cyklisty. Ti, kteří hodlají
jezdit na hranicích limitů, zde vhod-
ný prostor mít nebudou,“ dodal.
Město spolu s místními cyklisty vy-
pracovalo projekt a zažádalo o dota-
ci. Tu ovšem zatím nedostalo a se
stavěním dráhy pouze za peníze ze
svého rozpočtu nepočítá. Pokud by
radnice peníze v budoucnu získala,
plánuje vybudovat dvě trasy o celko-
vé délce devět kilometrů. Delší má
vést od vrchu Babka k řevnickému

Lesnímu divadlu, kratší od Haloun-
ského jezírka k nádrži Nezabudické-
ho potoka - dolní část obou tras je
společná. „Počítáme s tím, že mimo-
řevničtí návštěvníci se k single trailu
budou dostávat vlakem, po cyklos-
tezce z Prahy a auty. Proto je sou-
částí projektu vybudování záchytné-
ho parkoviště u hřbitova a ve městě
zázemí spojeného s možností mytí
kol, sprchy, úschovny věcí a občer-
stvení. Další cyklisté by asi parkova-
li na parkovišti u Skalky, kde by
mohl začínat tzv. přivaděč k trailu,“
sdělil Mikula. (Dokončení na straně 9)

Dva muže srazil vlak,
oba na místě zemřeli
Všenory, Srbsko - Dva muže srazil
během pár dnů vlak na trati z Prahy
do Berouna. Oba na místě zemřeli,
oba případy policie vyšetřuje jako
sebevraždu.
V úterý 1. 10. dopoledne vyhasl pod
koly Západního expresu život mla-
dého muže ve Všenorech. „Pravdě-
podobně spáchal sebevraždu sko-
kem pod vlak,“ uvedl ředitel řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček s tím,
že přivolaný lékař už mohl jen kon-
statovat smrt. 
Další muž vkročil pod vlak 5. října
před polednem kousek za nádražím
v Srbsku. (Dokončení na str. 9) (mif)
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Dobřichovice - Středočeským hejt-
manem by se rád stal bývalý sta-
rosta Dobřichovic, aktuálně kraj-
ský zastupitel Michael PÁNEK.
»Jeho« oblastní sdružení ODS
Praha-západ už jej nominovalo
na lídra kandidátky.
V krajských volbách, které budou
příští rok na podzim, ses rozhodl
kandidovat na středočeského hejt-
mana. Proč?
Trochu bych toto tvrzení upřesnil.
Rozhodl jsem se kandidovat v pri-
márních volbách v rámci ODS na
lídra kandidátky ODS do zastupitel-
stva Středočeského kraje. K tomuto

kroku jsem dostal nominaci od ob-
lasti ODS Praha-západ. 
A důvod? Souvisí tvoje kandidatura
s dlouhodobě kritickým postojem,
který jako krajský zastupitel zastá-
váš vůči stávajícímu vedení Středo-
českého kraje? Co všechno hejt-
mance Jermanové a spol. vyčítáš?
Moje nominace  souvisí úzce s kriti-
kou vedení Středočeského kraje, s
hospodařením kraje i jeho Krajské
správy a údržby silnic (KSÚS). Ješ-
tě jako předseda Finančního výboru
zastupitelsva kraje jsem poukázal na
podivné machinace ve veřejných za-
kázkách KSÚS. (Dokončení na str. 3)

NA ZDRAVÍ. Návštěvníci karlštejnského vinobraní ochutnávají zdejší burčák.  Foto NN M. FRÝDL

Michael Pánek s kardinálem Domi-
nikem Dukou.            Foto ARCHIV

Město chystá sjezdovku pro kola
BUDOU SE V BRDSKÝCH LESÍCH PROHÁNĚT DALŠÍ STOVKY CYKLISTŮ?

7. října 2019 - 20 (760) Cena výtisku 7 Kč

Pohřeb Gotta »zrušil«třebaňské posvícení

»Rebel« Michael Pánek, budoucí středočeský hejtman?

Na vinobraní se zranily
desítky návštěvníků
Karlštejn - Tisíce lidí si nenechaly
poslední zářijový víkend ujít tradič-
ní historické vinobraní v Karlštejně.
Návštěvnické rekordy ovšem tento-
krát nepadaly.
„Práce jsme ale i tak měli dost, ošet-
řili jsme 46 pacientů - hlavně s drob-
nými poraněními či s alergickou re-
akcí po štípnutí vosou či včelou,“
potvrdil ředitel řevnických záchra-
nářů Bořek Bulíček. Kuriozní byl
podle něj současný zásah dvou po-
sádek na nejnižším a nejvyšším mís-
tě v Karlštejně: „Na parkovišti v so-
botu zkolabovala starší žena a v po-
sledním patře velké věže hradu v tu-
též dobu starší muž...“               (mif)

Pochod podpořili
Pravda, Láska i Havel
Poberouní - Pravdu a Lásku. Takové
symbolické patrony měl - mimo jiné
- pochod Okolo Berounky za demo-
kracii, kterého se na svatého Václa-
va zúčastnilo asi 400 lidí. Konkrét-
ně šlo o advokátního koncipienta
Václava Pravdu a senátora Václava
Lásku, kteří akci podpořili, a i když
se nemohli osobně zúčastnit, poslali
účastníkům zdravici. Na akci ne-
chyběl ani Havel. 
Pochod vyšel kolem 14.00 z pětice
obcí na dolním toku řeky Berounky,
do cíle v Letech zavítali ale i lidé
odjinud. Své zástupce tu měly Čer-
nošice,i Praha. Tu reprezentoval tře-
ba režisér Václav Marhoul, který s
manželkou absolvoval trasu z Dob-
řichovic a v Letech na úvod promlu-
vil. Stejnou cestou šel i další řečník,
místopředseda Senátu Jiří Oberfal-
zer. Režisér a dramaturg David Drá-
bek podpořil řevnickou větev. Nej-
prve promluvil na tamním náměstí,
poté sklízel aplaus i na pódiu u le-
tovského srubu. (Dokončení na str. 3)
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Pacák zajódloval a odnesl si tuplák
NÁVŠTĚVNÍCI SVINAŘSKÉHO OKTOBERFESTU ZDOLALI DESET SUDŮ FESTIVALOVÉHO LEŽÁKU GREINER

Osmatřicátý Evropský sraz přátel
automobilů značky Aero se konal
od 5. do 9. září v Praze. V sobotu 7.
9. zavítaly tyto historické skvosty do
Dobřichovic. To jsem si nemohla ne-
chat ujít! Bylo to úžasné...  
Před devadesáti lety se v pražských
Vysočanech začal vyrábět malý lido-
vý automobil Aero 500, přezdívaný
»cililink«. V letech  1931 - 1934 už
z pásů sjížděly výkonnější modely
662 a 1000. V roce 1932 se vedení
továrny rozhodlo prokázat spolehli-
vost a odolnost Aero 500 dálkovou
jízdou po Balkáně.  Cesta vedla přes
Alpy do nejjižnějšího cípu tehdejší
Jugoslávie, ke Skadorskému jezeru,
zpět pak přes Bosnu a Hercegovinu.
Celkem výprava najela přes 3300
km - bez nehod. Aerováckou expedi-
ci vedl František Alexander Elstner,
patřili do ní i jeho žena a student
Vratislav Židlický.  Prokázali, že  i
malé, kvalitní auto je schopné absol-
vovat velké cesty.
V Dobřichovicích pod mostem jsem

napočítala sedmačtyřicet aerovek.
Jedno červené se mi líbilo obzvláště,
krásně jsem s ním ladila. Všechna
autíčka byla vypulírovaná, nablýs-
kaná, byla to obrovská paráda. Při
odjezdu to drnčelo, že to muselo být
slyšet až do Všenor. Musím ovšem
konstatovat, že roztlačovali jen jed-

no jediné auto. Stroje jsou to spoleh-
livé i po těch letech. Vím z vyprávě-
ní známých, že aerovkou projeli celé
Tatry a dokonce dojeli bez jakých-
koliv potíží až k moři. A kdyby se
vyskytla nějaká porucha, člověk by
ji opravil na koleně... 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Na přelomu září a října se německý
Mnichov stává Mekkou pro všechny
milovníky piva. Po tři týdny se tu to-
čí jeden tuplák za druhým, na tradič-
ním Oktoberfestu se vystřídají mili-
ony návštěvníků. Inspirováni touto
akcí, pořádají již několik let »svůj«
Oktoberfest i Sokolové ve Svinařích.
V sobotu 28. září, na sv. Václava,
narazili ve 14.00 organizátoři první
sud festivalového ležáku Greiner
(13,1°). Hudebně to rozbalilo har-
monikářské duo, naplno se rozjel
gril s bílými bavorskými klobásami

a po louhovaných preclících se brzy
jen zaprášilo. 
V podvečer byla vyhlášena soutěž o
nejlepšího jódlistu. Odvahu předvést
své »pěvecké« umění našlo jen sedm
soutěžících, z nichž nejmladšímu
Emilovi je pouhých 5 let. Vítězem se
stal Pavel Pacák (na snímku), který
si odnesl originální tuplák s vypísko-
vaným titulem Mistra ČR v jodlová-
ní 2019. 
S postupem večera ubývalo piva,
přibývalo vtipných historek a scé-
nek, a tak byla vyhlášena další sou-
těž - pití tupláku na čas. Na start se
postavilo 7 mužů a 3 odvážné ženy.
„Máte celkem minutu na to, abyste
vypili tuplák piva. Kdo ho do minu-
ty nevypije, tuplák platí, pod minutu
ho máte zdarma,“ dodával soutěží-
cím odvahu Ondra Hovorka. Svinař-
ským šampionem v tuplákovém sp-
rintu se stal Milan Gonda ml., který
vyhrál také originální vypískovaný
tuplák. Časový limit splnilo úspěšně
9 soutěžících. Po zbytek večera už se
jen povídalo, jedlo, popíjelo a tak
pořád dokola až do pozdních noč-
ních hodin. Vypilo se 10 sudů, vše se
snědlo, všichni přežili, tupláků se u-
kradlo »jen« 8, počasí bylo skvělé,
takže nezbývá než zhodnotit akci po-
zitivně, poděkovat organizátorům a
těšit se na příští ročník.     Text a foto

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Do Dobřichovic přijelo sedmačtyřicet aerovek

Připíjím na podzim!
Koloběh přírody neošidí nikdo a nic
- nastal podzim. Sluncem a teplem
provoněné letní i pozdně letní dny
jsou minulostí. Možná jsme si ani
pořádně nevšimli, že se léto změnilo
v podzim, životadárné slunce se le-
tos snažilo, co mohlo. Najednou se
údolí řek koupou v mlze, padá listí,
děti sbírají kaštany, sýkorky se hlásí
o krmení. Ke slovu přichází kromě
svetrů a kabátů i večerní čaj, svařák
nebo sklenka vína. Po večerech lis-
tujeme alby s fotkami, možná při-
vřeme oči, abychom opět slyšeli šu-
mění moře, pocítili vůni opečených
buřtů, nebo jemný záchvěv tak kdesi
u srdce při vzpomínce na polibek
letní lásky... To je ta krásná voňavá
poezie života, kterou bychom si měli
stále připomínat a pokorně za ni dě-
kovat. Máme se dobře, jen bychom
se možná měli trochu méně honit za
novými a novými věcmi, nepovyšo-
vat materiálno na smysl života. Ten
je myslím někde úplně jinde.
Už brzy vzpomeneme našich blíz-
kých, kteří náš opustili. Hroby, čas-
to i celý rok opuštěné, se rozzáří mi-
hotavým světlem svíček i barvami
pozdně podzimních květů. Nad hro-
by našich předků postojíme a věnu-
jeme jim vzpomínky a snad i díky, že
byli součástí našeho života. Je to
věčný, krásný a nikdy nekončící ko-
loběh života. Odejde babička a na-
rodí se vnouče. Úžasný pocit požeh-
naného běhu života, který současně
končí a začíná... 
Vše kolem nás se děje z nějakého
důvodu. Přijímejme pokorně a s
hlubokou úctou všechny dary života.
Jsme tady na zemi pouze na krátkém
výletu a tak bychom se tak měli i
chovat – k lidem kolem nás, k okolí,
k přírodě. Sklenkou vína připíjím na
barevný a voňavý podzim plný lásky,
porozumění, úsměvů, polibků a
pohody...       Petr Tuček, ejpovice

Pohledy už doputovaly z Floridy či ze »stezky bosou nohou«, těšíme se na další

AEROVKY POD MOSTEM. Nablýskané vozy zn. Aero vystavené pod mos-
tem v Dobřichovicích. Foto Jitka švecová

Léto už je sice za námi, ale to ne-
znamená, že se na podzim či v zimě
nedá cestovat. A posílat pohledy!
Pokud nám speciální »čumkartu«
vydanou u příležitosti letošního
XXX. Poberounského masopustu v
Zadní Třebani pošlete do 31. pro-
since 2019 na adresu redakce Na-
šich novin (Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň), můžete vyhrát ně-
kterou ze zajímavých cen. Z čím
originálnějšího místa pohled doru-
číte, tím samozřejmě lépe a tím vět-
ší šanci na výhru máte.. 
Zatím nám pozdravy doputovaly
třeba z amerického Long Islandu, z

Floridy, ze »stezky bosou nohou«
Schrattenberg - Valtice, ale také ze
Znojma, hory Říp, pevnostního mu-
zea v Sazené či ze speciálního diva-
delního představení k 50. výročí
»černobílé« Popelky... Tři »nejexo-
tičtější« destinace, resp. ty, kteří
nám odtud pozdrav pošlou, odmě-
níme mikinou, turistickým batohem
a souborem cestopisných knih.
Pokud jste si pohledy nestihli poří-
dit přímo na únorovém masopustu,
nevadí, za desetikorunu jsou stále k
dostání či objednání v redakci Na-
šich novin. Těšíme se na vaše origi-
nální pozdravy! (mif)
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Stane se Michael Pánek hejtmanem?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Škodu jsem vyčíslil za 2,5 roku na
670 mil Kč!  To jsou obrovské pení-
ze a vedení Středočeského kraje, přes
moje písemné upozornění, ani nene-
chalo prověřit, zda moje podezření
jsou oprávněná či ne. Místo šetření
machinací jsem byl z Finančního
výboru vedením kraje, tedy zastupi-
teli ANO a KSČM, odvolán.  
Změnilo se po kritice krajského vede-
ní něco, nebo prostě tvé připomínky
padají, obrazně řečeno, pod stůl?
Musím se zklamáním říci, že veške-
ré snahy o to, aby se uvedenými pro-
blémy vedení Středočeského kraje či
zastupitelstvo zabývalo, jsou zatím
neúspěšné. Nakonec jsem to po dvou
letech marného snažení řešil podá-
ním trestního oznámení. To se týka-
lo jedné veřejné zakázky za 24 mil,
která byla účelově  rozdělena na 4
zakázky ve výši 5,9 mil, aby mohla
být soutěžena v jiném, než standard-
ním režimu. Abych si byl jistý, že to
není jen můj mylný dojem, oslovil
jsem v této věci renomovaného práv-
níka a bývalého státního zástupce
Tomáše Sokola, který mým jménem
trestní oznámení podal. 
Kdyby ODS krajské volby skutečně
vyhrála a ty ses stal hejtmanem, co
všechno bys v porovnání se součas-
ným stavem dělal jinak?
To je zatím předčasné řešit. Já nej-
dřívě musím pracovat na tom, abych
uspěl v primárních volbách ve Stře-
dočeské ODS. To je těžké, protože
konkurence je velká. 
Co je ve Středočeském kraji podle
tebe nejakutněji třeba řešit, napra-
vit? Na co by ses vrhnul ze všeho
nejdříve?
Když zůstanu třeba jen u dopravy,
tak stručně říkám, že je potřeba změ-
nit přístup k opravám silnic, jejich
údržbě a plánování a hlavně kontro-
ly utrácení a využití peněz. Kontrola
utrácení  financí je, myslím, nejslab-
ší místo Středočeského kraje.
Co naopak funguje dobře a měnit to
tedy není třeba?
Tak perfektně funguje PR. Propaga-
ce, jak je vše na Středočeském kraji
perfektní, nás masíruje ze všech st-
ran. Však také díky tomu je Jarosla-
va Jermanová jedním z nejoblíbeněj-
ších hejtmanů v republice. Ovšem
popularita a práce pro kraj nemusí

jít, a nejde, vždy nutně ruku v ruce.
S kým bys chtěl v krajské koalici
vládnout a s kým tedy rozhodně ne?
Pro mě je nepřijatelná koalice s
ANO a komunisty. 
Získal jsi nominaci od »svého«
oblastního sdružení ODS Praha-
západ. Jak, čím chceš přesvědčit
ostatní sdružení, že právě ty budeš
nejlepším stranickým lídrem do
krajských voleb? 
Jak jsem již řekl, zatím se jedná o
primární, tedy vnitrostranické volby
v rámci ODS. Hlavní moje téma je
důsledná kontrola veřejných peněz,
veřejných zakázek, kontrola smyslu-
plnosti jejich utrácení. Pokud Stře-
dočeský kraj například několik let
vůbec nekontroloval hospodaření v
KSÚS, což znamená, že se bez jaké-
koli veřejné kontroly v KSÚS utrati-
lo 10 miliard, tak to není v pořádku.
Nikdo netlačí na to, aby vůbec něja-
ká kontrola byla. Jen se platí drahé
PR, které vytváří dojem, že se něco
kontroluje. Ale skutečnost je jiná.
Kdo bude podle tebe tvým největším

soupeřem v boji o lídrovství ODS v
krajských volbách? Tipuju Martina
Kupku, veleúspěšného starostu Lí-
beznic, bývalého tiskového mluvčí-
ho hejtmana Petra Bendla. Co ty?
Souhlasím, ale zatím nevím, jak se
Martin Kupka rozhodne. On již ús-
pěšně působí v celostátní politice, v
Parlamentu ČR i ve vedení ODS. A
to si myslím, je jeho správné místo. 
Když vyhraješ, nabídneš mu spolu-
práci?
Spolupráce je základ dobrých vý-
sledků. Takže - určitě.
Uspěješ-li a získáš hejtmanské křes-
lo, skončíš na dobřichovické radni-
ci, nebo zůstaneš i v tamním zastu-
pitelstvu?
Město Dobřichovice je moje srdeční
záležitost. Pracuji ve vedení města
již 26 let, z toho 12 let jako starosta,
což bylo asi nejšťastnější období
mého života. Takže pokud to půjde
skloubit, rád bych pokračoval. Po-
kud ne, musel bych skončit. 
Je velký rozdíl být zastupitelem
kraje a Dobřichovic? 

Možná to více vynikne na srovnání
starosta menšího města a zastupitel
kraje. Jako starosta menšího města
vidíte téměř ihned výsledky své prá-
ce. Postaví se škola, školka, most... a
hned se to používá. Máte osobní re-
akce lidí. Na kraji je vše dost ano-
nymní, plánuje se v delším horizon-
tu a spíš záleží na tom, co o vás napí-
ší v novinách či řeknou v televizi. I
proto má současné vedení kraje tak
drahé a dobré PR. Obávám se ale, že
se tu pracuje podle rčení Po nás po-
topa, tedy bez vize do budoucnosti.
Jsi velký dobřichovický patriot. Už
to tu vypadá podle tvých představ,
nebo máš další plány, vize?
Práce se v Dobřichovicích udělalo
hodně, ale je toho ještě hodně před
námi. Čeká nás rekonstrukce čistírny
odpadních vod, rozšíření Základní
umělecké školy, výstavba nové rad-
nice, nové hasičárny, generální opra-
va ulice Anglická, parkoviště u škol-
ky a další a další věci. Ale pracovat
pro Dobřichovice, to je radost.

Miloslav FRÝDL

Pochod kolem Berounky podpořili Pravda, Láska i Havel
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

NA LAVIČCE. Se sochařem Petrem Váňou při odhalování Lavičky Václava Havla v Černošicích.        Foto ARCHIV

Tam byla pro děti mimo jiné připra-
vena i jízda na poníkovi nebo skáka-
cí hrad. Příznivý vítr dovoloval pro-
větrat i létající draky.
„Jako milovník přírody a jeskyňář
působící v Srbsku i okolí považuji
Český kras za místo, kde se tak, jako
vy, cítím doma. Kvůli každému, kdo
je ochoten obětovat kousek svého
pohodlí a nemlčí, mám i já sílu zů-
stat věrný myšlence svobodné a kul-
turní společnosti, která chce řešit
problémy věcně, a nikoliv před nimi
utéct do náruče populistů a jiných
hledačů jednoduchých řešení,“ vz-
kázal k Berounce Václav Pravda. 
Aktivitu zdejších občanů ocenil ve
svém dopise i senátor Václav Láska:
„Moc rád vás chci pozdravit. Vás,
aktivní lidi. Dnešní doba je na jednu
stranu skvělá v tom, že náš životní
standard je nejvyšší, co jsme kdy

měli, zároveň ale žijeme v době
spousty ohrožení. Hrozí nám, že při-
jdeme o lesy, o vodu nebo o demo-
kracii. Já na žádnou z těch hrozeb
neznám zaručený recept. Ale jedno
pomáhá vždy a všude. Lidé, kteří se
zajímají o věci kolem sebe. Lidé,
kteří pokládají otázky a nesmíří se s
frázovitými odpověďmi. Lidé, kteří
se spolu potkávají a nenechávají
umřít schopnost diskutovat spolu.“
Na pódiu v Letech se kromě řečníků
vystřídali i hudebníci. Písničky Ha-
ny Hegerové či Jaroslava Ježka
přednesla Lucie Kukulová za hudeb-
ního doprovodu Luďka Havla. Před-
stavil se pěvecký sbor Canto Carso
či zadnotřebaňský Třebasbor. O hu-
dební finále se skvěle postarala
»chlapecká« kapela Los Fotros. Vše
s noblesou moderoval Jiří Podzi-
mek. Pavla NOVÁČKOVÁ

START. Řevničtí a zadnotřebaňští účastníci pochodu před začátkem akce
na náměstí v Řevnicích.       Foto Pavla NOVÁČKOVÁ



Naše noviny 20/19 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Letošní Cena NN zná své finalisty
O TOM, KDO BUDE TENTOKRÁT OCENĚN, MŮŽETE STÁLE JEŠTĚ ROZHODNOUT I VY

Poberouní - vyhlášení Ceny na-
šich novin – Ceny arnošta tučka
2019 se rychle blíží a my přináší-
me jména letošních finalistů. kdo
získá ocenění určené těm, kteří se
nezištně snaží, aby se v našem kra-
ji žilo lépe?
Po sečtení hlasů, které jednotlivým
kandidátům dali členové redakční
rady a členové Akademie laureátů,

plus preferenčních hlasů od čtenářů
NN se do finálové dvanáctky probo-
jovali níže uvedení. Stále ale mů-
žete do konečného výsledku »pro-
mluvit« i vy. Jak? Když pošlete pre-
ferenční hlasy svým »vyvoleným«
finalistům. Pamatujte, že každý hlas
může být rozhodující. Kromě toho
získá vylosovaný autor preferenční-
ho hlasu od redakce dárkový balíček
a finanční prémii od partnera Ceny
NN, firmy K&V Elektro. 
Více o minulých cenách si můžete
přečíst na stránkách http://cnn.nase-
noviny.net. Josef koZák

Finalisté Ceny NN 2019
1. FIalová Jana, vižina - za prá-
ci pro svoji obec, za organizování
kulturních i sportovních akcí, za
spolupráci s NN
2. FleMr Jan, Řevnice - za orga-
nizování ochotnického divadla se
zapojením mladých herců, spoluprá-
ci s lidovou muzikou Notičky, akti-
vity spojené se sborem Canto Corso,
organizaci Pivního festivalu, nezišt-
nou pomoc a podporu akcí i spolků v
Řevnicích a okolí.
3. JanDUSovI Štěpánka a Petr,
Řevnice - za to, že většinu volného
času věnují žákům házenkářům.
4. kePková olga, Řevnice - za
vedení oddílu skokanek přes šviha-
dla Rebels O.K., s nímž sklízí velké

úspěchy v tuzemsku i v zahraničí
5. knoPová eva, krupná - za
aktivity pro děti z Litně, Karlštejna a
okolí, a to vysoce nad rámec pracov-
ní povinnosti.
6. koblÍŽková eugenie, Dob-
řichovice - za propagaci hudby mezi
dětmi, organizaci klavírní soutěže
Středočeského kraje a za práci pro
ochotnické divadlo
7. kratoCHvÍl václav, Dobři-
chovice - za dlouholetou intenzivní
a všestrannou práci pro Dobřicho-
vice, účast v místním kulturním dění
i zásluhu na kvetoucí spolupráci se
zahraničními partnerskými městy
8. leIDlovI Ivana a Petr, liteň -
za enormní snahu o záchranu liteň-
ského zámku a zachování odkazu
operní pěvkyně Jarmily Novotné, jež
je s tímto místem spjata
9. SaHánková alena, všenory
- nadšená knihovnice, milovnice his-
torie, za propagaci Všenor a našeho
regionu prostřednictvím knihovny
ve Všenorech
10. ŠveCová Jitka, Hlásná tře-
baň - za Holky v rozpuku, za naději,
že radostný život nekončí na něja-
kém věkovém horizontu, za spolu-
práci s NN
11. váŇa Petr, karlík - za organi-
zaci sochařských sympozií, za pro-
pagaci našeho kraje prostřednictvím
svých sochařských děl

12. vanŽUrová alena, lety - za
intenzivní práci pro obec i místní
Kynologický klub

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
9. 10. 20.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
11. 10. 17.30 LVÍ KRÁL
11. 10. 20.00 NÁRODNÍ TŘÍDA
12. 10. 13.30 PLAYMOBIL
12. 10. 15.30 HODINÁŘŮV UČEŇ
12. 10. 17.30 PRAŽSKÉ ORGIE
12. 10. 20.00 JOKER
13. 10. 19.00 UP AND DOWN SYMPHONY
16. 10. 20.00 NABARVENÉ PTÁČE
18. 10. 17.30 ZLOBA
18. 10. 20.00 DOWNTON ABBEY
19. 10. 13.30 OVEČKA SHAUN
19. 10. 15.30 DEŠTIVÝ DEN
19. 10. 17.30 STAŘÍCI
19. 10. 20.00 PARAZIT

KINO LITEŇ
12. 10. 20.00 SLUNOVRAT
19. 10. 17.00 ALADIN
19. 10. 20.00 BOLEST A SLÁVA

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nehraje. (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
8. i 17. 10. 17.30 (Čt 15.30) JIŘÍ SUCHÝ
- LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
8. 10. 20.00 PARAZIT
9. 10. a 20. 10. 17.30 (Ne 18.30) RAM-
BO: POSLEDNÍ KREV
9. 10., 14. 10., 16. 10., 21. 10. a 23. 10.
13.45 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
9. 10. 20.00 NABARVENÉ PTÁČE
10. 10. 15.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČ-
KŮ 2
10. 10. a 14. 10. 18.30 (Po 20.00) PRAŽ-
SKÉ ORGIE
11., 14. a 22. 10. 17.30 BLÍŽENEC
11. 10., 19. 10. a 23. 10. 20.00 (St 17.30)
ROMÁN PRO POKROČILÉ
12. 10. 15.30 ANGRY BIRDS VE FIL-
MU 2 3D
12. 10. a 18. 10. 17.30 (Pá 20.00) NÁ-
RODNÍ TŘÍDA
12., 18. i 23. 10. 20.00 (Pá 17.30) JOKER
13. a 19. 10. 15.30 OVEČKA SHAUN
VE FILMU: FARMAGEDDON
13. 10. 18.30 TENKRÁT V HOLLYWOODU
15. 10. 20.00 STEHLÍK
15. 10. 17.30 PANSTVÍ DOWNTON
16. 10. 17.30 NARUŠITEL SYSTÉMU
16. i 21. 10. 20.00 (Po 17.30) PŘES PRSTY
17. 10. 18.30 STAŘÍCI
19. - 21. 10. 17.30 (Ne 15.30, Po 20.00)
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 

KINO RADOTÍN
8. 10. 17.30 GAUGUIN NA TAHITI –
ZTRACENÝ RÁJ
8. 10. 20.00, 15. 10. 17.30 NÁRODNÍ
TŘÍDA
9. 10. 17.30 AQUARELA
9. 10. 20.00 METALLICA & SAN
FRANCISCO SYMPHONY: S&M2
10. 10. 17.30 BLÍŽENEC
10. 10., 12. 10. a 18. 10. 20.00 PRAŽ-
SKÉ ORGIE
11. a 19. 10. 17.30 (So 15.30) OVEČKA
SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
11. 10. 20.00 DEŠTIVÝ DEN V NEW
YORKU
12. 10. 15.30 PRINC KRASOŇ
12. 10. 17.30 JOKER
15. 10. 20.00 VODA, KREV, RAKIJE A
ZOMBIE EPIDEMIE
16. 10. 10.00 TERORISTKA
16. 10. 17.30 BLUESEMAN
16. 10. 20.00 SYNONYMA
17. 10. 17.30 PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
17. a 22. 10. 20.00 (Út 17.30) STAŘÍCI
18. 10. - 19. 10. 17.30 ZLOBA: KRÁ-
LOVNA VŠEHO ZLÉHO (So 3D)
19. 10. 20.00 ROMÁN PRO POKRO-
ČILÉ

NEJLEPŠÍ TRENÉRKA. Svůj hlas do Ceny NN poslala i devítiletá Anežka
Frýdlová ze Zadní Třebaně.                                     Reprofoto Josef  KoZáK

Tipy NN
* Slavnostní vernisáž bilanční vý-
stavy fotografií zadnotřebaňského
rodáka Vladimíra Kasla nazvaná Li-
dé kolem nás se koná 8. 10. v Muzeu
Českého krasu Beroun. Od 17.00
zahraje staropražská kapela Tře-
husk, o úvodní slovo se postará gra-
fik a vydavatel Kameel Machart.  Vý-
stava bude k vidění do 17. 11.   (vlk)
* Uklizečka, autorská one man
show o životě, lásce, vztazích a krizi
středního věku bude k vidění 8. října
od 20.00 v sále České pojišťovny
Beroun.                  Miloš kebrle
* Slovenské blues představí 9. 10.
ve vinárně zámku Dobřichovice Du-
ra & Blues Club Juraj Turtěv. Vstup-
né 120/150 Kč. (ak)
* Darren Heinrich Organ Trio za-
hraje 11. 10. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Australana Darrena Hein-
richa hrajícího na Hammond varha-
ny doprovodí Libor Šmoldas na ky-
taru a Stephen Keogh na bicí.      (vš) 
* Swing band Dobříš koncertuje
11. 10. od 20.00 ve Společenském
sále KD Dobříš. Vstupné dobrovol-
né.         Jindřiška kaStnerová
* Showflík, autorský kabaret plný
scének, básní, povídek a písniček
bude k vidění 12. 10. od 19.00 v
Baru U Emy Lhotka. (ebu)
* kapela Dopyjem a pudem, slože-
ná z Pjéra la Šé´ze, Miloše Rábla a
Jardy Petráska vystoupí 12. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš)
* Pohádku pro nejmenší diváky
Kouzelné slůvko uvede 13. 10. od
16.00 v černošickém Clubu Kino
Divadlo Úsměv. (vš)
* besedu novinářských es hostí 17.
října od 18.00 Pivovar Berounský
Medvěd v Berouně. Potkat se tu mů-
žete s Jaroslavem Kmentou a Jiřím
Kubíkem. lenka kotková
* americké jazzové těleso Emma
Larsson Quartet zahraje 17. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.   (vš) 
* večer plný country, folku a blue-
grassu hostí 18. 10. od 19.30 Bar U
Emy ve Lhotce. (ebu)
* Skupina Jamair (Irena Budwei-
serová, Mario Biháry, Jakub Racek)
představí svůj pohled na spirituály,
world music, romské a sefardské
písně 18. 10. od 20.00 v černošic-
kém Clubu Kino. (vš) 
* Irskou hudbu představí duo Mu-
sica da Chiesa (Tomáš Najbrt, Jaro-
slav Konečný) 19. 10 od 15.00 v
zámku Dobřichovice. (ak)
* Skupina Gaiah Messiah uvede
své staré i nové songy 19. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* na tanečních čajích, společen-
ském setkání všech bez rozdílu vě-
ku zahrají 20. 10. od 17.00 ve Spo-
lečenském sále KD Dobříš soubory
Patronky a Tři v tom. Vstupné dob-
rovolné. (jika)
* výstavu Krajinou stromu hostí
zámek ve Svinařích. Obrazy, plasti-
ky i fotografie Renaty Kolečkářové,
Petra Váni a Zdeňka Valeše tu jsou k
vidění do konce října.                 (box)
* Pop-artový umělec a malíř Josef
Rataj vystavuje svá díla do konce
října v Café galerii Bím Dobřicho-
vice. andrea kUDrnová

Pěkná hodinka končila na stolech a židlích

Posvícenská Pěkná hodinka se konala poslední zářijový den ve Svinařích.
Ač pondělí, lidí se na oblíbené akci sešlo tolik, že se pomalu do výčepu ho-
spody U Lípy ani nevešli. S kytaristkou Pavlou Nováčkovou, harmoniká-
řem Mildou Frýdlem a trumpetistou Jardou Němečkem ze staropražské
kapely Třehusk jsme přes tři hodiny pěli písně lidové, staropražské i tram-
pské. Příjemné posezení jsme ukončili tradičně na stolech i židlích za zpě-
vu populárních Sokolíků.                Text a foto Lucie Boxanová, Svinaře 
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Všeradův kurýr

Halouny – Spojí v dohledné bu-
doucnosti Řevnice a Halouny cyk-
lostezka? Halounský Živý spolek
by o to velmi stál. Zato radnice
Řevnic i Svinař, pod které Halou-
ny spadají, se k nápadu stavějí,
kulantně řečeno, vlažně.
S nápadem vybudovat stezku pro
cyklisty z Haloun »do města« ve-
doucí mimo hlavní silniční tah přišel
místní Živý spolek. 
„Vyhledali jsme v katastrálních ma-
pách trasu cyklostezky tak, aby
vedla po pozemcích města Řevnice,
nakreslili plánek a přednesli jej řev-
nickému zastupitelstvu,“ uvedl je-
den ze členů spolku Jan Hybner.
„Město Řevnice zaneslo trasu do
Vyhledávací studie cyklistických
tras. Zde je rozkreslena v několika

variantách a je na ní vytvořen před-
běžný rozpočet,“ dodal s tím, že čle-
nové spolku pokračují v propagaci
cyklostezky, ale to je prý asi tak
všechno, co pro její realizaci mohou
dělat. „Řevnice se do výstavby cyk-
lostezky nehrnou, argumentují tím,
že spojení Řevnice - Halouny je
hlavně v zájmu obce Svinaře a že by
se tedy měly Svinaře finančně podí-
let. Svinaře se finančně podílet ne-
hodlají, protože si pořídily kanaliza-
ci, splácejí půjčku a na jiný projekt
jim nezbývají peníze,“ zrekapitulo-
val Hybner. 
Jeho popis situace nepřímo potvrdili
i rychtáři obou dotčených obcí.
„Ano, halounský Živý spolek mne s
plánem cyklostezky do Haloun a
Svinař oslovil,“ uvedl starosta Řev-

nic Tomáš Smrčka. „V případě, že
obec Svinaře bude mít zájem a naše
město osloví,  budou Řevnice ochot-
ny se finančně  podílet na zhotovení
plánů, majetkovém řešení (ne všech-
ny pozemky jsou obecní) i na vyhle-
dání vhodné dotace na vybudování
cyklostezky.“
Co na to starosta Svinař Vladimír
Roztočil? „O cyklostezce jsme s ni-
kým nejednali,“ odpověděl na dotaz
NN. „Nic oficiálního z města nevím,
vše znám jen z podání Živého spol-
ku Halouny. Není to v našem katast-
ru a asi by to byl i velký zásah do
životního prostředí. Ale neznám pro-
jekt,  takže nemůžu hodnotit.“
Spojí v dohledné budoucnosti Řev-
nice a Halouny cyklostezka? 
Těžko! Miloslav FRÝDL

Vznikne pod Brdy cyklostezka?
HALOUNSKÝ SPOLEK O JEJÍ VYBUDOVÁNÍ STOJÍ, ÚŘADY MAJÍ JINÉ STAROSTI

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 20/2019 (289)

NA TURNAJI. Nejmenší všeradičtí
fotbalisté na turnaji fotbalových na-
dějí.                Foto Michal VITNER

Vižinští hasiči přivezli poháry z Drahlovic, Zaječova a Zdic

Na turnaj fotbalových
nadějí přijela i Sparta
Poslední zářijovou neděli se ve Vše-
radicích uskutečnil turnaj fotbalo-
vých nadějí pro ročníky 2013 a
2014.  Pozvání přijalo dvanáct druž-
stev, která jsme rozdělili do dvou
skupin. V nich pak každý tým ode-
hrál pět zápasů. 
Mimo jiné se na turnaji objevila
třeba dvě družstva AC Sparty Praha,
1. FK Příbram, ale také nově se tvo-
řící celek domácích FK Všeradic
1932. Ačkoli měli malí Všeraďáci za
sebou pouze tři tréninky, tak se s
konkurencí poprali velmi dobře a
vstřelili spoustu branek. V turnaji se
nezapisovaly výsledky, proto po je-
ho skončení dostal každý tým pohár
i diplom za první místo, každý hráč
pak medaili a oběd. 
Potvrdilo se, že výsledky u těchto
malých fotbalistů nejsou vůbec dů-
ležité a nejsou potřeba. Chci podě-
kovat všem, kteří mně pomáhali při
organizaci, a také Dvoru Všerad za
možnost turnaj uspořádat. 

Michal VItNER, Všeradice

Velmi napilno měli v září hasiči z
Vižiny. Trénovali, aby se mohli zú-
častnit soutěží v Drahlovicích i Za-
ječově. Navíc se chystali na podzim-
ní okresní kolo soutěže Plamen.
Do Drahlovic, na jejich tradiční hrát-
ky, 14. 9. vyrazila dvě družstva dětí
a družstvo žen. Akce se konala v
přátelské atmosféře, za příznivého
počasí, Vižiňáci po štafetě a požár-
ním útoku přivezli stříbrný i bronzo-
vý pohár. O týden později, 21. 9., se
naši dva závodníci Verča Štáralová a
Lukáš Randák, vydali do Zaječova
zkusit štěstí na hasičské soutěži O
pohár zakladatelů. Soutěžilo se v bě-
hu na 60 metrů s překážkami. V prv-
ním kole byly dva pokusy, z výsled-

ného času postupovalo prvních osm
do dalšího kola. V prvním kole byli
naši borci shodně pátí. Další kolo
bylo vyřazovací, výkonnost závod-
níků byla dost vyrovnaná - o pořadí
rozhodovaly vteřiny a drobné chyb-
ky. Verča obsadila krásné čtvrté mís-
to, Lukáš to dotáhl až na stříbro. 
V sobotu 5. 10. se ve Zdicích konalo
podzimní kolo okresní soutěže Pla-
men. Vižinu reprezentovala tři druž-
stva. I když počasí bylo nepříznivé,
našim svěřencům se dařilo. V bran-
ném závodě a v soutěži požárních
dvojic mladší skončili13., starší 19.
a třešničkou na dortu byl úspěch na-
šich dorostenců, kteří svou kategorii
vyhráli. Jana FIALOVÁ, Vižina

Podbrdské aktuality
* Nejbližší zápasy malých všera-
dických fotbalistů: 9. 10. 16:30
Cembrit - Všeradice ml. žáci A, 11.
10. 16:30 Tetín - Všeradice ml. žáci
B, 12. 10. 14:00 turnaj mladší pří-
pravky v Králově Dvoře, 18.10.
16:30 Všeradice ml. žáci B - Chrus-
tenice/Hýskov     Stanislav ŠEBEK
* Oslava posvícení se koná 19. 10.
od 12.00 v Koněprusích. V budově
bývalé obecní školy budou připra-
veny kachní hody, Divadýlko z pyt-
líčku pro děti i hudba k poslechu pro
dospělé. Malí návštěvníci se mohou
těšit i na tvořivé dílničky a skákací
hrad. (sok)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je v říjnu
otevřena každou sobotu a neděli, vž-
dy od 10 do 15.00. (ak)

VE ZDICÍCH. Nejmenší vižinští hasiči první říjnovou sobotu na podzimním
kole soutěže Plamen ve Zdicích. Foto Jana FIALOVÁ
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V pondělí 23. září uplynulo 112 let
od narození operní pěvkyně Jarmily
Novotné, letos v únoru to zase bylo
dvacet pět let, co světoznámá uměl-
kyně, která část života strávila v Lit-
ni, zemřela. Nezapomněli na to zdej-
ší obyvatelé, žáci místní základní
školy ani »přespolní« obdivovatelé
jejího díla. Všichni jsme si připo-
mněli, nač můžeme být v souvislos-
ti s touto neobyčejnou ženou hrdí.
Jarmila Novotná se narodila v Praze,
s Litní  ji pojily vzpomínky na šťast-
né chvíle strávené v rodinném kru-
hu, ale také trpké zkušenosti s dvo-
jím vyhnáním. 
Římskokatolická farnost Řevnice ve
spolupráci s Městysem Liteň zorga-
nizovala při příležitosti výročí naro-
zení pěvkyně slavnostní mši svatou
a koncert. Mši sloužil Josef Pecinov-
ský, děkan Kolegiátní kapituly Na-

nebevzetí Panny Marie na hradě
Karlštejně a duchovní  správce naší
farnosti v devadesátých letech minu-
lého století.  V podání mezzosopra-
nistky Virginie Walterové, nositelky
Světové ceny Antonína Dvořáka, a
profesora Pražské konzervatoře, var-
haníka Karla Prokopa zazněly du-
chovní skladby A. Dvořáka a E.
Douši. Organizaci odpoledne, včet-
ně návštěvy hrobky rodiny Daubků
spojené s pietním aktem, bezchybně
zvládl liteňský varhaník a kostelník
Václav Kliment ve spolupráci s Len-
kou Pecharovou a dalšími farníky. 
Do vzpomínkových akcí se zapojili i
žáci liteňské školy se svými učiteli.
Ve čtvrtek 19. 9. navštívili druháci
místní muzeum. V hodinách prvou-
ky se již částečně seznámili s operní
pěvkyní Jarmilou Novotnou i s další
významnou osobností spojenou s

Litní, spisovatelem Svatoplukem
Čechem. Svými  znalostmi žáci v
muzeu velmi překvapili a potěšili
jak třídní učitelku, tak i průvodkyni.
V úterý následujícího týdne možnos-
ti navštívit expozici muzea využily i
děti z družiny s vychovatelkami.

Hana HAVELKOVá, ZŠ Liteň

Oslavili Světový den
úsměvu, letos poprvé
Ke Světovému dnu úsměvu, který se
od roku 1999 slaví každý první pátek
v říjnu, se letos poprvé připojili i žáci
a zaměstnanci Základní školy v Litni. 
Co si každý představí, když se řekne
oslava »dne úsměvu«? Že bychom se
měli ubavit k smrti, vyprávět jeden
vtip za druhým či se za břicho popa-
dat od rána do večera? To asi ne, už
jen ta představa je únavná. Ale milý
úsměv, ten nás nic nestojí a může pří-
jemci rozsvítit celý den. Aktivitami,
jež jsme první říjnový týden podnika-
li, jsme chtěli vzkázat: Usmějme se,
ideálně nejen tento den, protože ús-
měv otevírá mnohé dveře, zlepšuje
náladu, přináší radost. Miroslav
Horníček říkal, že »...člověk, který se
směje, je jako baterka, která se nabí-
jí«. Chtěli jsme rozjasnit i každý ná-
sledující den a potěšit všechny okolo
sebe. Naším cílem bylo vyvolat ales-
poň drobný úsměv  a přinést radost.
A určitě to nemusíme dělat jen jeden
den v roce. S úsměvem jde všechno
lépe! Hana HavElKová, ZŠ liteň

Naše škola si našla
zahraniční partnery
S počínajícím školním rokem se
Naše základní škola sídlící v býva-
lém učilišti v Litni rozšířila o další
pronajaté prostory v bývalém bytě
správce. S nemalým nákladem a do-
brovolnou rodičovskou pomocí
jsme silně zanedbaný prostor učini-
li obyvatelným a místnosti, jichž se
patrně od 80. let nedotkla ruka údrž-
báře, povznesli na tři důstojné nové
učebny. V nich teď sídlí družina a
nová smíšená třída Dráčci. 
V tomto školním roce nás čeká řada
akcí. Velmi dobré zkušenosti máme
s adaptačními, sportovními a jinými
outdoorovými kurzy, takže jich opět
plánujeme několik. Aktivně jsme se
s dětmi zapojili do renovace liteň-
ské knihovny a z vyřazených titulů
obohatili vlastní fondy, úspěšně za-
hájily práci kroužky španělštiny,
italštiny, stepu i skautská družina.
(Dokončení na straně 8)                    (jaj)

Liteň vzpomínala na Novotnou
OD NAROZENÍ SVĚTOZNÁMÉ PĚVKYNĚ UPLYNULO 23. ZÁŘÍ 112 LET

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      10/2019 (99)                

DEN ÚSMĚVU. Prvňáci při jedné z akcí, kterou oslavili Den úsměvů.      Foto Simona Štěpánová

Reakreační chata mezi Zadní Třeba-
ní a Bělčí, v obasti zvané Vatina, vz-
plála 12. září krátce před polednem.
Kromě řevnických profesionálů a
několika dobrovolných sborů okol-
ních obcí požár likvidovali také ha-
siči z Litně.
Po příjezdu k místu události s tatrou
a manem se Liteňští na pokyn veli-
tele zásahu napojili hadicemi na
rozdělovač, připravili třetí útočný
proud a spolupracovali s profesioná-
ly z Řevnic. Hasiči na začátku zása-
hu pracovali v dýchací technice,
prováděli průzkum, hašení a rozebí-
rání střešních konstrukcí k dohašo-

vání skrytých ohnisek. Škoda stano-
vená vyšetřovatelem činí 400 tisíc
korun, příčina je v šetření.
Hasiči také pomocí chemie a vysa-
vače likvidovali velké vosí hnízdo
ve sklepě rodinného domu v Litni. 
V pátek 4. 10. se konalo okrskové
cvičení ve Svinařích zaměřené na
dálkovou a kyvadlovou dopravu vo-
dy. V říjnu se uskuteční školení tý-
kající se zdravovědy a postupně se
začneme chystat na zimu. Nejde jen
o teplé ponožky, ale o začátek topné
sezony a změnu jízdních vlastností s
těžkou cisternou na sněhu a námra-
ze.           Jiří HrácH, JSDH Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Liteňští hasiči likvidují požár chaty v Zadní Třebani.       Foto Jiří HráCH

Liteňští druháci v místním muzeu.
Foto Dagmar Karlová

»Dobráci« hasili hořící chatu, likvidovali velké vosí hnízdo
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Slunce hrálo dospělým, zpívaly i děti
POSLEDNÍ ZÁŘIJOVÝ PÁTEK BYLA SLAVNOSTNĚ ZNOVUOTEVŘENA LITEŇSKÁ KNIHOVNA

Na slavnostním znovuotevření kni-
hovny v Litni se nás 27. září sešlo
mnoho, včetně zástupců obce a ředi-
telky knihovny Beroun, která nema-
lou měrou přispěla k tomu, že jsme
mohli opravdu ve slíbený čas naši
knihovnu otevřít. Dětem se věnoval
písničkář a umělec Filip Pýcha, na-
bídl kouzelné divadelní představení,
zpíval a děti s ním. Stůl obložený las-
kominami, které připravili žáci Prak-
tické školy dvouleté z Berouna, do-
plnily maminky a babičky napeče-
nými dobrotami. Kapela Tajné Slun-
ce s frontmanem Filipem Pýchou
hrála pro dospělé, ale zpívaly si i dě-
ti. Přejeme všem, aby se knihovna
opět naplnila novými krásnými kni-
hami a hlavně novými čtenáři všech
věkových kategorií. „Ten, kdo čte,
žije s každou další knihou život na-
víc. Kdo nečte, má jen ten svůj,“ řekl
kdysi Oscar Wilde. To v pravdě není
málo, tedy - pojďme to zkusit!  
Týden knihoven je největší společ-
nou událostí českých knihoven. Ko-
ná se v první půlce října po celé re-
publice. V liteňské knihovně se 1. 10.

uskutečnilo autorské čtení a dílna
tvůrčího psaní s autorkou dětské kni-
hy Tajemství oblázkové hory Bárou
Dočkalovou. Akce se ve čtyřech blo-
cích zúčastnily děti ZŠ Liteň, děti ze

školy Naše škola Liteň a děti domá-
cího vzdělávání Evy Nolčové Stáj
Bílý kámen. Zdá se, že Bára zasadi-
la semínko přímo do úrodné liteňské
půdy. Klíčí nám tu v Litni budoucí

spisovatelé, básníci a tvůrci komik-
sů. Každý příběh volá po zazname-
nání a znovuobjevení, vždyť psaní je
radost i velké dobrodružství, čtení
podporuje fantazii, rozšiřuje znalosti
a povědomí o tom, kdo vlastně jsme.   
Název knihy, kterou nám Bára přine-
sla, působí jako pohádka, ale nemyl-
me se. V této fantasy pro starší děti,
kde se objeví královna se svou dru-
žinou a království bude ohrožené ve
chvíli, kdy se do něj propadnou Kry-
sa a Prcek, kteří si na povrchu zem-
ském dělají naschvály, patřili tam k
drsné partě v Gangu, je také mnoho
z reálného světa. Právě o Kryse a
Prckovi jsme se v rámci tvůrčí dílny
nejvíce bavili a rozvíjeli naše úvahy
i další příběhy. Text Dočkalové do-
provázejí celostránkové ilustrace
Petry Josefiny Stibitzové, které zda-
řile dotvářejí napínavou fantasy s
přesahy do současnosti.
Zkraje listopadu - 5. 11. - nás čeká
autorské čtení pro MŠ Pavly Krátké
a Marie Madeiry z knihy Pohrátky
aneb Cesta pavoučka Vincka.
Hana Jůzlová, knihovna liteň

Děti sledují aktuální ekologické dění
ve světě a mají zájem přispět svým
dílem. I my, učitelé, cítíme zodpo-
vědnost za budoucnost planety, ale
spíše než demonstrace za klima pod-
porujeme u dětí praktickou činnost k
jeho zlepšení. S nadšením jsme se
přihlásili i do akce Nový les pro

Všenory, kam všichni vyrazíme.
Greta Thunberg na počátku své stáv-
ky za klima řekla: „Nemá smysl cho-
dit do školy, jež nás připravuje na
budoucnost, která nebude.“ Rádi by-
chom v našich žácích vyvolali pře-
svědčení, že budoucnost nejen bude,
ale že i oni sami se mohou už v tom-
to věku stát jejími aktivními spolu-
tvůrci, a to i v rámci vyučování.  

Podařilo se nám najít partnerské ško-
ly v Polsku, Portugalsku a Irsku a
společně sestavit projekt, který zau-
jal evropské instituce a byl vybrán k
financování. Naši starší žáci budou
tedy v následujících dvou letech mo-
ci zdarma cestovat do všech zmíně-
ných zemí a na oplátku příští rok na
jaře přijmou své zahraniční kamará-
dy jako hostitelé.

Chystáme se společnými silami vy-
stavět zahradní domek, na nějž jsme
získali peníze dražbou žákovských
výtvarných děl v rámci červnové
Akademie. Zabýváme se i věcmi
zcela přízemními, a to doslova – jeli-
kož nám ochořela uklízečka, roze-
braly si jednotlivé třídy šichty a uklí-
zejí samy. Očekáváme, že to dětem
pomůže více si vážit práce, která se
za běžných okolností jeví jako samo-
zřejmá, a propříště budou ve vytvá-
ření nepořádku zdrženlivější. 
Čeká nás oslava sv. Martina, adven-
tu a dalších tradičních svátků. Záro-
veň ale nezapomínáme na školní
každodennost – opět máme dvanáct
deváťáků, kteří by se rádi dostali na
své vysněné střední školy. Všem loň-
ským se to podařilo, letošní je snad
budou následovat. Spolu s liteňskou
veřejností a zastupitelstvem sleduje-
me rychlou přeměnu areálu učiliště v
moderní výukový i rekreační prostor
a představitelům Městyse přejeme
pevné nervy i potřebnou dávku štěs-
tí při realizaci tohoto náročného pro-
jektu.            Jan JÍCHA, Naše škola

NA ZAHRADĚ. Děti z Naší školy u ohniště.    Foto Libuše VácLaVÍKOVá

Naše škola našla partnery v Portugalsku, Polsku a Irsku
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Liteňské aktuality
* veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Liteň se uskuteční 10. 10.
od 19.00 na úřadu městyse.        (fik)
* příští zápasy malých liteňských
fotbalistů. Mladší žáci: 11. 10.
16:30 Nižbor - Liteň, 18. 10. 16:30
Liteň - Cembrit, 26. 10. 10:00 Sokol
KD - Liteň; Starší přípravka: 13.
10. 13:00 Zdice, 20. 10. 10:00
Svatá; Mladší přípravka: 12. 10.
10:00 Český Lev Beroun, 19. 10.
10:00 Český Lev Beroun          (mik)
* Svoz nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se koná 19. 10. od 9
do 12.00 v Litni před Společenským
domem, od 13 do 14.00 v Bělči před
volební místností a od 14.30 do
15.00 v Leči před klubovnou. Odpa-
dy mohou odevzdat jen lidé přihlá-
šení k trvalému pobytu a ti, kteří za
likvidaci odpadu v Litni platí. (mar)
* Slavnostní koncert Festivalu Jar-
mily Novotné 2019 pořádaný spol-
kem Zámek Liteň se konal 20. 9. v
Sukově síni pražského Rudolfina. S
absolventy letošních Interpretačních
kurzů v Litni vystoupili i jejich lek-
toři, sopranistka Martina Janková,
klavíristé Gérard Wysse a Ivo Kahá-
nek. Verše textů písní recitovala he-
rečka Eliška Balzerová.             (bad)
* Na divadelní představení v ang-
lickém jazyce se do Berouna vypra-
vili žáci 7., 8. a 9. třídy ZŠ Liteň.
Dramatizaci knihy britského spiso-
vatele  Geralda Durrella O mé rodi-
ně a jiné zvířeně si připravili ama-
térští divadelníci ze souboru Domi-
no Theater. Pěkné představení, vý-
borné herecké výkony, dobrý příklad
netradiční výuky angličtiny.     (hav)

Zasportovat si přišlo pětatřicet dětí s rodiči
Bělečské hřiště si během dvou let je-
ho existence oblíbili děti, mládež a
dospělí z Bělče i okolí. V neděli 29.
září se tu za krásného, slunečného
počasí konalo sportovní odpoledne.
Zasportovat si přišlo 35 dětí s rodiči,
dorazily především z Bělče a Litně.
V kategoriích podle věku i ve smíše-
ných týmech si zahrály přehazova-
nou, vybíjenou, fotbálek a basket.
Děti si zkusily také trénink basket-
balu s trenérem. V klubovně se ko-
nal pingpongový turnaj. Pro mnohé
to byla první možnost vyzkoušet si
nějaký sport, ale nikdo se nezalekl.
Panovalo nadšení pro pohyb, povz-
buzování, fair play a dobrá nálada.
Děkujeme všem, kdo darovaným ob-
čerstvením a prací přispěli ke zdaru
akce. Vážíme si toho, že v Bělči má-

me nové sportovní hřiště, které hlav-
ně dětem umožňuje trávit volný čas
aktivně a zdravě. Těšíme se na set-

kání i s vámi při společném sporto-
vání na symbolickém jarním oteví-
rání  hřiště.    Jana Čápová, Běleč

SLUNCE V KNIHOVNĚ. Při slavnostním znovuotevření liteňské knihovny
zahrála kapela Tajné slunce.       Foto Josef BENEŠ

FOTBÁLEK. Na sportovním odpoledni se hrála i kopaná.     Foto Jiří KOČÍ
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Řevnice plánují sjezdovku pro kola
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Cyklistická sjezdovka má být podle
Mikuly v provozu od dubna do října.
„V tuto chvíli je trail ve fázi projek-

tu, kterému chybí některá vyjádření
a podklady, město jedná o vhodných
nástrojích pro financování,“ uzavřel
vedoucí technických služeb. 
„Pro nás je tento projekt provázán  s
několika otazníky,“ sdělil NN Ond-
řej Masner, který podobně jako další
obyvatelé Řevnic s výstavbou lesní
dráhy v okolí Babky a jezírka ne-
souhlasí. „Kolik sportovců by naše
lesy v sezoně navštěvovalo? Budou
to desítky, nebo stovky cyklistů, kte-
ří se budou za den třeba 3 - 4x pro-
jíždět lesy? Jak se vyřeší problém se
zvýšeným provozem a parkováním
aut? Do jaké míry bude narušený
klid v lese, klid divoké zvěře? Jak
bude taková lesní cyklistika kolido-

vat s jinou rekreační činností v lese,
jako je houbaření, rodinné výlety,
výpravy turistů či spolků? Vzhledem
k tomu, že se u tohoto projektu ne-
jedná o soukromou činnost, ale o za-
cházení s majetkem města, velmi by-
chom ocenili, kdyby se diskuse nad
projektem stala diskusí veřejnou. A
to co nejdříve, ne až se uvidí, jestli
bude dotace schválena, nebo ne.“ 
Ondřej a Jindřiška Masnerovi spolu
s dalšími Řevničany také žádají řev-
nickou radnici, aby v souvislosti s
uvažovaným záměrem postupovala
transparentně: „Žádáme město o
zveřejnění všech s tímto projektem
souvisejících podkladů a dokumentů
- podmínek pro získání dotace, po-

volení odboru životního prostředí,
povolení stavebního úřadu a dalších
příslušných úřadů.“
S projektem »lesní sjezdovky« ne-
souhlasí ani členové Živého spolku z
Haloun. „Jako alternativu k projektu
single tracky nabízíme myšlenku
cyklostezky z Haloun do Řevnic,“
uvedl člen spolku Jan Hybner. „Při-
padá nám totiž rozumnější, než areál
sjezdovek pro kola v lesích kolem
Babky a jezírka,“ dodal. (Viz strana 5)

Miloslav FRÝDl

Větrná smršť vyvracela
stromy, lámala větve
Řevnice - Větrná smršť, která náš
kraj zasáhla 30. září, přidělala práci
i řevnickým profesionálním hasi-
čům. Ke stromům spadlým či hrozí-
cím pádem vyjížděli během dne cel-
kem dvanáctkrát.
„První výjezd jsme měli v 6.48 - ve
Lhotce u Svinař spadlá větev za sil-
ného jiskření přetrhla dráty elektric-
kého vedení,“ uvedl velitel hasičské
čety Jan Hruška. „Nic jsme s tím už
dělat nemohli, jen jsme přes operač-
ní středisko předali zprávu, že jsou
na místě potřeba rozvodné závody,“
dodal. Následky vichru Řevničtí bě-
hem dne likvidovali v Dobřichovi-
cích, Všenorech, Hlásné Třebani či
Karlštejně. Nejzávažnější byl zřej-
mě zásah ve Svinařích, kde vítr vy-
vrátil několik stromů.  
Mezi Zadní Třebaní a Litní narazil
30. 9. ráno do spadlého stromu vlak.
Nikdo se nezranil, ale do odstranění
následků musela být zavedena ná-
hradní autobusová doprava.      (mif)

Sjezdová trať pro kola
Single Trail je speciální sjezdová
trať pro horská kola, která vede vět-
šinou lesem. Jedná se o úzkou stez-
ku plnou zatáček, z přírodního ma-
teriálu, vytvořenou přeskupením
materiálu nejčastěji z toho, co je na
místě. Stezka také využívá vhodné
existující pěšiny, je jednosměrná a
není přístupná pěším. Cílem je sjíž-
dění dlouhých úseků zatáček na hor-
ských kolech. Tratě existují na Mo-
ravě i v Krkonoších, v okolí Prahy
jich zatím moc není. (mom)

Dva muže srazil vlak
(Dokončení ze strany 1)
Srážka přerušila provoz na železnič-
ní trati mezi Berounem a Prahou na
více než hodinu, později vlaky jez-
dily po jedné koleji. „Událost vyšet-
řujeme, pravděpodobně jde o sebe-
vraždu,“ uvedl pro iDNES.cz kraj-
ský mluvčí policie Pavel Truxa. Po-
licisté totožnost zemřelého neznali,
ve vlaku, pod který vkročil, se niko-
mu nic nestalo. (mif)

Drobečka si odvezli...
(Dokončení ze strany 12)
Hrálo se ustáleným systémem – nej-
dřív rozřazovací skupina, poté eli-
minační pavouk. V mladší kategorii,
kde se předvedly děti do devíti let, se
z vítězství radovali Nejedlí, za nimi
skončil Hugo Hovorka podporovaný
otcem Martinem. Stupně vítězů do-
plnil Ondřej a Otakar Krejsovi s Pet-
rem a Milanem Bělohlávkovými. 
Do hlavní kategorie bojující o pu-
tovní pohár postupuje tradičně ví-
tězná dvojice ze skupiny mladších.
Nejedlí toto právo postoupili stříbr-
ným Hovorkům. Z těch se překvapi-
vě vyklubal černý kůň turnaje, když
v semifinálovém zápase proti Ele a
Štěpánovi Mládkovým odvrátili tři
mečboly a proklouzli poté do svého
již druhého finále během dne. Mno-
ho nechybělo a odvezli si »drobeč-
ka« - tak byl překřtěn obrovitý po-
hár. Hovorkovi vedli nad Viktorem a
Vladimírem Novákovými už 5:1, za
stavu 5:3 měli dokonce 40:0 a málo-
kdo v tu chvíli pochyboval, že sen-
zace se stane realitou. Po famózním
obratu však nakonec zavládla eufo-
rie u Nováků, kteří po nejtěsnější
možné výhře převzali na rok pohár
po loňských šampionech z tenisové-
ho klanu Froňků.                         (mm)

Na konci září se vydali starší žáci ze zadnotřebaňské
málotřídky do berounského Muzea Českého krasu. Jeho
pracovníci připravili pro děti zajímavý interaktivní pro-
gram. Díky němu se dozvěděly, jak vznikají sopky a že
člověku sopečná  činnost nemusí přinášet jen zkázu, ale
i užitek. Mohli jsme si osahat sopečné kameny a polo-
drahokamy. Děti zhlédly několik naučných videí a na
závěr si vytvořily svoji vlastní sopku. Tímto programem
naše spolupráce s berounským muzeem nekončí. Na
konci října se vydají zaměstnanci muzea k nám s pořa-
dem Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje.
Zmíněné programy vhodně doplňují naše učivo prvou-
ky a přírodovědy. Pokud bude očekávaný program stej-
ně zdařilý, jako ten předchozí, mají se školáci opravdu
na co těšit!          Pavlína FialoVá, ZŠ Zadní Třebaň

Všenory - Herečka Eliška Balzero-
vá, zpěvačka Ewa Farna či hudeb-
níci Jiří Stivín a Jan Matěj Rak
přidali své podpisy pod petici za
zachování původních nádražních
budov ve Všenorech. 
Od června ji podepsalo přes 1800 li-
dí, nejčastěji obyvatel obcí podél tra-
ti a je možné ji podepsat i nadále.
„Lidé, kteří petici podporují, nejsou
proti rekonstrukci trati. Naopak. Ce-
lý region na ni už dlouho čeká. Jde
jen o způsob provedení. Ten musí
být v souladu s potřebami místních
občanů - s tratí se do budoucna počí-
tá zejména pro příměstskou dopra-

vu,“ řekl Jakub Špetlák z Iniciativy
Zastávky Černošice, Všenory, Srb-
sko. V původním návrhu optimaliza-
ce je totiž i kontroverzní návrh na
zbourání budovy zastávky ve Všeno-
rech. Iniciativa s odborníkem na že-
lezniční stavitelství z pražského
ČVUT Karlem Hájkem předložila
vlastní architektonickou studii vše-
norské zastávky. Ta počítá se zacho-
váním a rekonstrukcí současných
budov včetně dřevěného přístřešku,
vybudováním výtahů, zklidněním
dopravy před zastávkou a vybudová-
ním parkovacích stání podél nástu-
piště ve směru na Prahu.            (pan)

Gottův pohřeb »zrušil« třebaňské posvícení

V MUZEU. Zadnotřebaňští školáci v berounském Mu-
zeu Českého krasu. Foto Pavlína FIALOVÁ

Školáci se dozvěděli, že sopky mohou přinášet i užitek

Z našeho kraje 
* Sbírku použitého ošacení, lůžko-
vin, látek a domácích potřeb pořádá
OÚ Zadní Třebaň spolu s Diakonií
Broumov. Zabalené věci můžete
odevzdávat na obecním úřadu do 11.
října. (pef)
* Farmářské trhy organizuje 12.
října od 8 do 12.00 u zámku v Dob-
řichovicích místní radnice. (ak)
* Čipování psů se uskuteční před
Obecním úřadem v Letech 12. 10.
od 16 do 16.30. Cena 500 Kč. (bt)
* Drakiáda se koná 15. 10. od
16.30 u fotbalového hřiště v Dobři-
chovicích. Organizátoři z TJ Sokol
lákají na soutěže, sladké odměny i
společné opékání buřtů.               (ak)
* Burzu škol pro žáky končící ZŠ
organizuje 16. 10. od 10 do 16.00 v
berounském Kulturním domě Plzeň-
ka město Beroun a úřad práce.   (zzi)
* Cestovatelskou besedu s promí-
táním na téma Hadí řeka hostí 17.
října od 19.30 vinárna zámku v
Dobřichovicích. (ak)
* Tradiční vítání občánků pořádá
19. 10 od 9.30 v obecním sále u
Kafků v Letech místní radnice.   (bt)
* U havárie policejního vozu poblíž
obce Kuchař zasahovali 5. 10 dopo-
ledne řevničtí záchranáři. Jeden pa-
cient utrpěl středně těžká zranění,
druhý byl zraněn lehce. Oba byli
převezeni k dalšímu ošetření do ne-
mocnice v Praze. (bob)
* Požár dodávky mezi Řevnicemi a
Halouny likvidovali 4. 10. řevničtí
profesionální hasiči. Vůz, který byl
ohněm zcela zachvácen, uhasili vo-
dou. Příčina požáru je v šetření. (jh)

S populárním zpěvákem Karlem Gottem, který ze-
mřel na akutní leukémii 1. 10., se měli potřebu
rozloučit i někteří obyvatelé Zadní Třebaně. Pod
plochou, kde se jindy vyvěšují smuteční oznáme-
ní, hořely celý první říjnový týden svíčky, byly zde
květiny a dokonce i Gottův portrét. A nejen to -
obecní úřad se vzhledem ke státnímu smutku vy-
hlášenému v souvislosti se zpěvákovým úmrtím na
12. 10. rozhodl zrušit dlouho plánovanou oslavu
tradičního Havelského posvícení. Na náhradním
termínu se zastupitelé do uzávěrky tohoto vydání
NN nedohodli.               Text a foto NN M. FRÝDL

Zachraňte zastávku! vyzývají umělci



Naše noviny 20/19 REKLAMA, Strana 10



Strana 11, CESTY, REKLAMA Naše noviny 20/19

Výlet do Saského Švýcarska podnik-
li zahrádkáři z Hlásné Třebaně.  Bas-
tei, kam jsme dorazili, patří mezi
nejnavštěvovanější místa regionu.
Každého okouzlí množstvím stolo-
vých hor a rozmanitostí skalních út-
varů, jejichž vrcholky nabízí velko-
lepé výhledy. Je to přírodní rezerva-
ce s rozlohou asi 800 hektarů. Nej-
větší atrakcí je kamenný most v dél-
ce 76 m, vklíněný mezi skály. Vznikl
již v roce 1826, kdy se Saské Švý-
carsko začalo zpřístupňovat prvním
turistům. Krásné pískovcové věže
tyčící se nad hlubokou roklí. Byla to
opravdu paráda! Pokochali jsme se,
občerstvili a popojeli dále k zámku

Pillnitz, který sloužil jako rezidenční
sídlo saských kurfiřtů a králů. Ob-
rovský  komplex budov - Nový pa-
lác, Horní palác s čínskými motivy
na fasádě, kaple, pivovar - napo-
dobuje čínské exteriéry i interiéry.
Zahrada kolem zámku byla za drže-
ní kurfiřtů značně rozšířena o anglic-
kou část, sbírku jehličnanů i kolekci
rostlin z celého světa.  Raritou je nej-
starší japonská kamelie v Evropě -
byla přivezena  a zasazena již  v roce
1801. Vedle ní stojí velká železná
stavba, která po speciálních kolejích
kamelii v zimě ochraňuje. Dobře vy-
myšlené. Park doplňují pavilony a
budovy, třeba dům palem nebo oran-

žérie. Park je bezvadně udržovaný,
je zde spoustu starých a obrovských
stromů. Tak obrovský platan jsem
ještě nikdy neviděla. Nyní obklopuje
zámek šest různě koncipovaných za-

hrad o celkové rozloze 28 hektarů.
Byl to velmi podařený výlet, děkuji
Martinovi a Vladimírovi, kteří to vše
vymysleli a hlavně zajistili. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

výroba a tisk
dopisních obálek
www.frances.cz

STAVEBNINY

JŮZAP ŘENÍ PČJ
k ák

SU ĚÍVŘ Z
  á

Z ARMADARMA

S VEAAVTTAS VEBNINY
czal.ok.rwww

VEBNINY
cz

Zahrádkáři si udělali výlet do Švýcarska
OBDIVOVALI MOST VKLÍNĚNÝ MEZI SKÁLY I BÝVALOU REZIDENCI SASKÝCH KURFIŘTŮ A KRÁLŮ

Pronajmu
STYLOVOU RESTAURACI
v Řevnicích
Počet míst cca 45-55, 2 venkovní 
zahrádky pro cca 40 osob. Celková 
přibližná plocha 345m2 včetně zahrádek 
a zázemí. Vytápění plynovým kotlem,
radiátory a podlahové topení.

Kontakt pro prohlídky a další
informace: rybarik@email.cz

V SASKÉM ŠVÝCARSKU. Výprava hlásnotřebaňských zahrádkářů v areálu
zámku Pillnitz. Foto ARCHIV
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Dobřichovice zničily Slavii z Drahelčic
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE 

Poberouní - Sedm branek nasázeli
fotbalisté Dobřichovic Slavii Dra-
helčice a usadili se na čele tabulky
III. třídy okresu Praha-západ. Tře-
baňský ostrovan schytal v Pras-
kolesích »čtyřku« a v téže soutěži
na Berounsku je poslední.       (mif)
LETY, krajská I. B třída
Sedlčany B - FK Lety 0:0 (PK 4:3)
Úvod patřil hostům, ale domácí po-
stupně srovnali krok. Po přestávce si
Lety vypracovaly několik šancí, gól
se jim však vsítit nepodařilo. V závě-
ru domácí zatlačili hosty na jejich
polovinu. Z penaltového rozstřelu
získaly druhý bod Sedlčany.       (jik)
Lety - MFK Dobříš B 4:1
Branky: Jarolím, Chalupa, Mě-
chura, Veselý
Na mokrém trávníku se hrál od prv-
ních minut svižný fotbal. Ve 23. mi-
nutě šli po rohu hosté do vedení. Ve
30. minutě se k odraženému míči do-
stal Jarolím a střelou k tyči vyrovnal.
Druhý poločas zahájili domácí ak-
tivně.  Ve 47. minutě uvolnil Jiří Kis-
cher v pokutovém území Chalupu a
jeho křižná střela se od tyče odrazila

do sítě - 2:1. Další gól přidal v 54.
minutě po centru Dominika Kischera
Měchura. Hosté začali hrát vabank,
zatlačili domácí před jejich branku a
měli několik šancí. V závěru nejprve
trefil Chalupa lobem břevno, v 89.
minutě uvolnil Chalupa Veselého,
který prostřelil brankáře a uzavřel
skóre pohledného utkání.             (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Neumětely 2:1
Branky: J. Kučera, Klusák
Karlštejnu nevyšel první poločas,
soupeř si vytvořil více šancí a přidal
i gól do šatny. Domácí se ve druhé
části zlepšili, vyrovnali skóre, nadě-
je držel svými zákroky gólman Kli-
ment. Pět minut před koncem zmra-
zil hosty druhou brankou Klusák a
Karlštejn si tak připsal cenné tři bo-
dy. Michal ŠAMAN
Beroun B - Karlštejn 6:0

DOBŘICHOVICE, III. třída
Dobřichovice - Drahelčice 7:0
Branky: Šlapák Marcel 3, Křivá-

nek (z penalty), Hartman,  Větro-
vec, Chvojka
Drahelčická Slavia si z Dobřichovic
odvezla pořádný »ranec«. Domácí si
s chutí zastříleli a upevnili si prven-
ství v tabulce. (mif)
Vonoklasy - Dobřichovice 2:6
Branky: Větrovec 2, M. Šlapák 2,
Císař, Štědroňský
Derby, jemuž kromě většího počtu
diváků (45) a lepšího počasí nechy-
bělo nic. Vysoké tempo, pěkné kom-
binace, emoce, tvrdé souboje i hodně
gólů - to vše bylo k vidění. Hosté se
konečně sešli v kompletní sestavě a
předvedli nejlepší výkon podzimu.
Ani domácí nehráli špatně a zejména
v útoku byli velmi nebezpeční, ne-
měli však rozdílového hráče - Mar-
cela Šlapáka, jenž na těžkém terénu
doslova létal.   Miloslav oMÁČKA

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Praskolesy - oZT 4:0
Ostrovan v první půli vedoucí tým
tabulky hodně potrápil a měl dokon-
ce i více šancí. Bohužel dva vlastní

góly mezi 50. a 60. minutou vzaly
OZT naději na bodový zisk.    (Mák)
oZT - Nižbor 0:1 

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - Hýskov 2:2
Branky: Černý, Vejvoda Josef
Do utkání se silným soupeřem jsme
vstoupili aktivně, dobře jsme kombi-
novali, po pár minutách jsme nastře-
lili břevno a následně během chvíle
vsítili dva góly. Bohužel jsme nedo-
kázali využít další šance, po půl ho-
dině jsme měli vést 4:0 a bylo po zá-
pase. Už na konci prvního poločasu
jsme ale byli pasivní a ve druhé půli
jsme na to jen navázali. Vůbec se
nám nedařilo, hodně jsme kazili a
soupeře nechali vyrovnat.            (stš)
Loděnice B - Všeradice 0:3
Branky: Kácha, Silbernágl, Černý

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Červený Újezd 3:2
Branky: Novák, Maštalíř, Pitauer
Domácí ještě deset minut před kon-
cem prohrávali 1:2. Pak se trefil ve-
terán Maštalíř a o stoprocentním zis-
ku pro Řevnice rozhodl krátce před
závěrečným hvizdem Pitauer. Pro
domácí to bylo první vítězství v no-
vém ročníku soutěže. (mif)
Kazín B - Řevnice 6:1
Branka: Průša

V Řevnicích se na závěr letní tenisové sezony hrál už 22. ročník populár-
ního Václavského turnaje. Zápolení párů, kdy spolu hrají děti s rodiči, le-
tos ovládli v hlavní kategorii Vladimír Novák se synem Viktorem, mezi
mladšími Jan Nejedlý a syn Oskar. Na snímku jsou nejlepší 3 páry z hlav-
ní kategorie: vpravo vítězové Novákovi, vlevo druzí Hovorkovi, vzadu třetí
Langhammerovi. Turnaj se konal poslední zářijový víkend, poprvé na kur-
tech Sportclubu za vodou. (Dokončení na straně 9) Foto ARCHIV             (šv)

Drobečka si domů odvezli Novákovi

V sobotu 28. září se ve Svinařích ko-
nal poslední letošní rychlostní zá-
vod, VII. ročník 38 zatáček S.H.V.
Závodu se účastní pouze stroje Sta-
dion, tj. mopedy do 50 ccm a roku
výroby 1970. 

Za přihlížení asi čtyř desítek diváků
odstartovalo 25 strojů ve 3 kategori-
ích. Okruh dlouhý 11 km vedl ze
Svinař přes Hodyni, Liteň, Leč, Sku-
hrov i Hatě zpět do Svinař. Katego-
rie Klasik jela 1 kolo, Klasik R dvě a

kategorie Special 3 kola. Kategorii
Klasik (neupravené) vyhrál M. Še-
bek z Hostomic, druhý projel cílem
R. Mrtvý z Lochovic, třetí M. Kozák
ml. ze Svinař - všichni na S11. V ka-
tegorii Klasik R (rychlé, upravené)
zvítězil J. Staněk z Hudlic, druhý do-
jel Z. Maryzko z Hovorčovic a třetí J.
Vostárek z Hostomic - opět všichni
na S11. V kategorii Special dojel prv-
ní J. Staněk na S11, druhý M. Mařík

na S11 z Kladna, třetí Z. Maryzko na
S22. Pro první tři závodníky třídy
Klasik byly připraveny věnce, pro
kategorii Klasik R a Special poháry,
všichni obdrželi dárkové tašky. Díky
pořadatelům za organizaci a závod-
níkům za pěkný zážitek. Za rok na-
shledanou na původní trase, jež mu-
sela být letos kvůli objíždkám upra-
vena. Karel a Jitka VEVErKoVI,

Svinaře
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Mopeďáci na stadionech zdolávali osmatřicet zatáček

Házenkáři nenechali
domácím ani bod
Poslední zářijovou sobotu se druž-
stva řevnických »národních« házen-
kářů vydala do pražských Modřan.
Nejprve muži Řevnic zvítězili
22:10. Smíšené družstvo mladších
žáků a žaček odehrálo vyrovnaný
zápas, který získalo až v závěru ry-
chlými protiútoky 16:12. Starší žáci
měli proti nezkušeným hráčům do-
mácích ulehčenou práci a po poloča-
se 15:1 vyhráli 25:2. Dorostenci
hráli v Přešticích vyrovnaný zápas,
který i smírně skončil - 20:20. 
První říjnovou sobotu změřili Řev-
ničtí na domácím hřišti síly se Spoji.
V deštivém počasí se nejprve utkala
smíšená družstva - naši měli střelec-
ky navrch a mohli se radovat z vý-
hry 32:20. Mladší žáci vyhráli 21:9.
Muži první půli zvládali vcelku leh-
ce (11:7), ve druhé sice polevili, ale
dva body za výhru 17:15 udrželi.
František ZAVADIL, NH Řevnice

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
12. 10. 10:15 Tlustice - FK Lety
19. 10. 15:30 FK Lety - Rožmitál p/T

KARLŠTEJN, okresní přebor
12. 10. 15:30 Karlštejn - Zaječov     
19. 10. 12:30 Drozdov - Karlštejn

DOBŘICHOVICE, III. třída
12. 10. 16:00 Dobřichovice - Úhonice
20. 10. 15:30 V. Přílepy - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
12.10. 15:30 Všeradice - OZT
20.10. 15:30 OZT - Hostomice 

VŠERADICE, III. třída
12. 10. 15:30 Všeradice - Zad. Třebaň
20. 10. 15:30 Hudlice - Všeradice

ŘEVNICE, IV. třída
13.10. 16:00 Řevnice - Rudná B 
20. 10. 15:30 Roztoky B - Řevnice

NA TRATI. Účastníci svinařského závodu. Foto Jitka VEVERKOVÁ


