
Poberouní - Třicet let, které uply-
nuly od konce komunistické zlo-
vlády a začátku obnovování demo-
kracie v Československu, resp. Čes-
ku, oslaví obyvatelé mnoha obcí a
měst po celé zemi. I v Poberouní.
Připomenout si některou z demon-
strací listopadu 1989, kdy se národ
sjednotil ve svém boji za demokra-
cii, si budete moci v Řevnicích v so-
botu 16. 11. Město ve spolupráci s
Modrým domečkem a Základní
uměleckou školou pořádá akci na-
zvanou Sametové setkání.
Přijďte v dobovém oblečení, s trans-

parenty prožít příjemné dopoledne.
Sraz účastníků je v 10 hodin u míst-
ního Zámečku. Odtud se symbolický
průvod přesune na náměstí. Před
Modrým domečkem je připraven
kulturní program s hudebním vy-
stoupením, včetně dobového občer-
stvení. Bavit vás budou například
děti z pěveckého a literárně drama-
tického oddělení ZUŠ. Zazní také
krátké proslovy. K vidění bude foto-
grafická výstava Úctyhodní. Někteří
z účastníků akce se poté přesunou
hromadně vlakem do Prahy, kde se
zúčastní demonstrace pořádané spol-

kem Milion chvilek pro demokracii.
Listopadové události roku 1989 si
připomenou také v nedalekých Dob-
řichovicích. Hlavním partnerem
Města Dobřichovice a organizáto-
rem vzpomínkových akcí je Dobři-
chovická divadelní společnost. Pro
širokou, nejen dobřichovickou ve-
řejnost se chystají dvě akce. První z
nich se bude konat v sobotu 9. 11. od
14.00 v centru městečka pod heslem
Nechceme zpátky aneb Živé obrazy
ze 17. listopadu 89. Organizátoři při-
pomenou nejdůležitější okamžiky té
doby. (Dokončení na straně 2) 

Traktor nezachránili,
škoda je 650 tisíc
Hlásná Třebaň - Šest set padesát ti-
síc korun. Takovou škodu podle vy-
šetřovatele způsobil 26. 10. požár
traktoru na poli u Hlásné Třebaně. S
ohněm se »praly« tři hasičské sbory.
„K zásahu jsme vyjeli před půl os-
mou večer, jednalo se o požár trak-
toru v plném rozsahu,“ uvedl řev-
nický profesionální hasič Pavel
Vintera s tím, že jeho kolegové mu-
seli při hašení obléct dýchací tech-
niku. „Ihned po uhašení požáru byla
naše jednotka odvolána k jiné udá-
losti a na místo bylo vysláno vozid-
lo profesionálních hasičů z Berou-
na,“ dodal. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Na náves dorazí sv. Martin - strana 2
* Nový »učňák« za 80 milionů - strana 7
* Deváťáci si vybírali práci - strana 9

Řevnice - Dvakrát krátce po sobě
triumfoval nedávno dokončený
bytový komplex Corso Pod Lipa-
mi v Řevnicích. Nejprve se stal ví-
tězem XXVI. ročníku Grand Prix
Architektů – Národní ceny za ar-
chitekturu (viz NN 21/19), vzápětí
byl oceněn i titulem Stavba roku
2019. »Duchovním otcem« pro-
jektu a jedním z jeho investorů je
řevnický patriot Petr KOZÁK.
Jaké byly tvé bezprostřední pocity
poté, co ses dozvěděl o triumfu Cor-
sa v Grand Prix Architektů – Ná-
rodní ceně za architekturu 2019?
Radost, štěstí, zadostiučinění…?

Slavnostní vyhlášení vítězů se kona-
lo v Panteonu Národního muzea.
Stáli jsme tam na stupínku s ženou
Helenou i architekty, a v tomto vzne-
šeném prostředí mně připadalo, že je
to nejúžasnější, co mě mohlo potkat.
Teď samozřejmě bych řekl, že úžas-
ných věcí je celá řada, ale v tu chví-
li to prostě byl pocit, jaký jsem ještě
nikdy nezažil. 
Do soutěže se letos přihlásilo re-
kordních 321 projektů. Co podle te-
be rozhodlo právě o vítězství Corsa,
čím Corso přesvědčilo porotce?
Myslím, že největší roli sehrál lidský
rozměr. (Dokončení na straně 3)   (mif)

POČTYŘIADVACÁTÉ. Zadnotřebaňští turisté vyrazili na Šumavu. Počtyřiadvacáté. (Viz str. 13) Foto NN M. FRÝDL

Petr Kozák při přebírání ocenění
Stavba roku.               Foto ARCHIV

Průvod zastaví policejní kordon
POBEROUNSKÉ OBCE I MĚSTA SI PŘIPOMENOU 17. LISTOPAD 1989

4. listopadu 2019 - 22 (762) Cena výtisku 7 Kč

Ochotníci z Krkonošpřivezli osm ocenění 

Stavba roku? Věčný souboj s časem a neustálé hledání

Chata shořela, uvnitř
byl mrtvý muž a pes
Černošice - K požáru chaty v Čer-
nošicích byli 26. října dopoledne
přivoláni záchranáři a hasiči. Uvnitř
objektu našli mrtvolu staršího muže.
V chatě zahynul i pes.
„Ošetřili jsme starší ženu, která se
nadýchala kouře a byla v šoku,“ řekl
ředitel řevnické záchranky Bořek
Bulíček. „Jeden ze zasahujících ha-
sičů se lehce poranil na ruce, pozdě-
ji byl ošetřen a převezen na popále-
ninové centrum další hasič, kterému
oheň sežehl záda. Hasiči během zá-
sahu vynesli z objektu tři pro-
pan–butanové lahve. Předběžná
škoda podle vyšetřovatele činí 700
tisíc Kč, příčina je v šetření.      (mif)

Školy se chystají
stávkovat. Některé
Poberouní - Stávku za vyšší platy
učitelů vyhlásily na středu 6. listo-
padu školské odbory. Školy by měly
celý den zůstat zavřené nebo mít
omezený provoz. 
Svůj záměr odboráři zveřejnili v pá-
tek 1. 11. s tím, že podrobnosti oz-
námí v pondělí 4. 11. - v den, kdy
vyšly aktuální NN (uzávěrku měly v
neděli 3. 11.). Hned v pátek jsme os-
lovili ředitele všech ZŠ v okolí s do-
tazem, zda se ke stávce připojí, nebo
ne. „Naše škola plánovanou stávku
určitě podpoří, ale o tom, jakou for-
mou a v jakém rozsahu, budeme
jednat se všemi vyučujícími v pon-
dělí ráno. Naše společné stanovisko
týž den sdělíme rodičům prostřed-
nictvím žákovských knížek a na we-
bových stránkách školy,“ uvedla
Iveta Černá, ředitelka ZŠ F. J. Řezá-
če Liteň. Naopak škola v Osově po-
dle slov ředitelky Soni Kocmanové
se stávkou nepočítá. Stávkovat nebu-
dou ani kantoři zadnotřebaňské má-
lotřídky. (Dokončení na str. 11)    (mif)
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Pokojný průvod zastaví policejní kordon
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V rámci dobřichovických možností,
samozřejmě. Prostor před přístavbou
základní školy se na chvíli přemění
na pražskýAlbertov, kde vystoupí
studentští vůdci s autentickými pro-
jevy, pak se přítomní vydají v průvo-
du na Vyšehrad, kde položí květiny u
hrobu K. H. Máchy (rozuměj prostor
před budovou MěÚ ve Vítově ulici),
aby se posléze vrátil zpět do centra,
kde bude na Národní třídě (v ulici 5.
května) zastaven policejním kordo-
nem a posléze i zezadu z »VB cent-
rály« obklíčen.
Následovat bude policejní zásah a
vyhnání demonstrantů na nádvoří
dobřichovického zámku, kde si při-
pomeneme několik zásadních mo-
mentů spojených s okny a balkonem
Melantrichu, abychom se pak stři-
hem přenesli do současnosti a navzá-
jem si řekli, co si myslíme o součas-
né politické situaci a atmosféře ve
společnosti.
Druhá akce se uskuteční ve čtvrtek

14. listopadu od 19.30 v místní soko-
lovně. Do Dobřichovic přijede Ladi-
slav Špaček, někdejší tiskový mluv-
čí a jeden z nejbližších spolupracov-
níků prezidenta Václava Havla.
Hlavní protagonista večera má při-
pravenu přednášku plnou vzpomí-
nek a zážitků, doplněnu o bohatou
fotodokumentaci. Po přednášce bude
na stejné téma následovat beseda s
diváky. Bude to ideální příležitost
alespoň na chvíli zapomenout na ten
stávající marasmus, který na Hradě
panuje, a vrátit se ve vzpomínkách

do dob, kdy jsme ještě měli prezi-
denta, kterého nám záviděl celý svět.
Kapacita sálu je omezená, moudří
diváci si zajistí vstupenku v jednom
z předprodejů – Caffe Galerie Bím,
Infocentrum Dobřichovice nebo
www.divadlodds,cz – Vstupenky. 

Zazní písně Karla Kryla
V neděli 17. listopadu si listopadové
události roku 1989 budou připomí-
nat na návsi v Letech.
O zahájení se v 10.00 postará sta-
rostka, která svým proslovem uvede

kulturní program. Nejprve zahraje
na housle Miroslav Cvanciger, zaz-
pívá operní pěvkyně, členka komor-
ního sboru Martinů Voices Ludmila
Kromková. Pak kytarista Martin
Svozílek a jedenáctiletý akordeonis-
ta František Buchtele přednesou sk-
ladby Karla Kryla a písničkářů di-
sentu. Pro děti sehraje od 11. 00 v sá-
le U Kafků Divadlo Koloběžka po-
hádku Co medvědi o podzimu nevě-
dí, dospěláci mohou od 10 do 11.00
na radnici nahlédnout do pamětní
knihy Letů a obecní kroniky. U ohně
si opečeme buřty, zazpíváme, zavz-
pomínáme a trochu si popovídáme.

Pavla NOVÁČKOVÁ,
Jiří GEISSLER, Dobřichovice
Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

Pietní akt na hřbitově
uzavřela čestná salva
Pietní akt - pocta prof. Antonínu
Krbcovi pořádaná uniformovanými
členy Praporu SOS Falknov nad
Ohří se konal 26. října na hřbitově -
ve Tmani. Tmaňský rodák Antonín
Krbec byl zastřelen spolu s dalšími
Čechy v napjaté době před začát-
kem druhé světové války při ochra-
ně našich hranic zfanatizovaným
kolegou německé národnosti. Nás-
ledně mu byl prezidentem Edvardem
Benešem vypraven státní pohřeb.
Falknovští, starosta Tmaně i členo-
vé dětského centra  Světlušky polo-
žili květiny, byly zapáleny svíčky a
zazněl husitský chorál Ktož jsú Bo-
ží bojovníci. Vzdali jsme čest mi-
nutou ticha i hymnou. V závěru muži
v dobových uniformách vystřelili
slavnostní salvu. Po pietním aktu ná-
sledovalo na pozvání starosty pose-
zení na obecním úřadě.    Text a foto
Jana Šmardová KOULOVÁ, Tmaň

Řevničtí pojedou slavit
na Letnou, přidejte se!
Sejít se v sobotu 16. listopadu na
Letné, kde v roce 1989 vyvrcholila
snaha českých občanů získat zpět
»vládu věcí svých« má dnes stejný
význam jako před 30 lety. Oslavme
tam, co se tehdy podařilo, a užijme
si společenství tisíců dobře naladě-
ných, otevřených lidí.
Potkat se na Letné má cenu! Přijít o
svobodu a demokracii, kterou jsme
tehdy získali, může být dnes pře-
kvapivě snadné. Připravuje se zákon
omezující nezávislost justice, sílí
tlak na veřejnoprávní média a novi-
náře, jsou zpochybňovány tajné
služby, které upozorňují na aktivity
Ruska nebo Číny...   
Lidé, kteří jsou pro své ekonomické
zájmy nebo moc schopni udělat co-
koliv, bývalí estébáci v čele státu i
spojenci Moskvy a Pekingu by měli
vidět, že je opravdu hodně lidí, kteří
nejsou hloupí ani lhostejní a nesou-
hlasí s tím, o co se snaží. Čím víc
nás bude, tím menší bude jejich od-
vaha zavést v Česku »stabilizova-
nou společnost«. Dobrých důvodů,
proč být v sobotu 16. listopadu ve
14.00 hodin na Letné, je hodně. 
Kamil Miroslav ČERNý, Řevnice

Oslavy Svatomartinského posvícení se budou konat v sobotu 9. listopadu
na návsi v Letech. Návštěvníci se mohou těšit na jedenáctileté rockery,
multižánrovou cimbálovou muziku, která hraje s předními orchestry folk-
lór, filmovou hudbu a rock, pohodový pop i profesionální mezinárodně ús-
pěšnou ohňovou show. Na závěr společně rozsvítíme Lety v lampionovém
průvodu. Na menší děti čeká skákací hrad, řetízkový kolotoč, úkoly a sou-
těže, větší mohou vyzkoušet střelnici a obří skluzavku. Gurmáni vedle
mnoha »klasických« stánků s občerstvením ochutnají sváteční svatomar-
tinské víno, zabijačkové pochoutky a zasoutěží si v pojídání posvícenských
koláčů. Tradičně vystoupí také děti z MŠ a oceníme ty, kteří nezištně pra-
cují pro náš region. Program posvícení:
13.00 -18.00 JARMARK - zabijačkové pochoutky, posvícenské koláče, sva-
tomartinské víno a další dobroty pro malé i velké
13.45 – VYSTOUPENÍ MŠ Lety, Školinka NONA 
14.15 – PŘÍJEZD SV. MARTINA na koni, přípitek Svatomartinským vínem
14.25 - DOBI BOYZ – koncert mladých rockerů z Dobřichovic
14:45 - SOUTĚŽ v pojídání posvícenských koláčů
15.05 – PŘEDÁNÍ CENY NN 
15.20 – PŘEDÁNÍ LETOVSKÉ CENY
15.40 – DM BAND – klasický poprock
17.00 – CIMBÁLOVÁ MUZIKA Milana Broučka 
18.00 – OHŇOVÁ SHOW – Pa-li-Tchi, Síla a umění ohně
18.15 – LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Foto Ivan LÁTAL Markéta HUPLÍKOVÁ, místostarostka Letů

Jméno letošního laureáta Ceny NN se lidé dozvědí v sobotu 9. listopadu

Na letovskou náves dorazí svatý Martin

Lety - Kdo získá letošní Cenu Našich novin?
Jméno aktuálního »majitele« ocenění určené-
ho lidem, kteří se nezištně zasazují o to, aby se
v našem kraji žilo lépe, se veřejnost dozví v so-
botu 9. listopadu krátce po třetí hodině odpo-
lední. Laureát bude tradičně vyhlášen v rámci
programu Svatomartinského posvícení na
návsi v Letech (program viz výše).
V posledních dnech ještě dorazily další prefe-
renční hlasy, které se výrazně promítly do vý-
sledků letošní Ceny. Pokud se chystáte některého
z navržených finalistů podpořit, máte čas do pát-
ku 8. listopadu. Svůj podepsaný a stručně odů-
vodněný hlas můžete posílat na adresu redakce
NN. Pamatujte, že každý hlas může být rozhodu-
jící a může rozhodnout o vítězi. Kromě toho získá
vylosovaný autor některého z preferenčních hlasů
dárkový balíček od redakce a tisícikorunovou
prémii od partnera Ceny NN, firmy K&V Elektro. 
Více o minulých cenách si můžete přečíst na
stránkách http://cnn.nasenoviny.net.

Josef KOZÁK, (mif)

Finalisté Ceny NN 2019
1. FIALOVÁ Jana, Vižina - za práci pro svoji
obec, za organizování kulturních i sportovních
akcí, za spolupráci s NN
2. FLEMR Jan, Řevnice - za organizování
ochotnického divadla, spolupráci s lidovou muzi-
kou Notičky, aktivity spojené se sborem Canto
Corso, organizaci Pivního festivalu, pomoc a
podporu akcí i spolků v Řevnicích a okolí
3. JANDUSOVI Štěpánka a Petr, Řevnice - za
to, že většinu svého volného času věnují žákům
házenkářům
4. KEPKOVÁ Olga, Řevnice - za vedení oddílu
skokanek přes švihadla Rebels O.K., s nímž sklí-
zí 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 pracovní povinnosti
6. KOBLÍŽKOVÁ Eugenie, Dobřichovice - za
propagaci hudby mezi dětmi, organizaci klavírní
soutěže Středočeského kraje a za práci pro ochot-
nické divadlo

7. KRATOCHVÍL Václav, Dobřichovice - za
dlouholetou intenzivní a všestrannou práci pro
Dobřichovice, 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 liteňského zámku a zachování
odkazu operní pěvkyně Jarmily Novotné, jež je s
tímto místem spjata
9. SAHÁNKOVÁ Alena, Všenory - nadšená
knihovnice, milovnice historie, za propagaci
Všenor a našeho regionu prostřednictvím knihov-
ny ve Všenorech
10. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň - za
Holky v rozpuku, za naději, že radostný život
nekončí na nějakém věkovém horizontu, za spo-
lupráci s NN
11. VÁŇA Petr, Karlík - za organizaci sochař-
ských sympozií, za propagaci našeho kraje pro-
střednictvím svých sochařských děl
12. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za intenzivní
práci pro obec i místní Kynologický klub
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Stavba roku? Věčný souboj s časem...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Chtěli jsme, aby se zde, v Řevnicích,
lidé cítili dobře, aby se zde potkáva-
li, aby zde korzovali. A členům komi-
se se zde nakonec asi také líbilo -
sami se u nás vyfotili...
Na základní kameny jednotlivých
staveb komplexu jste klepali v listo-
padu 2015. Čím vším jste si spolu s
ostatními tvůrci a investory projektu
za ty čtyři roky prošli, museli projít?
Byl to věčný souboj s časem a neu-
stálé hledání. Jak který detail, materi-
ál, barva, technologie, spolu budou
ladit, zda budou funkční a také, zda
odolají zubu času. 
Na co v souvislosti se stavbou už
nikdy nezapomeneš a na co bys nao-
pak rád zapomněl hodně brzy?
Určitě nezapomenu na ten skvělý
realizační a řídící tým a jejich nadše-
ní pro projekt. Spojení lidí, kteří
chtějí udělat funkční a zároveň krás-
nou věc, je nezapomenutelný zážitek.
Na co bych rád zapomněl? Na per-
manentní stres s neustálým prodlužo-
váním dokončení stavby. 
Existuje něco, nač jsi v souvislosti s
Corsem opravdu hrdý?
Opravdu hrdý jsem na to, že Řevnice
získaly místo pro setkávání obyvatel,
krásnou architekturu navazující na
historickou výstavbu architekta So-
chora a místo, které si užívají děti,
které tudy procházejí. Architektura je
jako divadlo, má neustále překvapo-

vat, inspirovat, ale také poskytovat
zákoutí klidu a jistoty. I to je jeden z
důvodů, proč jsme vložili značnou
peněžní částku do biodynamického
veřejného osvětlení na pěší cestě,
které se stalo vůbec první realizací

svého druhu v České republice. 
Je komplex definivně hotový, nebo
jste ještě ve stadiu dokončování? Co
případně zbývá »dotáhnout«?
Právě nyní uvádíme do provozu pro-
stor zvaný Meandr, kde mohou lidé
sdílet pracovní místa, kancelářské
vybavení a kuchyňky, aniž by museli
cokoli sami kupovat. Prostě si prona-
jmou pracovní místo na flexibilní do-
bu podle své potřeby. 
K úplnému dokončení celého kom-
plexu Corsa nám zbývá dodělat sál
pro společenské události. 
S Corsem jste uspěli i ve druhé z
prestižních architektonických soutě-
ží – pár dnů po zisku Grand Prix se
řevnický areál stal i Stavbou roku
2019. Jak sis užil přebírání ocenění
ve starobylé Betlémské kapli?
Mezi sedmnácti finalisty byla většina
úžasných a skvělých staveb. Už to, že
jsme byli mezi ně nominováni, pok-
ládám za obrovský úspěch. A to, že
jsme získali titul, je něco fantastické-
ho! U předávání jsme byli spolu s ar-

chitekty, projektanty a stavbaři. Byl
to pocit velké radosti, že jsme byli
skvělý tým a celé to sedmileté úsilí je
nakonec korunováno takovým úspě-
chem.  Myslel jsem také na  Řevnice,
aby i Řevničané sem chodili rádi, aby
zde »korzovali« a užívali si života v
místě, kde bydlí. 
Jsi velmi činorodý člověk, máš spou-
stu aktivit i nápadů. Jaké plány sp-
řádáš aktuálně?
Rád bych se vrátil k práci v obchodě.
Firmu K&V Elektro přebírají naše
děti a ve stále náročnějším konku-
renčním prostředí mohu být užitečný
zkušenostmi i prací v dozorčí radě. 
A pokud jde o Řevnice?
Myslím, že každý dobrý obyvatel má
přispět svým úsilím nebo schopnost-
mi k rozvoji města. Letos se nám po-
dařilo rekonstruovat Sokol a kino,
čeká nás ještě obnova celé střechy.
Věřím, že dokážeme být přívětiví a
přátelští, jak k návštěvníkům Řevnic,
tak i k vlastním obyvatelům. 

Miloslav FRÝDLSlavnostní zahájení stavby Corsa v listopadu 2015.       Foto NN M. FRÝDL

Filharmonik z Litně v Japonsku: Třetí císař, ceny stále stejné!

MÁME TO! Petr Kozák právě převzal ocenění Stavba roku. Foto ARCHIV

Z turné po Japonsku se před pár
dny vrátila Česká filharmonie.
Pozdrav čtenářům NN přímo ze
Země vycházejícího slunce poslal
její člen, hornista a obyvatel Litně
Jindřich KoLář.
Během letošního, bůhví už kolikáté-
ho turné České filharmonie po Ja-
ponsku, byl v říjnu uveden na trůn
císař Naruhito. Uvědomil jsem si, že
moje koncertní cestování po této
ostrovní Zemi vycházejícího slunce
začalo při přechodu vlády z císaře
Hirohita na Akihita, tedy předchůd-
ců současného panovníka. Císař Hi-
rohito vládl neuvěřitelných 63 let -
od roku 1926 - a to i během druhé
světové války. Nejběžnější japonská
100 yenová mince se nečísluje leto-
počtem, ale rokem od nástupu nové-
ho císaře, takže mince s čísly 60 a
více, byly naprosto běžné.
První asijské turné absolvovala Čes-
ká filharmonie v roce 1959, čili ce-
lých 30 let koncertovala v Japonsku
za vlády císaře Hirohita. Dalších 30

let, ale s výrazně zvýšeným počtem
koncertů absolvovala ČF za vlády

císaře Akihita. V této době dosáhla
poptávka po vážné hudbě v Japon-

sku asi vrcholu. Jezdily sem orchest-
ry, komorní soubory, sólisté nejen z
ČR, ale prakticky ze všech míst, kde
se vážná hudba produkovala. A pil-
ní, hudbu milující Japonci stále plni-
li a plní sály všech velikostí. Všech-
ny mají skvělou akustiku a jsou vy-
baveny veškerým pohodlím. V nej-
významnějším japonském sále Sun-
tory hall v Tokiu se pravidelně stří-
dají nejprestižnější světové orchest-
ry i nejvýznamnější sólisté.
Je zajímavé, že za dobu, co sem jez-
díme, za vlády kteréhokoliv z uve-
dených císařů jsou skvělé jídlo, bez-
konkurenčně nejlepší doprava a vě-
ci, se kterými se zde běžně setkává-
me, stále za stejné ceny. Zmiňovaná
100 yenová mince má k neuvěření
stále stejnou hodnotu.
Věříme, že i v éře císaře Naruhita
budou Japonci naší hudbu milovat.
Protože jak známo, hudba spojuje
národy. Pro mne osobně je to celoži-
votní a vzácné spojení. 

Jindřich KoLář, Tokio
V JAPONSKU. Jindřich Kolář před shintoistickým chrámem Meiji Shrine
v Tokiu.       Foto ARCHIV
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Úchvatná byla úchvatná! A získala 8 cen
DOBŘICHOVIČTÍ TRIUMFOVALI NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDCE DIVADELNÍCH SOUBORŮ VE VYSOKÉM N/J
Dobře odvedená práce… napjaté
očekávání… obrovské nadšení! Tak
nějak jsme se cítili, tak postupovaly
naše emoce, až jsme se radostí zh-
routili do židlí u našeho stolu, pokry-
tého cenami za představení Je úch-
vatná ve Vysokém nad Jizerou. Na

národní přehlídce divadelních sou-
borů v soutěžním programu vystou-
pilo sedm vybraných souborů z celé
republiky. Krakonošovo divadlo ob-
sadili ochotníci na celý týden, po
každém představení se odborná po-
rota dlouho radila a dohadovala, aby
hrajícímu souboru a nám všem zvě-
davým sdělila svůj názor a dobře mí-
něné rady hned po snídani druhý den
ráno. Já osobně jsem režírovala po-
prvé a nikdy bych nevěřila, že to
mohou být takové nervy – myslím to
očekávání verdiktu odborníků, kte-
rým velel režisér a pedagog Milan
Schejbal. Naše hra byla až ve čtvrtek
- o to bylo čekání delší...
Dočkali jsme se nevídaného úspěchu
ve všech směrech. Dvoustránková
recenze dramaturgyně P. R. Kohuto-
vé v místním časopise Větrník byla
skoro nadšená: „…V kontextu letoš-
ní přehlídky jsme poprvé viděli kom-
plexní tvar, s přesným dramaturgic-
korežijním konceptem, domyšlený a
pointovaný ve všech složkách (scé-
nografie, hudební plán, světelný
plán…) a velmi dobře interpretačně
odvedený, herecky i pěvecky. Dobři-
chovičtí jsou režií vedeni k uměře-
nosti a existenci na jevišti bez exhi-
bování. Kraluje jim samozřejmě Eu-
genie Koblížková v roli Florence.

Nejenže skvěle »zpívá«, ale dokáže
zprostředkovat i Florencinu šťastnou
povahu a její charizma. Výhrou in-
scenace je Dušan Navařík jako Cos-
ma McMoon. Hraje skvěle nejen na
klavír, ale dokáže existovat na jeviš-
ti a dávat o sobě vědět i ve výstu-
pech, kdy není v centru, minimalis-
tickými prostředky a s respektem ke
kolegům. Ondřej Nováček coby part-
ner Florence a neúspěšný herec je
spíše ironicky komentující a odolává
pokušení »rvát kulisy«. A Kateřina
Filla Věnečková, coby kreativní ka-
marádka a obdivovatelka Dorothy,
má v sobě přesnou míru skromnosti
a potrhlosti zároveň... Nelze než po-
děkovat tvůrcům za poučenost a důs-
lednost. Úchvatná byla úchvatná.“
Přestože nejsme pověrčiví, ani ne-
holdujeme zaříkávání a okultním vě-
dám, měli jsme s sebou tři »kamín-
ky« pro štěstí: 17.10. jsme hráli a ten
den měla dcera Hedvika svátek, zpě-
vačka Stáňa narozeniny a my s man-
želem Petrem safírovou svatbu (45
let). No, to by bylo, aby nám tyto
»události« neukázaly správnou ces-
tičku k vítězství! Náš soubor obdržel
osm ocenění: Kateřina Filla Věneč-
ková čestné uznání za roli Dorothy,
Ondřej Nováček čestné uznání za ro-
li St. Claira Byfielda, Eugenie Kob-

lížková cenu za roli Florence Foster
Jenkinsové, Dušan Navařík cenu za
roli Cosmy McMoona, Alena Řího-
vá cenu za režii a scénu i cenu Du-
šana Zakopala, Lenka Mejstříková ce-
nu za kostýmy a DDS Dobřichovice
cenu za inscenaci. Je úchvatná získa-
la přímou nominace do programu Ji-
ráskova Hronova 2020. Děkuji všem
zúčastněným!         Alena ŘíhOVÁ,

DDS Dobřichovice
Kina v okolí

KINO ŘEVNICE
6. 11. 20.00 JOKER
8. 11. a 16. 11. 17.30 POSLEDNÍ ARIS-
TOKRATKA
8. 11. 20.00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
9. 11. 13.30 FANY A PES
9. 11. 15.30 TOY STORY 4
9. 11. 17.30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
9. 11. 20.00 BITVA U MIDWAY
13. 11. 20.00 PLÁČ SVATÉHO ŠEBE-
STIÁNA
15. 11. 17.30 ADDAMSOVA RODINA
15. 11. 20.00 PANSTVÍ DOWNTON
16. 11. 13.30 OVEČKA SHAUN VE
FILMU: FARMAGEDON
16. 11. 15.30 MRŇOUSKOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA
16. 11. 20.00 LE MANS 66
17. 11. 15.45 BOLŠOJ BALET: KOR-
ZÁR 200

KINO CLUB ČERNOŠICE
12. 11. 19.00 SEDM STATEČNÝCH
14. 11. 19.00 STÍNY HORKÉHO LÉTA
18. 11. 19.00 TERORISTKA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
5. 11. a 11. 11. 17.30 (Po 18.30) HRA
5. 11. 20.00 ANTALOGIE MĚSTA
DUCHŮ
6. 11. a 14. 11. 17.30 (Čt 15.30) ROMÁN
PRO POKROČILÉ
6. 11. a 16. 11. 20.00, 8. 11. a 13. 11.
17.30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
7. 11., 9. 11. a 15. 11. 18.30 (So 20.00, Pá
17.30) ŽENSKÁ NA VRCHOLU
8. 11. a 18. 11. 20.00 (Po 17.30)
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
9. 11. 15.30 TLAPKOVÁ AKADEMIE
9. 11. a 20. 11. 17.30, 13. 11. 20.00
BITVA U MIDWAY
10. 11. 15.30 SNĚŽNÝ KLUK
10. 11. a 15. 11. 18.30 (Pá 20.00) JOKER
12. 11. 17.30 NÁRODNÍ TŘÍDA
12. 11. 20.00 BOŽÍ LÁSKA
14. 11., 16. 11. a 20. 11. 18.30 (So 17.30,
St 20.00) LE MANS 66
16. 11. 15.30 ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO 3D
17. 11. 10.00 FANNY A PES
17. 11. 14.00 OBČAN HAVEL
17. 11. 19.00 AMNESTIE
18. 11. 20.00 DOKTOR SPÁNEK OD
STEPHENA KINGA

KINO RADOTÍN
5. 11. 17.30 MLADÝ AHMED
5. 11. 20.00 VODA, KREV, RAKIJE A
ZOMBIE EPIDEMIE 
6. 11. 17.30 JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S
ŽIVOTEM SE PRÁT
6. 11. 20.00 SLAYER: THE REPENT-
LESS KILLOGY
7. 11. 17.30 ABSTINENT
7. 11., 9. 11. a 20. 11. 20.00 (So 17.00)
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
8. 11. 17.30 SNĚŽNÝ KLUK 3D
8. 11. 20.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
9. 11. 15.30 HURÁ NA POHÁDKY
9. 11. 19.15 NABARVENÉ PTÁČE
12. 11. 17.30 PARDON, NEZASTIHLI
JSME VÁS
12. 11. 20.00 LIDOŽROUT VEGETARIÁN
13. 11. 10.00 PŘES PRSTY
13. 11. 17.30 TINTORETTO – REBEL Z
BENÁTEK
13. 11. 20.00 NICK CAVE: 20 000 DNÍ
NA ZEMI
14. i 16. 11. 17.30 (So 20.00) AMNESTIE
14. 11. 20,00 LE MANS 66
15. 11. 17.30 ADDAMSOVA RODINA
15. 11. 20.00 DEŠTIVÝ DEN V NEW
YORKU
16. 11. 15.30 FANY A PES
16. 11. 17.30 STAŘÍCI
16. 11. 20.00 AMNESTIE

NA PŘEHLÍDCE. Alena Říhová a Eugenie Koblížková (zleva) s cenami,
které Dobřichovičtí získali ve Vysokém nad Jizerou. Foto Petr  KOBLÍŽEK

Na závěr Krimifestu zazní bluegrass
Černošice - Nesmrtelný western z
roku 1960 i současná černá kome-
die natáčející se mimo jiné v Čer-
nošicích bude k vidění v rámci le-
tošního »komorního« 19. Meziná-
rodního filmového festivalu Kri-
mifest v Černošicích. 
Vedle filmové zábavy věnované
předcházení zločinnosti festival ja-
ko vždy nabídne atraktivní porovná-
ní tří filmových snímků s výrazně
akčním obsahem. V Clubu Kino bu-
dou letos k vidění filmy:
Sedm statečných (úterý 12. 11.), Stí-

ny horkého léta (čtvrtek 14. 11.) a
Teroristka (v pondělí 18. 11.) Za-
čátek všech filmových projekcí je v
19 hodin. 
Na závěr filmového festivalu ve
čtvrtek 21. 11. vystoupí v kině od 19
hodin kapela GOW (Dobrý Starý
Western), která zahraje k tanci i po-
slechu bluegrass, country a tramp-
skou muziku. „Možná přijde přek-
vapení, následné posezení je ovšem
jisté. A vstup jako obvykle volný,“
doplňuje hlavní organizátor Jaroslav
Kopic.            Pavla NOVÁČKOVÁ

Tipy NN
* Trio Jesse Ballard (USA), Jan
Hrubý (CZ) a Joe Kučera (SRN)
koncertuje 4. 11. od 19.30 v zámku
Dobřichovice. (ak)
* Simona Stašová a Petr Nárožný
účinkují v divadelní komedii Pos-
lední ze žhavých milenců, kterou
můžete vidět 7. 11. od 19.00 v aule
ZŠ Loučanská ulice v Radotíně. Vs-
tupné 390/440 Kč. (dar)
* Recitál sólisty skupiny Hudební
Hollywood s pozvanými hosty, na
kterém zazní písně Hollywoodu i pr-
vorepublikové šlágry,  se koná 7. 11.
od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 100 Kč. (pan)
* Kapela Zrní koncertuje 8. 11. od
20.30 ve Společenském sále KD
Dobříš. Vstupné 200/230. (jik)
* Pořad Velká válka v obrazech –
bojiště československých legií ve
Francii očima českých malířů orga-
nizuje soubor Ludus Musicus ve
spolupráci s vojenským historickým
ústavem Praha 9. 11. od 19.30 v
zámku Dobřichovice. Vstupné
200/100 Kč. Andrea KUDRNOVÁ
* Dětské divadelní představení Pat
a Mat jedou na dovolenou sehraje
10. 11. od 16.00 v kině Řevnice Di-
vadlo pohádky z Prahy.                 (vš)
* Výstava výtvarného kurzu Jitky
Jandákové je v zámku Dobřichovice
instalována od 10. do 20. 11.      (ak)
* Muzikál Nirit a Oren sehraje 13.
11. od 19.00 v Clubu Kino Černoši-
ce Pěvecký sbor Euphonia složený z
žáků ZUŠ Kralupy a Vrané. (vš)
* Vernisáž výstavy Viléma Heckela
hostí 14. 11. od 18.00 Galerie 90° v
Černošicích. (pan)
* Vítkovo kvarteto můžete slyšet
14. 11. od 19.00 v Kulturním stře-
disku U Koruny Radotín. Vstupné
180/220 Kč.            Dana RADOVÁ
* Kapela Lanugo zahraje 14. 11. od
19.30 v kině Řevnice.                  (luk)
* Vernisáž výstavy kruhu radotín-
ských výtvarníků se koná 16. 11. od
17.00 v Kulturním středisku U Ko-
runy Radotín. Výstava je přístupná
do 22. 11. Dana RADOVÁ
* Pralesní pohádky uvede 17. 11.
od 15.00 v dobřichovickém sále Dr.
Fürsta Divadlo Tondy Novotného.
Vstupné 70 Kč. (ak)
* Španělské  trio hrající ve složení
Kike Mora (basová kytara), Ibon
Jordan (bicí a perkuse) a Kike Gut-
man (saxofon) vystoupí 17. 11. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (pn) 
* Výstava Proměny Marty Krásové
přibližující prostřednictvím fotogra-
fií a dobových dokumentů životní
osudy významné české operní pěv-
kyně je v Muzeu Českého krasu Be-
roun instalována do 17. 11.        (vlk)
* Bilanční výstava fotografií zad-
notřebaňského rodáka Vladimíra
Kasla nazvaná Lidé kolem je v Mu-
zeu Českého krasu Beroun k vidění
do 17. listopadu.    Vlastimil KERL

V Hale Věry Čáslavské se bude tančit
Černošice - Nejen klasické valčíky, polky, blues, ale i rytmy Latinské Ame-
riky, smyslné tango či modernu si budete moci zatančit na tradičním Čer-
nošickém plese 16. listopadu od 19 hodin. 
Podruhé se bude konat v místní Hale Věry Čáslavské, kde bude hrát ener-
gická kapela PartyLeaders. Rezervace vstupenek (250 Kč) na emailové
adrese jan.fara@seznam.cz nebo telefonním čísle 602 221 014. Výtěžek z
večera bude i tentokrát věnován na dobročinné účely v Černošicích.    (pan)
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Všeradův kurýr

Každá práce se má dělat s radostí a
přinášet člověku uspokojení i radost.
Zvláště to platí o aktivitách dobro-

volných, vykonávaných nad rámec
vlastní výdělečné činnosti. S touto
ideou se snažím přistupovat ke kaž-

dé činnosti, které se věnuji na úkor
vlastní rodiny. A musím říci, že těch
aktivit nebylo a není málo. 
Když jsem před více než rokem kan-
didoval do zastupitelstva Všeradic,
měl jsem vnitřní pocit, že mohu pro
obec i své spoluobčany být užitečný
a chci pracovat na tom, abych pomo-
hl k dalšímu rozvoji obce. Bohužel,
nyní, rok od voleb, musím, ač nerad,
konstatovat, že z mého pohledu, jsme
jako zastupitelstvo neudělali nic, co
by naši obec posunulo byť jen krů-
ček kupředu. Jsem si vědom, že i já
mám na tomto stavu svůj podíl - ne-
dokázal jsem ostatní přesvědčit či

motivovat k větší aktivitě. Ostatní
členové zastupitelstva budou mít ur-
čitě jiný názor na to, co se za uply-
nulý rok v obci událo. Za sebe však
říkám, že tento stav mne neuspoko-
juje, nepřináší mi radost a motivaci k
další práci. Při současném způsobu
vedení obce nevidím ani možnost
zlepšení tohoto stavu. Proto jsem se
rozhodl ukončit svoji činnost v pozi-
ci zastupitele. Děkuji svým voličům
za jejich hlasy a omlouvám se jim,
že jsem nesplnil jejich očekávání.
Svému nástupci přeji, ať se mu daří
a najde pocit dobře vykonané práce.

Bohumil STIBAL, Všeradice

Radost z práce se nedostavila, chybí motivace
BÝVALÝ STAROSTA VŠERADIC BOHUMIL STIBAL SE ROZHODL VZDÁT ZASTUPITELSKÉHO MANDÁTU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 22/2019 (291)

POPRVÉ. První Všeradická drakiáda se konala v neděli 3. listopadu. Foto Ivana NÁJEMNÍKOVÁ

Létala i mořská panna
V neděli 3. 11. se na louce nad Vše-
radicemi konala 1. Všeradická dra-
kiáda pořádaná místními hasiči. Té-
měř pět desítek účastníků se snažilo
do vzduchu dostat draky nejrůzněj-
ších tvarů, barev a velikostí, k če-
muž vzhledem k úplnému bezvětří
bylo zapotřebí velkého úsilí. Všem
se to ale nakonec podařilo a ve vz-
duchu byly k vidění mořská panna,
drak velikosti dámských kalhotek,
tradiční dráčci či drak v čínském du-
chu. Dráčci se i malovali. Nechybě-
lo ani občerstvení v podobě teplých
nápojů a na ohni pečených buřtů.
Ivana NÁJEMNÍKOVÁ, Všeradice

Vítr moc nefoukal, tak dlabali dýně

Malí tanečníci budou
řádit na karnevale
Dětský karneval pořádá 16. listopa-
du ve všeradickém hostinci Na Růž-
ku místní obecní úřad.
Malé návštěvníky od 14 hodin čeka-
jí soutěže o ceny, reprodukovná
hudba a tanec. Vstupné dobrovolné.

Jakub SUCHÝ, Všeradice

Slunečné počasí přilákalo v sobotu 26. října na hřiště ve Vižině spoustu dětí
i dospělých. Vítr sice moc nefoukal, ale navzdory tomu se některé draky po-
dařilo dostat do výšin. Dalším doprovodným programem bylo »dýňování«
připravené ve spolupráci s Domečkem Hořovice. Z dýní se vyráběly pod-
zimní dekorace nebo si je děti dlabaly na blížící se oslavu Halloweenu. Roz-
dávala se limonáda a bonbóny.               Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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Téměř nepřetržitě dostáváme dotazy
na průběh rekonstrukce bývalé uč-
ňovské školy. Proto se pokusím vše
shrnout a co nejstručněji a nejsrozu-
mitelněji popsat. 
Vývoj je opravdu dynamický, situa-
ce se mění takřka každý týden. Pro-
sím proto o shovívavost - všechny
termíny vnímejte jako orientační.
Právě teď dokončujeme práci na fi-
nální dokumentaci pro poskytovate-
le dotací (Ministerstvo financí a St-
ředočeský kraj), abychom mohli po-
depsat smlouvy o financování. In-
vestiční akce byla vysoutěžena v
celkové hodnotě 72,8 milionu korun
- 60,9 milionu pokryje dotace, 11,9
milionu je spoluúčast městyse. Dal-
ších 4,7 milionu stojí přípravné prá-
ce: projekty, studie, navýšení příko-
nu elektro, administrace projektu,

technický dozor nebo práce bezpe-
čáka. Sečteno a podtrženo, celkové
předpokládané náklady této inves-
tiční akce jsou 77,5 milionu korun.
Slýcháme, že je to investice zbyteč-
ná, a že bychom raději měli šetřit. To
je úplně, omlouvám se za ten výraz,
zcestná myšlenka a nebetyčný omyl.
Naše finance takto zhodnotíme 4,7x
a tvoří jen 21% z celkové hodnoty
investice. Zároveň poskytneme dě-
tem, učitelům i veřejnosti opravený
školní areál. Budovy, v nichž v pod-
statě nic nefungovalo, od rozbitých
kotlů přes ucpané vodovody k na
mnoha místech vyhořelé elektroin-
stalaci, budeme mít na dalších mini-
málně 20 let nově opravené a bez
velkých starostí. Samozřejmě počí-
táme s tím, že sportovní halu a její
zázemí bude moci využívat veřej-

nost stejně jako venkovní sportoviš-
tě a školní dvůr.
Co získáváme? Šest nových kmeno-
vých učeben, dvě místnosti družiny,
zázemí a kabinety pro učitele, novou
školní kuchyni a jídelnu pro 120 žá-
ků s kapacitou minimálně 500 jídel,
sportovní halu pro míčové sporty se
zázemím, tři nové ordinace v příze-
mí s lepší dostupností pro pacienty
se sníženou pohyblivostí, venkovní
multifunkční sportoviště s doskočiš-
těm a 4 zkrácenými atletickými dra-
hami. Přídavkem budou nové vnitro-
areálové komunikace, parkovací stá-
ní a školní dvůr s parkovou úpravou.
Počítáme, že jídelna bude otevřena i
pro veřejnost a bude provozována
jako školní restaurace. Každý si bu-
de moci vybrat ze 3 jídel plus indivi-
duálního bufetu. (Dokončení na str. 10)

Zámek vydal knihu
Unikátní knihu proslulé holandské
pěvkyně a mentorky Margreet Ho-
nig o teorii a praxi klasického zpěvu
vydala pod názvem Skutečný zpěv
nezisková organizace Zámek Liteň.
Knížku rozhovorů přeložila mezzo-
sopranistka a lektorka zpěvu Mar-
kéta Cukrová. Podobná publikace
pro studenty zpěvu u nás dosud nee-
xistovala. Kmotrou díla se při jeho
říjnovém křtu stala sopranistka Si-
mona Šaturová. „Věřím, že kniha
bude dobrým pomocníkem pro pěv-
ce a pěvkyně,“ řekla ředitelka spol-
ku Zámek Liteň. Dílo je možné kou-
pit prostřednictvím tel. 724 880 826
nebo emailu info@zamekliten.cz. 
Barbora DUŠKOVÁ, Zámek Liteň

Zasadili švestku a už

se těší na úrodu...
Den stromů se v České republice při-
pomíná již více než sto let, přesně od
roku 1906. U nás připadá na 20. října
a - stejně jako ve více než 40 zemích
celého světa - ho slavíme tím nejlep-
ším způsobem: sázíme nové stromy.  
Žáci i učitelé liteňské základní školy
celý týden stromy poznávali teoretic-
ky i v přírodě. Prvňáci si pro spolu-
žáky připravili kvíz o listnáčích. O
přestávkách si ho v přízemí mohli
zájemci vyzkoušet. Aktivní ale byli i
v ostatních třídách... Vrcholem týdne
bylo 22. 10. společné sázení stromu
na pozemku za školou připravené žá-
ky deváté třídy s učitelem Tarabou.
Ruku k dílu ale přiložil každý. Jaký
strom jsme si zasadili? Po dlouhém
váhání jsme se rozhodli pro švestku.
Vybrali jsme pozdní odrůdu, která
dozrává až k podzimu - abychom se
měli po prázdninách na co do školy
těšit. Stromek byl pořízen ze spon-
zorského daru zaměstnanců školy.
Už se těšíme na úrodu..

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Kino nabízí filmové
novinky i divadlo
Kino Liteň zařadilo do programu na
konci roku několik divadelních
představení a také horké filmové
novinky. Nabídka je bohatá!
Kino promítá každou sobotu od
17.00 pohádky nebo animované fil-
my pro děti. Těšit se můžete na
Ovečku Shaun ve filmu - Farma-
geddon, Ledové království II a Toy
story 4 - Příběh hraček. Pro dospělé
kino promítá od 19.30 a nabízí čes-
ké premiérové filmy. Třeba komedii
Ženská na vrcholu s Annou Polív-
kovou a Martinem Dejdarem v titul-
ních rolích či roadmovie Staříci, kde
hlavní role ztvárnili vynikající Jiří
Schmitzer a Láďa Mrkvička. Jako
trhák měsíce uvedeme akční sci-fi
Terminátor - Temný osud. Film na-
vazuje na děj dvojky, uvidíte v něm
Arnolda Schwarzeneggera s Lindou
Hamilton. (Dokončení na straně 9)

»Nový učňák« vyjde na 80 milionů
LITEŇANÉ SE MOHOU TĚŠIT NA SPORTOVNÍ HALU A ŠKOLNÍ RESTAURACI

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí    11/2019 (100)                

ZASADILI STROM. Liteňští školáci při společném sázení švestky.      Foto Hana HAVELKOVÁ

Každý rok na podzim se koná výstava liteňských zah-
rádkářů, každý rok jsou návštěvníci zvědaví, co zajíma-
vého i chutného uvidí tentokrát. Letos byla expozice pro
veřejnost otevřena o víkendu 5. - 6. října, dětem z míst-
ní základní školy organizátorky - jako každý rok - umož-
nily návštěvu v pondělí 7. října dopoledne. Hosté obdi-
vovali výsledky práce pořadatelů, zaujalo je množství
zajímavých plodin a odrůd, nechyběly krásné květiny.
Zájemci si také mohli zakoupit drobné keramické
výrobky. 
Letos prvně byla výstava instalována v přízemí budovy
liteňského Kulturního domu, v letech minulých se kona-
la v prostorách zdejší knihovny. I s touto výzvou si or-
ganizátorky poradily na jedničku. Chodby byly vyzdo-
beny výtvarnými pracemi dětí z mateřské a základní
školy. Děkujeme za pozvání a těšíme se na příští rok.  

Text a foto Hana HAVELKOVÁ, Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Zahrádkáři se pochlubili ovocem a květinami 
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Umísťuje městys »načerno« značky?
PODLE ČTENÁŘE LITEŇSKÉHO OKÉNKA SE ZASTUPITELÉ ROZHODLI IGNOROVAT PRÁVNÍ PŘEDPISY
na adresu redakce dorazil podnět
od čtenáře nn/Liteňského okénka
z Litně (bál se zveřejnit své jméno,
ale redakce je zná). Městys Liteň
údajně dostal pokutu za to, že »na-
černo« umístil do některých ulic
dopravní značení omezující vjezd
aut nad 3,5 t a nebyl schopen řád-
ně vypořádat připomínky odboru
dopravy v Berouně. navíc prý zas-
tupitelé na posledním veřejném
zasedání rozhodli, že »... se budou
ignorovat právní předpisy a že si
Liteň bude načerno umisťovat do-
pravní značení i za cenu toho, že
bude platit pokuty.« O vyjádření
jsme požádali starostu Litně a ve-
doucího odboru dopravy MěÚ Be-
roun. (mif)

V roce 2018 Městys Liteň opravil
nákladem 1,4 milionu korun některé
místní komunikace v Litni a Leči. V
opravách pokračujeme i v roce 2019,
kdy nás opravy cest stály milion ko-
run. Zároveň investujeme do alespoň
provizorních oprav účelových ko-
munikací. Poměrně velkou opravu
jsme udělali na účelovkách k vodár-
ně ve Vlencích a u židovského hřbi-
tova v Litni. Všechny cesty mají
společný znak: jsou poškozeny nad-
měrným zatížením těžkými vozidly,
na něž nejsou uzpůsobeny konst-
rukčně - buď podložím, nebo polo-
měry zatáček, případně obojím.
K úplně zničené cestě v Leči jsme v
loni zavolali Policii ČR. Policisté ji
prohlédli a konstatovali její zničení.
Zároveň konstatovali, že pokud v
ulici není dopravní značení omezují-
cí vjezd, nemohou nic dělat, a dopo-
ručili nám umístění alespoň přenos-
ného dopravního značení, jež vjezd
těžkým vozům zakáže. Dali jsme na
doporučení policistů a přenosné do-
pravní značení do ulic umístili. 
Fungovalo to. Jako mávnutím kou-
zelného proutku devastace ustala.
Policisté nám pomohli s dohledem a

my jsme v září 2018 požádali odbor
dopravy na MěÚ Beroun o umístění
trvalého dopravního značení. Do-
dnes, po 14 měsících, nemáme roz-
hodnutí! Nevíme, co se s žádostí po
celou dobu dělo, ale víme, že číslo
jednací bylo žádosti přiděleno na ja-
ře 2019 (tedy asi půl roku po zaslání
žádosti). Přibližně ve stejnou dobu
(duben 2019) jsme dostali k vyjádře-
ní stížnost 9 obyvatel z oblasti ulice
Slunečná (kteří mj. nejsou trvale
přihlášeni v Litni). Se všemi připo-
mínkami jsme se řádně vypořádali
ve stanovené lhůtě 30 dnů. Přibližně
ve stejnou dobu byla provedena kon-
trola (nejsme si jisti kým, údajně na
oznámení), jejímž výsledkem byla
pokuta 5.000 Kč. Udělení pokuty a
její vyřízení v řádech dnů považuje-
me s přihlédnutím k - v té chvíli - 7
měsíční prodlevě při vyřízení povo-
lení za nespravedlivé a nemorální. 
Zákaz byl umístěn i do ulice Sluneč-
ná, protože zde nákladní automobily
poškodily obrubníky a chodníky.
Náklaďáky se zde nevytočí a při otá-

čení přejíždějí chodníky a obrubní-
ky. Kvůli stěžovatelům jsme značku
zakryli a čekáme na rozhodnutí.
Při kontrole a auditu Krajského úřa-
du Středočeského kraje jsme byli do-
tázáni i na tuto pokutu. Vysvětlili
jsme auditorům, že umístěním do-
pravních značek bráníme vzniku mi-
lionových škod, a že na rozhodnutí
už čekáme - v době kontroly - 13
měsíců. Auditoři konstatovali, že po-
stupujeme správně zejména s ohle-
dem na institut jednání s péčí řádné-
ho hospodáře.
Obecně platí, že každý, kdo přijme
funkci člena voleného orgánu, je po-
vinen vykonávat tuto funkci s ne-
zbytnou loajalitou, potřebnými zna-
lostmi a pečlivostí. Zákon zde rov-
nou také navádí k tomu, aby kdoko-
liv, kdo péče řádného hospodáře
schopen není, ačkoliv to musel zjis-
tit už v okamžiku přijetí funkce nebo
kdykoliv později během jejího výko-
nu, vyvodil z toho pro sebe důsledky
(o jaké důsledky se má jednat, už
ovšem zákon neříká - pravděpodob-

ně ale půjde o vzdání se funkce nebo
třeba alespoň o zajištění si potřeb-
ných informací či osvojení si urči-
tých dovedností). Pokud tak člen vo-
leného orgánu neučiní, předpokládá
se (neprokáže-li se opak), že jedná
nedbale, čímž se automaticky vysta-
vuje s tím spojené odpovědnosti –
ať už soukromoprávní, tak ale i
trestně nebo správněprávní.
Způsobí-li tudíž jednající osoba, jež
byla povinna jednat s péčí řádného
hospodáře, jakoukoliv újmu či jiný
negativní následek, neměla by za to
být žádným způsobem postihová-
na, pokud v daném případě skutečně
s péčí řádného hospodáře jednala.
Právní kvalita jednání v souladu se
zákonnými požadavky na péči řád-
ného hospodáře je tak pro jednající
osobu v takovém případě jediným
rozhodujícím kritériem. A zejména
s ohledem na tuto skutečnost audito-
ři doporučili, aby volený orgán - zas-
tupitelstvo - přijalo usnesení, v němž
zkonstatuje, že starosta jako statutár-
ní orgán reprezentující zastupitelstvo
navenek jednal správně, když do ulic
umístil dopravní značky bránící vz-
niku škod mnohonásobně vyšších,
než je případná pokuta. Starosta a
zastupitelstvo tím vyjádřili městysi
Liteň nezbytnou loajalitu, pečlivost,
dobrou víru, potřebné znalosti, ro-
zumný předpoklad, informované
jednání a jednání v obhajitelném záj-
mu městyse Liteň.
Není tedy pravda, že bychom se s
připomínkami nevypořádali. Záro-
veň není pravda, že bychom ignoro-
vali právní předpisy. Naopak jsme je
bezezbytku splnili zejména s ohle-
dem na jediné rozhodující kriteri-
um, kterým je jednání s péčí řádné-
ho hospodáře. Zjednodušeně řečeno
nám zákon ukládá řídit se zdravým
selským rozumem a předcházet vz-
niku škod, a to i za cenu porušení
jiného předpisu či zákona.
Filip KaštáneK, starosta Litně

na odbor dopravy MěÚ Beroun jsme zaslali
následující dotaz: Proč Úřad městyse Liteň k
dnešnímu dni neobdržel od Odboru dopravy
MěÚ Beroun rozhodnutí o umístění trvalého do-
pravního značení, o které žádal již v září 2018?
tady je odpověď.  (mif)
Je pravda, že 27. 9. 2018 obec Liteň podala na náš
úřad žádost o stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích (hned jí bylo přiděleno
číslo jednací, nikoliv až na jaře 2019!). To ve vět-
šině podobných situací stačí k úspěšnému správ-
nímu řízení a realizaci navrženého dopravního ře-
šení. Správní řízení, pokud nejsou žádné námitky,
trvá při dodržení zákonných lhůt na zveřejnění a
vyjádření občanů minimálně 2 měsíce. V tomto
případě ale bylo po zahájení správního řízení a
zveřejnění záměru veřejnou vyhláškou od někte-
rých občanů podáno pět námitek, které bylo nutné
řešit. Obec Liteň byla žádána o vyjádření - zasla-
la nám je po dalším měsíci.
Mezitím nám zřejmě Váš čtenář oznámil, že obec
Liteň umístila na dotčené komunikace bez povo-
lení dopravní značení. Policie ČR provedla kont-
rolu a po potvrzení této skutečnosti náš úřad udě-
lil obci Liteň za porušení zákona pokutu. Násled-
ně pokračovalo správní řízení a v červnu se Po-
licie ČR znovu k věci vyjádřila. Mezitím byla
zřejmě Vaším čtenářem opakovaně podávána žá-
dost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999Sb. Jednal jsem s panem starostou Kaš-
tánkem a navrhl mu jiné řešení dopravní situace.
Na to obec Liteň reagovala v srpnu novým návr-

hem na úpravu provozu. V současné době je návrh
na projednání s Policií ČR.
Hlavní problém vznikl tím, že se Váš čtenář nedo-
káže domluvit se starostou Litně a nesouhlasí s
žádným navrhovaným řešením k omezení vjezdu
nákladních vozidel. Současně starosta Litně bez
povolení umísťuje dopravní značení v rozporu s
názorem občanů, aniž by bylo schváleno ve sp-
rávním řízení. Došlo ale i k prodlevám na straně

našeho úřadu. Tuto agendu má na starosti jediný
pracovník, mimo to má ale i další agendy, které jej
zatěžují a musí jim věnovat množství času. Za 10
měsíců letošního roku má přiděleno 668 věcí do
správního řízení, což není možné v řádných lhů-
tách, zvláště když jsou při řešení komplikace, jako
v tomto případě, zvládnout. Miroslav JerLing,

vedoucí odboru dopravy a správních agend
MěÚ Beroun

Hlavní problém je, že se čtenář nedokáže domluvit se starostou

Snažíme se o kompromis - bez odezvy druhé strany
Nechceme se handrkovat a nechceme, aby to vyznělo jako kritika MěU Beroun. Chápeme, ze mají
podstav a že je té práce na jednoho člověka moc. Nicméně musíme trvat na našem tvrzení, že číslo jed-
nací i spisová značka jsou z roku 2019 a objevuji se v dopise z 18. 3. 2019. Proto se domníváme, že
do té doby byla naše žádost neřešena. V žádosti MěU Beroun o vyjádření městyse Liteň k námitkám
a připomínkám dotčených osob nám MěÚ Beroun sice píše, že řízení zahájil 15. 11. 2018, ale spiso-
vou značku datují až k roku 2019 (18266/2019/DOPR). To jen jako doplnění k tomu, že jsme žádost
podali na podzim 2018, ale teprve na jaře 2019 se jím začal někdo zabývat. Domníváme se, že posu-
ny v termínech mohly nastat díky obstrukčnímu jednání Vašeho čtenáře, který oba úřady blokuje. Je to
smutné, protože jak ÚM Liteň, tak MěÚ Beroun mají práce více než dost. Domníváme se, že toto
obstrukční jednání a zdržování si nezaslouží právní ochranu, a je zde v tomto případě zneužíváno mož-
ností odvolání a vyjádření. Podstatou věci zůstává, že městys Liteň se snaží zabránit vzniku miliono-
vých škod nesprávným užíváním komunikací. Faktem je, že jsme jen bezbranně přihlíželi, jak někteří
jednotlivci ve svém osobním zájmu ničí veřejný majetek. Proto se ÚM Liteň a starosta za plné pod-
pory zastupitelstva pokusili těmto škodám zabránit. Je to povinnost zákonná i morální, kterou podpo-
ruje i zdravý úsudek a selský rozum.
Na výzvu z 18. 3. 2019 reagoval městys Liteň 15. 4. 2019 a po jednání 19. 6. 2019 v Berouně jsme 8.
8. 2019 dodali doplnění. Doplnění je naší dobrou vůlí - netrváme na původním návrhu a snažíme se
vyjít vstříc Vašemu čtenáři. Ke komentáři MěÚ Beroun musíme uvést, že se městys Liteň snaží najít
kompromisní řešení. To vše bez odezvy či snahy o domluvu z druhé strany. Souhlasíme s vyjádřením
Berouna, že Váš čtenář odmítá jakékoli návrhy a domluvu.              Filip KaštáneK, starosta Litně

V sobotu 2. 11. byla značka na začátku Slunečné ulice odkrytá. „My jsme ji
neodkrývali, musel si s tím dát práci někdo jiný,“ uvedl starosta Litně s tím,
že úřad nechá značku zase »zamaskovat«. Foto Petra FRÝDLOVÁ



Strana 9, LITEŇSKÉ OKÉNKO Naše noviny 22/19

Deváťáci si v Praze »vybírali práci«
VELETRH ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ PŘEDSTAVIL OBORY, JEŽ LZE STUDOVAT NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Žáci deváté třídy liteňské základní
školy navštívili v polovině října v
Praze Holešovicích Veletrh odbor-
ných dovedností - VET Fest. Pořádal
ho Dům zahraniční spolupráce v
rámci Evropského týdne odborných
dovedností.  Žáci se mohli seznámit
s řadou oborů, které lze studovat na
středních školách v České republice.
Představen byl také program Eras-
mus+, v rámci kterého mohou bě-
hem studia na střední škole studenti
vyjet na odbornou stáž do zahraničí,
o zkušenosti se s žáky podělili absol-
venti programu. Nechyběly besedy
se zajímavými hosty, soutěže a kví-
zy, taneční vystoupení, módní pře-
hlídka a další doprovodné aktivity.
Zaujaly nás praktické ukázky oborů,
některé činnosti jsme si také vyzkou-
šeli. Vybrat si mohl každý podle

svých představ. Za zmínku stojí také
ochutnávky výrobků gastronomic-
kých oborů. Cenné jsou i sdílené
zkušenosti při rozhovorech se stu-
denty konkrétních škol.
Akce se konala v prostorách Vnitro-
bloku v Holešovicích, mezi ulicí Tu-
sarovou a Dělnickou. Velmi inspira-
tivní místo, živé a přátelské. Ve dvou
sálech se konaly prezentace, v při-
lehlé kavárně vaří výbornou kávu. O
důvod více tento prostor navštívit i
při jiné příležitosti. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Kino nabízí filmové
novinky i divadlo
(Dokončení ze strany 7)
Diváci nešetří chválou, tak přijďte a
podpořte naše úsilí o opravdové
znovuotevření liteňského kina, které
bychom chtěli modernizovat a vy-
bavit novou technikou 21. století.
Budeme žádat o dotaci na digitaliza-
ci i vybavení. Chuť máme, odhodlá-
ní také, teď už zbývá jen přijít.
Pro všechny přespolní ještě uvádí-
me, že se k nám dá dorazit vlakem,
který na odpolední představení při-
jíždí v 16.45 od Třebaně a v 16.11
od Lochovic, na večerní pak v 18.45
od Třebaně a v 18.11 od Lochovic.
Poslední vlak po představení odjíždí
ve 22.41 do Třebaně a ve 21.19 a
23.19 do Lochovic. Přijet můžete i
autem, parkoviště je před kinem.
Program kina najdete na www.kino-
liten.cz a facebookovém profilu.
Jednotné vstupné na promítání fil-
mů je 100 Kč.    Filip KAŠTÁNEK,

starosta Litně
Program Kina Liteň
Pondělí 11. 11. 17.00 Pohádková
show Venasis - divadlo pro děti
Středa 13. 11. 11.00 Loutková po-
hádka Zuna - představení Divadla
Continuo pro děti ZŠ
Sobota 16. 11. 17.00 Ovečka Shaun
ve filmu: Farmageddon 
Sobota 16. 11. 19.30 Ženská na vr-
cholu
Sobota 23. 11. 17.00 Toy Story 4:
Příběh hraček
Sobota 23. 11. 19.30 Staříci
Sobota 30. 11. 17.00 Ledové králov-
ství II
Sobota 30. 11. 19.30 Terminátor:
Temný osud

Liteňské aktuality
* Z knihy Pohrádky aneb Cesta pa-
voučka Vincka budou její autorky
Pavla Krátká a Marie Madeira číst 5.
listopadu v Knihovně Liteň.    (haj)
* Svoz bioodpadu bude od 8. do 10.
11. organizován u čerpací stanice v
Litni.    Markéta RESZcZyńSKÁ
* Veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Liteň se uskuteční 14. 11.
od 19.00 na úřadu městyse.        (fik)
* Do 30. 11. je třeba zaplatit zálohu
2.500 Kč na Pirátskou výpravu do
hor, kterou pro děti z Litně a okolí
pořádá Domeček Hořovice. V týdnu
od 8. do 15. 2. 2020 účastníky ve
Ski areálu Hrabětice čeká lyžování,
bobování, snowbordování..., hry,
hledání pirátského pokladu i karne-
val na sněhu. Další informace na
725 482 037.        Eva KNOPOVÁ
* Smlouvu o partnerství týkající se
podpory a propagace cestovního ru-
chu v regionu uzavřel na konci října
Městys Liteň s Destinační agenturou
Berounsko. (mif)
* Vzpomínka na všechny věrné ze-
mřelé se konala 2. 11. v liteňském
kostele svatého Petra a Pavla. České
requiem Františka Doubravského
přednesli Dagmar Vaňkátová (sop-
rán), Eva Zbytovská (alt), Dušan
Růžička (tenor) a Pavel Kobrle
(bas), na varhany je doprovodila
Vlastimila Werenycká.               (vak)
* První letošní divadlo mají za se-
bou členové Klubu mladých diváků
ze ZŠ Liteň. Na komorní scéně praž-
ského Divadla v Celetné zhlédli ins-
cenaci hry Mikulášovy patálie. Vel-
mi povedené představení, skvělý zá-
žitek. V  listopadu nás v Goja Music
Hall čeká muzikálová show Čaro-
dějka. Hana HAVELKOVÁ

Základní škola F. J. Řezáče v Litni se podruhé přihlásila do mezinárodní-
ho česko-slovenského projektu pro základní školy Záložka do knihy spoju-
je školy. Projekt již podesáté vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v
Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně k Mezinárodnímu měsíci
školních knihoven. V minulém ročníku nám organizátoři vybrali partner-
skou školu v obci Krivany v Prešovském kraji. Letos se naším »spoluhrá-
čem« stala Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou, která
spadá do Trenčianského kraje. V průběhu měsíce října žáci ve výtvarné
výchově a v pracovních činnostech vytvořili záložky, které si s partnerskou
školou právě vyměňujeme. Do balíčku se záložkami jsme přidali také něja-
ké upomínkové předměty, které se týkají našeho regionu, zajímavé pohled-
nice a propagační materiály. Letošním tématem je List za listem, baví mě
číst. Výměnu záložek bychom rádi využili k navázání spolupráce, kontak-
tů, k poznávání slovenského jazyka, literatury, historie, kultury a života
žáků na Slovensku. Na snímku žáci deváté třídy vyrábějí záložky. 

Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň 

Liteňské záložky putují na Slovensko

Do Egypta děti vyrazily z nádraží v Litni
Do Egypta odjely 10. října z vlako-
vého nádraží v Litni  děti navštěvu-
jící liteňské kroužky Domečku Ho-
řovice. Všechny měly velkou svači-
nu a znaly plán výpravy. 
Navštívili jsme Náprstkovo muze-
um, nechyběla procházka Prahou,
prohlídka památek a na závěr, samo-
zřejmě, návštěva hračkárny.
Naším hlavním cílem byla expozice
Egypta ve zmíněném Náprstkově
muzeu. Byla to dobrá volba - výsta-
va Na březích Nilu prostřednictvím
více než 500 sbírkových předmětů z
českých i zahraničních sbírek před-
stavuje obyvatele starověkého nil-
ského údolí a životní prostředí, které
je obklopovalo a které dalo vznik-
nout nejstarším civilizacím. V pří-
jemné atmosféře výstavy, jež nabízí
vzdělávací program, jsme se i učili a
opravdu nás to bavilo. V Egyptě děti

prožily úžasné tři hodiny a měli by-
chom co zkoumat i déle. Výpravy za

poznáním budou určitě pokračovat.    
Eva KNOPOVÁ, Domeček Liteň

FRONTA NA PRÁCI. Deváťáci z Litně na Veletrhu odborných dovedností v
pražských Holešovicích.       Foto Hana HAVELKOVÁ

V PRAZE. Liteňské děti v Náprstkově muzeu.                 Foto Eva KNOPOVÁ



Naše noviny 22/19 LITEŇSKÉ OKÉNKO, REKLAMA, Strana 10

»Nový učňák« vyjde na osmdesát milionů
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Konkrétní jídlo půjde objednat den
předem přes internetovou aplikaci,
možností je příplatek za nadstandard
(losos místo filé apod.).
Všechny smlouvy se zhotoviteli jsou
podepsány. Soutěží se nám podařilo
ušetřit asi 5 milionů na demolici, kde
byl rozptyl nabídek mezi 2 a téměř 8
miliony korun. Rekonstrukce školní
budovy A byla vysoutěžena za 32,3
milionu. Výběrové řízení na stavbu
tělocvičen jsme kvůli příliš vysoké
ceně a pouze jedné obdržené nabíd-
ce zrušili a vypsali jednací řízení, v
němž se nám sešly nabídky tři. Fi-
nálně se nám podařilo ušetřit asi 8
milionů korun oproti zrušenému vý-
běrovému řízení. Stavba sportovní
haly se zázemím bude stát 38,1 mili-
onu korun. Všechno má být hotovo
31. prosince 2020.
A co nás čeká? Připravujeme se na
žádost o financování druhé tělocvič-
ny. Tu potřebujeme, abychom pokry-
li rostoucí počet žáků, kterých studie

předpokládá až 516. To pak předsta-
vuje 52 vyučovacích hodin tělesné

výchovy týdně, což je 10,4 denně, a
to nejde jedním prostorem pokrýt.

Také by měl být zbourán starý tesko-
barák v horní části zahrady. Na jeho
místě plánujeme postavit novou ma-
teřinku. Dospěli jsme k poznání, že
dvanáct let, po kterých pan Duras
slibuje od roku 2007 převést na měs-
tys starou školku, je za hranicí, kdy
lze tyto sliby považovat za vážný
úmysl. A protože víme, že nízká ka-
pacita mateřské školy je problém,
budeme ho řešit. Akutní nedostatek
míst v MŠ můžeme řešit po rekon-
strukci školy například zřízením nul-
tého ročníku ve škole namísto před-
školního v mateřince. 
V plánu máme i rekonstrukci staré
budovy školy. Budově chybí ze dvou
stran zateplení, třídy potřebují celko-
vou rekonstrukci a po uvolnění ně-
kterých učeben můžeme přemýšlet o
rekonstrukci prostor na výuku tzv.
dílen a specializovaných učeben pro
výuku přírodních věd - fyzika, che-
mie apod. Filip KašTáNEK,

starosta Litně

14. listopadu
2019

19.30 hodin

Sokolovna 
Dobřichovice

vstupné 100 Kč
předprodej v Infocentru Dobřichovice, Café-galerie Bím

www.divadlodds.cz

Beseda s Ladislavem Špačkem

9. listopadu 2019 
v centru Dobřichovic

14 - 16 hodin

Mládežnická fotbalová družstva zakončila mistrovskou sezonu
Koncem října dohrála mládežnická
fotbalová družstva Litně mistrovské
zápasy a turnaje. Mladší přípravka
skončila v pětičlenné skupině po pěti
turnajích na třetím místě. Byli jsme
vylosováni do těžké skupiny, ale
naši nejmenší překvapili a s velkou
bojovností se v konkurenci s beroun-
skými celky Cembritu, Českého Lva
A a B vůbec neztratili.
Starší přípravka byla doplněna o klu-
ky ze Všeradic. Konečné druhé mís-

to před týmy Králova Dvora, Hudlic
i Svaté nás posunulo do turnajové
nominace a přineslo možnost měřit
se s těmi nejlepšími v jarní části se-
zony. Hezké zápasy s pozdějším ví-
tězem naší skupiny, Zdicemi, byly
ozdobou každého turnaje a nesly
známky všeho, co se snažíme kluky
na trénincích naučit: bojovnost,
kombinace, gólové zakončení...
Mladší žáci skončili s vyrovnanou
bilancí 3 výher, 3 remíz, 3 proher a

12 body na 6. místě s aktivním skóre
33:24. Ve většině zápasů byl vidět
velký herní progres oproti loňsku.
Velice dobrý fotbal jsme hráli proti
silnějším týmům, na druhou stranu
jsme ztráceli body v zápasech, kdy
jsme měli více ze hry - poráželi jsme
se individuálními chybami a nepro-
měňováním šancí. V zimě budeme
podle počasí využívat k tréninku mí-
stní sportoviště - sokolovnu, školní
tělocvičnu, hřiště v Litni i Bělči a

hřiště s umělou trávou v Berouně.
Máme přihlášeno několik halových
turnajů - ve Zbuzanech, Černošicích,
Praze... Také nás čeká tradiční »do-
kopná«, zápas děti vers. rodiče a od-
poledne plné her i soutěží.
Díky všem trenérům FK Liteň za
obětavost a  práci s dětmi - Mirkovi
Kavalírovi, Honzovi Šteňovi, Lukáši
Klimentovi, Václavu Vyternovi, Lu-
káši Masákovi a Michalu Holečkovi.

Miloslav KLIMENT, FK Liteň

»NOVÉ« NÁDRAŽÍ. Novou omítku dostala v minulých dnech budova nád-
raží v Litni. V budoucnu by zde podle starosty Litně Filipa Kaštánka mohlo
vzniknout infocentrum či zázemí pro místní spolky.        Foto NN M. FRÝDL
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Pošlete dětem hlas, ve hře jsou hodinky
ŽÁCI ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY SE ÚČASTNÍ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

S dětmi ze  ZŠ v Zadní Třebani jsme
se rozhodli zapojit do celostátní sou-
těže portálu Kamsdětmi.com určené
školáčkům, kteří se ve vyučování se-
znamují s počítáním času. Za úkol
jsme měli vyrobit náramkové hodin-
ky. Z hotových děl jsem vybrala šes-
tery velmi povedené a odeslala je do
soutěže. Z nich ještě pracovníci pro-
jektu Kam s dětmi zvolili troje, nafo-
tili je a vystavili na Facebook. 
Hodinky vytvořili žáci 3. - 5. roční-
ku, tedy  II. a III. třídy.  Někdo pra-
coval sám, někdo ve dvojici. Na ci-
ferník jsme použili kulaté krabičky
od měkkých sýrů, takže je jasné, že
bychom je na ruce kvůli jejich veli-
kosti nosit nemohli! Ve chvíli, kdy
děti zjistily, že hodinky jsou na ruku
příliš velké, jali si je někteří jedinci
zkoušet na jiné části těla (noha, pas,
krk, hlava). Byla s tím docela legra-
ce! Dílko jsme pěkně vyzdobili fixy,
aby barvy byly opravdu výrazné.
Děti popustily uzdu své fantazii... 

Pokud chcete podpořit snahu našich
malých designérů, dejte jim, prosím,
lajk na facebookových stránkách
projektu Kam s dětmi (www.facebo-
ok.com/pg/kamsdetmi/photos/?tab=

album&album_id=10162548398200
581&ref=page_internal - v záložce
fotky č. obrázku 54 - 8. řada, 4. slou-
pec). Lajky můžete posílat do 18. 11.
a za všechny vaše hlasy už předem

mnohokrát děkujeme! Nejvíce oce-
něné hodinky mohou svým tvůrcům
přinést výhru - hodinky pro každého
z nich. Pavlína FIAloVá,

ZŠ Zadní Třebaň

Školy se chystají...
(Dokončení ze strany 1)
Zadnotřebaňská málotřídka se podle
vyjádření své ředitelky Terezy Ma-
courkové ke středeční stávce nepři-
pojí a provoz nijak neomezí. „Naše
povolání je nám posláním. Nevy-
brali jsme si dráhu pedagogů proto,
abychom brali měsíčně balík, ale
proto, že nás to baví a dělá nám to
radost. Také nechceme stávkou ro-
dičům komplikovat situaci,“ sdělila
Macourková. „Ovšem vzhledem k
tomu, že převážná část dětí zadnot-
řebaňských učitelek má v současné
době neštovice, je možné, že školu
zavřeme z úplně jiného důvodu,“
dodala s mírnou nadsázkou.      (mif)

Hasiče úniková hra
zavedla na Vyšehrad
Pětadvacet vižinských hasičů se vy-
dalo na státní svátek 28. 10. do Pra-
hy. Hodně jsme toho nachodili a pl-
nili detektivní únikovou hru Kletba
Vyšehradu. Děti ji ohodnotily takto:
Hra byla občas matoucí, ale napětí i
zábavu navodit dokázala. Plnili jsme
16 úkolů, které nás zavedly na Vy-
šehrad, který jsme díky únikové hře
prošli křížem krážem. U luštění šifer
jsme spolupracovali, někdy to šlo
líp, jindy to bylo složitější. Se dvě-
ma úkoly jsme si nedokázali pora-
dit, a tak jsme využili nápovědu. Do
cíle jsme ale úspěšně dorazili. Pak
jsme si koupili párek a pizzu, pohrá-
li si na dětském hřišti a užívali si
krásný výhled na Vltavu i historic-
kou Prahu. Výlet jsme si náramně
užili. Jana FIAloVá, Vižina

Manželé »z Budžese«

oslaví zlatou svatbu
Svatební slib, který si před padesáti
lety dali ve Sboru Jiřího z Poděbrad
ve Tmani, si na stejném místě připo-
menou Bohumila Dousková a Jaro-
slav Pešice. V neděli 17. 11. se tu
proto bude od 11.00 konat slavnost-
ní bohoslužba. Zveme všechny,  kte-
ří chtějí manželům popřát k jejich
výročí a být s nimi v tento slavnost-
ní den. Snad se nebudou zlobit, když
prozradím, že je jejich dcera, známá
spisovatelka Irena Dousková krásně
popsala ve své knize Hrdý Budžes.
Manželé do Sboru přijíždějí pravi-
delně na »dušičky« vzpomenout na
své předky, členy Církve českoslo-
venské husitské.  Nyní se sejdeme
ve Sboru při příležitosti jejich vý-
znamného životního jubilea. Gra-
tulujeme, je nám velkou ctí. 
»Standardní« bohoslužba se ve tma-
ň̌ském Sboru Jiřího z Poděbrad bude
konat 10. 11. od 17 hodin.
Jana Šmardová koUloVá, Tmaň

Strom splněných přání již tradičně
pořádáme v restauraci Zámecký had
v Dobřichovicích. V restauraci bu-
dou od 10. listopadu připraveny
obálky s přáním dětí z pěstounských
rodin, které spadají pod organizace
sociálně právní ochrany dětí a dětí z
Dětského domova Lety. Dárek je
třeba zakoupit a dovézt nejpozději
do 15. prosince. 
Od 28. 11. do 2. 12., denně od 10 do
17 hodin, bude v malém zámeckém
sále dobřichovického zámku k vidě-
ní prodejní Výstava betlémů ze šus-
tí, kůže a slámy. 

Adventní trhy se budou v areálu
zámku Dobřichovice konat posled-
ní listopadovou sobotu od 10 do 18
hodin. Týden nato, první prosinco-
vou sobotu můžete od 10 do 18.00
navštívit Mikulášské trhy v černo-
šickém Centru Vráž. Na obou akcích
na vás čeká dětská dílna, pečení per-
níčků, divadelní představení pro dě-
ti, bublinová show, kouzelník... Za-
jímavostí bude Mobilní ateliér recy-
klovaného skla. Přineste si staré
sklo, které chcete nechat ožít. 

kristýna PánkoVá, 
Zámecký had, Dobřichovice

Černošice - Za historický okamžik
označil starosta Černošic Filip ko-
řínek chystané stěhování úřadu do
nové budovy radnice. Ta se veřej-
nosti poprvé slavnostně otevře v
neděli 10. listopadu v 16.00. 
Tento den si lidé budou moci poprvé
prohlédnout nové kanceláře. V prvo-
republikové vile Tišnovských se bu-
de nacházet nejen městský úřad, ale
také městská knihovna, česká pošta

a městská policie. V nejvyšším patře
najdou zájemci nové coworkingové
centrum Půda. Veřejnosti za cenově
dostupných podmínek nabídne vy-
bavený obecní kancelářský prostor
pro pracovní, společenské či komu-
nitní využití a tím přispěje k rozvoji
těchto aktivit v Černošicích. Ostrý
provoz ve všech prostorách nové
radnice bude zahájen o den později,
v pondělí 11. 11. v 8.00. (pan)

Školáci s geologem
kreslili pouště i moře
V úterý 22. října do zadnotřebaňské
školy dorazili zaměstnanci beroun-
ského Muzea Českého krasu. Geo-
log Bokr nám ukazoval kameny z
moře i ze souše. Dozvěděli jsme se,
kde se území naší vlasti nacházelo v
jednotlivých geologických dobách.
Pak nám pan Bokr rozdal potřeby k
malování a kreslili jsme buď bažiny
nebo teplé moře, pouště nebo stude-
né moře. Pracovali jsme ve skupi-
nách a na závěr si předvedli, jak to
na našem území vypadalo v jednotli-
vých obdobích prvohor. Obrázky se
nám moc povedly, máme je vystave-
né ve škole. Potom nám ještě paní z
muzea povídala o živé přírodě v na-
šem okolí. Z přírodnin jsme vyráběli
domečky pro zvířátka, která žijí v
CHKO Český kras a umísťovali ob-
rázky chráněných rostlin. Opět jsme
byli rozděleni do družstev a nakonec
si představili své biotopy. Oba před-
nášející nám pouštěli zajímavá vi-
dea. Bylo to poučení i zábava.

Barbora ŠkVoroVá,
kristýna SoUkUPoVá, 

ZŠ Zadní Třebaň

Vítr foukal, Na Klouzavce to létalo, jak se patří

Dobřichovický strom bude plnit přání

Z našeho kraje 
* Přednáška historika Tomáše Pet-
ráčka Výzvy současné doby pro kře-
sťana střední Evropy se koná 5. 11.
od 19.00 na faře v Tetíně.          (hah)
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Letů se uskuteční 6. 11. od 19.00 v
obecním sále U Kafků. (bt)
* Tvořivé odpoledne na téma Mi-
minko v oříšku pořádá 10. 11. od
12.30 do 16.00 Muzeu hraček Do-
bříš. Pracovat budeme s přírodními
materiály, oříšky a ovčím rounem,
Cena 20/30 Kč. (jik)
* Slavnost svatomartinských vín se
koná 11. 11. v restauraci U Janů v
Karlštejně. Zahraje cimbálová mu-
zika Žandár, první láhev bude otev-
řena v 11.11 hodin. (sks)
* Ekumenickou bohoslužbu vděč-
nosti za 30 let svobody hostí 13. 11.
od 18.00 modlitebna Církve bratr-
ské v Černošicích. (zez)
* Výstava fotoreportérů 30 osob-
ností k 30. výročí listopadu 1989 na-
zvaná Úctyhodní 89/19 je do 24. 11.
zpřístupněná v Modrém domečku
Řevnice. (zez)
* U dopravní nehody mezi Řevni-
cemi a Svinařemi zasahovali 26. 10.
před osmou večer hasiči, policisté i
záchranáři. Zraněný řidič byl hasiči
vyproštěn z vozu v příkopu u silnice
a po poskytnutí předlékařské péče
byl předán záchrance.                 (pav)

Dvanáctý ročník Drakiády se uskutečnil v sobotu 2. listopadu na cestě ke
křížku Na Klouzavce v Hlásné Třebani. Přítomno bylo 15 doma vyrobe-
ných draků a okolo 25 draků kupovaných. Vítr foukal, takže to létalo, jak
se patří. Hodnotil se nejvyšší let, domácí výroba a umělecký dojem. 

Text a foto Jitka ŠvECová, Hlásná Třebaň

Městský úřad se přestěhuje do vily

Hodinky vyrobené zadnotřebaňskými školáky.        Foto Pavlína Fialová
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Start ve 12.00 hodin na návsi v Letech u Prahy,  
prezence na místě od 8.00 do 11.00 hodin. 

Vyhlášení vítězů v 16.00 hodin.
Startovné - 550 Kč předem zaplacené, 650 Kč na místě.

Závodníci přihlášení předem s předem zaplaceným 
startovným obdrží dárek.

Trať vede po brdských Hřebenech, měří 39,5 km, 
převýšení činí 854 m.

V cíli bude připraven guláš, špekáčky a zabíjačkové pochoutky 
řeznického mistra Šimpacha, pivo z místního pivovaru MMX, 

čaj s rumem i griotkou. Bohatá tombola!

Podrobné info na www.transbrdy.cz 

GIANT Winter Trans Brdy 
15. ročník závodu horských kol

Lety u Prahy, 23. 11. 2019 
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Do Příbrami, na Svatou Horu a do
Hornického muzea, se vydala výpra-
va výletníků z Hlásné Třebaně.
Svatá Hora vítá již více než 330 let
návštěvníky tohoto poutního místa i
královského horního města Příbram.
Nejstarší písemný doklad o Příbrami
je z roku 1216. V době panování
Karla IV. dal arcibiskup Arnošt z
Pardubic postavit uprostřed tohoto

panství na místě dřevěné tvrze ka-
menný hrádek, kostel sv. Jana i před-
městský špitál a město obehnal dře-
věnou palisádou.  S jeho  jménem je
spjata pověst o vzniku dřevěné sošky
Panny Marie a svatohorské kaple.
V roce 2015 prošla Svatá Hora ná-
ročnou rekonstrukcí za bezmála 200
milionů. Obnovené je i známé za-
střešené Svatohorské schodiště při-

pomínané poprvé již v roce 1685. 
S průvodkyní jsme prošly ambity s
bohatou malířskou a štukatérskou
výzdobou, čtyřmi uzavřenými a de-
víti otevřenými kaplemi, krápníko-
vou kapli, kapli korunovační a bazi-
liku, kde jsme viděly přenádherné
chórové  varhany, speciálně  dělané
pro tuto baziliku. Na Svatou Horu
putují lidé z celého světa, včetně
»exotických« zemí, jako je Kolum-
bie, Malajsie či Japonsko.
Po dobrém obědě jsme se vydaly
směr Březové Hory do největšího
hornického muzea v ČR. Kolem do-
lů Anna a Vojtěch jsme dorazily k
Ševčínskému dolu.  V jeho areálu se
nachází hlavní šachetní budova z ro-
ku 1879, která byla díky své histo-
rické a architektonické hodnotě na-

vržena do seznamu technických
památek Unesco. V  budově tzv. hor-
nické cáchovny z roku 1880 je umís-
těna expozice Z dějin příbramského
hornictví. Viděly jsme spoustu důlní
techniky, ale největší zážitek byl z
projížďky hornickým vláčkem k do-
lu Vojtěch. Vešlo se do něj 8  dospě-
láků a 2 děti. Průvodce nám ale  vy-
právěl, že ve vláčku jezdilo 12 hor-
níků s kladivy, krumpáči, nádobami
na vodu a vaťáky. Na moji poznám-
ku, že to museli  být  »hubeňouři«,
se mi dostalo odpovědi, že ne, právě
naopak - chlapi jako hora. My jsme
se sotva vešly...  Na odvalu Ševčin-
ské šachty jsme si každá vybraly  ká-
men, kde je pěkně vidět i kousek st-
říbra. Moc jsme si výlet užily! 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Čtyřiadvacáté podzimní putování
Šumavou absolvovali od 26. do 28.
října zadnotřebaňští turisté. Tento-
krát si za skvělého, slunečného poča-
sí užívali krás Pošumaví.
Vlakem ze Zadní Třebaně jsme vyje-
li v sobotu 26. 10. už v 5.56. Po ně-
kolika přestupech jsme s malým
zpožděním dorazili do Kolince. Tam
jsme poobědvali a za krásného poča-
sí vyšli na první etapu přes židovský
hřbitov. Potom jsme to vzali podle
rady hospodského mimo značenou
cestu a došli na cyklostezku. Tam
jsme se chvíli slunili - bylo hotové
léto, v tomto čase »babí«. Stavili
jsme se v hotelu Dvůr Krutěnice, st-
melili kolektiv a pokračovali asi tři
kilometry na ubytování. Celkem
jsme první den ušli 12 km. Večeři
nám přivezli, pivo a další potřebné
věci taky. Po jídle jsme se sešli v jed-
nom ze dvou domků, kde jsme byd-
leli a za zpěvu a další zábavy vyplni-
li večer až do půlnoci. K tanci a po-
slechu na kytaru hrál Petr Křížek.

Druhý den jsme museli na snídani
zase do Krutěnic. Pak jsme krásně
slunečným dnem vyrazili přes Ústa-
leč a Valchu do Zavlekova - nejprve
na tvrz a potom do hospody U Jíšů
na oběd. Nebylo to nic moc, ale širo-
ko daleko nebylo nic jiného a navíc
ten den otevřeli jen kvůli nám!
Další trasa vedla přes Plichtice, Po-
hodnice a Hnačov do Plánice, kde
byl zamluven hotel s večeří a snída-
ní. Celkem to bylo 18 km, ale proto-
že bylo opravdu nádherně, uteklo
nám to velmi rychle. Po večeři za ná-
mi přijel organizátor výpravy Míla
Frýdl s dcerkou Anežkou. Přivezl si
i harmoniku a do půlnoci vyhrával
fůru písniček ze svého repertoáru.
Na pondělí byla předpověď počasí
příšerná. Mělo se ochladit na 9°a
pršet skoro celý den. Ale - nevyšlo
to! V noci sprchlo, ale ráno už zase
svítil punťa a bylo hezky. Míla šel s
námi, auto mu převezl Zdenek do
vesnice Myslív, kde jsme měli oběd.
Pěšky jsme šli přes Kvasetice, Poho-

ří a Nehodiv, bylo hezky, ale velká
část vedla po silnici. Naštěstí skoro
nic nejezdilo. Po obědě jsme šli na
vlak do Kovčína – celkem 15 km.

Vlak přijel přesně v 14.59 a doma v
Třebani jsme byli už v 17.33. Zase
se to povedlo!    Jiří NÁDVORNÍK,

KČT Zadní Třebaň

výroba a tisk
dopisních obálek
www.frances.cz

Užívali si Pošumaví a - babího léta
ČTYŘIADVACÁTÉ PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ TŘEBAŇSKÝCH TURISTŮ VEDLO Z KOLINCE DO KOVČÍNA

Na památku jsme si odvezli kámen s kouskem stříbra...

NA HOŘE. Hlásnotřebaňanky na příbramské Svaté Hoře.       Foto ARCHIV

Zadnotřebaňští turisté na cestě Pošumavím. Foto NN M. FRÝDL
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Poločas snů a - hosté odjeli s debaklem
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE 

Poberouní - Poslední říjnový ví-
kend se fotbalovým celkům z naše-
ho kraje dařilo - vyhrály všechny.
dobřichovice vedou tabulku své
soutěže, lety se o prvenství přeta-
hují s rivalem z Černolic.         (mif)
LETY, krajská I. B třída
FK lety - loděnice 6:1
Branky: Měchura 3, Hřebeček 2,
Chalupa
Po úvodní šanci hostů se ujali inicia-
tivy domácí. Šance Hřebečka a Cha-
lupy ještě zůstaly nevyužity, ale v
17. minutě napřáhl Chalupa, jeho
prudká střela z 20 metrů se otřela o
břevno a skončila v síti. Šest minut
nato se z velké dálky trefil i Hřebe-
ček - 2:0. Ve 27. minutě po rohovém
kopu a zmatku v pokutovém území
hostů přiťukl Čermák míč Měchuro-
vi, který nedal brankáři hostů šanci -
3:0. Lety zakončily poločas snů dru-
hým gólem Hřebečka ve 43. minutě.
Po přestávce domácí pokračovali v
náporu. V 50. minutě našel Hřebe-
ček hlavu Měchury a domácí se ra-
dovali popáté. V 72. minutě se ujala
dorážka Měchury, který tak završil
svůj druhý hattrick v sezoně - 6:0.
Hosté už jen zkorigovali.             (jik)
Jinočany - FK lety 4:1
Branka: Měchura

Domácí přehráli hosty v celém utká-
ní ve všech činnostech. Už do pře-
stávky to bylo 2:0 a Jinočany pokra-
čovaly v náporu i po změně stran.
Netrvalo dlouho a dočkaly se třetí
branky. Pak snížil Měchura, ale v 92.
minutě se trefil domácí hráč a uza-
vřel skóre - 4:1. Hosté podali jedno-
značně nejhorší výkon sezony.  (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Stašov 3:0
Góly: Kučera, Šperl, Žerovnický
Karlštejn byl od úvodní minuty lep-
ším týmem a brzy šel do dvoubran-
kového vedení. Třetí pojistka přišla
ve druhém poločase, a to ještě domá-
cí tým několik slibných příležitostí
zahodil. Michal ŠaMaN
Hořovicko B - Karlštejn 6:0

DOBŘICHOVICE, III. třída
dobřichovice - Červený Újezd 4:1
Góly: Smiovský 2, Šlapák, vlastní
Mladí, běhaví hosté domácí zpočát-
ku pořádně proháněli a ve 30. minu-
tě dokonce vsítili gól! Dobřichovic-
kým  se podařilo na jejich nepříjem-
ný styl najít protizbraň až ve druhém
poločase, když zpřesnili kombinaci a

zvýšili důraz. V 64. minutě nejprve
vyrovnal Karel Šlapák. V 75. minutě
pak předvedl neskutečné sólo Mi-
chal Smiovský - jako tank se probil
houštinou několika faulujících proti-
hráčů, všechna držení, vrážení i pod-
rážení ustál a prudkou střelou skóro-
val. V 83. minutě si hostující obrán-
ce srazil centrovaný míč do sítě -
3:1! Čtvrtý gól zařídil opět Smiov-
ský ranou z velké dálky.            (oma)
Horoměřice - dobřichovice 3:2
Branky: Krištůfek, Smiovský
Dobřichovice po deseti vyhraných
zápasech v řadě neuspěly. Domácí se
celé utkání bránili tlaku fotbalověj-
ších hostů, ale tři vydařené protiúto-
ky jim stačily ke vstřelení tří branek.
Hosté sice předváděli pohlednou ko-
panou, ale z množství šancí skórova-
li jen dvakrát. Na prvním místě ta-
bulky však zůstávají.                  (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Mořina - oZT 1:2
Branky: Suchý, Soudný
Překvapivé, ale zasloužené vítězství
Ostrovanu. Jeho hráče opět trápila
koncovka, jinak mohla být výhra vý-

raznější. Na první gól se čekalo až
do 70. minuty, kdy se trefil rychlo-
nohý Suchý. Domácí deset minut
poté kontrovali. Naštěstí pro OZT se
ještě prosadil Soudný. (Mák)
oZT - Hýskov 3:3
Branky: Soudný, Šebrl, Suchý

FK VŠERADICE, III. třída 
Všeradice - osek 2:1
Branky: Silbernágl, Bábela
První půli se nám příliš nedařilo a
brzy jsme prohrávali. Naštěstí jen o
gól - soupeř jich mohl přidat víc. My
jsme si příliš šancí nevypracovali,
navíc jsme neměli moc sil a ani jsme
nemohli vystřídat, bylo nás přesně
jedenáct. Trenér pak přeházel sesta-
vu a v posledních 4 minutách nám
tam padly 2 góly! (sš)
Podluhy - Všeradice 3:3
Branky: Černý 3

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Klínec 4:1
Branky: Průša 2, Pitauer, Maštalíř
Po prvním poločase bylo jasno, že
body zůstanou domácím. Mezi 10. a
28. minutou nasázeli hostím tři bran-
ky. Po hodině hry sice Klínec snížil,
ale to bylo z jeho strany vše. (Mák)
Středokluky B - Řevnice 3:2

Pátého Mistrovství republiky se zúčastnily volej-
balové superseniorky Dobřichovic. Do Jindřicho-
va Hradce dorazilo sedm družstev z pěti krajů re-
publiky, z toho dvě sokolská.
Kapitánka vybrala družstvo, které podle papíro-
vého předpokladu dávalo naději na lepší umístění
než v předchozích ročnících. Podařilo se nám
důstojně reprezentovat sokolský volejbal a s kaž-

dým družstvem sehrát dobrý zápas (3x 1:1, 3x
0:2). Bylo z toho krásné šesté, předposlední
místo, v republice! Byly jsme ovšem družstvo
nejstarší, to byl jediný »primát«. Nebo snad han-
dicap!? Turnaj vyhrál VK Braník před VK ČZU
Praha a družstvem Středověk (hráčky Mostu, Ústí
a Litoměřic).
Hráčky, které s námi byly poprvé, si pochvalova-
ly krásnou atmosféru mistrovství i hezké chvilky
bez volejbalu – večeře U Černého ptáka (tam nás
znají již 5 let), večírek v hotelu U Zlaté husy s
diskohudbou a živým zpěvem Evy Emmingerové
(hráčky ČZU - jinak sólistky skupiny Steamboat
Stomper) a nakonec ubytování přímo v podhradí,
v penzionu s doškovou střechou U Tkalcoven.
Z vydařeného mistrovství republiky jsme si domů
odvážely nejen hezké zážitky a fotky družstva,
ale i malou »placatku« jindřichohradeckého ru-
mu! Za rok nasledanou v krásném Jindřichově
Hradci!  Ivanka CaldoVÁ, dobřichovice
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Volejbalové superseniorky si mistrovství republiky užily
Předvedly perfektní hru, ale
extraligový Olymp nezdolaly
Druhé kolo Českého poháru ve volejbalu se hrálo
22. října v dobřichovické hale. Hráčky extraligo-
vého Olympu Praha vedené St. Mitáčem přijely v
kompletní sestavě. My jsme se chtěly pokusit –
jako loni – překvapit, vyhrát a postoupit. V prv-
ním setu jsme předvedly perfektní hru a díky ne-
smírnému elánu i úsilí děvčat vyhrály 25:23! V
dalších setech už ale soupeř zpozorněl, přidal a
díky větším zkušenostem pomalu, ale jistě začal
výsledek korigovat. Druhý set jsme prohrály
16:25. třetí 17:25, poslední 11:25. Konečný vý-
sledek zápasu je tedy 1:3. Za předvedenou hru
však patří našim děvčatům dík a obdiv, byl to
oboustranně hezký zápas a všichni si přišli na své
– i diváci, kterých byla v hale asi stovka... 

Ivanka CaldoVÁ, dobřichovice 

Sport po okolí
* 44. ročník lesního slalomu v jede-
nácti kategoriích pro děti i dospělé
pořádá Ski klub Řevnice 9. 11. na
modré turistické cestě mezi vodár-
nou a Lesním divadlem. Prezentace
od 9.30. Jan ČERMÁK
* V posledním podzimním mistráku
porazili řevničtí »národní« házenká-
ři na svém hřišti Chomutov 22:18.
Smíšené družstvo chlapců a dívek
vyhrálo nad dívkami Března 17:8.
Dorostenci nejprve remizovali s
Chomutovem 25:25 a pak i s Plzní-
Újezdem 27:27. (frz)

NEROZHODNĚ. Remízou 3:3 skončilo vyhecované utkání zadnotřebaňského
Ostrovanu s Hýskovem. Každé z mužstev kopalo penaltu - hosté z té své (na
snímku) zvyšovali na 1:2. Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde hrají příště
LETY, 1. B třída
9. 11. 14:00 FK Lety - Cerhovice
16. 11. 13:30 Ligmet Milín - FK Lety

KARLŠTEJN, okresní přebor
9. 11. 14:00 Karlštejn - Trubín     

DOBŘICHOVICE, III. třída
9. 11. 14:00 Dobřichovice - SK Kazín
16. 11. 13:30 Jeneč - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
10. 11. 14:00 Loděnice B - OZT

VŠERADICE, III. třída
9. 11. 14:00 Všeradice - Komárov B

ŘEVNICE, IV. třída
10.11.14:00 Řevnice - Statenice 

Dobřichovické superseniorky na mistrovství re-
publiky v Jindřichově Hradci. Foto ARCHIV


