
VELBLOUD V PRŮVODU. Velkou atrakcí karl-
štejnského vinobraní, které se konalo poslední zá-
řijový víkend, byl historický průvod. V jeho čele si
vyšlapoval velbloud. Foto NN M. FRÝDL

Nad Řevnicemi pracuje
meteorologická stanice
Řevnice - Chcete vědět aktuální podrobnosti o
počasí v Řevnicích? Žádný problém - nad měs-
tem totiž funguje meteorologická stanice.
Stanice se nachází v areálu skládky Na Bořích.
„Podle provozního řádu máme povinnost do dení-
ku evidovat, jaké bylo počasí. Přišlo mi trochu
hloupé psát, že dnes lilo, nebo svítilo sluníčko.
Byly to nicneříkající údaje,“ řekl vedoucí skládky
Petr Kubásek, který se proto rozhodl pro nákup
meteorologické stanice. Každých pět minut se tak
načítají údaje o teplotě, vlhkosti, tlaku rychlosti či
směru větru. Po čtvrt hodině jsou aktualizovány i
na webových stránkách společnosti www.ekos-
revnice.cz. (pš)

Školáci hrají »Milionáře«
Zadní Třebaň - Netradičně zahájili letošní školní
rok třeťáci a čtvrťáci v zadnotřebaňské málotřídce.
Hrají hru inspirovanou televizním Milionářem.
Třídní učitelka Božena Musilová si na každého
žáka přichystala 10 otázek z učiva předchozího
ročníku. Děti mají - po vzoru televizní soutěže -
možnost trojí nápovědy. Pokud neznají odpověď
na první - nejlehčí otázku, mohou si nechat zapsat
pětku do žákovské nebo zvolit nápovědu 50 na 50,
zatelefonovat z vyučování příteli na telefonu či
zvolit nápovědu diváků. Všichni spolužáci mají
možnost průběžně trénovat na svoji účast ve hře.
(Dokončení na straně 5) (pm)

Vinobraní ozdobil velbloud
NA TRADIČNÍ OSLAVY PŘIŠLO O TŘETINU LIDÍ MÉNĚ, NEŽ LONI

Zloděj rozbil korouhev -
zřejmě si přišel pro tisíce
Svinaře - Jen dva měsíce zdobí věž svinař-

ského zámku zlatavá korouhev a už ji
neznámý vandal sekerou poničil.

První srpnovou neděli vztyčil na svinařském
zámku jeho nový majitel Jiří Nosek korouhev.
Dlouho ale nevydržela. Podlehla lidské závisti
a tuposti: koncem září ji neznámý vandal poni-
čil. „Nevíme, kdy se to přesně stalo. Ale když
minulý týden šli na střechu dělat hromosvod,

našli korouhev rozseknutou sekerou,“ říká Jana
Nosková, matka majitele budovy. Proč vandal
střechu poničil? „Možná to byla zloba, možná
chtěl krást,“ říká s tím že poberta si asi dělal
zálusk na mosaznou schránku, do níž Nosek

uložil dokumenty a noviny. V místním hostinci
se údajně mělo rozkřiknout, že v truhle je ulo-

ženo rovněž deset tisíc korun. (pš)

Na vinobraní se servali
cizinec s Čechem
Karlštejn - Velká rvačka, která se strhla o so-
botní noci na karlštejnském vinobraní, skon-
čila vážným zraněním aktérů.
„V noci ze soboty na neděli jsme před restaurací
U Janů ošetřovali cizince středního věku, který se
porval s pobodně starým našincem,“ řekl NN šéf
řevnické záchranné služby Buřek Bulíček. Cizi-
nec musel být převezen do nemocnice, Čech byl
ošetřen na místě. (šm)

Karlštejn - Karlštejnské vinobraní, které se v
obci pod hradem konalo poslední zářijový
víkend, se podle starosty Miroslava Ureše vy-
dařilo. Lidí ale přišlo méně než vloni.

Úderem desáté ranní odstartovaly v sobotu 25.
září oslavy vína na Karlštejně. Burčák se prodá-
val po celé Zlaté stezce, na které vyhrávalo i ně-
kolik kapel. Zatímco ze spodní části se linula de-
chovka, výše vyhrával staropražské kuplety Tře-
husk. V restauraci Koruna zase Sdružení volných
tónů navozovalo sváteční atmosféru moderními a
country songy.
Na malém náměstí nechyběli ani řevničtí taneční-
ci z Klíčku, na hradě se zase blýskli kejklíři.
V tradiční čas - ve 13.30 - vyšel od místní vinař-
ské stanice velký průvod. V jeho čele letos pre-
miérově šlapal velbloud, za ním pochodovali na
koních zbrojnoši. „Měli velký úspěch. Bylo to
moc efektní. Skupinu už jsme objednali i na příš-
tí rok,“ potvrdil starosta Miroslav Ureš.
Koňmo mířil na hrad i císař Karel IV., který kynul
přihlížejícím a k poddaným také promluvil. V do-
bových kostýmech stoupali ke hradu rovněž před-
stavitelé spřátelené italské obce Monte Carlo. 
„Moc se jim vinobraní líbilo. Příští rok by měl
přijet celý autobus i s jejich folklorním soubo-
rem,“ potvrdil Ureš.
Největší nával zažil Karlštejn odpoledne, kdy se
uličkou ke hradu valily davy. „V sobotu jsme na-
počítali šest a půl tisíce platících hostů, celkem
přišlo kolem deseti tisíc lidí,“ vypočetl první muž
Karlštejna. V neděli, kdy oslavy ozdobily svým
vystoupením i řevnické Notičky a opět Třehusk,
lidí zavítalo na hrad asi o polovinu méně. Podle
odhadu Ureše byla návštěvnost letošního vino-
braní asi o třetinu nižší než ta loňská.
„Myslím, že hlavní vinu na tom mělo počasí,“ do-
mnívá se Ureš, jenž byl i tak s průběhem osmého
ročníku oslav spokojený.          Pavla ŠVÉDOVÁ

5. října 2004 - 19 (377) 6 Kč

VÍTEK ZAZPÍVÁ S TŘEHUSKEM. Velkého
benefičního koncertu na počest Karla Haš-
lera, který se koná 23. října v Letech, se zúča-
stní i známá hvězda popmusic Pavel Vítek.
Ten celý několikahodinový maraton vystoupe-
ní odstartuje - hned ve 13 hodin zazpívá s po-
berounskou kapelou Třehusk.   (mf)
(Viz strana 4)   Foto ARCHIV
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Na setkání šermířů hořeli lidi

Školu budou hlídat duchové
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Řevničtí si nezadali s profesionály 
POSTŘIŽINY SE Z ŘEVNIC VRÁTILY »DOMŮ« - DO NYMBURSKÉHO PIVOVARU

Nymburk - Se svým muzikálem Postřižiny
byli řevničtí ochotníci pozváni přímo do
míst, kde se odehrává děj původní předlohy,
tj. do nymburského pivovaru. Bezprostřed-
ně po odehrání představení byli zástupci
města a pivovaru do Nymburka pozváni na
příští léto znovu. Navíc na adresu redakce
doputoval následující dopis.                      (NN)
Zřejmě se stejnými pochybami jako parta nad-
šenců z řevnického ochotnického tyjátru, když
začala zkoušet původní muzikál podle scénáře
Miloslava Frýdla na motivy Bohumila Hrabala
Postřižiny, jsem šel v pátek 24. září na před-
stavení jejich Postřižin do nymburského pivo-
varu. Chtě nechtě člověk srovnává. Ať už s no-
toricky známým Menzelovým filmem, já pak se
svými dramatickými adaptacemi Hrabalových

ŘEVNIČTÍ V NYMBURCE. Řevničtí herci před představením v pivovaru projížděli na stařičkém nákla-
ďáčku Nymburkem a zvali obyvatele města na Postřižiny. Foto ARCHIV

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník 

Vám nabízejí profesionálně zpracované 

VIDEOKAZETY

POSTŘIŽINY
* záznam premiéry muzikálu 6/8/04 

v Lesním divadle Řevnice;
- 70 minut, cena 200 Kč

* záznam představení na zámku ve
Svinařích 5/9/04

- 140 minut, cena 300 Kč

***

PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní

Třebaň - Lochovice 18/9/04
* císař František Josef * program na

stanicích * hasiči, turisti, vodníci
- délka 30 minut, cena 300 Kč

Kazety je možné objednat elektronicky na
adrese nase.noviny@zadnitreban.cz, nebo
u těchto členů redakční rady Našich novin:

P. ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)
M. FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)

Už se zase těšíme na další představení...
ČTENÁŘKA Z ŘEVNIC: DIVÁCI OBDIVOVALI HERCE, MUZIKANTY I VYTRVALOU OBSLUHU HOSPODY
Jsem si dobře vědoma toho, že moje povídání
může být nošením dříví do lesa, neboť předsta-
vení řevnických ochotníků POSTŘIŽINY bylo tak
zdařilým převodem Menzelova filmu, že od pre-
miéry přitahovalo lidi tak, že Lesní divadlo pras-
kalo ve švech. Všechny, i ty polorozbořené lavice
plné obecenstva, lidi si nosili deky, polštáře,
pláštěnky, jen aby se mohli představení, plného
smíchu a báječných výkonů zúčastnit. Zažila
jsem reprízu, kdy neúprosně lilo jako z konve, a
tak se pan režisér Míla Frýdl nejdříve obecen-
stva zeptal, jestli to tedy v tom dešti s herci vydr-
ží. Lidi jednohlasně souhlasili - celé divadlo se-
dělo pod mrakem deštníků a bavilo se.
Herci byli tak skvělí, že propadali chvílemi i ins-
piraci improvizace a různým glosám, které v pů-
vodním textu nebyly a vždy přinesly smích. Scé-
na dozorčí rady v hospodě u »správného postři-
žinského ležáku«, kterou pánové přednesli s op-
ravdovou virtuozitou, scéna hasičů, kteří přijíž-
děli s pravou starou hasičskou stříkačkou i trub-
kou poctivě až z Osova, s plachtou, kterou rozta-
hovali pod komínem, a do které pak »cvičně«
skočil pan Jiří Petříš, člen správní rady, v posta-
vě mistra kominického a vedoucího skupiny hasi-
čů, který se do této role úplně vžil. Roli dostali i
koníci paní Červené; ten první Borinka měl i
dvojroli. Nejprve přitáhl na jeviště nechytající
motorku správce pivovaru Míly Frýdla a pak se

objevil ve dvojspřeží u stříkačky hasičů. Role p.
Dr. Gruntoráda v podání Karla Krále a strýc Pe-
pin Romana Tichého budily od začátku nadšení.
Každý asi v duchu přemítal, jak se dá převést na
ochotnické divadlo skvělá role pana Hanzlíka.
Dá a to opravdu bravurně, i když herec roli tak
prožívá, že to odnášejí hlasivky. Role pana Kolo-
ničného, člena správní rady, v níž jsme obdivo-
vali p. Sašu Skutila upoutala i tím, že pan Skutil
obdivuhodně odevzdal svůj díl na scéně a pak
rychle odkráčel do orchestru hrát na trubku. 

Dvě mladé, pohledné ženské...
Zvláštní pozornost si zaslouží jedna z hlavních
postav Maryška, žena správce, kterou známe ve
filmu v podání Magdy Vášáryové. I tady, Pavla
Švédová, která ji představovala, dodržela záměr
režie být tak půvabná, bezprostřední a roztomilá,
jako jsme to obdivovali ve filmu. Jezdila na kole,
vylezla s Pepinem na komín, neustále konsterno-
vala svého muže i správní radu a jako vždy dobře
zpívala. Doprovodný orchestr řevnického muzi-
kálu vedený Lenkou Kolářovou tvořili členové
Notiček a Třehusku. Scéna, v níž se Maryška s
hostinskou výtečně zahranou Bohuslavou Eliá-
šovou koupou v sudu, lidi úplně dováděla k nad-
šení. Dvě mladé, pohledné ženské v prádle se po-
lévají vodou...
Stejně upoutaly i další role: pan Souhrada, stat-

kář s bičem, člen správní rady v podání Zdenka
Valeše, prokurista Vilímek, kterého na kolečko-
vém křesle výborně zahrál František Zavadil a
do této plejády musíme zařadit i výborný výkon
Jiřího Vitouše, nešikovného pomocníka v pivova-
ře, kočího Martina Václava Navrátila i řezníka
pana Myclíka Jirky Nikodýma.
Návštěvníci divadla ocenili i vytrvalou obsluhu
hospody U Jelínků, jejichž stánek  fungoval hodi-
ny a hodiny. Na závěr cyklu přinesl všem akté-
rům na jeviště osobně pan Jelínek obrovský dort.
Hudební hity, které připravil a spojil do předsta-
vení člen Třehusku Honza Martínek, nakonec tak
pronikly do povědomí obecenstva, že je v posled-
ních reprízách zpívalo suverénně sebou.
Seděla jsem před skupinou pražských hostí, kteří
si na to představení extra »vyšlápli« s mírnými
pochybami, o nichž se před začátkem bavili. Je-
jich obdiv, spontánní potlesk a volání bravo uká-
zalo, že i hosté z měst, kde je herecká kultura na
vysoké úrovni, rádi přijedou do Řevnic.
Představení na zámku ve Svinařích, kam přišlo
přes 600 diváků platících a na stojačku dalších
200 neplatících, to dokazuje naprosto zřetelně.
Obdivujeme Mílu Frýdla, který dokázal tento ko-
los dát režijně tak skvěle dohromady a pak ještě
hrát správce pivovaru. Talent spojený s dřinou.
Postřižiny neměly chybu! Těšíme se na další
představení.  Jindra RADECHOVSKÁ, Řevnice

textů. Musím však přiznat, že hned po prvním obra-
ze pochybnosti zmizely a srovnávání jsem opustil -
dramatizace, s níž Řevničtí do Nymburka přijeli, je
výjimečná. Je od začátku až do konce jejich, nene-
chávají se ovlivnit, jdou si svojí cestou.
V reálných »kulisách« skutečných pivovarských bu-
dov dostal příběh krásné paní Maryšky, jejího man-
žela - správce pivovaru Francina, ukřičeného Pepi-
na a dalších lidiček  jakousi třetí dimenzi. A nic na
tom nezměnilo ani sedm stupňů na teploměru a vítr
(navíc ještě hodinu před představením lilo jako z
konve) - prokřehlí diváci se dvě a půl hodiny nehnu-
li z míst a náramně se bavili. Na pozadí ztemnělého
nádvoří pivovaru vstupovalo do děje i koňské dvoj-
spřeží s hasičskou stříkačkou při záchranné akci či
s bryčkou při návratech doktora Gruntoráda od ro-
diček. Francina po jeho inspekční cestě po hostin-
cích na motocyklu přitáhla s koněm selka, kulisáci

přiváželi rekvizity na stařičkém náklaďáčku značky
Škoda. Herecké výkony včetně pěveckých partů za
doprovodu skvělého divadelního orchestru účinku-
jících si nezadaly s profesionály. Nerad bych někte-
ré vyzdvihoval, všichni výborní, ale pěvecké kvality
Pavly Švédové (Maryška) a Františka Zavadila
(prokurista Vilímek), stejně jako komediální schop-
nosti typově nezapomenutelného Jiřího Vitouše
(bednářský pomocník Václav), obdivem k paní slád-
kové a žárlivostí na jejího manžela rozpolceného
kominického mistra de Giorgiho v podání Jiřího
Petříše vyzdvihnout musím. Poděkování patří i or-
chestru v čele s Lenkou Kolářovou a především Mi-
loslavu Frýdlovi za scénář a režii.
Domnívám se, že Postřižiny se díky Řevnickým staly
důstojným vyvrcholením oslav devadesátého výročí
narození Bohumila Hrabala v Nymburce.

Jan ŘEHOUNEK, Nymburk
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Spisovatelka se zná osobně se skřítky
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE SPOJENÉ S NAŠÍM KRAJEM: JAROSLAVA PECHOVÁ

Poberouní - Nejoblíbenější pohád-
kou autorky jedenácti »hrníčko-
vých kuchařek«, spisovatelky a
básnířky Jaroslavy PECHOVÉ
prý byla ta o Popelce. Líbilo se jí,
že dokázala být nejen pracovitou
dívčinou, ale i okouzlující tanečni-
cí na královském plese.
A právě takovou se stala sama. Je
pracovitou i okouzlující Popelkou,
jež má na kontě nejen přes milion
výtisků oblíbených kuchařek, ale
také více než tucet pohádkových kní-
žek pro děti.
Jaroslava Pechová dětství prožila u
babičky na vesnici. Babička uměla
krásně zpívat, vyprávět a chodila s
Jaruškou do přírody, kde ji učila dí-
vat se na svět. A protože bydleli jen
kousek od pohádkového hradu Kři-
voklátu a Týřova, nebylo těžké vyvo-
lat u vnímavé holčičky bohatou fan-
tazii. A tak se v krajině lesů a rybní-
ků s krásnou řekou Berounkou přiro-
zeně zabydleli skřítkové i ostatní po-
stavičky jejich kamarádů z živočišné
říše, které přenesla do svých pohá-
dek. Už samotné jejich názvy (O Pe-
rejdovi, O vykutáleném Michálkovi
či Pohádky ze stříbrné tůně) navodí
tu správnou atmosféru maminčiných
pohádek.

O skřítcích, kteří vystupují v jejích
knihách, Pechová tvrdí, že je zná
osobně. „Samozřejmě, že je znám.
Stačí jen přimhouřit oči a máte-li tro-
šku fantazie - uvidíte je taky. Luba
Skořepová se chlubí, že u ní skřítci
bydlí. Jednou mne pozvala k sobě do
bytu, kde má dvě velké almary a dala
mi hádat, ve které se skřítci usalašili.
Obě skříně byly pootevřené a z jedné
vykukovaly klobouky, staré hračky a
vyšívané obrázky po mamince. Proto
jsem neomylně ukázala právě na tuto
skříň. Luba mne pochválila a dodala:
„Máš pravdu! Jsou tam!“
Jestliže dětem Pechová přináší až do
postýlek pohádky, milencům nabízí
neotřelou milostnou poezii. Na knih-
kupeckých pultech se objevily její
básnické sbírky: Modré z nebe, Lás-
kám všem a Rajská zahrada. Každá

báseň má svůj minipříběh prvních
schůzek, polibků, nesmělých dotyků
i plamenů vášně a milování. Její ver-
še nepostrádají erotický náboj, ale
jsou přitom nesmírně cudné a něžné.
Jednou z nejúspěšnějších knížek Ja-
roslavy Pechové, jejíž obsah se dotý-
ká i Poberouní, je Zpáteční lístek do
posledního ráje Oty Pavla. Kniha ne-
ní pouhou nostalgií, ale živým kalei-
doskopem příběhů a vzpomínek lidí,
kteří Pavla znali a byli mu nablízku.
Čtenář si může přečíst nejen úryvky
z jeho knih, ale také útržky z Pavlovy
korespondence. Spisovatelka se vra-
cí na pěšinky dětství, po nichž kdysi
chodil za svými srnci či úhoři Pavel,
a nabízí čtenářům malebný, poetický
kraj. Knihu umocnil romantickými
fotografiemi Milan Richtermoc. 
„Zpáteční lístek do posledního ráje

Oty Pavla je vyznáním kraji mého
dětství. Především je však vyznáním
Otu Pavlovi,“ říká Pechová. „Mým
přáním je, aby kniha vzbudila touhu
stále se vracet k Pavlovým knihám,
aby v lidech probudila i chuť podívat
se do líbezného kraje pod hradem
Křivoklátem, jímž se vine  tajemná
řeka Berounka.“     Vladimír ROGL

Spisovatelka Jaroslava Pechová u počítače, kde vznikají její knihy. Foto Vladimír ROGL

Prosíme paní, 
která 28. srpna 2004 

naložila malého bílého psa
bišonka, s tetováním v

uchu, do červeného auta v
ulici Třebaňská a odjela

směrem na Zadní Třebaň, o
jeho navrácení 

za odměnu 1500 Kč.
Kontakt: 602 508 198

Černošice - Rytíři na koních, šermíři, muške-
týři, lukostřelci a další milovníci historických
soubojů si uplynulou sobotu dali sraz na Vrá-
ži nad Černošicemi.
Hned čtyři skupiny historického šermu fungují
v Černošicích. Dvě z nich - Alotrium a unikátní
ryze dámské uskupení Reginleif - pozvalo na
první říjnovou sobotu do Černošic své přátele z
jiných koutů země na setkání skupin historické-
ho šermu. Na place za kulturním střediskem se
začalo bojovat v půl druhé. V tu dobu se také na
příchozí návštěvníky snesl silný déšť. První
účinkující ze skupiny Novica ale lijavec neodra-
dil. „Měli skvělé vystoupení, dobývali hrad.
Hořeli tu lidi, řezali do sebe hlava nehlava,“
komentoval ukázku hrůz středověku vedoucí
odboru kultury Černošic Pavel Blaženín.
Na louce zněly keltské balady, proháněli se tu
rytíři na koních. Rytířský turnaj skupiny Ma-
gentis z Chomutova, při němž trojice jezdců
shazovala meči polena či napichovala plyšového
divočáka, vyvolával v obličejích diváků úsměvy.
Nechyběly stánky s kovářskými výrobky, kože-
nými pásky, ale i perníkovými srdci a pouťový-
mi cetkami. Kdo měl chuť, mohl si vyzkoušet i
střelbu z luku u mistra Jana Meliky. Už za tmy
se uskutečnila mystická show spojená s ohňo-
strojem. Pavla ŠVÉDOVÁ

V Černošicích »hořeli lidi«
ŠERMÍŘSKÉ SKUPINY Z CELÉHO ČESKA LIJAVEC NEODRADIL 

Rytířská klání byla uplynulou sobotu k vidění v
Černošicích. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Divadlo K zve malé
i velké na pohádky
Mníšek pod Brdy - Pohádky jsou
pro malé i velké diváky připrave-
ny vždy v neděli odpoledne v mní-
šeckém Divadle K.
Pro děti bude od října mníšecké di-
vadlo hrát každou druhou a poslední
neděli v měsíci vždy od 14.00. Jako
první se 17. 10. představí Divadélko
pohádková země s Chodskými po-
hádkami, o dva týdny později herci
sehrají představení Cirkus Skřítek.
Na listopadové neděle jsou napláno-
vány báchorky Letem světem s po-
hádkou a písničkou a Takový malý
obyčejný skřítek. (pš)

Na poslední díl soutěže
dorazilo nejvíc odpovědí
Poberouní - Rekordní počet odpovědí přišel na
poslední otázku letní soutěže NN, jejímž pro-
střednictvím jsme vás zvali do zajímavých míst
poberounského a podbrdského kraje. Vítězkou
závěrečného kola se stala Marta Tučková.
Celé léto jsme vás spolu se známými osobnostmi
zvali na zajímavé, ale méně známá místa našeho
kraje. Tip na výlet byl vždy spojen se soutěžní
otázkou. Odpovědí dohromady přišlo několik de-
sítek. V závěrečném díle jsme se ptali, který malíř
je pohřben v Počáplech u Kr. Dvora. Správných
odpovědí - že se jedná o Jana Preislera - dorazilo
osm, navíc přišla i jedna chybná. Los rozhodl o
tom, že knihu Ivany Mudrové Kam značky neve-
dou získá Marta Tučková ze Zadní Třebaně. (mf)

Řevnický úřad nabízí grant
Řevnice - Vedete oddíl či soubor, do kterého do-
cházejí řevnické děti? Pak máte šanci od tamní
radnice získat finanční příspěvek.
Stejně jako v minulých letech i letos řevnická rad-
nice rozdá místním organizacím pracujícím s mlá-
deží peníze. „Sto patnáct tisíc bude rozděleno po-
dle počtu řevnických dětí v oddíle,“ řekl starosta
města Miroslav Cvanciger. Zájemci o příspěvek
mají na radnici s žádostí zaslat i seznam dětí, které
mají bydliště v Řevnicích, a to do 15. 10. Kolik or-
ganizace obdrží, se žadatelé dozvědí v listopadu.
Vloni peníze dostali fotbalisté, házenkáři, hasiči,
šachisti, vodáci, Junáci, Klíček a Notičky. (pš)
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Cena NN bude předána na koncertě
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ VÍTĚZ PŘEVEZME OD STAROSTY LETŮ A KANDIDÁTA NA SENÁTORA

Poberouní - Držitel výroční Ceny Našich novin
2004 bude vyhlášen v opravdu slavnostní at-
mosféře - na benefičním koncertu Na Hašlera!,
jehož se zúčastní několik známých osobností.

Cena NN je určená těm, kteří nezištně pracují pro
zvelebení a propagaci kraje okolo dolní Beroun-
ky. Letos bude udělena pošesté.
V minulých letech ocenění získali řevničtí ochot-
níci manželé Křivánkovi, vedoucí dětských folk-

lorních souborů Ludmila Chroustová a Lenka Ko-
lářová, bývalý politický vězeň František Šedivý a
organizátor kulturních akcí Josef Kozák. Minulý
rok triumfoval starosta Letů Jiří Hudeček.
Laureát Ceny NN 2004 vzejde z této desítky lidí,
kteří se dostali do nejužší nominace:
Miloš CHROUST z Řevnic
Ilona GARTOVÁ z Hlásné Třebaně
Petr HOLÝ z Řevnic
Vladimír ROZTOČIL ze Svinař
Jiří VITOUŠ z Řevnic
Jan PAUKERT z Řevnic
Jiří NOSEK ze Svinař
Tomáš SVOBODA z Řevnic
Božena MUSILOVÁ z Dobřichovic
Michaela ŠMERGLOVÁ z Hlásné Třebaně
Spolu s diplomem vítěz získá věcné ceny a pat-

náct stokorun - za každý rok existence Našich no-
vin jednu. Ocenění předá starosta Letů Jiří Hude-
ček a kandidát na senátora Jiří Oberfalzer. 
Výběr toho, kdo získá Cenu, stále ještě můžete
ovlivnit i vy. Návrhy posílejte na adresu redakce

Tipy NN
* Beseda o Etiopii s promítáním se koná 8. 10. v
dobřichovickém sále Dr. Fürsta od 20.00. (pš)
* Mezinárodní kapela hrající převážně moderní
jazz Facing West Trio zahraje 9. 10. od 20.30 v
Klub kině Černošice. Vstupné 80 Kč. (pš)
* Dětský divadelní soubor vedený Ivetou Duš-
kovou se představí s hrou Bar Honolulu s písnič-
kami Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra 10. 10. v čer-
nošickém Klub kině od 16.00. (pš)
* Kapely Lokomotiva planet a Pumpa zahrají v
Klub kině Černošice 15. 10. od 20. 30.              (pš)
* Koncert skupiny Deliquent začíná 16.10. v čer-
nošickém Klub kině od 20.30. Vstup 80 Kč. (pš)
* Zahájení výstavy věnované mníšeckému rodá-
ku, vydavateli knihy Městečko pod Skalkou Janu
Šťastnému se koná 16. 10. v kulturním středisku v
Mníšku p. Brdy. Výstava trvá do konce října. (pš)
* KDS Puchmajer sehraje hru nazvanou Citový
vývar aneb Zkus lásku, smrade, 22. 10. v sále
mníšecké Sokolovny. (pš)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
9. 10. 18.00 SPIDER MAN 2
16. 10. 18.00 50x A STÁLE POPRVÉ
KINO MÍR BEROUN
4. 10. 13.45 MEDVĚDÍ BRATŘI
4. 10. - 10. 10. 17.30 a 20.00 (Út 17.30, So+Ne 18.30)
HOREM PÁDEM
5. 10. 20.00 PŘED SOUMRAKEM
9. 10. 15.30 Kytice pohádek
11. 10. - 13. 10. 19.00, 21.15 (Út 16.45 a 19.00) JÁ
ROBOT
12. 10. 21.15 VZPOURA VE VĚZNICI CARANDIRU
14. 10. - 19. 10. 18.30 (Út 17.30) ANAKONDA:
HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ
15. 10. - 17.10. 16.00 GARFIELD VE FILMU
KINO MNÍŠEK POD BRDY
6. 10. 18.00 a 20.00 PARTY MONSTER
9. 10. 18.00 a 20.15 KRÁL ARTUŠ
13. 10. 18.00 a 20.00 INKOGNITO
16. 10. 18.00 a 20.00 SPIDER-MAN 2
KINO ŘEVNICE
4. 10. 20.00 VAN HELSING
5. 10. (18.00 a 20.00) SHREK 2
9. 10. a 10. 10. 16.30 PETR PAN
9. 10. 18.00, 10. 10. 20.00 NON PLUS ULTRAS
9. 10. 20.00, 10. 10. 17.30 TROJA
11. 10. 20.00 BROUK
14. 10. 18.00 METALLICA: SOME KIND…
14. 10. 20.00 ZRŮDA
15. 10. 18.00 JEDNA RUKA NETLESKÁ
15. 10. 20.00 ÚSVIT MRTVÝCH
16. 10. a 17. 10. 16.30 U NÁS NA FARMĚ
16. 10. 18.00, 17. 10. 20.00 DEN POTÉ
16. 10. 20.00, 17. 10. 18.00 LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI …

Řevničtí husité rozjímali o Bibli a sportovali
VÍKENDOVÁ SETKÁNÍ KŘESŤANŮ MĚLA MOTTO: SPOLEČENSTVÍ JE TAM, KDE SE SPOLEČENSTVÍ DĚJE

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník, poberounská hudební skupina TŘEHUSK

ve spolupráci s Obecním úřadem LETY pořádají benefiční koncert

NA HAŠLERA!
Koncert se koná na počest 125. narozenin známého, nacisty umučeného písničkáře, autora skladeb
Ta naše písnička česká, Strahováček, Pětatřicátníci aj. Všichni účinkující se vzdali honoráře, veške-
rý výtěžek bude věnován na pomník Karla Hašlera, jež má vyrůst na Starých Zámeckých schodech.

Účinkující vystoupí v tomto pořadí:
* TŘEHUSK + PAVEL VÍTEK * KLÍČEK * rakouský houslista 

ALEXANDER SHONERT * šansoniérka JANA RYCHTEROVÁ * TANGO
BAND * KAPIČKY * NOTIČKY * ŠTĚPÁN RAK * ŠLAPETO + JAN
ROSÁK * LITEŇSKÁ CHASA*KARAVEL * Moderuje JAN ROSÁK

Lety, náves: sobota 23. října 13.00 hodin
(v případě nepříznivého počasí se program přesouvá do sálu OÚ U Kafků)

Předprodej vstupenek v ceně minimálně 50 Kč: Pavla ŠVÉDOVÁ: 724 296 560

***
Naše noviny zároveň organizují sbírku na pomník Karla Hašlera. Příspěvky můžete posílat
na adresu: Miloslav FRÝDL, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň. Každý dárce částky větší

než 200 Kč získá čestnou vstupenku na benefiční koncert NA HAŠLERA!

Řevnice - Tři víkendová setkání pod sjednocu-
jícím názvem Dialog na cestě - Tvůrčí dílna po-
rozumění Bibli se uskutečnila na řevnické faře
Církve československé husitské.
Setkání uspořádali Mirek Nytra, Olga Nytrová a
jejich tým. Trvalým mottem matiné se stala slova
filosofa Martina Bubera: Společenství je tam, kde
se společenství děje. Náplní bylo rozjímání o Bib-
li, meditační procházky, vernisáže, Literární mati-
né členů Literárně dramatického klubu u sv. Mi-
kuláše... Kromě vážných témat přišly na řadu i
procházky, výlety, sport a koupání.
Mezi zajímavé hosty prvního soustředění patřili
básníci Markéta Hlasivcová, Květa Salmonová a
Marian Šprta, výtvarníci Eliška Peroutková, Vlas-
ta Polívková a Pavel Grün, dále Jan Gottwald,
mnohaletý předseda Společnosti pro duševní zd-
raví, Marcela Pittermannová, bývalá dlouholetá
vedoucí dramaturgyně tvůrčí skupiny dětského
filmu na Barrandově, Ota Novák, přednášející na
Vyšší škole publicistiky. Zúčastněné dojala osm-
desátiletá sestra Milada Kučerová z Dobřichovic,

která přijela do Řevnic na kole a přivezla faráři k
narozeninám vlastnoručně vypěstovanou fialku. Z
Dobřichovic dorazila Jana Zelenková, vdova po
významném faráři Zelenkovi. Zaujala vynikající
pamětí a barvitými vzpomínkami na sborový život
v Žebráku, ve Zdicích apod. I její čokoládová bá-
bovka všem moc chutnala.

Sestra Hájková vyprávěla o babinci
Druhé literární matiné navštívilo okolo tří desítek
křesťanů. Vystoupilo 15 literátů. K jednomu ze zá-
kladních témat, kterým bylo Cesta za Božím krá-
lovstvím, přednesl hlavní příspěvek farář M. Nyt-
ra. K tématu přednesli recitátoři z Literárně dra-
matického klubu i část eseje O. Nytrové Rajská
zahrada Boží blízkosti. Opět proběhla vernisáž
výtvarných děl. Nejstarším hostem soustředění
byla sestra Hájková z Řevnic. Jako vzdělaná uči-
telka si po bohoslužbě poslechla literární pásmo a
pak si i vášnivě podiskutovala o politice. Vyprávě-
la také o svém »babinci« devíti osmdesátiletých
děvčat, které se pravidelně scházejí na kus řeči.

Třetí matiné se konalo o posledním zářijovém ví-
kendu. Hovořilo se o bezdomovcích, o spolupráci
s lidmi obtížněji se integrujícími do většinové
společnosti, o drogových závislostech. Mezi hosty
byli Jana Kobrlová, manažerka z Diecézní rady
CČSH, s manželem dirigentem Borisem Kobrlem,
Ivo Škramovský, který chystá semináře o drogo-
vých závislostech pro Husův institut teologických
studií, spisovatelka a novinářka Jindřiška Kubáčo-
vá, houslistka Dagmar Krejčí i speciální pedagog,
redaktor a básník Pavel Veselý. Po přehlídce auto-
rské tvorby se konala vernisáž, na níž se předsta-
vili fotografové Petr Zamarovský a Roberto Am-
pollini. Na závěr byli přítomní tvůrci vyzváni ke
spoluúčasti na knize Věry Ludíkové Pošli to dál III
- Vzkazy lidem a vesmíru. Vícegenerační dialog v
Řevnicích byl užitečný. Vznikly nové kontakty
mezi lidmi hledajícími křesťanské souznění.
Setkání lze okomentovat slovy Jana Gottwalda,
že „zde vzniká pokus vytvořit skupinu lidí, která
zvládá literární i meditativní svahy a snaží se po-
rozumět životu a víře.“              Olga NYTROVÁ

Dobřichovičtí slavnostně
otevřeli nové sochořadí
Dobřichovice - Dobřichovickou promenádu s
pěticí soch slavnostně otevřel starosta obce za
účasti autorů děl v neděli 19. září.
Několik desítek lidí se sešlo 19. 9. na dobřicho-
vické křižovatce u silnice vedoucí ke Karlíku,
kde byla slavnostně otevřena první část prome-
nádního chodníku. Ten má v budoucnu spojit
Karlík s Dobřichovicemi. Slávy, na níž byl popr-
vé k dostání i katalog o loňském sochařském
sympoziu, se kromě starosty obce Michaela
Pánka zúčastnili i čtyři sochaři: Jaroslav Řehna,
Petr Váňa, Jaromíra Němcová a Jiří Kačer. Byl tu
i architekt sochořadí.
„Chceme tímto sochořadím přiblížit moderní
umění lidem, kteří tudy budou denně chodit,“
uvedl Pánek. O tom, jak myšlenka uspořádat
sympozium nazvané Cesta mramoru promluvil i
hlavní iniciátor akce Petr Váňa. (pš)

NN (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, email.:
nase.noviny@zadnitreban.cz). Se jménem uveďte
důvod, proč daného člověka navrhujete. Jednoho
z autorů návrhů vylosujeme a věnujeme mu vide-
okazetu a triko Našich novin.    Miloslav FRÝDL
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Školu budou hlídat čtyři duchové
STRÁŽCE MÁLOTŘÍDKY SI VYMYSLELI A NAMALOVALI SAMI ZADNOTŘEBAŇSTÍ ŠKOLÁCI

Zadní Třebaň - Na počátku školního roku zmi-
zel Muhecamatl, školní duch, který držel och-
rannou ruku nad zadnotřebaňskou školičkou
celé dva roky. 
Když je někde volné místo, obvykle se na nové
obsazení vypisuje konkurs. A tak se stalo, že
minulý pátek při dvouhodinovce výtvarné výcho-
vy dostaly starší děti obtížný úkol. Namalovat
nového ducha školy a krasopisně na dvoumetrový
pruh papíru napsat i jeho jméno, které tentokrát
obsahuje šest slabik. Duch měl být hodný, aby se
ho mladší školáci a předškoláci nebáli, když ho
ráno spatří, jak hlídkuje ve škole.
Přetěžkou úlohu plnili třeťáci a čtvťáci ve čtyřech

družstvech. Nebylo jisté, zda se jim za 90 minut
povede namalovat obrazy, které budou větší než
samotní malíři. Lavice srazili k sobě po čtyřech,
někteří se rozhodli malovat na zemi. Šlo o to,
který obraz a nápis bude nejzdařilejší, aby ho by-
lo možné vystavit na schodišti školy. Šlo také o
známky za výtvarnou hodnotu, o úsilí a pořádek
při práci. Děti malovaly tak usilovně, že na konci
druhé hodiny se na schodišti školy sušili čtyři
dvoumetroví duchové, z nichž ani jeden nebyl
horší, než na jedničku dvakrát podtrženou. Tak se
stalo, že v hlídání se budou střídat: Mapecafimutl
s Peficamamutlem a Fipecamamutl s Mupefica-
matlem. Konkurs na ducha skončil úspěšně a spo-
kojeni s odměnou byli i malíři. Petr MUSIL

V HORKÉM KŘESLE. Žáci třebaňské málotřídky
hrají svého »Milionáře«. Zkoušení usedají do
horkého křesla před tabulí.         Foto Petr MUSIL

Na jih Evropy asi jako
první pojedou fotbalisté
Karlštejn - Uskuteční se výměnné zájezdy
karlštejnských školáků s jejich vrstevníky ze
spřáteleného italského městečka Monte Carlo?
Zatím se zdá, že nikoliv.
Vinobraní, návštěva Prahy i setkání se zástupci
obcí společnosti Karlštejnsko - takový byl pro-
gram italské delegace z Monte Carla v Karlštejně.
S kolegy z Poberouní hovořili Italové i o další
spolupráci. „Chtěli jsme domluvit výměnné po-
byty našich školáků,“ říká první muž Karlštejna
Miroslav Ureš, „ale nepůjde to tak hladce, jak
jsme si představovali.“ Výměny se totiž měli zú-
častnit žáci 5. ročníku. Zatímco italská škola jich
má v ročníku třicet, Karlštejnských páťáků je pět.
„Vzít tam celou školu je podle ředitelky neúnos-
né, byly by problémy s malými dětmi,“ vysvětlil
Ureš. S největší pravděpodobností se tak na jih
Evropy nejdříve podívají karlštejnští fotbalisté,
kteří se v Monte Carlu zúčastní turnaje. (pš)

Posvícení v Hlásné i Litni
oslaví týden »po Havlovi«
Liteň, Hásná Třebaň - Havelské posvícení osla-
ví v Litni 23. října. Tamní omlazená chasa
chystá večerní tancovačku. Stejný den se bude
konat i posvícení v Hlásné Třebani.
Nováčkové v partě, která si říká Liteňská chasa,
převzali žezlo od starších kolegů a rozhodli se us-
pořádat posvícenskou zábavu. Uskuteční se týden
po svátku Havla, 23. 10. v sále restaurace Ve stínu
lípy. „Předtančení sice mít nebudeme, ale připra-
vujeme tombolu,“ řekl jeden z pořadatelů Lukáš
Münzberger s tím, že od 20.00 bude hrát kapela
Ideál. To, zda se bude konat i nedělní posezení,
jež se již dvakrát odehrávalo v hostinci Na schůd-
kách, není jasné. „Ještě se uvidí. Hostinští se na
pěknou hodinku už ptali,“ uvedla členka chasy
Romana Houdková. 
Přestože svátek sv. Havla 16. 10. letos připadá na
sobotu, také v další poberounské obci, Hlásné
Třebani, budou havelské posvícení slavit až 23.
října. Na tancovačce v sokolovně bude od 20.00
hrát country skupina Kapičky.  (pš)

Školáci hrají »Milionáře«
(Dokončení ze strany 1)
Také si zaznamenávají odpovědi na dosud řečené
otázky. Celkem jich hra obsahuje 170 ze všech
okruhů učiva. Někdy se přijdou na své starší ka-
marády podívat i prvňáčci a druháci. Dokonce i
maminky mohou ušetřit za telefon a přicházejí
osobně. Není však jisté, zda nápověda bude znát
správnou odpověď. Tak jako v Milionáři odcháze-
jí někteří žáci s ohvězdičkovanou jedničkou, jiní
si odnášejí horší známku.                    Petr MUSIL

Radnice poděkovala spolkům
ČTENÁŘ: JEN MÁLOKDE JE TOLIK ORGANIZACÍ JAKO V ČERNOŠICÍCH!

Posvícení v »kulturáku« nebude
O PRONÁJEM SPOLEČENSKÉHO DOMU MAJÍ ZÁJEM TŘI UCHAZEČI
Během uplynulých čtrnácti dnů se konal sběr ne-
bezpečného odpadu. Markantně se snížilo množ-
ství vybraného nebezpečného odpadu, včetně vel-
koobjemového. Prosím všechny, kteří odpad ne-
mohli z jakéhokoliv důvodu odevzdat, aby vydrže-
li do června 2005, kdy se bude akce opakovat.
Práce ve Společenském domě pokračují - je vy-

měněn rozvaděč a nyní nastoupili malíři a parke-
táři. Současně se zastupitelstvo rozhodlo i vymě-
nit hlavní osvětlení sálu a zakoupit novou oponu
za jevištěm. Na pronájem máme 3 uchazeče, kte-
rým jsme předložili naše požadavky ohledně pro-
vozu včetně smlouvy o nájmu. Nyní očekáváme
jejich reakci a připomínky. Pozvali jsme i odbor-
níka na opravu klavíru. Podle něj se oprava nevy-
platí z důvodu stáří - vyroben byl před rokem
1920 bezvýznamnou firmou, takže ani historickou
hodnotu nemá. Klavír je polopancéřový a je pra-
sklá ozvučná deska. V prostředí, v němž je (nestá-
lá teplota) by vyžadoval před každou produkcí
naladit. Vzhledem k tomu, že se počítá s otevře-
ním nejdříve začátkem prosince, nebude se konat
v SD Havelské posvícení.
Humanitární organizace Diakonie Broumov nás
požádala o uspořádání sbírky oblečení, lůžkovin
atd. Sbírka se uskuteční ve středu 6. 10. od 16.00
do 18.00 a v pátek 8. 10. od 16.00 do 17.00. Zby-
tek informací bude vyvěšen na informačních des-
kách. Pytle je možné koupit na OÚ za 10 Kč/ks.
Mějte se hezky a přeji všem pěkný podzim
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Černošice - Zástupce spolků a organizací se-
zvala černošická radnice, aby jim poděkovala
za jejich činnost.
Málokterá obec či město se může chlubit tak bo-
hatým životem různých spolků a zájmových orga-
nizací jako Černošice. Od včelařů a zahrádkářů
přes fotbalisty, hokejisty a modeláře až po skauty,
zdravotníky, hasiče, důchodce a mnohé další. Děti

i dospělí do těchto dobrovolných sdružení chodí
za zábavou, pro poučení, nacházejí v nich pod-
mínky pro rozvíjení svých znalostí či talentu. Sd-
ružují se ale také proto, aby pomáhali tam, kde je
toho třeba. Činnost těchto nadšenců prostě přiná-
ší mnoho užitečného všem spoluobčanům, což
samozřejmě představitelé města velice dobře vědí
a dokáží to ocenit. Jen malým díkem bylo společ-
né setkání, které se uskutečnilo u příležitosti stát-
ního svátku Dne české státnosti 28. září ve zná-
mém černošickém ClubKinu. O zábavu se starali
sami přítomní, nicméně „třešinkou na dortu“ bylo
skvělé vystoupení poberounské hudební skupiny
Třehusk.          Stanislav JANOVSKÝ, Černošice

Třebaňští dráteníci zvou 
na výstavu svých výrobků
Zadní Třebaň - Zadnotřebaňská drátenická
škola uzavírá jarní pololetí tradiční výstav-

kou výrobků absolventů.
V sobotu 6.11. od 12 do 13.30 bude v Základní
škole v Zadní Třebani zdarma přístupná expo-
zice lidí, kteří vystaví své výrobky a zájemcům
i předvedou některé drátenické techniky. Akce
bude zakončena slavnostním předáním osvěd-
čení Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel
a odznaků drátenické školy.  Při setkání má být
navázána spolupráce s regionem Karlštejnsko.
Zájem o účast projevil i ředitel drátenického
muzea v Žilině Marian Mrva. Petr MUSIL

Sdružení pořádá burzu
Řevnice - Tradiční burzu dětského oblečení
pořádá řevnické sdružení Čas dětem v míst-

ním Zámečku.
Členky sdružení budou zboží přijímat v pátek
8. 10. od 17.00 do 19.00 v přízemí řevnického

Zámečku, v sobotu pak od 8 do 9. Samotný
prodej se uskuteční v sobotu od 9.30 do 11.30.
„Uvítáme především zimní oblečení a sportov-
ní potřeby. Nosit lidé mohou ovšem jakékoliv
oblečení, i kojenecké věci, hračky, sportovní
vybavení, boty, kola, kočárky,“ řekla jedna z
organizátorek Hana Vinterová. Za kus zboží

zaplatí prodávající korunu jako zápisné.
Neprodané věci si pak jejich majitelé mohou

vyzvednout mezi 12. a 13. hodinou. (pš)
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Nazdar hérečko! volali lidé na Tomáše
DOPIS ČTENÁŘE: JAK JSEM JEL S CTITELEM VETERÁNŮ SVOBODOU NA TACHLOVICKÝ TROJÚHELNÍK
Řevnice, Tachlovice - Jednu zářijo-
vou sobotu, těsně před půlnocí, jsem
se Tomáše Svobody, řevnického ob-
čana, milovníka a restaurátora his-
torických aut zeptal, zda mě sveze
druhý den do Tachlovic na XXVIII.
ročník závodu veteránů Tachlovický
trojúhelník.. Tomáš byl do závodu
přihlášen s motocyklem BSA 350 z
roku 1925, který měl ke startu do-
pravit na korbě známého zeleného
náklaďáčku Škoda 430.
„V autě mám místo, buď v 8.00 u díl-
ny!“ řekl mi Tomáš a za vrnění nák-
ladního auta s pohonem na dřevo-
plyn opustil svinařský zámek, kde s
oběma veterány účinkoval toho ve-
čera v divadelní hře Postřižiny.
Když jsem druhého dne přišel na
místo srazu, přivítal mě Tomáš slo-
vy: „Uvař si kafe, máme zpoždění,
ještě musím něco dodělat.“ Měl dla-
ně trochu umazané a šťoural se v
motorce. Uvařil jsem si kávu a ze-
ptal se, mohu-li pomoci. „Rozhodně
NE!“ řekl veteránista. „Jenom jestli
chceš, můžeš mi napumpovat gumy,
pumpička je pod bandou.“ Než jsem
dofouknul zadní kolo historického
motocyklu, měl jsem ruce černé až k
loktům. Tomáš v bílé kombinéze dolil
vodu do náklaďáčku a jelo se.
Byla to parádní jízda! Sluníčko se
smálo, kolemjdoucí mávali, mistr
historického volantu odpovídal na
pozdravy, jedním uchem poslouchal
mé rozjímání, druhým sledoval zvu-
ky vycházející z jeho stroje, jedním
okem sledoval silnici před námi a

druhým pozoroval v zrcátku kolegu
Borise, který jel na závody s histo-
rickou »sajdkárou«.
V kopcích u Mořinky se nám Boris
ztratil z dohledu. Že by nestačil na-
šemu tempu, bylo absurdní. Muselo

se něco stát s jeho motocyklem. To-
máš pomocí mobilu určil diagnózu,
vystrčil ruku z okénka, nastavil prst
proti větru a pravil: „No jo, my má-
me vodu, on vzduch, nemůže se za
námi courat. Na kopci u Kuchaře na
sebe počkáme.“ Asi po deseti minu-

tách jsme se setkali u vsi Kuchař a v
klidu dorazili na tachlovické hřiště,
kde se jezdci hlásili k závodu.
Každý závodník nahlásí pořadate-
lům průměrnou rychlost, jaké hodlá
se svým veteránem na 4 km dlouhé
trati dosáhnout. Vítězí jezdec, který
docílí tzv. ideálního času tedy
plus/minus 0 vteřin.

Popularita se číří rychle
Oba pánové se šli zaregistrovat a já
jsem si prohlédl historické stroje,
kterých se tradičně do Tachlovic sjíž-
dí mnoho. Tomáše Svobodu jsem
potkal až před startem druhé závod-
ní jízdy. Výkon z prvního kola ko-
mentoval: „Dal jsem si průměrnou
rychlost 30 a měl jsem si dát 15.“
Znamenalo to, že závod už nevyhra-
je. Kolega Boris na tom byl lépe. Z
obou čišela radost a dobrá nálada.
Tomáše jsem doprovodil ke stánku s
občerstvením, kde byl vřele přivítán
obsluhou pozdravem: „Nazdar hé-
rečko!“ Popularita se šíří vskutku
rychle. Zašel jsem se podívat na pa-
mětní desku, která byla den předtím
odhalena na návsi mistru sportu Ja-
nu Horákovi, otci »Tachlovického
trojúhelníku« a byl čas vrátit se na
poslední představení Postřižin.
Tomáš odstranil pecku ze svíčky, aby
byl motocykl připraven na večerní
vystoupení, poskládal mých 198 cm
do náklaďáčku a odvezl nás na svi-
nařskou derniéru úspěšné komedie,
kde on i jeho krásní veteráni podá-
vají skvělé výkony. 

Alexandr SKUTIL, Klánovice

MILOVNÍK HISTORIE. Řevnický milovník starých aut Tomáš Svoboda v
populární bílé kombinéze u jednoho z veteránů.              Foto NN M. FRÝDL

Tvrz v Bělči vlastnil Pětiprstý
OPEVNĚNÁ SÍDLA NA PODBRDSKU - 4)

V

Podbrdsko - Málokterý kraj měl
tolik opevněných sídel jako Pod-
brdsko. Na stránkách NN vás s ni-
mi postupně seznamujeme.    (NN)
Od kdy stála tvrz v Bělči, obci asi
dva kilometry od Litně, není známo.
Byla to tvrz manská s povinnostmi
ke hradu Karlštejnu. Na dvorci patří-
címu k tvrzi seděl roku 1406 Petr
Škopek z Litně. Dále zde byly dva
dvory, které byly v této době majet-
kem Mikuláše Kfelíře ze Zakšova.
Potom se zde vystřídalo několik ma-
jitelů. V roce 1545 prodal Odolen
Pětiprstý z Chyš a Egenberka tvrz i
se dvorem a vesnicí Šimonovi ze Ša-
nova. Po tom, kdy karlštejnský purk-
rabí koupil roku 1554 celou osadu
pro krále, stává se z původní tvrze
poplužní dvůr. Bělečská tvrz stála
pravděpodobně na vyvýšené části
vsi, zatímco dvůr byl přitisknut k

jižnímu svahu Očkova. Zdi někte-
rých selských stavení měly malá úz-
ká okna zužující se směrem ven a
připomínající střílny hradů. Po pře-
stavbě v roce 1939 však mohutné
kamenné zdi i s okny, včetně jiných
zvláštností, zanikly. 
Při dnešním pohledu na pole, často
ležící ladem a na rozpadlé či rozpa-
dající se poplužní dvory například v
Halounech, či ve Vlencích si již má-
lokdo dokáže představit, jaký měly
kdysi význam a jak veliké bohatství
představovaly. Kolik lidí uživila má-
lo úrodná podbrdská půda, kolik z ní
pilné lidské ruce dovedly dobýt. De-
set podbrdských tvrzí bylo oporou
prostým lidem vesnic, kteří jim bez
výhrad a často z vděčnosti sloužili.
Dnes na ně zbývá jen vzpomínka a
mnohdy i obdiv. (Konec)

František ŠEDIVÝ
Slevy krásných nových kol!
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V Dobřichovicích roste kruhový objezd
HOTOV MÁ BÝT V DUBNU 2005, ŘIDIČI SE VÝRAZNÝCH OMEZENÍ BÁT NEMUSEJÍ

Dobřichovice - Výstavba prvního kruhového
objezdu v dolním Poberouní začala v minulých
dnech v Dobřichovicích. Definitivně hotov má
být v dubnu příštího roku.
Stavba kruhové křižovatky před dobřichovickou
sokolovnou odstartovala koncem září budováním
severní části »kruháku«. Jak NN potvrdil starosta
obce Michael Pánek, výrazných dopravních ome-
zení se řidiči příliš obávat nemusejí. „Pokud bude
dodržena smlouva, bude se křižovatka dělat na
části tak, že vždy jedna bude průjezdná. Objížďky
po místních komunikacích budou jen v těch nej-

kritičtějších situacích, třeba když se bude poklá-
dat asfalt,“ uvedl Pánek. 
Stavba objezdu je rozdělena na dvě etapy. První
by měla podle počasí skončit v listopadu. Po zim-
ní pauze se má znovu začít stavět v únoru „O pře-
stávce bude silnice v průjezdném stavu,“ řekl Pá-
nek. Objezd má být hotov do 30. 4. 2005.
První muž Dobřichovic si od křižovatky slibuje

zklidnění dopravy a bezpečnost pro školáky. Če-
ho se naopak obává? „Obec se bude muset finanč-
ně spolupodílet na pěších komunikacích, veřej-
ném osvětlení a sadové úpravě. Doteď ale nevím,
o jakou částku půjde,“ vysvětluje s tím, že nyní o
tom bude jednat s krajským úřadem.
Dobřichovický kruhový objezd bude vůbec první
křižovatkou svého druhu v regionu. Pánek má za
to, že kraj se do výstavby pustil i proto, že obec
projekt sama připravila. „Vykoupili jsme pozem-
ky, zpracovali projekt a i se stavebním povolením
odvezli na kraj.“ Pavla ŠVÉDOVÁ

Motorka shořela, její řidič
měl štěstí - srážku přežil
Mořina -  Motorka s autem se poslední zářijo-
vý den srazily u Mořiny. Motocyklista je hos-
pitalizován v nemocnici Praze-Střešovicích. 
„Motocykl po srážce zcela shořel, ale mladík z
Mořiny, který jej řídil, měl štěstí: přežil. Měl po-
dezření na poranění krční páteře, zlomenou ruku
a další poranění, takže byl po rychlém ošetření
přemístěn vrtulníkem do nemocnice,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček. (šm)

V Karlštejně bude asi mít
ordinaci lékař-gynekolog
Karlštejn - Gynekolog by chtěl otevřít ordina-
ci v Karlštejně.
O poslední volnou ordinaci, která je k dispozici v
novém zdravotním středisku na Karlštejně, proje-
vil zájem středočeský gynekolog.
„Vzhledem k tomu, že má již tři ordinace, požá-
dal nás, zda bychom mu ordinaci vybavili,“ uvedl
starosta obce Miroslav Ureš. Dodal, že o prostor
projevila zájem i místní masérka. „Zatím ale vítě-
zí gynekolog. Slíbili jsme mu pomoc,“ sdělil Ureš
s tím, že radnice by do vybavení místnosti vloži-
la asi 200 000. Lékař by pak obci platil nájem.
„Nyní ho čeká mnoho jednání s  krajem i pojišťo-
vnou, do konce roku by ale vše mělo být vyřeše-
no,“ dodal Ureš. (pš)

Dřevěná „plynbouda“ zmizí,
nahradí ji moderní budova
Dobřichovice - Dřevěnou boudu s občerstve-
ním, trafikou a výdejnou propan butanu v
Dobřichovicích by měla nahradit moderní bu-
dova s rychlým občerstvením.
Firma, která má od dobřichovické radnice prona-
jatý obecní pozemek u křižovatky na Karlík s ob-
čerstvením a výdejnou propan-butanu, požádala
rychtu o možnost přestavby. 
„Rada žádost odsouhlasila. Nová smlouva je po-
depsána na dvacet let, nájem se zdvojnásobí,“
řekl starosta Pánek. Majitel chce na pozemku vy-
budovat zděné a kvalitnější rychlé občerstvení.
„Ukázalo se, že je to prospěšné, hojně používané
místo,“ míní Pánek. Firma musí v projektu nechat
čtyřmetrový průchod, který bude navazovat na so-
chořadí a stezky v parku. Jak sdělil Pánek, podle
projektu půjde o vkusnou modernější stavbu. (pš)V Hlásné zavřou silnici,

horolezci budou tahat sítě
Hlásná Třebaň - V Hlásné Třebani bude od
20. 10. do konce října uzavřena silnice smě-
rem na Rovina. Jezdit se bude přes Mořinu.
Bude se tu totiž zabraňovat dalšímu nebezpeč-
nému padání kamenů z Černé skály na silnici.
„Budování plotových zábran a potažení skály
záchrannými sítěmi zaplatí krajský úřad. Obec

na takové zásahy nemá peníze,“ řekl NN místo-
starosta Miloš Palek. Práce zajistí především
horolezci. „V tento čas bude obec směrem na

Rovina pro automobily neprůjezdná. Budou zde
umístěny nejen varovné značky, ale také fyzické

zábrany,“ dodal Palek. (šm)

Cesta k řevnickému nádraží
má být opravena do zimy
Řevnice - Rozkopaná pěší cesta k řevnickému
nádraží podél uhelných skladů by měla být do
zimy opravena.
NN to potvrdil starosta města Miroslav Cvan-
ciger. Řekl, že zatím není jasné, zda bude opraven
celý chodník, nebo jen část po výstavbě kanaliza-
ce. „Máme dva návrhy: vyfrézovat a opravit jen
rýhu, nebo udělat celý nový povrch. Musíme to
zvážit,“ sdělil Cvanciger. Pokud by se opravovala
jen vykopaná část, hradila by nový povrch firma
v rámci stavby. V opačném případě by město mu-
selo vzniklý rozdíl doplatit.
Dlažba v Berounské ulici, kde se rovněž budova-
la kanalizace, se podle Cvancigera bude na místo
vracet až na jaře příštího roku. (pš)

Holčičku, která přecházela
za autobusem, srazilo auto
Černošice - Šestiletá dívenka v Černošicích
Vráži 29. září odpoledne vykročila za autobu-
sem na silnici a vběhla před jedoucí auto, které
ji porazilo. 
„Holčička utrpěla pohmožděniny hlavy, také rány
na hlavě, otřes mozku a další odřeniny, takže byla
ošetřena a okamžitě dopravena do nemocnice v
Motole,“ řekl NN šéf zasahující záchranky Bořek
Bulíček. (šm)

Zloděj odvezl sudy od piva
Karlštejn - Nákladní auto musel mít k dispozi-
ci zloděj, který se vloudil v noci z 19. na 20.
září do hospody Na hřišti v Karlštejně: odvezl
si odsud totiž mnoho sudů od piva.
„Neznámý pachatel odstranil visací zámek, mříž
a z restaurace odcizil prázdné sudy na pivo, ciga-
rety, alkohol a chladící zařízení. Na odvoz tako-
vého lupu potřeboval alespoň Avii,“ řekl NN tis-
kový mluvčí karlštejnských policistů Ivan Sýko-
ra. Škoda činí 178 000 korun.                             (šm)

Zloději touží po autech české výroby
TŘI ŠKODOVKY ZMIZELY V DOBŘICHOVICÍCH, JEDNA V KARLŠTEJNĚ

Dětský domov pro vrahy nebude 
DOBŘICHOVICKÁ STAVBA MÁ BÝT HOTOVÁ V LEDNU 2006

Dobřichovice, Karlštejn - Tři auta české výro-
by byla v září ukradena z parkoviště u dobři-
chovického nádraží. Další vůz se ztratil z par-
koviště u nádraží v Karlštejně.
Dobřichovické parkoviště je situováno do odlehlé

Dobřichovice - Nový dětský domov vyroste v
Dobřichovicích. Nebude ale sloužit pro umístě-
ní mladistvých pachatelů trestných činů.
Stavba dětského domova již byla v sousedství
současného diagnostického ústavu u hlavní silni-
ce na Prahu zahájena. NN o tom informoval zás-
tupce ředitele Tomáš Řezníček.
V souvislosti s objasněním vraždy dívky v Kme-
tiněvsi se obcí nesly fámy, že nový objekt má
sloužit pro mladistvé zločince. Ředitel ústavu

části nádraží. Škody forman patřící čtyřicetileté-
mu muži z Řevnic se zloději zmocnili 17. 9.
Automobil vyrobený v roce 1993 měl bílý nátěr,
tažné zařízení a byl opatřen poznávací značkou
PZK 26 50. Jeho současná cena je 50 000 korun.
Světle zelenou Škodu favorit vyrobenou v roce
1992 zaparkovala čtyřicetiletá řidička z Lážovic
na odstavné ploše za nádražím 22. 9.  ve 13.15.
Žena předpokládala, že bude pryč jen krátkou do-
bu, proto řízení nezajistila pákou na volant. Když
se po 90 minutách vrátila, auto za padesát tisíc se
značkou 2 S 2 32 17 již tu nebylo. 
Hnědou škodu 120 L zaparkoval její majitel u ná-
draží v Karlštejně ráno 17. 9. a odjel do práce.
Když se odpoledne vracel, vůz tu nebyl. Policisté
prosí ty, kteří by auto se značkou BEC 56-78 kde-
koli viděli, aby informovali nejbližší služebnu.

Michaela ŠMERGLOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
* Slavnostní otevření hřiště pro děti v řevnických
Havlíčkových sadech se uskuteční 9. 10. v 15.00.
Na odpoledne pozvalo vedení města do parku
sponzory a všechny, kteří se na výstavbě dřevěné-
ho koutu pro děti podíleli. Zahraje soubor Ludus
musicus. (pš)
* Koncert Waldemara Matušky a Heleny Vond-
ráčkové na nádvoří zámku v Králově Dvoře se
uskuteční 9. října od 16.00. (pš)
* Věci za osm tisíc korun si zloděj odnesl z rek-
reační chaty v ulici Karlštejnská v Řevnicích mezi
21. 9. a 25. 9. Pachatel přelezl oplocení a rozbil
okno. Z chaty odcizil radiomagnetofon a elektric-
kou příklepovou vrtačku. Oprava okna vyjde ma-
jitele z Prahy na dalších pět set korun. (vš)
* Soupravu reproduktorů zabudovaných v autě
ukradl neznámý zloděj z vozidla VW Golf zapar-
kovaného v ulici Sokolská v Letech  15. 9. Pa-
chatel nejprve páčil zámek předních dveří, otevřít
se mu je však nepodařilo. Poté páčil zámek pá-
tých dveří, které povolily. Z auta demontoval pla-
to zavazadlového prostoru s šesti reproduktory.
Majitel z Letů má škodu 5 000 na odcizené tech-
nice a další 3 000 na poničených zámcích.       (vš) 
* Malý motocykl Simson vyrobený v roce 1983
se ztratil z pozemku u domu v ulici Na Vyhlídce
v Řevnicích 23. 9. Stroj stříbrné barvy, který pat-
řil čtyřiapadesátiletému řevnickému občanovi,
byl opatřen značkou  PZ 99 97 a jeho současná
hodnota je asi 10 tisíc korun.  (vš)

tyto informace vyvrátil. „Domov opravdu nebude
pro žádné vrahy, ale bude sloužit obyčejným dě-
tem, o které se rodiče nechtějí starat. Budou do-
cházet do normálních škol v okolí,“ uvedl zástup-
ce Řezníček. Stavba financovaná ministerstvem
školství by měla být podle plánu hotova v lednu
2006 a její kapacita bude necelých 40 dětí. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Penzion zavřel hygienik
Hlásná Třebaň - Hlásnotřebaňský penzion Na
vršíčku má od konce září pozastavenu činnost.
„Je to z hygienicko-technických důvodů. Provo-
zovatel rekreačního objektu bez souhlasu pro-
hloubil studnu o 5 metrů a zřejmě i nevyvážel del-
ší dobu septik. Tím strhl spodní vodu a také ji zne-
čistil,“ vysvětlil pro NN zástupce hlásnotřebaň-
ského starosty Miloš Palek. Pozastavení činnosti
penzionu v oblasti zvané Na balírnách provedla
obec s hygienikem, iniciovali je i sousedé.
„Soused zmíněného objektu přišel o vodu, a mu-
sel ji dovážet do studny v cisternách. Později se
zhoršila kvalita studniční vody u okolních domů,“
zmínil Palek. V tuto chvíli se případ šetří, a je
otázkou, zda bude řešen smírem či soudně. (šm)
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To tedy byla moc pěkná anabáze...!
DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK PÍŠE O JÍZDĚ PARNÍHO VLAKU Z KARLŠTEJNA PŘES TŘEBAŇ DO LOCHOVIC

Podbrdsko - O jízdě parního vlaku po trase
Karlštejn - Zadní Třebaň - Lochovice jsme re-
ferovali už minule. Svéráznou reportáž o akci
napsal Josef Kozák, který se jí zúčastnil v pře-
vleku dobrého vojáka Švejka. (NN)
Poslušně hlásím pane obrlajtnant, že už jsem opět
zde. Já za to zdržení vážně nemůžu a klidně vám

to všechno vysvětlím, protože jak říkával nějakej
Kalát od nás z hospody: Když to umíš vysvětlit,
tak se vlastně nic nestalo. Tak abych dlouho ne-
zdržoval, pane obrlajtnant. Já jsem čekal v Karlš-
tejně na náš vojenský vlak a najednou u mě zasta-
vil jinej vlak, z okýnka vykouknul sám náš nejjas-
nější mocnář a povídá: „Švejku. Jedu na inspekč-

ní cestu do Lochovic a potřebuju vojenský dopro-
vod.“ No, cožpak jsem mohl neposlechnout roz-
kaz?! Tak jsem nastoupil a jeli jsme. V tom vlaku
jelo tolik lidí! Už v Karlštejně byl plný a v Zadní
Třebani přistoupili další a všichni volali: „Sláva
císaři! Vivat!“ A byly tam delegace z obou Tře-
baní a přednášely zdravice a prosby a žádosti. A
dostali jsme na uvítanou chléb se solí a až z  da-
lekých Klánovic nám přijel zazpívat císařskou

Průvodčí Jan Zavadil a Josef Jahelka (zleva) pro-
cházejí kolem parního vlaku při jedné z jeho za-
stávek. Foto Bohumil KŘEČEK

hymnu chlapecký sbor s panem řídícím. Ale pak
mě můj pán poslal dát pokyn k odjezdu, a tak jsem
to všechno nahnal do vlaku a jelo se. Mašina ba-
fala a táhla vlak do kopce ke Bělči, ale řeknu vám
pane obrlajtnant, že jsem si už už myslel, že jízda
skončila. Vlak se zastavil, kola se protáčela, vlak
stál a císař povídá: „Jestli to ti chlapi nevyjedou,
tak je vezmu šavlí.“Ale vyjeli, a tak mohla v Litni
mocnáři zatancovat místní chasa a ve Skuhravě
mu poděkovat vodníci od rybníka z Leče za čistou
vodu. Ve Všeradicích přišla mocnáře pozdravit
sama velká Magdalena Rettigová s dalšími ku-
chařkami a také rychtář. Ale nejdůležitějším bo-
dem inspekční jízdy bylo vyznamenání osovských
hasičů. Na ty císař vzpomínal celé tři roky, od po-
slední jízdy, a tak jim letos rozdal medaile. To by-
lo radosti! Když jsme se pak vraceli zpátky, stří-
kali hasiči svojí stříkačkou na všechny strany i na
vagony. O stanici dál se sešli turisté z Chlumce a
žádali vládce o příspěvek na stavbu rozhledny. No
a pak jsme si v Lochovicích odpočinuli, najedli se
grilovaných kuřátek a dívali se jak si děti hrají a
také jsme tancovali, protože kapela Třehusk ne-
přestávala hrát. Ale nakonec jsme se vrátili do
Karlštejna a já zase k vám, pane obrlajtnant, aby-
ste o mě neměl starost. To byla moc hezká anabá-
ze. Tak ať žije císařpán!           Josef Švejk KOZÁK
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Lety doma nafasovaly »čtyřku«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ OBCÍ POBEROUNSKÉHO KRAJE

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Nová Ves pod Pleší - OZT A 4:1
Branka OZT: Bacílek
Ostrovan si jel do Nové Vsi pro bo-
dy, ale přijel s prázdnou. Hned v
úvodu inkasoval po tečované střele z
přímého kopu a poté z penalty. Na-
ději oživil Bacílek, ale druhý polo-
čas se hostím nepodařil. Domácí si v
pohodě došli pro tři body.            
Cembrit  - OZT B 2:1
Branka OZT: Štycha
Ostrovan byl týmu, který ještě před
rokem hrál okresní přebor, zdatným
soupeřem. Na vedoucí branku Cem-
britu dokázali hosté ještě odpovědět,
ale pak jim byl vyloučen hráč a zra-
nil se gólman. Domácí této výhody
využili k rozhodující brance.
OZT B - VYSOKÝ ÚJEZD 4:2
Branky: Klečka 2, Štycha, Škvor
Domácí o vítězství rozhodli ve 2.
půli, kdy otočili stav 1:2.         

OZT A - ROŽMITÁL 2:1
Branky: Linhart, Bacílek
Ostrovan se brzy ujal vedení, ale po-
té na dlouhou dobu převzal iniciati-
vu soupeř. Přesto paradoxně vyrov-
nal až zásluhou vlastní branky kapi-
tána Procházky. Těsně před koncem
byl vyloučen Čech, ale v poslední
minutě rozhodl Bacílek o šťastném
vítězství Ostrovanu. (Mák)

SK ŘEVNICE
NOVÝ KNÍN - ŘEVNICE 1:1
Branka: Rek
Řevnice se ujaly v první půli vedení
zásluhou přesné trefy z trestného ko-
pu. Domácí ale byli po celý zápas
lepší a zaslouženě vyrovnali.
ŘEVNICE - Sp. PŘÍBRAM 1:1
Branka: Urban
Hosté předváděli kvalitní kopanou, v
úvodu několikrát zahrozili a po pěk-
né kombinační akci se v 18. minutě

Házenkáři se zbavili noční můry, porazili Podlázky
V LITVÍNOVĚ ŘEVNIČTÍ DOSTALI ROZHODUJÍCÍ BRANKU PŮL MINUTY PŘED KONCEM LIGOVÉHO ZÁPASU

Podyjí na kolech v minulých dnech projeli zadnotřebaňští turisté. 
Foto Jan ZAVADIL

Řevnice - Řevničtí druholigoví há-
zenkáři se zbavili noční můry - po
urputném boji porazili Podlázky.
Řevnice - Sokol Podlázky 21:16
Branky: Zavadil 10, Knýbel 5,
Hartmann 5, Sviták M. 1.
I když jsou Podlázky soupeřem ze
druhé půlky tabulky, máme s ním z
loňska pasivní bilanci. Podlázky od
začátku vytáhly poloosobní obranu,

proti níž se náš útok dokázal několi-
krát prosadit. Podlázky přitvrdily.
Náš útok se musel rvát přes obránce
až na brankoviště do střely nebo
faulu. Na tento vyčerpávající styl
nás v útoku bylo málo. Čtyři útoční-
ci se brzy vyčerpali. Za stavu 16:10
jsme střelecky odpadli na 15 minut a
nepodařilo se nám trefit do černého
ani ze dvou trestů a jedné šestky.

ujali vedení. Celý druhý poločas byl
ve znamení tlaku Řevnic, ale ne pří-
liš plodného. Štěstěna se na ně
usmála ve 3. minutě nastavení, kdy
se hlavou trefil Urban. (Mák)

FC KARLŠTEJN
SVATÁ - KARLŠTEJN 5:2
Branky: Švec, Maleček
KARLŠTEJN - OSEK 0:3
Domácí si s výborně hrajícím Ose-
kem neporadili. „Ani jsme si nevy-
tvořili mnoho šancí, padla jen jedna
tyč,“ řekl Petr Janů. (pš)

FC LITEŇ
LITEŇ - MOŘINKA 4:0
Góly: Franěk 2, Havelka, vlastní
Ve vyrovnaném zápase se na domá-
cí hráče usmálo více štěstí.
VIŽINA - LITEŇ 1:0
„Spíše by zápasu slušela remíza,“ ří-
ká hráč Radek Šindler, podle něhož
byla špatná koncovka Litně. „Pět-
krát jsme se trefili vedle tyče.“   
LITEŇ ženy - BLATNÁ 2:0 
Hráčka Zuzana Eliášková zhodnoti-
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Hosté toho však využili jen ke sníže-
ní. Obrana s brankářem Maškem nás
držela. Pak jsme smůlu protrhli a
donutili unavené hosty k chybám.
MOST - ŘEVNICE 17:26 
Branky: Zavadil 8, Hartmann 8,
Knýbel 8, Pos 2
V Mostě se Řevnickým dařilo skvěle
zakončovat akce.
LITVÍNOV - ŘEVNICE 17:16 
Branky: Zavadil 6, Knýbel 6,
Dlouhý 4
Těžké utkání sehrály Řevnice v Lit-
vínově. Domácí získali náskok, vedli
už 10:5, do půle hosté snížili. I v 2.
půli se jim dařilo stáhnout výsledek

dokonce vyrovnali na 16:16. Rozho-
dující branku ale vsítili domácí půl
minuty před koncem zápasu, kdy si
hosté dvakrát špatně přihráli.
Řevnice B - Republikán 12:19
BAKOV - NH ŘEVNICE B 12:18 
Řevnice - Bakov, ml. žáci 6:7
Branky: Wrobel 4, Veselý 2
Řevnice - Podlázky, ml. žáci 2:9
Branky: Wrobel 2
BAKOV - ŘEVNICE ml. žáci 3:4
Řevničtí kluci nehráli špatně.
BAKOV - ŘEVNICE st. žáci 16:23
Starší žáci bez brankáře nestačili na
lepší tým Bakova. Pavla ŠVÉDOVÁ

František ZAVADIL

Turisté jedou do Krkonoš
NA BRIGÁDU K ROZHLEDNĚ PŘIŠLI JEN DVA NADŠENCI
Malý Chlumec - Turisté severních
svahů Brd se mají k světu - uspo-
řádali brigádu na rozhledně, nyní
se chystají do Krkonoš.
Brigádu na rozhledně na Studeném
vrchu nad Malým Chlumcem uspo-
řádali poslední zářijovou sobotu čle-
nové oddílu Turistů severních svahů
Brd. Mnoho se jich ale nesešlo.
„Přišli jen dva lidé,“ komentoval
chabý zájem Stanislav Ježdík. „Já
jsem se brigády také nezúčastnil, ale
vím, že chlapi uklízeli vnitřek roz-
hledny - likvidovali staré matrace a
odváželi je na skládku,“ dodal s tím,
že oddíl plánuje další brigádu na
rozhledně, kterou chtějí turisté zís-
kat do nájmu. „Věříme, že ohlas bu-
de větší a přijde více pomocníků.“
Dalším úkolem členů oddílu je vyti-

povat v okolních lesích místa, kde
by mohla být umístěna odpočívadla
pro turisty. „Měla by to být místa,
kam míří nejvíce výletníků. Umís-
tění dřevěných odpočívadel bude
hrazeno z peněz mikroregionu
Horymír,“ uvedl Ježdík.
Nyní se výletníci chystají na pod-
zimní soustředění do Krkonoš. „Je-
deme v pátek 8. října ve 14 hodin au-
ty od kapličky. Ubytovaní budeme v
hotelu, kde bude k dispozici i sauna
a solárium,“ sdělil Jěždík. Účastníci
zaplatí za jednu noc s polopenzí na
místě 350 Kč. V sobotu se vydají na
Sněžku, v neděli je čeká výšlap na
rozhlednu Žalý. 
Ti, kdo se chtějí akce zúčastnit, se
mohou ještě přihlásit na telefonu
601 202 001.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Kdy a kde hrají příště
9. 10. 16.00 Srbsko - Liteň, Zdice B -
OZT B, Žebrák - Karlštejn, Řevnice -
Loděnice, Hostivice - Lety 
10. 10. 7.10. ne 16.00 Dobříš B - OZT A
16. 10. 15.30 Liteň - Chodouň, OZT B -
Hudlice, Karlštejn - Tlustice, ČL Beroun
- Řevnice, Lety - Černošice 
17. 10. 15.30 OZT A - Komárov

Turnaj vyhráli domácí
Zadní Třebaň - Na turnaji fotba-
lových přípravek na třebaňském
Ostrově kralovali domácí hráči.
Turnaje fotbalových přípravek se
první říjnovou neděli zúčastnilo na
zadnotřebaňském Ostrově sedm
týmů. První místo obsadili domácí.
Za nimi skončila Loděnici, bronz
patří celku Králova Dvora B. (pš)

Letovské hřiště už
slouží sportovcům
Lety - Hřiště s umělou trávou za-
čalo definitivně sloužit letovským
sportovcům.
Na oplocené hřiště, jež se nachází u
letovského fotbalového areálu, byl
položen speciální umělý povrch. 
„Připravujeme provozní řád, podle
něhož se bude moci hřiště využívat,
vymezujeme hrací hodiny pro naše
fotbalisty,“ uvedl starosta obce Jiří
Hudeček s tím, že využití areálu
bude pro fotbalisty zdarma, ostatní
si mohou pořídit permanentky. (pš)

la utkání jako vyrovnané. Měla to
být remíze, ale my jsme měly více
štěstí.“
PLZEŇ - LITEŇ ženy 6:0
Proti domácím, které posilnily hráč-
ky A-týmu, neměly liteňské ženy
šanci. „Je nás málo,“ posteskla si
Zuzana Eliášková. (pš)

FK LETY
Úhonice - FK Lety 1:1 
Branka: Karpiv
Zbytečná ztráta bodů s posledním
týmem soutěže. Vinou špatné kon-
centrovanosti jsme prohrávali bran-
kou ze standardní situace v 11. mi-
nutě po chybě brankáře i obrany.
Marně si lámeme hlavu nad tím, jak
je možné, že jsme ve všech mistrov-
ských zápasech dostali úvodní gól.
Vyrovnali jsme v 28. minutě. Druhá
půle se odehrávala v naší režii, ale
vítězný gól jsme již nedokázali dát,
FK Lety - Choteč 0:4 (0:2)
Debakl se soupeřem, který byl ve
všech směrech lepší. Nastoupili
jsme v silně kombinované sestavě
bez zraněných opor Honzeka i No-
votného a bez Šůry, který se ženil.
Předvedli jsme nedůstojný, v 2. půli
až trapný výkon.         Jiří KÁRNÍK


