
ÚSPĚŠNÁ BURZA. Zboží za patnáct tisíc korun
se podařilo prodat maminkám, které v Řevnicích
uspořádaly podzimní burzu dětského oblečení a
potřeb. (Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

Lupiči okradli obsluhu
benziny v Dobřichovicích
Dobřichovice - Třicet tisíc korun se ztratilo z
pokladny benzinové stanice v Dobřichovicích
při návštěvě dvojice vykutálených zlodějů 30.
září po poledni. 
Zatímco jeden zabavil pokladní výdejem plynové
bomby ze zadní místnosti, druhý stiskl tlačítko na
elektrické kase a zmocnil se sáčku s 30.000 Kč.
Poté dvojice zaplatila za výměnu PB lahve a klid-
ně odešla k vozu zaparkovanému u posledního
stojanu. Obsluze benziny se sice chování těchto
zákazníků zdálo něčím podezřelé, ale chybějící
tržby si hned nevšimla. Až po několika desítkách
minut zjistila, že jí chybějí peníze. Je nanejvýš
pravděpodobné, že si tržbu odnesli právě muži s
bombou. Podezřelým mohlo být kolem 35 let,
vysocí byli přibližně 175 a 165 cm, mluvili běž-
nou češtinou. (vš)

Muž hledal houby, zloděj
mu ujel se stříbrným audi
Hlásná Třebaň - Do lesa autem, z lesa pěšky.
Tak dopadl Pražan, který si 5. října vyjel se
stříbrným Audi A4 na houby k Hlásné Třebani.
Pražan zaparkoval svůj pět let starý vůz se znač-
kou 3A1 8019 na lesní cestě nad Hlásnou Třebaní.
Během pouhé tři čtvrtě hodiny, kdy byl v lese a
hledal houby, mu kdosi stačil jeho auto odcizit,
takže domů se musel dostat po svých.              (šm)

»Na kraj« chtějí i lidé z okolí
VE VOLBÁCH KANDIDUJÍ TAKÉ STAROSTOVÉ ŘEVNIC A ČERNOŠIC

Honsová dva roky pátrá
po zmizelém synovi

Zadní Třebaň - Už dva roky je nezvěstný
Tomáš Honsa ze Zadní Třebaně. Policejní

pátrání až dosud nikam nevedlo.
„Volám průběžně policistům do Berouna i do
Prahy, ale jejich odpověď je stejná: Nic nemá-
me,“ říká smutně Eva Honsová, matka zadnot-

řebaňského mladíka, který zmizel beze stop
13. 9. 2002. Mladý devatenáctiletý muž puto-
val vlakem za kamarády na Sázavu. „Vyjel z

Třebaně odpoledne, ale na místo - do Čeřenic -
už nedorazil. Telefonoval své sestře, ale pak
hovor vypadl, a bylo ticho,“ pláče Honsová.
„Doufám stále, že se Tom najde. Budeme v

pátrání pokračovat,“ dodává. O Vánocích bude
u Honsů prostřeno i pro Tomáše, pořád připra-

ven je i jeho pokoj. (šm) 

Malí fotbalisté to na hřišti
»nandali« maminkám 7:0
Malý Chlumec – Netradiční fotbalový zápas byl k
vidění v Malém Chlumci: Na trávníku si to roz-
dali malí fotbalisté a jejich maminky.
Fotbalová jedenáctka žáků Malého Chlumce na
hřišti hostila své matky. „Domluvily jsme se, že
děti necháme vyhrát. Pak jsme ale měly co dělat,
abychom jim vůbec stačily," zhodnotila utkání
jedna z účastnic Lenka Kocourová. Hráčkám se
nakonec nepodařilo vsítit jedinou branku – jejich
potomci je přehráli 7:0. (pš)

Cvanciger: Stihnu dělat
pro město i pro kraj

Řevnice – Současný starosta Řevnic Miroslav
Cvanciger je jedním z mála kandidátů v dol-
ním Poberouní, který má velkou šanci uspět
ve volbách do krajského zastupitelstva. Kro-
mě něj je na volitelné pozici ještě jeho černo-

šická kolegyně Helena Langšádlová.
Proč se rozhodl první muž Řevnic o křeslo kraj-

ského zastupitele bojovat?
„Myslím, že zkušenosti z komunální politiky se

mají přenášet dál. A kam jinam, když ne do
krajského zastupitelstva," tvrdí Cvanciger. Jako
zastupitel kraje se chce zejména zabývat stavem

cest v někdejším okrese Praha-západ. 
V případě, že bude zvolen jako jeden z pětaše-
desáti krajských zastupitelů, neuvažuje o tom,

že by zanechal funkce starosty Řevnic. „Budu a
chci dál starostovat, zastupitel není uvolněná

funkce. Předpokládám, že zvládnu vše bez vět-
ších problémů.“ (pš)

Poberouní – Hned dvoje volby - do senátu a do
krajského zastupitelstva - čekají počátkem lis-
topadu obyvatele dolního Poberouní.
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do
Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
5. a 6. listopadu.  
Úřední obálky pro krajské volby budou odlišeny
barevně od obálek pro senátní volby. Hlasovací
lístky by měli obyvatelé obdržet do 2. 11. 2004. 
Krajský úřad Středočeského kraje přijal v záko-
nem stanovené lhůtě 15 kandidátních listin pro

volby do zastupitelstva kraje. Jedná se o následu-
jící uskupení: Česká strana sociálně demokratic-
ká, Koalice Dělnické a Národní strany, Koalice
pro Středočeský kraj, kterou tvoří Křesťanská a
demokratická unie - Československá strana lido-
vá, Unie svobody - Demokratická unie. Další v
pořadí jsou Koalice Strany zelených a Strany pro
otevřenou společnost, KSČM, Koruna Česká,
Národní sjednocení, Nezávislí, ODS, Pravý Blok,
Republikáni Miroslava Sládka, SNK sdružení
nezávislých a Evropští demokraté, Strana venko-
va, Strana za životní jistoty a Svobodní.
Mezi desítkami kandidátů, kteří usilují o křeslo v
krajském zastupitelstvu, jsou i lidé z dolního Po-
berouní. Takřka stoprocentní šanci na zvolení má
starosta Řevnic, který na kandidátce ODS zaují-
má 12. místo. Někdejší starosta Dobřichovic Vác-
lav Kratochvíl má na stejné kandidátce číslo 46. 
I současný místostarosta Řevnic Václav Zdráhal
si dělá zálusk na post v krajském zastupitelstvu –
kandiduje ze 30. místa Sdružení nezávislých a
Evropských demokratů.
Také ČSSD má své želízko u Berounky – na 23.
příčce ji hájí Josef Ksandr z Dobřichovic.
KDU-ČSL a US-DEU vsadila na dva reprezenta-
nty z dolního Poberouní: Číslo jedna má na kan-
didátní listině František Vácha, náměstek hejtma-
na ze Svatého Jana. Čtyřku nese starostka Černo-
šic Helena Langšádlová. Na posledním místě lis-
tiny stojí někdejší starosta Řevnic Jan Kadlec. 
Rovněž posttotalitní komunistická strana má kan-
didáty z našeho regionu – obě jsou ženy a bydlí v
Hlásné Třebani. Zatímco Marie Strejcová má na
kandidátce číslo 23, Ivana Záborcová je na 28.
místě. Pavla ŠVÉDOVÁ

19. října 2004 - 20 (378) 6 Kč

DNES 10 STRAN: 

Rozhledna nad Třebaní nebude

Pavel Vítek se těší do Letů
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Caparti vyráběli štítky na stromy
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI VYJÍŽDĚJÍ POZNÁVAT PRAŽSKÉ PAMĚTIHODNOSTI

Zadní Třebaň, Praha - Na poznávací výpravu
do hlavního města vyrazili školáci ze zadnotře-
baňské málotřídky.
Nejprve to byla výstava moderních výtvarníků na
Vyšehradě, potom zase zahrady Pražského hradu.
V zahradě Na Valech bylo mnoho vzácných a zají-
mavých stromů, bambusové houštiny, dokonce

jedlá a výtečná houba hnojník obecný a spousta
bylin. Těch stromů bylo tolik, že si jejich názvy
zapamatoval opravdu jen málokdo.
Děti si tedy alespoň zkusily pojmenovat stromy a
keře na školní zahradě, a ejhle: rozeznat buk od
dubu bylo obtížné pro většinu třeťáků i čtvrťáků. S
tím se musí něco udělat. Což takhle stromy a keře
oštítkovat?
Výborně - v pracovních činnostech - jak se dnes
nazývají populární »pracovky« to půjde. Pilkou
nařežeme dřevěné destičky, sešroubujeme se zapi-
chovátky a můžeme pěkně všechny stromy v za-
hradě pojmenovat. Dá to nějakou práci, ale než
opadá listí z dubu, snadno poznáme, že je to buk.

Petr MUSIL

Zadnotřebaňští školáci při pracovních činnostech
vyráběli štítky, kterými označili stromy a keře na
školní zahradě. Foto Petr MUSIL

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník 

Vám nabízejí profesionálně zpracované 

VIDEOKAZETY

POSTŘIŽINY
* 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 

ve 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)

Rozhledna nad Zadní Třebaní nevyroste!
MÍSTNÍ TURISTÉ MÍSTO TOHO NAVRHUJÍ POŘÍDIT STOJANY S PLASTIKOVÝMI MAPAMI

Peníze ze sbírky bych dal
na centrum pro mladé

Zadní Třebaň - Nejvytrvalejším a nejhlasitěj-
ším odpůrcem rozhledny nad Zadní Třebaní

byl zdejší rodák Ivan Janovský. Cítí po
zastavení projektu zadostiučinění?

„Zadostiučinění? To nepovažuji za podstatné,“
řekl NN. „Podstatné je, že se rozhledna stavět
nebude. To je dobré a rozumné rozhodnutí.“

Janovský prý proti záměru vystavět na počest
1.000 výročí první zmínky o Třebani nad obcí

vyhlídku nic neměl. „Měl jsem zato, že půjde o
stavbu dočasnou, která po oslavách zmizí,“ říká.

„Kdyby na Voškově vyrostla plánovaná kon-
strukce, znamenalo by to absolutní a absurdní
zničení panoramatu údolí Berounky. To působí

harmonickým a uklidňujícím dojmem.“
Podle Ivana Janovského je v Zadní Třebani

třeba řešit jiné věci než rozhlednu. Třeba vybu-
dovat a udržovat důstojný střed obce: chodníky,
silnice, travnaté plochy... Také by bylo záhodno

vybudovat obchodní a společenské centrum
včetně restaurací a kulturních záchodků.“

A jak by se podle něj mělo naložit s penězi z
veřejné sbírky na rozhlednu? „Dal bych je na
postavení sportovního centra pro mladé, nebo

na zřízení míst, kde se mohou scházet, komuni-
kovat a namlouvat.“ (Viz strana 5) (mf)

Divadlo uklidily Technické
služby, platil to pořadatel
V Našich novinách číslo 18/04 byl otištěn přís-
pěvek Ilony Léblové z Řevnic. Kritizovala v
něm stav, v jakém zanechali tamní Lesní diva-
dlo pořadatelé rockového festivalu Řev Řev-
nice. Na její dopis reagovala vedoucí řevnic-
kého Městského kulturního střediska.      (NN)

Po návratu z dovolené jsem byla upozorněna na
článek podepsaný Ilonou Léblovou a nazvaný
Zdemolované divadlo mi vyrazilo dech.
Měla-li paní Léblové nějaké dotazy týkající se
smluv o pronájmu Lesního divadla a s nimi spo-
jenou problematikou, nemusela se bombasticky
pídit po »osobě«, která »za to může«, ale mohla
mě docela klidně navštívit v kanceláři Městského
kulturního střediska, přesně tak, jak to udělala,
když si chtěla rezervovat termín pro pohádku, v
níž také účinkovala.
Ráda bych jen zrekapitulovala: Festival Řev
Řevnic se konal 28. srpna, následující den uznal
zástupce pořadatele, že divadlo nepředává v po-
řádku. Došlo k dohodě, že divadlo uklidí Tech-
nické služby a svoji práci vyfakturují pořadateli.
Také mu byla vyčíslena škoda na lavicích a za-
platil materiál na nové. Jistě i paní Léblová ví, že
se jedná o lavice silně poškozené, určené k vý-
měně. Protože další představení se mělo konat
10. 9., uklízeli pracovníci TS na několikrát tak,
aby termín nebyl ohrožen.       Veronika STARÁ

Městské kulturní středisko Řevnice

Lepší výuka je při výletě...
Dne 1. října jsme jeli do zahrady Na Valech. Vi-
děli jsme krásné a zajímavé stromy a květiny.
Vzadu v Rajské zahradě byl velký obelisk a čtyři-
cetitunová obří miska ze žuly. Když jsme šli zpát-
ky, viděli jsme papoušky v kleci. Ze zahrady byl
krásný výhled na Prahu. Já jsem poznal Vyše-
hrad. Nejvíce pro mne byla zajímavá hradní stráž
a vzácné stromy. Moje aktivita při výletě byla
mírná. S Dominikem Navrkalem jsme vybojovali
několik bodů i minusů. Nakonec jsme byli posled-
ní. Podle mě je lepší výuka při výletě, protože to
vidíme doopravdy, ale ve škole jen na obrázku.

Daniel ŠŤASTNÝ, 4.ročník ZŠ Zadní Třebaň

Klub českých turistů v Zadní Třebani (KČT ZT)
inicioval v roce 1999 myšlenku vybudovat na
Voškově u příležitosti milénia obce stavbu roz-
hledny, ze které by byl krásný pohled do údolí
Berounky. Začal podnikat kroky k realizaci.
Od Českých radiokomunikací byla z finančních
prostředků KČT ZT zakoupena konstrukce vysíla-
če. Byly projednány a realizovány změny ve vlast-
nictví pozemků u osob, které byly akci nakloněny
a na jejichž pozemku by rozhledna měla stát. Sou-
časně bylo požádáno o zahájení územního řízení.
Během řízení bylo zjištěno, že je nutné dodat další
potřebná stanoviska. Již v té době byly podány
majitelem sousedního pozemku připomínky o nev-
hodnosti a smyslu stavby. Po několikerém přeruše-
ní řízení o umístění stavby a doplňování různých
dokumentů a stanovisek na základě připomínek
odpůrců bylo 5. 3. 2002 vydáno MěÚ v Berouně
»Rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláš-
kou«, které bylo opět napadnuto. Rozhodnutí bylo
zastaveno. Takto se v podstatě celé 4 roky zahajo-
valo, přerušovalo a doplňovalo o další a další sta-
noviska. Do 21. 1. 2004 obec dodala (jak jsme
všichni věřili) poslední potřebné doklady. To nám
bylo skoro po třech měsících potvrzeno »Oznáme-
ním o doplnění podkladů k územnímu řízení pro
umístění stavby« ze 16. 4. 2004, ve kterém se sdě-
luje:„Žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení umístění navrhované stavby...“

Po dalších pěti měsících bylo obci 16. 9. 2004 do-
ručeno »Rozhodnutí o zastavení územního řízení«
s odůvodněním, že bylo zjištěno na základě připo-
mínek odpůrců, že požární úsek stavby nebezpeč-
ně zasahuje na sousední pozemky a že stavebník
nepředložil rozhodnutí o udělení výjimky z OTP
vyhl. č. 137/1998 Sb.
Přiznáváme, že jsme se i přes veškeré snahy vyho-
vět podmínkám stavebního odboru dopustili něko-
lika chyb, které jsme se snažili následně odstranit,
ale v podstatě záporná reakce na každou větu do-
kumentace a požadavky kladené odpůrci nám ode-
brali chuť a sílu rozhlednu vybudovat.
Chtěli jsme postavit rozhlednu vhodnou do naší
lokality, vyvýšené místo pro pohled tak trochu z
ptačí perspektivy, nikoliv vyhlídkové centrum ČR
se záchody, rozptylovým prostorem pro minimálně
30 osob, občerstvením se stoly a lavicemi atd. 
Peníze, které byly vybrány od příznivců této myš-
lenky jsou uloženy a dárci, kterým touto cestou
ještě jednou děkujeme za jejich příspěvky, si je
mohou podle přiložených seznamů vyžádat zpět na
OÚ v Zadní Třebani do 17. prosince 2004.
Na říjnové schůzce KČT ZT byl podpořen všemi
členy návrh vedení Klubu, aby za zbylé peníze by-
ly pořízeny stojany s plastikovými mapami, na kte-
rých budou vyznačeny turistické a cyklistické trasy
Třebaně a okolí. Přeji hezký podzim 
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Hašlera mám rád! tvrdí Štěpán Rak
BABIČKA BUDOUCÍMU VIRTUOSOVI ZPÍVALA PO STARÝCH ZÁMECKÝCH SCHODECH

Poberouní - Na velkém benefičním
koncertu Na Hašlera!, který se ko-
ná 23. října v Letech, zahraje také
světoznámý kytarový virtuos Ště-
pán RAK. Stejně jako ostatní
účinkující se vzdal honoráře ve
prospěch pomníku Karla Hašlera.
Ještě před svým vystoupením pos-
kytl rozhovor Našim novinám.
Proč jste se rozhodl vystoupit na be-
nefičním koncertu Na Hašlera!?
Jednak protože Hašlera mám rád, ale
především protože si to zaslouží.
Máte nějaký vztah ke Karlu Hašle-
rovi, respektive jeho písničkám?
Písničky Karla Hašlera mají v sobě
hlubokou nostalgii dávno zapomenu-
tých časů. Jejich krása a přitažlivost
se nám vždy znovu a znovu v jeho
písních vrací.
Kdy jste se setkal se jménem praž-
ského písničkáře poprvé a při jaké
to bylo příležitosti?
Vždy jako malé dítě jsem dával jeho
jméno do souvislosti s »bájnými haš-
lerkami«. Teprve později, když mi
bylo přibližně 12 let, mě moje babič-
ka vyvedla z omylu a uvedla věci na
pravou míru. Ráda mi zpívala jeho

písně, zvláště Po starých Zámeckých
schodech a Ta naše písnička česká.
Jejich úchvatná atmosféra ve mně
zakotvila natolik, že když jsem byl
osloven Jiřím Hötzelem ze Šlapeta,
rozhodl jsem se vystoupit na praž-
ském koncertu na počest Karla Haš-
lera, stejně tak, jako nyní v Letech s
vlastními virtuózními úpravami zmí-
něných písní pro sólovou kytaru.
Máte některou z Hašlerových skla-
deb ve svém běžném repertoáru, ne-
bo jste je zařazoval speciálně pro
potřeby hašlerovského výročí?
Píseň s názvem Vesničko maličká v
údolí šumavském jsem se naučil v
Austrálii. Nikoli od domorodců, ale
od krajanů, kteří v době, kdy se do
své milované vesničky v údolí šu-
mavském sice vrátit mohli, ale ne-
směli. A když se už vrátit směli, tak
zase nemohli. Je to písnička nesmír-
ně jímavá, jejíž text byl prý vynesen
na motáku z koncentračního tábora s
poznámkou, zpívat na melodii Vlta-
vo, Vltavo. Mně to však nedalo, a
zcela samovolně jsem začal slova té-
to písně zpívat na melodii, kterou
jsem uslyšel ve své mysli. Setkal
jsem se s ní v roce 1992 a od té doby
ji hraji jen při výjimečných příleži-
tostech. Jako je třeba nynější koncert
v Letech.
Co budete v Letech hrát kromě Ves-
ničky maličké?
Ještě skladbu Vzpomínky na Prahu.
Karel Hašler Prahu miloval stejně
tak, jako Vítězslav Nezval, Bedřich
Smetana a koneckonců i já sám.
Proto tahle skladba.
Máte velmi nabitý program. Co Vás
čeká v nejbližší době?
Můj program je nabitý díky mojí ma-
nažerce Lindě Mahelové. Ta mě na
koncerty nejen vozí, sjednává mi je,
ale mnohdy i sama organizuje, proto-
že organizace, které se v naší zemi
mají starat o pořádání koncertů váž-
né hudby - Kruhy přátel hudby, to
většinou nedělají. Máme s Lindou
takovou krásnou hru v podobě »kon-
certů-překvapení«. Znamená to, že
mě veze na nějaké krásné místo, o
němž ví, že bych tam rád vystoupil a

já do poslední chvíle nevím, kam je-
du. A to miluji!
Česká televize v nejbližších dnech
začne natáčet medailon k mým šede-
sátinám, které oslavím v příštím roce
mnoha koncerty u nás i v zahraničí.
Již nyní jsme s Alfredem Strejčkem a
Lindou zaměstnáni přípravou 6. roč-
níku našeho Zámeckého hudebně li-
terárního festivalu ve Starých Hra-

dech u Jičína, kde tradičně uvedeme
další premiéry společných pořadů,
např. Chvála vína za spoluúčinková-
ní Hradišťanu s Jurou Pavlicou, dále
pořad Stařec a moře a Život a smrt
ovčáka Jana. Ale stěžejním koncer-
tem, který má pro mě být překvape-
ním, bude koncert k mým šedesáti-
nám. Další informace budou na mé
webové stránce.     Miloslav FRÝDL

Štěpán Rak zahrál v Letech před dvěma roky na benefičním koncertu, jehož
výtěžek byl určen obcím postiženým povodní. Nyní ho u Berounky uvidíme a
uslyšíme znovu.  Foto NN M. FRÝDL

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!

Štěpán Rak
kytarový virtuos, skladatel

* Do Prahy ho přivezli ruští vojá-
ci v roce 1945 na tanku z

Ukrajiny, má adoptivní rodiče.
* Pro studium kytary se rozhodl
až v osmnácti letech! Díky nadá-
ní i píli, se vypracoval mezi svě-

tovou špičku kytaristů. 
*Je autorem mnoha komorních i
symfonických děl, zejména skla-
deb pro sólovou koncertní kytaru,
jež jsou součástí stálého koncert-
ního repertoáru předních světo-

vých interpretů. 
* Stal se prvním pedagogem

kytary v historii pražské AMU.
* V roce 2001 byl jako první

kytarista na světě pozván ke kon-
certu na Čajkovského státní kon-

servatoři v Moskvě. 
* Žije v Radotíně.

Vítek: Do Letů se těším
Karlštejn - Jedním z účinkujících na letov-
ském koncertu Na Hašlera! bude popová

superstar první velikosti Pavel Vítek. „Já se
na ten koncert hrozně těším,“ řekl NN.

Pavel Vítek v Letech zazpívá i přesto, že jej
ve stejný den čeká na pražském Výstavišti
odpolední představení muzikálu Bídníci.

Koncert Na Hašlera! měl původně začínat ve
tři odpoledne, ale právě kvůli Vítkovi bylo

zahájení benefiční akce přesunuto na 13.00.
Navrhl to sám zpěvák, který o účinkování na

letovské návsi velmi stál.
„Já se totiž hrozně těším,“ řekl NN. „Mám

tuhle muziku moc rád, je to taková moje tajná
vášeň. V písničkách z přelomu 19. a 20. stole-
tí, v takových jaké psal Karel Hašler, je kouz-
lo starých dobrých časů. Je v nich to hezké z

české mentality.“ Popová hvězda hned ve
13.00, na začátku koncertu zazpívá s

Třehuskem a bude uhánět do Prahy. „Budu s
Třehuskem zpívat písničku Na Pankráci, na

malým vršíčku, stojí pěkný stromořadí,“ řekl
Vítek. „Když jsem si ji zkoušel, úplně jsem
viděl, jak naši předci chodili o víkendu na

Pankrác, tam si rozbalili košík s jídlem a udě-
lali piknik. My už to neumíme. Proč? Ztrácí

se romantika, ztrácí se emotivno a já myslím,
že je to bumerang, který se lidem vrátí.“ (mf)
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Radní se ptají lidí: Co vy na to...?
KÉŽ BY SE V KARLŠTEJNĚ ČASEM PODAŘILO VYBUDOVAT VEŘEJNÉ KOUPALIŠTĚ NEBO BAZÉN!

Karlštejn - Již podruhé v letošním roce zase-
dalo v polovině září obecní zastupitelstvo v
Karlštejně veřejně, a to za velkého zájmu a
hojné účasti občanů. Na programu byly přede-
vším finance a s tím spojené hospodaření obce.
Během posledních čtyř let se podařilo nejen ply-
nofikovat obec, ale před dokončením je také po-
slední etapa výstavby obecního vodovodu a tlako-
vé splaškové kanalizace. Zájem obyvatel o přípoj-
ky je nemalý, přispívá k tomu jistě i finanční přís-
pěvek obce na čerpadla pro tlakovou kanalizaci.
Téměř všechny objekty a domácnosti v obci pak
budou moci být provozovány ekologicky, bez vět-
šího zatížení životního prostředí.
Nemalý podíl na tomto úspěchu má skutečnost, že
obec používá pro tyto náročné investice i vlastní
zdroje, především půjčky. Obec Karlštejn je díky
poloze celoročně vyhledávanou turistickou lokali-
tou, to by ale samo o sobě nestačilo.
Obec provozuje autocamp, parkoviště, veřejná
WC atd., a z této hospodářské činnosti získává ne-
malé prostředky, které jí umožní splácet půjčky.
Jistě by bylo snazší tato zařízení pronajmout pod-
nikatelským subjektům, ubylo by starostí, ale také
peněz - vždyť tržby obce jen za prvních osm měsí-
ců letošního roku činily téměř 6 mil. Kč!

Pro život v obci je také důležité, že vlastní hos-
podářskou činností vytváří nová pracovní místa a
zaměstnáváním dává příležitost v obci pracovat a

žít stále většímu počtu místních obyvatel.
Za výrazné pomoci Českého červeného kříže byla
znovu vybudována povodní zničená mateřská
škola, v novém zdravotním středisku mají ordina-
ce praktický lékař, zubař a gynekolog. Školní
hřiště bude mít možná brzy umělý povrch, snad
dojde i na vyspravení potoka a výstavbu nových
můstků, i na nový silniční povrch.
Místním dětem slouží bazén u hasičské zbrojnice,

CHLOUBA KARLŠTEJNA. Velkou chloubou Karlštejna je historické vinobraní. Také letos v čele vel-
kolepého průvodu jel císař a král Karel IV. Foto NN M. FRÝDL

Sbor vítal do života nové
obyvatele Zadní Třebaně
Zadní Třebaň - Vítání občánků uspořádal 15.
října Sbor pro občanské záležitosti při obec-
ním úřadu v Zadní Třebani.
Starosta obce Lubomír Schneider přivítal mezi
obyvatele Zadní Třebaně Jana Chrousta, Olivera
Tomáše Jelínka, Josefa Pokorného, Vojtěcha Pa-
ličku, Jiřího Kolomazníka, Elišku Ondřejovskou a
Elišku Görnerovou. Děti obdržely malý dárek a
maminky květiny. Všem dětem i jejich rodičům
přejeme mnoho štěstí, radosti, spokojenosti a
hlavně pevné zdraví a život prožitý v míru.

Eva ZEMANOVÁ

Rozhodnutí nestavět rozhlednu je správné
„CO MŮŽEME NABÍDNOUT MLADÝM?“ PTÁ SE KRITIK PROJEKTU VYHLÍDKOVÉ VĚŽE NAD ZADNÍ TŘEBANÍ

Na fakt, že zadnotřebaňští turisti a místní
obecní úřad upustili od záměru postavit na vr-
chu Voškově rozhlednu, reagoval třebaňský ro-
dák Ivan Janovský. Ten projekt vyhlídkové vě-
že ostře kritizoval.     (NN)
K záměru postavit u příležitosti výročí 1000 let
obce nad Třebaní rozhlednu, jsem neměl připo-
mínky, pokud by se jednalo o stavbu dočasnou.
Tehdy jsem si to představoval něco jako vyvýšené
pódium nebo velký placatý kámen, kam se dá
symbolicky vystoupit a podívat se na krásné údolí
řeky Berounky. Po ukončení oslav se to zase dá
uvést do přirozeného stavu.
Svůj názor jsem tehdy asi před pěti lety sdělil sta-
rostovi obce s dovětkem, že kdo jednou seděl na té
krásné stráni s děvčetem, ten žádnou další roz-
hlednu nepotřebuje. To jsem ještě nevěděl, že se
má jednat o stavbu trvalou, o kovovou věž asi 22
metrů vysokou (tedy asi jako sedmipatrový pane-
lák), se základnou 6 x 6 metrů, prý bývalý vyřaze-
ný vysílač. Kde a za kolik se taková věž dá sehnat
(je to minimálně hodně železa a jako odpad s vel-
kou finanční hodnotou), mne zatím nezajímalo,
pokud jsem si nekladl otázku bezpečnosti takové
konstrukce při používání pro širokou veřejnost.
Hlavní důvod, proč jsem nesouhlasil s výstavbou
tak vysoké a podle mého názoru ošklivé kovové
věže, je skutečnost, že důsledkem by bylo absolut-
ní a absurdní zničení panoramatu celého zdejšího
údolí Berounky, které spolu s řekou působí har-
monicky a uklidňujícím dojmem.

Rozčaroval mě přístup úředníků
Při územním řízení mě také rozčaroval přístup ně-
kterých schvalovacích orgánů, které mají k řešení
každé drobné stavby běžného občana mnoho při-
pomínek a názorů, ale k takové stavbě, která se tý-
ká změny rázu celého údolí Berounky, mají mini-

mální připomínky a záměr schválí, aniž by si
vyžádaly a obdržely řádné základní podklady pro
schvalování takové stavby, jako je třeba začlenění
stavby do krajiny.
Jsem přesvědčen, že rozhodnutí nepokračovat v
dalších snahách o vybudování rozhledny je správ-
né. Obec Zadní Třebaň potřebuje, aby se zde ob-
čanům dobře žilo a aby zvýšila svou atraktivnost
pro návštěvníky regionu. Jen tak může být dosáh-
nuto i ekonomického rozkvětu obce a okolí.
Potřebujeme vybudovat a udržovat například:
- důstojné centrum obce (chodníky, silnice, trav-
naté plochy, podpořit opravu okolních budov)
- obchodní a společenské centrum (včetně restau-
rací a kulturních záchodků, ubytovacích zařízení)
- sportovní centrum
- centrum pro výchovu a vyžití naší mládeže
- objekt pro zajištění chodu a bezpečnosti obce
(obecní úřad, hasiči, první pomoc, civilní ochra-
na - viz nedávné povodně) 
- péče o seniory a další potřebné občany

Region se málo zajímá o mladé
Hlavní devizou celého regionu je nádherná příro-
da a historické památky. Ty se nesmí naší činnos-
tí ohrožovat, naopak je musíme chránit.
Dost mi vadí, že region se nedostatečně zajímá o
život mládeže. Velmi dobré jsou zájmové kroužky,
které v regionu existují. Zájem dětí je velký. Ve čtr-
nácti však nastává zákonitý vývoj - období puber-
ty, děti dorůstají v mládež. To jsou ti, kteří nás
starší budou zanedlouho živit a starat se o náš ži-
vot v regionu, pokud neodejdou do blízké i daleké
ciziny. Nesmí nám být lhostejné, co dělají mladí
odpoledne a večer, když opustí školu a nejsou do-
ma. Potřebují sportovní a kulturní vyžití. Potře-
bují kouty, kde se budou scházet, komunikovat,
poznávat se, relaxovat, vzdělávat se, namlouvat.

a kéž by se obci v příštích letech podařilo vybu-
dovat i nějaké veřejné koupaliště nebo dokonce
celoročně provozovaný bazén!

Páni radní, co můžeme našim mladým nabídnout?
V okolí jsem zaznamenal jen vznik nového klubu s
herními automaty. Jediná diskotéka v okolí je
snad až v Osově. Jednou týdně se tam rozjedou z
okolí plně naložená starší auta, aby se pak v noci
opět vracela domů. Kolik mladých životů je týdně
ohroženo! Nechci vás přimět k zákazu diskotéky,
naopak! Vytvořme podmínky pro bezpečnou do-
pravu našich spoluobčanů, kteří ještě nejsou zce-
la dospělí a nemají potřebné životní zkušenosti.
Jedno z řešení by bylo třeba zajištění mimořádné-
ho autobusu, který by večer regionem projel a v
noci pak mladé zase rozvezl.
Vytvořme podmínky pro vznik nových pravidel-
ných akcí s hudbou a tancem, kde se mladí mohou
setkat a komunikovat. Bezpečně. Budeme to dělat
i ve svém zájmu. Ivan JANOVSKÝ

Na obec se zhruba šesti stovkami obyvatel to není
málo! Že se v obci daří, k tomu určitě přispěl
Karel IV. tím, že právě zde postavil svůj hrad, ale
bez dobré práce zastupitelstva a účasti obyvatel
by to nešlo! A že zastupitelstvo Karlštejna stojí o
názory a spolupráci obyvatel, o tom se můžete
přesvědčit na úřední desce, kde radní reagují na
aktuální dění v obci a ptají se občanů: Co vy na
to? Jana BROŽOVÁ, Zadní Třebaň
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Brdy úpěly pod náporem pionýrů
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 12)

Poberouní - Trempíři a »čundrá-
ci« jezdili do našeho kraje odjak-
živa. V Našich novinách se můžete
dočítat o nich, jejich zvycích i výp-
ravách do Poberouní a na Podbrd-
sko. Dnes vám nabízíme článek o
akci vpravdě unikátní - o pionýr-
ském přechodu Brd.                  (NN)
Přechod Brd patřil od konce druhé
světové války k tradičním akcím
pražských skautů. Nebyla přerušena
ani v době nejtvrdší totality. Kromě
skautů pomáhali tuto tradici přede-
vším udržovat trempové. V krátkém
období Pražského jara v roce 1968 a
po něm se sice odbývala pod patro-
nací Ústřední rady Junáka, ale vždy
měla komorní - nenápadný až pietní
ráz. Vždyť se konala k uctění památ-
ky skautů a trempů, kteří jako party-
záni položili životy nedaleko Prahy.
S »přechodem« se nepřestalo ani po
zrušení Junáka v roce 1970 a vlastně
nepřetržitě pokračuje do současnosti
- nyní už ovšem opět svobodně. 
S nástupem normalizace se však
svazáci s posvěcením »stranických
orgánů« rozhodli zneužít i této tradi-
ce a na podzim 1974 uspořádali v
Brdech propagandistickou monstr-
akci. Byla nazvána Expedice 30 a
měla symbolizovat blížící se třicáté
výročí osvobození republiky - jak ji-
nak - Rudou armádou. Všechny
pražské školy dostaly za úkol poslat
na akci pionýrské hlídky, aby repre-
zentovaly školu. Ředitelka naší ško-
ly ve Slovenské ulici, kde jsem v té
době vedl turistický oddíl, měla zřej-

mě se splněním tohoto úkolu problé-
my, a požádala naše děti, zda by se
této akce nezúčastnily. Přestože náš
oddíl nikdy v rámci Pionýra nefun-
goval, rozhodli jsme se čest školy
zachránit a podle směrnic jsme se

dostavili v neděli ráno na seřadiště u
Smíchovského nádraží. Tam čekal
nejen zvláštní vlak, ale i 40 autobu-
sů, které rozvážely děti do Řevnic,
Dobřichovic, Zadní Třebaně i ostat-

ních míst, odkud vyrážely po urče-
ných trasách plnit bojové úkoly. Ak-
ce byla pojata bombasticky za sou-
činnosti Lidových milicí, armády i
esenbáků. Patronát dokonce převzal
Městský výbor KSČ a její tehdejší
tiskový orgán - Večerní Praha.

Cíl byl na Kytínské louce
Kluci z našeho oddílu byli zvyklí na
ledaccos, ale tyhle mamutí akce pří-
mo nesnášeli. Už v autobuse se však
domluvili, že rychle splní nebo ne-
splní úkoly a že tomu mumrajchu
nějak utečeme. Bylo to však marné,
Brdy úpěly pod náporem osmi tisíc
pionýrů a stovek příslušníků ozbro-
jených sil, kteří plnili pořadatelskou
službu. Změnili jsme proto taktiku:
Hned po vystoupení v Dobřichovi-
cích se kluci vrhli na start a zatímco
z jiných škol se rozhlíželi po turistic-
kých značkách, které je měli dovést
k cíli, naši využili svých topografic-
kých znalostí i práce s buzolou, aby
všem ostatním za chvíli zmizeli. I po
třiceti letech rád vzpomínám na »za-
žranost« Pavla, Vládi, Otty, Šántíka i
dalších, kteří hravě uplatňovali vše,
co jsme dlouhé měsíce na schůz-
kách, výpravách i putovním táboře
nesčíslněkrát cvičili a zkoušeli. Kon-
trolní stanoviště jsme míjeli téměř v
letu, děti hravě plnily úkoly a dva-
náctikilometrovou trasu zvládli v
rekordním čase. Cíl byl na Kytínské
louce. (Dokončení příště)

Vladimír ROGL

NA TRASE. Monstrózního pionýrského přechodu Brd se před třiceti lety zú-
častnili i malí turisté ze školy ve Slovenské ulici v Praze.          Foto V. ROGL

Kléma už soudruhy nebere...

V

V souvislosti s říjnovým Týdnem kni-
hoven jsem si vzpomněl na to, jak se
v jedné obci na Kladensku obecní
zastupitelstvo rozhodlo odlehčit mí-
stní lidové knihovně, jejíž regály
praskaly ve švech. Na dvoře byly
připraveny k prodeji nepotřebné, ale
stále užitečné věci - paní knihovnice
připravila též slušnou řádku knih,
které už čtenáře nezajímaly. Knihy
byly vystaveny v kanceláři obecního
úřadu a v místním Zpravodaji se se
seznamem věcí nabízených k odpro-
deji občanům objevila i výzva k pro-
hlédnutí těchto knížek. Slušnou hro-
madu knih představovala díla klasi-
ků marx-leninismu i beletrie typu
Daleko od Moskvy či Jak se kalila
ocel. Vesměs se jednalo o knížky za-
chovalé, ba dokonce nikdy ani ne-
čtené. Dalo se usuzovat, že zestárlí
členové stále existující místní orga-
nizace KSČM si toto hodnotné čtivo
zakoupí buď do svých knihovniček,
nebo s ním obohatí stranickou bibli-
otéku. Z kupy publikací se usmíval

sám Kléma, co měl pod čepicí, ke
světlým zítřkům zval i Toník z neda-
lekých Zákolan, přezdívaný Ušaté
torpédo. Oba asi byli zklamáni, když
většina občanů stojících ve frontě na
různý materiál po knize nezatoužila
a dala přednost použitým radiáto-
rům či dlažebním kostkám. Kdyby
viděl ten nezájem a ignoraci svých
soukmenovců soudruh Gottwald, asi
by ho trefil šlak. A tak zůstal osamo-
cený Marx s Engelsem, Gottwald v
obrazech i Čuk s Gekem. Soudruzi a
soudružky nostalgicky vzpomínající
na doby pašalíkování rodné strany
dávají teď přednost televizním per-
lám typu Dallas či Esmeralda.
Časy se prostě mění. Knihy, jež kdysi
zdobily police veřejných místností,
zůstaly na ocet. Na jedné,  která se
snad jen náhodou otevřela na první
straně, se skvělo heslo Krok vpřed,
dva kroky vzad, další se zase honosi-
la titulem Co dělat? Obě napsal ja-
kýsi Lenin. Neznáte ho náhodou?

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Slevy krásných nových kol!
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Řevničtí putovali za krásami Podbrdska
ZÁJEM O VLASTIVĚDNÝ ZÁJEZD PO TRASE LITEŇ - TETÍN - OSOV PŘEVÝŠIL KAPACITU AUTOBUSU

Řevnice, Podbrdsko – Na vlastivědný zájezd po
Podbrdsku se vypravila uplynulou sobotu pa-
desátka zájemců z Řevnic.
Zájezd, jehož cílem byly obce v Podbrdsku, uspo-
řádalo řevnické městské kulturní středisko.
„Kdysi jsem vyprávěl o zajímavostech v našem
okolí a vedoucí střediska paní Starou napadlo us-
pořádat zájezd," rekapituluje jeden z průvodců
výletu Josef Beneš. 

Zájem o účast na zájezdu byl vyšší než kapacita
autobusu. „Chtěli jsme se rovněž zúčastnit, ale už
nebyla volná místa," uvedla Marie Křivánková.
Mezi výletníky sice převažovali Řevničtí, byli tu

ovšem i zájemci odjinud, třeba z Černošic.
Účastníci po vedením Josefa a Pavla Beneše se ze
Řevnic nejprve vydali do liteňského kostela a
muzea, pokračovali na Tetín. Ve Všeradicích stih-
li prohlídku kostela i oběd, odpolední program
zahrnoval návštěvu Osova, Hostomic, Běštína a
hořovického zámku. 
„Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u pom-
níku Šemíka,“ dodal Beneš s tím, že organizátoři
již uvažují o další výpravě tentokrát na Dobříšsko
či Berounsko. Pavla ŠVÉDOVÁ

Hasiči soutěžili na střelnici
Karlštejn, Zadní Třebaň - Soutěž mladých ha-
sičů se konala 9. října v Karlštejně na střelni-
ci. Zúčastnili se jí i zástupci Zadní Třebaně.
I když byla zima, naštěstí nepršelo. První běželi
naši nejmladší, potom starší a nakonec dorost.
Starší skončili třetí, dorostenci dokonce druzí. Při
zpáteční cestě jsme se ještě byli podívat u lomu
Amerika, kde se nám moc líbilo. Teď nás čeká jar-
ní kolo soutěže Plamen.     Radka JAHELKOVÁ

Zloději odjeli s náklaďákem
Lety - Nákladní automobil avia si odvezl dosud
neznámý pachatel z Karlštejnské ulice v
Letech v noci na 29. září. 
Majitelé vůz naposledy viděli 28. 9. v 16.30; v
šest hodin ráno následujícího dne už ho nenašli.
Avie byla označena poznávací značkou okresu
Praha západ a byl na ní naložen prázdný kontej-
ner na odpad. Hodnota vozidla vyrobeného v roce
1999 se odhaduje na 450 tisíc korun. (vš) 

V Řevnicích otevřeli hřiště
Řevnice – Za značeného zájmu lidí bylo před-
minulou sobotu otevřeno hřiště v řevnických
Havlíčkových sadech.
Na akci vystoupil soubor Ludus musicus, promlu-
vil také starosta města Miroslav Cvanciger.
„Shrnul jsem krátkou historii o vzniku hřiště a po-
děkoval všem, kdo pomohli," uvedl první muž
Řevnic s tím, že v příštím roce má úprava parku
pokračovat. „Ještě letos chceme začít se základní
výsadbou ve spodní části parku," dodal.           (pš)

Vzpomínky
Dvacet let již uplynulo od náhlé smrti pana

Miloslava FRÝDLA ze Zadní Třebaně.
Vzpomíná rodina.

***
Dne 10. 11. vzpomeneme 20. výročí úmrtí 

a 14. 11. nedožitých 90 let pana 
Josefa PECHARA.

Vzpomíná manželka a dcera s rodinou

Chlumečtí chystají drakiádu
Velký Chlumec – Tradiční drakiáda se na po-
lích u Chlumce uskuteční v neděli 24. října.
Hned několik disciplín čeká na účastníky tradiční
drakiády v Chlumci, která na polích mezi Velkým
a Malým Chlumcem začne ve 14.00. Organizá-
toři vyhodnotí nejen nejkrásnějšího draka, ale i
toho, který vyletí co nejvýš a nejdéle se ve vzdu-
chu udrží. (pš)

V Dobřichovicích podruhé
zaplál olympijský oheň
Dobřichovice – Týden trvala olympiáda v zá-
kladní škole Dobřichovice. 
Urputné boje se na dobřichovické škole konaly už
podruhé. Olympijský týden odstartovalo slav-
nostní zahájení her. Byla vztyčena olympijská
vlajka, starosta obce Michael Pánek zažehl olym-
pijský oheň. Děti ze všech tříd  prvního stupně
byly rozděleny do patnácti největších států, vyb-
ráni byli i jejich vlajkonoši. Školáci soupeřili v
patnácti disciplínách: skákali  přes švihadlo i ko-
zu, běhali, cvičili na kladině. Starší spolužáci se
podíleli na organizaci i na rozhodcování. Po
skončení her vydali Olympijské noviny.           (pš)

Policisté zadrželi omladinu,
která popíjela alkohol
Mokropsy, Řevnice - Policejní akce zaměřená
na nalévání alkoholických nápojů dětem a
požívání nealkoholických návykových látek se
uskutečnila 8. října večer v Mokropsích. 
Lidé mladší osmnácti let se podrobili dechové
zkoušce - u sedmi z nich byla zjištěna konzuma-
ce alkoholu. Největší naměřená hodnota byla 1,5
promile. Na policejním oddělení v Řevnicích byli
vyslechnuti jako svědci - měli vysvětlit, kdo jim
alkohol servíroval, nalil nebo objednal. Jejich ro-
diče byli poté policií vyzváni, aby si své děti při-
jeli převzít. Výsledek šetření policisté předají na
černošický městský úřad, který bude s pracovníky
restaurace U Sama vést přestupkové řízení. Poku-
ta může dosáhnout až deset tisíc korun, v případě
opakování může správní orgán rozhodnout i o
odebrání živnostenského listu. Akce tohoto druhu
policisté chtějí opakovat. (vš)  

Svinařskou obchodnici si
pochvaluje i starosta obce
Svinaře – Nového provozovatele má prodejna
ve Svinařích. Starosta obce Vladimír Roztočil
si pochvaluje: „Jsme s ním spokojeni."
S novým nájemcem svinařské prodejny potravin
se změnila i provozní doba. Zatímco v pondělí a
ve čtvrtek je obchod otevřen od 7 do 13.30, v
úterý, středu a pátek lze nakupovat až do 16.00.
Sobotní otevírací doba je 8 až 11 hodin. „V sezo-
ně jsme měli otevřeno i v neděli. Počítám ale s
tím, že se změnou času budou i neděle zavřené.
Znovu zahájíme zjara," uvedla provozovatelka
Pavla Procházková s tím, že se snaží rozšířit i sor-
timent. „Bylo těžké zpočátku odhadnout, aby-
chom všeho měli dost. Myslím, že po měsíci pro-
vozu už to zvládám," říká. (pš)  

Přijďte se družit! vyzývá rychtář
VÝPRAVA NĚMCŮ SI ZAHRAJE FOTBAL A PŮJDE NA KONCERT

Maminky prodávaly oblečení i lyže
NA ŘEVNICKÉ BURZE SE UDALO VĚCÍ ZA PATNÁCT TISÍC KORUN

Zadní Třebaň - Dvacet Němců z partnerské
obce  Steineroth přijede 20. října do Zadní
Třebaně. Zdrží se do neděle 24. 10. 
„Někteří třebaňští a steinerothští občané už se přá-
telí, to však neznamená, že se nemohou přidat
další. Proto všechny zvu ke společnému progra-

Řevnice – Podzimní burza dětského ošacení a
potřeb sklidila v Řevnicích velký úspěch.
Již poosmé uspořádalo řevnické sdružení Čas
dětem burzu dětského oblečení a sportovních po-
třeb v tamním Zámečku.
„Řekla bych, že se poslední burzy zúčastnilo více
lidí než v předchozích letech," tvrdí jedna z orga-
nizátorek Blanka Sýkorová. 

mu,“ řekl NN starosta obce Lubomír Schneider.
Neformální uvítání s přípitkem a občerstvením se
na třebaňské rychtě koná 20. října od 19.30. 
„Všichni jsou zváni i na ukázky hasičských zása-
hů, opekání buřtů a společné popití, které připra-
vujeme na pátek podvečer,“ dodal starosta. „Os-
tych i obavy z jazykových bariér nechte stranou,
a přijďte se seznámit s lidmi, kteří žijí v podobné
vesnici, jako je ta naše.“
Hlavním bodem návštěvy bude přátelský fotbalo-
vý mač, který se odehraje na Ostrově v sobotu od
10.30. Odpoledne se výprava přesune do Letů na
benefiční koncert na počest Karla Hašlera. 
Z německé partnerské obce přijede i deset »polo-
dospěláků« ve věku od 12 do 15 let, takže jsou
zváni i čeští teenegeři. Steinerothští si prohlédnou
Třebaň, Karlštejn, Ameriku, Koněpruské jeskyně
a Prahu. Michaela ŠMERGLOVÁ

Z našeho kraje
* Výstavba nových parkovacích míst u řevnické-
ho nádraží má začít v nejbližších dnech. Jak NN
sdělil starosta města Miroslav Cvanciger, bude
proti hotelu Grand odstraněno křoví a několik st-
romů. „Místo bude oploceno a zpevněna plocha,"
dodal s tím, že u nádraží vznikne místo pro par-
kování asi třiceti aut. (pš)
* O novinkách v řevnické základní škole pravi-
delně informují internetové stránky www.zsrevni-
ce.cz. Žáci mají za sebou několik výletů: navští-
vili ZOO v Praze, planetárium, Národní divadlo i
Okresní státní archiv v Dobřichovicích. Od 19. do
25. 10. vedení školy pořádá sběr papíru. (pš)
* Veřejné zasedání zastupitelstva Velkého
Chlumce se na tamní radnici uskuteční 22. 10. od
19.00. Na programu je změna rozpočtu. (pš)
* Barevný televizor a elektrickou sekačku na trá-
vu odnesl zkraje října z chaty v Zadní Třebani ne-
známý zloděj. Do rekreačního objektu se dostal
tak, že rozbil okenice i okno. Jeho návštěva přišla
vlastníky chaty na 20 000 korun.                       (šm) 
* Do restaurace Na hřišti v Osově se o víkendu
7. - 9. 10. násilím vloudil neznámý poberta. Roz-
bil železnou mříž  i dveře a odnesl alkohol, ciga-
rety a další zboží za 30 000 korun.                     (šm)
* Škoda felicia a zemědělská pojízdná řezačka se
5. 10. srazily v Letech u křižovatky na Karlštejn.
Pět řevnických hasičů následky havárie likvidova-
lo hodinu. Zraněn nebyl nikdo. (vš)

Má za to, že rodiče, převážně maminky, si již na
akce pořádané vždy na jaře a na podzim zvykli.
Kromě »stálých« zákaznic využili možnosti vý-
hodného nákupu a prodeje i noví zájemci.  „Pře-
važovaly sice maminky ze Řevnic, na burzu ale
přijeli lidé z Třebaně, Litně, dorazila i paní z Čer-
nošic," dodala.
Prodávalo se takřka šest set kusů zboží – kromě
oblečení byly k mání lyže, kočárky, aktovky i ma-
trace do postýlky. „Prodalo se věcí za 14 415 Kč.
Částka mě docela šokovala," přiznala Sýkorová s
tím, že sdružení na zápisném, které činilo pouhou
korunu za kus, utržilo 570 korun. „Když si spočí-
táme náklady na kancelářské potřeby, tak nám
moc nezůstalo," přiznává Sýkorová s tím, že úče-
lem burz ale není vydělávat peníze.
Maminky počítají s tím, že oblíbené burzy budou
nadále pokračovat, další by se měla uskutečnit na
jaře. Pavla ŠVÉDOVÁ

Pod skalou se bude špatně
jezdit do poloviny prosince
Hlásná Třebaň - Problémy s jízdou mezi
Hlásnou Třebaní a osadou Rovina budou řidi-
či mít až do první poloviny prosince.
Silnice je nyní neprůjezdná,  od 1. 11. budou mo-
ci řidiči úsek projíždět střídavě na semafory. Je to
proto, že se tu zpevňuje Černá skála a buduje
zabezpečení proti padajícímu kamení. „Zástupci
firmy, jež na skálu bude napínat ochrannou síť a
budovat bezpečnostní ploty, sdělili, že práce po-
trvají do 15. prosince,“ uvedla tajemnice OÚ Ilo-
na Gartová.           (šm) 
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Do krajských voleb
vstupujeme jako Koa-
lice pro Středočeský
kraj, která sdružuje
kandidáty KDU-ČSL,
US-DEU a nestraníky.
V posledních kraj-
ských volbách jsme
obdrželi 20% hlasů a
v zastupitelstvu získali 16 křesel. V
koalici s ODS jsme dosáhli znač-
ných výsledků. 

Za uplynulé čtyři roky jsme vytvořili stabil-
ní samosprávu a výkonný krajský úřad. Po
dobu čtyř let jsme hospodařili beze schodku
a bez půjček, každý rok jsme odložili 100
milionů korun jako rezervu pro budoucnost.
Kromě toho jsme vytvořili řadu finančních
fondů, poskytli dotace 106 obcím na výstav-
bu vodovodů, kanalizace a čistíren odpad-
ních vod, financovali odklízení toxických
odpadů, investovali do obnovy budov orga-
nizací poskytujících sociální služby, zajistili
dokončení dlouho rozestavěných objektů,
finančně jsme stabilizovali 250 škol a škol-
ských zařízení převzatých od státu a podpo-
řili vznik neuniverzitní vysoké školy ve
Středočeském kraji.
Naším cílem je posílení role občana, obce i
kraje. Spojením těchto tří pilířů můžeme
uskutečnit klíčové přání Koalice - dobrý
domov. Volební program má 3x3 základních
bodů, neboť k posílení každého pilíře vedou
3 cesty.

3x silný občan:
1. Řešení nezaměstnanosti
* chceme, aby kraj měl dost prostoru, aby se
s ní mohl vyrovnat
* navrhneme takové podmínky veřejných
zakázek, aby jejich vítěz vytvářel v kraji
nová pracovní místa
* nezaměstnaní se budou podílet na veřej-
ných pracích
* budeme prosazovat účinný systém rekvali-
fikací 

2. Podpora drobného podnikání
* podpora malých a středních firem
* pro začínající podnikatele zajistíme inves-
tiční dotace ze státních a evropských peněz
* budeme přímo podporovat rodinné firmy
do 12 zaměstnanců
* zasadíme se o omezení byrokracie kompli-
kující podnikání
3. Podpora bydlení
* podpora výstavby domů pro mladé rodiny
s dětmi
* pomůžeme s výstavbou nových rodinných
domů a bytů formou krajských dotací inže-
nýrských sítí
* dokončíme výstavbu vodovodů, kanaliza-
ce a čistíren odpadních vod ve většině obcí

3x silná obec:
1. Bezpečnost soukromého majetku
* podpora práce strážníků formou krajské-
ho příspěvku
* od státních policejních velitelů budeme
na bezpečnostní radě kraje vyžadovat, aby
v rizikových obdobích dne policejní hlídky
pravidelně kontrolovaly a chránily majetek
občanů
2. Školství
* postaráme se o to, aby vaše děti chodily
do dobrých škol (například důsledným
odstátněním školství)
* o obecních školách a mateřských školách
si musí rozhodnout samy obce
* tam, kde školy z ekonomických důvodů
být nemohou, zavedeme školní autobusy
3. Péče o seniory a postižené
* zasadíme se o vznik kompletního systé-
mu služeb pro seniory a zdravotně handi-
capované
* budeme podporovat stavbu nových pečo-
vatelských domů a denních stacionářů pro
starší spoluobčany
* podpoříme systém individuálních pečo-
vatelek v domácím prostředí

3 x silný kraj:
1. Zdravotnictví
* dokončení reformy nemocnic (kraje
dobře vědí, co a kde je potřebné)

* chceme, aby velké a klíčové nemocnice
provozovaly nestátní neziskové organiza-
ce a ne jen soukromý kapitál
2. Rozvoj venkova
* zkvalitníme veřejnou dopravu, zajistíme
opravy a údržbu stávajících komunikací a
rychlou výstavbu nově navržených
* přispějeme k rychlejšímu propojení
hlavních dopravních tepen vedoucích z
Prahy přes náš kraj
* chceme pečovat o krajinu zpřísněním
podmínek pro výstavbu nových objektů
na zemědělské půdě a urychlením pozem-
kových úprav
* budeme odstraňovat staré ekologické
zátěže a podpoříme využívání obnovitel-
ných zdrojů energie
3. Efektivní a jednoduchý úřad
* krajský úřad je tu pro občana a ne obrá-
ceně
* připravili jsme a chceme prosadit nový,
zjednodušený systém podávání žádostí s
názvem Jedna žádost stačí. Znamená to,
že místo obíhání různých odborů podá
žadatel pouze jeden formulář a vše ostatní
zařídí krajský úřad. Zjednodušené řízení
se bude týkat i podnikatelů a živnostníků.

Kde na to vzít?
* současný systém financování krajů a
obcí dává velký prostor státu a malý pro-
stor obcím, chceme tento poměr obrátit -
peníze mají sloužit tam, kde vznikají
* kraj má mít ve své správě i majetek,
který leží na jeho území - lesy, regionální
železnice, ale také památky
* rozvoji Středočeského kraje mohou
pomoci i nejrůznější dotace z Evropské
unie, proto máme připraven systém pomo-
ci obcím a neziskovým organizacím při
získávání těchto peněz

Pevně věříme, že jedině silný
občan, silná obec a silný kraj

dovedou střední Čechy 
k rozvoji a prosperitě.

3x3 aneb Silný občan, silná obec, silný kraj

Zleva: Bohumil Dvořák, Josef Vacek, František Vácha, Antonín Podzimek, Jiří Kuhn.
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Skatepark otestoval mistr republiky
V ČERNOŠICÍCH SI PŘIJDOU NA SVÉ CYKLISTI I BRUSLAŘI, ZAČÁTEČNÍCI I POKROČILÍ

Černošice - Zbrusu nový skatepark a bikroso-
vá dráha čekají od minulého pátku na všechny
milovníky těchto populárních sportovních dis-
ciplín v Černošicích. 
Sportoviště bylo vybudováno tak, aby umožnilo
požitek z jízdy co nejširší skupině vyznavačů ska-
teboardu, kol BMX a in-line bruslí. Tedy od úpl-
ných začátečníků až po pokročilé závodníky.

Skatepark je zasazen do krásného údolí řeky Be-
rounky a navíc leží na oblíbené cyklistické stezce
Praha-Vídeň. Slavnostního otevření, které se
konalo v pátek 15. října, se zúčastnil i Radomír
Teichmann, mnohonásobný mistr republiky ve
skateboardinku, disciplíně street.
„Přijeli jsme v rámci slavnostního otevření před-
vést exhibiční jízdy pro místní kluky, aby viděli,
jak vypadá skateboardink na nejvyšší úrovni,“
řekl Teichmann. A jak se mu líbí nový černošický
skatepark? „Je opravdu super,“ podělil se o své
dojmy.  Stanislav JANOVSKÝ

SKATEPARK. Součástí nového černošického ska-
teparku je také U-rampa a překážky pro disciplí-
nu street.       Foto Stanislav JANOVSKÝ

Turisté na Moravě marně
hledali vinice a burčák
Zadní Třebaň, Znojemsko - „Kde jsou už ty
vinice a ten burčák?!“ volal ze svého kola Zde-
něk Frydrich na organizátory svatováclavské-
ho cyklovýletu.  Čtyřdenní cesta po Znojem-
sku, kterou podnikli zadnotřebaňští turisté v
čase vinobraní, totiž vedla spíš loukami, lesem,
stržemi, kolem vody a občas kolem sex-shopů,
než vinicemi. 
„Je to holt jiný kus Moravy, než jsme zvyklí. Mo-
tivací pro jízdu ať je večerní sezení ve sklípku,“
velel první den výletu šéf akce Jan Zavadil. Sku-
pinka patnácti cyklistů vyrazila. Z malé vísky
Havraníky mířila přes Znojmo dál do přírody. Po
necelých padesáti kilometrech se přeci jen ukáza-
la jezdcům krásná vinice, a co víc, v ní malý do-
mek s možností ochutnávky. 
„Moje je sice červené, ale tady nic moc. Jdu do
bílého,“ ohlásila po pár kalíšcích Jarka Zavadilo-
vá a neprohloupila. Bílá vína si tu pochvalovali i
znalci Nádvorník a Hájek. Na kole pak jeli ještě o
něco rychleji, než do té doby.
Moravské večerní posezení ve sklípu nebylo sice
právě komorní, ale mělo své kouzlo, i když...
„Sakra, zase se na mě nedostalo!“ rozčiloval se
opět Frydrich, kterému těsně před nosem vypro-
dali v restauraci burčák. Nebyl sám, tak se s os-
tatními bez ostychu pustil do slivovice... 
I další dny výletu se udrželo hezké počasí a „zlep-
šila“ se i krajina. Následující cesty a sklípky pak
konečně připomínaly jižní Moravu. Za tři dny
měli cyklo-turisté „v kolech“ přes sto třicet kilo-
metrů. (šm) 

Vlak na Křivoklát potáhne
parní mašina Albatros
Poberouní - Parním vlakem se můžete v sobo-
tu 23. října vydat na hrad Křivoklát. Pobe-
rounskými stanicemi však vlak projíždí.
Vlak sestavený z dřevěných vozů 3. třídy a bufe-
tového vozu potáhne lokomotiva Albatros. Sou-
prava bude vyjíždět ze stanice Praha Braník
(9.10), pojede přes Smíchov (9.38) a Beroun
(10.47). Do Křivoklátu  dorazí v 11.19. Na hradě
vás budou čekat šermířské souboje, historické di-
vadlo i  středověká kapela. Můžete vidět řezbáře,
hrnčíře, košíkáře, perníkáře, kata... Parní vlak se
zpět vydá v 16.02. Jednosměrná jízdenka vás vy-
jde na 120, zpáteční na 160 Kč.  (js)

Kopečky byly jako vymodelované umělcem!
TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHŮ BRD PODNIKLI VYDAŘENÝ VÝLET DO PODZIMNÍCH KRKONOŠ

Vodní dílo postavilo lidské utrpení
BÝVALÝ POLITICKÝ VĚZEŇ POPISUJE ZÁŽITEK Z CESTY DO ALP

Dopis o svém výletu do Alp redakci poslal bý-
valý politických vězeň a zadnotřebaňský kro-
nikář František Šedivý.            (NN)
Alpská estakáda mohutností uvádí návštěvníka
do údivu. Ve výšce asi 2600 metrů je první stupeň.
Je napájen vodou z alpských ledovců. Druhý stu-
peň je o něco níže. Je to mohutná nádrž připomí-
nající vltavské přehrady. Přitéká do ní několik
potůčků z okolních sněhových polí. Voda, která ji
opouští, naplňuje ještě dolní stupeň, nádrž poně-
kud menší. Nejmohutnější je tedy prostřední ná-
drž, jež bývá cílem turistů. Po silnici plné ostrých
zatáček se dostanete na parkoviště asi ve výšce
2000 m. Z něj vás přiblíží speciální autobusy ke
stanovišti jakési otevřené lanovky - plošinu asi
5x5 metrů táhne po zemi silné lano. Vystoupíte ve
výšce koruny přehrady. Teplotní rozdíl je šokující
- září a je pod nulou. Padá zmrzlý déšť se sněhem.
Vedle jediného hotelu zasněžené horské pa-stviny
a jimi dál cesta k ledovcům. Vedle hotelu stálo

nehnutě stádo krav. Návštěvníci se hrnuli rovnou
do jídelny hotelu. Mraky se chvílemi roztrhly a
bylo vidět celé mohutné vodní dílo. Zázrak tech-
niky. Prohlídky vnitřku přehrady jsem se nezú-
častnil - prohlížel jsem si raději okolí. Objevil
jsem tabuli v německém a anglickém jazyce, kde
se píše, že na stavbě pracovalo 5600 válečných
zajatců a 3200 lidí na nucených pracech. Při
stavbě zahynulo 280 lidí. Kolik jich zemřelo v
táborech, se neuvádí. Kdo byli ti lidé? Rusové,
Francouzi, Angličané, Srbové, Poláci či Holan-
ďané. Stály tábory nad hotelem v klimatických
podmínkách velehor, nebo u spodní nádrže, od-
kud dělníci denně stoupali na pracoviště?
Vrátili jsme se k hotelu. Stádo krav tam stálo dál
bez hnutí. Najednou se mi proměnily v lidi, bez-
mocné, promočené a hladové zajatce, otroky, kte-
ři měli vybudovat třetí říši. Vodní dílo postavené
za těchto obětí pro mě ztratilo cenu. Postavilo ho
lidské utrpení.            František ŠEDIVÝ, Řevnice

Malý Chlumec, Krkonoše - Výlet do Krkonoš,
na Benecko, podnikli před pár dny Turisté se-
verních svahů Brd.
Do Benecka jsme odjeli už v pátek. Jídelna hote-
lu byla plná kamarádů z Chlumce, Hostomic a
Prahy. Hlavní organizátor Rosťa Placheta sdělil,
že na sobotním programu se domluvíme až ráno.
Teď jsou lidi unavení a nevěří, že bude dobré
počasí - skoro celý pátek totiž pršelo. Tak jsme si
dali večeři, šnaps a šli spát.
Sobotní ráno bylo podmračené, ale optimisti trva-

li na tom, že bude hezky. Po snídani se zformova-
ly tři skupiny: dvě odjely do Špindlerova Mlýna,
jedna zůstala na Benecku. Skupina A vyrazila
údolím nad Sv. Petrem na Luční, k bývalé Obří
boudě, dále na Sněžku, zpět na Luční a údolím
Bílého Labe zpět do Špindlu. Skupina B vyjela na
Špindlerovku autobusem, šla po hranicích k
bývalé Obří boudě, kde se měla spojit se skupi-
nou A.
Já jsem spolu s dalšími 10 šel ve skupině A. Zrána
byla mlha, ale jak jsme stoupali nahoru, tak se

rozplývala. Po největším stoupáku jsme se pře-
vlékli u Rennerovy studánky. Šli jsme k Luční a
pak k Obří, kde jsme se sešli se skupinou B.
Nahoře to pěkně profukovalo a tak jsme nelenili a
podobně jako houfy Poláků začali stoupat na
vrchol Sněžky. Z Polska dul studený vítr, na naší
straně ale bylo dobře. Silný vítr odhaloval okolní
kopce a zlepšoval viditelnost.
Pokračovali jsme zpět na Luční, kde jsme si dali
oběd. Uzená krkovice s bramboráčky a zelím byla
vynikající! Poseděli jsme, popovídali a za sluneč-
ního svitu scházeli údolím Bílého Labe. Kam
jsme se podívali, tam to bylo nádherné. Podzimní
barvy listí svítily a odměňovaly nás za ušlapané
kilometry. Bylo vidět úplně vše, v odpoledním
světle byly kopečky jako vymodelované uměl-
cem. Jaký to byl rozdíl proti loňskému výletu k
pramenům Labe, kdy lilo a všichni byli mokří - v
pláštěnkách i bez!
Poslední částí výletu byl sestup do horského st-
řediska a návrat do hotelu. Tam jsme mohli shr-
nout: délka výletu: 30 km, převýšení 1000 m.
V neděli se dělení na skupiny nekonalo. Od rána
bylo jasno a počasí slibovalo dalekou viditelnost.
Všechny čekal výstup k rozhledně na Žalém,
která byla asi 2 km nad naším hotelem. Zdolali
jsme několik desítek schodů a nahoře nás čekal
nádherný výhled. Bylo vidět: Černou horu, pano-
rama Orlických hor, Kozákov, Trosky, Bezděz,
Ralsko, Černou studnici...
Sluníčko svítilo, a tak jsme šli ještě na konečnou
lanovky z Herlíkovic, pak zpět a přes Přední Žalý
k hotelu. Tam jsme se rozloučili, poděkovali orga-
nizátorům a rozjeli se domů. Podzimní výlet
TSSB se vydařil a my se těšíme na jarní běžkař-
ské soustředění.                         Karel SCHWARZ
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Řevničtí přestříleli lídra druhé ligy
LIGOVÍ »NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VYHRÁLI VŠECHNY ZÁPASY

Řevnice – Úspěšní byli v uplynulých zápasech
řevničtí »národní« házenkáři. Uplynulý víkend
porazili Přeštice i Nezvěstice, výhru si zapsali i
nad dosud vedoucím týmem druhé ligy, celkem
Litohlav.
NH ŘEVNICE  – LITOHLAVY 19:16 (10:9)
Házenkáři Řevnic sice po celou dobu utkání vedli,
Litohlavští ale nebezpečně dotahovali. „V jednu
chvíli dokonce vyrovnali na 14:14," komentoval
utkání hráč František Zavadil. Pak ale domácí
zlepšili obranu a útočníci protrhli střeleckou smů-
lu. „Byla to důležitá výhra. Nyní máme shodně
bodů," dodal Zavadil. Nejlepším hráčem byl vy-
hlášen Pavel Knýbel s 11 brankami na kontě.
NH ŘEVNICE - PŘEŠTICE 21:11
Góly: Knýbel 8, Zavadil 8, Hatmann 4, Dlouhý 
Za pohodový zápas označil utkání František Zava-
dil a to i přesto, že se odehrál za stálého deště.
Útoku se dařilo střílet branky, a tak povinné dva
body zůstaly doma. Nejlepší hráč: Jan Babka
NH ŘEVNICE – NEZVĚSTICE 16:10
Góly: Knýbel 8, Hartmann 4, Zavadil 3, Dlouhý 
Zápas měl podobný průběh jako předchozí s Přeš-
ticemi, štěstí chybělo domácím ve střelbě. Nej-
lepším hráčem byl zvolen Jan Hartmann.  
MODŘANY – NH ŘEVNICE B 15:18 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Třebaňský Ostrovan přišel v Dobříši o tři hráče
KRIZE LETOVSKÝCH FOTBALISTŮ POKRAČUJE - UTRPĚLI UŽ TŘETÍ DEBAKL V ŘADĚ

Řevničtí házenkáři na svém hřišti porazili vedoucí celek druhé ligy Litohlavy.          Foto NN M. FRÝDL

Poberouní - Mistrovské soutěže
fotbalistů spějí do podzimního fi-
nále. Druhý dech chytili Karlš-
tejnští, naopak v krizi jsou Lety.

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
DOBŘÍŠ B  - OZT A 1:0
Zápas silně ovlivnil tragický výkon
celé trojice rozhodčích. Už ve druhé
minutě kopali domácí penaltu, tu
však neproměnili. Do vedení šli až v
65. minutě utkání. Vedení si za zdat-
ného přispění sudích udrželi. Od 80.
minuty jim to nedělalo žádné pro-
blémy, protože byl vyloučen gólman
Procházka, který hrál nedovoleně
před velkým vápnem. Za tři minuty
se pod sprchy poroučel po dvou žlu-
tých kartách za kritiku rozhodčího
Vaněček. Za ním šel za nesportovní
chování do kabin Břížďala.

ZDICE B - OZT B 0:1
Branka: K. Klečka
OZT B – HUDLICE 3:6
Branky: Klečka, Vyhnal, Křivka
Za prudkého lijáku na téměř neregu-
lérním hřišti se střelecky více prosa-
dili hosté, i když Ostrovan měl také
dost příležitostí.
OZT A – KOMÁROV 0:1
Ostrovan inkasoval již v 7. minutě
po rohu. Veškerá jeho snaha alespoň
o vyrovnání po další zbytek zápasu
byla marná, i když v nastaveném ča-
se měl Soukup jasnou šanci. (Mák)

FC KARLŠTEJN
ŽEBRÁK -  KARLŠTEJN 2:3
Branky: Štíbr, Švec Pavel, Štolz
Třebaže utkání bylo velmi vypjaté a
hosté inkasovali dvě červené karty,
podařilo se jim zápas dotáhnout do
vítězného konce. 
KARLŠTEJN – TLUSTICE 3:1
Góly: Drmla, Čech, Štolc           (pš)

SK ŘEVNICE
ŘEVNICE - LODĚNICE 1:1
Branka: Rek
Už pátá remíza řevnických borců.
Hosté byli v 1. poločase lepší a za-
slouženě vedli. Řevnice, jako už po-
několikáté, zlepšily výkon po změně
stran a kanonýr Rek zařídil spraved-
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livou remízu. Řevnice trápí velká
marodka a především dlouhodobá
absence Šejnohy a Tůmy.
ČL BEROUN – ŘEVNICE 0:3
Branky: Rek 2, Purkrábek
Řevnice již do poločasu vedly 2:0 a
potvrdily roli favorita utkání, ve kte-
rém byly jasně lepší. (Mák)

FC LITEŇ
SRBSKO – LITEŇ 2:0
Hosté se na hřišti nechovali příliš
disciplinovaně. „Pořád jsme si na ně-
co u rozhodčího stěžovali. Takže
jsme si vlastně ten zápas prohráli sa-
mi," hodnotil hráč Radek Šindler.
LITEŇ – CHODOUŇ 3:0
Branky: Bárta z penalty, Franěk,
Šindler
Poločas skončil 0:0. Až ve druhé půli
se domácí probrali a stačili vývoj
zvrátit.  
LITEŇ ženy - SPARTA B 0:8 
Bez brankářky, kterou zastoupila
hráčka z pole, neměly domácí hráč-
ky mnoho šancí. (pš)

FK LETY
HOSTIVICE - LETY 5:1 (4:1)
Branka: Karpiv
Utkání, ve kterém jsme měli šanci na
úspěšný výsledek pouze 23 minut.
Opět v silně improvizované sestavě
v poli s brankářem Štěpánem jsme
šli do vedení v 5. minutě z pokutové-
ho kopu  po faulu na Kučeru, který
proměnil Karpiv. Ale hned v 9. mi-

nutě vyrovnali domácí po první chy-
bě naší obrany, která sehrála další
nepovedený zápas. V 23. minutě
jsme udělali další chybu po rozehrá-
ní přímého kopu a domácí šli z pe-
nalty do vedení. Do poločasu jsme
inkasovali ještě dvakrát po dalších
našich chybách - jednou z přísně na-
řízené penalty. Navíc jsme přišli o
vyloučeného brankáře Strnada.
Druhý poločas se dohrával jen z po-
vinnosti. V 68. minutě byl vyloučen
po druhé žluté kartě Demjanenko a
domácí přidali v 73. minutě pátý
gól. Ukazuje se, že náš úzký a mladý
kádr bez zkušeností hráčů Honzeka a
Novotného není schopen odolávat
týmům z popředí tabulky.
LETY - ČERNOŠICE 0:4 (0:1)
Krize letovského týmu pokračuje.
Na těžkém terénu nás hosté přehráli
ve všech herních činnostech. A když
se zápas nevydařil ani našemu bran-
káři, odešli jsme již po třetí s hrozi-
vým debaklem. Tentokrát nelze po-
chválit nikoho.             Jiří KÁRNÍK

Lyžaři poběží Lesní slalom
TRADIČNÍ AKCE SE LETOS KONÁ PO DEVĚTADVACÁTÉ
Řevnice – Lesní slalom se u řev-
nického Lesního divadla letos
uskuteční již po devětadvacáté.
Závod pro 11 věkových kategorií
startuje 6. 11. v 10.00, prezentace
závodníků vypukne o půl hodiny
dříve. Běhat se bude po tradiční trati
na modré turistické cestě mezi vo-
dárnou a Lesním divadlem.
Organizátorem akce je řevnický Ski
Klub pod vedením Petra Holého.
Kořeny závodu sahají do roku 1976.
„V tom roce byl v Řevnicích zalo-
žen lyžařský oddíl pod hlavičkou TJ
Slavoj Řevnice. Oba zakladatelé,

Petr Holý a Josef Beneš, přišli teh-
dy s nápadem uspořádat v rámci
podzimní předsezonní přípravy
Lesní slalom. V lese u řevnické vo-
dárny postavili v lesním porostu
slalomovou trať, ve které závodníci
běhali bez lyží dvoukolový závod,"
rekapituluje Jan Čermák ze Ski
Klubu s tím, že slalom získal velkou
popularitu. Řevnický Ski Klub se
od té doby věnuje převážně cvičitel-
ské činnosti, ovšem k pořádání Les-
ního slalomu se každoročně schází
všichni dohromady. 
Pavla ŠVÉDOVÁ, Jan ČERMÁK

Kdy a kde hrají příště
23. 10. 15.30 Lety - Krňany, Řevnice -
Nové Strašecí, Zvole - OZT A, Zdejcina -
Liteň, Hýskov - OZT B, Bzová B -
Karlštejn
30. 10. 14.30 Mníšek - Lety, Měchenice -
Řevnice, Liteň - Hýskov B, Zadní Třebaň
B - Tmaň, Karlštejn - SKP Beroun 
31. 10. 14.30  OZT A - Libeň  

Třebaňská přípravka
vyhrála na turnaji
Zadní Třebaň - Třebaňská fotbalo-
vá přípravka dokázala zvítězit na
turnaji.
V turnaji přípravek, která se konal o
uplynulém víkendu ve Vysokém
Újezdě, se dařilo třebaňské příprav-
ce. Turnaj vyhrála před Loděnicí a
Mořinkou. (Mák)


