
Benefiční koncert na počest Karla Hašlera v Le-
tech moderoval Jan Rosák. Na jevišti se s ním se-
šli Ivo Zelenka ze Šlapeta (vlevo) a »výběrčí« Jo-
sef Kozák (Viz strana 3)      Foto Bohumil KŘEČEK

Poberounské hospody
chystají zdražování piva
Poberouní – Plzeňské pivo točené i lahvové je
od listopadu dražší. Zvýšení cen připravují i
restaurace v Poberouní, kde zaplatíte za pivo v
průměru o korunu více. 
Zdražování chystají řevnické restaurace U Rysů a
Lidový dům i svinařská hospoda U lípy. Na jaře je
bude následovat Česká hospoda Na růžku v Hlás-
né Třebani. Půllitr sudového piva Pilsner Urquell
podraží tedy až o korunu, Gambrinus o 60 haléřů.
(Viz strana 5) (pš)

Statkářka si z televize
odnesla přes půl milionu
Řevnice – Šest set padesát tisíc. Přesně tolik se
podařilo vyhrát Řevničance Janě Červené v
zábavné hře TV Nova 1 proti 100.
Hospodářka Jana Červená z Řevnic je nejen váš-
nivou milovnicí koní, ale také  hráčkou. Od roku
1995 se stihla zúčastnit televizních soutěží Ris-
kuj, AZ Kvíz, Pyramida, Hezky česky, Gladiátor,
Milionář, Máte padáka a další. „Říkám, že každý
je trochu švihlý. Já ráda soutěžím,“ přiznala Čer-
vená. Zatím největší výhru – 650 000 – si odnesla
z říjnové soutěže 1 proti 100. „Tentokrát jsem by-
la nervózní, hodně jsem se klepala,“ přiznala. Na-
konec však právě jí moderátor Roman Šmucler
blahopřál k vítězství. A jak s výhrou naloží? „Po-
třebujeme předělat maštale,“ uvedla. (pš)

Obchodník bojuje se zloději
JOSEF NOSEK VARUJE: VYVĚSÍM V PRODEJNĚ SNÍMKY POBERTŮ!

Rosák: Měl jsem trému!
Lety – Jednou z hvězd benefičního koncertu

Na Hašlera!, který se konal 23. října v
Letech, byl známý moderátor Jan Rosák.

Přijel rovnou z televizního natáčení v Praze,
ale role konferenciéra se zhostil výborně.
Proč jste se rozhodl podpořit benefiční akci

Na Hašlera!?
Jednak si myslím, že si to osobnost velkého

písničkáře zaslouží (zase tolik jich nemáme) a
jednak jsou mi akce, které pořádá parta kolem
Našich novin sympatické. Jsou to pilní a šikov-

ní lidé, se kterými je radost spolupracovat.
Vzpomenete si, kdy jste se setkal se jménem

Karla Hašlera poprvé?
Poprvé jsem si to ani neuvědomil - bylo to

tehdy, když jsem ochutnal první Hašlerku! Ale
vážně - se jménem K. Hašlera jsem se setkal

ve škole, pak v rádiu a konečně když jsem při-
pravoval a moderoval TV soutěž Videostop. To
jsem zjistil, že Karel Hašler byl i dobrým her-

cem, schopným scénáristou a producentem.
V Letech jste prakticky bez přípravy »z vole-

je« zazpíval se Šlapetem Hašlerovu píseň
Pětatřicátníci. Měl jste trému?

No to bych řekl, že jsem měl trému. Jednak ji
mám vždy, když jdu »na plac« a pak - mám

pocit, že se odvažuji na hodně tenký led,
pokaždé když zpívám. A to si představte, že
mě v Příbramském divadle čeká velká role v

muzikálu (!) Šeherezáda. Ale vlastně ani
nevím, jestli mám v tomto případě větší trému
ze zpívání, nebo tancování... Miloslav FRÝDL

Matka-vražedkyně skočila
v Mokropsích pod rychlík 

Mokropsy - Skokem pod jedoucí rychlík
ukončila 19. října u železničního mostu v

Mokropsích svůj život mladá žena z Prahy. 
„Náš lékař mohl konstatovat pouze smrt,“ řekl

majitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. Tělo
ženy vlak srazil a de facto roztrhal. Podle poli-

cistů se jednalo o ženu, která měla zavraždit své
dvě děti. Případ vyvolal pozdvižení v celé zemi.
Den před železniční tragédií našel ve svém bytě
v Praze-Stodůlkách dvaatřicetiltý muž své dvě

děti mrtvé. Jeho žena byla nezvěstná. „Holčička
a hoch byli pravděpodobně otráveni léky,“
uvedli policisté s tím, že otec dětí se poté

zhroutil. Matka, která je považována za vražed-
kyni, prý trpěla psychickými problémy. Proto

údajně den nato skočila pod vlak. 
„Vše řeší kriminalisté,“ dodal Bulíček. (šm)

Řevnice – Se zloději se rozhodl razantně bojo-
vat řevnický obchodník Josef Nosek. Jeho me-
toda má již první úspěchy: přímo v prodejně
zadržel několik pobertů.
Krádeží v prodejnách v poslední době přibývá.
Zboží v hodnotě takřka 1000 korun si chtěl napří-
klad zloděj bez placení odnést z Noskovy řevnic-
ké prodejny v pátek 23. 10.  V letovském super-
marketu Eso si zase chtěl nenechavec přivlastnit
zboží za tři tisíce. Zatímco v těchto případech se
podařilo zloděje zadržet, mnoho dalších jich s lu-
pem z prodejen uteče.
Právě zvyšující se počet krádeží přiměl majitele

řevnického obchodu Josefa Noska k razantním
krokům. „Kamerový systém jsme v prodejně už
měli, teď jsem pořídil ještě digitální monitorova-
cí systém,“ potvrzuje Nosek. Ten je schopen za-
znamenat, co se v prodejně v kterou dobu dělo.
„Třeba tady vidíte, že z prodejního stojanu zmi-
zelo určité zboží. Následně je možno dohledat,
kdo si zboží koupil, popřípadě pouze  sebral bez
placení z regálu,“ popisuje Nosek a ukazuje záz-
nam krádeže i s tváří zloděje. „Jeho podobu je
možno vytisknout a předat na služebnu policie.
Jsem připraven jeho snímek v prodejně vyvěsit,“
varuje Nosek. Pokud se dotyčné osoby v obchodě
znovu objeví, je Nosek připraven zasáhnout. 
Lupiči se podle něj zaměřují na trvanlivé potravi-
ny za vyšší cenu, které je možné prodat na čer-
ném trhu. „Jde hlavně o kávy, kosmetiku, alko-
hol,“ vypočítává obchodník s tím, že chmatákům
nečiní problémy pronést i litrovou láhev fernetu.
„Stačí, že přijde v montérkách, na tom má ještě
volnou vestu a flašku klidně pronese,“ prozrazuje
metody pobertů Nosek. 
Při krádežích v prodejnách může zasahovat měst-
ská i státní policie. Policie ČR má navíc za úkol
porovnat osobní údaje pachatele s databází osob,
kterým byl v posledních třech letech uložen trest
s podmínkou. Pokud se prokáže, že zadržený v
podmínce něco odcizil, je předán k trestnímu ří-
zení. V případech, kdy hodnota kradeného zboží
nepřesáhne 5000, jedná se o přestupek, za který
může být na místě udělena pokuta až 1000 Kč,
nebo může být případ předán obecnímu úřadu.
Pokud přesáhne pět tisíc korun, viníka si odveze
Policie ČR a čeká ho soud za trestný čin krádeže.

Pavla ŠVÉDOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

2. listopadu 2004 - 21 (379) 5 Kč

V Našich novinách: 

Tancovačka skončila pranicí

Cenu NN získal Jiří Vitouš
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Steinerothští byli ve Třebani spokojeni
„U KÁPLE MAJI TOBRY PÍVO,“ POCHVALOVAL SI LÁMANOU ČEŠTINOU JEDEN Z NĚMCŮ

Zadní Třebaň - „Byly to krásný čtyři dny.
Jsem tu potřetí, Česko je jako moje druhá
vlast. Lidi jsou tady milejší než u nás. Jen ty
góly, co jsem dostala při fotbale, mě štvou!"
Tak shrnula Margret Bläcker ze Steinerot-
hu přátelskou návštěvu obyvatel této obce v
partnerské Zadní Třebani.
Delegace ze spřátelené obce u Kolína nad Rý-
nem, v níž byla Margret s manželem, synem,
dalšími třemi manželskými páry a jedenáctkou
školáků, přijela auty 20.10. po poledni. Ještě
téhož dne si prohlédli lom Ameriku. Oficiálně
pak byli uvítáni večer na obecním úřadu. 
„Byla to fuška,“ otřel si čelo po představení
obce v němčině starosta Lubomír Schneider,
který s dalšími zastupiteli a těmi, kdo v minu-
losti Steineroth navštívili, německé hosty při-
jal. Následovalo občerstvení na rychtě, které se
protáhlo do nočních hodin. Hostům chutnaly
sladké i slané výrobky z kuchyní E. Nádvor-

Mladí z německého Steinerothu na návsi v Zadní Třebani. Foto Michaela ŠMERGLOVÁ

Malým Němcům se nejvíc
líbilo v »muzeu« počítačů

Zadní Třebaň - Výprava z německého
městečka Steineroth navštívila také zad-

notřebaňskou málotřídku.
Čeští školáci je přivítali zpěvem hymny.

Škola se pochlubila novou útulnou družinou
a počítačovou učebnou. I když ji ředitelka

prezentovala spíš jako »ještě fungující«
muzeum výpočetní techniky (počítače jsou 9
let staré a právě »zkolaboval« ten jediný, jež
zajišťuje připojení na internet), německé mlá-

deži se tu líbilo nejvíc. U matematických
programů hned vystřídali třeťáky a čtvrťáky a
ostych zmizel. Nejen matematika však tvoři-

la most mezi Čechy a Němci. Děti si
vyzkoušely, jak je dobré učit se angličtině.
Na závěr se delegace vydala do školky a na
obhlídku nového hřiště. Návštěva byla krát-
ká, ale srdečná. Třebaňští školáci nechtěli

starší německé kamarády opustit. Rádi by si
možná dopisovali. Božena MUSILOVÁ

Chtěl jsem do muzea - jako živý exponát!
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE SPJATÉ S NAŠÍM KRAJEM: KAREL MAŘÍK

Střední Čechy - Mnohadílný román o Kájovi
Maříkovi, synkovi hajného z brdských lesů,
milovalo několik generací našich babiček i
maminek, které ho dávaly za vzor svým, zda-
leka ne tak povedeným, ratolestem. Málokdo
ví, že literární hrdina z Lážova, čili z Mníšku
pod Brdy má živého jmenovce.
Asi před dvaceti lety jsem poznal člověka, který
se Karel Mařík skutečně jmenuje. Nebydlí sice v
hájovně, ale v jedné z vesnic na Kladensku a pra-
cuje ve stanici hasičského sboru na Pražském
hradě. 

Rosák na mne zíral jako na slanečka
„Káju Maříka jsem pochopitelně jako kluk četl a
už tehdy se mi děj líbil,“ uvedl pro NN Karel
Mařík. „Z té knihy na mne doslova dejchla jaká-
si lidská spořádanost tehdejší společnosti i
půvab kraje, kde se román odehrává.“
Zná opravdový »Kája« brdský kraj?
„Do Mníšku pod Brdy jsem se vypravil až o
mnoho let později. Byla to reakce na rozhovor v
novinách se starostkou paní Meruňkovou, která
v něm říkala, že tamní radnice by ráda otevřela
muzeum Káji Maříka. Vypravil jsem se za ní a
nabídl se jako živý exponát. Dobře jsme se poba-
vili a já se šel podívat na ulici Káji Maříka a za-
šel na kafe do hospody u Káji Maříka. Zastihl
jsem tam Honzu Rosáka, představil jsem se mu
a on na mne zíral jak na chcíplého slanečka, pro-
tože myslel, že si z něho dělám srandu. Když ko-
nečně uvěřil, že jsem skutečně Karel Mařík, měl
radost a zasvětil mne do plánu uspořádat v Mníš-
ku setkání Karlů Maříků z celé republiky.  Pokud
se podobná akce uskuteční, určitě přijedu.“

»Hradní« hasiči, k nimž patří i Karel Mařík, mají
obrovskou zodpovědnost - každý trám v jejich
obvodu má nevyčíslitelnou historickou a kultur-
ní hodnotu. Do jejich hasebního obvodu náleží

všechny objekty Hradu spolu s podzemními i
nadzemními částmi, které je nutno denně pro-
hlédnout. K tomu patří i kontrola řemeslníků.
Celý Hrad je doslova prošpikovaný elektronic-
kým systémem čidel požární signalizace. Jsou
tak citlivá, že zaregistrují i silný dámský parfém
nebo nedopalek cigarety v odpadkovém koši. 
Mařík dlouhá léta sloužil u »normálních« hasičů,
ale služba na Hradě ho jako milovníka historie
lákala. Ví toho o něm možná víc než mnohý fun-
dovaný průvodce. 
„Okouzlila mě starobylost tohoto prostředí,“ ří-
ká. „Naši předci bez moderních prostředků do-
kázali postavit něco tak dokonalého, že by s tím
dnešní stavební firmy měly neřešitelné problé-
my. Hrozně se mi líbí, když na mne doslova
dýchnou dávné věky.“

Doma mu kouř nevadí
Zatímco na Hradě hlídá Kája Mařík každý pode-
zřelý cigaretový kouř, patří v soukromí k jeho
koníčkům - dýmka. Ostatně, fajfku kouřil i starý
hajný Mařík ve své lážovské hájovně. 
„Dýmku kouřím ve chvilkách klidu, pohody a
přemýšlení. Jako »staromilec« obdivuji jejich
ušlechtilý a ladný tvar vytvořený krásnou, pre-
cizní a láskyplnou rukodělnou prací, ke které
patří notná dávka fandovství. Někdo rád kouří ve
společnosti přátel či ženy, mně vyhovuje 'kouřit
fajfku' tehdy, když jsem sám nebo se psem.“
Sedmiletý leonberger Caldo je dalším z Maříko-
vých koníčků. Ve svém volném čase s ním jezdí
do speciální školy pro děti s více vadami.  Dětem
totiž kontakt se zvířetem usnadňuje léčení.

Vladimír ROGL

níkové, H. Tučkové i P. Neubauerové. 
Čtvrtek patřil poznávání. Dopoledne si všichni pro-
hlédli Třebaň a po obědě vyrazili na prohlídku Pra-
hy. „Praha je krásná, ale bez dospívajících dětí,“
uvedli dospělí po návratu z hlavního města. Děti by
prý místo obdivování památek jen nakupovaly. To
se jim splnilo, jak v Karlštejně, kde byly v pátek,
tak na sobotních nákupech, které si vyžádaly sleč-
ny. „Hezký byl Karlštejn i koncert v Letech. Tam
kluci nakoupili neuvěřitelné množství srdcí prý pro
maminky! Prima byl večer u táboráku. A ukázky
malých hasičů byly perfektní. Moc nám chutnalo
za vodou, ve druhé Třebani," řekl Berthold Weib.
„A u Káple maji tobry pívo," dodal česky. 

Součástí návštěvy bylo i mezistátní utkání Třebaň -
Steineroth. „Naši kluci jasně vyhráli,“ zhodnotil so-
botní zápas rozhodčí Zdeněk Frydrich. 
„Jste na řadě. Těšíme se, že k nám za rok vypravíte
taky skupinu dětí a že do Steinerothu přijedou i dal-
ší Třebaňáci," loučili se Němci v neděli ráno, když
opět mířili domů.  Michaela ŠMERGLOVÁ

P. S.: Na přání německých návštěvníků touto cestou
děkuji všem, kteří se o ně v Třebani i okolí starali a
připravili jim pestrý program. Dík patří rychtě i
těm, kteří se jim v Třebani starali o spaní, jídlo a pi-
tí, stejně jako těm, kteří jim představili školu, škol-
ku, knihovnu, hasičské i další aktivity.  (šm) 

Jmenovec známé literární postavy, profesionální
hasič Karel Mařík.                           Foto ARCHIV
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Na Hašlera se vybralo dvacet tisíc!
NA POČEST ZNÁMÉHO PÍSNIČKÁŘE VYSTOUPILI PAVEL VÍTEK, ŠTĚPÁN RAK, ŠLAPETO A DALŠÍ

Lety - „Vezměte si hašlerku!“ vybízel návštev-
níky velkolepého koncertu uspořádaného na
letovské návsi na počest 125. výročí narození
Karla Hašlera vedoucí Liteňské chasy Richard
Lukeš. S plným kolečkem bonbónů nesoucích
jméno významného českého písničkáře projíž-
děl mezi lavicemi vždy v  přestávkách mezi vys-
toupeními jednotlivých souborů.
Benefiční koncert nazvaný Na Hašlera! uspořáda-
li v sobotu 23. října Naše noviny spolu s kapelou
Třehusk a letovským obecním úřadem. Všichni
účinkující se vzdali honoráře - výnos akce se stal
součástí sbírky na výstavbu pomníku Karlu Hašle-
rovi, který má stát na Starých zámeckých scho-
dech v Praze.
Koncert začal ve 13.00 vystoupením kapely Tře-
husk. Po písničce Ten letovskej most se k mikro-
fonu postavila popová superstar Pavel Vítek a za
doprovodu poberounské hudební skupiny bez-
chybně vystřihla  starý kuplet Na Pankráci na ma-
lým vršíčku!
„Já mám Hašlerovy písničky moc rád,“ vysvětlo-
val Vítek, proč se rozhodl na koncertu zazpívat.
Zatímco zpěvák odjel do Prahy na vystoupení v
muzikálu Bídníci, rozběhl se koncert na plné ob-

rátky. Třehusk a Liteňskou chasu vystřídala šanso-
niérka Jana Rychterová následována rakouským
houslistou Alexandrem Shonertem. S jazzem při-
spěchal Tango band a za ním country kapela Ka-
pičky, jíž nezaskočil ani výpadek elektřiny. Muzi-
kanti sestoupili z pódia a hráli i zpívali dál.
Svou nemalou troškou do mlýna přispěly řevnické
Notičky a Klíček i kytarový virtuos Štěpán Rak.
To už ovšem koncert moderoval Jan Rosák a mezi
diváky v dobových kostýmech procházeli výběrčí
příspěvků na pomník.
Vrcholem odpoledne se stalo vystoupení skupiny
Šlapeto, na jehož konci převzal předseda společ-
nosti na výstavbu pomníku Ivo Zelenka  vybranou
částku. Dohromady se sešlo 20 170 Kč, mezi ni-
miž byl i příspěvek obyvatel domova pro seniory
z Dobřichovic. Úplnou tečku za vydařenou akcí
udělal berounský orchestr Karavel. 

Josef KOZÁK, Miloslav FRÝDL

Na závěr benefičního koncertu stylově oblečení účinkjící zazpívali za doprovodu Šlapeta Hašlerovu skladbu Česká písnička.           Foto Bohumil KŘEČEK

Cenu NN získal Jiří Vitouš
DIPLOM DOJATÉMU VÍTĚZI PŘEDAL STAROSTA LETŮ HUDEČEK

K. Hašlera přijela pozdravit také pražská šanso-
niérka Jana Rychterová. Foto Bohumil KŘEČEK

Pavel Vítek zazpíval s Třehuskem kuplet Na Pank-
ráci na malým vršíčku.    Foto Bohumil KŘEČEK

Naše noviny a STUDIO Miloslav Pátek
Vám nabízejí profesionálně zpracovanou 

VIDEOKAZETU Z KONCERTU

NA HAŠLERA!
Lety 23/10/04, délka 60 minut, cena 200 Kč

Kazety je možné objednat elektronicky na adre-
se nase.noviny@zadnitreban.cz, nebo u:

P. ŠVÉDOVÉ (Řevnice, Nerudova 214)
M. FRÝDLA (Z. Třebaň, Třebaňská 96)

Lety - Letošní cenu Našich novin, jež je urče-
na lidem nezištně pracujícím pro dolní Pobe-
rouní, převzal Jiří VITOUŠ z Řevnic.
Výroční Cenou NN redakční rada nezávislého
poberounského občasníku vyzdvihuje ty, kteří se
zasluhují o propagaci našeho kraje, nezištně po-
máhají organizovat kulturní a společenské akce
či se například věnují práci s dětmi. Letos byl
vybrán již šestý laureát Ceny NN. Jeho jméno
bylo vyhlášeno na benefičním koncertu Na Haš-
lera předminulou sobotu v Letech.
Přítomno bylo šest nominovaných: Ilona Garto-
vá, Michaela Šmerglová, Božena Musilová, Mi-
loš Chroust, Jiří Nosek a Jiří Vitouš. Omluvil se
řevnický házenkář Petr Holý. 
Letošní Cenu nakonec převzal řevnický ochotník
Jiří Vitouš. „Nechybí na jediné akci v Lesním di-
vadle, ať už za osvětlovacím pultem či na jevišti.
Nezištně pomáhá při kulturních akcích. Neobej-
de se bez něj takřka jediné vystoupení poberoun-
ské hudební skupiny Třehusk,“ tak byl předsta-
ven letošní vítěz. Z rukou loňského laureáta, sta-
rosty Letů Jiřího Hudečka převzal ocenění, kan-
didát na senátora Jiřího Oberfalzer mu předal 15
stokorun, za každý rok existence Našich novin
jednu. „Jsem rád, že právě Jirka získal ocenění
po mně,“ uvedl první muž Letů, což Vitouše oči-
vidně dojalo. Pavla ŠVÉDOVÁ

Cenu Našich novin 2004 v Letech převzal Řev-
ničan Jiří Vitouš.          Foto Bohumil KŘEČEK
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Tancovačka skončila šarvátkou
V HLÁSNÉ TŘEBANI SI NA TANEČNÍ ZÁBAVĚ JEDEN Z MÍSTNÍCH VYŠLÁPL NA DRUHÉHO

Hlásná Třebaň - Šarvátkou vyvrcholila posví-
censká tancovačka v Hlásné Třebani.
Šest spoře oděných kankánových tanečnic, které
vyběhly v půlnoci 23. října na pódium restaurace
Sokolovna v Hlásné Třebani, sklízelo potlesk ješ-
tě před svou taneční kreací. Při písni Whiskey to
je moje gusto je pak navíc přišla zkontrolovat Ilo-
na Gartová v rouše majitelky penzionu pro ženšti-

ny volnějších mravů. Dámské překvapení na pos-
vícenském Country bále v Hlásné Třebani, který
pořádal Obecní úřad a při němž hrála skupina
Kapičky, sledovalo na 130 diváků. Zábava konči-
la ve tři hodiny ráno šarvátkou. Jeden z Hlásno-

třebaňanů fyzicky u baru napadl jiného. Tomu za-
se přispěchali na pomoc chataři sedící poblíž. Vše
zatím skončilo jen šrámy a pohmožděninami.
Den nato se konalo Posvícenské posezení pro se-
niory a zahrádkáře. Přišlo na něj 40 lidí.
„Hodně zdraví, pohody a příjemný den,“ popřál
na začátku starosta Vnislav Konvalinka. Jako prv-
ní vystoupily s countrypředtančením děti, s nimiž
skladbu nacvičily sokolské trenérky. Na posezení
pak hrálo pražské Duo musica prima. Největší zá-
jem byl o dechovku a šlágry 70. a 80. let. „Přišlo
méně lidí, než jsme čekali, přesto se bavili dob-
ře,“ řekla tajemnice úřadu Ilona Gartová. Senioři
dostali i občerstvení.    Michaela ŠMERGLOVÁ

Tipy NN
* Výstava Osobnosti písmem se od 3. do 17. 11.
koná v Muzeu Českého krasu v Berouně. Uvidíte
podpisy a díla výtvarných umělců, kteří v regionu
působili nebo se v jejich díle objevily motivy z
Berounska a Hořovicka. (pš)
* Folimanka Blues bude hrát 5. 11. od 20.30 v
černošickém Club kině. Vstupné 70 Kč. (pš)
* Houbařská zábava se koná 6. 11. ve svinařské
restauraci U lípy. Od 20.00 hraje Hudba Brdy,
vstupné 50 Kč, tombola. Blahomír DUDA
* Skupiny Highway 61 a Frozen Dozen budete
moci slyšet 6. 11. od 20.30 v Club kině Černo-
šice. Vstupné 80 Kč. (pš)
* Rockový koncert kapely Deliqent se koná 13.
11. od 20.00 v černošickém Club kině. (pš)
* Letem světem s pohádkou a písničkou je název
pořadu pro děti, který začíná 14. 11. od 14.00 v
mníšeckém Divadélku K.  Vstupné 40 Kč. (pš)
* Večer staropražských a kabaretních písní je
název pořadu, který se 21. 11. koná od 18.00 v
sále řevnického Zámečku. Vystoupí Zuzana Tal-
pová (zpěv) a Milan Jíra (klavír, zpěv). (pš)
* Vlasta Redl & Každý den jinak vystoupí 22.
11. od 20.00 v Králově Dvoře, v sále restaurace U
Bělohlávků. Vstupné 160  a 180 Kč. (pš)
* Inscenace nazvaná Pilátova žena v podání Di-
vadla Miriam  se koná 28. 11. od 17.00 v řevnic-
kém kostele Sv. Mořice. (pš) 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
6. 11. 18.00 GARFIELD VE FILMU
13. 11. 18.00 HOREM PÁDEM
KINO MÍR BEROUN
1. 11. - 3. 11. 17.30 (Po 18.30) HOLKY TO CHTĚJ
TAKY 2
2. 11. 20.00 NIČEHO NELITUJI
3. - 8. 11. 18.30 (St 20.00, Čt 17.30, 20.00) VESNICE
6. 11. 15.30 DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE
8. 11. 13.45 PETR PAN
9. 11. - 11. 11. (Út 17.30, St-Čt 18.30) MUŽ V OHNI
9. 11. 20.15 VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ
MYSLI
12. 11. - 14. 11. 15.30 PŘÍBĚH ŽRALOKA
12. 11. - 16. 11. 18.30 (Pá 17.30 a 20.00, Út 17.30)
COLLATERAL
16. 11. 20.00 LIDSKÁ SKVRNA
KINO MNÍŠEK POD BRDY
3. 11. 18.00 a 20.00   BROUK  
6. 11. 16.00 a 18.00 SHREK 2  
13. 11. 18.00 a 20.00 HOREM PÁDEM  
KINO ŘEVNICE
1. 11. 20.00, 2. 11. 18.00 MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2
8. 11. a 10. 11. 20.00, 9. 11. 18.00 HOLKY TO
CHTĚJ TAKY 2
13. 11. 20.00, 14. 11. 18.00 ANAKONDA 2
18. 11. 20.00, 19. 11. 18.00 SVĚT ZÍTŘKA
KINO ČERNOŠICE
7. 11. 16.00 GARFIELD VE FILMU
9. 11. 20.00 HELLBOY

Notičky hrály v Plzni a
natáčely u Jiřího Stivína
Řevnice – Uplynulý víkend strávili členové
dětské lidové muziky Notičky v nahrávacím
studiu, kde chystali novou desku.
Náročný týden a víkend má za sebou muzika No-
tičky ze Řevnic. Uplynulou středu zavítala do
Plzně, kde se zúčastnila koncertu s tamním sou-
borem Jiskřička i křtu jejich CD. Kmotrou desky
nazvané V tom našem mlejně byla vedoucí řev-
nické muziky Lenka Kolářová. „Před dvaceti lety
jsem muziku Jiskřičky zakládala a dodnes spolu
spolupracujeme,“ uvedla Kolářová.
Poslední říjnový víkend se Notičky zabydlely ve
Všenorech v nahrávacím studiu Jiřího Stivína. 
„Pan Stivín nás pozval na svůj koncert k poctě
svaté Cecílii, který se koná 21. 11. v Rudolfinu.
Současně nám nabídl, že bychom desku mohli
natočit u něj,“ řekla Kolářová s tím, že muzikanti
o víkendu nahráli větší část nové desky. „Úpravy
písní, které jsme získali teprve před pár dny,
potřebujeme ještě nacvičit. Dotočíme je do konce
listopadu,“ dodala. Deska bude nazvaná podle
jedné z písní Všechno je to boží dárek.             (pš)

Liteňští slavili na zábavě
i na Sousedském posezení
Liteň – Tancovačkou i Sousedským posezením
oslavili Liteňští tradiční Havelské posvícení.
Taneční zábava v hostinci Ve stínu lípy začala v
sobotu 23. října v osm večer, kdy se na pódium
postavila pětice mladíků z kapely Ideál a spustila
několik lidových písní. V polozaplněném sále se
tančila polka i valčík, nechyběly ani country tan-
ce a disco. Zatímco v sobotu převládala na sále
mladší generace, v neděli přišli na Sousedské po-
sezení do hostince U Dvora i ti starší. Staropraž-
ské písně a lidovky tu hrál poberounský Třehusk.
Na stolech hořely svíčky, místo posvícenských
specialit se podávaly brambůrky. Tradici zachra-
ňovala Irena Houdková, která z domova přinesla
talíř výtečných domácích koláčků. (pš)

Město si pronajalo křižovnický zámek
„CENA NEBYLA ÚPLNĚ SYMBOLICKÁ,“ UVEDL STAROSTA MICHAEL PÁNEK

Suvenýry z Karlštejna
poputují do Francie
Karlštejn – Propagační předměty a suvenýry
pošle do francouzského městečka Althen des
Paluds karlštejnská radnice.
Na velkolepých oslavách v malém francouz-
ském městě, které navázalo spolupráci s Karlš-
tejnem, budou k dostání i propagační předměty
obce u Berounky. „Představitelé francouzské
obce nás o ně požádali, tak je posíláme,“ uvedl
starosta obce Miroslav Ureš s tím, že na jaře
následujícího roku zamýšlí se svým francouz-
ským protějškem podepsat smlouvu o přátelství.
Po italském městečku Monte Carlo by se jedna-
lo o další zahraniční spolupráci Karlštejna.   (pš)  

Dobřichovice – Zámek v Dobřichovicích si od
majitele křižovnického řádu pronajala do roku
2009 tamní radnice.
Smlouva o pronájmu křižovnického zámku byla

podepsána na pět let, třebaže obec usilovala o
delší období. „Je to dáno tím, že ve vedení řádu
nyní dochází ke změnám. Chybí velmistr, který
má rozhodující slovo,“ vysvětlil dobřichovický
starosta Michael Pánek. Kolik Dobřichovice za
pronájem zámeckého areálu zaplatí, odmítl Pánek
říci. Uvedl jen, že cena není »úplně symbolická«.
Členové zastupitelstva pronájem rovněž odsou-
hlasili s podmínkou, že obec nebude do areálu in-
vestovat z vlastního rozpočtu. „Nevyplatilo by se
nám to – v objektu je totiž třeba zapojit topení,
chybí kotelna, přípojka plynu, což by byly milio-
nové investice,“ vypočetl Pánek. Je tak pravděpo-
dobné, že obec bude prostory využívat ke kultur-
ním účelům jen v létě. Protože si objekt musí ně-
jak vydělat, rozhodla se radnice čtyři samostatné
prostory dále pronajmout. Jak informoval místní
měsíčník, předpokladem nájmu bude jednorázové
složení ročního případně dvouletého nájmu. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovičtí už se těší
na osmý mostový ples
Dobřichovice – Oslavy mostu se i letos v

Dobřichovicích neobejdou bez ohňostroje a
»mostového« plesu.

Na počest výstavby nového mostu se v
Dobřichovicích tradičně poslední sobotu v

listopadu konají velkolepé oslavy. Jinak tomu
nebude ani letos. Ohňostroj k výročí otevření
nového mostu před osmi lety se nad obcí roz-
září 27. 11. od 17 hodin. Po něm vypukne ve
20 hodin v místním sále haly Bios oblíbený

»mostový« ples. (pš)

Na posvícení vystoupí
country kapela i šermíři
Lety - Oslavu martinského posvícení pořá-
dá 13. listopadu letovská rychta. Hosté se

mohou těšit na bohatý program.
Tradiční lidovou oslavu odstartuje na letovské

návsi ve 13.45 zabíjačka. V programu se
postupně představí jihočeská dechovka

Šumavanka, country kapela Kapičky a skupina
historického šermu Alotrium. Na zábavě v sále

U Kafků bude od 20.00 hrát Optimic. (mf)

Hrdličková končí, obec
náhradu ještě nenašla
Dobřichovice – Organizátorka kulturního
dění v Dobřichovicích Martina Hrdličková

se rozhodla dát místní kultuře vale.
Martina Hrdličková, která od roku 2001 připra-
vovala kulturní akce v Dobřichovicích, opouští
tuto pozici. „Mám rozdělané prosincové pořa-
dy, které je mi líto rušit,“ komentovala odchod
od ledna 2005 Hrdličková. „Rozhodně nekon-

čím proto, že chodí málo lidí na kulturu a dáva-
jí přednost mediálním tvářím. Naskytla se mi
dobrá příležitost, kterou nechci zahodit,“ říká

Hrdličková, jež v obci odstartovala
Medardovský festival či Dobřichovické mžení

– seriál kulturních akcí, které se v sále Dr.
Fürsta konaly každý týden. Jak bude vypadat

nový model kultury, zatím není jisté, o nástupci
Hrdličkové není také rozhodnuto. „Musíme se
dohodnout na radě, co dál,“ řekl starosta obce

Michael Pánek. (pš)

Stránky města Černošic
získaly titul Objev roku
Černošice - Originální a přínosné. Takové
jsou webové stránky města Černošic podle
redaktorů týdeníku Veřejná správa. Ti čer-

nošickým internetovým stránkám udělili
ocenění Objev roku.

Již pět let vybírají redaktoři týdeníku Veřejná
správa, který od roku 1990 vydává ministerstvo
vnitra, nejlepší internetové stránky obcí a měst.
Vítěz pak získává titul Objev roku. Letos toto
ocenění získaly internetové stránky www.mes-
tocernosice.cz . Do soutěže Objev roku se není
možné přihlásit, finalisté jsou vybíráni z celého
spektra obcí a měst. Redaktoři týdeníku sledují
průběžně webové prezentace, stanovují z nich
Tipy roku a ty pak předkládají odborné porotě.
V úvahu jsou brána i doporučení čtenářů a infor-
mace tvůrců nových webových prezentací obcí
a měst. Jaká kritéria bere porota v úvahu?
Rozsah informací o veřejné správě, aktuálnost a
originalitu zpracování. (pš) 
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Hospodští hlásí: Pivo bude dražší!
„LIDI TOHO VYPIJÍ POŘÁD STEJNĚ, AKORÁT BUDOU VÍC NADÁVAT,“ TVRDÍ SVINAŘSKÝ ŠENKÝŘ

Poberouní - Zdražení piva ohlásil věhlasný pl-
zeňský Prazdroj. Restaurace v našem kraji ho-
dlají učinit totéž.
„Musíme zdražovat, neboť pivovar zvýšil nejen
cenu piva, ale i další služby," potvrdil Jiří Vavřich,
majitel řevnické restaurace U Rysů, kde se cena
piva zvedne v průměru o korunu. Gambrinus tam
bude nyní stát 17.50 a plzeň 24 Kč.
Ceny plzeňského půjdou nahoru i v řevnickém
Lidovém domě. „Stejně jako v pivovaru o korunu

- z 22 na 23 Kč,“ potvrzuje Mirek Kratochvíl s
tím, že k navýšení dojde nejspíš v půlce listopa-
du. „Každé zdražení má vliv na spotřebu. Určitě
to bude zase o něco horší," míní.
Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout i štam-
gasti svinařského hostince U Lípy. „Hned jak zd-
raží pivovar, půjdeme s cenou nahoru i my," uvádí
šenkýř Jaroslav Lewiak. Gambrinus namísto 15
bude stát 16, plzeňské se zvedne z 22 na 23 Kč.
„Lidi budou pít stejně, akorát že budou víc nadá-
vat," domnívá se Lewiak. 
Hlásnotřebaňská restaurace Česká hospoda se za-
tím zdražení piva brání. „Gambrinus máme za
dvacet korun, což se asi nezmění. Plzeňské ale u

nás stojí pětadvacet, to bude dál neudržitelné,"
míní majitel šenku Martin Pelcner s tím, že ceny
se změní až od jara příštího roku. Pelcner se nedo-
mnívá, že zdražení piva bude mít negativní vliv na
spotřebu. „Každé zdražování je nepříjemné, ale
podle mě je pivo poměrně levné. Vždyť půllitru
coly vyjde na více než třicet korun!" Pelcner
dodává, že jeho podnik změnu značky v souvis-
losti se zdražením nechystá. 
Více za plzeňské zatím nezaplatíte ani v dobři-
chovické vinárně U Caldů.       Pavla ŠVÉDOVÁ

V
Z

Chodníky budou ještě letos
Řevnice – Nové chodníky budou ještě do konce
roku vybudovány v Řevnicích.
Zámková dlažba bude položena na levý chodník
podél Pražské silnice v Řevnicích od křižovatky s
ulicí V Souhradí po Sádeckou ulici.
Nový chodník se bude budovat i na Mníšecké uli-
ci. „Jde o cestu po pravé straně ulice za potokem
od nákupního střediska," upřesnil starosta města
Miroslav Cvanciger. Do konce listopadu má být
dokončena i pokládka izolace kolem Zámečku.
„Práce byly přerušeny, protože se firmě porouchal
stroj," sdělil Cvanciger. (pš)

Zahrádkáři vystavovali
ovoce, zeleninu i byliny
Liteň - Výstavu ovoce a zeleniny uspořádali

v polovině října liteňští zahrádkáři.
V obecní knihovně, kterou zapůjčila obec, bylo

vidět nejen tradiční ovoce a zeleninu, ale i
bylinky v květináčích.

„Moc pěkné,“ zhodnotil výstavu starosta Karel
Kliment. Podle něj se na úspěchu podílely i

studentky aranžérské  školy z Berouna.
Zahrádkářská výstava byla první po dlouhé

době, ale nyní se zahrádkáři chystají na další
akce. Starosta  Kliment jejich aktivity vítá a

pokud budou pokračovat, nevylučuje ani
finanční podporu od obce. (JoK)

Ve Všeradicích zahraje
pravá jihočeská dechovka

Všeradice - Neobvyklý zážitek čeká obyvatele
Všeradic i okolních podbrdských obcí: 13.

listopadu tu na tanečním večeru zahraje ori-
ginální jihočeská dechovka Šumavanka.

Šumavanka hraje lidové písničky podobně neo-
pakovatelným stylem jako známí Babouci - však
ji také řídí syn dlouholetého babouckého kapel-

níka Václav Rožboud. V podbrdském kraji
vystoupí poprvé, v produkci se bude střídat s

poberounským Třehuskem. Taneční večer, který
v hospodě Na Růžku pořádají Naše noviny,

začne v 19.00, vstupné je 50 Kč. (mf)

Na krajské a senátní volby
se chystá také Poberouní

Poberouní – Zkraje listopadu se bude i v dol-
ním Poberouní rozhodovat o tom, kdo se

stane senátorem a kdo zasedne v zastupitel-
stvu kraje. Volební místnosti budou otevřené

5. 11. od 14 do 22.00, 6. 11 od 8 do 14.00. 
Místa, kde budete moci odevzdat hlas, jsou stej-
ná jako v předchozích volbách. „V Řevnicích se
bude volit v přízemí Zámečku. Lidé budou vha-

zovat lístky barevně odlišené do jedné urny,"
uvedl starosta Řevnic Miroslav Cvanciger.

Dobřichovičtí mohou hlasovat v základní škole.
V Karlštejně se bude hlasovat v 1. patře radni-

ce, v Letech jako vždy ve vyzdobeném obecním
sále U Kafků. Svinaře mají volební místnost na

radnici, stejně jako Zadní i Hlásná Třebaň.
Hlásnotřebaňská volební komise byla při minu-
lých volbách ryze ženská. „Nyní v ní zasednou
i pánové. O pečení a vaření se ale bude mluvit
stejně. Myslím, že chlapská sekce uvítá výsled-
ky receptů, jež si tu dámy minule měnily,“ řekla
členka volební komise Ilona Gartová. (pš, šm)

Lupič z plynboudy ukradl
zboží za čtvrt milionu
Dobřichovice – Několik kartonů cigaret, tele-
fonní kupony, sladkosti a alkohol odcizil z pro-
dejny v Dobřichovicích u křižovatky na Karlík
zloděj 17. října po půl čtvrté ráno.
Dovnitř se lupič dostal po rozbití výkladního ok-
na dlažební kostkou. Škoda na odcizených věcech
je 242 000 Kč. Zloděj byl velmi rychlý: sedm mi-
nut po spuštění alarmu u stánku již nikdo nebyl.
Nikdo si také ničeho nevšiml. (vš) 

Chataři odjeli, zloději mají žně
V LETECH PŘIŠLA ŽENA O VĚCI ZA PADESÁT ŠEST TISÍC KORUN

Řevnická radnice rozdávala peníze
NEJVÍCE DOSTALI SOKOLOVÉ - BEZMÁLA STO DVACET TISÍC

Poberouní – Je to rok co rok stejné: Skončí
léto, zlodějům začínají žně. Policisté nevědí,
kam dřív: vykradených chat je spousta.
Velké množství vloupání do chat bylo hlášeno v
dolním Poberouní koncem října. Nejvíce vykra-
dených chat je registrováno v Černošicích a Dob-
řichovicích. Ve většině případů chybí jen jediná
věc – například motorová pila, sekačka atd. Nej-
větší škodu utrpěla pražská majitelka chaty v
Letech Pod lesem. Zloděj si odtud odvezl televi-
zor, video, magnetofon, vysavač, žehličku, fén,
pilu, brusku, vrtačku, mikrovlnnou troubu, rych-
lovarnou konvici a další věci. Dovnitř se nejdřív
snažil vniknout oknem kuchyně. Když po vypá-
čení okenice našel uzamčené okno, zalekl se pří-

Řevnice – Čtyři sta tisíc korun rozdělila řev-
nická radnice organizacím, které pracují s dět-
mi. Nejvyšší sumu - přes sto tisíc - dostali soko-
lové, nejméně Středisko pro volný čas dětí a
mládeže, kam spadá řevnická Barevná dílna.
Vloni uvolnila řevnická rychta pro organizace
pracující s dětmi pouhých 115 tisíc, letos byla
štědřejší. „Rozhodli jsme se, že letos tyto spolky
podpoříme víc," uvedl starosta Miroslav Cvanci-
ger s tím, že město mezi jedenáct organizací roz-
dělilo 400 tisíc.
Hlavním kritériem, podle něhož  byly finance
děleny, byl počet dětí v organizaci, které jsou hlá-
šeny k pobytu v Řevnicích a jsou mladší 15 let.
Nejvyšší sumu 119 400 Kč obdrželi místní soko-
lové, kteří nahlásili 83 dětí. „O tom, jak peníze
použijeme, se rozhodne v půlce listopadu. Větši-
nou se za to kupuje náčiní a vybavení tělocvičny,"

padného hluku z řinčícího skla a vypáčil ještě
dveře. Celková škoda na odcizených věcech činí
56 tisíc korun, na poškození chaty 7 tisíc korun.
Smutný říjen prožívá i muž, kterému neznámý
zloděj vykradl chatu v Zadní Třebani U ledolamu.
Rozbil u chaty okno a odnesl televizor, horské ko-
lo, mikrovlnnou troubu a další vybavení v celko-
vé hodnotě 31 000 Kč. Ledva se majitel z nezva-
né návštěvy vzpamatoval, postihla ho další. Dru-
hý lapka rozbil okenici a z chaty odnesl křeslo na
kolečkách v ceně 5000 Kč. „Nelze vyloučit, že
šlo o téhož pobertu, který si přišel pro to, co popr-
vé nepobral,“ řekl NN tiskový mluvčí karlštejn-
ských policistů Ivan Sýkora. 

Michaela ŠMERGLOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
* Na obnovení kolaudačního řízení plynofikace
vesnice čekají obyvatelé osady Leč. Řízení bylo
pozastaveno kvůli  nesrovnalostem ve vlastnictví
pozemků. „Dodali jsme požadované dokumenty a
čekáme na obnovení řízení,“ řekl starosta Litně a
obyvatel Leče Karel  Kliment. Je přesvědčen, že
plyn do konce roku bude. (JoK)
* Kovová brána, jíž se bude vstupovat na obecní
úřad v Hlásné Třebani, vzniká v dílně Jaroslava
Pokorného. Kolem rychty bude postaven dřevěný
plot, který nahradí stávající pletivový. Novinky by
měly obecní úřad stát 50 000 korun.                 (šm)
* Červený vůz Škoda Favorit se ztratil od dobři-
chovického nádraží 21. 10. Majitelka z Řitky vůz
zamkla mimo parkoviště poblíž schodů do pod-
chodu v 8.00; po návratu z Prahy v 18.00 jej však
již nenašla. Hodnota auta vyrobeného v roce 1993
se odhaduje na 50 000. Dalšímu řidiči týž týden
na parkovišti vedle kolejí kdosi odšrouboval po-
znávací značky; auto u nádraží zůstalo. (vš) 
* Lešení a další věci ze železa se ztratily ze skla-
du ve Všenorech 19. 10. Do areálu u železniční
trati se zloděj dostal plotem. Vynesl lešenářské
trubky, spojky, lešenářskou kozu, bronzovou
kulatinu aj. Škoda je 44 000. Policisté se domní-
vají, že pachatelé ukradené věci hodlají zpeněžit
ve sběrnách surovin. Podle svědků materiál od-
vezl nákladní automobil avia. (vš) 

řekla Bohumila Drvotová z vedení Sokola. 
Druhá nejúspěšnější organizace oddíl kopané TJ
Slavoj se 37 řevnickými dětmi získá 53 200 Kč.
Za nimi následují LTC Řevnice (44 600), Folk-
lorní soubor Klíček (34 500), Svaz vodáků ČR
Neptun klub (34 500), Národní házená Řevnice
(33 100), Šachový klub Řevnice (30 200). 
„Jsme spokojení - získali jsme o polovinu více
než loni. Část peněz použijeme na činnost, koupí-
me také balóny," řekl trenér házenkářů Petr Holý.
Méně úspěšná byla lidová muzika Notičky, která
získala 17 300 Kč. „Peníze použijeme na vydání
desky, také se chystáme reprezentovat kraj v USA
a Itálii," vypočetla vedoucí Lenka Kolářová, která
již způsob rozdělování peněz kritizovala. „Více
než polovina dětí našeho souboru je sice z okolí
Řevnic, ale reprezentují právě Řevnice."
Ještě méně dostal skautský oddíl Bobři (14 400) a
mladí hasiči (10 100). Středisko pro volný čas dě-
tí a mládeže, pod který spadá řevnická Barevná
dílna, získá 8 600 Kč.               Pavla ŠVÉDOVÁ

Stavba vodovodu dopravu
v Karlštejně nezkomplikuje
Karlštejn – Výstavba kanalizace a vodovodu
pokračuje v Karlštejně směrem ke kempu. Do-
prava zde není omezena.
Od karlštejnského mostu směrem ke kempu nyní
vznikají výkopy pro vodovod a kanalizaci.
„Děláme to ale mimo vozovku, takže silnice na
Srbsko je průjezdná," uvedl starosta Karlštejna
Miroslav Ureš s tím, že koncem listopadu by měl
být úsek hotov. „Zbudou nám dodělat tři úseky –
jeden za restaurací U Janů, další dva asi třiceti-
metrové se budou muset kopat ručně," dodal.
Obecní kemp bude již v nadcházející sezoně na
kanalizaci a vodovod napojen. Provoz kempu to
zlevní jen minimálně. (pš)
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V Tetíně zavraždili kněžnu Ludmilu 
DO MÍST SPJATÝCH S POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU MŮŽE VÉST TRASA VAŠÍ PODZIMNÍ VYCHÁZKY

Tetín - V minulých dnech jsme os-
lavili dva státní svátky. Jedním z
míst, která jsou neodmyslitelně
spjata s počátky českého státu, je
bájný Tetín. Víska rozložená na
skále vysoko nad tokem dolní Be-
rounky se může stát cílem vaší
podzimní vycházky. (mf)
Nevelká obec situovaná na východ-
ním okraji berounské kotliny, maleb-
ně rozložená na mohutném ostrohu
řeky Berounky, dýchá dávnověkostí.
Kdysi významné slovanské hradiště
a strategický opěrný bod chránící zá-
padní výspu moci Přemyslovců vs-
toupil do historie jako vdovské sídlo
kněžny Ludmily, manželky knížete
Bořivoje. V noci z 15. na 16. 9. 921
tu byla úkladně zavražděna. 
Poblíž ostrohu se měl tyčit i bájný
hrad jedné ze tří Krokových dcer,
Tety, podle níž bylo místo nazváno.
Nejstarší a nejvěrohodnější český
kronikář Kosmas, který zkraje 12.
století vytvořil kostru naší nejstarší
historie, popsal založení Tetína:
„Ctihodná byla i Tetka, žena to jem-
ného citu. Ta vystavěla a svým jmé-
nem nazvala hrad Tetín, polohou
velmi pevný, na vrcholu strmé skály
u řeky Mže.“ 
Kronikář se zmínil i o Krokových
dětech, dcerách, Kazi, Tetě (podle
některých historiků Tetce) a Libuši.
Nejstarší Kazi byla podle něho po-
hanskou kouzelnicí, vyznala se v
léčivých rostlinách a v magii. Nej-
mladší Libuše, krásná a moudrá dív-
ka s věšteckými schopnostmi, měla

bydlet na hradě Libušíně, pevnosti,
která od 9. století střežila nedaleko
Kladna hranice kmene Čechů. Prost-
řední Krokově dceři, Tetě, o níž Kos-
mas píše jako o „pohanské modlo-
služebnici, učící lid klanět se stro-
mům, pramenům, kamenům i posvát-
ným hájům“, měl patřit hrad Tetín.
Psané dějiny Tetína začínají v první
čtvrtině 10. století. Dřevěný hrádek
se v 11. století stal sídlem správy te-

tínského kraje a o 200 let později byl
buď králem Václavem II., nebo Ště-
pánem z Tetína přebudován na ka-
menný hrad. V roce 1321 se stal síd-
lem královského lovčího. Časem
přešel Tetín do majetku císaře Karla
IV. Když v roce 1422 Pražané oblé-
hali nedaleký hrad Karlštejn, byl ne-

chráněný Tetín pobořen. V dalších
staletích se o jeho zánik postarali li-
dé z okolních vsí, kteří jej rozebrali
na stavební materiál. Nyní lze v Tetí-
ně narazit jen na torzo zašlé přemy-
slovské slávy: částečně patrné jsou
zbytky vstupní věže, část dávno za-
sypané studny a dílky zdiva, které
snad patřilo k dvěma zdejším palá-
cům, snad k systému hradeb.

Řeč legend
Památkou na naši první světici jsou
v Tetíně dva kostely. První,  sv. Lud-
mily, pochází z 80. let 17. století.
Mnohem zajímavější je hned vedle
se nacházející kostel sv. Kateřiny,
románská stavba ze začátku 12. sto-
letí. Stojí na místě staršího kostelíka
z doby Ludmilina života. Byl sou-
částí rozsáhlého hradiště, a váže se k
němu několik pověstí. Jedna z nich
hovoří o tom, že kruchta na západní
straně kostelíka byla spojena chod-
bou s obydlím kněžny Ludmily. Li-
dová tradice kladla vraždu před více
než tisíciletím právě do těchto míst.
Podle legend začaly hned po vraždě
kněžny Ludmily přicházet do Tetína
k jejímu hrobu zástupy lidí. V nedě-
li 17. 9. 1882 dorazilo 1200 poutní-
ků. Přijeli vlakem do Berouna, byli
uvítáni berounským starostou a šli
na Tetín. V 19. století se při zdejších
poutích vystřídalo mnoho kazatelů.

Lumír KOTHERA, Kladno

SVATÝ JAN. Starý tetínský hřbitov s kostelem sv. Jana Nepomuckého.
Foto Milan SÝKORA (www.paladix.cz)

Zvěrstva snad už zahladil čas
VÝPRAVY TRAPERŮ NA PODBRDSKO - 13)

V

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 dokonče-
ní článku o pionýrském přechodu
Brd na podzim 1974.                 (NN)
Na Kytínské louce už na nás čekaly
desítky příslušníků Lidových milicí,
kteří nabízeli dětem špekáčky. Vojá-
ci v polních kuchyních vařili čaj.
Měli jsme původně představu, že po
splnění »úkolu« se tiše vytratíme a
půjdeme po vlastní trase, ale okolní
lesy byly doslova prošpikovány pio-
nýry a svazáky. Mezitím se rozhoře-
ly mohutné vatry, na kterých si děti
měly opékat darované buřty. Všude
kolem začaly růst nepředstavitelné
hromady odpadků. Kelímky, tácky i
sáčky od svačin se bez jakéhokoliv
ostychu odhazovaly tak, jak jejich
uživatele napadlo. Napřed jsme se
snažili odpadky soustředit - vždyť
jsme byli zvyklí odnášet z výprav v

tornách všechny zbytky, aby přírodu
nehyzdily, ale ostatní se na naše děti
dívali jako na retardované foxteriéry,
kterým asi »šibe«. Tak se vyjádřil je-
den z pohraničníků, jenž nabízel, že
raději předvede, jak se rozebírá sa-
mopal a lapá narušitel hranice.
K dovršení všeho přijeli i funkcioná-
ři z Městského výboru KSČ s důs-
tojníky sovětských vojsk z Milovic.
Takže, ke vší té hrůze nás čekala ješ-
tě družba s okupanty a častušky.
Nu, přežili jsme to a pozdě odpoled-
ne se vydali autobusy, kterým slu-
žební vozy VB udělali zelenou ulici,
do Prahy. Při rozchodu se na mne
kluci dívali tak vyčítavě, až jsem jim
musel slíbit, že je do podobné akce
už nikdy nenavezu. I když jsem slo-
vo dodržel, dlouho mne neopustil ja-
kýsi pocit spoluviny za účast při
bezostyšném znásilňování brdské
přírody. Na Kytínské louce jsem už
nebyl dlouho - pevně doufám, že
milosrdný čas už dávno ta zvěrstva
zahladil. Vladimír ROGL

Slevy krásných nových kol!
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Třebaňští školáci »dobyli« Hrad
DĚTI ZLOMILY REKORD: ZA STO MINUT SI PROHLÉDLY NEJROZSÁHLEJŠÍ HRADNÍ KOMPLEX NA SVĚTĚ
Zadní Třebaň, Praha - Na Pražský hrad se po-
druhé vypravili zadnotřebaňští školáci. Proto-
že první poznávací exkurze vedla do zahrad,
druhý »nájezd« jsme podnikli tramvají číslo
23, vstupem přes Jelení příkop. Zajímala nás
architektura a historie vzniku největšího hrad-
ního komplexu na světě. 
Považte - Pražský hrad je uveden v Guinnessově
knize rekordů. Cesta třeťáků a čtvrťáků by se také
dala zapsat jako rekord. Za 100 minut si všimli,
kde panovníci kdysi chovali exotické dravce (Lví
dvůr), kde konali jezdecké souboje (ohromná Jíz-
dárna Pražského hradu), nahlédli do Jeleního pří-
kopu. Jeleny zde žijící panstvo lovilo přímo z
oken rezidence.
Kousek od příkopu architekt Plečnik vybudoval
Japonskou zahradu, v níž se smí chodit na trávní-
ku po krásných plochých kamenech. Japonce
jsme nikde neviděli, tak si děti alespoň zaskákaly
v příjemném parku. A už jsme stáli před hlavní
branou. V průčelí prvního nádvoří poutala pozor-
nost prastará, tmavá a monumentální Matyášova
brána. Okolo nehybného vojáka Hradní stráže se
děti odvážně vydaly do lůna Hradu.
Mnoho skupin návštěvníků mířilo stejným smě-
rem. Šli jsme přes druhé nádvoří, kolem Klenot-
nice a překrásné kašny, tmavým průchodem býva-
lou pevnostní zdí. Před námi je Svatovítská kated-
rála. Tady se dav pěkně zahustil, ale to vůbec ne-
vadilo japonským turistkám ověšeným digitální-
mi fotoaparáty - hned se vyfotografovaly s děvča-
ty ze třetí třídy. 
A jsme v katedrále. Vysoká okna, slunce se láme
přes nespočet barevných plošek vitráží a kreslí na
stěnách i po lidech duhová »prasátka«. Odevšad
se ozývá výklad průvodců v mnoha jazycích, a tak
se naše malá výprava prosmykne kolem těch nej-
zajímavějších míst, zastaví se u vitráže malované
Alfonsem Muchou, u překrásné dřevořezby Útěk
Zimního krále z Prahy, u stříbrného náhrobku
svatého Jana Nepomuckého. Zdvihli jsme hlavy k
unikátní klenbě, která pevností a jemností žeber
umožňuje nebývalé prosvětlení prostoru katedrá-
ly. V kapli sv. Václava jsme se zatajeným dechem
hleděli na dveře, jež mohou otevřít jen klíče nej-
významnějších sedmi státníků, kteří musí přijít
vždy společně. Jenom tehdy lze spatřit nejvzác-
nější klenot české země, Svatováclavskou korunu
a královské odznaky - zlaté žezlo i jablko. Komo-
ra v předsálí je obložena drahokamy, jež mají bra-
tříčky v podobných prostorách Karlštejna.

Stáli jsme před místem nejvzácnějším pro Český
národ. Všude kolem se rozlévalo fantaskní barev-
né světlo, paprsky slunce dopřávaly dětem úžas-

ný zážitek. A za rohem už čekal obelisk, socha sv.
Jiří, pohled na katedrálu z boku, kde je za obrovi-
tou zlacenou mříží největší zvon - Zikmund. Však
i zvony se dvakrát rozezněly a kdo byl pozorný,
ten mohl zaslechnout u jízdárny i jemnou melodii
zvonků z Lorety.
Některé památky jsme museli ponechat na pozdě-
ji, ale Zlatou uličku - tu jsme vynechat nemohli.
Vstoupit do ní vyžaduje hbitost lasičky. Nával je
tam snad největší na světě. Ale - podařilo se. Do-
mečky jsou opravdu maličké, někam se vešlo a
hned se muselo zas ven - jinak by tam člověk
uvízl navždy. Viděli jsme i nejmenší dům v celé
Praze, jedno okno a místnůstka jako dlaň. A dál
po schodech, tentokrát dolů do hluboké Dalibor-
ky. Kdo si nedal pozor na poslední, věkovitý
schod, mohl skončit jak Dalibor - dole ve tmavé
kobce. Naštěstí byla zasklená, takže jen bujná

Výprava zadnotřebaňských školáků na Pražském hradě. Foto Petr MUSIL

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník 
Vám nabízejí profesionálně zpracovanou 

VIDEOKAZETU

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 adre-
se nase.noviny@zadnitreban.cz, nebo u těchto

členů redakční rady Našich novin:
P. ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)
M. FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)

Nezavedeme ve školách jednotné uniformy?
V KAŽDÉ TŘÍDĚ SE NAJDE NĚKOLIK DĚTÍ Z »LEPŠÍCH« RODIN, KTERÉ VZBUZUJÍ U OSTATNÍCH KOMPLEXY

Nedávno jsem zaregistroval z nechtěně odpo-
slechnutého rozhovoru dvou maminek v autobuse,
že s přicházející zimou ta krásnější polovina lid-
stva opět nemá co na sebe. Kromě této ošemetné
skutečnosti si vzájemně navíc stěžovaly, kolik stojí
oblečení jejich školáků. My dospělí - zvláště muži
- nejsme totiž někdy v obraze. 
To mi živě připomenulo trapas, který se mi přiho-

dil kdysi dávno při oslovení dívenky, kterou její
maminka přivedla do práce: „No, ty máš ale pěk-
né texasky, kdopak ti je koupil?“ A čtyřletá prin-
cezna se na mne zadívala pohrdavým okem jak
příslovečné tele na nová vrata a se suverenitou
sekretářky generálního ředitele odsekla: „To ne-
jsou žádné texasky, ale džíny z tůzu!“ 
Maminky tehdejších malých parádnic to v časech
reálného socialismu nemívaly lehké, protože se-
hnat tuzexové bony každý neuměl a děti se muse-
ly spokojit s tím, co náš textilní průmysl vyrobil a
obchod nabídl. Dnes značkové zboží nabízí kdek-
terá prodejna se smíšeným zbožím ve všech veli-
kostech, barvách i střihu. To samozřejmě nehovo-
řím o asijských tržnicích, kde se mnohý textilní
aušus tváří jako pravý Adidas či Nike. Problém je
jediný - bohužel zdaleka ne nezanedbatelný: pení-
ze. Tričko s patřičným nápisem stojí tisícovku,
značkové džíny dvě, bunda a adidasky s kšiltovkou
další čtyři. Nehledě k tomu, že ani školákův mo-
bilní telefon nepatří k nejlevnějšímu zboží. Mno-
hý rodič proto musí velmi rychle přehodnotit po-
řadí potřebnosti rodinných nákupů, pokud chce,
aby jeho ratolest byla »IN«. V každé třídě se vždy
najde několik dětí z tzv. lepších rodin, které udá-
vají tón a vzbuzují u dětí s méně solventními rodi-
či komplexy. Pokud se k drahým riflím a vysokému
kapesnému přidruží ještě arogance a ponižování
spolužáků, jejichž rodiče na drahé oblečení nema-

představivost vyvolávala starobylý děj. Prý Nouze
naučila Dalibora housti. Housle tenkrát ještě ne-
byly vynalezeny, a tak Dalibor »hudl« na mučid-

jí a oni - chudáci - musí jako »socky« chodit v
»nemožných hadrech«, má pedagogický sbor za-
děláno na slušné problémy. Ve staré dobré Velké
Británii nosí žáci a studenti i vysoce prestižních
škol i nyní jednotné uniformy a jsou na ně dokon-
ce náležitě pyšní. Obávám se však, že kdyby se
něco podobného zavedlo u nás, určitě by někteří
rodiče svým výjimečným a dokonalým dětem stej-
ně pořídili »extrovky«.                    Vladimír ROGL

lech. Jak podivně vznikají přísloví. Z temné věže
mžouráme na světlo a už se vracíme do slavnost-
ních prostor Vladislavského sálu. Dýchá z něj
gotika, časem ohlodaná prkna se tváří, jako by pa-
matovala kročeje Rudolfa II. Snad je i pamatují,
rozhodně tudy chodili pánové Martinic a Slavata,
než je rozezlení Češi vyhodili z oken Hradu. Nyní
jsou pod okny udržované zahrady, tenkrát však
zapadli do hory odpadků a vyvázli životem. 
Býčí schody vedou kroky turistů do Rajské zahra-
dy. Také naši skupinku svedly o tři patra níž. A už
jen krásný rozhled od Petřína po Žižkov, Nové zá-
mecké schody, Nerudovka a hajdy na tramvaj. Je-
de dvanáctka, to určitě stihneme oběd v zadnotře-
baňské školičce. Je malá, ale velké výpravy za po-
znáním pořádá dvakrát do měsíce. Ta dnešní stála
každého žáka 41 korun českých. Vstupy na Hradě
jsou zatím pro školáky zdarma.          Petr MUSIL
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Český pohár házenkáři »vypustili«
ŘEVNICKÝM BORCŮM SKONČILA SEZONA, TEĎ SE CHYSTAJÍ NA TRADIČNÍ TANCOVAČKU

Řevnice – Ve slepené sestavě odehráli turnaj na
domácí půdě řevničtí národní házenkáři. Nyní
se chystají na házenkářskou zábavu.
V sobotu 23. října se na řevnickém hřišti házené
odehrála osmifinálová skupinu Českého poháru
národní házené, které se účastnilo i domácí druž-
stvo. Ambice Řevnic s kombinovanou sestavou
byly minimální a týkaly se spíše přání »nezranit

se a něco si vyzkoušet«.  Stejně pojaly turnaj i
Podlázky a Nezvěstice. O postup se tedy rvaly
ambiciózní celky Čakovic a Litohlav, v plné síle
přijely i Litice. 
NH Řevnice – Čakovice B  8:10 (3:6)
NH Řevnice -  Podlázky 10:9 (7:3)
NH Řevnice -  Litohlavy   5:9 (2:6)
NH Řevnice -  Nezvěstice   8:10 (4:5)
NH Řevnice -  Litice 12:12 (8:8)
Branky: Sviták M. 16, Hartmann 11, Zavadil 7,
Pos 7, Jandus 2
První dva celky postupují do čtvrtfinále hraného
27. 11. 2004 v plzeňské sportovní hale Na Borech.
1. TJ Litohlavy (ZČ) 59 : 38 10
2. TJ Avia Čakovice B (StČ) 49 : 38 8
3. TJ Plzeň-Litice (ZČ) 44 : 44 5
4. TJ S. Nezvěstice (ZČ) 40 : 38 4
5. NH Řevnice A (StČ) 43 : 50 3
6. TJ S. Podlázky (StČ) 27 : 54 0
Podzimní mistrovská sezona již skončila, přichází
na řadu odpočinek, drobné turnaje a zimní přípra-
va. V pátek 26. listopadu se v řevnickém Lidovém
domě koná Házenkářská zábava. Od 19 hodin

bude k tanci a poslechu hrát poberounský Tře-
husk. František ZAVADIL

Liteňští protestují: za Zdejcinu hrál »černoch«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ OBCÍ POBEROUNSKÉHO KRAJE

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
ZVOLE - OZT A 2:1
Branka: Bacílek
Ostrovan několikrát musel podržet
gólman Procházka. Ve 33. minutě
Pazdera našel centrem Bacílka a ten
z voleje vsítil krásného »angličana«.
Ve 42. minutě fauloval Palička v po-
kutovém území a domácí penaltu
dali. Ve 2. půli se hra OZT zlepšila,
ale chyběla finální přihrávka. 

HÝSKOV - OZT B 5:0
Hosté hráli v 1. poločase vyrovna-
nou parti. Ve druhé půli však nevyu-
žili šance, diskutovali s rozhodčím,
čímž nahráli domácím. 
OZT B – TMAŇ 3:0
Branky: Klečka K. 2, Horák
Ostrovan potvrdil roli favorita. 
OZT A – LIBEŇ 4:0
Branky: Prušinovský
S posledním týmem tabulky měl Os-
trovan problémy 30 minut. Naštěstí
měl Prušinovský střelecký den. Ve 2.
poločase Ostrovan dominoval a jeho
vítězství mohlo být vyšší.        (Mák)

FC KARLŠTEJN
BZOVÁ B – KARLŠTEJN 3:1
Branka: Švec
Třebaže hosté vedli, tři body zůstaly
ve Bzové. „Nakonec byli lepší,“ ko-
mentoval závěrečné nasazení domá-
cích karlštejnský hráč Petr Janů. 
KARLŠTEJN - SKP BEROUN 1:2
Branka: vlastní
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Berounu se podařilo vyhrát, i když
dvakrát neproměnil penaltu! „V zá-
věru, kdy jsme dostali hosty do tlaku
a snížili na 1:2, nám rozhodčí vylou-
čil dva hráče,“ uvedl Petr Janů. (pš) 

SK ŘEVNICE
ŘEVNICE - N. STRAŠECÍ 0:1
První domácí porážka Řevnic. První
poločas se jim nepovedl - mohly pro-
hrávat 0:2. Ve 2. poločase se s pří-
chodem Tůmy hra zlepšila. Tři ob-
rovské šance však ke gólu nevedly.
Navíc byl vyloučen Maštalíř. Řevni-
ce se i pak hnaly do útoku, čehož v
poslední minutě využili hosté k brej-
ku a dali jediný gól zápasu.
MĚCHENICE – ŘEVNICE 5:2
Branky: Šídlo, Petřina
Řevnice hrály v kombinované sesta-
vě a proti favoritovi držely krok až
do 80. minuty, kdy ještě prohrávaly
pouze 3:2. Pak ale soupeř převahu
zúročil dalšími brankami.        (Mák)

FC LITEŇ
ZDEJCINA – LITEŇ 2:1
Branka: Betyár
O tom, zda bude uznán výsledek se
teprve rozhodne – ve druhé půli totiž
za domácí nastoupil hráč »na černo«
a hosté podali protest.
LITEŇ  - HÝSKOV B 1:2
S vedoucím týmem soutěže Liteňští
drželi krok. „Poté, co jsme střelili
vyrovnávací branku, jsme ale polevi-
li a začali dělat chyby,“ uvedl hráč
Radek Šindler s tím, že rozhodující
branka padla necelých 20 minut před
koncem. Protože se jednalo o pos-
lední zápas Litně na domácí půdě,

hráči poseděli v klubovně při guláši.  
KARL. VARY – LITEŇ ženy 0:1
Litni se podařilo vyhrát i přesto, že
na začátek utkání nastoupila jen v
sedmi hráčkách. (pš)

FK LETY
FK LETY - KRŇANY 4:2 (0:1)
Branky: Kučera 2, Šindelář, Šůra
Po změnách v sestavě se nám poda-
řilo přerušit šňůru pěti zápasů bez
výhry. První poločas byl vyrovnaný,
hosté byli nebezpečnější - v 29. mi-
nutě po zaváhání naší obrany se ujali
vedení. Náš nápor po změně stran
vyvrcholil góly v 54. a v 57. minutě.
Náš tým pokračoval v náporu a v 66.
minutě vstřelil svůj 2. gól v zápasu
Kučera. Obrat v utkání dovršil v 73.
minutě Šůra. Hosté stačili jen snížit.
MNÍŠEK - LETY 3:0 (2:0)
Zasloužená porážka na hřišti lídra
soutěže, který nás předčil po všech
stránkách. Od 15. minuty existoval
na hřišti jen jeden tým, Mníšek nás
předčil v nasazení, tvrdosti i herní
kvalitě. Do poločasu vstřelil 2 góly.
Druhý poločas byl vyrovnanější, ale
šance si vypracovali jen domácí,
kteří završili vítězství gólem z penal-
ty. Náš tým chvílemi připomínal rek-
reační jedenáctku.       Jiří KÁRNÍK

Kolo a zima
Je mnoho těch, kteří jízdu na kole
provozují celoročně bez ohledu na
počasí a stupnici teploměru, pro
většinu však nastává doba, kdy od-
loží svého dvoukolého kamaráda k
zimnímu spánku, na společně pro-
žité chvíle zůstanou jen vzpomínky
a od dalších projížděk nás bude dě-
lit několik zimních měsíců. Co udě-
lat s kolem, záleží jen na nás a mož-
ností je mnoho.
Jsou jedinci kteří kolo prostě jen
odloží včetně bláta nachytaného na
poslední vyjížďce a na jaře s údivem
zjišťují, že zatuhlé řazení nefunguje,
kola se neotáčí, zarezlé články řetě-
zu jsou neohebné a celé kolo je zra-
lé na generální opravu s výměnou
poloviny komponentů.
Na opačném konci pomyslného
žebříčku jsou ti, kteří kolo rozebe-
rou do posledního šroubku, vše peč-
livě vyčistí a nakonzervují, aby ně-
kdy v polovině února začali svého
miláčka skládat dohromady.
Někde uprostřed je možnost třetí a
tou je posezonní údržba, vyčištění,
namazání, případná výměna poško-

zených komponentů a příprava kola
na další provoz. Na jaře pak stačí
dofouknout duše a můžete vyrazit.
Pro všechny, kteří si na tuto údržbu
netroufnou sami, je tu zvýhodněná
nabídka zimního servisu od firmy
Kola-Štorek Řevnice s 30% slevou
na servisní práce.
Je tu ovšem možnost, že kolo do-
slouží, a pak nezbývá, než se poo-
hlédnout po novém. K výhodnému
nákupu lze využít právě nastávající
roční období, kdy jsou kola aktuál-
ní modelové řady doprodávána s
výraznými slevami (nejsou neobvy-
klé 20 či 30%), což v porovnání s
cenami kol na příští rok výhodnost
nákupu jen podtrhuje. Po technické
stránce jsou současné bicykly střed-
ní třídy na úrovni top modelů doby
nedávno minulé, ovšem v nesrovna-
telně nižších cenových relacích. 
V každém případě není nastávající
období cyklisticky hluché. Je to ide-
ální čas k přípravě na novou sezonu
tak, abychom mohli na jaře vyjet s
prvním sluncem. Martin ŠTOREK
(Inzerce) Kola-sport Řevnice 

Kdy a kde hrají příště
6. 11. 14.00 Lety - Davle, Všeradice -
Karlštejn, Chyňava - OZT B, Vonoklasy -
OZT A 
7. 11. 14.00 Mořina - Liteň, Nelahozeves
-  Řevnice
13. 11. 14.00 Řevnice - Mělník
14. 11. 14.00 OZT A - Štěchovice

Sku klub zve: Přijďte
na Lesní slalom!
Řevnice - Dvacátý devátý ročník
Lesního slalomu se koná 6. 11. od
10.00 na turistické cestě mezi Les-
ním divadlem a vodárnou. 
Akci pořádá SKI KLUB Řevnice.
Závodí se ve všech věkových kate-
goriích, zúčastnit se mohou všichni
příchozí. Registrace startujících za-
číná v 9.30 a pokud nechcete závo-
dit, přijďte fandit!      Jan ČERMÁK

Házenkář Holý pořádá
turnaj v nohejbale trojic

Řevnice – Nohejbalový turnaj pořádá 13. 11.
řevnický házenkář Petr Holý s kamarády.
Již potřetí se 13. listopadu odehraje na hřišti

národní házené v Řevnicích nohejbalový turnaj
trojic. Připravuje ho házenkář Petr Holý.

„Zúčastnit se může kdokoliv, ale jen neregistro-
vaní hráči, začátek turnaje je plánován na

10.00,“ řekl Holý. „Nejprve se bude hrát ve sku-
pinách po čtyřech, podle umístění se pak nasadí
týmy do pavouka a tam už vyřazovacím způso-

bem,“ dodal. (pš)

Na vodáckém maratonu
byli Řevničtí druzí a třetí
Řevnice - Skvělý výkon podali řevničtí vodáci
na vodáckém maratónu v Českém Krumlově.
Obě mužské posádky Neptunu Řevnice zakonči-
ly vodáckou sezónu 2. a 3. místem v kategorii
pramic na Krumlovském vodáckém maratónu.
Závod pramic a raftů se jel na trati Rožmberk -
Český Krumlov v délce 26 km, kanoisté a kaja-

káři měli trať o 10 km delší se startem ve
Vyšším Brodě. Pořadatelé zajistili neobvykle
vysoký průtok, čemuž odpovídaly i vítězné
rekordní časy. V kategorii pramic zvítězila

posádka raftových specialistů z národního týmu
jedoucí pod hlavičkou WD Prostějov, těsně

následována Neptunem Řevnice A »Red Line« a
Neptunem Řevnice B »Popeláři«. Náročný

poslední jez bez pohromy překonaly právě jen
obě řevnické posádky! Jan ČERMÁK


