
NOC NA ZÁMKU. Noc na Karlštejně hráli na
zámku v Dobřichovicích amatéři i profesionálové
z našeho kraje. Účinkovali také Jan Rosák a Ro-
man Tichý.  (Viz strana 3) Foto Bohumil KŘEČEK

Tuláky vyhnal z tábora déšť
Řevnice - Předčasně zakončili svůj letní tábor
členové turistického oddílu Tuláci ze Řevnic.
Ze stanů je vyhnalo počasí a nemoci.
Ještě koncem července si Tuláci, kteří tábořili na
louce u Rosovic, stěžovali na sucho. Pak se ale
počasí prudce změnilo. „Začalo pršet a byla zi-
ma,“ uvedl vedoucí oddílu Jan Lojda. Několik
dětí změnu počasí odneslo na zdraví.
„Šest z osmnácti Tuláků dostalo vysokou teplo-
tu. Byli jsme s nimi u lékařky v Dobříši. Dopo-
ručila nám odvést nemocné domů,“ sdělil Lojda.
Protože se jednalo o třetinu dětí, rozhodli se
vedoucí tábor předčasně ukončit už ve čtvrtek.
„Za dobu, co Tulák funguje, je to vůbec poprvé,
co jsme domů odjeli dříve,“ dodal Lojda. (pš)

Zloději ukradnou vůz, povozí
se a někde jej zanechají
Mořina, Hlásná Třebaň - Zvláštní zábava se
začíná zabydlovat v našem kraji. Neznámí zlo-
ději ukradnou auto, povozí se a pak jej někde
zanechají. Dva odcizené a pak opuštěné vozy
byly nalezeny v Mořině a v Hlásné Třebani
Karlštejnší policisté dostali echo, že v Mořině
kdosi zaparkoval nákladní vůz Iveco, a od něj od-
jel osobním autem. Policisté posléze zjistili, že
zmíněný vůz je hlášen jako kradený v Praze. O
den později narazila hlídka karlštejnských mužů
zákona na nákladní vůz téže značky, který stál
opuštěný pro změnu v Hlásné Třebani. O existen-
ci obou vozů byl vyrozuměn jejich majitel.    (šm)

Starostové v kraji: Jedeme dál!
VĚTŠINA POBEROUNSKÝCH »RYCHTÁŘŮ« HODLÁ KANDIDOVAT ZNOVU

Novou halu v Hostomicích
otevře president Klaus

Hostomice - Vzácná návštěva přijede do
Hostomic. Otevírání nové výrobní haly se tu
zkraje září zúčastní president Václav Klaus.
„Ano, kancelář pana presidenta nám potvrdila,
že se Václav Klaus v pondělí 11. září vypraví

do Hostomic,“ uvedl pro NN poslanec Jan
Schwippel, který Klausovu návštěvu pomáhal
zprostředkovat. President se zúčastní otevření
nové haly na výrobu komponentů do vzducho-
technických zařízení. „Zdrží se asi dvě hodiny.

Počítáme, že připravíme kulturní program i
besedu s lidmi,“ dodal Schwippel. (mif)

Dva muži se nejdřív pohádali
a pak na sebe vytáhli nože
Karlík - Prudká hádka dvou mužů v obci Kar-
lík skončila v noci z 12. na 13. srpna ostrou bit-
kou na nože. Jeden z aktérů při ní málem při-
šel o život.
„Jeden z mužů bodl po hádce druhého, zřejmě
pod vlivem alkoholu, do hrudníku,“ řekl NN Bo-
řek Bulíček, šéf řevnické záchranné služby. Zá-
chranáři poraněného muže po zajištění všech jeho
životních funkcí odvezli do pražské nemocnice ve
Střešovicích. Případ, u jehož vyvrcholení asisto-
vala i policie, se zatím řeší. (šm)

Poberouní – Doslova za dveřmi jsou komunál-
ní volby, které rozhodnou o tom, kdo bude sp-
ravovat obce následující čtyři roky. Většina sta-
rostů v našem kraji má jasno – budou kandi-
dovat znovu.
Obyvatelé poberounských obcí se nemusejí obá-

vat – »jejich« radnice po 20. a 21. říjnu, kdy se
konají komunální volby, opuštěné nezůstanou.
Většina zdejších starostů se hodlá ucházet o pří-
zeň voličů opět. Jednou z mála výjimek je dosa-
vadní první muž Dobřichovic Michael Pánek –
ten již dříve veřejně oznámil, že sice kandidovat
bude, ale starostou být nehodlá. „Chci se zase tro-
chu více věnovat rodině a podnikání,“ uvedl.
Naopak starosta Řevnic Miroslav Cvanciger má
už delší dobu jasno, že se o křeslo »rychtáře« bu-
de ucházet i letos. „Chci dokončit věci, které jsou
rozpracované,“ tvrdí. „Hlavně musíme dodělat
kanalizaci, zbývá nám ještě asi patnáct kilometrů
stoky, a dát dohromady místní cesty. A pak bych
rád začal pracovat na zvelebení centra města.“
Také starosta Letů Jiří Hudeček hodlá dokončovat
to, co bylo za jeho »vlády« rozpracováno. „Můj
stěžejní důvod je školka, kandiduji hlavně kvůli
ní. Po povodních v roce 2002 jsme ji museli zbou-
rat a nová dosud nestojí. Rád bych to napravil.
Vypadá to, že se nám konečně podaří získat něja-
ké peníze, a tak bychom mohli ještě letos udělat
hrubou stavbu, střechu a okna.“
„Už to dělám devět let a je to na palici,“ tvrdí sta-
rosta Karlštejna Miroslav Ureš. Přesto i on bude
kandidovat znovu. A znovu se také bude ucházet
o místo starosty. „Mám takový plán. Když to vy-
jde, budu starostovat tři roky. Pak odstoupím a
předám žezlo svému nástupci, kterého si mezitím
vychovám. Budu mu pomáhat a seznamovat ho s
mými kamarády, které vždycky žádám o peníze.
A učit ho, že vždycky, když ho vyhodí dveřma,
musí se umět vrátit oknem.“      Miloslav FRÝDL

16. srpna 2006 - 16 (424) 6 Kč

V Našich novinách* Na pouti zapráská mistr světa* Kdo získá Cenu? Hejmová? Chroust? * V Černošicích chystají »nářez«

Hasičských závodů u příležitosti oslav 250 let
trvání obce Podbrdy se zúčastnilo také dětské
hasičské družstvo ze Zadní Třebaně. Děti si vy-
zkoušely pumpování u staré stříkačky. 
(Viz strana 5) Foto NN J. KOZÁK
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Poberouní - Prvních deset kandi-
dátů na Cenu Našich novin pro
rok 2006 navrhla tzv. Akademie
laureátů sestavená z těch, kteří by-
li oceněni v letech předchozích. 
Prestižní Cena NN, která bude letos
udělena již poosmé, je určena těm,
kteří nezištně pracují pro zvelebení a
propagaci dolního Poberouní či Pod-
brdska. Vítěz bude vyhlášen na pod-
zim, dostane diplom, věcné dary a
počet stokorun odpovídající rokům

existence NN. V minulých letech
ocenění získali řevničtí ochotníci
manželé Křivánkovi, vedoucí dět-
ských folklorních souborů Klíček
Ludmila Chroustová a Notičky Len-
ka Kolářová, bývalý politický vězeň
František Šedivý, organizátor kultur-
ních akcí na Podbrdsku Josef Kozák
a starosta Letů Jiří Hudeček. V roce
2004 triumfoval ochotník a člen ka-
pely Třehusk Jiří Vitouš, vloni cenu
získala Michaela Šmerglová, autorka
a režisérka pohádek v Lesním diva-
dle. Výběr toho, kdo získá Cenu,
můžete ovlivnit i vy. Návrhy posílej-
te na adresu redakce NN (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň, email.:
nase.noviny@ zadnitreban.cz). Se
jménem uveďte důvod, proč daného

člověka navrhujete. Jednoho z auto-
rů návrhů vylosujeme a získá hod-
notný dar. Josef KOZÁK

Zadní Třebaň - Mateřské centrum
Broučci pořádá rozloučení s práz-
dninami - Pohádkové odpoledne.
Bude se konat 2. září na dětském
hřišti na Ostrově v Zadní Třebani. 
Malé i větší děti mohou přijít se svý-
mi rodiči na Ostrov ve 14.00, kdy
zde začne pohádkový program. Na
několika stanovištích se bude hrát,
soutěžit a vyrábět, a to vše s pohád-
kovou tematikou. Holčičky si mo-

hou vyrobit korunky, navléct korálky
nebo se nechat nalíčit jako princez-
ny. Kluci zase budou tvořit meče a
střílet z luku na terč. Pokud si s
sebou přinesete bílá trička, můžete si
na ně udělat různé obrázky. Na závěr
je připravena módní přehlídka. K
mání bude i občerstvení. 
V případě deštivého počasí se akce
přesune na jiný den. 

Lucie PALIČKOVÁ

Kanál je opět funkční,
díky Janu Krúpovi

Zadní Třebaň - Díky obětavosti a
pracovitosti zadnotřebaňského mla-

díka Jana Krúpy je opět funkční
kanál na dešťovou vodu v ulici Nad
Školou, který byl několik let zasy-

pán hlínou. 
Voda stékající při deštích z ulice
Na Kaplanci neměla kam odtéct.

Jan Krúpa bydlí přímo v těch mís-
tech, takže situaci dobře zná.

„Ten kanál tady má smysl, vždycky
je tu hodně vody. Sám jsem ho

našel a vykopal, aby ho někdo mohl
opravit,“ řekl Krúpa. Nakonec si s
tím ale poradil sám, místo okolo

zabetonoval a upravil tak, aby voda
tekla do kanálu místo po ulici. 
Za tuto skvělou práci si určitě

zaslouží veliký dík! (lup)

Koho na Cenu NN
navrhuje Akademie 
Poberouní - Kandidáti na letošní
Cenu NN, které navrhuje Akade-
mie laureátů. 
1) Ilona GARTOVÁ (Hlásná Tře-
baň) - za práci pro »svoji« obec i
Sokol, za organizování kulturního
života, za snahu o sblížení obcí 
2) Vladimíra HEJMOVÁ (Řevni-
ce) - za práci ve sdružení Náruč, jež
pomáhá postiženým 
3) Miloš CHROUST (Řevnice) -
za pomoc při pořádání kulturních
akcí v regionu 
4) Karel KRÁL (Dobřichovice) -
za dlouholetou obětavou práci pro
Lesní divadlo v Řevnicích 
5) Jan MARTÍNEK (Zadní Tře-
baň) - za organizaci koncertů i dal-
ších kulturních akcí 
6) Božena MUSILOVÁ (Dobři-
chovice) - za osvícené vedení zad-
notřebaňské málotřídky, spolupráci
při pořádání akcí 
7) Vladimír ROZTOČIL (Svina-
ře) - za snahu o kulturní povznesení
obce i podbrdského regionu, za or-
ganizování akcí, za spolupráci s NN 
8) Alena ŘÍHOVÁ (Dobřichovice)
- za dlouholetou obětavou práci pro
Lesní divadlo 
9) Petr ŘÍHA (Dobřichovice) - za
dlouholetou obětavou práci pro
Lesní divadlo 
10) Ivana ZROSTLÍKOVÁ (Řev-
nice) - za dlouholetou práci s dětmi
v souboru Klíček, péči o kroje (Jok)

Kdo získá Cenu? Hejmová? Chroust?
REDAKCE NN POOSMÉ OCENÍ JEDNOHO Z TĚCH, KTEŘÍ PRACUJÍ PRO ZVELEBENÍ POBEROUNÍ ČI PODBRDSKA

Jedním z kandidátů na Cenu NN je Karel Král.                  Foto NN J. KOZÁK

Děti se rozloučí s létem
NA OSTROVĚ SE BUDE KONAT POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

LÉTO SE ZVÍŘATY. První snímky doputovaly do soutěže NN nazvané Léto se zvířaty. Poslala nám je čtenářska NN ze Zadní Třebaně Eva Poustecká. První
nazvala Pojizerská výstava Mladá Boleslav, druhý Kdo je krásnější.
Snímky pořízené v létě, na kterých je zachyceno v zajímavé situaci nějaké zvíře, můžete posílat do konce srpna na adresu redakce (Naše noviny Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň, nasenoviny@zadnitreban.cz, frydl@dobnet.cz). Nezapomeňte je podepsat, označit zpáteční adresou a stručně popište, kde či v
jaké situaci vznikly. Tři nejlepší fotky vybrané speciální porotou zveřejníme a oceníme tričkem, lahví řeckého vína či CD písniček z původního muzikálu Noc
na Karlštejně, který letos hostí zámek v Dobřichovicích. (mif)

Hřbitov prokouknul
Zadní Třebaň - Slunečné, a pak
deštivé počasí mělo na svědomí
doslova travní džungli na zadno-
třebaňském hřibitově. Proto jej
zdejší turisté minulý týden opět
uklidili. 
„Muži posekali trávu, děvčata ji po-
hrabala,“ řekl bývalý náčelník Pavel
Suk. Ten současný, Robert Neubau-
er, dodal, že šlo o mimořádnou bri-
gádu. V rámci očisty hřbitova také
zahradní specialistka Věra Vokálová
odstranila rozpínavé plevele. 
Turisté, kteří se již léta o hřbitov v
Zadní Třebani starají, posekali a up-
ravili také plochy před místem pos-
ledního odpočinku a tradičně zvele-
bili a umyli interiér márnice. (šm)

SOUTĚŽ NNo tričko, víno a CD
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Diváky neodradily ani provazy vody
O NOC NA KARLŠTEJNĚ JE OBROVSKÝ ZÁJEM - SOUBOR PŘIDAL DVĚ PŘEDSTAVENÍ, ANI TO VŠAK NESTAČÍ
Dobřichovice - Neuvěřitelný zájem
diváků provází muzikál Noc na
Karlštejně, který  společně připra-
vili amatéři i profesionálové z na-
šeho kraje. O vstupenky měli zá-
jem lidé z celé republiky. K původ-
ním šesti představením museli or-
ganizátoři přidat ještě další dvě.
Uplynulou sobotu se tedy hrálo od
20 i 23.00. Naposledy mohou divá-
ci muzikál vidět 2. září v Mníšku.
Předpověď počasí na pátek 4. srpna
sledovali ochotníci s napětím. Ten
den se totiž na nádvoří zámku v
Dobřichovicích konala premiéra pů-
vodního muzikálu Noc na Karlštejně
režiséra Miloslava Frýdla. Zatažená
obloha nevěstila nic dobrého.
„Volal jsem meteorologům. Před os-
mou se to má vybrat,“ utěšoval
všechny během odpoledne předsta-
vitel purkrabího Karel Král.
Protagonisté, kterých se ve hře obje-
ví takřka pět desítek, se na místě se-
šli už čtyři hodiny před představe-
ním. Bylo totiž nutné nanosit židle a
lavice do hlediště, připravit scénu.
Postupně doráželi i představitelé
sboru manů: starostové Hlásné Tře-
baně, Karlštejna, Letů, Dobřichovic,
Řevnic i Svinař a senátor Jiří Ober-
falzer. Na poslední chvíli roli jedno-
ho z manů přijal bývalý dobřichovic-
ký starosta Václav Kratochvíl. Kos-
tým si zkoušel těsně před premiérou.
První hosté se vstupenkami začali
obsazovat místa už v půl sedmé, v
osm byly lavice a židle obsazeny do
posledního místečka. V tu dobu si re-
žisér Frýdl svolal protagonisty a na-
vrhl zahrát beznadějně vyprodané

představení ještě v mimořádném ter-
mínu - v sobotu v noci. 
Představení se vydařilo - hercům i
muzikantům vedeným Janem Mar-
tínkem. Potlesk nebral konce, diváci
nechtěli herce pustit ze scény. 
„Dovolil jsem si přivést pozdrav z
našeho kraje - bavorské vdolečky,“
předstoupil před publikum s tácem
nazdobených dobrot představitel ba-
vorského vévody Štěpána Jan Rosák.
Režisérovi nabídl pro změnu pitivo
ze své domoviny - bavoráka. Vdoleč-
ky, stejně jako další dobroty pak mi-
zely ze stolů během večerního rautu
o sto šest. Někteří oslavovali premi-
éru až do ranních hodin.
V sobotu se počasí zhoršilo, přesto
bylo hlediště zaplněné. Diváci oce-
ňovali pláštěnky s logem hry, které
získali ke vstupence jako suvenýr.
Déšt během hry ustal a diváci byli
opět nadšení. Ani do třetice ochotní-
kům počasí nepřálo. V neděli pršelo
celý den. „Když se kdysi hrálo na
hradě, vystupovalo se za každého
počasí,“ tvrdil starosta Karlštejna
Miroslav Ureš. Rozhodnutí herců
proto bylo jednomyslné: Jdeme do
toho! Ani diváci vzorně se schováva-
jící pod pláštěnky nebyli proti.
Naopak. A tak se hrálo i v dešti, mís-
ty doslova v lijáku!
Většina z více než 350 návštěvníků
vydržela sedět v provazech vody do
konce. Na závěr si pak diváci s pro-
močenými, ale šťastnými herci děko-
vali navzájem.       Pavla ŠVÉDOVÁ

OCHOTNÍCI S PROFESIONÁLY. Ochotník Petr Říha s profesionálem Vla-
dimírem Čechem v muzikálu Noc na Karlštejně.       Foto Bohumil KŘEČEK

Dobřichovice - Léta Páně 2006 prv-
ní neděli měsíce srpna sešli se na
manství dobřichovickém kejklíři a
herci potulní i řádní, aby stejně jako
dny předchozí, příchozím kratochvil-
ný příběh o ženách na hradě karl-
štejnském sehráli. Obloha ten den
však zešedla a obdařovala zem vytr-
valými provazci deště. 
„Je to v p..., páni!“ zvěstoval purk-
rabí Král. „Jak pravil mi jeden z
hlavních počasí sledovatelů, jest
celé království české pod mraky, déšť
trvati bude a dále síliti.“
A tak otázka vyvstala, zda představe-
ní sehráti či v suché krčmě groše ze

dnů předchozích probenditi? 
„Dříve, když blahé paměti přímo na
nádvoří hradu Karlštejna se kus hrá-
val, tak za každého počasí herci před
publikum vystupovali,“ pravil do ti-
cha man a rychtář z Budňan pod
hradem Ureš jménem. 
„Toť přátelé zásadní sdělení,“ navá-
zal vévoda bavorský Rosák. „Když
tehdy hrálo se za každého počasí,
jest nutno i dnes Noc na Karlštejně
odehráti.“ A hlavní z kejklířů, svo-
bodný pán Miloslav novinu a roz-
hodnutí divákům, jež v dešti choulili
se pod modrými voděvzdorujícími
plášti, vytroubil k jejich nemalé a

nestrojené radosti. Tedy hrálo se, byť
lilo, lilo a zase lilo. 
A když v závěru poté lid přihlížející,
jakož i herci veskrze deštěm promo-
čení, však šťastni, že příběh odehrán
byl a opět ke šťastnému závěru dos-
pěl, a svobodný pán Miloslav lidu i
kejklířům poklonu skláněl a dík vz-
dával, pravil nejvyšší z herců řád-
ných, Čech císař: „V takovém poča-
sí by profesionálové nehráli.“
A tak se onoho večera na zámku
manství dobřichovického opravdoví
profesionálové jako nadšení amatéři
zachovali. Požehnej jim za to Bůh! 

Josef KOZÁK

Profesionálové by nehráli, pravil Čech
„JE TO V P..., PÁNI!“ ZVĚSTOVAL POD ZAMRAČENOU OBLOHOU PURKRABÍ KRÁL

Z »Noci« můžete
mít desku i film

Dobřichovice - Z muzikálu Noc
na Karlštejně, který letos uvádě-

jí profesionálové i amatéři z
našeho kraje, vznikla profesio-

nální deska i DVD.
Cédéčko nahrávali muzikanti pod
vedením Jana Martínka v plzeň-
ském studiu Českého rozhlasu.

Známé melodie Karla Svobody a
Jiřího Štaidla na desce zpívají stej-
ní herci jako na nádvoří dobřicho-
vického zámku - Pavel Vítek, Jan
Rosák, Štěpán Rak a s nimi Pavla

Švédová, Karel Král, Roman Tichý
i další ochotníci. Filmový záznam
představení byl pořízen přímo při

premiéře. CD, DVD i VHS si
můžete objednat na tel.: 257 720

847 či 606 150 928. (mif)

Poslední šance

Naposledy můžete muzikál

Noc na Karlštejně vidět na

nádvoří zámku Mníšek pod

Brdy v sobotu 2. září od

19.00. Rezervace vstupenek

na tel.: 257 720 847.
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Na pouti mistr světa zapráská bičem
ČERNOŠIČTÍ NA PŘEDPOSLEDNÍ SRPNOVÝ VÍKEND PŘIPRAVILI BOHATÝ JARMAREČNÍ PROGRAM

Černošice – Tradiční Mariánská
pouť se koná předposlední srpno-
vý víkend v Černošicích. V progra-
mu vystoupí zejména místní uměl-
ci. Těšit se ale můžete třeba i na
mistra světa v práskání bičem. 

Mariánská pouť se 19. a 20. srpna us-
kuteční na náměstí před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu
začne v 10.00 pohádkou pro děti, v
neděli v 10.30 slavnou poutní mší
svatou.
„Vedle tradičních lákadel - kolotočů,
houpaček a stánků s pestrým sorti-
mentem - pobaví návštěvníky ukáz-
ky tanců lidových i orientálních, mu-
zika rocková i jazzová, dávné příbě-
hy v podání skupin historického šer-
mu a samozřejmě pouťové divadlo,“
sdělil NN vedoucí odboru kultury
černošického městského úřadu Pavel

Blaženín. Diváci se mohou těšit
hlavně na místní umělce – lidovou
muziku Pramínek, šermířskou skupi-
nu Nevers či břišní tanečnici Lud-
milu Svozilovou. Vystoupí ale také
»přespolní« - třeba divadlo Trakař či
mistr světa v práskání bičem Pavel
Votápek z Mezouně. Pro děti je při-
pravena výpravná pohádka Pan dok-
tor a jeho zvířátka. 
„ Vše doplní výstava s názvem řeka
Berounka na historických  pohledni-
cích dokumentující život u řeky Be-
rounky v tehdy i dnes známém leto-
visku,“ dodal Blaženín. Výstava je

ve škole v Komenského ulici zpří-
stupněna v sobotu od 11.00 do
19.00 a v neděli od 14.00 do 17.00
hodin. Miloslav FRÝDL

MISTR SVĚTA. Jednou z atrakcí černošické pouti bude vystoupení mistra
světa v práskání bičem Pavla Votápka z Mezouně.            Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V srpnu má kino dovolenou.

KINO MÍR BEROUN
Od 10. 7. do 18. 8. kino nehraje.
19. 8. - 22. 8. 19.00 PIRÁTI Z KARI-
BIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
23. 8. - 27. 8. 19.00 SEXY PISTOLS
28. 8. - 30. 8. 17.30 a 20.30 SUPER-
MAN SE VRACÍ

LETNÍ KINO BEROUN
15. 8. 21.15 PÝCHA A PŘEDSUDEK
16. 8. 21.15 MARIŇÁK
17. 8. - 18. 8. 21.00 PIRÁTI Z KARI-
BIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
19. 8. 21.00 HARRY POTTER A
OHNIVÝ POHÁR
20. 8. 21.00 TAJEMSTVÍ OCEÁNU
21. 8. - 22. 8. 21.00 SEXY PISTOLS
23. 8. 21.00 AMADEUS
24. 8. 21.00 LET'S DANCE
25. 8. - 27. 8. 20.45 SUPERMAN SE
VRACÍ
27. 8. 10.30 Setkání s M. Nesvadbou
28. 8. - 29. 8. 20.45 SILENT HILL

KINO MNÍŠEK POD BRDY
16. 8. 19.00  SILENT HILL  
23. 8. 19.00  HORY MAJÍ  
26. 8. 19.00  RŮŽOVÝ  
30. 8. 18.00  ZA PLOTEM

CLUB KINO ČERNOŠICE
15. 8. 20.00 V ZAJETÍ RYCHLOSTI    
22. 8. 20.00 TRÁVA  USA,NĚMECKO  
26. 8.  20.00 ROK ĎÁBLA  
29. 8. 20.00 ZMRAŽENÁ POJISTKA 

Přijďte na »pořádný
nářez!« láká Blaženín

Černošice –  Hiram Bullock,
jeden z nejlepších světových kyta-

ristů zahraje v sobotu 9. září v
černošickém Club Kině.

„Show kytaristy Hirama Bullocka
je zárukou vynikající muziky a

skvělé zábavy,“ uvedl pro NN orga-
nizátor kulturního dění v

Černošicích Pavel Blaženín. „Jeho
energií nabitá vystoupení strhávají

diváky po celém světě,“ dodal.
Bullock, kterého si při nahrávání
svých alb do studií zvaly takové
hvězdy jako Sting, Miles Davis,

Barbara Streisandová či Eric
Clapton, v Club Kině zahraje jaz-
zové, bluesové, rockové i funkové
skladby. „Bude to pořádný nářez,“
slibuje Blaženín. Koncert začíná ve
20.30, vstupenka stojí sto padesát

korun. (mif)

Tipy NN
* Festival středověké hudby se od
18. do 20. 8. koná v areálu zámku
Dobřichovice. Zahrají soubory Lu-
dus musicus, Chaire aj.               (mif)
* Koncert duchovní hudby můžete
navštívit 21. 8. od 18.00 v karlickém
kostele. Vystoupí Collegium Micro-
torum – M. Podzimek a J. Konečný
(varhany, zpěv, kytara…).          (mif)
* Původní muzikál Noc na Karlš-
tejně bude k vidění 2. 9. od 19.00 na
nádvoří zámku v Mníšku pod Brdy.
Rezervace vstupenek na tel.: 257
720 847. (mif)
* Zahrádkářská výstava se koná 2.
a 3. 9. v sále restaurace Česká hos-
poda v Hlásné Třebani. Vystavováno
bude ovoce, zelenina, květiny, suchá
vazba, citrusy, drátenické výrobky i
ruční práce zahrádkářů.               (mif)
* Obrazy a umělecké knižní vazby
vystavuje Ladislav Hodný ml. od 5.
srpna  v sále kláštera na Skalce. (pš)
* Dekorační loutky a tapiserie z díl-
ny řevnické umělkyně Dagmar Re-
nertové jsou do 20. 8., denně kromě
pondělí od 9 do 17.00 k vidění v ga-
lerii zámku Mníšek pod Brdy.     (pš)
* Výstava exotického ptactva a ros-
tlin se zaměřením na Afriku se koná
od 25. 8. do 10. 9. v pražské bota-
nické zahradě Na Slupi. NN to sdělil
třebaňský chovatel J. Krejčí.      (mif)
* Výstava malířky Jiřiny Adamco-
vé je v kostelíku sv. Maří Magdalény
na Skalce přístupná do 31. 8. k vidě-
ní. Otevřeno je o víkendech od 10 do
17.00.                 (pš) V galerie uvidíte klobouky

»U ELIŠKY« VÁM ODBORNÍCI PŘEDVEDOU PALIČKOVÁNÍ
Karlštejn - Výstavu paličkovaných
klobouků a obrázků spojenou s
ukázkou této staré lidové techniky
chystá na druhou půli srpna Gale-
rie Královny Elišky v Karlštejně.
Paličkované výrobky autorek Ivany
Domanjové a Ivy Proškové ze vzdě-
lávacího spolku uměleckých řemesel
budí dojem křehké nádhery určené
jen k obdivu. Když si je však vy-
zkoušíte, zjistíte, že jsou z pevného
materiálu a sluší.
Blanka Hovorková-Maříková nachy-
stala na 17. - 19. srpna od 15.00 do
18.00 pro zájemce ukázku tohoto

uměleckého řemesla, Stanislava Le-
hečková z klubu lidové tvorby bude
v prostoru Galerie či před ní (podle
počasí)  paličkovat. Hovorková-Ma-
říková se snaží touto cestou předat
umění paličkování i těm co by o tuto
techniku měli zájem a nemají pro-
středky na drahé kursy. Podle ní je
důležité stará řemesla udržovat a
předávat. Paličkování je jedním z
krásných umění, které podle Hovor-
kové za zachování stojí. V prodeji
budou krom klobouků také vystave-
né věci, podvínky a paličky.

Helena PELIKÁNOVÁ

V zámku bude k mání
víno z celého světa
Dobřichovice – Čtvrtý ročník
Vinařských slavností se koná 

v sobotu 26. srpna v areálu dob-
řichovického zámku.

Na celodenní degustační akcii, 
o kterou je tradičně velký zájem,

budete moci ochutnat vína doslova
z celého světa. Připraven je dopro-

vodný program pro děti i pro
dospělé. Přes den bude vyhrávat

cimbálovka a poberounská kapela
Třehusk, večer cikánská skupina
Terne Chave (gypsy kings). (mif)
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PR¥VOD OBCÍ. Vlajkonoši a koňské 
spřežení s ruční hasičskou stříkačkou vedli 
uplynulou sobotu slavnostní pr]vod obcí  
v Podbrdech.                        Foto NN J. KOZÁK 

jedno z Vižiny a družstvo místních.   
Po skončení závodů vyrazil od Karlova 
slavnostní průvod obcí v čele s vlajkonoši, 
koňským spřežením Jany Červené 
s historickou ruční stříkačkou, kterou na 
slavnost »vyšperkoval« Jiří Štěpán. Do 
kroku vyhrávala hudba pana Uzlíka.  
Program dále pokračoval na prostranství za 
obecním úřadem, kde bylo pro účastníky 
připraveno kryté posezení a k obědu řízky 
se salátem. Podle slov jedné z účastnic byly 
podbrdské řízky jako »kola od vozu«.  
Následovalo vystoupení skupiny místních 
žen, které se předvedly s vlastní 
choreografickou úpravou dětské skladby Čížku, čížečku. 
Starosta Karel Šťastný pak přednesl 
slavnostní řeč a odměnil zasloužilé členy 
hasičského sboru. Následovalo vyhlášení 
výsledků hasičských závodů, které vyhráli 
Osovští před místními a sousední Vižinou.  
A pak už následovala volná zábava a tanec 
na zbrusu novém parketu. Kdo nechtěl 
tancovat, mohl si prohlédnout výstavku 
z dvěstěpadesátileté historie obce a 
stodesetileté hasičského sboru.  
„Snažili jsme se na výročí řádně připravit,“ 
chlubí se první muž Podbrd. „Opravili jsme 
kapličku i budovu úřadu a  položili před něj 
novou dlažbu. Zastupitelstvo letos končí se 
ctí a v pokladně zůstanou i nějaké peníze, 
takže si příští zastupitelé mohou vymýšlet 
co dál.“                                      Josef KOZÁK 

Podbrdy - Hasičské závody a průvod 
obcí s koňským spřežením, stejně 
jako řízky přes celý talíř a tanec 
ženské skupiny »Diblíci« byly 
součástí programu oslav 250 let 
existence obce uplynulou sobotu.    
„Odhaduji, že je tady kolem 150 lidí,“ řekl 
po zahájení starosta obce Karel Šťastný. 
„Ale ještě desítky dalších se jen podívali na 
hasičské závody a odešli.“  
Oslavy začaly v 8 hodin u rybníka Karlov 
hasičskými závody. Podbrdští poslali 
pozvánky okolním sborům, ozvalo se jich 
však jen několik. Podle slov starosty 
Šťastného je zachránila dětská družstva 
z Drahlovic a Zadní Třebaně. Z dospělých se 
závodů zúčastnila dvě mužstva z Osova, 

Podbrdy slavily výročí obce   
OBEC PŘIPRAVILA PROGRAM A ŘÍZKY JAKO »KOLA OD VOZU« 

»Klondajk« měl ničit  
cíle až nad Německem   
Brdy - Když armáda uzavřela 
začátkem 80. let rozsáhlé prostory 
na hřebenech Brd, začaly se brzy 
šířit pověsti o atomových raketách, 
které tam přivezli sovětští okupanti.  
Raketová základna z]stávala tajemná až 
do začátku 21. století, kdy armáda 
základnu zrušila. V roce 2002 navštívila 
opuštěnou základnu skupinka nadšenc] a 
na internetu se objevily články a 
fotografie. Hlásilo se a hlásí se stále více a 
více pamětník], kteří měli s »Klondajkem« 
něco do činění a tak jsou i informace 
přesnější a přesnější. Podrobnosti si 
m]žete přečíst na stránkách http://
brdy.unas.cz/mista/m_klondajk/
m_klondajk_v.htm 
Tak jak to tedy bylo s »Klondajkem«? 
Nebyl určen k ochraně Prahy! Jako 
komplex dalekého dosahu měl být použit  
v případě války proti nepřátelským 
leteckým cíl]m ještě nad jejich územím. 
Systém si údajně uměl poradit i s tzv. nevi-
ditelným letounem. Pravděpodobnost 
zničení cíle byla udávána až 99%! Ve 
výzbroji NATO nebyla podobná zbraň. 
Další komplex stál od roku 1989  u Rosic  
u Brna a také v NDR a na území 
Maďarska.  
Úkolem »K« bylo odpálit co nejvíc raket  
(z počtu 36) v co nejkratší době. Rakety by 
doletěly za 3 minuty až nad Norimberk. 
Životnost »K« v případě války byla 
maximálně 30 minut, protože i raketám 
NATO to sem mohlo trvat tři minuty. 
Zcela jistě byl zařazen mezi cíle, které by 
protistrana ničila jako první. Ať už 
raketovým útokem nebo letecky.       (JoK) 

 

Brdský »Klondajk« prodalo 
město za dvacet miliónů 
Brdy - Během následujících dvou 
týdnů hodlá předat město Dobříš 
bývalou raketovou základnu na 
Brdech novému majiteli.  
Podle informací Jiřího Tomáška 
z dobříšského městského úřadu se novým 
majitelem základny stala pražská 
společnost Esox lentus s. r. o.  
„Jedná se zatím o části A a B, které jim 
budu předávat během následujících dvou 
týdnů, jakmile budou na účet města 
doručeny peníze,“ říká Jiří Tomášek. „Část 
C (kde bývaly rakety a radary) stále patří 
armádě a počítám, že ta nám ji předá asi za 
půl roku. Máme o ni zažádáno.“  
Společnost Esox lentus podniká v oblasti 
pronájmů nemovitostí a bytových prostor a 
podle informací MF Dnes koupila zíkladnu 
»Klondajk« za 20,5 miliónů Kč. Jaké 
záměry společnost s objektem má, se 
nepodařilo zjistit.                                   (JoK) 

OSLAVY V PODBRDECH. S originálním 
tancem se divák]m představila skupina 
místních žen, která si dala jméno 
„Diblíci“.                        Foto NN J. KOZÁK 





Vižina - V minulém čísle jste 
si mohli přečíst o koníčku 
Pavla PepřSici z Osova, který 
sbírá staré české bankovky. 
Ale koníčkem nemusí být jen 
sběratelství, jak poznáte 
dále. Dnešní pokračování 
patří platnéři Janu Von-
drákovi z Vižiny. 
„O platnéři se také zpívá v 
Pekařově císaři, když Rudolf II. 
prochází alchymistickou dílnou. 
Dříve to býval vážený  a uznávaný 
občan města,“ zahajuje své 
vyprávění platnéř Vondrák. 
„Platnéřství je odnož kovařiny. 
Vyrábí helmy, drátěné košile a 
sekořezné zbraně. V dnešní době 
se na tom nedá zbohatnout, musí 
se to brát jako koníček.“  
Jan Vondrák se na Vižinu přiženil 
z Prahy a původním povoláním je 
kuchař a číšník.  
„Já vím, je to zbraním hodně 
vzdáleno, ale od malička jsem se 
zajímal o historii a v šestnácti 
letech jsem začal šermovat,“ 
pokračuje vižinský platnéř. 
„Protože mě to bavilo, zajímal 
jsem se i o výrobu, sem tam něco 
podržel, pomohl, až jsem začal 
vyrábět vlastní výrobky.“ 
Jan Vondrák dokáže vyrobit 

cokoliv, stačí mu jen nákres.  
„Dělám pro každého, kdo má 
zájem,“ prozrazuje Vondrák svoji 
klientelu. „V současnosti mám 
stálé zakázky od sdružení přátel 
historického šermu Mori turi.“ 
Nad otázkou o nejzajímavější 
zakázce Jan Vondrák dlouho 
nepřemýšlí. Byla to tzv. šupinová 
zbroj s přílbou, která vypadala 
jako kobří hlava a kterou dělal 
pro soukromníka. Nikdy tuto 
zbroj na žádné akci neviděl a tak 
ani neví, kde skončila.  
„On nikdo neříká, na co to má. Už 
kvůli ceně, protože pro šermířské 
skupiny se většinou dělá levně. 
Šermíř má hodně hluboko do 
kapsy,“ směje se platnéř. Ukázku 
umění platnéře Jana Vondráka 
měli možnost posoudit diváci 
filmu »O krásné panně, třech 
rytířích a lněné kytli«. Pro tento 
film vyráběl Vondrák přilbice. 
Jan Vondrák nedělá jen plat-
néřinu, ale aktivně šermuje se 
skupinou Mori Turi. Společně se 
přenášejí do doby gotické.  
„Přemýšlím, že bych opět dal 
dohromady skupinu Tollrander, 
což je sice jméno pomocníka 
vikingského boha válek, ale ve 
skutečnosti by s Vikingy neměla 
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První svatba se odbyla v zahradním altánu 
VIŽINSKÝ STAROSTA VÁCLAV CÍSAŘ BYL MÍRNĚ NERVÓZNÍ, POPRVÉ TOTIŽ ODDÁVAL 

Vižina - První svatba v historii obce se 
konala v  sobotu 5. 8. ve Vižině. 
Snoubence na jejich přání oddal 
starosta Václav Císař.  
Svatba se neuskutečnila v zasedací místnosti 
obecního úřadu, ale v zahradním altánu u 
rodinného domu rodičů ženicha. Své „ANO“ 
si pod širým nebem řekli Václav Hnětkovský 
z Vižiny a Jana Horká z Prahy. Protože obec 
nemá vlastní matriku, přijela na místo sňatku 
paní Gruntová, matrikářka z Hostomic, a 
poskytla veškeré podklady.  
Premiéra to byla i pro pana starostu Václava 
Císaře, který je ve své funkci čtvrtým rokem. 
Jak sám řekl, jako oddávající byl mírně 
nervózní, ale vše nakonec dobře dopadlo. 
Přejeme novomanželům hodně štěstí.  

Jana FIALOVÁ 

Rozloučení s prázdninami 
Vižina - Zastupitelstvo obce Vižina ve 
spolupráci s OÚ Podbrdy pozvalo na 
rozloučení s prázdninami zpěvačku  
Inku Rybářovou s programem 
„Podzimní hody“  
Uskuteční se v  sobotu 2. 9. na hřišti TJ 
Vižina od 16 hodin. V případě nepříznivého 
počasí na sále Europajzlu.                             (jf) 

Vyráběl šupinovou zbroj ve tvaru kobří hlavy 
PROVAS PŘEDSTAVUJE ZAJÍMAVÉ KONÍČKY LIDÍ Z NAŠEHO REGIONU - JAN VONDRÁK  

PLATNÉTSKÉ VÝROBKY. Vižinský platnéU Jan Vondrák se svými 
výrobky.                                                                           Foto NN J. KOZÁK                        

nic společného. Skupina by se 
věnovala gotickému scénickému 
šermu,“ plánuje šermíř Vondrák.  
Scénický šerm nejsou bitvy, které 
je možno vidět u některých 
hradů, ale pečlivě připravená 
vystoupení s vlastním dějem a 

scénářem. A co dál? 
„Hlavně rozšířit dílnu,“ krčí 
rameny platnéř. „A příští rok 
bychom rádi připravili program  
v řevnickém Lesním divadle pro 
děti z dětských domovů a pro děti 
postižené.“             Josef KOZÁK 

PRVNÍ SVATBA.  AktéUi první vižinské 
svatby Jana a Václav v zahradním altánu 
Hnětkovských.                           Foto K. HRZAL 

Turnaj se dohrál v dešti 
Vižina - V sobotu 5. 8. proběhl na 
Vižině 6. ročník fotbalového turnaje 
Vižina Cup.   
Své síly poměřily týmy z Osova, Všeradic, 
Hostomic a domácí. Před prvním zápasem 
mezi Vižinou a Osovem byly představeny 
nové posily domácích – J. Hruška ml.,  
J. Diviš a Z. Veverka. Přesto Osov vyhrál 4:1 a  
J. Hruška st. k zápasu řekl: „Bylo vidět, že 
většina z nás téměř dva měsíce nekopla do 
balónu. Potřebujeme se sehrát.“  
Finálový zápas Všeradice - Osov se hrál za 
vydatného deště a skončil 3:0. Poháry 
zúčastněným týmům předal pan starosta  
V. Císař společně s K. Hrzalem  (jf)            

všeradování 
Táta s mámou, děti, pes - radují se s námi dnes 

sobota 2. září 2006 
od 13 hod. v areálu U Bobeše ve Všeradicích 
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Starostovi Řevnic se líbily zpěvačky
ČTVRTÝ ROČNÍK DIXIELANDOVÉHO ODPOLEDNE SI NENECHALY UJÍT DVĚ TISÍCOVKY DIVÁKŮ

Řevnice – Čtvrtý ročník festivalu Dixieland na
Berounce se konal druhou srpnovou sobotu v
Řevnicích. Během odpoledne zahrálo osm ka-
pel tohoto svérázného žánru.
„Z našeho pohledu dopadlo vše více než dobře,“
řekl NN Miroslav Cvanciger, starosta Řevnic, kte-
ré jsou jedním z pořadatelů akce. „Letošní ročník
festivalu byl podle mých odhadů nejhojněji nav-
štíven – od dvou odpoledne do půl jedenácté v no-
ci se na prostranství před Zámečkem vystřídalo
kolem dvou tisíc lidí.“ 
Podle starosty přijeli návštěvníci nejen z okolí
Řevnic, ale také  například z Mladé Boleslavi či z
Turnova. „Dixieland má poměrně vyhraněné pub-
likum a akcí tohoto typu se v republice příliš ne-
koná. Takže ty, co jsou, přitahují lidi z daleka,“
uvedl Cvanciger s tím, že největší zájem publika
zřejmě vzbudila žákovská kapela ZUŠ Krnov.
„Mě zase zaujaly sólistky Golden Swingu a Origi-
nal Indiga,“ řekl starosta, který si tradičně také za-
zpíval na pódiu – letos se skupinami J. J. Jazzmen
a Brass Band Rakovník. „Ani nevím, o jaké sklad-
by šlo – text jsem četl z papíru,“ dodal.
Akce, na kterou se ani letos nevybíralo vstupné,
vyšla zhruba na dvě stě tisíc korun. „Město to ale
nestálo nic – vše se platilo ze sponzorských přís-

pěvků,“ zdůraznil Cvanciger. Naše technické
služby pouze navezly lavice a uklidily odpadky,“
dodal.
Další podobný festival se v Řevnicích koná v so-
botu 2. září. V rámci akce nazvané Cesty, nad kte-
rou přijal záštitu primátor Prahy Pavel Bém, za-

hrají třeba kapely Orkus, Lety Mimo či Žlutý pes.
Návštěvníci se mohou těšit i na kouzelníka, moto-
show či simultánku s členy řevnického dětského
šachového oddílu. Pro malé diváky bude připra-
ven skákací hrad, pro teenagery zase lezecká stě-
na. Miloslav FRÝDL

LÍBILI SE NEJVÍC. Největší zájem publika na letošním dixielandovém odpoledni v Řevnicích zazna-
menal Žákovský dixieland ZUŠ Krnov. Foto Jiří TUREK

Zadní Třebaň, Lety – Dvakrát zbytečně vyjíž-
děli v uplynulých dnech řevničtí hasiči. Jednou
do Letů, podruhé do Zadní Třebaně.
Informaci o hustém kouři v Zadní Třebani na
Vrážce dostali řevničtí hasiči 1. srpna. Na kopec

mezi Řevnicemi a Třebaní se vydali tři hasiči s
cisternou a společně s policií hledali místo údaj-
ného požáru. Našli jen soukromý pozemek, kde
lidé pálili zbytky po tůjích. Dým zřejmě zmýlil
volajícího, který se domníval, že hoří. Původce
kouře měl však před započetím prací zavolat Ha-
sičskému záchrannému sboru, což neučinil. 
Jako planý poplach byl vyhodnocen i výjezd řev-
nických hasičů k jiskřícím drátům nízkého napětí
6. srpna v Letech.
Muž z osady Černá skála viděl nebezpečné jiskře-
ní pouhých 20 cm od dřevěného štítu sousedova
domu, tak zavolal hasiče. Když přijela jednotka s
pěti hasiči a cisternou, už se nejiskřilo. Hasiči
však našli v místě údajného jiskření bochník chle-
ba, který vodiče pravděpodobně propojil a déšť
jen pomohl elektrickým výbojům. Hasiči zavolali
rozvodné závody, aby vedení 380 V uvedly do
předepsaného stavu. Jak se bochník dostal do ta-
kové výšky, není jasné.                Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
*   * Zahrádkářská výstava se koná 2. a 3. 9. v
sále restaurace Česká hospoda v Hlásné Třebani.
Vystavováno bude ovoce, zelenina, květiny, suchá
vazba, citrusy, drátenické výrobky i ruční práce
zahrádkářů. V sobotu mezi 9.00 a 15.00 se může-
te poradit se zahradní architektkou Lenkou Musi-
lovou o úpravě zahrádky. (mif)
* Zraněním řidiče skončila kolize fiatu s praž-
skou SPZ v Karlickém údolí 31. 7.  Auto skonči-
lo na boku, ve dvoumetrovém srázu u potoka.
Protože nebránilo provozu, hasiči ho nevytahova-
li, provedli jen úklid vozovky a protipožární opat-
ření. (vš) 
* Masivní větev se odloupla ze stromu u hlavní
silnice v Dobřichovicích směrem na Všenory 30.
července. Bohužel pod ní stála Škoda fabia, která
utrpěla škodu a s těžkým stromem nemohl řidič
odjet. Na odstranění větve byli přivoláni hasiči,
kteří ji motorovou pilou rozřezali. (vš) 
* O vyčerpání vody ze sklepa restaurace na ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad byli požádáni řev-
ničtí hasiči 30. 7. Hasiči splašky vyčerpali plo-
voucím čerpadlem a nakonec prostor vymyli tla-
kovou vodou. (vš) 
* Čtyřiatřicetiletý muž z Berounska, který letos
v dubnu napadl v Litni o šest let staršího spoluob-
čana, vyslechl minulý týden u soudu obvinění z
trestního činu: ublížení na zdraví.  Podivín srazil
v obchodě muže na zem, bušil do něho pěstmi,
hlavou ho udeřil do obličeje a chvílemi ho i škrtil.
Poškozený musel být hospitalizován.               (šm)

Honička kluků z Mokropes
málem skončila tragédií
Mokropsy - Nechybělo mnoho a nevinné

dovádění dvou malých kluků skončilo minulý
týden  velkou tragédií.

Při dovádění, kdy se dva malí bratři ve věku
čtyři a sedm let z Černošic-Mokropes honili

doma, shodil jeden na druhého hodiny s kukač-
kou. „Poraněný hoch byl od hodin výrazně

pohmožděn. Měl poraněná záda a na těle další
šrámy,“ řekl NN majitel řevnické záchranky

Bořek Bulíček majitel. Zdravotníci hocha ošetři-
li a odvezli do nemocnice. (šm)

Hasiči jeli zbytečně, požár se nekonal
JISKŘENÍ DRÁTŮ NÍZKÉHO NAPĚTÍ ZPŮSOBIL BOCHNÍK CHLEBA

Ludus musicus pořádá festival
RESIDENCE KŘÍŽOVNÍKŮ BUDE HOSTIT SOUBORY MUSICA BOHEMICA ČI CHAIRÉ
Dobřichovice - Festival staré hudby nazvaný
Musica Viva se od pátku 18. do neděle 20. srp-
na koná v Dobřichovicích a v Karlíku.
Akci s podtitulem Historie, tradice a současnost v
evropské hudbě pořádá dobřichovický soubor Lu-
dus musicus vedený Františkem Běhounkem. Prá-
vě ten se v rámci festivalu představí hned několi-
krát - v pátek od 20.00 přednese v sále dobřicho-
vické residence Renesanční zpěvy, v sobotu od
9.30 tamtéž představí Mariánské zpěvy. A do tře-
tice doprovodí v neděli od 11. 00 latinskou mši
celebrovanou v kapli Svatého Judy Tadeáše řev-
nickým farářem Robertem Hanačíkem. 
Návštěvníci dále mohou slyšet soubory Chairé Jo-

sefa Krčka, Brass kvartet Ladislava Kočára a Mu-
sica Bohemica Jaroslava Krčka. Posledně jmeno-
vaný svůj Koncert duchovní hudby uvede v sobo-
tu 19. 8. od 20.00 v karlickém kostele sv. Martina
a Prokopa. Rudolfinské tance představí skupina
Chorea historica vedená Evou Kröschlovou.
Součástí festivalu je také výstava obrázků Marián-
ský kult ve středních Čechách, kterou připravil
Vítězslav Štajnochr. Výstava, která se koná v resi-
denci Rytířského řádu křížovníků s červenou
hvězdou, bude zahájena přednáškou autora v so-
botu 19. 8. od 9.30 hodin.           Miloslav FRÝDL

Zloděj si odnesl obrazy
za čtyři sta tisíc korun
Černošice -  Šest obrazů za bezmála čtyři sta
tisíc korun ukradl lupič z domu v Černošicích.
Zřejmě šel najisto.
Dosud neznámý poberta vnikl mezi 6. a 7. srp-
nem v Černošicích přes plot na pozemek staršího
majitele. Rozbil okno domu vedoucí do kuchyně
a tudy vnikl dovnitř. Interiér si pečlivě prohlédl, a
pak z rámů vyřízl šest obrazů v hodnotě 380 000
korun. Podle policistů je pravděpodobné, že šel
najisto.        (šm)

Muž z Kladenska zahynul
pod koly vlaku v Srbsku
Srbsko -  Nákladní vlak srazil v noci z 29. na
30. července v Srbsku sedmapadesátiletého
muže. Nešťastník byl na místě mrtev.
Muž se z nevyjasněných příčin pohyboval v kole-
jišti. Starší pán utrpěl při srážce zranění, jimž na
místě odlehl. Přestože se případ usmrceného
muže z Kladenska dál šetří, je již jasné, že stroj-
vůdce vlaku nijak nepochybil. (šm)
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V neděli patří nábřeží Seiny sportovcům
OD SPOLUPRACOVNICE NAŠICH NOVIN V HLAVNÍM MĚSTĚ FRANCIE LUDMILY HŮLOVÉ - 7)

Slevy krásných nových kol! 

Paříž - Na několika-
měsíční stáž do Fran-
cie odcestovala Lud-
mila HŮLOVÁ z Le-
tů. Pro čtenáře NN za-
znamenává své zážit-
ky a postřehy.      (mif)

Pařížská radnice se sta-
rá o zdraví a volný čas
lidí. Proto jsou každou
neděli a svátek od 9.00
do 17.00 zavřená pro
auta obě nábřeží Seiny.
Když vysvitne sluníč-
ko, a hlavně odpoledne,
se nábřeží zaplní spor-
tovci–amatéry, rodina-
mi s dětmi na malých
kolech, běžci či brusla-
ři. Sportovci vyráží na
devátou, aby udělali co
nejvíc otoček než dora-
zí davy. Je dost náročné
vyhýbat se človíčkům,
kteří se snaží najít rov-
nováhu hlava nehlava
(naštěstí mají helmy).

Prázdná metropole
Skalní sportovci opou-
ští Paříž již většinou v
pátek a následuje-li
volné pondělí, metro-
pole je totálně vylidně-
ná. Tam, kde se v týdnu
sotva proderete davy
spěchajících lidí, trou-
bících aut či vřískají-

cích skútrů, se můžete
nerušeně procházet uli-

cemi a prohlížet výlo-
hy. Zvenčí - v neděli

jsou všechny obchody s
výjimkou kaváren a ob-
čerstvení zavřené. Měs-
to se na jeden den za-
staví, zklidní a utiší. Ni-
kdo nespěchá, zmizí
formální oblečení, ulice
jsou barevné, rozmanité
a extravagantní. Rodiče
vyráží s dětmi na pro-
cházky do města, na
pikniky do parků, na
pétanque či fotbálek

pod Eiffelovku. Dopo-
ručuji si vzít do batůž-
ku svačinu, vodu a vy-
razit na bruslařský vý-
let. V Paříži jsou slušné
cyklistické trasy s hlad-
kým asfaltem, na nichž
se dá díky obrubníko-
vému oddělení od vo-
zovky bezpečně bruslit.
Moje oblíbená trasa je
Bastile – Rivoli – Tuile-
ries – most Charles-

deGaulle – Socha Svo-
body. To je možná pro
mnohé překvapení, ale
na ostrůvku uprostřed
Seiny stojí zmenšená
verze  Sochy svobody. 
Nikdy mne nenapadlo,
že je Paříž tak malá. Až
když jsem se sem od-
stěhovala a začala ji ob-
jevovat na kole a na
bruslích. (Pokračování)

Ludmila HŮLOVÁ

Přeji Davidovi šťastnou cestu
do lepších světů...!

Dne 2. srpna 2006 zemřel na následky tragické dopravní nehody ještě ne
třicetiletý David Schneider ze Zadní Třebaně. Tato událost otřásla celou
naší vesnicí - není člověk, který by se s ním nesetkal, a je jen velmi málo

těch, pro které by něco neudělal.
Setkání se smrtí, obzvláště v případě, kdy je takto nečekaná, je velmi

bolestné, překvapí vás nečekaně, neschopné cokoliv udělat. Jakkoliv se jí
postavit, zadržet její kroky a poprat se s ní. Smrt je dáma neúprosná a

neuplatitelná, zrelativizuje vám veškerý život a nenechá kámen na kameni.
Zanechá po sebě spoušť, bezmoc a smutek. Jsme-li ochotni vzít smrt jako

budhisté, dostane se nám naděje, že žádné úmrtí neexistuje, je jen přechod
do jiného světa. Na Pravdu boží. Lidé se tak ze svého těla 

přesouvají do našich myslí a srdcí, kde s nimi můžeme být, kdykoliv po
tom zatoužíme. Přeji tedy Davidovi šťastnou cestu do lepších světů....

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

***  
Ke kondolujícím se připojuje též redakce nezávislého poberounského

občasníku a vyjadřuje rodině upřímnou soustrast.
Naše novinyAutorka článku Ludmila Hůlová (vlevo) při spor-

tování na pařížském nábřeží.           Foto ARCHIV

Poděkování
Děkujeme všem kamarádům, sousedům a známým za květinové dary  

a vyjádření upřímné soustrasti při úmrtí našeho syna Davida Schneidera.
Rodina
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Šťastnou cestu! přála nám fanynka
DENÍK NOVODOBÝCH »FORMANŮ«, KTEŘÍ NA KOZLÍKU ABSOLVOVALI EXPEDICI ROKYCANY 2006 - 1)

Halouny - Cestu na kozlíku vozu taženého ko-
níkem podnikli před několika dny dva »forma-
ni« - Jan Vrba z Haloun a Blahomír Duda ze
Lhotky. Na své Expedici Rokycany 2006 si ved-
li deník, který nyní poskytli Našim novinám.
Úryvky z něj vám postupně nabídneme.     (NN)
Po období příprav přišel den D. Samotnému od-
jezdu předcházel rozhovor aktérů s reportérkou
Mf Dnes Pavlou Švédovou. Ještě pár snímků a po-
zdravů na rozloučenou a už vyrážíme na cestu. V
plánu máme dvaadvacet kilometrů - první nocleh
jsme měli mít za Lochovicemi.
Z Haloun jsme jeli do Hatí pod lesem, kde nás do-
provázeli kamarádi a spřízněné duše. I houby
jsme měli možnost vidět!
Po hodině cesty přichází první zastávka - před ho-
spodou v Hatích. Krmení dostává i kůň a už zase
jedem dál. Když jsme na cestě dvě a půl hodiny,
dochází nám na Vižinech voda. Tedy doplňujeme
zásoby. Ve 13.30 vyhlašujeme velkou přestávku v
Neumětelích. Občerstvujeme se, skládáme poctu

Šemíkovi. Dokonce máme doprovod - na kolech
dorážejí manželé Marelovi z Haloun a rodina Ve-
selých z Řevnic. Reportér Našich novin nás foto-
grafuje jako o život.
Ve dvě hodiny odpoledne vyrážíme dál. Tentokrát
nám dochází seno. V 17.00 projíždíme Lochovice-
mi. V místě jsme měli i jednu fanynku - Stáňu Roz-
točilovou ze Lhotky. Přeje nám šťastnou cestu. V
Lochovicích je v plánu zastávka na dvě piva u res-

taurace, k vozu. Za obcí je směrem na Hořovice
vpravo les Háj. Míříme k němu, sesedáme a chys-
táme se na nocleh. V devatenáct hodin večeříme.
Rozděláváme oheň, v kotlíku dusíme kořeněné
kotlety, které si dopřáváme s chlebem. A jako
nášup je gulášová polévka ze sáčků. Nic lepšího si
v přírodě nemůžeme přát! Ještě sečeme trochu trá-
vy a ve 21.00 »troubíme« večerku. (Pokračování)

Blahomír DUDA, Lhotka

FORMANI NA CESTĚ. Novodobí »formani« Blahomír Duda (vlevo) a Jan Vrba vyrážejí na kozlíku
směr Rokycansko. Foto NN J. KOZÁK

Korbelář rád dával najevo hereckou nadvládu
VZPOMÍNKY ŘEVNICKÉHO OCHOTNÍKA, KTERÝ ÚČINKOVAL VE VÁLEČNÉ NOCI NA KARLŠTEJNĚ
Karlštejn, Řevnice - Letošní Noc na
Karlštejně mě ve vzpomínkách pře-
náší do doby, kdy se tato hra dávala
v tomto kraji po dlouhé době poprvé.
Bylo to v roce 1944. Válka se chýlila
ke konci a řevničtí ochotníci ztráceli
v totálním nasazení jednoho herce za
druhým. Tehdy se zrodila myšlenka
zahrát Noc na Karlštejně přímo na
hradě. Z Řevnických byl obsazen jen
Mirek Plachý v roli Peška. Mně se
podařilo urvat roli pážete. 

Pážat ubývalo a ubývalo
Zkoušky se konaly celé jaro za den-
ního světla, neboť platil zákaz svíce-
ní. Režisér, jehož jméno si již nepa-
matuji, si zakládal na výkonu kom-
parsu, a tak nástup pážat i zbrojnošů
jsme bezpočtukrát opakovali. Hrálo
se na spodním nádvoří, hlediště tvo-
řily řady lavic zvolna se zvedající k
hradební stěně. Při příjezdu krále
vybíhali zbrojnoši i pážata z prosto-
ru u studny, kde čekali od začátku
představení. Vyběhnout to množství
schodů při zkoušce desetkrát, nebylo
nic zvláštního. Náš počet se zmenšo-
val, až nás zbylo asi šest nebo sedm.
Ani těm, kteří vytrvali, se nedařilo
příliš dobře. Karla IV. hrál jediný
profesionál Otomar Korbelář, který
nám dával najevo hereckou nadvlá-
du. Při představeních byl značně
ovlivněn karlštejnským vínem, nedr-
žel se textu ani dohodnutého pohybu,
čímž méně zkušené ochotníky přivá-
děl do rozpaků. Hned napoprvé při
seskoku z koně dupnul jednomu zb-

rojnoši na nohu až vykřikl, takže ko-
ně se museli chopit jiní, kteří měli
dál jinou roli. Tím ovšem vznikl men-
ší zmatek. 
Ze zkoušek jsme se vraceli již za tmy.
Lávka ještě nestála a já jsem musel

volat převozníka, nebo si vzít kolo a
jet až do Řevnic na most.
Hrálo se jen třikrát, ale vždy bylo vy-
prodáno. Z tehdejších herců snad již
nikdo nežije. Dál ale žije touha řev-
nických ochotníků obnovit slávu to-

hoto představení, byť se k tomu sprá-
va hradu staví odmítavě. Přestože
dobřichovický zámek není Karlštejn,
je zde letošní představení opravdu
vydařené a výjimečné. Tož zlomte
vaz!       František ŠEDIVÝ, Řevnice

Řevničtí ochotníci hráli Noc na Karlštejně už několikrát. Snímek je z představení v roce 1989.                Foto ARCHIV
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Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vám nabízejí

NOC NA KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který letos 

v létě uvádějí amatérští i profesionální umělci z poberounského
kraje. Na desce najdete skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži
nejlíp sluší sólo, Když mám tekutou révu, Hoja hoj, Kdypak tetřevi

hon s lovci prohrají atd.
Zpívají Pavel Vítek, Pavla Švédová, Jan Rosák, Roman Tichý,

Štěpán Rak, Karel Král, Alexandr Skutil, Jiří Cicvárek, 
Simona Hauerlandová, Miroslav Kus a sbor.

Cena 200 Kč

DVD a VHS s profesionálním záznamem premiéry na nádvroří dobři-
chovického zámku dne 4. srpna 2006. Představení bylo snímáno třemi

kamerami a profesionálně sestřiháno.
Délka 116 minut, cena 300 Kč.

***

CD, DVD (250 Kč) i VHS (200 Kč) si můžete objednat
u členů redakční rady Našich novin (viz tiráž), na
telefonu 257 720 847, 606 150 928 nebo na mailu

nasenoviny.zadnitreban.cz, frydl@dobnet.cz
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Klání čtyřnožců vyhrál Ero z Třešňáku
NA KYNOLOGICKÝ MÍTINK DO LETŮ PŘIJEL I ZÁVODNÍK Z NĚMECKA A ZÁVODNICE ZE STÁTU JERSEY
Lety - Velký závod s mezinárodní účastí se prv-
ní srpnový víkend konal v Letech.
O víkendu 4. - 6. srpna vyvrcholila náročná dese-
timěsíční příprava závodem s mezinárodní účastí,
jaký naše obec dosud neviděla. Z přihlášených 43
závodníků se jich prezentovalo 34, ve startovní
listině byl kromě Čechů jeden závodník ze SRN a
jedna závodnice ze státu Jersey. Hlavním rozhod-
čím závodu byl Švýcar Louis Quadroni.
Po páteční, neoficiální části byl v sobotu ráno
slavnostním nástupem závodníků se psy závod
oficiálně zahájen. Poté první borci odjeli na pa-
chové práce a hřiště bylo připraveno na disciplínu
poslušnost. Celý den se na hřišti střídali závodní-
ci v disciplínách poslušnost a obrana. Po 16. hodi-
ně skončila sobotní část závodu. Večer se konal

večírek s rautem. Všichni se skvěle bavili.
V neděli pokračovala soutěž. Po ukončení discip-
lín pokračoval na hřišti program pro diváky ukáz-
kami agility, mondioringu, tance se psem a obra-
ny. Pak přišlo to nejhezčí: slavnostní nástup, de-
korování vítězů, předávání cen, blahopřání a ra-
dosti z ocenění výkonů a získaných cen. Ceny by-
ly bohaté, sponzoři a partneři byli opravdu štědří.
Pohár jako ocenění výkonu získali všichni od
čtvrtého do desátého místa. Třetí místo obsadil Ja-
roslav Kuchař z Říčan s německým ovčákem Bru-
tus Drapa s 266 body. Druhý byl Karel Mošnička
z Říčan s fenou německého ovčáka Axou z Nor-
peku s 273 body. Vítězem se stal mnohonásobný
účastník mistrovství republiky a světa Adolf He-
roš z Varnsdorfu s německým ovčákem Ero z
Třešňáku s 277 body. Jako hlavní cenu obdržel
originál nádherné křišťálové broušené vázy.
Soškami německého ovčáka na podstavci, věcný-

mi cenami a krmením byly také oceněny nejlepší
stopa, kterou vypracovali Adolf Heroš s Erem z
Třešňáku a Karel Mošnička s Axou z Norpeku, i
nejlepší poslušnost pana Sigmunda Gillcha ze
SRN s německým ovčákem Varon z Daskonu.
Oceněn byl také nejmladší účastník závodu Milan
Brunovský z Tlučné se psem Brit z Milabru a nej-
lepší žena - psovod, Jaroslava Kalousová ze Žatce
s belgickým ovčákem malinois Bondy Tufra.
K uděleným titulům, vítězství a vůbec všem výko-
nům blahopřejeme. 
Na závěr je třeba moc poděkovat sponzorům a
partnerům závodu, panu starostovi Jiřímu Hudeč-
kovi, který převzal nad závodem záštitu, a také
těm, kteří pomohli při organizaci závodu. Jedinou
vadou na kráse závodu byly rozmary počasí.
První ročník závodu jsme organizačně zvládli a
pokud vše dobře dopadne, čeká nás ročník příští.  

Alena VANŽUROVÁ, Lety

Na závodech v Letech byly k vidění zajímavé výkony psů i jejich pánů.         Foto Alena VANŽUROVÁ

Kolem Třebaně má vést
nová silnice s mostem
Zdravím spoluobčany a čtenáře NN. Minulý týden
byl zaměřen  telefonní kabel v Třebaňské ulici -
bylo to nutné kvůli použití panelů na výstavbu
chodníku do ulice K Vatinám. Z následného jed-
nání vyplynulo, že panely z bude možné použít.
Obdrželi jsme třetí cenovou nabídku na výstavbu
autobusových zastávek v lokalitě Nad Soutokem.
Tento čtvrtek zastupitelstvo vybere dodavatelskou
firmu, bude dohodnut termín zahájení prací. a
uzavřena smlouva.
Na stránkách www.wmap.cz/vucprazskyregion/ je
zveřejněna informace o projednávání návrhu
územního plánu Velkého územního celku Pražský
region, kde je v rubrice doprava zakreslena silni-
ce s přemostěním Berounky v místech propustě
ČD pro Svinařský potok. Má propojit silnici Řev-
nice – Svinaře s komunikací Hl.Třebaň – Rovina ,
vyhýbat  se obcím a napojit se v Rudné na D5.
Zadní Třebaň zaslala záporné stanovisko ke stav-
bě (obchvat Řevnic s využitím katastrálního území
Zadní Třebaně ) a v dopise uvedla důvody (využi-
telnost, narušení krajinného rázu, zhoršení pod-
mínek pro bydlení i rekreaci, finanční náročnost).
Každý může zaslat názor a stanovisko na adresu
uvedenou na stránkách do 20. 8. 2006.
Obdrželi jste složenky na úhradu poplatku za
komunální odpad. Platit lze v hotovosti i na OÚ.
Přeji všem hezký zbytek prázdnin                          
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Dračí smyčku velmi dobře znají horolezci
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 11)

Podbrdsko - Před ča-
sem jsme v Našich no-
vinách zahájili seriál,
v němž vás seznamu-
jeme s »trampskou la-
tinou«. Tentokrát se
naučíte další tábor-
nické uzle. (NN)

Od minule víte, že uzlů
existují desítky. V na-
šem seriálu se sezna-
mujete s těmi základní-
mi, »nováčkovskými«,
které ovšem skauti i
trampi musejí umět
uvázat i poslepu. Po-

sledně jsme vám po-
psali lodní smyčku, ry-
bářskou spojku a am-

bulanční uzel, nyní se
naučíte škotovou spoj-
ku, zkracovací uzel a

pevnou, neboli dračí
smyčku.

Škotová spojka 
Škotová spojka (aneb
tkalcovská spojka) je
jediný uzel, kterým lze
spolehlivě spojit napří-
klad plátno a provaz,
dva nestejně silné pro-
vazy nebo udělat rych-
lou a přitom pevnou
smyčku na háku. 

Zkracovací uzel 
Zkracovací uzel (neboli
zkracovačka) umožňu-
je libovolně zkracovat
provaz aniž bychom ho
museli  řezat. I takto
zkrácené lanko je v ta-
hu naprosto pevné a
povolit lze velmi jed-
noduše, pouhým zatáh-
nutím za jeden ze tří
pramenů.   

Pevná smyčka
Pevná (neboli dračí)
smyčka se váže kolem
těla, když se potřebuje-

me jistit.  Velmi dobře
ji znají horolezci. Má
tu přednost, že se neu-
tahuje a neškrtí. Smyč-

ku jsme dětem na tábo-
rech přibližovali pomo-
cí pohádky o princi a
draku v jezeře, který se

z jezera vynořil, aby
prince stáhl do vody. 

Vladimír    ROGL,
StehelčevesZkracovačka.                   Kresba Jiří PETRÁČEK

Pevná, neboli dračí smyčka. Kresba Jiří PETRÁČEK

Škotová spojka.             
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Turnaj ligových týmů vyhrály Příchovice
ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI, KTEŘÍ SKONČILI TŘETÍ, JEDOU K PRVNÍMU LIGOVÉMU MISTRÁKU DO LITVÍNOVA

Fotbalisté zahájili podzimní mistrovskou sezonu
BORCI SK ŘEVNICE V KRAJSKÉ SOUTĚŽI ZATÍM JEDNOU VYHRÁLI A JEDNOU ODEŠLI PORAŽENI

Řevnice - Dobře obsazený turnaj
ligových družstev národní házené
v Řevnicích nedopadl podle očeká-
vání domácích borců. Skončili až
třetí.

Nejlepším družstvem sice byl celek
Příchovic, ale naši jej zkušeně pře-
hrávali. Vedli i o čtyři góly, jenže na-
konec prohráli o jedinou branku
12:13. Podobný průběh mělo utkání
s Ejpovicemi,  pořád jsme dotahova-
li náskok soupeře. V závěru  jsme
dvakrát inkasovali a prohra se už  ne-
dala odvrátit. Zápasy se slabšími
soupeři nebyly jednoznačné, přesto
jsme měli navrch a zaslouženě v
obou  zvítězili. 
Turnaj tedy vyhrál  prvoligový celek
Příchovic bez ztráty bodu. Druhé
místo patří týmu Ejpovic, na třetím
skončili domácí. Čtvrté skončily
Modřany, poslední byly Spoje.
Jednotlivé výsledky Řevnic: 
Řevnice - Modřany 20:16
Řevnice - Spoje Praha 16:9
Řevnice - Ejpovice 11:13 
Řevnice - Příchovice 12:13. 
Naši dobří střelci se s devatenácti
brankami neprosadili (Zavadil a
Hartmann) zvítězil modřanský Er-
hart s 23 brankami. Ani další ceny
věnované Našimi novinami a SSŽ
nezískal nikdo z domácích. Nejlepší
brankář byl z Příchovic Jaroslav

Sedláček, obránce z Ejpovic  Ondřej
Šik a útočník zase z Příchovic Miro-
slav Dvořák.   

Mistrovskou sezonu zahajují borci
prvního mužstva, kteří hrají druhou
celostátní ligu, 2. 9. v Litvínově.

Den nato přivítají na svém hřišti li-
gového nováčka z Modřan. 

Petr HOLÝ

FK Lety
19. 8. 17.00 Lety - Červený Újezd
26. 8. 17.00 Rudná - Lety
2. 9. 17.00 Lety - Úhonice
9. 9. 17.00 Zlatníky - Lety
16. 9. 16.30 Lety - Holubice
23. 9. 16.30 Dobřichovice - Lety
30. 9. 16.00 Lety - Dolní Břežany
7. 10. 16.00 Choteč - Lety
14. 10. 16.00 Lety - Černošice
21. 10. 15.30 Lety - Průhonice
28. 10. 14.30 Jesenice B - Lety
4. 11. 14.00 Lety - Jinočany
11. 11. 14.00 Jeneč - Lety

FC Liteň
20. 8. 15.30 Liteň - Mořina
27. 8. 17.00 Karlštejn - FC Liteň
3. 9. 15.30 Liteň - Zdejcina
10. 9. 17.00 Svatá B - Liteň
17. 9. 15.30 Liteň - Chrustenice
24. 9. 15.30 Liteň - Vysoký Újezd
29. 9. 16.00 Mořinka - Liteň
8. 10. 15.30 Liteň - Chodouň
15. 10. 16.00 Srbsko - Liteň
22. 10. 15.30 Liteň - Vižina
29. 10. 14.00 Nižbor B - Liteň
5. 11. 15.30 Liteň - Všeradice B
11. 11. 14.00 Tmaň - Liteň

Poberouní - Podzimní mistrovské
boje fotbalistů začaly. Borci Řev-
nic, kteří jako jediní z okolí hrají
krajskou soutěž, už za sebou mají
dva »ostré« zápasy. Zbylé týmy če-
ká mistrovská premiéra následují-
cí víkend. 
Po letní přestávce zahájili či zahájí
fotbalisté novou mistrovskou sezo-
nu. Borcům SK Řevnice se zatím ve-
de střídavě - po dvou odehraných zá-
pasech se v 1. A třídě krajské soutě-
že dělí se třemi body při skóre 2:2 o
9. - 10. místo s Úhonicemi. Doma
překvapivě prohráli, venku naopak
neméně překvapivě body získali.
SK Řevnice - Kněževes 1:2
Branka: Jůna
Zápy - Řevnice 0:1
Branka: Lerch

Zbylé celky našeho kraje hrají soutě-
že na úrovni okresů. Start do nové

sezony je čeká následující víkend.
První tým FK Lety, který startuje v
okresním přeboru Praha-západ, do
podzimní sezony 2006/07 vstupuje s
několika změnami v týmu. Na postu
trenéra zůstává bývalý hráč Slavoje
Vyšehrad, Bene-šova a Krče Alexan-
dr Samuel, který na podzim rozšiřu-
je svoji činnost na post hrajícího tre-
néra. Kromě něj posiluje tým Jiří
Plánička, který se vrací se ze svého
působení v Německu. V předchozí
době hrál též též ze Slavoj Vyšehrad
a Slavii Praha. Dalším novým hrá-
čem je Jiří Soukup z Ostrovanu Zad-
ní Třebaň. 
Příprava na podzimní soutěž začala v
poslední třetině července - stihli
jsme odehrát dva přípravné zápasy: 
Čechoslovan Velká Chuchle - FK
Lety 0:6 (0:3) 
Branky: 3x Plánička, 1x Šůra,
Čermák, Soukup 

Ostrovan Zadní Třebáň - FK Lety
1:2 (1:1) 
Branky: Šůra, Kučera 

První mistrák nás čeká 19. 8, kdy
hostíme od 17.00 Červený Újezd.  

Jiří KÁRNÍK, Miloslav FRÝDL

LIGA ZAČÍNÁ. Řevničtí »národní« házenkáři mají za sebou turnaj ligových celků. Teď už je čeká začátek nové dru-
holigové sezony. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Letovští přivítají Újezd
FOTBALISTÉ LITNĚ HRAJÍ PRVNÍ MISTRÁK S MOŘINOU

Karlštejn začne v Berouně
ROZPIS PODZIMNÍCH MISTRÁKŮ FOTBALISTŮ 

FC Karlštejn
19. 8. 10.15 SKP Beroun - Karlštejn
26. 8. 17.00 Karlštejn - Stašov
3. 9. 17.00 SK Hořovice- Karlštejn
9. 9. 17.00 Karlštejn - Osek
16. 9. 16.30 Zad. Třebaň - Karlštejn
23. 9. 16.30 Karlštejn - Neumětely
1. 10 16.00 D. Újezd - Karlštejn
7. 10. 16.00 Karlštejn - SK Nižbor
14. 10. 16.00 Cerhovice - Karlštejn
21. 10. 15.30 Karlštejn - Kr. Dvůr B
28. 10. 14.30 Tlustice - Karlštejn
4. 11. 14.00 Hýskov - Karlštejn
11. 11. 14.00 Karlštejn- Bzová B

FC Karlštejn B
20. 8. 17.00 FK Svatá B - Karlštejn
27. 8. 17.00 Karlštejn - FC Liteň
3. 9. 17.00 Vys. Újezd - Karlštejn 
10. 9. 17.00 Karlštejn - Mořinka
17. 9. 10.15 Chodouň - Karlštejn
24. 9. 16.30 Karlštejn - Srbsko
30. 9. 10.15 Vižina - Karlštejn
8. 10. 16.00 Karlštejn - Nižbor B
15. 10. 16.00 Všeradice - Karlštejn
22. 10. 15.30 Karlštejn - VČS Tmaň
28. 10. 14.30 B. Mořina - Karlštejn
5. 11. 14.00 Chrustenice - Karlštejn 
12. 11. 14.00 Karlštejn - Zdejcina


