
Povodně připomene Koncert
NA LETOVSKÉ NÁVSI VYSTOUPÍ HRADIŠŤAN, ORKUS ČI ŽLUTÝ PES

Řevničtí pozor: Zloději kradou
ve vašem městě ojetá auta
Řevnice - Majitelé ojetých aut by si měli dávat
v Řevnicích pozor. Policisté vyšetřovali v minu-
lých dnech hned dvě krádeže starších vozů.
Fiat Uno z roku 1986 byl ukraden u železničního
přejezdu k řevnickému autokempu v noci na 22. 7.
Rybář z Ořecha zaparkoval kolem 19.00 v uličce
mezi přejezdem a hradlem ČD. Druhý den v 10.00
už vůz s SPZ 4S1 60 18 na místě nestál. 
Další vůz, tentokrát značky Alfa Romeo, ukradl
neznámý zloděj před řevnickým nádražím o dva
dny později. Auto s registrační značkou 7S2 39 60
patřilo dvaatřicetiletému muži ze Zadní Třebaně.
Poškozený má smůlu - před dvěma týdny mu bylo
v místě bydliště odcizeno obdobné vozidlo.      (vš) 

Vrtulníky v Karlštejně dolétaly,
nyní startují z Bubovic
Karlštejn – Jen několik týdnů startovaly od
karlštejnského mostu vrtulníky k vyhlídkovým
letům nad Český kras. Helikoptérou se nad Be-
rounkou můžete proletěl i nyní, musíte se ale
vypravit na letiště v Bubovicích.
Přibližně měsíc měli turisté v Karlštejně k dispo-
zici neobvyklou atrakci – nad Berounkou či golfo-
vým hřištěm se mohli proletět vrtulníkem Robin-
son R-44. „Letecká asociace to ale zakázala, pro-
tože louka pod mostem ke startu a přistání není
vhodná,“ sdělil NN starosta Karlštejna Miroslav
Ureš. Dodal, že nyní helikoptéra startuje z letiště v
Bubovicích. „Pod naším mostem je stanoviště, od-
kud vás do Bubovic dovezou a zase přivezou
zpět,“ doplnil starosta  s tím, že o lety byl zájem.
Neobvyklý výlet podle Ureše stál nejprve 1.600,
později 1.100 korun na osobu.                            (mif)

První Koncert na mostě se konal před pěti lety, v
září 2002. Bezprostředně poté, co opadla velká vo-
da a obyvatelé postižených obcí se začali vzpama-
továvat z tragédie, která je postihla. Naše noviny s
Obecním úřadem Lety na prostranství před letov-
ským mostem pozvali profesionální i amatérské
umělce, kteří jsou doma v dolním Poberouní.
Všichni tehdy vystoupili bez nároku na odměnu –
výtěžek koncertu byl určen na pomoc povodní po-
stiženým obcím. Představitelé mikroregionu Dolní
Berounka si tehdy odnesli bezmála 150 000 korun.
Rok nato se koncert pod stejným názvem konal v
Letech znovu.
Letos se stejní organizátoři, posílení o středočes-
kého hejtmana Petra Bendla, rozhodli Koncert na
mostě zopakovat. Tentokrát má být jednak připo-
mínkou samotných záplav a tragédie, kterou před-
stavovaly, jednak poklonou lidské solidaritě a vzá-
jemnosti. Vyzdvižením, oceněním lidí, kteří jsou
ochotni pomáhat vždy, když je toho třeba.
Kdo na »povodňovém« koncertu v Letech vystou-
pí? Nabídka je pestrá – od folkloru přes country až
po rock. Diváci se mohou těšit na dětské soubory
Klíček a Notičky z Řevnic, na country skupinu
Kapičky z Karlštejna, trampský Vlak na Dobříš,
staropražskou kapelu Třehusk, dixielandový Tan-
go band či bigbeatové squadry Orkus a Murphy
band. K největším tahákům patří světoznámá mo-
ravská cimbálovka Hradišťan.   (Dokončení na str. 7)

31. července 2007 - 15 (448) 6 Kč

Na festivalu flamenca zatančí
umělci ze španělské Sevilly
Mníšek pod Brdy - Třetí ročník Mezinárodního
festivalu flamenco vypukne 4. srpna na zámku
v Mníšku pod Brdy. Program je rozdělen do
dvou odlišných bloků. 
Domácí středoevropské flamenco se představí v
programu FLAMENCO DE LA CASA a program
SEVILLA LA CUNA DEL FLAMENCO prezen-
tuje španělskou Sevillu, kolébku flamenca. No-
vinkou jsou taneční a kytarové kursy. Vrcholem
festivalu bude fascinující cesta labyrintem lásky a
emocí prostřednictvím strhujícího flamencového
tance i hudby v programu nazvaném Podoby lás-
ky. Právě v tomto bloku se představí španělští
umělci.  Záštitu nad festivalem převzalo španělské
velvyslanectví. (jdi)

Ostuda: Holandský turista
přišel na Ostrově o kolo
Zadní Třebaň - Nerad bude na dovolenou v
Zadní Třebani vzpomínat holandský turista.
Neznámý zloděj mu na místním Ostrově ukra-
dl kolo a příslušenství za čtyřicet tisíc korun!
Stačilo pět minut na to, aby nizozemskému rekre-
antovi, který bydlel v kempu v Zadní Třebani, ne-
známý zloděj ukradl kolo i se dvěma taškami a
zámkem! Ke krádeži došlo brzy ráno 22. červen-
ce. Turista přišel o věci za 42 000 Kč. (šm)

MLÁDEK BAVIL NÁVES. Hvězdou Slavností trubačů, které se uplynulou sobotu konaly v Hlásné Třeba-
ni, byl Ivan Mládek. Zaplněnou náves bavil jako porotce i jako zpěvák. (Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

V Řevnicích hráli tenis
Klaus s Navrátilovou

Pouťovou mši
sloužil kardinál

(viz strana 9)

Tenis si uplynulý týden přijel do Řevnic zahrát
president republiky Václav Klaus. Partnerkou mu
byla světoznámá tenistka, místní rodačka Mar-
tina Navrátilová. Foto NN M. FRÝDL

Lety, Poberouní – Pět let uplyne letos od katastrofálních povodní, které v srpnu roku 2002 zdeva-
stovaly většinu obcí na dolním toku řeky Berounky. Ničivé záplavy i obdivuhodné vzepětí lidské
solidarity, které po nich následovalo, má připomenout velký Koncert na mostě, který se 28. září
bude konat v Letech. Vystoupí na něm několik desítek umělců, mezi nimi například proslulý
Hradišťan či Ondřej Hejma se skupinou Žlutý pes.
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Dobřichovičtí vyrazili do Litně
Ve středu 18. 7. byl pro obyvatele dobřichovické-
ho domova důchodců připraven výlet do Litně. V
místním kostele byla pro ně připravena cyrilome-
todějská mše,kterou sloužil řevnický farář Robert
Hadamčík a na varhany hrál Václav Kliment. Po
mši se výletníci občerstvili v liteňské cukrárně. Na
zpáteční cestě si prohlédli okolí Litně a podívali
se na daňky v nedaleké oboře. 
Následující odpoledne našim seniorům zpříjemni-
li manželé Laiblovi a p. Mařík. Muzikanti zahráli
písničky různých žánrů,které si obyvatelé rádi za-
zpívali.          Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

V minulém čísle jsme přetiskli Poslední slovo,
jež známý spisovatel Ludvík Vaculík napsal do
Lidových novin. Celé je věnoval Našim novi-
nám. Na tento text reagoval spolupracovník re-
dakce, bývalý politický vězeň a kronikář Zadní
Třebaně František Šedivý z Řevnic.             (NN)

Otevřený dopis panu Ludvíku Vaculíkovi
Vážený pane Vaculík, přečetl jsem si Naše noviny
ze 17. července, ve kterých je uveřejněn Váš feje-
ton z Lidových novin. Připomínky mám hned k

první větě. Čtrnáctideník nevychází v Řevnicích,
ale v Zadní Třebáni. O jeho existenci se zasloužil
kdysi nadšený student a nyní žurnalista Miloslav
Frýdl se skupinou mladých lidí, řekl bych »stejné
krevní skupiny«. Ti jsou nejen vydavatelé, ale i
kolportéři. Tedy jak za dob F. L. Věka. Zájem o NN
je od Hostomic až po Černošice. Slušný region.
Obsah, jak sám uvádíte, je velmi pestrý. Vyhýbají
se problémům »velké politiky«, zato lokální zále-
žitosti jsou jejich nedílnou součástí. A tak sem ta-
ké patří vzpomínka na léta 1942 a 1947, kdy vy-
schly již tak zanikající potoky Babský a Nezabu-
dický. Jako pamětník uvádím důvody, proč se tak
hlavně stalo. Myslím, že jsou pro dnešní generaci

zajímavé. Jak píšete, „...k roku 1947 by se spíše
hodila vzpomínka na těžké politické následky su-
cha: na sovětskou pomoc obilím, jež pak nebyla
čtyřicet let k zaplacení...“ Jsem z toho trochu na
rozpacích. A co vnucené odmítnutí Marshallova
plánu, bezostyšné vyrabování uranového bohat-
ství? Těch více než čtyčicet let sovětského područí
spolu s krvavým komunistickým terorem bylo spí-
še následkem bezhlavého přijetí komunismu ně-
kterými našimi občany, a to již v roce 1945. Víte,
že mezi ně patříte i Vy sám. Z tohoto poblouznění
některé vytrhl až rok 1968, jiné vůbec ne. Proto
dnešní demokratizující se společnost vypadá tak
jak vypadá.
Vraťme se k těm dvěma potůčkům. Když jsem se v
roce 1964 vrátil po 12 letech z komunistických
koncentráků a věznic, šel jsem do lesa podívat se
na místa, která se mi často vracela ve vzpomín-
kách. Velmi se změnila. Jako lidé. Jen ty potůčky,
ač slabší, spěchaly dál, až Berounka někde dole
pohltila jejich vody.   František ŠEDIVÝ, Řevnice

Jako za dob F. L. Věka…
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ Z ŘEVNIC PÍŠE SPISOVATELI LUDVÍKU VACULÍKOVI

Hledáme asistentku 
pro pětiletého chlapce po mozkové obrně,

do školky na pět hodin denně.
Informace na tel. čísle: 601 200 979 pí Pašková

Mopedisté ve Šťáhlavicích
»Krotitelé nízkých
kubatur« - majitelé
starých mopedů zn.
Spartak ze Svinař vy-
razili po vlastní ose
na sraz mopedistů do
západočeských Šťá-
hlavic. Michal Skála,
Miroslav Slanec a
Vladimír Břečka na-
jeli 242 kilometrů bez
poruch svých strojů.
Akce se spolu s nimi
zúčastmilo šedesát
osm jezdců.

Michal SKÁLA,
Svinaře

Divadelní soubor Řevnice a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník

v rámci projektu ZÁMECKÉ LÉTO uvádějí

romantickou komedii G. B. Shawa

PYGMALION
Hrají:

Hedvika HÁJKOVÁ – Lízu Doolittlovou, Karel KRÁL – profesora Henryho Higginse
Alena ŘÍHOVÁ – paní Higginsovou, Petr ŘÍHA – popeláře Alfréda Doolittla
Alexandr SKUTIL - plukovníka Pickeringa, Lucie KUKULOVÁ – hospodyni 
Jiřina CVANCIGEROVÁ – paní Eynsford-Hillovou, Tereza ČERVENÁ – její dceru 
Jiří CICVÁREK – jejího syna Freddyho, Jiří OBERFALZER – senátora
Andrea HRUBÁ – jeho ženu, Zlata HRUBÁ – komornou paní Higginsové 
Václav KRATOCHVÍL, Petr KAPLAN, Václav NAVRÁTIL, Jan KUNA, Josef
SÁDOVSKÝ, Klára KUNOVÁ, Kateřina VINOPALOVÁ, Veronika KUNOVÁ aj.

Ve hře účinkuje také koňské spřežení Jany ČERVENÉ, 
klusáci ze stáje Hlásná Třebaň a motoveteráni Tomáše SVOBODY.

Hudba - Bedřich ŠMARDA, Stanislav MÁCHA, Foto - Jakub KENCL
Choreografie – Ludmila CHROUSTOVÁ, Nápověda - Eva ŠVÁROVÁ
Scéna – Alena ŘÍHOVÁ, Josef SÁDOVSKÝ, Karel KRÁL
Zvuk, světla - Petr CALDA, Režie –  Petr ŘÍHA

SVINAŘE ZÁMEK
pátek 10. srpna od 20.00 hodin

sobota 11. srpna od 20.00 hodin
Vstupné 90/70 Kč, předprodej vstupenek na tel.: 257 720 847

Produkce Naše noviny (www.nasenoviny.net)
Představení se koná za finanční podpory

Středočeského kraje.

OTEVŘENÝ DOPISMichal Skála ze Svinař.
Foto NN M. FRÝDL
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Poberouní, Podbrdsko – První
jména byla nominována na Cenu
Našich novin - Cenu Arnošta Tuč-
ka 2007. Ta je určena lidem, kteří
se nezištně snaží o povznesení po-
berounského či podbrdského regi-
onu – vedou různé kroužky, orga-
nizují akce, pomáhají jiným atd.
Ocenění si letošní laureát převez-
me z rukou hejtmana Petra Bend-
la 28. září v Letech během velkého
Koncertu na mostě.
Podeváté letos redakční rada nezá-
vislého poberounského občasníku

udělí Cenu NN. Šanci získat ji mají
všichni, kteří se snaží o rozvoj či

propagaci našeho kraje. V minulosti
tak byli oceněni například nadšení

ochotníci manželé Křivánkovi z
Řevnic, vedoucí řevnických folklor-
ních souborů Ludmila Chroustová a
Lenka Kolářová či starosta Letů Jiří
Hudeček.
S první nominací, tak jako každý
rok, přichází redakční rada Našich
novin. Není ještě definitivní – šanci
ovlivnit ji máte také vy. Konečná se-
stava deseti pro letošní ocenění navr-
žených jmen vzejde také z vašich
návrhů, stejně jako z návrhů Akade-
mie laureátů, jež je sestavena z těch,
kteří již Cenu Našich novin v minu-
loti získali. Své nominace se struč-
ným zdůvodněním, proč toho které-
ho člověka navrhujete, zasílejte na
adresu redakce Našich novin (Tře-
baňská 96, 267 29 Zadní Třebaň,
frydl@dobnet.cz). Jednoho z autorů
čtenářských návrhů vylosujeme;
získá dar v hodnotě 2.000 Kč.
Samotný vítěz získá kromě plakety
také věcné dary a 18 stokorun – za
každý rok existence Našich novin
jednu. Navíc dostane speciální pe-
něžní prémii od firmy K+V ELEKT-
RO, která se rozhodla na oceňování
lidí pracujících pro náš kraj podílet.
Majitel firmy Petr Kozák také spo-
lečně s hejtmanem laurátovi ocenění
předá. Miloslav FRÝDL

Poberouní - Své návrhy na letošní
Cenu Našich novin již zaslali také
první čtenáři. Jejich nominační
dopisy přetiskujeme ve zkráceném
znění. (NN)

Vážená redakce Našich novin. Na
laureátku Ceny NN navrhuji paní
Annu Kasovou. Tato žena je předsed-
kyní místní orgnizace Českého zah-
rádkářského svazu. Jako předsedky-
ně řídí činnost této organizace a
spolu s výborem organizuje různé
akce - např. výstavy. Podílí se na
výběru a organizování oblíbených
zájezdů nejen pro členy místní orga-
nizace. Mimo tuto činnost organizu-

je setkání občanů, kteří si chtejí jen
tak posedět a popovídat, a nejsou to
jen důchodci. V poslední době se prý
snaží o dovoz obědů pro důchodce.
Paní Kasová je členkou okresní rady
Čes. zahr. svazu, kde se zúčastňuje
všech akcí v rámci okresu. Jako
hlavní kredit pro nominaci považuji
nejen její činnost a zásluhy, ale hlav-
ně to, že je občankou Zadní Třebaně.
Zatím všichni laureáti byli z okolí.

Miloš ELIÁŠEK, Zadní Třebaň

Na Cenu NN navrhuji:
- Lucii Paličkovou a Helenu Peliká-
novou - obě za založení mateřského
centra Broučci v Zadní Třebani.

Pořádají dětská odpoledne, burzu
oblečení, charitativní sbírky pro děti
i staré lidi, pomáhají Našim novinám
i při pořádání kulturních akcí
- Petra Holého - za vedení oddílu
národní házené v Řevnicích
- Zuzanu Veselou za vedení příprav-
ky oddílu házené v Řevnicích
- Janu Červenou - za pomoc při kul-
turních akcích
- Miroslava Břížďalu - za obětavou
práci pro Ostrovan Zadní Třebaň
- Pavlu Petrovou - za vedení příprav-
ky Malé Notičky v Řevnicích
- Jana Martínka - za pomoc při
pořádání kulturních akcí

Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

Kdo je navržen 
na letošní Cenu NN
Miroslav BŘÍŽĎALA ze Zadní
Třebaně - za mnohaletou práci s

dětmi ve sportovních klubech
Jana ČERVENÁ z Řevnic - za

pomoc při organizování kulturních
a společenských akcí 

Vladimíra HEJMOVÁ z Řevnic -
za nasazení, s jakým pomáhá posti-

ženým ve sdružení Náruč 
Petr HOLÝ z Řevnic - za dlouho-
leté vedení oddílů národní házené v
Řevnicích, za snahu zachránit tento

sport i pro budoucí generace 
Miloš CHROUST z Řevnic - za

mnohaletou muzikantskou činnost,
za pomoc při pořádání kulturních

akcí v regionu 
Jana KLIMTOVÁ z Řevnic - za
dlouholeté vedení řevnické ZUŠ,
za zásadní vliv na uměleckou a

estetickou výchovu mnoha genera-
cí mladých lidí

Karel KRÁL z Dobřichovic - za
dlouholetou obětavou práci pro

Lesní divadlo v Řevnicích 
Marcela a Ivan LÁTALOVI z

Černošic – za dlouholeté vedení
souboru Pramínek, za snahu o
záchranu kulturních dědictví 

Vladimír ROZTOČIL ze Svinař
- za snahu o kulturní povznesení

obce i podbrdského regionu
Alena ŘÍHOVÁ a Petr ŘÍHA z

Dobřichovic - za dlouholetou obě-
tavou práci pro Lesní divadlo v

Řevnicích

Cena NN: První nominovaná jména
SPECIÁLNÍ PENĚŽNÍ CENU ZÍSKÁ LETOŠNÍ LAUREÁT I AUTOR JEDNOHO ZE ČTENÁŘSKÝCH NÁVRHŮ

NADŠENÍ OCHOTNÍCI. Na letošní Cenu Našich novin byli navrženi také
nadšení ochotníci manželé Říhovi z Dobřichovic. Foto ARCHIV

Kasová organizuje setkání důchodců...
NÁVRHY NA OCENĚNÍ UŽ DORAZILY TAKÉ OD ČTENÁŘŮ NAŠICH NOVIN

ÚSMĚVNÉ LÉTO. Po úspěchu loňské letní fotografické soutěže nazvané LÉTO SE ZVÍŘATY jsme se rozhodli v tomto projektu pokračovat. Tentokrát vyhla-
šujeme soutěž na téma Úsměvné léto. Do 7. září pošlete na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, frydl@dobnet.cz) svůj pode-
psaný a zpáteční adresou označený snímek, který byl pořízen v létě a na kterém je zachycen nějaký úsměvný motiv. Tři nejlepší fotky vybrané speciální poro-
tou zveřejníme a oceníme lahví řeckého koňaku metaxa, tričkem Našich novin či DVD z původního muzikálu Noc na Karlštejně, který loni i letos hráli pro-
fesionálové a amatéři, již jsou doma v poberounském kraji. Menší ceny dostanou ještě autoři tří dalších vylosovaných fotografií. Na našich snímcích jsou
zachyceni velocypedisté mířící na svých strojích z Řevnic do Zadní Třebaně a děti malující zvířata na koňské farmě Bílý Kámen.    Text a foto NN M. FRÝDL

ÚSMĚVNÉ LÉTO

soutěž NN o metaxu,

triko, DVD a jiné ceny



Naše noviny 15/07 KULTURA, Strana 4   

Komedianti se budou bít s drakem
MARIÁNSKÁ POUŤ V ČERNOŠICÍCH NABÍDNE 18. A 19. SRPNA BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM

Černošice - Slavná Mariánská
pouť se bude v Černošicích konat
18. a 19. srpna. Bohatý program
už je hotový nyní.
Pouť se bude odbývat u černošického
kostela. Čekají na vás pouťové atrak-

ce, šermíři, pohádka pro děti, nešpo-
ry  a výstava  v kostele či divadlo. Na
podiu před kostelem se vystřídají
kapely Nová Sekce – bluegrass, Nice
Trouble – country, Třehusk – písně
staré Prahy, Kapičky - country, Be-
rušky – folk, rock’n’roll, Ponožky
pana Semtamťuka a Timudej. Diváci
se mohou těšit i na soubory Chorus
Angelus, Pramínek a Nevers. V so-
botu 18. 8. se budou od 11.00  hrát

pro děti Veselé pohádky z rukávu -
pásmo pohádek z pouti. Představení
je koncipováno jako kombinace lou-
tek a herců. Dalším lákadlem bude
zajisté večerní představení Draceana
v podání divadelní skupiny Circus
Sacra. Tématem je souboj Sv. Jiří s
drakem. V představení bude použita
akrobacie, chůdy, žonglování s oh-
něm, pyroefekty a další cirkusové te-
chniky. Paní Křížová pro letošní

pouť připravila výstavu o historii
Černošic. Zhlédnout ji budete moci
oba dny ve škole v Komenského
ulici. Některé soubory dodala do
programu Městská  část Praha 5 v
rámci výměnného programu. Černo-
šice na oplátku obohatí program
Svatováclavských slavností v Praze.

Pavel BLAŽENÍN

MALÍŘKU PODPOŘILI HALOUNŠTÍ. Vernisáž výstavy obrazů Věry Mač-
kové z Prahy se konala v půli července v klášteře Skalka nad Mníškem. Na-
vzdory velkému horku vernisáž, v jejímž úvodu vystoupila zpěvačka a kyta-
ristka Jana Sychrovská, navštívilo přes sto diváků. »Svou« malířku přišlo
podpořit i mnoho občanů Haloun, kde Věra Mačková často pobývá, a dal-
ších obcí na druhé straně Brd. Motivy z brdských lesů, Haloun, Řevnic i
Mníšku jsou ztvárněny s citem a porozuměním k proměnám přírody. 

Text a foto Jarmila BALKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V srpnu kino nehraje - dovolená. 

KINO ŘEVNICE
1. 8. 20.30 PIRÁTI Z KARIBIKU III.
3. 8. 20.30 VDÁŠ SE, A BASTA!
4. 8. 16.00 SPIDER MAN
4. 8. 20.30 HAVANA BLUES
8. 8. 20.30 VRATNÉ LAHVE
10. 8. FONTÁNA
11. 8. 16.00 MAHARAL - TAJEM-
STVÍ TALISMANU
11. 8. 20.30 HANNIBAL - ZROZENÍ

KINO MÍR BEROUN
Od 5. 7. do 19. 8. Kino Mír nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
30. 7. - 31. 7. 21.30 SMRTONOSNÁ
PAST 4.0
1. 8. 21.30 TERKEL MÁ PROBLÉM
2. 8. 21.30 KRÁLOVNA
3. 8 - 4. 8. 21.15 PUSINKY
6. 8. - 7. 8. 21.15 JEDNOTKA PŘÍLIŠ
RYCHLÉHO NASAZENÍ
8. 8. 21.15 ALPHA DOG
9. 8. - 10. 8. 21.15 ZODIAC
11. 8. 21.15 ARTHUR A MINIMOJOVÉ
12. 8. 21.15 BAREVNÝ ZÁVOJ
13. 8. - 14. 8. 21.15 PROKLETÍ
DOMU SLUNEČNIC

KINO MNÍŠEK POD BRDY
1. 8. 20.00  TAJNOSTI
4. 8. 20.00 HOSTEL
8. 8. 20.00 NEZNÁMÝ SVŮDCE
11. 8. 18.00 MOST DO ZEMĚ
TERABITHIA

CLUB KINO ČERNOŠICE
7. 8. 20.00 BAREVNÝ ZÁVOJ   
14. 8. 20.00 GHOST RIDER 

Fotografové vystavují
Řevnice - Na druhý ročník výsta-
vy Řevnický fotosalón zve tamní
městské kulturní středisko a Gale-
rie No1. Výstava se uskuteční  od
7. srpna do 1. září. 
„Výstava nabídne rozmanitou sku-
pinu deseti autorů se vztahem ke st-
ředním Čechám, kteří prezentují to
nejlepší ze své volné tvorby,“ uved-
la vedoucí řevnického kulturního
střediska Veronika Stará. Představí
se umělci různých věkových katego-
rií. Mezi nejmladším Jakubem Frey-
em a Ladislavem Sitenským je roz-
díl šedesáti let. Stará doplnila, že
bonbónkem bude promítání amatér-
ských záběrů z Řevnic.                 (pš)

Dobřichovice - Žesťový soubor CK Brass kvartet z
Českých Budějovic zahájí v pátek 10. srpna slavnost-
ními fanfárami druhý ročník dobřichovického letní-
ho hudebního festivalu MUSICA VIVA. Vystoupení
se budou konat v zámku řádu Křižovníků s červenou
hvězdou, sobotní večerní koncert v kostele Svatého
Martina a Prokopa v Karlíku. 
Kromě souborů, které se představily loni, přivítáme ně-
kolik nových účinkujících. První festivalový den vystou-
pí zahraniční host, estonský soubor Triskele. Na sobotní
dopoledne je připraveno literárně-hudební divadelní
představení O Svatém Františkovi z Assisi. Budeme se
moci potěšit hereckým uměním Alfreda Strejčka, Fran-
tiška Kreuzmanna a Hany Benešové. Pásmo doprovodí
příbramský soubor Chairé. Odpoledne zazní v residenci

zvuk cembala. Uvítáme virtuosku na tento nástroj Ivanu
Bažantovou-Jandovou. Poté si připomeneme loňské ús-
pěšné vystoupení tanečního souboru Chorea historica
Praha s renesančními tanci a hudbou doby Rudolfa II.
Večer pak uvede soubor Ludus musicus v karlickém kos-
tele skladby Antonína Dvořáka – cyklus sborů V přírodě
a Mši D dur - Lužanská. 
Také druhý ročník bude provázet výstava dr. Vítězslava
Štajnochra. Letošním tématem je Salvator - neznámá
poutní místa v Čechách zasvěcená Kristu. Výstavu zahá-
jí přednáškou její autor spolu s Jaroslavem Konečným,
vikářem vlašimským. 
Závěrečný den bude patřit cestě pana Lva z Rožmitálu Z
Čech až na konec světa. Vstupenky lze objednat na adre-
se ludusmusicus@seznam.cz. František BĚHOUNEK

Tipy NN
* Společný dvojkoncert Václava
Neckáře, kapely Bacily a světového
muzikanta Fernanda Saunderse se v
řevnickém Lesním divadle uskuteční
1. 8. od 19.30. (pš)
* Narozeninovou taneční párty k
20 letům od zrození DJ Bundy mů-
žete navštívit 10. 8. od 20.00 v Club
kině v Černošicích. (mif)
* Přehlídka dixielandových kapel
nazvaná Dixieland v Řevnicích se
koná 11. 8. před místním Zámeč-
kem. Od 14.00 zahrají Steamboat
stompers, Old star Liberec, Senior
dixieland a další. (mif)
* Hasofest se uskuteční 18. 8. od
15.00 u jezu v Hlásné Třebani. Při-
praveny jsou soutěže a hry pro děti,
výstava hasičské techniky, zahraje
živá hudba. (mif)
* Výstava obrazů Olgy Stárkové je
v kostelíku sv. Maří Magdalény na
Skalce nad Mníškem pod Brdy pří-
stupná do konce srpna.                (bal)
* Výstava prací scénáristky Barbory
Jakůbkové nazvaná Moje druhá rea-
lita aneb Život mezi loutkami je v
Muzeu Českého krasu v Berouně
přístupná do 31. srpna. (lei)
*  Výstava Oděv a textil, aneb Co si
oblékali naši předci je v berounském
Muzeu Českého krasu k vidění do
12. září.  (lei)

Zámek Mníšek pod Brdy a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník 

vás zvou na mezinárodní festival flamenca

FLAMENCO MNÍŠEK 07
Českému publiku se představí jedinečný hudební styl, původem cikánský

folklor ze španělské Andalusie. Vystoupí soubory Compania Flamenga 
de Juan Polvillo a La Chiri ze Sevilly, Flamenquitos a další.

Zámek Mníšek, sobota 4. srpna, 18.00 hodin
Předprodej vstupenek: Tel.: 318 590 261, e-mail: mnisek@stc.npu.cz

V Dobřichovicích vystoupí Estonci
V AREÁLU MÍSTNÍHO ZÁMKU SE KONÁ II. ROČNÍK LETNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU



Osov - Pod vedením hudebního režiséra,
hráče na zvonohru, skladatele a varhaníka
Radka Rejška nahrával ve středu 
11. července osovské zvony tým Českého
rozhlasu pro pravidelný cyklus stanice
Vltava Polední zvony.
Tento pořad už několik let systematicky se-
znamuje posluchače s hlasy a historií zvonů 
z chrámů, kostelů a kaplí naší republiky 
a postupně vytváří zvukový archiv. 
Spolu s nimi přijel prozkoumat stav našich
zvonů i nejslavnější žijící český zvonař Petr
Rudolf Manoušek, poslední mužský potomek
této slavné zvonařské rodiny, který ve své
dílně dokázal opravit i v roce 2002 prasklé
srdce největšího českého zvonu Zikmund,
který se nachází ve Svatovítské katedrále. 
Vedle osovských zvonů se pořizují i nahrávky
v dalších kostelích jako například v Karlíku,
Karlštejně a Všeradicích. 
Pořad se hodně předtáčí, takže osovské zvony
uslyšíme v rozhlase pravděpodobně v době
adventu.
Místní barokní kostel Narození sv. Jana
Křtitele prochází právě rozsáhlými úpravami.
Probíhá oprava vnějšího pláště budovy 
a oken.

“Začínáme instalovat lešení kolem budovy 
a bude odstraněna původní omítka. Připravíme
tři vzorky pro nový plášť kostela. Památkáři
pak vyberou omítku vhodnou pro novou fasá-
du,” popsal rekostruci původního barokního
obvodového pláště Vladimír Macourek,
zaměstnanec firmy, která opravy provádí.        

Marie PLECITÁ, Radka KOČOVÁ  

Hlas zvonů nahrál rozhlas
BAROKNÍ KOSTEL PROCHÁZÍ ROZSÁHLÝMI ÚPRAVAMI

Cesty upraveny nejen
díky pøidìleným dotacím
Osov - Na úpravu místních komunikací
získala obec Osov dotaci ve výši 121 tisíc
korun. Celková výše nákladů za úpravu
cest však převyšuje částku 300 tisíc 
korun. 
“Rozsah úprav cest v obci byl určen výší
přidělené dotace a cesty bylo možné upravit 
v šíři tří mětrů. Příjezdy ke svým pozemkům
si hradí přímo majitelé,” popisuje situaci
starosta obce Osov Zdeněk Veverka.               
Rozdíl mezi dotací a skutečnými náklady
musí obecní úřad uhradit ze svého rozpočtu.  
“Zvolili jsme variantu úprav silnic v obou
částech obce. Část obecních komunikací je
upraven v Osově i Osovci,” dodal Zdeněk
Veverka. 
Tyto úpravy osovských cest změnily prašný
povrch obecních komunikací v nejpotřeb-
nějších částech Osova. 
Spokojení jsou nejen obyvatelé Osova, kteří
mají snadnější příjezd ke svým domovům, ale
i děti, které málo frekventovanou silnici
využívají například i k jízdě na kolečkových
bruslích.                              Radka KOČOVÁ

Naše noviny 15/2007

Díky přidělené dotaci v rámci obnovy venko-
va bylo možné upravit prašný povrch cest 
v Osově i Osovci.      Foto Pavlína KOČOVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 15 (87)

DVD
Osovského hudebního festivalu

z 23. června 2007
si můžete objednat 
na tel. 736 125 635

* S.CREA.M * SILENCIUM * ŠPORNY*
BRABOUX* GARÁŽOVÝ KLUB 

* LUCIE MÍČKOVÁ

Úpravu cest mezi rodinnými domy v Osově přivítali
i místní kluci. V chladnějších prázdninových dnech
láká děti projížďka s auty na dálková ovládání
i na kolečkových bruslích.           Foto R. KOČOVÁ 

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, S. Hošťálková. Rediguje: R. Kočová.
Spolupráce: Mirka Plecitá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz

Pro příští školní rok je do  školky
přihlášeno 28 dětí
Osov - Ani prvních dvou prázdninových
týdnech život v mateřské škole neutichl.
Docházku do školky využilo pro své děti
přibližně sedm rodin. 
"Program dne byl přizpůsoben menšímu počtu
holčiček a chlapců. Den ve školce začal ma-
lováním a pokračoval velmi oblíbenou hrou
na slepou bábu," popisuje prázdninové dny ve
školce praktikantka Veronika Kočová 
a dodala, že nechyběly ani procházky okolní
přírodou.       
“Provoz naší mateřské školy začne opět v září
a příhlášeno je 28 dětí z Osova i okolních
obcí,” přidala informaci k novému školnímu
roku místní mateřské školy její vedoucí
učitelka Lenka Kocourová.                       (rk)

Sdru�ení za ekologický
rozvoj krajiny

oznamuje, že v měsíci 
červenci a srpnu 2007 bude 

Rozhledna na Studeném
vrchu 

přístupná široké veřejnosti
každou sobotu a neděli 
od 10:00 do 17:00 hod.

Přijďte si prohlédnout objekt bývalé
měřící věže a shlédnout na krajinu
pod Hřebeny. Bývá vidět Karlštejn,

Kladno, Temelín, Cukrák, Milešovka,
Ještěd …

Osovský barokní kostel rochází rozsáhlými
úpravami. Nyní probíhá oprava vnějšího
pláště budovy.                     Foto R. KOČOVÁ

Hudební setkání se bude
opakovat na konci prázdnin
Osov - Pro velký úspěch Osovského hudeb-
ního festivalu z konce června se bude
setkání hudebníků z Osova i okoli opako-
vat. 
Na ukončení prázdnin se bude produkce
osovských kapel opakovat. V pátek 24. srpna
se v Hospůdce u Novotných sejdou hudební
skupiny Garážový klub, Šporny, Hraboux,
Silencium a Scream. Koncert proběhne na
zahradě pohostinstv Občerstvení bude
zajištěno a vstup opět dobrovolný.          (rk)

V září oslaví sbor dobrovlých
hasičů 105. výročí založení
Osov - V letošním roce uplyne 105 let od
založení osovského sboru dobrovolných
hasičů.
Dobrovolní hasiči se pravidelně a úspěšně
účastní soutěží  v hasičském sportu. Také se
podílí na kultuře v obci.                        (rk)
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Naše noviny vám nabízejí

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

amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na desce jsou
skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp sluší sólo, Hoja hoj...

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 se záznamem premiéry na nádvoří dobřichovického zámku 4. 8.
2006. Délka 112 minut, cena 250 Kč.

DVD se záznamem představení hraného 2. 6. 2007 v Karlštejně 
- na louce u mostu. Délka 106 minut, cena 250 Kč. NOVINKA!!!

***

CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů 
redakční rady Našich novin (viz tiráž),

na tel.: 257 720 847, 724 135 824
nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Cestovní agentura
Mgr. Petra Šulcová

nabízí zájezdy mnoha CK za katalogové 
nebo last minute ceny 

nám. Jiřího z Poděbrad 24 (vchod z ul. Legií), ŘEVNICE 

Tel.: 776 667 016, po-pá 13.00-18.00, so 9.00-13.00 

FRANCES
výroba a tisk

dopisních obálek

www.frances.cz

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 
potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem 
platebních karet.

Od 15. června otevřeno denně 
od 7 do 20.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Zničený Ostrov po záplavách znovu ožil
ZADNOTŘEBAŇSKÝ KEMP PATŘÍ PODLE MLADÉ FRONTY DNES DO PADESÁTKY NEJLEPŠÍCH V ČESKU

Zadní Třebaň - Ostrov v Zadní Třebani je napl-
něn rekreanty. Dovolenou tráví v chatkách,
stanech i obývacích přívěsech. Zdejší kemp byl
testem MfDnes zařazen mezi padesát nejlep-
ších v Česku. Před pěti lety, kdy jej  pohltila
stoletá voda z Berounky, bylo něco podobného
nepředstavitelné. 
„K tomu, abychom se pustili do obnovy, nás při-
měl pocit odpovědnosti k našemu dědovi, který se

tu v minulosti snažil, a fakt, že to tu máme rádi,“
řekla NN Alžběta Gabrielová, dcera jednoho z
vlastníků zadnotřebaňského Ostrova. „Sociální
zařízení a restauraci na rozdíl od chatiček voda
neodnesla, a to je základ pro každý kemp,“ dopl-

nil Martin Gabriel, jeden ze dvou vlastníků nemo-
vitosti. Obnova Ostrova do současné podoby pro-
bíhala po etapách, některé věci se dolaďují dosud.
„Jde o maličkosti, to hlavní už je. Kemp ožil, byl
zmodernizován. Stali jsme se členy uskupení Ak-
tivní dovolená, které nás doporučuje,“ uvedla Alž-
běta Gabrielová. Kemp, kde jsou i nová hřiště na
fotbal, nohejbal či beach volejbal, může ubytovat
68 rekreantů v nových chatkách, lze tu postavit asi
65 stanů a 20 karavanů. „Půjčujeme sportovní ná-
činí od toho na ping-pong, po kanoe a pramice,
ale hlavně se staráme o kvalitu základních služeb.
Nově nabízíme pohledy, průvodce i mapy okolí, a
snažíme se prorazit na infoservery vodáků, pro
které máme ideální podmínky,“ dodá Gabriel. 
Jací klienti našli cestu do kempu po jeho obnově?
„Krom »starousedlíků«, kteří se vracejí, jsou to
mladí sportovně založení lidé. Přijíždějí prarodiče
s vnuky a hodně i děti na školní výlety. Sem tam
cizinci, nejvíc Holanďané,“ doplnila Gabrielová.    
Ostrov získal při obnově též nové pláže travnaté i
písčité, hrací plácek pro děti a výrazně se rozrost-
la zeleň. Stal se zónou pohybu a relaxace. „K rela-
xu se snažím přispět i já - poskytuji několik typů
masáží,“ říká Martin Gabriel, nevidomý masér.
Relaxuje se tu též při živé hudbě, na sobotních
country večerech v restauraci. „Není hotovo, vy-
mýšlíme dál, čím nalákáme nové zájemce a zkva-
litníme pobyt stávajícím,“ dodávají oba Gabrie-
lovi. Michaela ŠMERGLOVÁ

RADOST. Takhle se členky družstva Holky v roz-
puku radovaly z vítězství v pěvecké soutěži na
Slavnostech trubačů. Foto NN M. FRÝDL

Navlhčete nám papouška!
prosili Letovští hasiče
Lety - O navlhčení vedrem zmoženého papouška,
který ulétl do koruny vysokého stromu, byli požá-
dáni řevničtí hasiči 20. července před polednem.
Hasiči zasáhli ptáka proudem vody hadicí z cis-
terny, načež se pokusil vzlétnout. Protože měl od
vody mokrá křídla, daleko nedoletěl a snesl se bez
následků k zemi, kde byl lapen do sítě. (vš)

Cyklista spadl z kola,
zřejmě proto, že byl opilý
Zadní Třebaň - Osmadvacetiletý muž, který
projížděl Zadní Třebaní 17. července na kole
do Svinař, náhle spadl a zůstal ležet v bezvědo-
mí na silnici. Svědci přivolali záchranku.
Řevničtí záchranáři cyklistu převezli do pražské
nemocnice Motol k ošetření, a zjištění příčin
vedoucích ke zdravotnímu selhání. Možným dů-
vodem kolapsu je alkohol - jak uvedl jeden ze
svědků, sportovec totiž  vypil před cestou větší
množství alkoholu. (šm)

Hlásná Třebaň – Za obrovského zájmu diváků
se uplynulou v Hlásné Třebani sobotu konaly
III. Slavnosti trubačů. Program, kterému do-
minoval Ivan Mládek se svým Banjo bandem,
předčasně ukončil prudký liják.
Podle střízlivých odhadů tisícovka diváků sledo-
vala poslední červencovou sobotu na hlásnotře-
baňské návsi program třetích Slavností trubačů.
Zahráli jim Karlštejnští pozounéři, Trubači Hrad-
ní stráže presidenta republiky i plzeňská dobová
hudba Flagrans, vojenské umění předvedli šermí-
ři z černošické skupiny Alotrium. Nechyběl ani cí-
sař Karel IV., který v doprovodu své ženy Elišky,
arcibiskupa Arnošta z Pardubic a karlštejnského
kastelána Jaromíra Kubů dorazil do Hlásné Tře-
baně pozdravit své poddané. Druhou část progra-
mu zahájila tradiční soutěž o nejlepšího zpěváka
písně Hlásná Třebaň je krásná. Porota v čele s au-

torem tohoto songu Ivanem Mládkem vyhlásila
vítězem místní družstvo, které si říkalo Holky v
rozpuku. Radost vítězek, které si odnesly obří dort
s hlásnotřebaňskou troubou, byla obrovská.
„Zazpívali to lépe, než my,“ řekl na adresu jedno-
značně nejmladších soutěžících, předškoláků
Nikoly a Petra Vaňkových ze Zadní Třebaně před-
seda poroty. Mládek po skončení soutěže se svým
Banjo bandem  zaplněnou a bouřlivě aplaudující
náves bavil ještě několik desítek minut. Své vy-
stoupení pak stihla i staropražská kapela Třehusk.
Na country skupinu Balzám se však už nedostalo
– program předčasně ukončila průtrž mračen. 
„Až na počasí v závěru se vše vydařilo skvěle,“
zhodnotil letošní oslavy hlásnotřebaňský starosta
Vnislav Konvalinka. „Už teď přemýšlíme o datu
příštích slavností. Doufám, že konečně trefíme
den, kdy nebude pršet.“               Miloslav FRÝDL

Tuzemská vína hodnotili
Francouz s Angličankou
Dobřichovice - Mezinárodní soutěž Vinař roku
2007 se konala v polovině července v Dobři-
chovicích. U mezinárodní poroty uspěla vína z
jižní Moravy. 
Celkový vítěz ale bude vyhlášen až 31. srpna na
tamním zámku během Vinařských slavností. Zde
se uskuteční rovněž aukce vzácných a archivních
vín, jejíž výtěžek bude věnován na charitu. Sou-
těž Vinař roku 2007 byla první tohoto druhu v
Česku - vína hodnotili členové prestižního Klubu
degustátorů, vinařští odborníci Georges Pertiusé
z Francie a Angličanka Michelle Shahová. Podle
organizátora soutěže Petra Marka z Českého ar-
chivu vín jsou tito odborníci schopni  pouze podle
barvy poznat, z jakého je víno regionu. „Čichem
pak určí vadu vína, aniž by ho ochutnali,“ uvedl.
V Dobřichovicích soutěžila bílá vína pěstitelů z
Čech a Moravy. Hodnotila se kolekce minimálně
pěti produktů každého vinařského podniku.    (pš)

Pět let od velké vody: Radní
si připijí na lávce přes řeku
Hlásná Třebaň - Pět let v půlce srpna uplyne
od povodní, které v roce 2002 zdevastovaly ne-
malou část našeho kraje. Hlásnotřebaňští si to-
to výročí připomenou na lávce přes Berounku,
která jako zázrakem nápor vody vydržela.
„Voda kulminovala 13. 8., což letos připadá na
pondělí,“ řekla tajemnice obecního úřadu v Hlas-
né Třebani NN Ilona Gartová. V předvečer onoho
kritického momentu zdejší radní vzpomenou na
povodně a přípitkem ocení přímo na lávce mezi
Hlásnou a Zadní Třeabní fakt, že přívaly vody vy-
držela. „Hlavní je, aby se už nic podobného neo-
pakovalo,“ řekl NN starosta Vnislav Konvalinka.
Radní připravují souborný písemný materiál, kde
uvedou, co vše velká voda Hlásné Třebani způso-
bila, jaké škody napáchala, a jak se s nimi obec
vypořádala. „Chceme ukázat, jak naivní byly na-
še nízké finanční odhady na opravy, jaká byla a je
skutečnost,“ dodal starosta.                                (šm)

Slavnostem trubačů vévodil Mládek
SONG HLÁSNÁ TŘEBAŇ JE KRÁSNÁ NEJLÉPE ZAZPÍVALY HOLKY V ROZPUKU

Smlouvy na přípojky uzavřou
Hlásnotřebaňští v srpnu
Hlásná Třebaň - Na závazných smlouvách o vy-
užívání kanalizace a napojení se na čističku se
budou od půli srpna domlouvat projektanti s
jednotlivými hlásnotřebaňskými občany.
„V první fázi se to bude týkat obyvatel v části vsi
od jezu směrem do centra, a ke hřbitovu,“ uvedl
zástupce starosty Miloš Palek. Projektanti vysvět-
lí všem, v čem se bude angažovat investor, a v
čem oni. Kanalizace, jejíž budování se v Hlásné
Třebani chystá, bude mít čístící stanici postavenu
v části pod jezem. „U těch, kteří mají svou čistič-
ku, budou podmínky mírně odlišné. Každopádně,
bude každá jiná forma pečlivě obecním úřadem
sledována,“ uvedl radní. (šm)

Povodně připomene Koncert
(Dokončení ze strany 1)
Ke hvězdám showbyznysu patří i další účinkující
- rockový nestor, Řevničan Ondřej Hejma. Za-
zpívá pravděpodobně se svojí kapelou Žlutý pes.
Koncert bude spojen s doprovodným programem
– děti se budou moci vyřádit na skákacím hradu i
jiných atrakcích, dospělí si zase prohlédnou mo-
dely vojenské techniky či novou letovskou škol-
ku, jež slavnostně zahájí provoz 1. ledna 2008. Ta
stará musela být po povodních stržena.
Během Koncertu na mostě, který se odehraje pod
záštitou hejtmana Petra Bendla a za jeho osobní
účasti, bude také předána Cena NN 2007 určená
lidem, jež se zasluhují o rozvoj a propagaci naše-
ho kraje. Miloslav FRÝDL

Dle paragrafu…
DROGY V LITNI. Drogy nalezli policisté u mla-
dého muže (1977), kterého náhodně kontrolovali
26. 7. v Litni. Marihuanu chtěl výtečník za peníze
distribuovat dalším. (šm)
MALÝ POŽÁR. Neuhašené páleniště stavebního
materiálu se k večeru 23. 7. rozhořelo u jedné z
chat v Řevnicích. Hasiči obdrželi zprávu o požáru
v 19.47, v tu dobu byla celá posádka řevnické sta-
nice HZS i se dvěma vozy u dopravní nehody. Na
řadu se tedy dostal místní dobrovolný sbor, který
do Bezručovy ulice vyslal 4 muže s cisternou.
Proudem z hadice byl oheň zlikvidován. (vš)
DOMÁCÍ SPALI, ZLODĚJ KRADL. Věci za
36 000 Kč si odnesl neznámý zloděj z domu v
Karlíku 21. 7. Do domu pronikl mezi půlnocí a
sedmou hodinou francouzským oknem. Prohledal
místnosti a muži z Karlíka (*1972) odcizil peníze,
dalekohled, šperky, klíče od aut  a další věci. Ráno
část z lupu policisté našli na nedaleké polní cestě.
V době krádeže majitelé v domě spali. (vš)
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Maso ze Setonova hrnce je vynikající
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 23)

Podbrdsko - Před časem jsme zahájili seriál, v
němž vás seznamujeme s »trampskou latinou«.
Dnes vám nabízíme recept na vaření v tak zva-
ném Setonově hrnci.     (NN)
V souvislosti s povídáním o ohních a různých
typech ohnišť zjišťuji, že by bylo škoda se alespoň
stručně nezmínit o několika starých trampských a
skautských praktikách souvisejících s přípravou
jídel v přírodních podmínkách.
Setonův hrnec (pojmenován podle znalce přírody,
spisovatele a zakladatele skautingu v Americe E.
T. Setona)  používáme tehdy, když chceme  vařit a
dusit maso bez pomoci nádob. Je to způsob poně-
kud náročný na přípravu a hlavně na čas, ale vý-
sledek stojí za to. 
Nejdříve je třeba vykopat jámu asi 50-60 cm hlu-

bokou o půdorysu cca 50 x 50 cm. Vykopanou
hlínu ponecháme vedle jámy. Dále si připravíme
metrový kůl o průměru asi 10 cm, který zapustíme
dovnitř jámy. Současně těsně vedle jámy rozdělá-
me oheň, do něhož dáme rozpálit kameny. Do
ohně nikdy nedáváme kameny vytažené z potoka,
protože by je pára roztrhala. Mezitím připravíme
maso (nejlépe vepřové), které osolíme, okořeníme
a zabalíme do kopřiv nebo velkých listů devětsilu.
Pokud nejsou kopřivy nebo devětsil, může tyto
byliny nahradit obyčejná tráva. Po ruce bychom
měli mít i nádobu s vodou. A pokud chceme dusit
maso i s bramborami, je zapotřebí si je připravit. 
Když jsou kameny dost rozžhavené, nasypeme na
dno jámy žhavý popel a kameny (pozor: horký ká-
men vypadá stejně jako kámen studený). Na ka-
meny dáme brambory, na ně zabalené maso. Jámu
zaházíme hlínou, udusáme, vytáhneme kůl a do
díry nalijeme vodu. Otvor ucpeme drnem a hlí-
nou. Maso se v přírodním hrnci dusí asi hodinu a
půl. V případě, že je maso větší, trvá vaření déle.
Pak se jáma vykope a maso vynikající vůně i chuti
lze servírovat. Pečení a dušení pod obráceným ko-
tlíkem je vhodné třeba pro přípravu kuřete. Maso
se osolí, okoření a položí na misku. K málo tuč-
ným masům (tedy i na kuře)  je nutno přidat tuk a
do misky nalít vodu. Miska se položí pod kotlík,
který zahrneme žhavým popelem. Ten se může
přidat i během pečení, ale nikdy se nesmí nad kot-
líkem oheň udržovat. Maso by se spálilo. Dobrou
chuť!                          Vladimír ROGL, Stehelčeves

Říkanka ze Řevnic
V čísle 10/07 NN jsme vám představili řevnické-
ho veršotepce Jindřicha Nováka. Říkanek složil
stovky. Pár z nich poslal také Našim novinám,
které je postupně zveřejňují. (NN)

Smutná procházka
Chodíval jsem krásným lesem,

Kde rost’ smrk i jalovec.
Dnes jdu smutně po pasece,

Řádil tady kůrovec.

Jindřich NOVÁK, Řevnice

Jiřičky svá hnízda na nádraží
přece jen nakonec dostavěly
Stálými obyvateli řevnického nádraží jsou vlaš-
tovky, přesněji řečeno jiřičky. Vracejí se sem vždy
po zimě, aby založily novou generaci. Každý rok
vyhledávají svá hnízda, mnohdy v zimě obsazená
vrabci. Letos zažily velké zklamání. Nádraží při
rekonstrukci dostalo nový vzhled, hnízda byla
zbourána a trámy natřeny olejovou barvou, jež po
zaschnutí zůstala hladká a tvrdá. Při jejich příle-
tu navíc panovala vedra a sucha. Nezbylo nic ji-
ného, než na starých místech začít stavět hnízda
nová. Na tůních ani v řece nebylo bahnitých míst,
která skýtají potřebný materiál. To, co se jim po-
dařilo vyhledat, se na nabarvených hladkých trá-
mech neudrželo. Bylo smutné dívat se na jejich
úsilí, které přinášelo jen skromný výsledek. Bláto
odpadávalo a stavba nového hnízda pokračovala
jen pomalu. Konečně se nad nimi příroda smilo-
vala a malá dávka deště urychlila jejich díla.
Dnes je na řevnickém nádraží znovu početná ko-
lonie hnízd. V ranních hodinách ovládne nástu-
piště radostné štěbetání. Z hnízd vykukují černo-
bílé hlavičky a s nelíčenou radostí vítají nový den
a někdy i nový život, který se rodí pod teplými
bříšky z nakladených vajíček. Vítejte, vy stavitelé
i vaše nové pokolení! Vaše píle nám budiž příkla-
dem. František ŠEDIVÝ, Řevnice

Nemám nerad neuklizené stoly, zvláště na zahra-
dě po nočním bujaření. Uklidťe to! volávají ženy.
Nikdo nemusí vidět všechny ty prázdné flašky!
Nenapadá mě, kdo by po ránu druhým lidem na-
kukoval na pozemek, vcházel na zelený pažit a do
deníčku drobných společenských
prohřešků značil, že na umouněné
desce se na slunci vyhřívá sedm
hnědých sklenic, ulepený nůž, poo-
tevřená konzerva s játrovým krémem, na jejichž o-
kraji zaschly paštikové ospánky.
Ženy nechtějí zanechat stopy po večerním juchá-
ní, žádají čistý stůl. Připomíná mně to pracovně
operační stolec pro psy. Sebeušlechtilejší rodinný
miláček nerezový povrch pomočí, pokálí, pošlape,
personál po výkonu desku bleskově vypulíruje – a
další psí pán může na holení…
Neexistuje jenom pásová výroba, ale i pásové při-
jímání návštěv na zahradě pod pestrobarevným
stínovníkem, kdy býváme pozváni na oslavu naro-
zenin v sobotu v 10.30 hodin. Potom zjišťujeme, že
oslavenkyně nic nesvěřuje náhodě, uvolněnost jen
předstírá, protože první hosty musí omaleným
způsobem vyexpedovat těsně před polednem, před
nástupem páru číslo dvě. Rovněž ona dvojice vy-
cítí, že se stala pouhou povinnou mechanickou
součástkou v soukolí, kolečkem, které se dá na-

hradit jakýmkoli jiným. Tato oslavovaná zvládá i
roli zahradní hostesky, kuchařky, barmanky cere-
moniářky, jenž se dokáže mnohokrát za den pro-
měnit na u(od)klízečku. 
Zabýval se vůbec někdo výzkumem odlišných po-

hledů na časování úklidu, aby se
spolu v manželství střetli partneři,
kteří minutu po slavnostním obědě
se svorně chopí utěrek a mycího ná-

dobíčka, aby vycídili použité nádobí, anebo setr-
vají u tabule a nenechají si nádherné chvíle kazit
rubem, příkrým: Večírek  skončil, zapomeňte! 
Sám straním doznívání.                   
Proto venku poránu rád předstupuji před stůl s
pozůstalými předměty, které vykouzlily svůdná zá-
tiší, inspirující fotografy typu Jana Saudka. Někdy
ani nemusíme strojit sebe a hostinu. Pokud se
chceme pokochat nádechem dekadence, postačilo
by dílo vytvořit uměle. A nevěřte, že moje neúkli-
duchvála vyvěrá z  toho, že v  lahvích či pohárcích
téměř pokaždé nacházím pivní, vinné nedopitky… 
Coby pokus o pointu bych mohl uvést, že živno-
stenské úřady zaspaly, pokud chci dát ve známost,
že nutněji než architekta potřebuji profesní slou-
čeninu zahradního uklízeče spolu s aranžérem
prvotřídního stolového bordýlku…  

Kamil KOVÁŘ, Klimkovice

Tak zvaný Setonův hrnec se používá k vaření bez
pomoci nádob.   Kresba Jiří PETRÁČEK 

FEJETON

Potřebuji aranžéra stolového bordýlku!
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Pouťovou mši svatou sloužil kardinál
NA SKALKU NAD MNÍŠKEM POD BRDY VYRAZILO SE ZPĚVEM BAROKNÍCH PÍSNÍ PROCESÍ

Mníšek pod Brdy – Slavná Skalec-
ká pouť se 21. a 22. července kona-
la v Mníšku pod Brdy. Církevní i
světský program byl bohatý.
V sobotu 21. července, brzy zrána,

se vydalo od kostela sv. Václava na
Skalku poutní procesí. Hrou na do-
bové hudební nástroje a zpěvem ba-
rokních písní oznamovalo, že Ska-
lecká pouť právě začíná. 
V barokním areálu Skalka byl při-
praven bohatý program. Pěvecký
sbor Václav z Čisté u Rakovníka již
tradičně vytvářel slavnostní náladu
před mší i v jejim průběhu.
Slavnostní mši svatou sloužil kardi-
nál Miloslav Vlk. V promluvě hovo-
řil o přírodě, která nás obklopuje, a v
jejímž náručí se nyní nacházíme, o
jejím blahodárném účinku na tělo i
duši. Hovořil o vztazích mezi lidmi,
o tom, že známé rčení: Oko za oko…
nikam nevede. Jediný způsob, jak
dosáhnout vyrovnanosti a klidu, je
umět odpouštět. Jeho slova se záj-
mem poslouchali nejenom věřící.
V kostelíku sv. Maří Magdalény byla
vernisáž výstavy obrazů Olgy Stár-
kové z Prahy. Dárkové předměty při-
pravila OÁZA a terapeutická komu-
nita Magdaléna. Nechybělo ani ob-

čerstvení. Pro dětské návštěvníky
přichystala OÁZA Pouťovou cestu
lesem s plněním různých úkolů.
V prostorách kláštera po obědě začal
koncert souboru staré hudby Ritor-
nello pod vedením sbormistra Mi-
chaela Pospíšila, který nás přivítal
slovy: Drazí pozůstalí… Část lidí
totiž odešla, ale i tak nás byl plný
sál. Kdo zůstal, nelitoval. Účinkující
nás dokázali rozesmát, rozezpívat i
roztleskat. Závěrem několik přídav-
ků, k odchodu se neměl nikdo. Řidič
autobusu, jež rozvážel ty, kterým
chůze dělá potíže, naštěstí počkal.
Letošní pouť na Skalce měla zvláštní
atmosféru a mezi lidmi se o tom
hodně mluvilo. Způsobila to slova
pana kardinála, jež nás nasměroval
do klidu, bylo to přírodou – svěží,
ozdravnou, prozářenou sluncem a
bylo to lidmi, kteří se na pouti sešli.
Bylo to přítomností pana starosty a
jeho paní, kteří se slavnosti zúčastni-
li poprvé. Letošní Skalecká pouť se
vydařila! Marie SADILOVÁ

Pomocí SMS zpráv
rychta přeje i varuje
Hlásná Třebaň - Informování oby-
vatel Hlásné Třebaně o obecních
věcech pomocí SMS zpráv má
ohlas. Mobilní telefon používá
skoro každý, proto se rozesílají ofi-
ciální informace z radnice tímto
způsobem zdarma.
„Občané se tak v případě nutnosti
dozvědí o katastrofách, jako je třeba
velká voda. Ale lidé - dokonce i cha-
taři -  si rádi připlácejí také za nad-
standard,“ řekla NN tajemnice úřadu
Ilona Gartová, která je často rozesi-
latelkou zpráv. Mezi nadstandard pa-
tří třeba kulturně společenské zprá-
vy. V Hlásné Třebani se stalo zvy-
kem, že obecními »smskami« přeje
občanům k jejich významným dnům
starosta obce. „Protože toto rozesílá
přes počítač, mnozí pak shánějí sta-
rostovo číslo, a chtějí mu osobně dě-
kovat. Většinu jeho osobní zájem tě-
ší,“ dodala Gartová. (šm)

Principálka objevila
slavného příbuzného
Řevnice - Mohl být druhým Filou
nebo Špálou! říkají výtvarní kritici
o akademickém malíři Daliboru
Marečkovi - příbuzném Řevničanky,
principálky zdejšího ochotnického
souboru Alice Čermákové. 
„Specializoval se na krajiny a por-
tréty, byl velice taletovaný a stal se
i členem spolku Mánes,“ říká o
prastrýci Čermáková. „Bohužel se
nestačil stát slavným,“ dodává.
Jan Dalibor Mareček - žák Sejpky a
Boudy - zemřel ve třiceti letech na
tuberkulózu. Psal se rok 1945. 
„Rozhodla jsem se s pomocí příbu-
zných našeho Daba, jak se mu říka-
lo, znovu objevit a všem představit.
Našli jsme pamětníky, zápisky, ro-
dinné dokumenty a dali dohromady
jeho druhou velkou samostatnou
posmrtnou výstavu. Ta první - rok
po jeho smrti, byla spíše ještě tryz-
nou,“ dodala Alice Čermáková,
která pro Marečkovy obrazy, jenž
jsou i ve vlastnictví Národní gale-
rie, zajistila výstavní síň S.V.U. Má-
nes Diamant v Praze. Tady budou
díla muže, který se důvěrně přátelil
s herečkou Marií Vášovu k vidění od
8. srpna do 2.září. „Byl to zajímavý
člověk a hlavně úžasný výtvarník.
Zaslouží si pozornost nejen kvůli
sobě, ale hlavně pro neotřelý výt-
varný pohled,“ dodala malířova
praneteř. (šm)

Soutěž o ceny: Vymyslete jméno pro čerta!
Mníšek pod Brdy – Zámek v Mníšku pod Brdy vyhlásil o Skalecké pouti
soutěž o jméno čerta ze zámecké pověsti o tom, proč má zámek pouze
tři věže.
Ve Velké jídelně mníšeckého zámku můžete vidět podobu čerta - neškodné-
ho dobráka, se kterým Servác Engel z Engelsflussu - pražský měšťan pový-
šený do šlechtického stavu uzavřel smlouvu, jež podepsal vlastní krví. Čert
měl pomoci dostavět Engelovi zámek, a to do prvního zakokrhání. Engel se
měl rád, a proto si jednoho kohouta schoval doma. Když nad ránem viděl
čerta, jak přináší čtvrtou věž, tak kohouta probudil. Kohout zakokrhal a čert
čtvrtou věž upustil na Černolických skalách. Kohouta, který zachránil zá-
meckému pánovi život, můžete také na zámku vidět. Je v Přípravně, kde mů-
žete obdivovat také stařičký lis na citrony či historický kávovar.  
Loutku čerta věnovala zámku řevnická výtvarnice Dagmar Renertová, jež
bude mít v září na zámku výstavu. Její dílo obdivovala i dánská královna. 
V zámecké pokladně mohou všichni návštěvníci – děti i dospělí, navrhnout
čertovi jméno a hodit je do soutěžní krabičky. Koncem září bude čert po-
křtěn. Autor jména získá večeři zdarma v zámecké restauraci U Saturnina a
stráví jednu noc na zámku. (jdi)

Řevnice – Dejvické divadlo a Či-
noherní klub se koncem srpna
představí v řevnickém Lesním di-
vadle. Již potřetí se zde koná festi-
val Lesní slavnosti divadla.
Příznivcům Thálie bude patřit Lesní
divadlo poslední tři dny v srpnu, te-
dy ve středu 29., čtvrtek 30. a pátek
31. 8. Začátky představení jsou vždy
od 20.00 hodin.  
Novinkou je, že se zde letos prvně
představí dva divadelní soubory. 
„Dosud byly Lesní slavnosti jen
představením Dejvického divadla,
letos je doplní Činoherní klub,“ up-
řesnila Tereza Erbenová ze společ-
nosti, která je pořadatelem festivalu.
A co bude na programu? Ve středu
29. 8. uvede Dejvické divadlo Sha-
kespearova Hamleta s Jaroslavem

Pleslem, Jiřím Langmajerem a Ha-
nou Seidlovou v hlavních rolích. Ve
čtvrtek sehraje Činoherní klub ko-
medii Woody Allena Sex noci svato-
jánské, kde diváci uvidí Mahulenu
Bočanovou, Oldřicha Víznera, Vla-
dimíra Javorského, Lenku Skopa-
lovou, Jaromíra Dulavu a Martinu
Menšíkovou. Festival ukončí v pátek

Dejvické divadlo komedií Doyla
Doubta Černá díra. V té se představí
Martha Issová, Simona Babčáková,
David Novotný, Ivan Trojan a další.
Letos je festival spojen rovněž s cha-
ritou. „Část výtěžku z představení
poputuje na konto pražského Klubu
nemocných cystickou fibrózou,“ do-
plnila Erbenová.    Pavla ŠVÉDOVÁ

ČERT. Loutka čerta, kterou pro zá-
mek v Mníšku pod Brdy vyrobila
řevnická výtvarnice Dagmar Rener-
tová.          Foto Jana DIGRINOVÁ

PO ŽENITBĚ SLAVNOSTI. V závěru července uvedli v řevnickém Lesním
divadle místní ochotníci Gogolovu hru Ženitba (na snímku zleva R. Tichý a
I. Tamchyna. V závěru srpna se zde na Lesních Slavnostech divadla před-
staví profesionálové. Foto Pavel JÍLEK

V lese se představí profesionálové
V ŘEVNICÍCH SE V ZÁVĚRU SRPNA POTŘETÍ KONAJÍ LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA

Mateřská škola Černošice, Topolská

HLEDÁ UČITELKU 
s nástupem od září 2007. Předpokladem pro výkon funkce je

hezký vztah k dětem a zájem o práci s dětmi. V případě dota-
zů nebo zájmu kontaktujte ředitelku MŠ 

Kateřinu Mandovou na tel.: 606172758.
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Svinařský turnaj vyhráli domácí borci
VYPJATÉ FINÁLOVÉ DERBY TRADIČNÍHO POUŤOVÉHO KLÁNÍ ROZHODL DVĚ MINUTY PŘED KONCEM ŠŤASTNÝ

Svinaře - Svinařské hřiště V Nádynku bylo
dějištěm dalšího ročníku tradičního Pouťového
turnaje. Za ideálního počasí, až na občasný sil-
nější vítr, bojovalo o vítězství šest mužstev.

Oproti minulým letům to byla skromná účast. Ve
Svinařích se scházelo osm i deset mužstev. To ale
nebránilo tomu, aby se na trávníku neodehrávaly
zajímavé duely, někdy i silně pod vlivem vypja-
tých emocí. Po bojích ve skupinách a semifinálo-
vých utkáních se do finále probojovaly týmy do-
mácích Svinař a Hatí. V derby byly nakonec

úspěšnější domácí, jimž triumf zajistil dvě minuty
před koncem Šťastný, jinak hráč zadnotřebaňské-
ho Ostrovanu. Třetí skončila Liteň. Nejužitečněj-
ším borcem finále byl vyhlášen Stanislav Krbec,
také známá postava třebaňského fotbalu. Ten, ač
již ve zralém věku, několikrát prokázal, že bran-
kařské umění ještě nezapomněl. Jiří PETŘÍŠ

Karlštejn - Po nevydařené sezoně v
první lize se karlštejnský ženský A-
tým po roce vrací do druholigo-
vých vod. Přípravu na podzimní
boje zahájí 12. srpna, kdy se v přá-
telském zápase utká s týmem Nor-
cross Soccer Academy z americké-
ho Ohia, který bude v Čechách na
soustředění.
Přesto, že herní projev Karlštejna ne-
byl v minulé sezoně nejhorší, v nej-
vyšší soutěži se udržet nedokázal.
„Zaváhali jsme hlavně na podzim. Na
jaře se naše hra zlepšila a dokázali
jsme hrát vyrovnanou hru i s týmy z
čela tabulky. Fotbal se ale hraje na
góly a těch jsme nenastříleli tolik, ko-
lik bylo na udržení v první lize tře-
ba,“ řekl vedoucí karlštejnských fot-
balistek Petr Pekárek. „Jede se dál a

nás čeká další těžký úkol – prosadit
se v druhé lize, která bude mít letos
mnohem větší prestiž než dosud. By-
ly sloučeny východočeská a západo-
česká divize a boje o čelo tabulky, bu-
dou mnohem atraktivnější,“ dodal
Pekárek s tím, že jeho tým posílil. Už
na jaře se Karlštejnu podařilo získat
Terezu Pištekovou z Hradišťka, sesta-
vu posílí i hostující sparťanky Petra
Ondrušková a Veronika Kozáková.
Karlštejn nyní čeká příprava. Zahájí ji
exhibicí s americkým celkem, násle-
dovat bude soustředění u Orlické pře-
hrady a tvrdý trénink. „Pracovat se
bude hlavně na kondičce,“ dodal
Pekárek s tím, že první ligové utkání
čeká Karlštejn 9. září s Plzní. Den
před tím hraje třetiligový B-tým der-
by s Mořinou.      Ondřej JAHELKA

Sport po okolí
VŠERADICE. Přátelský zápas sehráli poslední
červencovou sobotu fotbalisté Všeradic a Osova.
Osovští hned v první půli nastříleli do všeradické
branky tři góly, další dva přidali po změně stran.
Všeradice jen snížily na konečných 1:5. Celé
utkání měl Osov převahu. Možná je to i tím, že do
Osova přišel nový trenér J. Kocman a na hostová-
ní hráč M. Chvojka.       Simona HOŠŤÁLKOVÁ
HLÁSNÁ TŘEBAŇ. Každé pondělí a skoro kaž-
dý čtvrtek se i o prázdninách scházejí hlásnotře-
baňští volejbalisté. Na hřišti hned proti obecnímu
úřadu se tu hraje vždy od 20.00.  Zapinkat si může
přijít kdokoliv. (šm) 

Řevnice – Na piráty si letos na let-
ním táboře hráli děti z řevnického
oddílu Tuláci. Na rozbouřené mo-
ře se děti pomyslně přenesly ještě
před odjezdem na tradiční místo –
louku u Rosovic na Dobříšsku. 
„Všem na vědomost se dává, že já,
pirátka a bukanýrka Špunt, verbuji ty
nejstatečnější piráty na dalekou ces-
tu napříč světovými moři. Každému,
kdo se přidá, slibuji nalezení veliké-
ho pokladu, po kterém touží celý
Karibik,“ zahájila celotáborovou hru
Zuzana Kusbachová, vedoucí oddí-
lu, která má přezdívku Špunt.
Hned první prázdninovou sobotu dě-
ti vyrazily za kopce k Rosovicím.
Tamní louka se proměnila v pirát-
skou loď se vším všudy, byl tu stěžeň
se strážním košem, kotva, plachty,
nechyběly ani kajuty pro dvaadvacet

odvážných pirátů. „Jelikož jsme jako
oddíl získali cennou mapu k pokladu
slavného Henryho Morgana, přidali
se k nám i ostřílení piráti, kteří se zá-
hy stali členy důstojnictva. A tak se
posádka mohla nalodit na Lousianu
a vyrazit po stopách slavných pirá-
tů,“ popsala náplň prázdninových
dní Kusbachová. Během dvou týdnů
plavení se po moři děti plnily zkouš-
ky, hrály hry a soutěžily. Navštívily
španělského krále, zažily noční vý-
pravu na ostrov lidojedů. Na závěr
vykopaly truhlu plnou triček s tábo-
rovým potiskem. „Pokud jste zvěda-
ví, jaká dobrodružství zažije náš od-
díl příště, přijďte se podívat v září na
schůzku,“ vyzývá Kusbachová 
Tábor má za sebou i další řevnický
oddíl – Bobři. Ti strávili dva týdny
na Rokycansku.    Pavla ŠVÉDOVÁ

Tuláci si hráli na piráty
ŘEVNICKÉ DĚTI NAVŠTÍVILY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLE

Nohejbalový turnaj se konal v Zadní Třebani. Foto Karel ČECH
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Utkají se s Američankami
KARLŠTEJNSKÉ FOTBALISTKY SE CHYSTAJÍ NA II. LIGU

Nad nohejbalovou sítí 
kralovalo družstvo Vatiny
Zadní Třebaň - Na zadnotřebaňském Ostrově
se konal třetí ročník nohejbalového turnaje Ve-
černíčkův memoriál. 
Večerníček byla přezdívka pro Miroslava Rolince,
výraznou postavu třebaňského nohejbalu konce
80. a začátku 90. let, který před třemi lety podle-
hl zákeřné chorobě. Šest tříčlenných mužstev si to
rozdalo systémem každý s každým. Nakonec se z
vítězství radovalo mužstvo Vatiny (se smečařem
Břížďalou), které mělo lepší vzájemné utkání s
Tmaní (kde paradoxně hráli dva Třebaňáci Pišna
a Petříš, ale smečař byl z Tmaně). Třetí skončila
trojice hrajíci pod názvem Ostrov, jejíž lídrem byl
nestárnoucí Antonín Ballek. (mák)

STŘELEC. Mezi opory družstva Svinař na pouťovém turnaji patřil Martin Hrubý (vlevo), který soupe-
řům nastřílel několik branek. Foto NN M. FRÝDL


