
Papež mě pohladil po hlavě…!
NA SETKÁNÍ SE SVATÝM OTCEM BYL POZVÁN I ŘEVNIČAN FRANTIŠEK ŠEDIVÝ

Třehusk bude hrát krajanům
v rumunském Banátu
Poberouní, Rumunsko – Začátkem září vyrazi-
la tříčlenná výprava od Berounky za krajany
do českých vesnic v rumunském Banátu. Po
měsíci doputovalo z Rumunska pozvání pro
staropražskou kapelu Třehusk: „Přijeďte nám
zahrát na naše posvícení!“
Šest vesnic v horách na rumunsko-srbském pome-
zí založili Češi, kteří sem dorazili od Plzně, So-
botky či od Berouna, v první čtvrtině 19. století.
Od té doby zde jejich potomci po generace udržu-
jí jazyk, písničky, zvyky i  tradice vlasti svých pra-
prapředků. Včetně například posvícení. V Gerní-
ku, odkud přišlo pozvání, slaví – podobně jako v
mnoha vesnicích u Berounky či na Brdech – v
polovině října posvícení svatohavelské. Třehusk
bude krajanům vyhrávat v neděli 18. i v pondělí
19. 10. (Viz strana 6) (mif)

Poberouní – Návštěvu papeže Benedikta XVI. v
České republice si nenechalo ujít také několik
desítek lidí z dolního Poberouní. Od Berounky
také pocházel dar, který papežovi předal praž-
ský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk.
Přímo na Pražský hrad byl na sobotní slavnostní
akt pozván někdejší politický vězeň a bývalý  zad-
notřebaňský kronikář František Šedivý. 
„Když papež při příchodu do sálu a pak i na od-
chodu kynul okolostojícím, tedy i mně, cítil jsem

zadostiučinění za dlouhá léta mého věznění, i za
období po nich, kdy jsme žili jako ve velkém kon-
centráku a nemohli ani pomyslet, že se s papežem
setkáme,“ řekl Šedivý. Tehdy prý by jej nenapadlo,
že by se kdy s hlavou církve setkal. „Dostat se do
Španělského sálu znamenalo naprosto opotřebovat
pozvánku. Museli jsme ji totiž ukazovat na mnoha
místech,“ řekl Šedivý a přiznal, že právě víra mu v
mnohém pomohla. „Kdo měl víru, vztah k tomu,
co ho vede, co řídí jeho život, bylo pro něj snazší
tato léta překonat. Jsem křesťan a věděl jsem, že
můj život je řízen nějakými pravidly, která mu udá-
vají směr,“ dodal Šedivý.
Za papežem do kostela Panny Marie Vítězné přije-
li i zástupci mladé generace, třeba jedenáctiletý
Tomáš z Černošic. Ten s ostatními netrpělivě če-
kal, zda mu osobně Svatý otec požehná. „Bylo to
nádherné, pohladil mě po hlavě a požehnal mi,“ ří-
kal Tomáš.  Právě pro toto setkání rodin s dětmi si
papež připravil speciální modlitbu. Hovořil hlavně
o jedné z nejvyšších hodnot života – dobré rodině.
(Dokončení na straně 3) Pavla ŠVÉDOVÁ

6. října 2009 - 20 (504) 7 Kč

Stovky lidí na rozhledně

Několik stovek pěšáků i cyklistů si na svatého
Václava a víkend před ním udělalo výlet na roz-
hlednu Studený vrch nad Malým Chlumcem. Vy-
hlídková věž, z níž je při dobré viditelnosti možné
spatřit i Šumavu, bude znovu přístupná o státním
svátku 28. října.           Text a foto NN M. FRÝDL

Žena neotevírala, byla mrtvá
Dobřichovice - O život starší ženy, která obývala dům
v ulici 5. května, se její blízcí obávali 27. září. Jejich
obavy byly namístě - hasiči ženu našli mrtvou.
Důchodkyně měla být údajně doma, ale na zvonění ani
volání nereagovala. Proto byli přivoláni řevničtí hasiči.
Těm se podařilo zámek překonat, ale v bytě našli jen ob-
rovský nepořádek. Hasiči si tedy oblékli ochranné oble-
ky, začali byt prohledávat a po chvilce našli jeho obyva-
telku mrtvou. Po vyšetření úmrtí kriminálkou hasiči po-
mohli mrtvou přenést do vozu pohřební služby. (vš)

VZHŮRU NA HRAD. Starosta Karlštejna Miroslav
Ureš (vlevo) a kastelán Jaromír Kubů v průvodu
historického karlštejnského vinobraní, které se za
nádherného počasí konalo poslední zářijový ví-
kend. (Viz strana 4) Foto NN M. FRÝDL

Míša vyhrála pěveckou soutěž a dostane vstupenky na Pink
Bývalá dlouholetá členka dětské muziky Notičky, hornistka a nyní též frontmanka skupiny Černá Mamba,
Míša Macourková z Řevnic se zúčastnila soutěže v karaoke pořádané společností T-mobile a - vyhrála!
„Lákaly mě lístky na koncert zpěvačky Pink, proto jsem to zkusila a vyšlo to,“ řekla potěšeně Míša. Pod-
mínkou bylo nazpívat  dvě písně, přičemž Míša si vybrala skladbu Spomal od Kataríny Knehtové a An-
gels od Robbieho Williamse. Písničky bylo možné nazpívat na internetu, ve vybraných kinech, ale i v ka-
raoketaxi, které si mohl každý zavolat. O vítězi pak rozhodlo hlasování na internetu, ze kterého vyšla ví-
tězně právě Macourková. Svůj um Míša předvede 17. 11. na oslavě Našich novin, kde vystoupí se svou
kapelou. Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

Naše noviny oslaví narozeniny.
S Klímou, Rakem i Pilarovou
Poberouní – Dvacet let už kolem dolní Beroun-
ky a pod severními svahy Hřebenů vycházejí
Naše noviny. Na narozeninovou oslavu si po-
zvaly umělce, kteří jsou doma ve stejném kraji
jako ony. A navíc Evu Pilarovou.
Tištěné Naše noviny začaly vycházet bezprostřed-
ně po listopadové »revoluci« v roce 1989. Proto se
také jejich letošní oslava bude konat 17. listopadu,
tedy v den, kdy se před dvaceti lety daly události
do pohybu. V řevnickém kině bude připravena vý-
stava fotografií i plakátů, v programu promluví
pamětníci a vystoupí umělci, kteří jsou stejně jako
NN doma v Poberouní: Josef Klíma, Matěj Rak,
Notičky, Alotrium a další. Vrcholem oslav bude
koncert skvělé zpěvačky, několikanásobné »zlaté
slavice« Evy Pilarové. (Viz strana 2) (mif)

Historický motorák

vyjel letos naposledy

a další informace z našeho kraje
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Poberouní – Čas vyhlášení letošní-
ho nositele prestižní Ceny Našich
novin - Ceny Arnošta Tučka se blí-
ží. Na světě je desítka finalistů, ze
kterých redakční rada nezávislého
poberounského občasníku vybere
jednoho člověka. Bude to ten, kte-
rý se podle jejího mínění v letoš-
ním roce nejvíce zasloužil o povze-
nesení a kulturní rozvoj regionu.
Uvedenou desítku vybírala z 25 na-
vržených kandidátů společně re-
dakční rada a tzv. Akademie laureá-
tů, tj. těch, kteří tuto Cenu obdrželi v
letech minulých. Dorazily také hlasy
čtenářů, jež podpořily navržené kan-
didáty, v některých případech navrh-
ly i kandidáty nové. Z těchto hlasů
bude během vyhlášení Ceny 17. 11.
v řevnickém kině vylosován jeden
čtenář, který obdrží věcný dar i 2 000
Kč a zároveň bude odměněn kandi-
dát s nejvyšším počtem čtenářských
hlasů. Své hlasy někomu z vybrané
desítky můžete samozřejmě dál  po-
sílat na adresu redakce (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň nebo na e-
mail: redakce@nasenoviny. net). 
Nositelem Ceny NN - Ceny A. Tuč-
ka za rok 2009 bude jeden z těchto
kandidátů:
1. Pavel Blaženín, Černošice - za
organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za ochotu a po-
moc s akcemi NN

2. Stanislava Frýdlová, Zadní Tře-
baň - za dlouholetou obětavou práci
pro společenské dění v regionu a za
práci pro Naše noviny
3. Petr Holý, Řevnice - za dlouhole-
tou práci pro národní házenou i za
podporu a popularizaci sportu mezi
dětmi i dospělými
4. Miloš Chroust, Řevnice - za neú-
navnou a dlouhodobou pomoc při
pořádání kulturních akcí v regionu
5. Božena Musilová, Dobřichovice
- za mnohaleté osvícené vedení zad-
notřebaňské málotřídky, spolupráci
při pořádání akcí
6. Jiří Oberfalzer, Praha - za dlou-
holetou a soustavnou podporu kultu-
ry a společenského dění v dolním
Poberouní i na Podbrdsku
7. Pavla Petrová, Leč - za dlouhole-
tou, soustavnou a obětavou práci s
dětmi v dětské lidové muzice
Notičky
8. Dagmar Renertová, Řevnice - za
mnohaletý přínos regionální kultuře,
za výchovu nových generací umělců 
9. Vladimír Roztočil, Svinaře - za
povznesení podbrdského regionu, za
dobré vedení obce Svinaře
10. Ivo Tamchyna, Řevnice – za ve-
dení a pomoc divadelním »mládež-
níkům«, za usilovné hraní v ochot-
nickém souboru a další pomoc roz-
voji kultury nejen v Řevnicích 

Josef KOZÁK

Opět se budeme věnovat událos-
tem, o kterých v minulých letech
psaly Naše noviny. Tentokrát jde o
rok 2005.
Začátek roku byl ve znamení sněhu -
ZÁVĚJE POHŘBILY I SANITKU
(NN 4/2005). Evropa si připomněla
výročí konce války - ODBOJÁŘI
DOSTALI MEDAILE (NN 9/2005),
poberounská kapela Třehusk oslavi-
la dvacet let trvání - NAROZENINY
TŘEHUSKU ZAVRŠIL OHŇO-
STROJ (NN 14/2005) a zadnotře-
baňská málotřídka slavila také, ale o
pět let méně - MÁLOTŘÍDKA OS-
LAVILA PATNÁCTÉ NAROZENI-
NY (NN 18/2005). 
Starostové vyrazili na zkušenou do
světa, konkrétně do Francie - STA-
ROSTOVÉ VYRÁŽEJÍ DO FRAN-
CIE (NN 23/2005), vznikla kniha o

Dolním Poberouní - KNIHU DOL-
NÍ BEROUNKA POKŘTILI AU-
TOŘI (NN 20/2005) a plánovaná vý-
stavba domů na Halounech vzbudila
obrovský ohlas - NEDOKÁŽU PO-
CHOPIT KRÁTKOZRAKOST
STAROSTŮ! (NN 3/2005). 
Naše noviny zorganizovaly další jíz-
du parního vlaku - NAD BRDY
STOUPALA PÁRA (NN 19/2005),
vyhlásily nositelku Výroční ceny,
Michaelu Šmerglovou -   OCENĚNÍ
BERU JAKO MILÉ VŠIMNÉ! (NN
23/2005) a navrhly založení divadel-
ní ceny ochotnice Marie Křivánko-
vé, což zůstalo do dnešních dnů bez
odezvy - VYHLAŠME CENU MA-
RIE KŘIVÁNKOVÉ! (NN 10/05).
Událost dvacetiletí bude vyhlášena
17. listopadu v rámci oslav 20 let
Našich novin.              Josef KOZÁK

Cena NN: Desítka finalistů je na světě
DRŽITEL PRESTIŽNÍHO OCENĚNÍ BUDE SLAVNOSTNĚ VYHLÁŠEN 17. LISTOPADU V ŘEVNICKÉM KINĚ

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na oslavu

20 LET NAŠICH NOVIN
spojenou se vzpomínkou na listopad 1989

Kino Řevnice 17. 11. 2009, 15.00: Josef KLÍMA, Jan Matěj RAK, KLÍČEK, NOTIČKY,
KAPIČKY, ALOTRIUM, PROMĚNY, TANGO BAND, TŘEHUSK, ČERNÁ MAMBA...

Výstava fotografií a dokumentů, udělení Ceny Našich novin, vyhlášení 
Události  uplynulého dvacetiletí. Vstup volný.

Kino Řevnice 18. 11., 19.00: Předvánoční koncert Evy PILAROVÉ a její skupiny
Předprodej vstupenek od 9. 10. na tel.: 257 720 847. Vstupné 250/200 Kč, v předprodeji 200/150 Kč.

Pomozte nám najít Událost uplynulého dvacetiletí
O ČEM NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK REFEROVAL V MINULÝCH LETECH - 10)

V POSLEDNÍ ROLI. Poslední rolí nadšené ochotnice Marie Křivánkové byl
trpaslík ve hře Prozlobit se do pohádky (a zpátky).         Foto NN M. FRÝDL

KANDIDÁT. Kandidát Ceny Našich novin 2009, Řevničan Ivo Tamchyna v
divadelní hře Fantom Morrirsvillu. Foto Jakub KENCL
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Měl jsem tu čest být pozván jako
místopředseda Konfederace politic-
kých vězňů ČR k oficiálnímu uvítání
papeže Benedikta XVI. Stalo se tak
ve Španělském sále pražského hra-
du, těsně po jeho příjezdu do Prahy.
Setkání organizovala kancelář prezi-
denta ČR spolu s Českou biskupskou
konferencí. Touto slavností byla za-
hájena papežova třídenní pouť po
místech, která jsou zapsána jako pa-
mátná, či spíše posvátná v našich dě-
jinách.
Španělský sál byl zaplněn do posled-
ního místečka. A nebyli tu hosté le-
dajací. Rektoři vysokých škol se zla-
tými řetězy a historickými znaky, cír-
kevní hodnostáři, biskupové v čele s
kardinálem Miloslavem Vlkem, sta-
rostové pražských městských částí,
rovněž se zlatými řetězy, generálové,
ministři současní i bývalí, předsedo-

vé obou komor PČR, poslanci i se-
nátoři, herci, hudebníci i další uměl-
ci. Nemalou část tvořili zástupci
společenských organizací dotvářejí-
cích spektrum života celé země. V
sedmnáct hodin byli vpuštěni zástup-
ci medií, televizní štáby i novináři. 
Po krátké odmlce vešli do sálu ofici-
ální hosté, předseda vlády J. Fischer
s chotí, předsedové obou komor
Parlamentu ČR a exprezident Václav
Havel s chotí. Slavnostní atmosféru
vytvořil úvodní skladbou orchestr
Hradní stráže. Za zvuku fanfár vs-
toupil papež Benedikt XVI. doprová-
zen prezidentem republiky a jeho
chotí. První hovořil jako představitel
hostující země prezident Václav
Klaus. V projevu představil ty, kteří
se slavnosti zúčastnili a přivítal je-
jich jménem Sv. Otce. Česká filhar-
monie věnovala vzácnému hostu
Dvořákovo Te Deum. Po jeho před-
nesu se ujal slova sám papež Bene-
dikt XVI. Hovořil anglicky. Obsah
jeho projevu lze shrnout: pravda,

láska k bližnímu, smír, tolerance. To,
čeho se lidem nedostává. Tedy vlast-
ně výzva hlavy křesťanstva k lidstvu.
V tomto tónu se pak nesly všechny
jeho další projevy. V sále zavládla
zvláštní atmosféra. Sv. Otec jistě na-
byl dojmu, že je opravdu vítán a pří-
tomní dávali důstojně najevo radost

ze setkání. Asi po hodině byla slav-
nost ukončena a prezident s papežem
opustili Španělský sál. Hosté se ode-
brali do vedlejšího sálu, kde při sk-
lence vína hovořili o dějinném vý-
znamu této mimořádné návštěvy i o
problémech, které hýbou celou naší
zemí.     František ŠEDIVÝ, Řevnice

Podbrdsko – V neděli 27. září se na
podbrdskou trať naposledy vydal
historický motorový vláček zvaný
Hurvínek. 
Na poslední jeho letošní cestě po Br-
dech ho vyprovodily desítky lidí i
kapela Třehusk. Ta do zaplněného
motoráčku nastoupila v Karlštejně,
odkud se v neděli odpoledne vracely
davy lidí z vinobraní. 
„Tak jedeme, nastupovat,“ zavelel
osm minut před 17.00 vlakvedoucí
Bohumil Augusta a mašina se za
zvuků písně Ku Praze uhání vlak
rozjela směrem - ku Praze. Ze Zadní
Třebaně pokračoval motorák směr
Brdy. Uvnitř se zpívalo, i přesto, že
vůz hlasitě lomozil a házel. „Vystu-
puje někdo? Jinak nezastavujeme,
máme zpoždění,“ procházel vozem
Augusta. V cíli ve Zdicích se vlak
vyprázdnil, pár cestujících a kapela
ale využilo nabídku a svezli se moto-
rákem až do Berouna či Karlštejna.
„Ten to metelí, to je aspoň stovka,“

hodnotil jízdu basista Miloš Chroust.
Motorový vlak stejně jako jízdy par-
ních vlaků iniciovaly Naše noviny,
projektu se pak chopil Klub želez-
ničních cestovatelů, který vše »zúřa-

doval«. „Koupili jsme vrak z roku
1949, který jsme zrekonstruovali do
původní podoby. Je to nejstarší do-
chovaný motorový vůz u nás,“ dodal
Augusta. Pavla ŠVÉDOVÁ

Španělský sál byl beznadějně plný
ŘEVNIČAN FRANTIŠEK ŠEDIVÝ NAPSAL PRO NAŠE NOVINY O SVÉM SETKÁNÍ SE SVATÝM OTCEM

Historický motoráček Hurvínek vyjel letos naposled
ZÁVĚREČNOU JÍZDU, KE KTERÉ VYHRÁVALA KAPELA, SI NENECHALY UJÍT DESÍTKY CESTUJÍCÍCH

Vyzýval také k pomoci opuštěným,
postiženým a týraným dětem. 
Papež si s sebou do Vatikánu odvezl
i jednu krásnou vzpomínku na Po-
berouní. Od kardinála Miloslava
Vlka totiž dostal konvičky, džbánek
a misky vyrobené ve sklářské firmě
Rückl v Nižboru. 
„Darované nádobí se používá k litur-
gii. Takže to není jen dar, který pa-
pež někde uloží mezi ostatní dárky,
ale může ho on sám používat při bo-
hoslužbě,“ vysvětlil Vlk. 

Mešní nádobí je vyrobeno z českého
křišťálu ve specifických originálních
tvarech. Na konvičkách a džbánu je
osobní znak papeže Benedikta XVI.
a na táccích celkem čtyři znaky -
vedle osobního znaku hlavy katolic-
ké církve ještě znak Vatikánu, český
lev jako symbol české státnosti a
portrét svatého Václava.
„Vyjadřujeme tak svatováclavskou
duchovní tradici českých zemí,“ do-
dal primas český, kardinál Miloslav
Vlk. Pavla ŠVÉDOVÁ

Papež mě pohladil po hlavě
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ať se přimluví za…
Poberouní - Několik obyvatel dol-
ního Poberouní odpovídalo v an-
ketě deníku MF DNES na otázku
Za co by se měl papež přimluvit u
Boha?
František ŠEDIVÝ, politický vě-
zeň, Řevnice: „Za to, aby se lidi
měli rádi, což je možná trochu moc
obecné. Ale i za to, by byl svět bez
válek, bez bídy a bez často zbytečné-
ho utrpení.“
Jaromír KUBŮ, kastelán, Karlš-
tejn: „Bydlím na hradě, který zažil
největší slávu ve středověku, kdy tu
žil největší Čech Karel IV. Tehdy
byla centrem svaté říše římské Pra-
ha. Nebuďme troškaři, ať se tedy pa-
pež přimluví za to, aby se Praha po
takřka sedmi stech letech opět stala
hlavním městem Evropské unie.“
Miloš CHROUST, elektrikář, Ře-
vnice: „Měl by se přimluvit za to,
aby ve vedení našeho státu byli cha-
rakternější a čestnější lidé.“ 
Stanislav JEŽDÍK, dělník, Malý
Chlumec: „Aby se lidé na celém
světě mezi sebou neprali a neválčili
spolu. Aby se většina sporů vyřešila
bez krvavých konfliktů a děsivých
masakrů.“ (pš)

Tak zase za rok…
Poslední letošní jízda historického
motoráčku zvaného Hurvínek přilá-
kala zejména milovníky vlaků a ro-
diny s dětmi. 
Celé prázdniny brázdil motoráček
každou neděli trať ze Zdic přes Lo-
chovice do Karlštejna a zpět. Na po-
slední letošní jízdě jej z Karlštejna
doprovázela staropražská kapela
Třehusk. Ta celý den vyhrávala na
karlštejnském vinobraní, a navečer
se rychle přesunula  do vláčku, aby
pasažérům zpříjemnila cestu. Ve
vláčku bylo plno, k mání bylo i  ob-
čerstvení. Průvodčí a současně vlak-
vedoucí Bohumil Augusta si jízdu
pochvaloval. V Litni si na přehození
výhybek vzal dokonce dětskou posi-
lu. Chlapec jel s rodinou z Lochovic
a zpět a po obě cesty také asistoval u
výhybek. Kdo jízdu Hurvínkem nes-
tihl letos, může se těšit na příští rok. 

Petra HUMLOVÁ, Zadní TřebaňPŘED JÍZDOU. »Hurvínek« na nádraží v Karlštejně.     Foto NN M. FRÝDL

SVATÝ OTEC. Papež Benedikt XVI. při své návštěvě České republiky. Foto ARCHIV
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Karlštejnské vinobraní lámalo rekordy
DVOUDENNÍ AKCE PŘILÁKALA POD STŘEDOVĚKÝ HRAD DVACET SEDM TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

Karlštejn – Kdo vyrazil o posled-
ním zářijovém víkendu do Karlš-
tejna, mohl si opravdu užít. Kultu-
ra, historie, jídlo a samozřejmě
burčák – to vše a mnoho jiného na-
bídlo 13. Karlštejnské vinobraní. 
Po oba dva dny se Karlštejnem skoro
nedalo projít. Davy lidí se valily od
nádraží přes most až k hradu a také
kolem parkoviště. „Letos přišlo po-
dle odhadů asi 27 tisíc lidí, tolik jich
tu ještě nebylo,“ řekl karlštejnský
starosta Miroslav Ureš. 
A nejen návštěvníků bylo hodně. V
sobotu se do středověkých kostýmů
převléklo více než 500 lidí, takže i
průvod byl rekordně dlouhý. „Ne-
vešli jsme se všichni ani na nádvoří
hradu. V neděli už nás bylo kolem tří
set, takže vše probíhalo jako obvyk-
le,“ řekla Hana Lacmanová, která
měla na starosti kostýmy. V průvodu
šli podle tradice vinaři, rytíři, zbroj-
noši, šlechtici, hudebníci, koně, ale
samozřejmě také císař Karel IV. s
chotí Eliškou a fraucimorem a pat-
náctiletá velbloudice Landyša. „Bez
ní si už oslavy ani neumím předsta-
vit,“ řekl starosta Ureš o hrbatém
zvířeti. Průvod došel od vinice až na
hradní nádvoří, kde se konalo před-
stavení šermířů a tanečníků. 
Na vinobraní byl připraven opravdu
velkolepý program, živo bylo na ně-
kolika prostranstvích městyse. Na
nádvoří hradu se konaly výstupy kej-
klířů, šermířů, žonglérů i fakíra, k vi-

dění byly dvorské tance z období go-
tiky, zahrála hudební skupina Krless.
V sobotu večer pak měli diváci mož-
nosti vidět ještě druhý průvod s lou-
čemi. Na prostranství u školy měli
organizátoři pro děti nachystané hry,

soutěže, divadlo a cirkus Legrando.
Také u lípy před Muzeem betlémů se
konaly zajímavé výstupy, děti přita-
hovali hlavně hadi na ramenou mla-
dých žen. Na louce u mostu přes Be-
rounku měli lidé možnost zhlédnout

rytířské turnaje skupiny Traken.
Kromě toho hrála téměř všude hud-
ba: dechovka Berouňačka, staro-
pražský Třehusk a další. K dostání
bylo speciální pivo Jiřího Chyby a
stovky litrů burčáku i vína. 
Napilno ovšem měli i řevničtí zách-
ranáři. „Úrazů a zranění bylo hodně,
zvlášť večer. Většina ve spojení s
burčákovým opojením,“ řekl šéf zá-
chranky Bořek Bulíček. Jeden zraně-
ný cyklista byl agresivní, takže ho
musela v sanitce doprovázet policie.

Lucie PALIČKOVÁ

TRADIČNÍ ÚČASTNICE. Ke karlštejnskému vinobraní neodmyslitelně patří
i patnáctiletá velbloudice Landyša. Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
10. 10. 18.00 HARRY POTTER A
PRINC DVOJÍ KRVE 
17. 10. 18.00 G. I. JOE

KINO ŘEVNICE
7. 10. 20.00 ČLOVĚK Z MRAMORU
9. 10. 20.00 ZAŽÍT WOODSTOCK
10. 10. 16.00 G. I. JOE
10. 10. 20.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH
14. 10. 20.00 HANEBNÝ PANCHARTI
16. 10. 20.00 WRESTLER
17. 10. 16.00 G-FORCE
17. 10. 20.00 BRUNO

KINO MÍR BEROUN
1. 10. - 11. 10. 18.30 (Pá 20.00, Út 17.30,
9. 10. - 11. 10. 20.00) JÁNOŠÍK - PRA-
PODIVNÁ HISTORIE
2. 10. - 3. 10. 17.30 (So 15.30) G-FORCE
5. 10. 13.45 PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
6. 10. 20.30 MARY A MAX
9. 10. - 10. 10. 17.30 NÁVRH
10. 10. - 11. 10. 15.30 (Ne 17.30) HAN-
NAH MONTANA
12. 10. - 14. 10. 18.30 (Út 17.30) HODI-
NU NEVÍŠ
13. 10. 20.00 MILOŠ FORMAN: CO TĚ
NEZABIJE…
15. 10. 15.30 ANDĚLÉ A DÉMONI
15.-16. 10. 18.30 VDANÁ SNOUBENKA
17. 10. 15.30 KÁŤA A ŠKUBÁNEK
17. 10. - 18. 10. 18.30 HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE
19.-21. 10. 17.30 (Po 18.30) PROROCTVÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
6. 10. 20.00 MUŽI V ŘÍJI
11. 10. 16.00 DÁMA NA KOLEJÍCH
13. 10. 20.00 NÁVRH 
18. 10. 16.00 HARRY POTTER A
PRINC DVOJÍ KRVE
20. 10. 20.00 VENI, VIDI, VICI 

KINO RADOTÍN
9. 10. 17 a 19.30 VZHŮRU DO OBLAK
10. 10. 17 a 19.30 COCO  CHANEL
11. 10. 15.00 O  MALENCE
11. 10. 17 a 19.30 POKOJ  V DUŠI
16. – 17. 10. 17 a 19.30 VENI, VIDI,
VICI
18. 10. 16 a 19.00 KRVAVÉ POBŘEŽÍ

Lucie Kovaříková je první Češka,
která na kole objela svět. O cestě po
Patagonii, kterou podnikla se svým
životním partnerem Michalem Jonem
bude vyprávět 11. října od 18.00 v
dobřichovickém Fürstově sále.
V cíli téměř tříměsíčního cykloputo-
vání po Chile a Argentině měla Lucie
s Michalem našlapáno 4548 kilomet-
rů. Třikrát na horských kolech bez
doprovodu přejeli Andy, projeli pod
nejvyšší horou kontinentu – Aconca-

guou, pekli se ve vyprahlé pustině,
poznali chilskou cestu cest – Carrete-
ru Austral, obdivovali sopky, ledovce,
deštné pralesy, jezera, dravé řeky i
vodopády. Několikrát se dostali na
opravdový konec světa a také si něko-
likrát sáhli až na úplné dno sil.
Součástí promítání doprovázeného
chilskou a argentinskou hudbou je i
ohlédnutí za průjezdem Patagonií v
roce 2004 při cestě kolem světa.
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Budweiserová zazpívá spirituály i gospely
Po delší odmlce bude v Černošicích 16. října opět vystupovat Irena
Budweiserová a její doprovodná kapela Fade In. Tentokrát to ovšem nebude
v místním kostele, ale na pódiu Clubu Kino. Irenini příznivci samozřejmě
nepřijdou o její oblíbené spirituály a gospely, i když tentokrát zaznějí v
poněkud jiných, více jazzových úpravách. Posluchače ovšem čekají i úplné
novinky, ať již převzaté či autorské. 
Irenina kapela Fade In je složena z vynikajících muzikantů. Na kontrabas
zahraje kapelník Evy Pilarové, spisovatel, ilustrátor, zkrátka renesanční člo-
věk Vít Fiala. Na elektrickou kytaru se představí spoluhráč Jiřího Stivína,
kytarista Jaroslav Šindler. Na akustickou kytaru hraje Miroslav Linka, od
něhož pochází většina aranží, a který spolupracuje vedle Ireny Budweise-
rovéi s Elenou Suchánkovou, Evou Emingerovou a také s nedávno zesnulým
Hiramem Bullockem. Koncert začíná ve 20.30, vstupné je 150 Kč.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

POSVÍCENÍ V SRBSKU. Makové posvícení oslavili na konci září v Srbsku.
Pro děti byly připraveny soutěže, tzv. makohrátky. Slunečné odpoledne pří-
tomným zpříjemnila hudba - vyhrávaly kytary, dechovka Plzeňská 12 vede-
ná Jindřichem Kolářem i rocková kapela Černá Mamba z Řevnic (na sním-
ku), která zahrála své autorské písně a sklidila bouřlivé ovace.                 (pet)

Foto Hana MACOURKOVÁ

Budou vyprávět o Patagonii

Tipy NN
* Divadelní představení v anglic-
kém jazyce - The Bear (A. P. Čechov)
v podání divadelního souboru The
Bear Education Theatre můžete zhlé-
dnout v Clubu Kino Černošice 9. 10.
od 19. 00. V programu je i vystoupe-
ní dívčího Voicebandu Brécy. Vstup
150/ 100 Kč.      Michal STREJČEK
* Divadelní hru Růžový šampaňský
uvádějí řevničtí ochotníci 9. a 10. 10.
vždy od 20.00 ve Fürstově sále v
Dobřichovicích. Hrají M. Vaňková,
A. Čermáková, T. Červená, M. Cic-
várek a J. Kuna. (mif)
* Rytířské hry – soutěžní odpoledne
pro děti pořádá 10. 10. od 13.00 do
17.00 Klub Betlém Lochovice.  (mif)
* Koncert kapel Show Your Teeth,
Suffocate Your Own Vomitu, Colapse
Beneath It a The Megan Shore se us-
kuteční 10. 10. od 19.00 v černošic-
kém Clubu Kino. Vstup 90 Kč. (mis)
* Havelské posvícení pořádají 10. a
11. 10. v Radotíně. Program na pódiu
u základní školy oba dny začíná v
10.30. Vystoupí šermíři, kouzelník a
kapely Poste restante, Bílá nemoc,
Old Fashion trio, Třehusk aj.       (mif)
* Křest knihy Josefa Klímy Vlastní-
ma očima spojený s besedou i hudeb-
ním vystoupením se koná 17. 10. od
19.00 ve Fürstově sále v v Dobřicho-
vicích. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Kapely Boron a Deliqent zahrají
17. 10. od 20.30 v Clubu Kino Čer-
nošice. Vstupné 90 Kč.                 (mis)
* Fever travestie show můžete vidět
17. 10 od 21.30 v Clubu Lucerna Ba-
ru v Řevnicích. Vstupné 220/200 Kč.

Martin VILDMAN
* Recitál Josefa Fouska Nemám čas
lhát se koná 20. 10. od 18.00 v sále
Dr. Fürsta v Dobřichovicích. Sou-
částí akce je výstava fotografií Ivana
a Josefa Vokurky. (mif)
* Keramické variace i obrazy K.
Makovské vystavuje berounské Mu-
zeum Českého krasu do 21. 10. (mif)
Galerie Modrého domečku :
* Výstava  akvarelových obrazů na
hedvábí od výtvarnice a psychotera-
peutky Alice Végrové je do 29. 10 k
vidění v Modrém domečku Řevnice.
Současně si můžete prohlédnout i vý-
stavu fotografií z dvouletého působe-
ní Modrého domečku, nazvanou Už
dva roky! Šárka HAŠKOVÁ
* Vernisáž výstavy Tetínské křižo-
vatky se uskuteční 23. 9. v Jenštejn-
ském domě v Berouně. Výstava, jež
potrvá do 17. 11., zachycuje hlavní
etapy života obce a jejího okolí na
základě archeologických objevů a
výzkumů.               David PALIVEC
* Hlásnotřebaňská malířka Marie
Kovaříková vystavuje obrazy v Raba-
sově galerii v Rakovníku. Výstava s
názvem V takové krásné společnosti
bude přístupná do 17. 1. 2010.    (mif)



Nejlepší vdolečky smaží Jiří Málek
OHLÉDNUTÍ ZA TŘETÍM ROČNÍKEM KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE VAŘENÍ SE ZÁMECKOU PANÍ
Potřetí se ve Všeradicích sešli vyzna-
vači kuchařského umění na soutěži o
putovní pohár M. D. Rettigové na-
zvané Vaření se zámeckou paní.
Více než 750 hostů sledovalo um spe-
cialistů a ochutnávalo zvěřinové spe-
ciality. Celým dnem provázel herec a
bavič Mojmír Maděrič, jeden z hlav-
ních členů poroty Petr Bendl zpíval a
hrál na kytaru, další porotce, známý
bavič a vyznavač kuchařského umění
Petr Novotný nešetřil humorem.
Hlavní částí soutěže byly skvosty při-
pravené předními kuchaři pětihvěz-
dičkových hotelů. Bylo opravdu na co
koukat; porota měla dost práce s vý-
běrem toho nejlepšího. Každý, kdo se
přišel podívat, mi dá za pravdu, že
všichni soutěžící byli skvělí, i když
někteří neunesli prohru. Prvenství
obhájil mistr kuchař Jaroslav Hájek,
druhé místo patří panu Šimkovi, třetí
byl pan Koryta.
Zatímco kuchaři  připravovali speci-
ality, hosté si užívali slunečný den a
ochutnávali speciality, míchané ná-
poje, zeleninové i ovocné saláty, pří-
padně degustovali lahodné víno. Kdo
neměl chuť na jídlo, mohl si pos-
lechnout staropražskou kapelu Tře-
husk nebo country skupinu Kapičky v
doprovodu dětského tanečního sou-
boru Proměny, případně si prohléd-

nout ukázky stolování. K vidění byla
výstava ovoce a zeleniny všeradic-
kých zahrádkářů, děti mohly řádit na
velké nafukovací skluzavce.
I letos bylo klání profesionálů rozší-
řeno o laickou soutěž Nejlahodnější
vdoleček M. D. Rettigové. Sešlo se 12
účastníků s nejrůznějšími vdolečky.
Vítězem se stal Jiří Málek ze Všera-
dic, který byl obdarován řádem Zla-
tého vdolečku přímo od M. D. Retti-
gové, krásným pohárem v podobě ta-

líře a mikrovlnou troubou. Druhá by-
la  paní Jílková, třetí paní Šebková.
Zpestření pro děti představovala sou-
těž v pojídání koláčů na čas. V mlad-
ší kategorii zvítězil Honzík Vejvoda,
druhá byla Kristýnka Kotyzová, třetí
Vojta Brenner. Mezi staršími vyhrál
Pavel Veverka, druhý byl Tomáš Dvo-
řák, třetí Adélka Havránková. Pro
dospělé návštěvníky byla připravena
soutěž v pojídání špaget.

Jana DOLANSKÁ, Vižina

20/2009

Dobře zvažte, koho budete volit!
S hrůzou a obavami sleduji vývoj politického stavu v
našem kraji i v celém státě. Nejen můj vnitřní pocit, ale
činy námi volených zástupců hovoří o tom, že je v těch-
to sférách mnoho prohnilého. Bohužel je pozdě plakat
nad stavem, který jsme si nota bene zavinili sami ode-
vzdáním hlasů těmto politikům. Jediné, co vidím na
současné situaci pozitivního, je zachování vlády odbor-
níků, která úsporným státním rozpočtem alespoň trochu
zamezí levicovým poslancům rozházet za nereálné a ne-
koncepční předvolební sliby další miliardy. 
Toto téma předkládám vám, voličům, k zamyšlení, až
půjdete příští rok volit zástupce do parlamentu. Dobře
zvažte, komu dáte hlas, jestli opět budete slyšet na vý-
křiky, jako je jízdné pro děti zdarma nebo proplácení
třiceti korun u lékaře. To není koncepce, to je čirý popu-
lismus a rozhazování našich společných peněz. V příš-
tím roce budou i volby do zastupitelstev obcí. Novým
zástupcům samospráv se bude špatně hospodařit, když
státní a potažmo i krajské finanční prostředky budou
minimální. Nevidím tento vývoj nijak  růžově a ani tro-
chu nezávidím novým zastupitelům jejich práci.  Proč o
tom mluvím již dnes? Čas běží rychle a již teď je třeba
přemýšlet, sledovat stav a uvažovat o tom, koho si v dal-
ším období zvolíte za své zástupce do parlamentu. Je
třeba také začít rozvažovat o tom, kdo a jak se v příštím
volebním období zapojí do činnosti v místním zastupi-
telstvu, aby naši obec elánem a poctivou prací postrčil
zase o kousek dál. Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Posvícení slavili poslední zářijovou sobotu v Podbrdech. Otevřena byla Síň tradic obce, návštěvní-
ci si mohli prohlédnout výstavu historických předmětů používaných v domácnosti či hasičskou zb-
rojnici. V programu byla i soutěž o nejhezčí posvícenský koláč.  Foto Michaela FEUEREISLOVÁ
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Lampionový průvod
vyvrcholil ohňostrojem
Ve Vižině se stalo již po několik let
tradicí, že na svátek sv. Václava po-
řádá obecní úřad lampionový prů-
vod s ohňostrojem. Rok od roku se
na něm schází čím dál tím víc lidí z
celého okolí. Letos bylo krásné po-
časí a tuto událost si nenechalo ujít
přes 100 účastníků. Děti se svými
lampionky svítily do vižinských ulic
a u pomníčka všichni s očekáváním
hleděli k obloze. Ohňostroj byl fa-
mózní. Jana FIALOVÁ, Vižina

Plynové lahve zmizely
Vižina - Osm desetikilogramových
plynových lahví ukradl neznámý
zloděj ve Vižině.
Do klece u obchodu Jednota ve Vi-
žině, v níž byly naplněné plynové
lahve uskladněny, se poberta vloudil
6. září. Osm ukradených »bomb«
představuje škodu 9912 korun. (šm)

A-mužstvo přivezlo
z Hýskova »bůra«
Všeradice - Jak si v minulých čtr-
nácti dnech vedli fotbalisté?

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Všeradice - Hudlice 1:1 (0:1) 
Branka: Jakoubek Petr 
Hýskov - Všeradice 5:0 (1:0) 

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Všeradice B - Chyňava 0:2 (0:1) 
Všeradice B - Stašov B 3:1 (3:0) 
Branky: Gálik Miroslav, Dufek Mi-
chal, Vokáč Miroslav 

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Hýskov - Všeradice 3:1 (1:1) 
Branka: Fousek Jakub 
Všeradice - Komárov 0:0 
Podluhy - Všeradice 2:0 (1:0) 

Žáci 
Okresní přebor Beroun
Všeradice - Hostomice 2:1 (1:1) 
Branky: Hüttner, Denk 
Vysoký Újezd - Všeradice 3:1 (2:0) 
Branka: Hüttner Radek 

Kateřina KÁCHOVÁ

OSOVŠTÍ HRÁLI POHÁDKU. „Chci být baron. Nebo spíše, chci být hrabě a
pít z číše... Furt mě pleteš troubo starej! Chci být kníže! Tak už padej!“
Takto pobízela rybářova žena svého muže, aby jí zajistil u zlaté rybky splně-
ní přání. Známou pohádku předvedli minulou posvícenskou sobotu členové
Divadla ve stodole v osovské sokolovně. „Hráli jsme tuto frašku o masopus-
tu i na Dni osovských žen, a tak nám to nedalo, požádali jsme kamaráda Jirku
Hálu, aby připsal pár písniček, dodělali pár veršů a pohádku nastudovali,“
uvedl hlavní představitel rybářovy ženy Alexander Klimeš. Kromě něho a os-
tatních členů divadla mělo 130 diváků možnost vidět i dětský soubor malých
rybiček a hlavně taneční skupinu Och – osovských chlapů. „Lidi tleskali, tak
se jim to asi líbilo,“ pochvaloval si Klimeš. (jok) Foto Ludmila KOZÁKOVÁ
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Rumunsko, Gerník - Gerník. Ro-
vensko. Šumice. Bígr. Eibentál.
Svatá Helena. Co jméno, to jedna
vesnice. Česká vesnice dvanáct set
kilometrů od Čech, v rumunském
Banátu, v horách nad Dunajem.
Vydali jsme se sem ve třech – se
starostou Všeradic a ředitelem
nymburského pivovaru – za kraja-
ny a taky trochu za dobrodruž-
stvím. Našli jsme obojí.
Přijedete-li v září do rumunských
hor, zjistíte záhy, že vzduch tady in-
tenzivně voní po švestkách. Přesněji
řečeno, po švestkovém kvasu, pří-
padně švestkovém destilátu. Pálí se
opravdu všude, ve vesnických palír-
nách, doma, na salaších. A také ne-

přetržitě, doslova. Jakmile se totiž
jednou pod kotlem založí oheň, ne-
smí vyhasnout do té doby, dokud ne-
ní vypáleno vše, co být vypáleno má
a musí. Pálenice tudíž pracují ve dne
v noci a ve dne v noci je v nich pěk-
ně rušno.
Cesta od Berounky k Dunaji nám
zabrala necelých třináct hodin. Když
jsme před polednem vystoupili u
hospody v Gerníku z auta, první, co
jsme ucítili, byly – švestky. A první
místo, kam nás poslala paní hostin-

ská Piečková, byla – pálenice. Tak
jsme si dali pivo, rumunské, ale dob-
ré, a vyrazili. 
„Pojďte, jen pojďte,“ vítala nás Ka-
teřina Němečková, takto majitelka
pálenice jako staré známé a s výra-
zem, že už se nás nemůže dočkat.
„Pojďte a ochutnejte!“ Tedy jsme
ochutnali. Posadili se, pobyli, popili
a dozvěděli se spoustu zajímavých
věcí. O Gerníku, o českých vesni-
cích v Rumunsku, o tom, jak se vy-
lidňují, jak tu není práce a jak za ní a

za lepším živobytím hlavně mladí
utíkají do Čech, do vlasti svých pra-
praprapředků. Ti sem, na rumunsko-
srbské pomezí dorazili v první čtvr-
tině 19. století. Rakouské mocnářství
je sem vábilo »za lepším«, a také aby
osídlili kraje, o něž se Vídeň handr-
kovala s tureckým sultánem. Lep-
šího zde ovšem krajané, kteří dorazi-
li od Plzně, Sobotky či od Berouna,
nenašli nic. Jen hory, pralesy, pusti-
nu a močál. A dřinu, nekonečnou
dřinu. Vrátit se však už nebylo kam,
a ani na to nebyly peníze, tedy zvo-
stali v těchto Bohem zapomenutých
krajích. Boha si sem přivedli, posta-
vili k jeho slávě kostely a drží se jej
posud, generace za generací. I ta nej-
mladší, tedy její torzo, to které pře-
čkalo exodus směr střed Evropy. Bu-
doucnost českých vesnic v Rumun-
sku je totiž nejistá – zatímco třeba v
Gerníku ještě na začátku devadesá-
tých let minulého století žilo bezmá-
la tisíc lidí, nyní jich je něco málo
přes tři sta. V Rovensku, Eibentálu či
v Bígru je to obdobné. 
To všechno jsme se od paní Němeč-
kové dozvěděli a navíc jsme si u ní
domluvili nocleh. Což jsme zapili
dalším – kolikátým už...! – panákem
čerstvě vypálené slivovice.
(Pokračování) Miloslav FRÝDL

Září v Banátu voní švestkami, slivovicí
MINIVÝPRAVA OD BEROUNKY SE VYDALA PO STOPÁCH ČECHŮ NA RUMUNSKO-SRBSKÉM POMEZÍ

Na několik měsíců se do německého Bonnu
pracovně vypravila obyvatelka Litně Jitka
CHOCOVÁ. Své postřehy a zážitky z nového
působiště nabídla redakci Našich novin. Po-
čínaje minulým číslem se s nimi tedy můžete
setkávat na stránkách nezávislého poberoun-
ského občasníku. Dnešní pokračování je o vy-
hlášeném německém chlebu.    (NN)

Co zní našim uším jako jasný dotaz prodavačky ve
venkovském koloniálu, když si kupujete salám k
svačině, to je v Bonnu běžná otázka při koupi
chleba. Poprvé jsem byla trochu překvapená, ale
teď už se »vyznám« a dopředu hlásím, že bych
prosila ten a ten druh a nakrájet. Paní za pultem se
usměje, ukrojí z bochníku půlku (hospodaření v
jednom člověku je taky docela veselé...), tu vloží
do takové maxiverze kráječe na vajíčka se struna-
mi na svislo, načež to krátce zavrčí a na druhé
straně vylezou úhledné chlebové plátky. Ty pak
prodavačka vloží do igelitového pytlíku, který je
perforovaný, aby se chleba nezapařil. Při placení
se vždy zeptá, zda si budu přát doklad, aby ho ne-
tiskla zbytečně, a nakonec mi popřeje hezký zby-
tek dne, nebo víkend, nebo se jinak mile rozloučí.
Jsou to vlastně jen takové drobnosti, ale dělají ten
rozdíl. 

Nadchla mě nejen výborná kvalita a chuť chleba,
ale právě i kultura prodeje - v pekárně snad nikdy
nechybí nabídka čerstvé kávy a dalších nápojů.
Zírala jsem i na obrovskou šíři sortimentu. Ne-
mám ani tolik na mysli koláče, řezy, dorty a různé
zákusky, ale právě chleba. Je libo celozrnný žitný
nebo s ovesnými vločkami? Se třemi druhy semí-
nek, nebo jen s dýňovými? V biokvalitě? A nebo
Pumpernickel? 
To je prý německá specialita, kterou jinde než ta-
dy nedostanete. Tak mi to alespoň tvrdila jedna
spolucestující ve vlaku z Berlína do Bonnu. Její
strýc žije ve Francii, kde prý nemají nic kromě ba-
get, s nimiž lze den po upečení už jen solidně za-
tloukat hřebíky (to ostatně mohu potvrdit). St-
rýček si jezdí do Německa pro svůj oblíbený hně-
dočerný chleba bez kůrky z žitného šrotu, který se
prodává v tenkých plátcích a má charakteristickou
kořeněnou až nasládlou chuť. Když jsem ho jedla,
chutnal místy opravdu skoro jako čokoláda. A za
povšimnutí stojí i to jeho jméno, které bez obalu
odkazuje na jeho nadýmavý účinek - koho zajímá
detailní informace, může si dohledat jeden z vý-
znamů slova pumpern. Podtrženo sečteno, jestli se
mi po něčem po návratu do Čech bude stýskat, tak
po chlebu určitě. (Pokračování)

Jitka CHOCOVÁ, Bonn

PÁLENICE V GERNÍKU. Jakmile se jednou pod kotlem založí oheň, nesmí
vyhasnout... Foto NN M. FRÝDL

Až se vrátím do Čech, bude se mi stýskat po chlebu
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: NAŠINEC VE »SVĚTĚ«, ANEB JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 2)

NA MŠI SVATÉ. Češi (ti rumunští)
jsou zbožní. Do kostela samozřejmě
chodí staří, mladí i ti úplně nejmlad-
ší... Foto NN M. FRÝDL

Pojedou na Šumavu.
Už počtrnácté… 
Zadní Třebaň – Říjen? Pro zad-
notřebaňské turisty měsíc, kdy
tradičně vyrážejí na několikaden-
ní podzimní  putování Šumavou.
Letos pojedou už počtrnácté.
Jejich mise, během níž zhlédnou ně-
kolik šumavských hradů, začne ve
středu 28. 10. na třebaňském nádra-
ží. Odtud se vlakem přepraví do Ho-
ražďovic, které jsou výchozím mís-
tem letošní expedice. Trasa prvního
dne povede přes vrch Prácheň se
zříceninou stejnojmenné gotické
pevnosti do Žichovic a Rabí. Pro-
hlídka zdejšího hradu, proslaveného
bitvou, v níž přišel o oko známý hu-
sitský vojevůdce Žižka, výletníky
čeká druhý den. Po exkursi pošla-
pou dále do Žihobců, Strašína, kde
uvidí největší šumavský kostel, a do
Nezdic, kde přenocují. V pátek 30.
října mají výletníci v programu roz-
hlednu na hoře Javorník, hrad Kaš-
perk, Pustý hrádek a vrch Sedlo s
nádherným výhledem po celé zápa-
dočeské části Šumavy. Po posled-
ním noclehu, tentokrát ve starobylé
vsi Albrechtice už turisty čeká jen
deset kilometrů do Sušice, prohlíd-
ka města a návrat domů.            (mif)

CO SI DÁTE? Výběr pekařských pochoutek je v
Německu obrovský...          Foto Jitka CHOCOVÁ
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O chodníky se nyní musí starat obce
MÍSTOSTAROSTA ŘEVNIC: „NA ÚKLID NEMŮŽEME DÁT ANI O KORUNU VÍC, NEŽ JE PLÁNOVÁNO!“

Poberouní – Obce a města v našem
regionu čeká letos v zimě nová po-
vinnost: musejí se postarat o údrž-
bu chodníků. 
Podle novely zákona totiž odpovída-
jí nově za stav chodníků jejich vlast-
níci, nikoliv majitelé přilehlých ne-
movitostí. Pokud se tedy někdo na
neuklizeném chodníku zraní, může

žádat odškodnění po jeho majiteli,
kterým je většinou obec nebo kraj.
Jak to radnice vyřeší?
„Budeme o tom právě jednat na radě.
Existuje několik variant,“ uvedl mís-
tostarosta Řevnic Václav Zdráhal.
Podle něj v úvahu přichází i možnost
nové vyhlášky, kde budou vymezeny
chodníky, které se neuklízí. „Na
hlavních tazích se o to samozřejmě
budeme starat jako dosud,“ uvedl.
Jasné je podle něj zatím jediné: na
úklid sněhu radnice nemůže dát ani o
korunu víc, než je plánováno.
Mnoha obcím ale přesto kvůli změně
vzrostou náklady na úklid, někde až
trojnásobně. „Určitě nás to bude stát

víc. Musíme to vzít z rozpočtu. Od-
haduji, že půjde o desítky tisíc,“ řekl
starosta Hlásné Třebaně Vnislav
Konvalinka. Chodníků totiž obec
ošetřuje dost, některé nové navíc
radnice přistavěla. Konvalinka sice
věří, že pomohou i obyvatelé, kteří
se dosud o chodníky starali, přesto
chtějí přibrat posilu. „Sháníme člo-
věka, který by měl úklid, a to nejen
sněhu, v zimě na starosti. Pracovník,
kterého jsme měli dosud, je totiž
dlouhodobě nemocný,“ dodal Kon-
valinka. Na kolik přesně je údržba
vyjde, bude podle něj záležet na tom,
jaká bude zima.
Ve Všeradicích neměli dosud na sta-

rosti žádný chodník. Od ledna je bu-
dou muset uklízet v délce 1 500 met-
rů. „Bude nás to stát asi 70 000 Kč,“
řekl starosta Bohumil Stibal. Řeše-
ním je podle něj smlouva s externí
firmou, či smlouvy s majiteli nemo-
vitostí. Pavla ŠVÉDOVÁ

Třetí černošický Oktoberfest se uskuteční 17. 10. od 10.00 v zatepleném ma-
xistanu na Masopustním náměstí v Mokropsech. Čeká na vás 18 druhů piva,
speciality české kuchyně a spousta zábavy. Budou se podávat grilované klo-
básy, steaky, uzená šunka, krůta, domácí bramborové placky, ovarové kole-
no... Bude se i soutěžit - toho, kdo zdolá nejrychleji tuplák piva, čekají hod-
notné ceny. Hrát budou kapely Balzám, Třehusk, Animus Band a Acoustic
Noise Band. Pro děti bude připraven skákací hrad, kolotoč i tupláky s cuk-
rovinkami. Pavel BLAŽENÍN, Černošice Foto NN M. FRÝDL

Dle paragrafu…
PRORAŽENÁ VANA. Olejovou
skvrnu na Palackého náměstí v Řev-
nicích zasypávali profesionální hasiči
28. 9. Olej byl rozlitý od železniční-
ho přejezdu pod náměstím Palackého
až ke kinu. Motorista, z jehož auta
olej vytekl, nejspíš přejel přes koleje
příliš rychle a jeho vůz narazil do
prohlubně za přejezdem. Při nárazu
byla proražena olejová vana a vše-
chen olej během chvíle vytekl. Hasiči
zasypali skvrny sorbentem a oznámi-
li událost technickým službám.    (vš)
PŘIŠEL O »NÁDOBÍČKO«. Do
domu v Zadní Třebani se vloupal ne-
známý zloděj. Vlezl do sklepa, odkud
ukradl tašku s rybářskými potřebami
– prutem, navijáky, hlásiči… Majitel
přišel o »nádobíčko« za 21 000 ko-
run. (šm)
VYBRAL KASIČKU. Veřejný tele-
fonní přístroj v Zadní Třebani si vy-
hlédl neznámý pobuda. Zničil volací
část přístroje a »vybrakoval« kasič-
ku. Škoda je předběžně odhadnuta na
23 000 Kč. (šm)
HOŘELO DŘÍVÍ. Dříví v lese nad
Černošicemi hořelo 20. 9. Majitele
dříví se hasičům nepovedlo zjistit a
žádné škody nevznikly.                   (vš)

Z našeho kraje...
* Bez proudu budou v říjnu některé
domácnosti v Řevnicích a Dobřicho-
vicích. V Řevnicích nepůjde proud
6. 10. od 7.45 do 15.00 v ulicích Hu-
sova, Komenského a jejich okolí.
Dodávka elektřiny bude o dva týdny
později – 20. 10. – přerušena i v
Dobřichovicích. Od 7.45 do 12.30
nepůjde proud v ulicích Zelená,
Americká a Ke Křížku. (pš)
* K prvnímu školnímu dni byl Zá-
kladní škole v Zadní Třebani předán 
upravený interiér jídelny. Slavnostní
otevření se uskuteční formou dětské-
ho hapeningu 13. 10. od 17.00.
Přijďte se podívat, posoudit a hlavně
pobavit! Jiří KAHÁNEK
* Přednáška včelařského odborníka
a praktika Květoslava Čermáka na-
zvaná Život včelstev v průběhu roku
se koná 17. 10. od 13.30 v Clubu Ki-
no Černošice.   Michal STREJČEK
* Po Řevnicích spustily nové webo-
vé stránky na přelomu září a října
Dobřichovice. Nová grafická podo-
ba je moderní a přehledná. „Výho-
dou nových stránek je, že zprávy,
obrázky i menu bude moci být edito-
váno zaměstnanci městského úřa-
du,“ řekl tajemník Petr Hampl. (pš)
* Práce na úpravách ulic na Strán-
ce a Nerudova pokračují v Řevni-
cích. Na opravu získala radnice pe-
níze z krajského programu FROM i
z Fondu dopravní infrastruktury.
„Bude se dělat nový povrch i chod-
níky ulic Na Stránce až po křižovat-
ku se Žižkovou a spodní část Ne-
rudovy ulice,“ uvedl starosta Miro-
slav Cvanciger. Zda se bude dodělá-
vat i Nerudova ulice dál od křižovat-
ky se silnicí Komenského, má být
známo v nejbližších dnech.         (pš)

Řevnice – Chystaný Přírodní park Brdy-Hře-
beny zasáhne až k Řevnicím a Dobřichovicím.
Zatímco ještě před měsícem uvažoval středo-
český krajský úřad o tom, že park bude mít
rozlohu jen 63 kilometrů čtverečných, radní
nyní schválili park o rozloze třikrát větší.
„Jde o rozsáhlé území táhnoucí se v podstatě od
vojenského prostoru a končící až těsně pod Pra-
hou u Zbraslavi,“ uvedl středočeský hejtman Da-
vid Rath. Park bude podle něj zasahovat do okre-
sů Praha-západ, Beroun a Příbram. 
Proč bylo území parku, který tak bude největší v
kraji, rozšířeno? „Naše předchozí informace vy-
cházela z návrhu přírodního parku, který byl nej-
víc rozpracován. Na základě skutečnosti, že Hře-
beny jsou vnímány jako souvislý celek a krajinář-

ské hodnoty, jež jsou předmětem ochrany, jsou po
celé oblasti Hřebenů rovnoměrně zastoupeny, roz-
hodla Rada kraje o vyhlášení přírodního parku v
rozsáhlejší variantě,“ řekla Mascheková.
Podle ní se vyhlášení parku obyvatel ani jeho náv-
štěvníků nijak nedotkne. „Návštěvníků přírodního
parku se žádné přísnější podmínky týkat nebudou.
Ochranný režim je zaměřen proti nežádoucím zá-
sahům do rázu krajiny a týká se tedy umísťování
nových staveb a velkoplošných změn v krajině.
Zřízení parku nebude pro obyvatele, investory a
obce vyžadovat většinou žádné odchylné postupy
od současného stavu,“ uvedla Mascheková.
Předpokládaný termín vyhlášení přírodního parku
Brdy-Hřebeny je 30. listopadu letošního roku.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Park zasáhne až k Dobřichovicím
HŘEBENY MAJÍ BÝT OCHRÁNĚNY PŘED NOVÝMI STAVBAMI A ZÁSAHY

Přijďte si vyrobit vlastní šperk!
V karlštejnské rukodělné dílně Krasohled se mi-
nulý víkend konal první výtvarný kurz na téma
podzimní dekorace. Podařily se nám krásné koší-
ky naplněné vřesem, listopadkami, břečťanem a
ozdobené dýničkami, jablíčky a podzimními draky.
Také ze sušených květin jsme vyrobili krásné pod-
zimní ozdoby do svých bytů. Protože zájemců bylo
víc, než se do naší malé dílny vejde, je po domlu-
vě možný další termín, kdy bychom vyráběli pod-
zimní kytičky: 14. 10. od 17.00.  Zavolejte ale,
prosím, předem. Na 9. 10 od 17.00 jsme připravi-
li kurz nazvaný Ketlovaný šperk. S pomocí klešti-
ček, nýtků, oček a korálků vyrobíme náušnice, ná-
ramky nebo náhrdelníky podle vašich představ.
Kurz nazvaný Smalt na vařiči se uskuteční 23. 10.
od 17.00. Z práškových barev a měděných plíšků
na malém vařiči vykouzlíme originální smaltova-
né šperky.                     Renata FRAŇKOVÁ, Liteň

Zraněná paní nemohla otevřít záchrance
Zadní Třebaň – Pomoc hasičů potřebovala řevnická záchranka 28. září
v Zadní Třebani. Starší paní zde upadla a zlomila si nohu v krčku. Pro-
tože byla doma sama, nikdo nemohl dojít ke dveřím a odemknout.
Zraněná starší žena seděla v místnosti za vchodovými dveřmi a nemohla
vstát. Se záchranáři přes dveře komunikovala. „Naše posádka nemůže jen
tak vniknout do domu, proto jsme na místo zavolali hasiče,“ řekl šéf zách-
ranky Bořek Bulíček. Když byli hasiči ujištěni, že důchodkyně není v ohro-
žení života, začali hledat cestu, jak se k ní dostat bez větších škod. Našli ote-
vřenou mikroventilaci u balkónových dveří, jeden z hasičů otvorem prostr-
čil ruku až ke klice okna a otevřel ho. Hasiči potom vešli do bytu otevřeným
oknem a odemkli vchodové dveře klíčem, který byl zastrčený v zámku. Poté
hasiči pomohli s přenesením do vozu záchranné služby a žena byla převe-
zena do nemocnice. (lup, vš)

V Letech mají Leťánka,
u sousedů Fabiánka 
Lety – Hned dvě mateřská centra
vznikla v Poberouní na konci září. 
Nejdříve bylo otevřeno Rodinné
centrum Fabiánek v Dobřichovicích,
o den později přestřihli pásku Leťán-
ku v sousedních Letech starosta ob-
ce Jiří Hudeček a senátor Jiří Ober-
falzer. Leťánek založily maminky z
Letů a Řevnic ve spolupráci s peda-
gogickými odborníky. Jeho program
je určen dětem i dospělým. Nabízí
netradiční kurzy pro děti, těhotné že-
ny, matky... Funguje tu dramatický
kroužek, pořádají se přednášky za-
měřené na zdravý životní styl či vý-
chovu. Na zahájení byla připravena
tzv. Leťánkova olympiáda - závody
na kolech, reflexní terapie, malování
na obliče, jízda na koni...              (lp)

Na III. Oktoberfestu se bude pít i soutěžit

Spadl a zlomil si paty
Karlštejn – Se starším mužem
spadl minulý čtvrtek v Karlštejně
stavební výtah. Při pádu z asi čtyř-
metrové výšky si zlomil obě paty.
„Je to nepříjemný úraz. Musel se po-
drobit operaci a pak - léčení trvá vel-
mi dlouho,“ řekl šéf záchranky Bo-
řek Bulíček. Úraz se špatně hojí a
nedá se chodit ani o berlích. (lup)  
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Společenský dům
Zadní Třebaň

vás zve na posvícenskou

TANCOVAČKU
V sobotu 17. 10. 2009

od 20 hodin

K tanci a poslechu bude
hrát skupina KARAVEL

Rezervace na telefonu

604 631 290

Fejeton: To musel být úchyl!
Shledat se s jinou osobou se dá náhodně či předemdomluvově. Kvalita
však kolísá. Prvotřídní úroveň zaručuje pár puntičkářů. Dohodne-li
se, že se za sedm dní potkají v 18.05 u velvyslanectví Trinidadu v Bu-
dapešti, nejenže se styk koná, ale podle dohovoru bychom si mohli se-
řídit náramkáče. Potkávačka druhojakostní by se asi o hodinu zpozdi-
la. Aktéři jsou stejně přesní pedanti, akorát nedochvilnost považují za
roztomilou přednost, kterou je zapotřebí si hýčkat. Srazy třetí třídy ne-
boli polosrazy charakterizuje zapomnětlivost jednoho ze srazistů, je-
muž se ujednání vykouřilo z hlavy. 
Scuky v hodnotové skupině čtyři vlastně ani neexistují. Na antiscucích
se chtěli sejít sklerotici oba. Každé plánované nesetkání napilovává
lanka milenecko-manželských pout. Tak tak se nám podařilo ustát vliv
»rande« u hlavní pošty. Já nadával u poštovního úřadu v centru Ost-
ravy, který často navštěvuji, choť pokládala za hlavní poštu tu blíž za-
městnání ve čtvrti Poruba...
Škoda, že už nefungují omnibusy, dostaveníčka bychom si smlouvali
rovnou v dostavnících!
Jindy situaci zauzlí samo prostředí, třeba při schůzce u hudebnin, kde
právě operoval neodbytný fotograf. Než se mi poštěstilo svou ženu vys-
vobodit, pětkrát se pokusil získat fotoskalp formulí: „Dovolíte jednu
fotečku, krásná panenko?!“
Některá randiště vypadají nevinně. „Ve čtyři před kadeřnictvím u ban-
ky,“ volala Jiřka v pátek. K salonu přicházím s mírným časovým pře-
sahem, krásná panenka nikde. Začíná mžít. Deset minut, patnáct. Ur-
čitě bude uvnitř! Rukávem otírám zamlžený výklad, bohužel květiny
leptané na skle i ty živé zhoršují viditelnost.  
V království hřebenů, šamponů, nůžek a vitaminových ampulí za špa-
nělskými stěnami zaujímaly místa pod helmami čtyři zakuklené zákaz-
nice, další dvě měly kadeře nezvykle zbarvené. Kdybych aspoň věděl,
co si ráno manželka oblékla a přibližně jakým způsobem si hodlala ne-
chat vlasům ublížit?! 
Nezbývalo než vejít do jámy lvo..., poskládat trup vedle dvojice čeka-
telek na krásu, listovat v omšelém žurnálu a zároveň orlím zrakem ci-
vět trochu za roh a vyhodnocovat, která z  přítomných dam by mohla
být mou... Vtom jsem Jiřku zahlédl vystupovat z tramvaje. Časopis dá-
vám stranou a  valím se jako stoletá voda ke dveřím. Nedalo se nesly-
šet špitání mých přísedících: „To byl ten mužský, co tu předtím pořád
nakukoval. To musel být nějaký úchyl.“      Kamil KOVÁŘ, Klimkovice
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V neděli 20. září se konaly na letov-
ském psím cvičáku další zkoušky z
výkonu. Na nástupu se sešlo dvacet
dvojic - pořádná porce pro rozhodčí-
ho. Zkoušek se zúčastnila pestrá pa-
leta plemen: němečtí ovčáci, křížen-
ci, pudl, beauceron, hovawart, bor-
der kolie, louisianský leopardí pes,
tibetský teriér, briard, tosa inu, beng-
le, bobtail a krátkosrstá kolie. 
Počasí se povedlo, i když nás ráno na
stopách trochu trápila mlha. Jakmile
se zvedla, bylo pod mrakem, ale pří-
jemně teplo, zkrátka akorát na práci

s pejsky. V půl druhé odpoledne
jsme byli se všemi poslušnostmi ho-
tovi a mohli jít řešit administrativu
do klubovny. Sotva jsme odešli z
»placu«, vykulilo se na oblohu slu-
níčko v plné parádě. Začalo pražit na
cvičák, a tak jsme byli rádi, že máme
zkoušky za sebou. 
V průběhu zkoušek se všichni krmi-
li samými dobrotami, které byly tra-
dičně k dispozici v kantýně. Postup-
ně zmizel jak guláš, tak bramborový
salát se smaženými kotletami a krko-
vicí, ale také bramboračka a domácí

moučník. V půl třetí odpoledne jsme
oficiálně vyhodnotili výsledky. Až
na jednoho psovoda byli všichni ús-
pěšní. Tři psovodi splnili zkoušku na
plný počet bodů, za což je potřeba je
pochválit. I dalších 9 psovodů obdr-
želo známku »výborná«,  pět »velmi
dobrá«, jeden »dobrá« a jeden »us-
pokojivá«. To je vynikající bilance, a
tak všichni radostně popadli potvr-
zení o vykonané zkoušce a spěchali
domů užít si zbytek slunečné neděle.
Pan rozhodčí nás na závěr pochválil
za výbornou organizaci, což nás

potěšilo. Zkoušky se opravdu poved-
ly a zůstane nám z nich příjemný
zážitek.           Alena VANŽUROVÁ,

Kynologický klub Lety

Zkoušky složili všichni, až na jednoho
NA LETOVSKÉM CVIČÁKU SE »PŘEDVÁDĚLI« NĚMEČTÍ OVČÁCI, PUDL I LOUISIANSKÝ LEOPARDÍ PES

Maminky vás zvou
na dýňovou slavnost
Zadnotřebaňský spolek maminek po-
řádá tradiční podzimní dýňovou
slavnost. Letos se tvořivé odpoledne
za předpokladu slušného počasí bu-
de konat před místním Společen-
ským domem 10. října od 14.00.
Přijďte všichni, kdo máte rádi vyrá-
bění podzimních ozdob z přírodních
materiálů. Pro děti budou nachysta-
né soutěže. Tradicí je příprava dýňo-
vých pochoutek. Každý, kdo přispěje
čímkoliv k jídlu, bude vítán. Chybět
nebude ani ohníček na opékání buř-
tů. Každý, kdo přijde v převleku s
podzimní tématikou, bude odměněn. 
I přes to, že první podzimní den je
dávno za námi, chtěli bychom pří-
chod tohoto období oslavit. Podzim
je dobou, kdy se vše zpomaluje, sta-
huje do sebe a připravuje na příchod
zimy. Ze všech koutů vystupuje taju-
plná mlha a halí svět do obláčku
věčného spánku. Padající listí  pole-
tuje kolem a tiše prozpěvuje mystic-
kou ukolébavku. Podzimní čas budiž
pochválen.  Helena PELIKÁNOVÁ, 

Zadní Třebaň

Rok utekl jako voda a sku-
pina hlásnotřebaňských
žen, která si říká Holky v
rozpuku, opět odjela do
Lázní Hodonín. Zde jsme
si čtyři prosluněné dny ne-
chaly hýčkat těla lázeňský-
mi procedurami a dobrým
vínkem. Lázeňský personál
nás již dobře zná, a proto
nás přivítal velmi mile.
Prohlédly jsme si Hodo-
nín, zda nepřibylo něco, co
bychom ještě neznaly. Po-
pily jsme i dobrého vínka
ve sklípku v Mutěnicích,
podnikly výlet do Čejkovic,
kde jsme prošly vyhlášené

Templářské sklepy a kde je
také Masarykův domek,
který jsme též nemohly vy-
nechat. V neděli jsme pak
navštívily Bojanovice, kte-
ré jsou proslulé svými ho-
dy a zvláště nádhernými
kroji, do nichž se o hodech
vždy oblékne celá vesnice.
Počasí nám moc přálo, ná-
ladu jsme si nenechaly
zkazit a v pondělí jsme se
odpočinuté a vysmáté vrá-
tily pendolinem zpět do
krásné Hlásné, jejíž slávu
jsme šířily po jižní Mora-
vě.       Zdena JINDROVÁ,

Hlásná Třebaň

»Holky« se po roce opět vydaly do Hodonína

RANNÍ NÁSTUP. Účastníci kynologických zkoušek v Letech na nástupu před zahájením akce.                Foto Alena VANŽUROVÁ

Soutěž o nejveselejší fotografii z prázdnin skončila

Větší část léta jsme zveřejňovali vaše fotografie z dovolené či prázdnin. Ze všech snímků nyní porota v čele s Josefem Kozákem vybere tři podle ní nejve-
selejší či nejvtipnější. Jejich autoři se mohou těšit na lahev vína, výpravnou knihu či triko Našich novin. Na malý dárek se ale mohou těšit všichni, kteří
nám nějakou svoji fotografii poslali. Vítězné práce otiskneme v příštích NN.
Autorkou dnešních snímků je Sabina KUDLÁČKOVÁ ze Zadní Třebaně. Pořídila je v Kalábrii a nazvala Létající ryba Léňa. (mif)

NA VÝLETĚ. Hlásnotřebaňské »holky« pózují v Hodo-
níně. Foto Zdena JINDROVÁ
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Slevy krásných 
nových kol 

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

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

Nákup na splátky, příjem platebních karet. 
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Řevnice, Opletalova 39
tel.: 257 720 835, mobil:736 144 902

Lety u Dobřichovic
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Letošnímu mníšeckému Běhu naděje přálo poča-
sí, a tak jsme doufali, že počet účastníků i peněz
vybraných od  dárců na výzkum rakoviny převýší
výsledky loňského prvního ročníku. Významné
dobrovolné humanitárně sportovní akce se letos
účastní 104 pořadatelských míst. 
Příprava nebyla jednoduchá -  na mnoha místech
stanuli na poslední chvíli náhradníci, protože ne-
moci a nenadálé události skosily v týdnu před ak-
cí významnou část organizačního týmu. Přesto na-
konec bylo vše, jak má být – od perfektního ozvu-
čení členů Brdského zálesáka přes doprovodný
program, který připravili členové TJ Sokol Mní-
šek se skautkami mníšeckého Junáka. Ti  se podí-
leli i na vyznačení obou tras. Je třeba poděkovat
všem, kteří přispěli byť jen drobnou pomocí, i
těm, kteří přispěli finančně. 
A jak to dopadlo? Druhého ročníku Běhu naděje
se  zúčastnilo 51 přispívajících a na příslušné kon-
to bylo odesláno 3 271 Kč.  
Po uzavření  letošního ročníku Běhu naděje budou
všechny vybrané peníze rozděleny na základě roz-
hodnutí Grantové komise České onkologické spo-
lečnosti na odborná pracoviště. S rozhodnutím
týkajícím se vybraných peněz se můžete časem
seznámit na www.behnadeje.cz .

Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Závodníci vybírali na výzkum rakoviny
LETOŠNÍ BĚH NADĚJE V MNÍŠKU POD BRDY PŘEKONAL VÝSLEDKY LOŇSKÉHO ROKU

Dobřichovické Sokolení: 
Sportovat dorazily celé rodiny
Letos uplynulo 110 let od založení Sokola v Dob-
řichovicích. Cvičitelky  k této příležitosti připravi-
ly sportovní den - Sokolení. Po zahájení se malí i
velcí sportovci vydali na stanoviště, kde si při fit-
testech mohli ověřit, v jaké jsou kondici. Ve vel-
kém sále poznali něco z dovedností hráče košíko-
vé, pro nejmenší byly připraveny disciplíny jako
Kráčející čáp, Šikovný lachtan aj. Od 13.00 se ko-
naly rodinné běhy, následovala ukázka cvičení Pi-
lates, každý si mohl zaskotačit na trampolíně.
Sportovat přišly celé rodiny, nejmladším účastní-
kem byl Adámek Podlipný, který následující den
oslavil druhé narozeniny. Každý obdržel diplom a
hrneček. Účastníci dobrovolným startovným při-
spěli nadačnímu fondu Světluška, který pomáhá
nevidomým. Ke koupi byly i náramky a magnetky
s logem fondu. Díky cvičitelkám a trenérům, kteří
se bez nároku na honorář věnují  veřejnosti a zej-
ména dětem.  Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Řevnice - Poslední zářijovou nedě-
li zajížděli řevničtí druholigoví há-
zenkáři do Bakova nad Jizerou
bez zraněných Knýbela a Smeta-
ny. Poprvé tak skoro celý zápas
odehrál dorostenec Michal Veselý.

BAKOV - ŘEVNICE  14:15 (7:9)
Branky: Zavadil 10, Hartmann 4,
Veselý M.
V útoku se nám dařilo až do 42. mi-
nuty a stavu 12:7 pro naše barvy pro-
měňovat šance, ale pak jsme několi-
krát ztratili míč zbrklou střelbou a
domácí vyrovnali. Navíc mohli jít i
do vedení při pokutovém hodu, ale
náš brankář Milan Zelený byl proti.
V útoku se nám pak povedlo získat
rozhodující dvoubrankový náskok a
Bakov už jen snížil. 
RASPENAVA - ŘEVNICE  22:20 
Branky: Zavadil 8, Hartmann 6,
Smetana 3, Veselý M. 3
V prvním poločase jsme propadli v
obraně, ale ani v útoku jsme při střel-
bě nemohli mít čisté svědomí. Ve 2.
poločase nastoupil na beka Tomáš

Smrčka, který obranu trochu uspořá-
dal, ale v pohodě hrající domácí už
jsme přestřílet nedokázali. 
Řevnice B – Sokol Podlázky 17:16
Branky: Jandus 9, Veselý M. 7,
Veselý T. 
Celý zápas jsme prohrávali, ale na-
konec nám spadly body do klína.
Řevnice žáci – Podlázky 27:10
Branky: Veselý 11, Štech 7, Jelínek
6, Kraus 2, Holý
Naši žáci jen stříleli branky. Ovšem
brankář neměl svůj den a laciné stře-
ly se dostaly za jeho záda.
Řevnice ml. žáci – Podlázky 13:13
Branky: Edl 7, Huml 6. 
Mladíci si s chutí zahráli nejlepší zá-
pas soboty. I když měli stav pod kon-
trolou, nakonec jen remizovali.
Špunti kluci - holky 9:6 (5:1)
Góly: Huml 4, Edl 3, Martin 2, Hu-
mlová 2, Mandlíková 2, Šťastná 2
Bakov - Řevnice 11:11 (4:3) 
Branky: Edl 6, Huml 4, Petřík
Řevnice -  Spartak Modřany 6:6
Branky:  Edl 3, Petřík 2, Huml

František ZAVADIL, Petr HOLÝ

Prvoligoví borci přivezli cenné body z Bakova
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLO ŘEVNICKÝM »NÁRODNÍM« HÁZENKÁŘŮM

V CÍLI. Závodníci v cíli letošního mníšeckého Bě-
hu naděje. Foto Jarmila BALKOVÁ

Potřebuje Zadní Třebaň hřiště za šestnáct milionů korun?
Až pořádně sprchne, udělejte si procházku na zadnotřebaňský Ostrov a zajděte k fotbalovému hřišti.
Pokud na trávě uvidíte louže, pořádně si je prohlédněte. Kvůli těmto loužím se má utratit šestnáct a půl
milionu korun.
Ale popořádku. Zastupitelstvo Zadní Třebaně se již několik let snaží o vybudování nového sportovního
areálu »K Hájku«. Předpokládalo státní dotaci 12 milionů, obec by doplatila 4 miliony. Dotace byla
naštěstí zamítnuta, takže zastupitelé zatím na projektu a přípravných pracích stačili utratit (podle roz-
počtů vyvěšených na webu) jen 663 782 Kč a plánované 4 miliony jsou psané na letošní rok. 
Vnucuje se otázka: Nač potřebuje vesnický fotbalový klub sportovní areál za 16 milionů s ročními pro-
vozními náklady cca 350 000 (zahrnuje plat správce), když má možnost pronajmout si a udržovat stá-
vající hřiště za cca 110 000 Kč ročně? Neřeším zde otázku, kde chce obec ty čtyři miliony vzít. Dom-
nívám se, že i kdyby jí z ničeho nic spadly do klína a zastupitelstvo mělo potřebu je utratit dříve, než
budou potřeba na vodu a kanalizaci, nabízel by se nespočet potřebnějších investic. 
Otázku po důvodu plánované výstavby jsem zastupitelstvu položil na zářijovém veřejném zasedání.
Dostalo se mi odpovědi, že kabinky na současném hřišti jsou v dezolátním stavu. Dobře, namítl jsem,
nestačilo by je opravit? Druhý argument: od roku 2002, kdy bylo hřiště zaplavené bahnem, se na něm
dělají louže. Nevím, jakou plochu inkriminované louže obvykle zabírají, nicméně ptám se: Zeptalo se
vedení obce nějakého hydrogeologa, jak tento problém vyřešit? Povodeň se přeci nepřehnala jen tře-
baňským hřištěm, plocha navíc prošla celkovou rekonstrukcí. 
Jestliže mají zastupitelé schovaný ještě nějaký další argument pro mnohamilionovou investici, vyzývám
ty, kteří hlasovali pro výstavbu areálu, aby jej veřejnosti sdělili. František CHLAŇ, Zadní Třebaň

LÍTÝ BOJ. Tanečně-sportovní kreace v podání nejmladších řevnických há-
zenkářů. Foto Petra HUMLOVÁ
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Mizérie Řevnic pokračuje, opět prohrály
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE

SK ŘEVNICE
Divize A
Tachov – Řevnice A 4:1
Branka: Bošanský
Výsledek je pro Řevnice až příliš
krutý. O osudu utkání rozhodla pro-
střední pasáž prvního poločasu, když
během čtvrt hodiny inkasovali hosté
tři branky. Bošanský sice snížil a po
změně stran měl divizní nováček ně-
kolik šancí, ale štěstí se k němu ob-
rátilo zády. Naopak domácí ještě ví-
tězství zpečetili. (mák)
Řevnice A - Kunice 0:1
Série porážek řevnických borců pok-
račuje. Tentokrát ovšem ztratili body
se soupeřem, který na podzim ještě
nedostal gól.  (mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Všenory B 1:3
Branka: Pitauer
Překvapivá prohra domácích v okre-
sním derby. Řevnice naplňovaly úlo-
hu favorita jen v prvním poločase,
který vyhrály 1:0. Hosté po změně
stran předvedli dokonalý obrat a od-
vezli si tři body. (mák)
Klínec - Řevnice B 1:0

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Mutějovice 5:0 (1:0) 
Branky: Jůna 2, Jablonský, Ro-
senkranz, Janouš 
V první půli relativně vyrovnané ut-
kání se po přestávce změnilo v exhi-
bici. Domácí šli v 6. minutě do vede-
ní po rychlé kombinaci, kterou za-
končil gólem Jůna. Druhý poločas
začal náporem hostí, z něhož se ale
Lety brzy vymanily a střílely další
branky. Domácí tak napravili debakl
z Žebráku.                   Jiří KÁRNÍK
FC Jesenice - FK Lety 2:2 (1:1)
Branky: Jůna, Rosenkranz
Spousta promarněných šancí připra-
vila Lety o tři body. Hosté šli do ve-
dení kuriózním gólem, který vstřelil
v 7. vteřině ihned po rozehrání Jůna
z poloviny hřiště. Domácí brankář
stál na značce pokutového kopu a Jů-
nův lob jej naprosto překvapil. Ve

20. minutě bylo vyrovnáno - trestný
kop Jesenice vyrazil Štěpán, dorážku
též bravurně vytěsnil, ale další dobí-
hající domácí hráč jej z bezprostřed-
ní blízkosti překonal. 
Do 2. poločasu vlétli hosté plní akti-
vity, jež byla korunována faulem a
Rosenkranzovou brankou z penalty.
Po třech minutách ale přišla obligát-
ní chyba, kdy hosté propadli ve stře-
du hřiště a domácí po rychlém brej-
ku do rozhozené obrany vyrovnali. V
86. minutě přestřelil hostující Hajda
branku z pěti metrů a v 89. minutě
nasadil korunu všemu Jablonský,
který minul domácí branku nikým
neatakován.                 Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Braškov 4:1 (2:0) 
Branky: Hajda, Jablonský, Rosen-
kranz, Turek
Domácí poprvé skórovali v 32. mi-
nutě, kdy lehce tečovaný centr skon-
čil za zády hostujícího brankáře. Do-
mácí zvýšili v 42. minutě Jablon-
ským z penalty po faulu na Janouše.
Po přestávce pokračovali domácí v
náporu a v 58. minutě byla nařízena
druhá penalta za faul na Jablon-
ského. Tentokrát skóroval Rosen-
kranz. Hosté se začali více věnovat

nohám soupeře než hře a po jednom
faulu byl za protesty vyloučen hostu-
jící obránce. V 76. minutě zaváhala
obrana a hosté snížili na 3:1 vlastním
gólem. V 79. minutě zakončil skóre
utkání Turek.               Jiří KÁRNÍK

SOKOL DOBŘICHOVICE
1. B třída krajské soutěže
Praskolesy - Dobřichovice 2:3
Góly: Kalivoda, Krajči, Černý
Hosté z Dobřichovic se přesvědčili,
že v »kraji« se o vítězství musí bojo-
vat až do konce, a to i na hřišti po-
sledního celku tabulky. Získané tři
body je pak posunuly na první mís-
to! (oma)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Neumětely 5:0
Góly: Bacílek 3, Cieciura, Jambor
Po dvou debaklech předvedl Ostro-
van nečekaně skvělý výkon. První
šanci zápasu měli sice hosté, když se
jejich útočník řítil sám na Hrdličku,
ale neuspěl. Pak už na hřišti existo-
valo pouze jediné mužstvo. Den měl
především Bacílek, který v prvním
poločase dosáhl hattricku. Ostrovan
ničil Neumětely smrtícími brejky,
záloha výborně kombinovala a bratři
Jamborové pohybem vytvářeli pro-
stor pro Bacílka. Poločas skončil
4:0, když se trefil Cieciura. Druhý
poločas se hrál už je z povinnosti.
Přesto se v jeho úvodu trefil M. Jam-
bor z penalty.      (mák)
Komárov - OZT A 1:0
Ostrovan sahal na hřišti Komárova,
který loni hrál I. B třídu, po bodu.
Bohužel tři minuty před koncem ze
standardní situace inkasoval.   (mák)

IV. třída okresní soutěže
Mořinka - OZT B 2:2
Branky: Krušina 2
Třebaňská záloha v improvizované
sestavě dokázala získat bod.    (mák)

OZT B – Tetín B 2:2
Branky: Cieciura, Görög
Ve vyrovnaném utkání byli šťastněj-
ší domácí. Hosté se snažili, ale ne-
bezpeční byli jen po pokutové úze-
mí. 

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
FC Liteň - Zdejcina 4:2 (1:1) 
Branky: Eliášek T.3, Velim. 
První poločas byl vyrovnaný. Po fau-
lu se hosté z penalty ujali vedení. Do
přestávky domácí stačili vyrovnat a
pak už vývoj utkání kontrolovali.

Radek ŠINDLER
Tetín B - FC Liteň 2:3
Branky: Eliášek 2, Velim
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Kdy a kde hrají příště
SK Řevnice - Divize A

10. 10. 10:15 Řevnice - Prachatice       
18. 10. 10:15 Příbram B - Řevnice        

FK LETY - Krajská I. B třída
10. 10.16:00 Doksy - FK Lety

18. 10. 15:30 FK Lety - Praskolesy

S. DOBŘICHOVICE  - I. B třída
10. 10. 16:00 Zdice – Dobřichovice

18. 10. 15.30 Dobřichovice – Žebrák

OZT A - Okresní přebor Beroun
10. 10. 16:00 OZT A -  SK Tetín 

17. 10. 15:30 Nižbor - OZT A

Řevnice B - Okresní IV. třída 
11. 10. 16:00 Řevnice B - Štěchovice C 

17. 10. 15:30 Kosoř - Řevnice B 

OZT B - Okresní IV. třída
11. 10. 16:00 OZT B -  Osov

17. 10. 15:30 Mořina - OZT B 

FC Liteň - Okresní IV. třída
11. 10. 16:00 FC Liteň - Mořinka 

17. 10.12:30 Osov - FC Liteň 

Nejlepší tenisová rodina? Štěpánkovi

Volejbalisté na úvod
sezony zdolali Prosek
Po úspěšném tažení loňskou 1. ligou
zahájili letošní, již 14. sezónu volej-
balisté Sokola Dobřichovice. Na do-
mácí palubovce se 2. 10. utkali s cel-
kem Proseka a přesto, že jim chybě-
la opora týmu, nahrávač Koloušek,
vyhráli 3:0. Utkání trvalo 70 minut a
vidělo jej 50 diváků.
Další utkání Dobřichovičtí odehrají
doma 9. 10. s ČZU Praha, 10.10. s
MFF Praha, 30. 10. s Českými Bu-
dějovicemi, 20.11. s Odolena Vodou
a 21. 11. s Chomutovem. Přijďte i vy
povzbudit hráče, kteří  vzorně repre-
zentují náš region, hráče, kteří již
několikrát sahali po postupu do  ex-
traligy. Začátky pátečních utkání
jsou v 19.00, sobotních v 17.00. Kro-
mě kvalitních sportovních klání je
součástí každého zápasu také loso-
vání: tři vylosovaní diváci obdrží za-
jímavé ceny.   Martina KÁLALOVÁ,

Dobřichovice 

Nejlepší tenisovou rodinou v Řevnicích a okolí jsou nyní Štěpánkovi. Vy-
povídá o tom tradiční Václavský turnaj, který na závěr letní sezony uspo-
řádal Sportclub Řevnice. Rodinné dvojice v něm bojují o trofej ve čtyřhře.
Letos se přihlásilo 10 párů, podle pravidel nastupuje rodinný příslušník s
dítětem. Nečekaně se prosadil Jan Krátký s vnukem Jakubem, oba prošli až
do finále proti favorizované Renatě Štěpánkové se synem Tondou. Po velké
přetahované o každý míč nakonec řevničtí rodáci Štěpánkovi zvítězili 7:5.
(na snímku finalisté, vlevo vítězové.) Třetí skončila Zuzana Švédová s dce-
rou Danielou. Vítězové převzali pohár a s ostatními si připili nealko šam-
paňským modré barvy. „Chtěli jsme, aby nám šampus ladil s kurty,“ smál
se pořadatel turnaje Michal Mottl při pohledu na barvu dvorců za Lido-
vým domem. Pro desetiletého Tondu Štěpánka to byl skvělý závěr sezony,
den předtím totiž vyhrál v Řevnicích celostátní turnaj mladších žáků a po-
tvrdil, že je velkou nadějí místních tenistů. (jš)     Foto Zuzana ŠVÉDOVÁ

Další mistrovský zápas má za sebou zadnotřebaňská »stará garda«. Na
domácím hřišti remizovala s SG Junior 3:3. Foto Petra HUMLOVÁ


