
Nemocnice opět zavádějí poplatky!
BUDETE-LI CHTÍT VRÁTIT ZAPLACENÉ PENÍZE, MUSÍTE POŽÁDAT KRAJSKÝ ÚŘAD

V tomto čísle Našich novin:
* Derniéra: Bavili se herci i diváci - str. 5
* Další mlékomat je v Letech - str. 7
* Jak dopadne letitý spor o pozemek?
- strana 11

Vrba spadla na dům
a uvěznila v něm ženu
Dobřichovice - K ojedinělému zá-
sahu vyjížděli před pár dny hasiči
- vyvrácený strom spadl na dům a
uvěznil v něm jeho majitelku.
Kuriozní případ se stal 22. července
odpoledne. Silný vichr vyvrátil v
dobřichovické ulici Jabloňová dva-
náctimetrovou vrbu. Spadla tak »ši-
kovně«, že zasáhla rodinný dům a
zatarasila jeho vchod. Majitelku ob-
jektu, která zůstala uvězněná uvnitř,
přijeli osvobodit řevničtí profesio-
nální a dobřichovičtí dobrovolní ha-
siči. „Strom jsme rozřezali a odkli-
dili,“ uvedl jeden z nich, Řevničan
Pavel Vintera. (mif)

Střední Čechy – Od 1. srpna se ve středočeských kraj-
ských nemocnicích opět platí zdravotnické poplatky.
Krajský úřad tak konečně přestane rozhazovat desít-
ky milionů korun z peněz daňových poplatníků.
Zatímco ostatní kraje vedené sociálními demokraty s pro-
plácením poplatků skončily vesměs nedlouho po květno-
vých parlamentních volbách, středočeské hejtmanství pe-
níze z rozpočtu pacientům »svých« nemocnic rozdávalo
dál. A to přesto, že ho ročně  regulační poplatky stály osm

desítek milionů korun a systém proplácení desetikoruno-
vých částek jako nespravedlivý kritizovalo jak minister-
stvo zdravotnictví, tak Evropská komise.
Automatické proplácení poplatků tedy skončilo uplynu-
lou neděli. Pokud budou chtít nyní klienti zdravotnických
zařízení peníze vydané za poplatky zpět, musí o to požá-
dat krajský úřad. Nově mohou o vracení peněz žádat paci-
enti nejen krajských, ale i ostatních nemocnic.
„Vzhledem k povolebnímu vývoji po květnových parla-
mentních volbách není v silách Středočeského kraje udr-
žet stávající systém proplácení darů občanům za regulač-
ní poplatky placené v krajských zdravotnických zaříze-
ních,“ uvedla mluvčí hejtmanství Berill Mascheková.
„Pacienti, kteří jsou v hmotné nouzi, mohou požádat kraj
o jejich zpětné proplacení pomocí formuláře, který zašlou
na krajský úřad,“ dodala.  
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kra-
je žádosti zpracuje a vždy po uplynutí čtvrtletí předloží
Radě Středočeského kraje ke schválení.
(Dokončení na straně 7) Miloslav FRÝDL

3. srpna 2010 - 15 (525) Cena výtisku 7 Kč

Drak »vylétl« z řevnické kovárny

HOTOVO! Unikátního draka dokončil uplynulý týden
řevnický umělecký kovář Vratislav Hrubý. Nádherné dí-
lo bude sloužit jako originální kryt vyústění turbokotle
na jedné z řevnických vil.       Text a foto NN M. FRÝDL

Turisté pozor, »jdou« po vás zloději!
Poberouní - V Poberouní, stejně jako v celých středních
Čechách, rok od roku ubývá turistů. Bude zřejmě ještě hůř
- až se roznese, že turisté jsou v našem kraji okrádáni.
Na dovolenou u Berounky určitě nebudou rádi vzpomínat Bel-
gičané, jimž zloději z obytného Fordu Transit zaparkovaného v
Srbsku u lávky ukradli 100 euro, 1000 Kč, navigaci i jiné věci.
Mladé Moravany zase kdosi obral u lomu Amerika poblíž Mo-
řiny. Rozbil okénko jejich auta a vzal kabelku s doklady, peně-
zi, mobilem i batoh s oblečením. Škoda je 25 450 Kč.         (šm)

VÍTĚZOVÉ S PILARKOU. Pěveckou
soutěž, jež byla součástí Slavností
trubačů v Hlásné Třebani, vyhráli
sourozenci Vaňkovi. Na snímku jsou s
předsedkyní poroty Evou Pilarovou.
(Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Voda vytopila kavárnu Modrý domeček. Dvakrát
Řevnice - Dvakrát se naším krajem v uplynulých dnech přehnal silný déšť. Dvakrát zatopil
sklep řevnického Modrého domečku.
Hned dvakrát museli ve známé kavárně na řevnickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad zasahovat
místní profesionální hasiči. Vždy když více zapršelo, voda zatopila sklep Modrého domečku.
„Ve sklepě budovy jsou sklady surovin pro kavárnu a strojovna výtahu. V prvním případě, 18. čer-
vence, byla zatopena pouze výtahová šachta, ale 27. 7. už byla voda v celém sklepě až do výšky
asi patnácti centimetrů. Personál tak byl nucen odpojit některé spotřebiče pro nebezpečí úrazu
elektrickým proudem,“ sdělil řevnický hasič Pavel Vintera s tím, že jeho kolegové vodu ze skla-
pa odstranili pomocí ponorných čerpadel. Při obou zásazích bylo na místě pět hasičů s jedním
technickým automobilem,“ dodal. (mif)

Mrtvého na kolejích
objevil strojvedoucí
Karlštejn - Přejel muže vlak? Tou-
to otázkou se zabývají kriminalisté
vyšetřující okolnosti smrti muže,
který byl nalezen v sobotu 24. čer-
vence na kolejích mezi Karlštej-
nem a Srbskem.
Bezvládného těla ležícího v kolejišti
si podle MfD všiml strojvedoucí vla-
ku, který místem projížděl kolem půl
desáté večer. Provoz na trati mezi
Berounem a Prahou byl v obou smě-
rech na hodinu uzavřen, poté až do
půlnoci vlaky jezdily po jedné kole-
ji. Okolnosti smrti devětadvacetileté-
ho muže vyšetřují policisté. Zřejmě
jej zachytil projíždějící vlak.      (mif)

Rekordman u Žáby

Josef Svoboda je v Guinessově knize
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Poberouní, Podbrdsko - Na pod-
zim roku 1999 přišly Naše noviny,
tehdy čerstvě »desetileté« s novou
iniciativou – výroční cenou pro ak-
tivní lidi v regionu. Pro ty, kteří se
angažují v kultuře, sportu či spole-
čenském dění a zaslouží si za to
veřejné ocenění. 
Historicky prvními nositeli prestižní
Ceny se stali manželé Marie a Vladi-
mír Křivánkovi ze Řevnic – za svoji
celoživotní činnost v Sokole, ale
hlavně na prknech a v zákulisí Les-
ního divadla. 
Od té doby rok od roku navrhuje re-
dakční rada, nositelé Ceny, ale hlav-
ně čtenáři Našich novin nové a nové
kandidáty Ceny, která v minulých le-
tech přijala jméno předčasně zesnu-
lého Arnošta Tučka, jednoho ze zak-
ladatelů poberounského občasníku. 
Stejně tak tomu bude i letos. Kon-
cem prázdnin zveřejníme první kan-

didáty na letošní Cenu NN od čtená-
řů a redakční rady. Následovat bu-
dou kandidáti od tzv. Akademie lau-
reátů, tedy těch, kteří tuto ceny obdr-
želi v letech minulých. Ze všech
jmen nakonec vybereme desítku nej-
podporovanějších. Z té vzejde nosi-
tel Ceny Arnošta Tučka za rok 2010.
Jeho jméno oznámí nositel loňské
Ceny Miloš Chroust ze Řevnic 13.
listopadu na Svatomartinském pos-
vícení v Letech.
Návrhy posílejte na adresu redakce
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň
nebo na e-mail: redakce@nasenovi-
ny.net). Ke jménu svého favorita při-
pište, proč jej navrhujete. Z autorů
čtenářských návrhů vylosujeme jed-
noho, který získá dárkový balíček a
2.000 Kč od firmy K+V Elektro. 
Více o minulých cenách si můžete
přečíst na stránkách http://cnn.nase-
noviny.net Josef KOZÁK

Viking Hugo na letní návštěvě u Vikinga Mikuláše
v Zadní Třebani. U Thorova kladiva, to bylo shle-
dání! Foto Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Poberouní - Letní soutěž vyhlásily Naše noviny.
Vyhrát v ní můžete turistický atlas Středočes-
kého kraje, cykloprůvodce Dolní Berounka,
karlštejnské víno koňak metaxa i další ceny.
Soutěž je vyhlášena v kategoriích:
1) Nejhezčí/nejoriginálnější letní fotografie
2) Nejhezčí/nejoriginálnější letní báseň
Na snímcích i ve verších může být zachyceno co-
koliv, co se týká léta, prázdnin, dovolených. Zají-
mavý zážitek, příhoda či setkání, pobyt na táboře i

u rybníka, stejně jako dobrodružná nebo exotická
výprava na druhý konec zeměkoule. Svá díla nám
můžete posílat do 9. září. Postupně je budeme zve-
řejňovat a na závěr porota v čele s Josefem Kozá-
kem vybere v každé kategorii tři vítěze. Ti se mo-
hou těšit na výše popsané (i další) ceny. Každý z
účastníků soutěže obdrží od redakce pozornost.
Od minule na adresu redakce doputovala zásilka

fotografií od Heleny PELIKÁNOVÉ i Petry FRÝ-
DLOVÉ a také báseň Kateřiny BALÍČKOVÉ.
Martina Kálalová z Domova seniorů v Dobřichovi-
cích do soutěže poslala verše, které pro jejich do-
mov zhudebnil Karel MÁCHA.
Těšíme se na další díla. Posílat je můžete na: Naše
noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň nebo
na: redakce@nasenoviny.net.      Miloslav FRÝDL

Posílejte nám letní fotky a básničky!
VYHRÁT MŮŽETE TURISTICKÝ ATLAS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, VÍNO ČI ŘECKÝ KOŇAK METAXA

LETNÍ POHODOVÁ 
Bosky chodit trávou v létě, 
hned je lépe na tom světě. 

Zahoď všední starosti, 
užívej si radosti! 

Lehké jídlo, dobré pití, 
hlavně, když nám slunce svítí. 

U bazénu, u rybníka, 
čas jak vítr nám utíká. 

Nebo se jen projít v lese, 
pozorovat divou zvěř, 

košík hub mi můj muž nese, 
je to mňamka, to mi věř! 

Dobrá rada od rybáře, není
třeba kalendáře. Každý rok se
snaží chytit konec léta do sítí,

stejně vždycky v prosinci se
vánoční strom rozsvítí. 

Peč si vuřty na ohníčku, 
procházej se po lese, 

než nám zas ten mrška podzim 
plískanice přinese!

Kateřina BALÍČKOVÁ, 
Zadní Třebaň

DŮM VE STRÁNI
Když se dívám po krajině 
z terasy, z níž vidím svět, 
mezi stromy, tam v údolí,

leží město jako květ. 
Pod zámkem tam teče řeka,

přes jez padá zlehounka, 
údolím se tiše vine,

jmenuje se Berounka.

Dobřichovice je jméno
toho města jako dlaň, 

je v něm dobře,v létě ,v zimě,
vilek, chat má plnou stráň. 
Jedna z vil je jako zámek,

nad údolím i věž má, 
všem se tady hezky žije, i když

věk své strasti má . 
Ref.:Domov seniorů

jako drahokam, nad údolím
stojí, věž má jako chrám. 
Přátelé v něm žijí, nemaj 
dlouhou chvíli. Hned jak 

vstanou, po snídani,
zpívají si, srdce v dlani. 
Pletou, píšou, malují, 
velmi zlehka sportují.

Karel MÁCHA, Praha

Poprvé na táboře: Spaní
ve stanech, noví kamarádi
Letos jsem byla poprvé na letním táboře. Moc se
mi tam líbilo. Bylo nás tam šest kluků a osm dí-
vek. Náš tábor byl postaven na louce uprostřed
lesů nedaleko Dobříše. Spali jsme ve stanech. 
Každý den jsme hráli různé hry a také jsme byli
na výletech. V hornickém muzeu v Příbrami jsme
byli dokonce v podzemí. Moc hezký byl také fran-
couzský park u zámku v Dobříši. Na táboře jsem
si našla hodně kamarádů, také jsem chodila na
hlídky. Budu mít hezké vzpomínky.

Karolína PETŘÍŠOVÁ, 
3. třída ZŠ Zadní Třebaň

LAUREÁTKA. Držitelka Ceny NN 2006 Ilona Gartová. Vlevo Jiří Vitouš,
který byl oceněn v roce 2004, vpravo Petr Holý.       Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

POZOR, OVCE! Stádo ovcí, ale i koz, bez jakéhokoliv doprovodu se v pondělí 26. července vydalo přes
silnici do Berouna, u odbočky na Koněpruské jeskyně. Někteří řidiči měli co dělat, aby stihli včas a bez-
pečně dobrzdit. Foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Koho byste ocenili za nezištnou práci pro náš kraj?
AUTOR JEDNOHO ZE ČTENÁŘSKÝCH NÁVRHŮ DOSTANE DÁRKOVÝ BALÍČEK A DVA TISÍCE KORUN



Strana 3, SLAVNOSTI TRUBAČŮ Naše noviny 15/10

Na počest Karla IV., který při Slav-
nostech trubačů přijel pozdravit
Hlásnou Třebaň, si místní Holky v
rozpuku připravily sveráznou bá-
seň. Připomněly v ní, že sociálními
demokraty vedený krajský úřad le-
tos nepodpořil dotací žádnou z
hlásnotřebaňských akcí - vodovod,
chodníky, hřiště a koneckonců ani
Slavnosti trubačů. Autorkou básně
je Dana Fišerová, Holky ji za do-
provodu Ivana Neslera zpívaly na
nápěv Mládkovy písně Láďa jede
lodí... Přihlásily ji také do letní
soutěže Našich novin.                 (NN)

Copak se to děje, co že to znamená,
že prý žádná z dotací se pro nás
nekoná!
To je teda podraz, však žádná novina, 
že neprošel dotací vodovod Rovina. 

Pro nechápavé je to záhada: v Tře-
bani je přesto dobrá nálada! 

Refrén.: A celá ves, ves, ves, ba kočka
i ten pes, doufají, že císař pán náš
vyřeší to dnes. 

A pak jsou tu další, z dotačních pom-
níků, místo hřiští stavěných a místo
chodníků.

Nakonec tu máme, i dnešní slavnosti, 
které také neprošly u naší vrchnosti.

Refrén: A celá ves, ves, ves, ba kočka
i ten pes, doufají, že císař pán náš
vyřeší to dnes.

Zhodnocení celkem, všechno si je
rovno, z dotací jsme dostali, dohro-
mady... 

Báseň, kterou Holky v rozpuku pozdravily císaře

»Trubači«: Příjemný den plný zážitků!
V HLÁSNÉ TŘEBANI NA ŠESTÝCH OBECNÍCH SLAVNOSTECH ZAZPÍVALA EVA PILAROVÁ I PETR BENDL

Na návsi v Hlásné Třebani  se 24. čer-
vence  konal již šestý ročník Slavností
trubačů. Ráno jsem se pomodlila a
prosila o pěkné počasí, neboť - jak jis-
tě všichni víte - vloni nám počasí vů-
bec nepřálo: Pršelo jen se lilo!
Tentokrát to ovšem dopadlo na výbor-
nou, takže náves byla plná návštěvní-
ků. A měli jsme se na co dívat. Nej-
dříve zahráli Karlštejnští pozounéři,
poslechli jsme si gotickou hudbu sku-
piny Ventus, viděli jsme velmi krásný
historický tanec Danza Alegre a rov-
něž tak nám zahráli Trubači Hradní
stráže presidenta republiky. Dík patří i
Petru Bendlovi za jeho vystoupení s
kytarou.  Holky v rozpuku jako zbroj-
noši doprovodily  společně s šermíř-
skou skupinou Harcíři císařský prů-
vod a poté předvedly scénku zaměře-
nou na dotace pro naši obec. 
V druhé části odpoledne se jako kaž-
doročně konala soutěž o nejlepšího
zpěváka písně Hlásná Třebaň je krás-
ná. Soutěžící doprovázela naše pobe-
rounská hudební skupina Třehusk.
Holky v rozpuku zase zabodovaly - v
přestrojení za skupinu Babíny di Tře-

baň  se svým  sbormistrem Bohumi-
lem Šulínským nesmírně pobavily
všechny diváky. Vítězem pěvecké
soutěže se stali sourozenci Vaňkovi ze
Zadní Třebaně vystupující pod ná-
zvem Vančata. Za odměnu dostali
nádherný a pořádně velký dort.
Nezapomenutelný zážitek máme z
vystoupení paní Evy Pilarové. Ta kro-
mě toho, že nádherně zpívala, také
předsedala porotě hodnotící soutěž.
Naši hasiči  se zase postarali o to, aby
byl každý návštěvník dobře nakrmen.
Opékalo se maso i klobásy, pivo a ví-
no teklo proudem, což také přispělo k
dobré náladě. 
Myslím si, že letošní Slavnosti se ná-
ramně povedly, všichni učinkující si
to pěkně vychutnali, protože vidět,
jak se lidi baví, to je to nejlepší podě-
kování za vše.   
Děkuji touto cestou všem, kteří přis-
pěli k tomu, že se tato akce povedla.
Velký dík patří Mildovi Frýdlovi za
vtipný komentátorský výkon, našemu
starostovi Slávovi Konvalinkovi za
propůjčení dvora pro potřeby učinku-
jících, skupině Sedláci, která nás

krásnými písničkami bavila až do
pozdních večerních hodin. Abych na

někoho nezapomněla, pro jistotu dě-
kuji ještě jednou VŠEM. 

Byl to moc příjemný den, plný zážit-
ků, a tak se už teď moc těším na příš-

tí, již sedmé Slavnosti trubačů. 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

TRUBAČI PANA PRESIDENTA. K ozdobám letošních hlásnotřebaňských slavností patřili Trubači Hradní stráže presidenta republiky.   Foto NN M. FRÝDL

NA POČEST CÍSAŘE. Šermířská skupina Harcíři předvedla na počest Karla
IV. několik lítých soubojů. Foto NN M. FRÝDL

DOSTALI JSME... Holky v rozpuku při zpěvu písně o dotacích, které Hlásná
Třebaň nedostala od krajského úřadu. Foto NN M. FRÝDL
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Ochotníci nacvičili bláznivou komedii
NA HRU ŠTVANCI KRÁSY A MLÁDÍ SE MŮŽETE VYPRAVIT DO ŘEVNICKÉHO LESNÍHO DIVADLA

Aktéři divadelní hry Štvanci krásy a
mládí, která bude mít premiéru v
Lesním divadle Řevnice 6. srpna, po-
malu finišují. 
„Nemám jedinou vrásku, tak mě to
umění vytáhlo,“ tvrdil s nadsázkou
na jedné z posledních zkoušek Fran-
tišek Zavadil, který hraje plastického
chirurga. „Zato mě jich přibylo pa-
desát, i na zádech, a ten text se stej-

ně nenaučim!“ kontroval Jiří Vitouš,
který je v představení obětí zkrášlo-
vací medicíny. Divadelní crazy, je-
jímž mottem je v nadsázce pojaté
omlazovaní a zkrášlování těla (i du-
cha) se líhne pomalu, ovšem jistě.
„Jehly na sál jsou, šití, roušky taky,
povlečení pro V.I.P klientky… ale to

hlavní je ještě na vodě,“ odškrtávala
si režisérka a autorka hry Michala
Šmerglová své: sehnali jsme – musí-
me sehnat! Podle ní je představení
určeno pro ty, kteří mají smysl pro
humor, chápou silnou nadsázku a
něco o nespokojenosti s vlastním tě-
lem tuší. „Kdo někdy nepřemýšlel

nad tím, že by mohl být vyšší, mít
přilehlejší uši, větší rty, pevnější
ňadra, méně vrásek, měně tuku,
menší pozadí, větší… atd. Já na to
myslím denně. Vážně, my si z toho
mírně utahujeme, ale pozor, neodsu-
zujeme to,“ dodala režisérka s tím,
že nemá dál čas, protože letí na bo-
tox, a musí ho »kila dovalit“ i hlav-
ním hrdinkám.„Obávám se, že nás
ho bude nutit i jíst,“ smála se Marie
Šímová, která ve hře podstupuje ope-
raci nejtěžšího kalibru. To lze vidět
na vlastní oči nejen 6., ale i 7. a 8.
srpna, a poté ještě od 13. do 15.8.
vždy od 20.00 hodin. 

Klára HANUŠOVÁ, Černošice

Unikátní sochořadí 
se rozroste o nová díla
Dobřichovice - Dobřichovické so-
chořadí se rozroste o nová díla. Da-
lší sochy do unikátní galerie lemu-
jící chodník z Dobřichovic do Kar-
líka přibudou 14. srpna.
„Sochy, které rozšíří tuto sbírku pod
širým nebem, vznikly během loňské-
ho sochařského symposia Cesta
Mramoru a jsou dočasně umístěny
kolem místního zámku,“ uvedla
Vlaďka Cvrčková z dobřichovické
radnice. Kromě organizátora sympo-
zia sochaře Petra Váni se osazování
soch zúčastní i autoři děl Václav Ga-
tarik, Barbora Hapalová, Jura Plie-
štik a Miro Žáčok. (mif)

Karlštejn - Držitel ceny Thálie Ji-
ří Langmajer se v srpnu předsta-
ví ve hře pod širým nebem na
hradě Karlštejně.
V letošním, třetím ročníku Karlš-
tejnských kulturní slavností se letos
objeví i Karel Roden ři Jana Krau-
sová. Diváci se v srpnu mohou těšit
na dvě divadelní představení. První
se uskuteční 14. srpna a půjde o ko-
medii O lásce, v níž účinkují držitel
ceny Alfréda Radoka Karel Roden
a Jana Krausová. Druhé se pak ko-
ná 20. srpna - v komedii Do pyžam
se představí Jiří Langmajer, Kateři-
na Herčíková nebo David Sucha-

řípa. Obě představení začínají ve
20.30 hodin. 
Karlštejnské kulturní slavnosti se
konaly poprvé v roce 2008 a během
tří let zde v hudebních nebo diva-
delních představeních vystoupili
například Hana Maciuchová, Marie
Rottrová, Ondřej Vetchý, Karel Ro-
den, Vojta Dyk nebo Mahulena Bo-
čanová. „Letos jsou slavnosti sk-
romnější, protože v době ekono-
mické krize není snadné najít spon-
zory. Přesto jsme nechtěli tradici
přerušit,“ zdůvodnil, proč je úspor-
nější program, jeden z organizátorů
Janis Sidovský.    Pavla ŠVÉDOVÁ

Černošičtí chystají
Mariánskou pouť
Mariánská pouť se v Černošicích le-
tos uskuteční ve dnech 14. až 15.
srpna. Sejdeme se tradičně u místní-
ho kostela. Budou pro vás připrave-
ny pouťové atrakce, šermíři, pohád-
ky pro děti, divadlo a mnoho dalších
černošických i přespolních umělců,
kteří se budou střídat na podiu vedle
svatostánku. Součástí akce bude také
řemeslný jarmark.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V červenci a srpnu kino nehraje.

KINO ŘEVNICE
4. 8. 20.00 TOY STORY: PŘÍBĚH
HRAČEK 3
6. 8. 20.30, 7. 8. 16.00 KUKY SE VRACÍ
7. 8. 20.30 AVATAR
11. 8. 20.30 ŽENY V POKUŠENÍ
13. 8. 20.30 KVĚT POUŠTĚ
14. 8. 16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
14. 8. 20.30 ZELENÁ ZÓNA

KINO MÍR BEROUN
9. a 10. 8. 8. 18.30 AVATAR 3D 
11. - 17. 8. 18. 30 SHREK: ZVONEC
A KONEC 3D
11. - 17.  8. 21.00 KÁJÍNEK   
12. 8. 18.30 SHREK: ZVONEC A KONEC

LETNÍ KINO BEROUN
3. 8. - 4. 8. 21.15 ŠPATNEJ POLDA
4. 8. 21.15 ŽENY V POKUŠENÍ
5. 8. 21.15 KÁJÍNEK
6. 8. - 7. 8. 21.15 SALOMONE CANE
8. 8. 21.15 KATKA
9. 8. - 10. 8. 21.00 ZATÍM SPOLU,
ZATÍM ŽIVÍ
11. 8. 21.00 POČÁTEK
12. 8. - 13. 8. 21.00 PREDÁTOŘI
14. 8. - 15. 8. 21.00 KOUZELNÁ CHŮVA
A VELKÝ TŘESK
16. 8. 21.00 POČÁTEK
17. 8. - 18. 8. 21.00 ZÁLOŽNÍ PLÁN

CLUB KINO ČERNOŠICE
3. 8. 20.00 ČESKÝ MÍR
10. 8. 20.00 25 ZE ŠEDESÁTÝCH ANEB
ČESKOSLOVENSKÁ NOVÁ VLNA
17. 8. 20.00 ZÁLOŽNÍ PLÁN

KINO RADOTÍN
Do 20. 8. 2010 kino nehraje

JABLOŇOVÁ POHÁDKA. Skutečnou oázou byl před několika dny v nevlíd-
ném počasí interiér staré stodoly na farní zahradě v Mníšku pod Brdy všem,
kdo přišli na loutkové představení pro děti. A bylo jich tolik, že někteří pozd-
ní příchozí už museli vzít zavděk místem k stání. Divadlo Loutky bez hranic
(Dora Bouzková a Marcela Máchová) – přijelo s autorskou inscenací na moti-
vy K. J. Erbena Jabloňová pohádka. Představení hrané loutkami bylo plné
kouzel a  vtipu, diváci se trochu báli a hodně se smáli... Pak si ještě mohli malí
i velcí  prohlédnout zákulisí, osahat si loutky – a také si vyrobit vzpomínku na
představení v malé výtvarné dílně, vedené herečkami. Dobrovolné vstupné
bude přidáno k penězům, jež se shromažďují na obnovu objektu o. s. OÁZA,
kde se představení konalo.   Text a foto Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Řevnice - Dvě nové výstavy budou v srpnu k vidění v Řevnicích. Slavnostní
zahájení obou se uskuteční v pondělí 9. srpna.
Expozice fotografií nazvaná Řevnický fotosalon bude k vidění zároveň v míst-
ním Zámečku i Modrém domečku. K vidění budou snímky Ladislava Siten-
ského, Jiřího Milfaita, Jakuba Kencla, Pavla Dudáka a dalších. Na slavnostním
zahájení v sále Zámečku 9. 8. od 18.00 zahrají Hana Zemenová na klavír a Jan
Pařík na klarinet.
Téhož dne, jen o hodinu později, bude v Modrém domečku zahájena multime-
diální výstava Michaely Gorcové, Markéty Jáchymové, Ivany Junkové, Radky
Salcmanové a dalších nazvaná Miš Maš. „Už od v 17 hodin se v kavárně Mod-
rého domečku uskuteční Barmanská show, na které budete moci ochutnat spou-
stu nových koktejlů a dozvědět se něco o jejich přípravě,“ uvedla Šárka Haško-
vá z občanského sdružení Náruč. „Na Miš Maši nebudou chybět plastiky, expe-
rimentální oděvní návrhy, designové šperky, instalace, obrazy, fotomontáže,“
dodala s tím, že výstavy potrvají do 25. září.           Miloslav FRÝDL

Na hradě vystoupí Langmajer
KARLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI NABÍDNOU I KARLA RODENA

Vernisáž uvede barmanská show
V ŘEVNICÍCH JEDEN DEN ZAČNOU HNED DVĚ VÝSTAVY

Tipy NN
* Muzikál Postřižiny, který na jedno
jeviště svedl profesionální i ochotnic-
ké herce žijící v dolním Poberouní,
můžete vidět 4. a 5. 8. od 20.00 na
hradě Křivoklát a 6. i 7. 8. od 20.00 v
pivovaru Třeboň. (mif)
* Taneční párty s DJ. Bundou a DJ.
Vóďou se koná 6. 8. od 20.00 v čer-
nošickém Clubu Kino. Den nato, 7.
8., se od 20.00 na stejném místě us-
kuteční Dance Music Clip Night No -
I. TOP 100 - přehlídka tanečních hitů
na velkém plátně. (mif)
* Do 5. srpna vystavuje v dobřicho-
vickém zámku fotografie Ivan Šlape-
ta, kameraman žijící v Dobřichovi-
cích. Od 17. 8. budou ve velkém sále
zámku vystaveny fotografie Jarmily
Zedníkové.      Vlaďka CVRČKOVÁ
* Závěrečným studentským koncer-
tem budou 6. 8. od 18.00 v dobřicho-
vickém zámku zakončeny Dobřicho-
vické Mistrovské kurzy. Vystoupí
účastníci kurzů. (vlc)
* Zločin trochu jinak - rozhovory
publicisty a spisovatele Josefa Klímy
s tajemnými hosty se uskuteční 7. a
14. 8. od 20.00 ve Fürstově sále zám-
ku Dobřichovice. Hraje Klíma band.

Vlaďka CVRČKOVÁ
* Letní hudební festival Musica
Viva 2010 se koná v zámku Dobři-
chovice. Zahájen bude 8. 8. v 17.30
hostinou vzájemnosti a vernisáží fo-
tografií Zdeňka Kabelky. Od 19.00
začne na nádvoří Opera Bohemica de
Camino (O komínku nakřivo posta-
veném). Další program festivalu: 10.
8. 19.30 Letní koktejl na sekyru - au-
torské čtení Ludvíka Vaculíka, 12. 8.
19.30 Hudební setkání k 150. výročí
narození Gustava Mahlera, 13. 8.
19.30 Z Čech až na konec světa -
vystoupení souborů Chairé, Chorea
Historica a Ludus musicus, 15. 8.
17.30 Ovčín - Divadlo Orfeus.   (mif)
* Divadlo Cirkus Žebřík zahraje 14.
8. od 15.30 na hradě Točníku Perní-
kovou chaloupku. Od 19.30 se na ná-
dvoří koná rockový večer s kapelami
Jaksi Taksi a Black Hill.               (mif)
* Výstavu Beroun Lughnasadh 2010
nabízí berounské Muzeu Českého
krasu. Díla malířů, sochařů, fotografů
a dalších umělců ze spolku LUGH
inspirovaná Kelty budou  k vidění do
29. srpna. David PALIVEC
* Výstava duchovních obrazů Vladi-
míra Balcara je přístupná do 31. 8. v
kostelíku sv. Maří Magdalény na
Skalce.    Jarmila BALKOVÁ
*  Výstava studentů Ateliéru veške-
rého sochařství Kurta Gebauera je do
konce září k vidění v Modrém do-
mečku Řevnice. Umělci představí
díla různých technik. Iva JUNKOVÁ



Derniéra: Bavili se herci i diváci
DEVÁTÉ LETOŠNÍ PŘEDSTAVENÍ NOCI NA KARLŠTEJNĚ VIDĚLY VŠERADICE

Profesionální a amatérští herci z dol-
ního Poberouní zde letos podeváté a
naposledy uvedli výpravné předsta-
vení s oblíbenými písněmi Karla
Svobody. Hra se premiérově odbýva-
la před zrekonstruovanou sýpkou,

kde se nachází Galerie M. D. Retti-
gové. V ní měli herci zázemí, o které
se postaral rychtář Bohumil Stibal. 
„Je to tu překrásné, stylově a moc
vkusně opravené,“ pochvaloval si
představitel císaře Jan Rosák. Na
chvíli tak zapomněl i na to, že v jeho
garderobě chyběly stylové boty.
Letos poprvé a zároveň naposledy si

v Noci na Karlštejně zahrál známý
moderátor Petr Jančařík. Tak, jako
před dvěma roky v Postřižinách, i
tentokrát šel na »plac« bez jediné
společné zkoušky. V roli krále cyper-
ského Petra byl skvělý - bavil nejen
diváky, ale i herce. Třeba když vyko-
lejil »kolegu« Rosáka ve scéně, v níž
chválí krásu Karlštejna. „Nenachá-
zím slov,“ prohodil Jančařík mimo
scénář. Rosák však měl za to, že Jan-
čaříkovi vypadl text a jal se situaci
zachraňovat.
Herci si poslední letošní uvedení No-
ci náležitě užili, stejně tak více než tři
stovky diváků, kteří je od počátku od-
měňovali salvami smíchu i potles-
kem. Teď se tentýž soubor chystá na
uvedení dalšího muzikálu z autorské
dílny dvojice Frýdl – Martínek. Post-
řižiny se budou hrát první srpnovou
středu a čtvrtek na Křivoklátě, v pá-
tek i sobotu pak v jihočeské Třeboni.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Kdy mají otevřeno
galerie a muzeum
Galerie a muzeum Magdaleny
Dobromily Rettigové v areálu

zámku Všeradice jsou otevřeny
vždy v úterý až pátek od 9.00
do 16.00 a v sobotu a neděli

vždy od 10.00 do 17.00.
Bohumil STIBAL

VYPRODÁNO. Tři sta dvacet diváků vidělo na zámeckém dvoře ve Všeradicích devátou letošní reprízu muzikálu Noc
na Karlštejně. V roli krále cyperského se poprvé uvedl moderátor Petr Jančařík (malý snímek).     Foto NN M. FRÝDL

Všeradův kurýr
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Pouť se kvapem blíží
Letní horka polevila a rána začínají
být chladnější. Však jsme také již os-
lavili svátek Anny, a jak praví pra-
nostika: Svatá Anna, chladna zrána.
Dětem se prázdniny přehouply do
druhé poloviny a pomalu se začnou
opět připravovat na školní docházku.
I všeradická pouť se kvapem blíží -
oslavíme ji 21. až 23. srpna. 
Dovoluji si připomenout všem zá-
jemcům o práci v novém obecním za-
stupitelstvu pro období 2010 - 2014,
že termín odevzdání kandidátní listin
na OÚ je do 8. srpna. Zatím podali
kandidátní listiny 4 občané (pí Su-
chá, pp. Sedláček, Bakeš a Ječný),
kteří se budou ucházet o vaše hlasy.
Pokud má být nové obecní zastupitel-
stvo sedmičlenné, je to velice málo. V
nadcházejícím období čeká zastupi-
tele mnoho koncepční, strategické a
hlavně poctivé práce, jestli bude
chtít naši obec dále posouvat v  na-
stoupeném trendu. 
Dne 24. července se konalo v zámec-
kém areálu divadelní představení
Noc na Karlštejně. Chci poděkovat
všem protagonistům za krásný výkon
a příjemný kulturní zážitek. Děkuji i
návštěvníkům za skvělou kulisu. 
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

SKONČILI DRUZÍ. V sobotu 24. července se jednotka všeradických hasičů zú-
častnila 4. ročníku memoriálu Jaroslava Řehoře v Bykoši. Ve štafetové discip-
líně a požárním útoku soutěžilo 7 mužských a 5 ženských družstev. Naše jed-
notka se umístila mezi muži na krásném druhém místě. V místě závodů byla
přistavena naše cisterna, jež doplňovala vodu.   Tomáš ČERVENÝ, Všeradice

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 15/2010 (54)

Všeradice – Premiéra spojená s derniérou. Nesmysl? V případě letošního
uvedení muzikálu Noc na Karlštejně ve Všeradicích předposlední čer-
vencovou sobotu má toto spojení své opodstatnění.
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V kraji přibyl další mlékomat, v Letech
ZÁJEMCI SI MOHOU ČERSTVÉ MLÉKO SAMI NAČEPOVAT TAKÉ NA RODINNÉM STATKU V HATÍCH

Poberouní – Už ze dvou automatů
si mohou obyvatelé dolního Pobe-
rouní sami čepovat mléko. Kromě
Hatí přibyl »mlékomat« i v super-
marketu ESO v Letech.
Automat s denně čerstvým mlékem
zprovoznil bělečský farmář Martin
Homola. „Přiměla mě k tomu nízká
cena, kterou mi za mléko dávají mlé-
kárny, a také fakt, že si nové auto-
maty žádá trh,“ uvedl Homola. „Do
automatu se vejde dvě stě litrů mlé-
ka, které je denně čerstvé. Jedná se o
nepasterované plnotučné mléko od

našich krav ze Bělče,“ doplnil Ho-
mola. Lidé si tu mohou mléko v ce-
ně dvacet korun za litr čepovat do
vlastních nádob, nebo si sklenice za-
koupit ve zdejším obchodě. „Mléko
je chlazené, má kolem pěti stupňů,“
upřesnil Homola, podle kterého zá-
jem pomalu roste. „Nejsme ale na
prodejním maximu. Nevím, zda za
to může fakt, že jsou prázdniny a
lidé odjeli, nebo vedro, které pano-
valo takřka celý červenec,“ přemítá.

Pokud se ale prodej rozjede, má Ho-
mola v plánu otevřít další mlékomat
v obchodním centru na Vráži.
Druhý mlékomat už půlroku funguje
v Hatích, u zemědělce Vladimíra
Linharta. „S odběrem jsem spoko-
jen. Zájem nepatrně klesl po výro-
cích hlavního hygienika, ale pak za-
se přišli noví zákazníci. Jsem ale rád,
že na výroky hygienika většinou lidé
nedali,“ tvrdí Linhart, který denně
prodá od čtyřiceti do sta litrů mléka.

Litr u něj stojí patnáct korun. Musíte
si ale s sebou vzít drobné mince, pro-
tože automat nevrací. Pokud  lidé ne-
mají vlastní nádobu, mohou použít
plastové lahve, které tu jsou k dispo-
zici stejně tak jako i voda, kterou je
mohou vymýt. „Koupit si vlastní au-
tomat na lahve by bylo finančně neú-
nosné. Navíc by jedna láhev vyšla na
sto korun. To by nikdo nekoupil,“
dodal Linhart.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Dle paragrafu...
DOMY BEZ MĚDI. V Zadní Tře-
bani zmizely přes noc z 20. 7. na 21.
7. měděné svody i okrasný spoj z té-
hož materiálu. Ze dvou rodinných
domů nedaleko nádraží neznámý zlo-
děj zcizil dohromady osm metrů svo-
dů. Jednomu z majitelů způsobil ško-
du 20 000, druhému 3 500 korun. Na-
víc poničil omítku. (šm)
VYKRADENÝ DŮM. Rodinný do-
mek v Litni-Vlencích byl vykraden
21. 7. mezi 10.30 a 13.15. Neznámý
zloděj vykopl násilím dveře a odnesl,
co mohl. Majitelé mají škodu 23 000
korun. (šm)
TORNÁDO V TORNÁDU. Doslova
jako ničivé tornádo se vřítil mezi 21.
a 23. 7. do chatové osady stejného
jména v Karlickém údolí zloděj. U
jedné z chat se pokoušel vyrazit dve-
ře, pak se vrhnul na okno. Poté co jej
rozbil, vnikl dovnitř a ukradl mando-
linové bajno, instantní nápoje, lihovi-
ny, kapesní svítilnu, CD přehrávač,
televizi… Škoda je 35 590 Kč.    (šm)

Před časem jsme se s dětmi a přáteli
zúčastnili Svinařského Čochtana -
přejíždění místního rybníka Žába na
kole a na trakaři. Bylo parné odpo-
ledne a u rybníku se sešla veselá
společnost. Podpořilo ji vyhrávání
kapely Třehusk i prodej točeného
piva. Všichni se dobře bavili. Na láv-
ku se odvážilo mnoho borců - nejús-
pěšnější z nich, Adam Haderer z
Prahy, přejel lávku dvakrát bravurně
bez pádu do vody. Získal tak čestné
první místo korunované láhví bílého
rumu. Spousta statečných závodníků
ukončila svojí spanilou jízdu v první
třetině lávky a za nadšené podpory
obecenstva zajeli bez bázně a hany
šupem  do rybníka. Celé odpoledne
vládla dobrá nálada a všeobecné
veselí.
Když jely dvojice na trakaři, postou-
pili jsme s dětmi blíž k vodě. Za naši-
mi zády se ozvalo nesouhlasné mru-
čení a mužský hlas, který naznačo-
val, že větší vážnosti by pojímal snad
jen Terminátor, zavelel: „Uhněte, je-

de PEPA SVOBODA!“ Pepa Svobo-
da, jasně, to je ten  sympatickej chla-
pík z Řevnic, táta dvou dětí a vtipnej
týpek. Nedala jsem se a říkám:„No
jo, proto jdeme blíž, určitě zahučí…“

„PEPA SVOBODA!“ přitvrdil bas za
mnou a chlápek se přiblížil. „Žens-
ká, to je držitel světovýho rekordu
zapsanej v Guinessově knize za obje-
tí Austrálie na kole. Chápeš to, do

teď ho nikdo nepřekonal, byl dvaa-
čtyřicetkrát na závodě o železnýho
muže po celým světě!“ Hlas už burá-
cel a já byla menší a menší a připa-
dala jsem si jako kousek másla na-
mazanej na příliš velký krajíc. Jeli-
kož se okolo nespokojeného fanouš-
ka triatlonisty a cyklisty Pepy S. vá-
lelo spousta  kelímků od piva, usou-
dila jsem, že někdy abyste vyhráli
musíte prohrát, a s pocitem morální-
ho vítězství jsem poodstoupila. Když
jel Pepa  s Lukášem ze Lhotky na tra-
kaři, o kus dál se ozval procítěný vý-
křik: „Pepo do toho!“ Pepa s Luká-
šem trakařové klání opravdu vyhráli. 
Přejezd Žáby je povedená a pěkná
akce podporující lidskou vzájem-
nost. Lidé vždy rádi oslavovali,
scházeli se a veselili, než dostali da-
najský dar - televizi. Teď se všichni
uzavírají do ulit, kde žijí ve svých
virtuálních světech a za přátele mají
hrdiny z obrazovky. 

Helena PELIKÁNOVÁ, 
Zadní Třebaň

Nemocnice opět zavádějí regulační poplatky
(Dokončení ze strany 1)
„Peníze budou žadatelům poskytnuty na účet nebo si je mohou vyzvednout
v pokladně krajského úřadu. Usnesení rady kraji o poskytnutí daru budou
zveřejňována na internetových stránkách kraje a také v příslušných zdravot-
nických zařízeních,“ sdělila Mascheková. Krajští úředníci upozorňují, že žá-
dostmi o proplácení malých částek se zřejmě zabývat nebudou. Doporučují,
aby lidé posílali formuláře až když budou chtít proplatit vyšší částku.
Od září také skončí automatické proplácení  žákovského jízdného. I o ně se
nyní bude muset krajský úřad zpětně požádat. (mif)

U Lesního divadla
hořelo křoví a binec
Řevnice - U Lesního divadla hoří!
Telefonát tohoto znění aktivoval
před pár dny řevnické hasiče.
K přírodnímu amfiteátru v lese nad
městem v půl jedenácté v noci vyje-
li řevničtí profesionálové i jejich do-
brovolní kolegové z Řevnic a Dob-
řichovic. „Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že se jedná o požár křoví a
odpadu v rokli u Lesního divadla,“
uvedl řevnický profesionální zách-
ranář Pavel Vintera. S ohněm o veli-
kosti 20x2 metry si patnáct hasičů
pomocí jednoho vodního proudu po-
radilo během několika desítek mi-
nut. (mif)

Žábu překonal světový rekordman. Vezli ho na trakaři
RECESISTICKÉ AKCE SE VE SVINAŘÍCH ZÚČASTNL ŘEVNIČAN JOSEF SVOBODA, KTERÝ JE ZAPSANÝ V GUINESSOVĚ KNIZE

REKORDMAN. Držitel světového rekordu zapsaný v Guinessově knize re-
kordů na trakaři při přejíždění rybníka Žába.                     Foto Pavel NOVÁK

Mistr tesař se »utnul«
- spadl ze střechy
Zadní Třebaň - Staré pořekadlo o
tom, že i mistr tesař se utne, se po-
tvrdilo 27. července v Zadní Třeba-
ni. Pravda v trochu jiném významu,
ale přece. Třicetiletý řemeslník, kte-
rý pracoval na střeše rekreační cha-
ty, při jednom z úkonů zavrávoral a
spadl z dvouapůlmetrové výše přímo
na beton. Naštěstí vyváznul jen se
zlomenými zápěstími…                (šm) 

Z našeho kraje
* Pěší pouť rodin na Svatou Horu u
Příbrami pořádá 14. 8. lochovický
Klub Betlém. Vychází se z Hostomic,
účastníci se sejdou v 8.20 na nádraží
v Lochovicích, odkud v 8.26 přeje-
dou do Hostomic vlakem.            (mif)
* Benzín rozlitý na parkovišti u dob-
řichovického nádraží likvidovali 26.
7. večer řevničtí profesionální hasiči.
„Majiteli opla z Karlíka zloděj při
krádeži katalyzátoru prořízl palivové
trubičky vedoucí pod automobilem,“
uvedl hasič Pavel Vintera s tím, že
jeho kolegové zachytili vytékající
benzín do nádoby a dvoumetrovou
skvrnu pod autem zlikvidovali pomo-
cí sorbentu. (mif)

SRUB PRO CYKLISTY. Roubený dřevěný domek vyrůstá u letovského fotba-
lového hřiště. Staví ho tu místní cyklistický spolek TransBrdy. „Líbilo se
nám, že v zahraničí jsou podél cyklostezek kiosky, kde se mohou jezdci ob-
čerstvit. Proto jsme se jeden takový rozhodli vybudovat i u nás,“ uvedl sta-
rosta Letů a člen TransBrdy Jiří Hudeček. Podle něj by měl být »občerstvo-
vací domeček« v provozu do měsíce. „Vyšel nás řádově na půl milionu a do-
vezli jsme ho až z Finska - vyšlo to mnohem levněji, než kdybychom ho poři-
zovali v tuzemsku,“ dodal Hudeček. Text a foto NN M. FRÝDL
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Krásná nová kola! 

PRODÁM
letošní mláďata

zakrslých
KRÁLÍČKŮ.
Králíčky je

možné si vybrat 
v Hlásné Třebani.

Cena 300 Kč.

Tel.: 608 984 605
Jaroslava Čubová

Naše noviny vám nabízejí 

P O S T Ř I Ž I N Y
DVD se záznamem představení ochotnicko-profesionálního souboru

z dolního Poberouní. Cena 100 Kč.
PEXESO/OMALOVÁNKY s motivy z představení. Cena 30/15 Kč.

NOC NA KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu ochotnicko-profe-

sionálního souboru z dolního Poberouní. Na desce jsou skladby 
Do věží, Lásko má já stůňu, Hoja hoj a další. Cena 100 Kč.

DVD se záznamem představení. Cena 100 Kč.

Vše si můžete objednat na tel.: 257 720 847,
724 135 824 či na mailu: frydl@dobnet.cz

Vážení zákazníci, nabízíme vám
široký sortiment potravin 

a průmyslového zboží. Nákup na
splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Holky vyrazily do Norska, k fjordům 
JITKA ŠVECOVÁ: „BYLA TO NÁDHERA! VIDĚLY JSME OLYMPIJSKÝ LILLEHAMMER I TISÍCE VODOPÁDŮ…“
Na poznávací zájezd do Norska vy-
razila v polovině července skupina
hlásnotřebaňských žen, která si říká
Holky v rozpuku.
Kdybych měla  vše popsat, co jsme
viděly a zažily, nestačilo by na to
snad ani deset stránek. V Norsku je
tak zajímavá a nádherná příroda, že
nás to až zaskočilo. Viděly jsme mís-
to olympijských her Lillehammer,
stovky nebo snad tisíce vodopádů,
přenádherných fjordů, projely jsme
fascinující cestou bájných skřítků
Trollů i panoramatickou cestou Orlů.
Tam nám bohužel trochu zapršelo,
ale nic to neubralo na kráse. Dostaly
jsme se i k nádherně tyrkysově za-
barvenému ledovcovému splazu a
trajektem jsme přejely i nejdelší a
nejhlubší norský Sluneční fjord. Vel-
mi se nám líbilo město Bergen s ty-
pickými barevnými dřevěnými ku-
peckými domy. 
Vychutnaly jsme si i dvouhodinový
výlet lodí Aurlandsfjordem a Nae-
royfjordem, který je místy jen 250
metrů široký, i město Flam, které je
konečnou stanicí světoznámé želez-
nice. S autobusem jsme šplhaly do
výšek i 1200 metrů, kde byla sněho-

vá pole. Prostě nádhera! Každý ve-
čer jsme byly ubytovány v jiném ro-
mantickém místě, pořád se bylo na
co dívat. Poslední zastávka byla v
Oslo, metropoli Norského králov-
ství, kde jsme navštívily muzea
Fram, Kon-Tiki i vikingských lodí.
Prošly jsme se královským parkem,
kde je stálá expozice desítek prací
norského sochaře Vigelanda. 
Bylo to něco nezapomenutelného,
viděly jsme mnoho krásných míst,
které zůstanou v našich srdcích  snad
už napořád. 
Ještě bych touto cestou chtěla podě-
kovat našemu skvělému průvodci
Radkovi Fišerovi, bez kterého by to
nebylo ono, skvělým řidičům za to,
že jsme se  nebály (někteří jen tro-
šičku), protože šplhání ve výškách a
serpentinách bylo někdy hrůzostraš-
né, a také cestovní kanceláři za bez-
vadný zájezd. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Z letošní slavné Skalecké pouti měli
organizátoři vzhledem k nedobré
předpovědi počasí  skutečně obavy.
Při přípravě sobotní slavnostní mše v
barokním areálu Skalka nad Mníš-
kem pod Brdy hrozilo nebe deštěm a
vál silný vítr. Ten se však nakonec
uklidnil a sprchlo jen trochu. Boho-
služba i další program se tedy odby-
ly v pohodě.
Mši svatou celebroval Mons. Mi-
chael Slavík, generální vikář, který
úvodem předal všem pozdrav a po-
žehnání od Mons. Dominika Duky,
arcibiskupa pražského a primase
českého. Bohoslužbu zpěvem dopro-
vázel Mníšecký chrámový sbor. Po
skončení mše byl Michael  Slavík
váženým hostem na vernisáži du-
chovních obrazů Vladimíra Balcara
z Desné. 

Výtvarníka představila malířka paní
Helena Cejnarová z Liberce a  o své
dojmy z expozice se podělil také ge-
nerální vikář. Posledním bodem pro-
gramu na Skalce bylo Grand Tango –
příjemný koncert k letnímu odpoled-
ni. Na pódiu před kostelíkem sv. Ma-
ří Magdalény se skladbami J. S.
Bacha, C. Bollinga a A. Piazzolly
vystoupil violoncellista Martin Sed-
lák se skupinou Jazz piano trio. Po
ukončení společenské akce v klášte-
ře si návštěvníci Skalky mohli v sále
kláštera prohlédnout i druhou expo-
zici - krajiny a zátiší Ladislava Tomi-
če i Vladimíra Balcara. 
Součástí letošní pouti byl také sobot-
ní koncert Lucie Bílé a nedělní I.
Mníšecká pouťová Neckyáda.

Jarmila BALKOVÁ, 
Mníšek pod Brdy

CHTĚJÍ SI POMÁHAT. Po vzoru starostů měst a obcí
dolního Poberouní se i starostové Sborů dobrovolných
hasičů v rámci mikroregionu spojili, aby si pomáhali.
Cílem jsou společná setkání, výlety a soutěže pro členy
SDH i jejich rodiny. V březnu se poprvé sešli zástupci
SDH Hlásné a Zadní Třebaně, Řevnic, Letů, Dobřicho-
vic, Mokropes a Černošic. Další schůzka se konala na
začátku prázdnin v areálu hasičů v Karlštejně. Sešlo se

35 přátel a užilo se pěkné, slunečné odpoledne. Občerst-
vení bylo zajištěné a bylo o čem povídat. Ti mladší a děti
řádili v bazénu a večer si zahráli kopanou. Těšíme se na
další setkání.         Text a foto Jiří MRKÁČEK, Karlštejn

P.S.: Letos se po 45 letech podařilo v Karlštejně založit
družstvo žen hasiček, které se hned zúčastnily okrskové a
okresní soutěže v požárním sportu. 

Poutníky na dálku pozdravil arcibiskup Duka
ORGANIZÁTOŘI SLAVNÉ SKALECKÉ POUTI SE BÁLI POČASÍ, TO SE ALE NAKONEC UMOUDŘILO

KRÁSNÁ VYHLÍDKA. Hlásnotře-
baňské Holky v rozpuku na vyhlídce
nad norským městem Bergen. 

Foto ARCHIV

Mši na Skalce celebroval generální vikář Michael Slavík.         Foto ARCHIV
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S naším krajem je spojeno mnoho
legend trampingu. Dočtete se o
nich v seriálu NN. Dnešní pokra-
čování je o jednom z nejslavněj-
ších skautských spisovatelů Jaros-
lavu Foglarovi. (NN)   
Za dlouhá léta existence slavného
skautského pražského oddílu známé-
ho jako »Dvojka«, který vedl nemé-
ně známý spisovatel Jaroslav Foglar,
se nejedna z jeho nedělních výprav
konala na území poberounského či
podbrdského regionu. Ostatně, jeden
z Foglarových spolupracovníků
Marko Čermák, použil pro ilustrace
»foglarovek« motivy z Brd. Náš kraj
se tak ocitl i na obálce knihy  Dobro-
družství v zemi nikoho. 
I když – na rozdíl od jiných skaut-
ských či trampských tvůrců – Jaro-
slav Foglar v tomto kraji neměl ani
trvalé bydliště či rekreační stavení,
mělo ji zde několik jeho spolupra-
covníků. Vedle Čermáka třeba ilus-
trátor prvního vydání nejznámější
foglarovky Hoši od Bobří řeky Zde-
něk Burian.

Skauting byl jeho osudem
Jaroslav Foglar se narodil v roce
1907 v Praze. Jako čtyřletému mu
zemřel otec a od té doby žil vlastně
pouze jen se svou maminkou – a to
až do její smrti. Dožila se požehna-
ných 102 let. V roce 1924 absolvoval
Foglar obchodní školu a několik ro-
ků pracoval jako úředník. 
Do skautského oddílu vstoupil jako
třináctiletý v roce 1920 a z počátku
prošel několika oddíly.  V jednom z
nich získal i svou skautskou přezdív-
ku Jestřáb, která ho pak provázela po
celý jeho život.  O prázdninách roku

1925 poprvé jeho oddíl tábořil ve
Sluneční zátoce na Sázavě. Po ná-
vratu z  tábora se 34. pražský oddíl
sloučil se slavnou Dvojkou a Jaro-
slav Foglar  přešel do nové oddílu
nejdříve  jako rádce. Po dvou letech
se stal vůdcem oddílu. V této pozici

vydržel (nepočítáme-li období, kdy
Junák byl u nás zakázán nacisty či
komunisty) až do roku 1987 – tedy
celých 60 let! Tím pádem se zařadil
mezi nejstarší vedoucí skautských
oddílů na světě.  Pro úplnost je třeba
dodat, že většina skautských oddílů,

které fungovaly i za okupace, byla
skryta  pod křídly Klubu českých tu-
ristů (odtud jejich název Káčata).
Nejinak tomu bylo v době komunis-
tického temna, kdy řada skautských
oddílů nalezla útulek pod hlavičkou
TOM (turistické oddíly mládeže –
Tomíci).  Tímto způsobem za Němců
i komunistů existovala i slavná a ne-
zničitelná Foglarova Dvojka, která v
šedesátých letech měla svou klubo-
vnu na hřišti v Radlicích.  
Mládeži a skautingu Foglar věnoval
prakticky veškerý volný čas a nena-
vazoval (až na malé výjimky) žádné
známosti s dívkami. Nikdy se neože-
nil, a proto se objevily i spekulace o
jeho sexuální orientaci.  Znám něko-
lik členů jeho oddílu, kteří vždy tyto
fámy považovali za výmysl a snahu
poškodit dobré jméno nejen Foglara,
ale především jeho oddílu a skautin-
gu vůbec. 

První bylo Vítězství
První povídka Vítězství vyšla Fogla-
rovi časopisecky v roce 1923 – to mu
bylo 16 let. O jedenáct let později
zvítězil v literární soutěži naklada-
telství Melantrich s knihou Modrý
život Jiřího Dražana. Po dvou letech
vyšla znovu pod názvem Přístav vo-
lá. Byla to vlastně jeho první kniha,
která se dostala na pulty knihkupec-
tví. Brzy na to navrhl Melantrichu
vydávat časopis pro děti a mládež.
Podle této koncepce začal vycházet
časopis Malý hlasatel, který byl záhy
přejmenován na Mladý hlasatel a br-
zy se stal nejčtenějším dětským ča-
sopisem v prvorepublikovém Česko-
slovensku. (Pokračování)

Vladimír ROGL, Stehelčeves

V důsledku naprosté absence neděl-
ních služeb hromadných autobuso-
vých přepravců jsem byl před časem
nucen použít vozidlo soukromého
kladenského taxikáře. Slovo dalo
slovo a řidič se po chvíli rozpovídal

o finančních problémech, které v
souvislosti se svou živností má.
Dlouhé hodiny prý stojí na svém
štaflu, aniž by zavadil o zákazníka.
(Při dnešních cenách ovšem není di-
vu!) Sáhodlouze vysvětloval, jaká je

amortizace vozu, co stojí benzin,
pneumatiky, zanadával si - toť se ví!
- na vládu i poslance a jejich platy.
Kdyby nebylo slečen, které za smluv-
ní ceny vozí za jejich řemeslem do
matičky Prahy, byl by prý na mizině.

Další počítání
pak už byly docela obyčejné kupecké
počty. Ony dotyčné ku..., pardon se-
xuální pracovnice mu za cestu platí
smluvních dva tisíce korun, protože
je přece pod jejich důstojnost jezdit
»za prací« hromadnou dopravou.
Ony samy si pak tedy musí vydělat v
erotickém salonu případně na ulici
nebo přilehlém průjezdu částku pod-
statně vyšší. Přitom všem je nemilo-
srdně odírá pasák, či majitel nějaké-
ho toho domu sexuálních radostí. A
to ještě naštěstí neplatí daně, zdra-
votní pojištění či příspěvky odborové
organizaci. 
Když jsem zmíněnému řidiči připo-
menul jeho předchozí nepříliš licho-
tivá slova na adresu ministrů i pos-
lanců a srovnal jejich příjmy s výděl-
kem jeho i dotyčných »dam«, měl
jsem obavy, že mne vysadí v širém
poli! On se přece tolik za volantem
nasedí a najezdí, i ty poletušky pra-
cují celým tělem a žijí v permanent-
ním riziku a strachu. O tom přece ne-
má žádný poslanec ani potuchy!
Musím připustit, že je to vlastně fakt.
Předpokládám, že v Parlamentu ani
Senátu poslanci resp. senátoři AIDS
či jiné choroby nešíří. Návštěvníky
Prahy údajně obšťastňuje několik ti-
síc lehkých dívek všech věkových ka-
tegorií i etnických skupin. Dá se tedy
říci, že i města po okolí přispívají k
rozvoji této nejstarší živnosti a cizi-
neckého ruchu v Praze. Ruku v ruce
s pasáky a taxikáři středočeského re-
gionu. Vladimír ROGL, Stehelčeves

JESTŘÁB. Známý skautský spisovatel Jaroslav Foglar.              Foto ARCHIV

Jestřáb se neoženil, miloval skauty
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 8)

Praze pomáhají taxikáři, pasáci i k...y!
DOBRÝ DEN!
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Která náves či náměstí je nejhezčí?
NN VYHLÁSILY NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY - 7)

Když v roce 1993 manželé Lisovi
kupovali stavební pozemek od OÚ
Liteň, netušili, jaké je čekají problé-
my. Spolu s OÚ Liteň vypracovali
kupní smlouvu, nechali vše zapsat u
notáře, zaplatili a proběhl převod na
Katastrálním úřadě. Následně vyří-
dili stavební povolení a začali stavět.
V roce 2001 ale byl Katastrálním
úřadem v Berouně proveden dupli-
citní zápis na tentýž stavební poze-
mek a následovala žaloba o určení
vlastnického práva od restituentů,
rodiny Daubků. Lisovi věřili, že mají
vše v pořádku a doufali, že se jedná
pouze o nedorozumění. Pro jistotu
ale navštívili starostu, kterým byl v
době prodeje pozemku Josef Polá-
ček. Ten je ujistil, že mu nejsou zná-
my nejasnosti ohledně prodeje po-
zemku a pokud by se nějaké nedoro-
zumění objevilo, není problém ho
vyřešit. Požádal je nicméně o vyčká-
ní do rozhodnutí soudu. Na to se če-
kalo 5 let a po této době bylo zjiště-
no, že nastalo pochybení na straně
bývalého starosty Poláčka, jenž před
prodejem pozemku Lisovým pode-
psal s restituenty (rodinou Daubků)

dohodu o vydání nemovitostí, kam
bohužel patřil i pozemek odprodaný
Lisovým – poměr vlastnických práv
byl  63% restituenti (rodina Daub-
kova) a 37% manželé Lisovi.

Snaha byla, ale...
V době, kdy vydal soud rozhodnutí,
už měl Městys Liteň jiného starostu
i zastupitelstvo, a ti se na případ dí-
vali jinak. Starosta Kliment se zpo-
čátku jevil jako chápavý a měl snahu
problém řešit – bohužel jen slovy a
ne činy. Konala se jednání, kde byla
nabízena možnost řešení výměnou
pozemku restituentům, což bylo do-
poručeno i Katastrálním úřadem.
Starosta ji ale bojkotoval nepřiprave-
ním pozemků vhodných k výměně,
navíc (jak manželé Lisovi zjistili)
bez souhlasu zastupitelů.
V roce 2009 byli manželé Lisovi v
podstatě »donuceni« znovu odkoupit
od restituentů své podíly. Byli totiž
upozorněni, že v případě, že tak neu-
činí, mohou být odprodány třetí oso-
bě. Vzniklou škodu znovu uplatňo-
vali na Městysi Liteň, kde se pan sta-
rosta opět projevil jako empatický

člověk vnímající chybu svého před-
chůdce. Doporučil ale vše řešit soud-
ně, přesto, že mezitím proběhlo jed-
nání s auditorem o možnosti mimo-
soudního vyrovnání. Ten potvrdil, že
to lze, bude-li to odsouhlaseno zastu-
pitelstvem. Na zasedání zastupitel-
stva byli přizváni i Lisovi. V oka-
mžiku, kdy se mělo hlasovat, staros-
ta Kliment seznámil zastupitelstvo s
nemožností řešit problém tímto způ-
sobem. Tudíž se nehlasovalo. Nasta-
la debata ukončená rozhodnutím, že
škoda se musí uplatnit soudní ces-
tou. Starosta Kliment přislíbil, že
Městys Liteň nebude soudní spor
protahovat a k náhradě vzniklé ško-
dy bude potřebovat jen soudní roz-
hodnutí. Když však Městys Liteň
obdržel žalobu, starosta ji zamítl z
důvodu promlčení.
Soud je naplánován na 18. 8. 2010 a
manželé Lisovi doufají, že jeho vý-
sledkem bude nárok na úhradu ško-
dy vzniklé neoprávněným prodejem
pozemku Městysem Liteň. Po zkuše-
nostech a bohužel i při sledování
práce starosty Klimenta se ale záro-
veň částečně obávají. Zatím se mu

daří »zamést« pod koberec většinu
problémů. Z poslední doby jmenuj-
me opravu opravené střechy školky
v Litni – starosta nařídil vysekání
betonové podlahy na půdě, ale neza-
jistil dozor. Poté, co brigádníci odře-
zali podpěry, střecha spadla. Ofici-
álním důvodem podle Klimenta bylo
špatné počasí a silný vítr, proti če-
muž ale hovoří fotodokumentace. O
tom, že se budova MŠ rekonstruova-
la, byť není na vlastním pozemku, a
Městys Liteň o ni možná přijde a bu-
de muset MŠ vystěhovat, se v Litni
zatím jen »šušká«.

Hřiště budují sami
Začíná to vypadat, že v Litni máme
nejlepšího starostu, který je schopen
absolutně vše vyřešit. S tím ale ne-
souhlasí spousta liteňských rodičů,
kteří se po letech marných proseb o
dětské hřiště spojili s fotbalovým
klubem a začali ho tvořit vlastními
silami. Starostu Klimenta ale samo-
zřejmě pozvali na seznámení se s
prvními hracími prvky – jaké pře-
kvapení, že nepřišel!
Antonín a Jarmila LISOVI, Liteň

Jak dopadne letitý spor o stavební pozemek?
MANŽELÉ LISOVI: „STAROSTA LITNĚ DOHNAL OBČANY K SOUDU A NYNÍ PROHLAŠUJE, ŽE JE VŠE PROMLČENO!“

LITEŇ. Dominanty liteňského náměstí - pomník padlým z druhé světové války a ošklivé nákupní středisko Foto Petra FRÝDLOVÁ

Liteň - Každá obec i město má ná-
ves či náměstí. Ne vždy jsou ozdo-
bou, někdy naopak. Inspirovali
jsme se Všeradicemi, jejichž sta-
rosta prohlásil, že zdejší náves je
nejhorší v okolí, a představujeme
»rynky« v našem kraji. Zároveň
jsme vyhlásili soutěž o nejkrásněj-
ší/nejošklivější náves či náměstí.
Náměty můžete posílat i vy, nejori-
ginálnější nominace oceníme. (NN)

První písemné zprávy o Litni jsou z
roku 1195. Známky osídlení této
krajiny však pocházejí již z mladší
doby kamenné. 
Ve 14. století zde žil rod Buziců, v
16. století byla Liteň připojena k
panství rodu Vratislavů z Mitrovic.
V roce ukončení třicetileté války se

obec stala majetkem hrabat z Bubna
a Litic. V 18. století se do Litně opět
vrátil rod Vratislavů. Na místě pů-
vodní valdecké tvrze byl postaven
zámek v soudobém pozdně barok-
ním slohu.
V roce 1838 císař Ferdinand V. po-
výšil Liteň na městečko, které pak v
roce 1885 získalo svůj znak. 

Čtyři části městyse
Městys Liteň se dělí na čtyři části:
Běleč, Dolní Vlence, Leč a Liteň.
Žije zde asi 1070 obyvatel. 
Najdeme zde základní i mateřskou
školu, střední odborné učiliště, prak-
tického lékaře,  poštu, kino i kniho-
vnu.  V Litni mají  fotbalové hriště,
tenisové kurty a aktuálně budují  no-
vé dětské hřiště. 

Nemalou část náměstí zabírá nevz-
hledná stavba nákupního střediska a 
stejně »krásná« budova obecního
úřadu, kde je i kadeřnictví. Najdeme
tu také koloniál. Centrem  náměstí je
pomník padlým v květnu 1945 s osá-
zenou zelení, kolem z obou stran ve-
de silnice. Určitě by stálo za to pro-
stor kolem pomníku upravit, zkrášlit,
osázet novými květinami a keři. 
Hezké místo, svým způsobem druhé
náměstí, je u základní školy F. Řezá-
če, před kostelem sv. Petra a Pavla.
Je tu parčík a socha Svatopluka Če-
cha,  který v díle Ve stínu lípy píše o
Litni jako o svém domově. 
Proti soše nalezneme v budově řím-
skokatolické fary muzeum, které je
věnované významným osobnostem,
jež jsou spjaty s touto středočeskou

obcí. V jednom ze sálů muzea je
umístěna expozice světoznámé pěv-
kyně  Jarmily Novotné, která v Litni
prožila několik let manželství s Jiřím
Daubkem,  dále  tu najdeme právě i
expozici  Svatopluka Čecha. 
Muzeum Svatopluka Čecha a Jar-
mily Novotné, Městys Liteň mají do-
konce svoji turistickou známku. 

Správná volba
Správnou volbou byly vkusné dřevě-
né autobusové zastávky. Do vesnic-
kého prostředí se hodí mnohem víc,
než moderní konstrukce zastávek,
kterou mají například v Zadní Tře-
bani. Co v centru Litně  postrádáme,
je více zelené plochy - travnatého
porostu. 
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň   
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Babytenisté trénují na semifinále
JEDNO SOUSTŘEDĚNÍ V ŘEVNICÍCH SKONČILO PŘED PÁR DNY, DALŠÍ SE CHYSTÁ NA KONEC PRÁZDNIN
Prázdniny jsou  v plném proudu a te-
nisové kurty za Lidovým domem v
Řevnicích  se mění v útočiště pro dě-

ti, které během školního roku navště-
vují tenisové hodiny. Účastní se zde
tenisového soustředění. Před pár dny
skončilo jedno ze soustředění mlad-
ších dětí. Pod taktovkou Michala
Mottla pilovaly hru, odpaly, podání a
hlavně fyzičku. Připravovali se tu ta-
ké někteří z malých  babytenistů, kte-
ří 28. srpna nastoupí k semifinálové-
mu utkání Memoriálu Zdeňka Koc-
mana vyhlášeného Středočeským
tenisovým svazem. V sestavě Stuch-
lík, Froňka, Hlaváčová, Schier, Huml
budou bojovat o postup na republiku. 

Dalšího soustředění nazvaného
Kemp v Řevnicích se mohou děti zú-
častnit na konci prázdnin - 22. - 27.
srpna. Je určeno pro závodní i rekre-
ační tenisty od 7 do 16  let. Ubytování
je zajištěno v Lidovém domě, stejně

jako stravování. Kemp je zaměřen na
rozvoj speciálních herních činností a
zvyšování fyzické kondice. Soustře-
dění je možné prodloužit, navazuje
na ně celostátní turnaj. 

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
Příprava na sezonu: 
Řevnice - Třebaň 1:10!
Výsledky přípravných zápasů fot-
balistů Řevnic a Zadní Třebaně.
OZT A - Všeradice A 1:2
Řevnice - Vižina 3:1 
Řevnice - OZT 1:10
Ze strany domácích šlo o frašku. Ost-
rovan hrál v solidní sestavě.     (Mák)

Liteňští se těší na třetí třídu
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V uplynulém ročníku IV. A třídy be-
rounské okresní soutěže fotbalisté
Litně skončili za mužstvem Chyňavy
na druhém, postupovém místě. Po
dlouhých sedmi letech se tedy v Litni
bude hrát vyšší, III. třída.
V osmnácti zápasech jsme získali 37
bodů za jedenáct vítězství, čtyři re-
mízy a tři prohry, při skóre 55:31.
Velkou zásluhu na postupu má kano-
nýr Tomáš Eliášek, který v minulosti
oblékal dres Králova Dvora a Čes-
kého Lva Beroun. S 19 zásahy byl
nejlepším střelcem soutěže.
Bohužel se již několik let nedaří zle-

pšit tréninkovou morálku mužstva, a
to nejen kvůli pracovnímu zanepráz-
dnění. Větší fyzická náročnost zápa-
sů, jež nás čekají v nadcházející se-
zoně, snad přinutí hráče k větší zod-
povědnosti. Jako posily bychom rádi
přivítali Ludvíka Kynáče z FK Hořo-
vicko, Zdeňka Bártu ze Šeberova a
Mirka Bouberleho ze Zadní Třebaně.
Doufám, že jako nováček budeme
předvádět poctivý fotbal a již teď
bych chtěl poděkovat našim počet-
ným fanouškům za jejich podporu.

Miloslav KLIMENT, Liteň
Foto ARCHIV

POHÁR NEDOSTALI, ZŮSTAL NA HALOUNECH. Už tři desítky let se vždy
na konci července ve Svinařích hraje pouťový turnaj v malé kopané - posled-
ních několik roků jako Memoriál Ivana Staňka. Letos poprvé se líté boje ne-
odbývaly na travnaté ploše »V Nádynku« pod místním zámkem, ale na zbru-
su novém víceúčelovém hřišti u tenisových kurtů. „Turnaj absolvovalo osm
mužstev, vesměs tradiční účastníci z Prahy i okolí Svinař,“ uvedl jeden z or-
ganizátorů, starosta zdejšího Sokola Petr Procházka. „Na speciálním povr-
chu se hrálo i speciálním, futsalovým míčem, 2x6 minut,“ dodal. Celkové ví-

tězství si vybojovalo mužstvo Hatí, které ve finále porazilo domácí Svinaře.
Třetí skončila Čechie Praha. Přestože borci z Hatí obhájili loňský triumf, pu-
tovního poháru se ani letos nedočkali. „Předloni si ho odvezly tehdy první
Halouny, a  ještě nám ho nevrátily,“ řekl Procházka. Vítězové (na snímku) se
tedy museli spokojit s plzeňským pivem a velkou lahví griotky. 
Poslední červencovou sobotu se konal podobný turnaj v Hatích. I tady se v
konkurenci šesti týmů hrajících každý s každým z vítězství radovali domácí.
Druzí skončili Gumítci, třetí Devils.           Text a foto NN M. FRÝDL

V KARLŠTEJNĚ VYHRÁLI POLÁCI. Utkání mezinárodní úrovně viděl ve st-
ředu 28. července Karlštejn. Na zdejším hřišti si to v přípravném duelu roz-
dali fotbalisté třetiligového Králova Dvora s polským celkem stejné úrovně
MKS Czarni Zagan. Přestože se v dresu Králodvorských, jimž se přezdívá
Cábelíci, představil i ještě nedávno extraligový borec Jiří Sabou, Poláci měli
navrch. Krátce poté, co »domácí« Bureš neproměnil penaltu, šli do vedení,
které postupně navýšili o další tři branky. O to, že zápas neskončil potupným
debaklem Králova Dvora, se v samotném závěru dvěma trefami postaral Mi-
chal Novák. I tak si Czarni Zagan ze soustředění domů, do Polska, odváží
cennou výhru 4:2. Text a foto NN M. FRÝDL


