
Heřmanice: Ruiny, suť... zkáza!
ZADNOTŘEBAŇANKA SE VYPRAVILA S PENĚZI Z ŘEVNIC DO VYPLAVENÉ OBCE

V tomto čísle Našich novin:
* Letovští darovali 100 000 Kč - strana 3

* Na festivalu řádil Holomráz
- strana 4

Slivovici jako první 
okoštoval abstinent
Gerník, Rumunsko - Krajanského fe-
stivalu pořádaného v rumunském
Banátu společností Člověk v tísni se
na konci srpna zúčastnila poberoun-
ská kapela Třehusk.
Festival se konal ve vsi Gerník, jíž
od začátku 19. století obývají Češi.
V čase návštěvy Třehusku se letos
poprvé zpracovávalo ovoce v místní
pálenici. Jak chutnají zkapalněné
švestky a špendlíky první ze všech
vyzkoušel basista kapely, náruživý
ctitel coca-coly a takřka dokonalý
abstinent Miloš Chroust. „Jen jsem
si namočil prst a olízl ho,“ vymlou-
val se »hříšník«. (Viz strana 5) (mif)

Zadní Třebaň, Heřmanice - Do severočeských Heřma-
nic, které zkraje srpna doslova smetla velká voda, se s
pomocí vydala obyvatelka Zadní Třebaně Helena Pe-
likánová. Bezprostředně po návratu z apokalyptické-
ho místa se o své dojmy rozhodla podělit se čtenáři
Našich novin. (NN)
Je pátek 27. srpna. Doslova před pár okamžiky jsme se
vrátili z návštěvy Heřmanic, kam jsme vezli velmi štědrý

peněžní dar od manželů Zuskových z Řevnic. Heřmanice
byly ještě před pár dny krásná malebná vesnička, jako z
pohádky. V roce 2007 dokonce získala titul Vesnice roku.
Byla opravdu nádherná, staré roubenky, opravené a za-
chovalé, zahrádky úhledně osázené, i přírodní scenérie
byla opravdu výjimečná. Nyní, když míjíte dřevěnou ce-
duli s nápisem Vítejte v Heřmanicích (mimochodem, na
střeše této cedule visel více než čtyři hodiny člověk, kte-
rého povodňová vlna nepustila ze vsi), nevíte, jestli se mí-
stem projel obr s gigantickým pluhem, který obracel ves-
ničku naruby, či se zde čas zastavil v roce 1945, poté, co
byla celá vybombardovaná. Ať napíšu cokoliv, nevyjá-
dřím nikdy to, co se tam stalo. Drtivá většina domů je vy-
topená, některé srovnané se zemí, hluboké krátery jsou již
z většiny zasypané, všude jsou haldy kamení a suti.
Mosty - mosty prostě nejsou. Silnice končí nad nad širo-
kou jámou a nepokračuje. Nevěřícně kroutíte hlavou, ale
to nejhorší jsou lidská obydlí. Viděli jsme domy z kusu
utržené, nakloněné nakřivo, bez oken. „Nábytek mi voda
vycucla ven a odnesla,“ popisovala apokalypsu jedna z
postižených žen. (Dokončení na straně 3)

31. srpna 2010 - 17 (527) Cena výtisku 7 Kč

Děti z Klíčku osvobodily delfína

Týden u Máchova jezera strávili tanečníci z řevnického
souboru Klíček. Kromě tancování zvládly děti mnoho
jiných činností – pekly chleba a vyráběly máslo, šplha-
ly po lanovém žebříku nebo stavěly lodě v lese. Na kon-
ci pobytu osvobodily kamaráda delfína a napravily zlé-
ho piráta Rudovouse.   Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Lety vrátily miliony, jež dlužily
Řevnicím a Dobřichovicím
Lety- Dva miliony a dvě stě tisíc korun. Přes-
ně tolik delší dobu dlužily Lety sousedním ob-
cím. Od konce srpna už to neplatí. Letovští
své dluhy splatili.
„V předposledním srpnovém týdnu uhradila naše
obec městu Dobřichovice i městu Řevnice za ná-
klady dlužné částky za letovské děti navštěvující
jejich školy,“ uvedl starosta Letů Jiří Hudeček s
tím, že se jednalo o 2,2 milionu korun. „V bu-
doucnu budeme pečlivě hlídat tyto platby a dávat
je při proplácení na první místo,“ dodal.       (mif)

KLUČINU »ZACHRÁNIL« CÍSAŘ.
Plačícího klučinu, který se uplynulou
sobotu ztratil na Vinařských slavnos-
tech v Dobřichovicích, zachránil až
Vladimír Čech v roli císaře Karla IV.
Sice to chvilku trvalo, ale nakonec
maminka jeho výzvy vyslyšela a vzly-
kajícího potomka si na pódiu vyzved-
la. Císař také vyhlásil a ocenil Vina-
ře roku - podruhé za sebou se jím stal
Josef Valihrach z jihomoravské obce
Krumvíř.  Text a foto NN M. FRÝDL

Parní vláček projede naším krajem v sobotu 4. září
Karlštejn, Poberouní – Máte rádi nostalgii starých časů? Pokud ano, pak si určitě nenechte
ujít jízdu historické vlakové soupravy tažené parní lokomotivou. Na romantickou pouť Po-
berouním a Podbrdskem se vydá v sobotu 4. září.
Vláček vyjede ve 13.05 z Karlštejna směr Beroun, Zdice a Lochovice. Odtud pak bude pokračo-
vat po trase podbrdské lokálky do Hostomic, Osova, Litně a Zadní Třebaně. Zpět do Karlštejna
dorazí v 16.08. Soupravu bude doprovázet staropražská kapela Třehusk, která bude předválečné
a trampské kuplety vyhrávat i při všech větších zastávkách ve stanicích. Jízdenky se dají pořídit
přímo ve vlaku. Každou neděli odpoledne až do 26. září také jezdí po trase Zdice, Lochovice,
Zadní Třebaň, Karlštejn a zpět historický motorák zvaný Hurvínek. (mif)

S oběšeným mužem
museli pomáhat hasiči
Řevnice - V lese je oběšenec, po-
mozte nám ho sundat! S touto vý-
zvou oslovili v pravé poledne 18.
srpna policisté řevnické profesio-
nální hasiče.
„Asi čtyřicetiletý muž visel na stro-
mě poblíž areálu Skalka nad Mníš-
kem pod Brdy,“ sdělil jeden z hasičů
Pavel Vintera. „Naše čtyřčlenná jed-
notka jej vyprostila pomocí lezecké
techniky a po ohledání lékařem i po-
licejním technikem pomohla s vyne-
sením těla z lesa. (mif)

Postřižinám tleskal Beroun
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Na všeradické pouti. Foto Ondřej ŠPALEK, Nesvačily

Poberouní - Těžkou práci bude mít Josef Kozák
v čele poroty, která rozhodne o vítězích letošní
letní soutěže Našich novin. Příspěvků, přede-
vším fotografií z prázdnin, na adresu redakce
totiž přichází opravdu hodně. Další díla můžete
posílat až do 9. září.
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. Vaše díla pos-
tupně zveřejňujeme a na závěr porota v čele s Jose-
fem Kozákem vybere v každé kategorii tři vítěze.

Ti se mohou těšit na turistický atlas Středočeského
kraje, cykloprůvodce Dolní Berounka, karlštejnské
víno, koňak metaxa i další ceny. Každý z účastníků
soutěže obdrží od redakce malou pozornost.
Od minule na adresu redakce doputovalo několik
zásilek fotografií - od Hany Fouskové, Kristíny
Pelikánové, Oldřicha Nováka, Petra Máši či Ond-
řeje Špalka. František Chlaň svůj snímek opatřil
obsáhlým popiskem:
Druhý srpnový týden měly ovce na louce u Hovor-
ků v Zadní Třebani rušno. Nejdřív si musely zvyk-
nout na dvě týpí a pak i na sedm malých a čtyři vel-
ké indiány. Ti pocházeli vesměs ze Třebaně, ale do-
razila i mladá sqaw z Radotína a bratr se sestrou z
Dobřichovic. Z luku, šípů a praku si ovce hlavu dě-
lat nemusely, lovili jsme jen vycpaného bizona.

Rozdělávání ohně třením dřev jim také nic neříka-
lo a večeři připravenou dětmi ani nepřišly ochut-
nat! Akorát s námi hrály na honěnou, to když utek-
ly. Zahanbily nás jen svědomitým držením polední-
ho klidu. A zatímco my jsme v noci na stezce odva-
hy museli projít kolem tří zbloudilých koní, ovce jen
spásaly trávu. Snad se příště trochu víc zapojí, ur-
čitě by se nenudily. Kdyby se náhodou chtěly podí-
vat, o co přišly, můžou se na webových stránkách o.
s. Salto proklikat až k hromadě fotek a taky k tomu,
co o táboře napsaly děti. Ale spíš bych si tipnul, že
budou jen dál spásat indiánskou louku.
Těšíme se na další vaše díla. Posílat je můžete na
adresu: Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň, nebo na mail: redakce@nasenoviny.net.

Miloslav FRÝDL

Letní soutěž: Příspěvky jen »prší«!
FOTKY I BÁSNIČKY POSÍLEJTE DÁL, VYHRÁT MŮŽETE ATLAS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, VÍNO ČI ŘECKÝ KOŇAK

Někdo má na hřebenu rodinného domu plastového nebo keramického kohouta, někdo zase živého čápa.
Foto Petr MÁŠA, Zadní Třebaň

Malí indiáni. Foto František CHLAŇ, Zadní Třebaň

Sakra, Kuky, ty už máš být přece doma...! 
Foto Kristína PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Trocha adrenalinu na dovolené v Chorvatsku. Foto Hana FOUSKOVÁ, Vižina

Příprava na ovčí rodeo. Foto Oldřich NOVÁK, Zadní Kopanina
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Heřmanice: Ruiny, suť, jámy... zkáza!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Šli jsme kolem domu, z něhož proud
vytrhl starou paní, která zemřela. Ve
zbytku domu jsou květiny a svíčky, a
taky vzkaz: Nezapomeneme na Vás!
Do celé vsi proudila pomoc ze všech
stran, Michal Andr, který se do Heř-
manic přestěhoval ze Zadní Třebaně,
mi vyprávěl, jak přijelo auto s celou
rodinou, vystoupili a řekli: Máme tři
dny volna, co je potřeba? A takových
byly stovky, ovšem i takových, co
přijeli hned, jak opadla voda, a zkou-
šeli vykrádat zatopené domy. 
Vesnička je z viditelného nepořádku
už venku. Ale jak všichni tuší, teď to
začne být opravdu zlé. Odjíždějí vo-
jáci, novináři, policie, lékaři i dobro-
volní pomocníci. Teď na všechno zů-
stávají obyvatelé Heřmanic sami.
Starosta Vladimír Stříbrný na moji
asi hloupou otázku, jak to vidí s op-
ravou obce, s lehkým úsměvem od-
pověděl: „Vše záleží na penězích!“ 
V uších mi zní věta, již mi při louče-
ní řekla Iva Andrová: „Teď je ještě
dobře, ale až přijde zima, koho bude-
me zajímat, když podobné katastrofy
jsou v každých zprávách? Co s námi
bude...?“ Helena PELIKÁNOVÁ DÍLO ZKÁZY. Heřmanice, srpen 2010.          Foto NN Helena PELIKÁNOVÁ

Začátkem srpna přišla do Čech bles-
ková povodeň. Zastupitelé obce Lety
vyslyšeli výzvu vodou zasaženého a
velmi poničeného Hrádku nad Nisou
a rozhodli se do této obce poslat po-
moc. Čtyři letovští dobrovolní hasi-
čů tedy odjeli pomáhat s odstraňo-
váním povodňových škod. V Hrádku
nad Nisou pomáhali hlavně s čerpá-
ním studní, likvidací padlých stromů
a čištěním sklepů. Po pěti dnech je
vystřídaly další jednotky dobrovol-
ných hasičů. 
Obecní zastupitelstvo Letů zároveň
rozhodlo o finanční pomoci Hrádku
nad Nisou z rozpočtu naší obce. Ro-
zesláním sms zprávy byla dána mož-
nost přispět i našim občanům. Pen-
ěžní dary od lidí a obce Lety ve výši
100.000 Kč byly předány starostovi
Hrádku nad Nisou koncem srpna. 

Jiří HUDEČEK, starosta Letů

Beroun – Divadelní představení Postřižiny se
hrálo uplynulou sobotu v berounském letním
kině. Diváci, kterých přišlo přes tři sta, viděli
zřejmě poslední reprízu tohoto úspěšného po-
berounského muzikálu. 
Pokud to byla derniéra, pak povedená. Až na pár
minut, kdy se z mraků spustil liják, se vše po-
vedlo. Herci předváděli skvělé výkony, lidé se ba-
vili a smáli osvědčeným scénám i těm ostatním –
úspěch sklidil třeba senátor Jiří Oberfalzer jako
prokurista Vilímek na vozíku, když se domáhal,
aby ho pan Koloničný (poslanec Petr Bendl) do-
vezl ke stolu s jitrnicemi. Karel Král v roli Pepina
rozesmál kromě diváků i kominického mistra Pav-
la Vítka, který za ním lezl po žebříku na komín. 
Pochvalu zaslouží ale i ostatní: Petr Jančařík ně-
kolikrát řekl vtipnou repliku mimo scénář a jako
doktor Gruntorád se velmi osvědčil, nervózní
Francin (Jiří Petříš) se skvěle rozčiloval kvůli
hrátkám Pepina s Maryškou, opět výbornou Pav-
lou Švédovou, a Alena Říhová se statečně držela
jako paní Koloničná, i když ji trápila chřipka. Lí-
bili se také pan Bóďa (Miloš Chroust), statkář
Souhrada (Petr Říha), hostinská (Monika Vaňko-
vá), řezník Myclík (Jan Tarant) s kozou Lízou,

pan Martin (Jan Kuna), pan Václav (Pavel Veselý),
hasiči z Osova i štamgasti v restauraci.
Původní muzikál Postřižiny svérázný soubor od
Berounky uvádí už třetí sezonu doslova po celé
republice - v pivovarech Dalešice, Nymburk, Tře-
boň i Kostelec nad Černými lesy, na hradě Křivo-
klátě i na zámcích Svinaře, Dobřichovice, Všera-
dice a Mníšek pod Brdy. Představení, které dosud
vidělo úctyhodných deset a půl tisíce diváků,
svedl na jednu scénu profesionály, ochotníky i po-
litiky z kraje kolem dolní Berounky, včetně zdej-
ších starostů. Na jevišti se objevili kromě výše
zmíněných také Jan Rosák, Pavel Landovský, Ka-
rel Bláha nebo Jan Matěj Rak. 
Po třech letech tedy zřejmě éra Postřižin končí.
„Na příští léto nás už teď zvou do Domažlic, Vyš-
kova i Mníšku pod Brdy, ale letos jsme zřejmě
hráli naposledy. I když - ještě to chci probrat se
souborem, “ řekl režisér Miloslav Frýdl s tím, že
představení je organizačně i logisticky velmi ná-
ročné. „Obstarat pivovarské sudy, motoveterány,
zahradní nábytek atd. dá rok od roku více práce.
O zajištění přepravy a rukou ochotných pomoci se
stěhováním celé olbřímí výpravy z místa na místo
nemluvě,“ dodal Frýdl.         Lucie PALIČKOVÁ

Hasiči vezli na Sever
minerálky i potraviny
Sbírku trvanlivých potravin a ochu-
cených nápojů pro postižené povod-
ní v Libereckém kraji organizovali v
první polovině srpna řevničtí profe-
sionální hasiči. Ti kontaktovali kole-
gy z obcí Raspenava a Višňová, od
nichž získali informace, co je v místě
zasaženém velkou vodou třeba. Za
přispění občanů a podnikatelů z
Řevnic pak vypravili nákladní auto s
přívěsem a dodávku, naložené ochu-
cenými minerálními vodami a potra-
vinami. Vše bylo předáno v míst-
ních koordinačních centrech obou
obcí, kde byla postiženým pomoc
rozdána. Za 14 800 korun, které byly
vybrány mezi hasiči, podnikateli a
občany, byly nakoupeny další potra-
viny a rychlovarné konvice. Řevničtí
hasiči děkují všem, kteří se rozhodli
pomoci. Pavel VINTERA, 

Hasičský záchranný sbor Řevnice

NAPOSLEDY NA KOMÍNĚ? Maryška (P. Švédo-
vá), Pepin (K. Král) a De Giorgi (P. Vítek) se i v
berounském představení Postřižin sešli na pivo-
varském komíně. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Postřižiny se rozloučily v Berouně
ÚSPĚŠNÝ MUZIKÁL SE ZŘEJMĚ PO TŘECH LETECH HRÁL NAPOSLEDY

Letovští darovali Hrádku sto tisíc korun

LETOVŠTÍ V HRÁDKU. Letovští hasiči v Hrádku nad Nisou mimo jiné
pomáhali likvidovat popadané stromy. Foto Jiří HUDEČEK
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Na Al Bunda Festu řádil Holomráz
HELENA PELIKÁNOVÁ: V ŘEVNICÍCH ZOUFALE CHYBÍ PROSTOR PRO NETRADIČNÍ ZÁBAVU A AUTORSKOU TVORBU!
První AL Bunda Fest se konal 20.
srpna v řevnickém pohostinství stej-
ného jména. Pořadatelé Jakub Kade-
řábek, Adam Langr, Tomáš Hejlek,
Anička Ledvinková a Kuba Horký
dali dohromady úspěšný večírek při
živém vystoupení místních kapel.
My, kdo jsme si akci nenechali ujít,
jsme měli možnost tančit při zpěvu
nadějných nadšenců z kapel Krize
Identity, Holomráz, Mechanic Wol-
ves, MoReGuitars a nakonec Big
Beaton, s nimiž si vystřihla úžasné

sólo Tereza  Červená. Nejdelší část
večera vyplnila kapela Holomráz s
frontmanem Bořkem Ledvinkou.
Nesmím zapomenout zmínit úžas-
nou show, kterou na podiu vyšvihl
Jirka Nikodým.  
Večírek se nesl především na vlně
undergroundu, nádech etnické muzi-
ky mu dodal Filip z Holomrázu hrou
na natradiční nástroj didgeridooo.
Pro ty, kdo Holomrazí  tvorbu nezna-
jí - mimo spoustu autorských textů

můžete slyšet zhudebněné básně na-
příklad Karla Jaromíra Erbena, nebo
mojí oblíbenou od Williama Blakea,
Tygře, tygře, žhavě žhneš...
Všem zúčastněným to dobře hrálo,
diváci se skvěle bavili. Pořadatelé
budiž pochváleni za tento originální
počin. Shodli jsme se s nimi, že z
tohoto prvního ročníku bude dobré
vytvořit letní tradici.
Bohužel, v Řevnicích  zoufale chybí
prostor, který by podporoval tako-

vouto zábavu či autorskou tvorbu.
Mladí lidé se témeř nemají kde schá-
zet a hudebně projevit. „Místní sály
jsou příliš mamutí a ani nevytvářejí
dobrou atmosféru,“ glosoval  Jakub
Kadeřábek, jakož i Bořek Ledvinka.
„Kdyby mělo město zájem nějaký
ten prostor uvolnit, či chtělo  podpo-
řit tyto aktivity, bylo by to fajn.“  
Nezbývá než souhlasit. Klub, který
by dal prostor podobným akcím a al-
ternativním muzikantům, jako jsou
výše zmínění, tu zkrátka není. A je to
škoda!         Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

Festival dětských skupin scénického
tance se letos poprvé bude konat
11. září v Lesním divadle Řevnice. 
„Zatím počítáme s pěti dětskými
tanečními soubory z Prahy, Dobři-
chovic, Černošic a Roztok u Pra-
hy,“ řekla organizátorka festivalu
nazvaného Tanec v babím létě Ha-
na Tuháčková. „Lesní divadlo jsme
si vybrali pro jeho atmosféru, pro-
stor i proto, že jej známe, a že tu
vystoupí soubory z okolí,“ dodala

šéfka pořádajícího Tanečního stu-
dia Dobřichovice s tím, že diváci
zhlédnou ladné pohyby slečen od 6
do 19 let. „Možná se objeví i něja-
ký tanečník, ale rozhodně budou
mladí pánové v menšině,“ sdělila
Tuháčková a dodala, že by letos
chtěla zahájit festivalovou tradici.
„Záleží na zájmu souborů, diváků,
na entusiasmu pořadatelů a hlavně
na penězích.“             Foto ARCHIV

Michaela ŠMERGLOVÁ

V Černošicích zahraje
fenomenální kytaristka
Koncert kytaristky Janet Robin bu-
dou 13. září hostit Černošice.  Feno-
menální americká hudebnice v míst-
ním Clubu Kino od 20.30 zahraje v
rámci festivalu Kytara napříč žánry.
Vstupné na koncert stojí 150 Kč.
Když bylo Robin šest let, začal ji na
kytaru učit Randy Rhoads, kytarista
Ozzyho Osborna. Netrvalo dlouho a
do své formace si mladou kytaristku
pozvala Meredith Brooks. Během
turné s Meredith začala Janet praco-
vat na své sólové kariéře. Od té doby
natočila tři kritikou kladně přijatá
alba a objevila se na nahrávkách a
koncertech mnoha respektovaných
hudebních osobností jako jsou Me-
lissa Etheridge, Michelle Shocked,
Maia Sharp či Garrison Starr. V
Česku už Robin absolvovala tři tur-
né. Na jednom z nich vystupovala
společně s Lenkou Filipovou.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
4. 9. 18.00 CHLUPATÁ ODPLATA
11. 9. 18.00 A-TEAM

KINO ŘEVNICE
11. 9. 20.00 VEJDI DO PRÁZDNA
3. 9. 20.00 MUŽ VE STÍNU
4. 9. 16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
4. 9. 20.00 AGORA
8. 9. 20.00 SOLOMON KANE
10. 9. - 11. 9. 20.00 (So 16.00) KUKY
SE VRACÍ
11. 9. 20.00 SEX VE MĚSTĚ 2 

KINO MÍR BEROUN
31. 8. - 1. 9. 18.30 MUŽ VE STÍNU
2. 9. - 8. 9. 17.30 LET_S DANCE  3D 
2. 9. 20.00 KVĚT POUŠTĚ
3. 9. - 5. 9. 20.00 SEXY 40
6. 9. 20.00 PROKLETÝ OSTROV
7. 9. 20.00 KATKA
8. 9. - 13. 9. 20.00 (So-Ne 17.30 a 20.00, Po
20.30) KAJÍNEK
9. 9. - 12. 9. 17.30 (So-Ne 15.30) SHREK:
ZVONEC A KONEC 3D
13.-15. 9. 17.30 (Út 13.30 a 21.00) AVATAR 
14. 9. - 17. 9. 17.30 (Út 18.30, St 20.30)
ŽENY V POKUŠENÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
31. 8. 20.00 KÁJÍNEK
5. 9. 16.00 KUKY SE VRACÍ
7. 9. 20.00 SEXY 40
12. 9. 16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
14. 9. 20.00 AGORA

KINO RADOTÍN
3. 9. 17.00 a 19.30 IRON MAN 2
4. 9. 17.00 a 19.30 PRINC Z PERSIE:
PÍSKY ČASU
5. 9. 15.00 O DOROTCE
5. 9. 17.00 a 19.30 ČESKÝ MÍR
10. 9. 17.00 a 19.30 JAK VYCVIČIT
DRAKA
11. 9. 17.00 a 19.30 TWILIGHT
SÁGA: ZATMĚNÍ
12. 9. 15.00 MIKEŠ VYPRÁVÍ
POHÁDKU
12. 9. 17.00 a 19.30 SERGE GAINS-
BOURG: JE T’AIME

HOLOMRÁZ. Na řevnickém Al Bunda Festu zahrála také kapela Holomráz s
frontmanem Bořkem Ledvinkou (druhý zleva).    Foto Helena PELIKÁNOVÁ

Výstava obrazů známé berounské výtvarnice Lucie Suché nazvaná Od jara do
jara bude slavnostně zahájena 4. září od 17.00 v berounském Muzeu Českého
krasu. Suchá od roku 1992 uspořádala třicet samostatných výstav. První její
obraz vznikl v létě 1989 na chatě pod hradem Týřov. Do dnešního dne jich na-
malovala již přes tři sta. Staré okenní rámy, které jsou pro její obrazy typické
začala používat po té, co jeden z obrázků přesně zapadl do starého sklepního
okýnka u domku manželových rodičů. Po Novém Strašecí, Křivoklátě a Miroti-
cích budou její obrazy k vidění do 31. října v Geoparku Barrandien Muzea Čes-
kého krasu. »Turné« pak pokračuje do Kláštera nad Ohří a Českých Budějovic.
Vernisáž bude spojena s křtem nástěnného kalendáře Lucie Suchá 2011 i dáv-
kou staropražské hudby v podání kapely Švajneraj.     David PALIVEC, Beroun

V Lesním divadle se bude tančit

Suchá ukáže obrázky a pokřtí kalendář
BEROUNSKÁ VÝTVARNICE ZAHAJUJE VÝSTAVU OD JARA DO JARA

Tipy NN
* Trampský večer s kapelou Hop
Trop se uskuteční 1. 9. od 19.30 na
nádvoří hradu Točník. Lenka Filipo-
vá na tomtéž místě koncertuje 4. 9.
od 18.00. Miloš KEBRLE
* Taneční párty, na které zahrají DJ
Rasty a DJ Syndrom, se koná 3. 9. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 50 Kč.    Michael STREJČEK
* 7. ročník setkání skupin historické-
ho šermu, hudby a divadla nazvaný
Černošická Alotria 2010 hostí 4. 9.od
12 do 22.00 zámek v Dobřichovicích.
Diváci uvidí dvě desítky  šermířských
i divadelních souborů a uslyší keltské
balady v podání australské zpěvačky
Beth Cooper. Mohou si zkusit jízdu
na koni, lukostřelbu, seznámit se s
dravými ptáky, či něco zakoupit na
historickém tržišti.  Josef KUTÍLEK
* Kapely Chuck_n_Gag Bluesband,
S.Q.O.S.T a Hrobníkova lopata za-
hrají 4. 9. od 20.00 v černošickém
Clubu Kino. Vstupné 90 Kč.       (mis)
* Kytarista Štěpán Rak zahraje a
pokřtí nové CD 5. 9. od 19.30 v sále
České pojišťovny Beroun.           (mik)
* Přednášku Ladislava Pecky o ob-
jevech tetínských jeskyňářů nazva-
nou Nad Berounkou pod Tetínem tro-
chu jinak můžete slyšet 7. 9. od 17.00
v Muzeu Českého krasu Beroun. (dp)
* Vladimír Merta a Jan Hrubý kon-
certují 9. 9. od 20:00 v zámku Dobři-
chovice. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Žhavé hity i staré vykopávky za-
znějí 10. 9. od 20.00 na taneční párty
v Clubu Kino Černošice. Vstupné 50
Kč. Michael STREJČEK
* Díla Gustava Mahlera přednese
11. 9. od 15.30 v areálu Skalka nad
Mníškem duo Viola d’amor.       (jab)
* Skupiny Contami Nation a Revela-
tion hrají 11. 9. od 20.30 v černošic-
kém Clubu Kino. Vstup 90 Kč.  (mis)
* Loutkovou pohádku O kohoutko-
vi a slepičce zahraje Malé divadélko
Praha 12. 9. od 15.00 v zámku Dobři-
chovice. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Skupina Spirituál Kvintet koncer-
tuje 12. 9. od 15.00 v amfiteátru ve
Svatém Janu pod Skalou.             (pef)
* Koncert duchovní hudby se usku-
teční 12. 9. od 18.00 v kostele sv.
Václava v Mníšku pod Brdy. Gotické
písně zazpívají Hana Blochová a Ri-
chard Pachman. Jarmila BALKOVÁ
* Výstavu fotografa Ladislava Siten-
ského můžete do 25. 9. zhlédnout v
kavárně Modrého domečku Řevnice.
V galerii domečku jsou do 25. 9. k vi-
dění práce studentů Ateliéru veškeré-
ho sochařství Kurta Gebauera na vý-
stavě MIŠ MAŠ.  Šárka HAŠKOVÁ 
* Výstavu Lži vepsané v kameni
aneb Temná minulost českých skalní-
ků hostí do 21. 11. Muzeum Českého
krasu Beroun.       (dap)



Starosta podepsal první partnerskou smlouvu
VŠERADICE NAVÁZALY OFICIÁLNÍ KONTAKTY S RUMUNSKOU VESNICÍ GERNÍK, V NÍŽ MAJÍ VĚTŠINU ČEŠI

Všeradice, Gerník – Všeradice mají
podepsanou historicky první part-
nerskou smlouvu! Starosta Bohu-
mil Stibal »družební« vesnici ne-
vybíral mezi obcemi na západ od
našich hranic, ale zamířil na vý-
chod. Do rumunského Banátu, do
rázovité vesničky Gerník. 
Do Gerníku od Dunaje vede sice jedi-
ná sjízdná cesta plná výmolů a kame-
nů, zato zde od začátku 19. století žijí
dobrosrdeční krajané. První dorazili i
z Berounska. Slibovali jim bohatý
kraj, našli ale jen kamenitou půdu,
močály a lesy. Přesto se pracovitým
krajanům podařilo zemi zúrodnit; do-
dnes tu obdělávají políčka v kopcích a
chovají dobytek.
V Gerníku tvoří Češi naprostou větši-
nu obyvatel, místostarosta Václav Pie-
czek je zapálený Čech. I proto Stibal
tuto vesnici pro podepsání partnerské

smlouvy vybral. Na návštěvě tu již byl
loni, Gerničtí pro změnu zavítali letos
na Staročeské máje do Všeradic.
Tentokrát ze Všeradic vyrazila do
Gerníku dvoučlenná delegace, dopl-
něná o čtveřici muzikantů Třehusku a
Pavla Blaženína z Černošic. S sebou
vezli smlouvy připravené k podpisu,
rozličné suvenýry a - pivo.
Gerničtí na radnici vyvěsili vlajku,
vlaječky byly při podepisování smlou-

vy také na stolech. Po podepsání ná-
sledoval slavnostní přípitek. Pak už
starosta Stibal s gerníckým kolegou
rozebíral možnosti získání evrop-
ských dotací a formy další spolupráce.
„Hned jsem k nám také krajany po-
zval na příští ročník Staročeských
májů. Letos se jejich vystoupení moc
líbilo,“ uvedl Stibal s tím, že muzi-
kanti i tanečníci z Gerníku již přislíbi-
li účast. Pavla ŠVÉDOVÁ

Hasiči vyrazí do Rumunska
Všeradická pouť, jež se nesla v duchu pravé-
ho letního počasí, je za námi. Prázdniny
skončily a školáci se se smíšenými pocity vra-
cejí do tříd. Skončila doba slastného lenošení
a opět na ně dolehne břímě povinností. Přeji
všem školáků do jejich studia mnoho zdaru a
radosti z nově nabytých vědomostí, neboť to,
co si ze školy odnesou, jim nikdo nevezme.
Dne 21. srpna byla v rumunském Gerniku po-
depsána smlouva o partnerství našich obcí.
Jednání se neslo v duchu vzájemného porozu-
mění a přání obou stran spolupráci v dalším
období prohlubovat. Přátelé z Gerniku se v
roce 2011 opět zúčastní našich Staročeských
májů. Naše obec jim zase pomůže se získáním
dotací na dostavbu jejich kulturního centra,
kde v budoucnu bude i stálá výstava o Všera-
dicích a našem okolí. Do Gerniku se ještě le-
tos vydají naši hasiči, aby zde pomohli s vý-
cvikem zdejší hasičské jednotky. Věřím, že to-
to je zdárný začátek našeho partnerství.
Všechny zvu na kuchařskou soutěž Vaření se
zámeckou paní, která se bude konat 18. září.
Tentokrát bude obohacena o křest CD Tře-
husku nazvaného podle naší obce Všeradice,
Všeradice. Galerie a muzeum M.D.Rettigové
je otevřeno úterý až pátek od 9.00 do 16.00 a
v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic PODEPSÁNO. Starostové Gerníku a Všeradic po podpisu partnerské smlouvy.          Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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VAŘENÍ SE ZÁMECKOU PANÍ
IV.  ročník kuchařské soutěže O putovní pohár M. D. Rettigové

* své kuchařské umění předvedou čtyři mistři kuchaři * na jídelníčku cizokrajné zvěřinové menu
* laická soutěž O nejlepší kynutou buchtu * přihlásit se může každý, kdo přinese minimálně pět DOMA
upečených buchet * první cena mikrovlnná trouba
* o zábavu se postarají: Brass band, Sedláci, Dechový orchestr učitelů a žáků ZUŠ Dobříš, Karel Bláha,
břišní tanečnice
* staropražská kapela Třehusk pokřtí svoji novou desku Všeradice, Všeradice
* uvádí moderátor Českého rozhlasu Patrik Rozehnal
* výstava ovoce všeradických zahrádkářů
* losování vstupenek o zajímavé ceny; každá 50. vstupenka získává zdarma CD Všeradice, Všeradice

ZÁMECKÝ DVŮR VŠERADICE, 18. září od 11.00 hodin

Třehusk hrál krajanům
Poberouní, Gernik – Už podruhé se
vydala kapela Třehusk do rumunské-
ho Banátu za českými krajany. Za-
tímco loni ve vesničce Gerník hrála
na tamním Havelském posvícení,
tentokrát účinkovala na festivalu na-
dace Člověk v tísni nazvaném Česká
kultura v Rumunsku. 
Do Gerníku dorazila sedmičlenná
delegace z Poberouní v pátek 20. 8.
nad ránem. Ještě týž den podnikli
členové Třehusku třináctikilometro-
vý výšlap k rozlehlé jeskyni Turecká
díra. I sobota byla ve znamení po-
chodu, tentokrát o poznání delšího.
Po krkolomné cestě autem do Ro-
venska se muzikanti vydali přes kop-
ce do Gerníku. Hned po návratu z
cesty se převlékli do »pracovního« a
vyhrávali při podepisování partner-
ské smlouvy mezi Gerníkem a Všera-
dicemi. Večer pak na návsi měli asi
hodinové vystoupení pro první úča-
stníky festivalu. 
Během nedělního festivalového kon-
certu zahrál Třehusk pro krajany
staropražské kuplety i jihočeské li-
dovky. Na vystoupení osmi českých
kapel se přijelo podívat přes 200 di-
váků z Rumunska i Čech. „Cílem fe-
stivalu je upozornit na český Banát
jako na zajímavou turistickou desti-
naci,“ uvedl Ivo Dokoupil, koordi-
nátor projektu asistenční pomoci
krajanům v Banátu. Kromě Třehusku
zahrály soubory Liwid, Helemese,
eN and Kapela, Kubíci, Gajdoši a
Propaganja. Všechny bez nároku na
honorář. (pš)

Sobota 4. 9.: Archeologické odpoledne i parní vlak
V sobotu 4. září se bude od 14.00 hodin konat na dětském hřišti za všeradic-
kou školkou Archeologické odpoledne s podtitulem Řemesla prvních země-
dělců. Pod dohledem odborníků si děti i dospělí budou moci vyzkoušet nej-
starší řemesla: výrobu kamenných seker, zhotovování keramiky, střelbu z luku,
drcení obilí a pečení placek, spřádání a tkaní aj.
Stejný den také projede Všeradicemi parní vlak. Na místním nádraží zastaví v
15.17 a bude dále pokračovat směr Zadní Třebaň a Karlštejn.             (bos, mif)

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 17/2010 (56)
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Chceme, aby lidé rádi žili ve své obci!
ZADNOTŘEBAŇSKÉ SDRUŽENÍ SALTO PŘEDSTAVUJE SVÉ KANDIDÁTY DO ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB
V minulém čísle představilo ob-
čanské sdružení SALTO prvního
ze svých kandidátů do zastupitel-
stva Zadní Třebaně, Ing. Stanisla-
va Balíčka. Dnes na otázky odpo-
vídá RNDr. Jan HOVORKA, PhD
a Mgr. Lucie PALIČKOVÁ. 
Jaká je vaše profese?
Jan Hovorka (JH): Na Přírodovědec-
ké fakultě Karlovy univerzity učím
chemii a fyziku zemské atmosféry.
Lucie Paličková (LP): Já jsem novi-
nářka. 
Jak trávíte volný čas?
JH: Včelařím, chovám ovce, hraji na
kytaru nebo na housle, když je čas,
lezu po skalách a s rodinou závodí-
me v orientačním běhu.

LP: Většinou s dětmi, mužem, pěk-
nou knížkou nebo u divadla.
Jaká je vaše ideální představa Zad-
ní Třebaně za deset let?
JH: Obyvatele obce netrápí nedosta-
tek pitné vody a zároveň se jim ne-
protáčí panenky nad účtem za stoč-
né, mohou si bezpečně dojít nebo
dojet na kole do Řevnic, ale přede-
vším rádi žijí ve své obci.
LP: Je tady vodovod i kanalizace,
nové dětské hřiště u kulturáku, víc
chodníků a taky pátá třída v základ-
ní škole. Doufám, že alespoň něco z
toho bude za deset let realita.
Čím byste mohl(a) přispět v zastupi-
telstvu obce?
JH: Svými odbornými znalostmi při
vypracování plánu rozvoje obce a při
získávání financí na projekty v ob-
lasti ochrany životního prostředí.
LP: Snad kontakty, schopností zor-
ganizovat a zařídit to, co je potřeba.
Blanka HOVORKOVÁ MAŘÍKOVÁ

SALTO, Zadní Třebaň

Dle paragrafu…
VYKUTÁLENÝ »OPRAVÁŘ«. Už
rok postrádá své auto Peugeot 106 a
17 300 Kč na jeho opravu žena z
Hlásné Třebaně. Ta vůz svěřila v
dobré víře auto známému, který ji
slíbil zprostředkovat opravu, ovšem
ta se zatím nekonala. Policie muže
začala vyšetřovat.                          (šm)
VOZÍK ZMIZEL. Přívěsný vozík
za auto, který měl jeho majitel na za-
hradě ve Svinařích, zmizel v polovi-
ně srpna. Lapka zřejmě vlezl na po-
zemek, kde vozík stál, odstranil vi-
sací zámek, který jej jistil, a přívěs s
SPZ 1SB1045 odtáhl.                   (šm)

Zastupitelé obce Lety navštívili part-
nerskou obec Ailertchen ležící v Ně-
mecku, asi sto kilometrů za Frank-
furtem nad Mohanem. V pátek večer
jsme byli přivítáni nejen představite-
li obce Ailertchen, ale i předsedou
kraje Westerwald. Potom následoval
víkend plný dobrého jídla a pití, vý-
let do Koblenzu, plavba lodí po Rýnu
a zkrácené fotbalové utkání u příle-

žitosti 65.výročí místního klubu. V
krásném počasí byl sobotní večer za-
končen grilováním v areálu fotbalo-
vého klubu. V neděli ráno jsme se ro-
zloučili a pozvali naše přátele z Ai-
lertchtenu na návštěvu k nám, do Le-
tů. Naše vzájemné návštěvy a spolu-
práce, které začaly již v roce 1988,
tak mohou zdárně pokračovat.

Jiří HUDEČEK, starosta Letů

Chataře štípla vosa, zůstal v bezvědomí
Zadní Třebaň, Řevnice – Velké problémy dělají lidem letos v létě vosy,
včely a jiný bodavý hmyz. 
Minulý týden vyjížděla řevnická záchranka k chataři středního věku do Zad-
ní Třebaně, který zůstal po štípnutí vosou v bezvědomí. 
„Po podání léků se pacient probral, pak jsme ho převezli do jedné z praž-
ských nemocnic,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Podle něj letos poprvé
zatím nikdo kvůli pobodání hmyzem nezemřel, i když lékaři ošetřili už velké
množství štípanců.        (lup)

Letovští vyrazili do Německa
V PARTNERSKÉ OBCI SI UŽÍVALI DOBRÉHO JÍDLA I PITÍ

V Hlásné míří do zastupitelstva třináct lidí
Hlásná Třebaň – V říjnových komunálních volbách se bude v Hlásné Tře-
bani ucházet o přízeň voličů třináct lidí. Seskupili se do dvou kandidátek
- Sdružení nezávislých kandidátů Hlásné Třebaně a Rovin I. a II.
„S obcí spolupracuji i teď, kdy jsem na mateřské. Pomáhám vesměs s elek-
tronickými médii, s rozjezdem datové schránky, připojováním na další kon-
takty,“ řekla Jana Gartová, jedna ze dvou dam mířících do zastupitelstva.
„Chtěla bych rozproudit aktivní komunikaci mezi občany a obcí. Míním tím
rychlejší reakce na dotazy lidí i operativnější jednání z obou stran. Také bych
ráda podpořila dodržování vyhlášek. Samoúčelné příkazy jsou k ničemu, ni-
komu nepomáhají, a hrát si na dobré sousedské vztahy, když soused porušuje
regule, je trapné,“ uvedla Gartová. Do jedenáctičlenného zastupitelstva by
mohl zasednou prvně Roman Fišer nebo mladí hasiči Vojtěch Musil, Tomáš
Snopek či Michal Knor. (šm)

Když hecování chybí...
„Holka, ty jsi vážně slepá, já na tebe
ráno zase blikal, mával, a ty nic,“
smál se, a já se vztekala, že vidím ja-
ko orel. Jenže Pepa měl pravdu. Tak-
hle jsme se míjeli autem minimálně
jednou týdně. Aby mě ještě víc do-
stal, nechal mi občas za stěračem vi-
zitku, to abych zjistila, že jsme par-
kovali vedle sebe, a já opět zírala
jinam… Špičkovali jsme se v dobrém
dlouho, ale taky si vlídně volali…
Pak na mě mával v divadle, a já ho
díky Bohu viděla. To bylo totiž napo-
sled. Pár dnů nato mu zvonil umírá-
ček a muzikanti hráli jeho Sokolíky.
Děsně mi to hecování chybí, Jahel-
ko! A minulý čas mi k tobě vůbec ne-
sedí.          Michaela ŠMERGLOVÁ

Z našeho kraje
* Nealkoholický koktejl si mohou
za pomoci profesinálního barmana
namíchat děti 1. 9. od 9.00 do 12.00
v Modrém domečku na řevnickém
náměstí. (mif)
* Setkání malých motocyklů do 50
ccm vyrobených nejpozději v roce
1980 pořádají 4. 9. svinařští mopeďá-
ci. Sraz je v 9.30 před hospodou U lí-
py ve Svinařích. Odtud se mopedisté
vydají na spanilou jízdu krajem, bě-
hem níž pozdraví parní vlak, který
bude téhož dne projíždět Podbrd-
skem. (mif)
* Divoké prase a Ford Mondeo se
srazily 21. 8. na silnici mezi Mořin-
kou a Mořinou. „Nehoda se obešla
bez zranění řidiče, avšak divočák při
střetu zahynul,“ uvedl řevnický ha-
sič Pavel Vintera s tím, že hasiči uk-
lidili nepořádek po nehodě ze silnice
a o mrtvé zvíře se postarali místní
myslivci. (mif)
* Cyklista se zranil předminulou so-
botu poblíž Mořiny. Muž jel za osob-
ním autem, které zničehonic zabrzdi-
lo.On už zabrzdit nestihl a zezadu do
vozu narazil. Podle šéfa řevnické zá-
chranky Bořka Bulíčka si zlomil ru-
ku. Případ vyšetřuje policie. (lup)
* Vyvrácený strom zatarasil 20. 8.
cestu vedoucí do osady Montana, ne-
daleko železničního mostu ve Všeno-
rech. Patnáctimetrového čtyřkmenné-
ho  velikána museli odstranit řevničtí
profesionální hasiči. (mif)
* V pátek 27. 8. se stovky lidí na li-
teňském hřbitově rozloučily s tragic-
ky zesnulým obyvatelem Zadní Tře-
baně, předsedou Klubu přátel Tře-
husku Josefem JAHELKOU. Josef,
budeme vzpomínat a - máš u nás no-
vé cédéčko!             Miloslav FRÝDL,

Třehusk, Naše noviny

SALTO. Mladí lidé, kteří se hodlají dostat do zadnotřebaňského zastupitel-
stva, L. Paličková a J. Hovorka v kroužcích. Foto Blanka HOVORKOVÁ
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Řevnice - Sté výročí narození řevnického rodá-
ka Vladimíra Lisého si letos připomíná jeho
rodina a přátelé. U příležitosti výročí zaslali
Našim novinám vzpomínku na tohoto vynikají-
cího řemeslníka a podnikatele. Minulý díl kon-
čil tím, že v letech 1945-1946 si Lisý »odskočil«
s rodinou do Frýdlantu, kde rozeběhl výrobu
továrny na hospodářské stroje. Poté, co ji pře-
vzal Agrostroj Olomouc, učil na místní průmy-
slovce. (NN)

V Řevnicích musel prodat dům a dílny po otci.
Vyměřené daně za výrobu ve válce spolkly skoro
vše. Dům i dílny koupil soused – řezník.
V roce 1947 se vrátil do Řevnic a přebudoval díl-
ny za místní lékárnou. Za pomoci švagra Jaroslava
postavil na dílnách dům čp. 446. Dílny vybavil st-
roji a novým zařízením.
Spolu se dvěma společníky zahájil výrobu stroj-
ních součástí. V té době tam bylo zaměstnáno až
padesát dělníků na tři směny.
V roce 1950 zabavil dílny Kovopodnik Praha-zá-
pad. Ohlásila se i nevyléčitelná nemoc po úrazu
pancéřovou pěstí z konce války a v roce 1951 Vla-
dimír Lisý zemřel.

Z domu čp. 446 se přestěhovala část výroby do
Kadečkova mlýna v Mokropsích. V domě zůstala
nástrojárna. Vdova po Vladimírovi se třemi dětmi
mohla zůstat bydlet v domě s podmínkou, že bude
platit nájem i nadměrné metry.
Při vzpomínání na Vladimíra je potřeba vzpome-
nout podíl jeho manželky na podnikání. Pracovala
jako účetní a zároveň vychovávala děti. Po smrti
svého muže dál pracovala v dílnách, později v
účtárně.
V roce 1967 se do dílen přestěhoval Motoservis
Komunálního podniku Řevnice. Starší syn Vla-
dimír ještě dlouho pracoval v dílnách založených
jeho otcem. Vlastního podnikání se už ale nedo-
čkal, odešel do důchodu.
Sestřenice dům, když jim byl navrácen, prodaly.
Výroba a opravy v prostorách zanechaly stopy.
Chladící látky a mazadla udělaly své. Nakonec
byla budova stržena. Na místě domu čp. 446 vy-
rostly nové bytovky. Budova zcela zmizela, ale
ještě dlouho zůstanou vzpomínky na šikovného
řemeslníka a podnikatele. Ukončil svou práci i ži-
vot v pouhých čtyřiceti letech, ale práce a předá-
vání zkušeností za sebou nechal hodně. Čest jeho
památce!         Zdena STARÁ, Pavla ŠVÉDOVÁ

S naším krajem je spojeno mnoho
legend trampingu. Dočtete se o
nich v seriálu NN. Dnes se potřeí
věnujeme jednomu z nejslavněj-
ších skautských spisovatelů Ja-
roslavu Foglarovi. (NN)   
V 50. letech byly Foglarovy knihy
vyřazovány z knihoven jako škodlivé
pro mládež. Pozdější disident Ivan
Klíma věnoval Foglarovi v Mladé
frontě nenávistný článek a doporu-
čoval dětem číst sovětskou literatu-
ru. Zdrcující kritice podrobil jednu z
nejoblíbenějších foglarovek Chata v
jezerní kotlině. Ani v tuto dobu ale
Jaroslav Foglar nepřestal psát. V le-
tech 1962–1966 spolupracoval s ča-
sopisem ABC, pro který psal komiks
Kulišáci a redigoval rubriku Kom-
pas.  Po delší odmlce se v roce 1965
na trhu objevil román Tajemná Řás-
novka. V Ostravském kulturním zp-
ravodaji začaly vycházet Rychlé ší-
py i s novými příběhy, kreslenými
Marko Čermákem.
V šedesátých i sedmdesátých letech
se spisovatel věnoval hlavně práci s
oddílem, publikoval jen časopisecky.
Z tohoto období je kniha Náš oddíl
podložená více než šedesátiletou au-
torovou zkušeností ve vedení oddílu.
V krátkém období Pražského jara a
obnovy Junáka je jeho Dvojka plně
připravena. Ve skautských krojích je
Pražané mohli vidět v čele skautské
části nezapomenutelného prvomájo-
vého průvodu Na Příkopech.   

V roce 1968 jsem požádal Jaroslava
Foglara o úvodní povídku ke knize o
mapách, orientaci v přírodě a hrách
v junáckých oddílech. Slavný spiso-
vatel mi vyhověl a následujícího ro-
ku vyšla moje kniha Správnou sto-
pou s jeho povídkou Zápas o modří-
nový srub. Tuším, že jinde publiko-
vána nebyla. V letech 1968-1970 vy-
chází mnoho foglarovek v reedicích. 
V následné době normalizace dochá-

zí opět nejen ke zrušení Junáka, ale i
k negaci všeho »foglarovského“ a je-
ho knihy jsou opět vyřazovány z
knihkupeckých regálů. Foglar to nesl
velice těžce. V 80. letech začíná jeho
spolupráce s výtvarníkem Karlem
Saudkem a zásluhou České speleolo-
gické společnosti vycházejí komik-
sové seriály  Modrá rokle, Ztracený
kamarád a Jeskyně Saturn. Na sklon-
ku 80. let ho jeho obdivovatel Milo-

slav Šimek pozval na jeviště, kde byl
vřele přivítán. Komunistům se nikdy
nepodařilo donutit lidi, kteří četli je-
ho knihy nebo prošli jeho kluby, aby
ho vymazali z paměti.  
Po sametové revoluci  v roce 1989 se
Foglarovi otevřela cesta ke čtená-
řům. Olympia vydala jeho stínadel-
skou trilogii, jež obsahovala díly Zá-
hada hlavolamu, Stínadla se bouří a
Tajemství Velkého Vonta, pod ná-
zvem Dobrodružství v temných ulič-
kách. V listopadu 1992 byl Foglar ve
svém bytě přepaden dvěma učni,
kteří ho chtěli okrást. Naštěstí se ub-
ránil a přivolal pomoc. V roce 1997
uspořádalo Muzeum hlavního města
Prahy  k jeho devadesátinám a nedo-
žitým devadesátinám dr. Jana Fis-
chera výstavu s názvem Po stopách
Rychlých šípů. Přímo z ní kdosi uk-
radl jeho deník a jednoho z prvních
exemplářů ježka v kleci. Tento zlý
čin velmi otřásl důvěrou Jaroslava
Foglara v současnou mládež. 
I když byl Foglar od roku 1995 dlou-
hodobě hospitalizován, dál vyjížděl
na besedy se čtenáři. Dne 23. 1. 1999
Foglar zemřel v pražské Thomayero-
vě nemocnici ve věku 91 let. Roz-
loučení ve strašnickém krematoriu
se zúčastnilo přes tisíc chlapců a dí-
vek. Na jeho kontě zůstalo přes 30
knih, příruček a komiksů. O článcích
v časopisech nemluvě - ty šly do tisí-
ců. (Pokračování)

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Se zájmem jsem si jako člen Sdružení přátel Jaro-
slava Foglara přečetl článek Jestřáb se neoženil,
miloval skauty (NN 15/10) z pera Vladimíra Rog-
la, jehož knihy provázely moje dětství stejně jako
foglarovky. Nechce se mi příliš věřit tomu, že by
pan Rogl nevěděl, že Jaroslav Foglar dlouhá léta
vlastnil chatu v Černošicích na Vráži (viz jeho vě-
ta o tom, že s naším regionem nemá J. Foglar nic
společného). Zkuste zapátrat v Černošicích, na-
jdete tam jistě pamětníky a nejen je - v té chatě
tráví volné chvíle Foglarův spolupracovník Ing.
Jiří Raba. O životě s Jestřábem i o tom, jak trávil
chvíle v Černošicích, napsal Ing. Raba hezkou
knížku - Jaroslav Foglar v hádankách a vzpomín-

kách. Vztahu J. Foglara k našemu regionu jsem se
věnoval na stránkách řevnického zpravodaje Ruch
v roce 2007, kdy by bylo Jestřábovi 100 let. 
Jinak je zajímavé, že se stále poukazuje na fakt, že
se JF neoženil (předpokládám, že titulek článku
vytvořila redakce). Důvodem byla hlavně mamin-
ka, byli na sebe velmi vázaní - a pak oddíl, o tom
viz výše uvedená kniha nebo ještě lepší faktogra-
fie pod názvem Stoletý hoch od Bobří řeky, kde se
i píše o ženách v životě spisovatele. 

S pozdravem Tomáš HROMÁDKA, Řevnice

K připomínce pana Hromádky mohu sdělit, že
jsem sice věděl o chatě, kterou  Jestřáb vlastnil,

ale bohužel jsem lokalizaci buď zapomněl, nebo
opravdu spíš nevěděl. Za tuto neznalost se omlou-
vám. Pamatuji se na to, že za ním na chatu jezdí-
vala redaktorka Olympie pí Dr. Jitka Melicharo-
vá-Vinařová, která redigovala jeho knihy v tomto
nakladatelství, ale zmiňovala se vždy spíše o jeho
mamince jako velmi energické paní. Vím, že J. Fo-
glar na chataření příliš  času neměl, protože prak-
ticky každý víkend trávil na výpravách se svou
Dvojkou. Pokud se týká titulku, ten opravdu vymy-
slela redakce (můj zněl Fenomén Foglar). Svým
článkem jsem chtěl vzdát hold tomuto spisovateli, 
jehož knihy mne rovněž provázely od dětství. 

Zdraví Ing. Vladimír ROGL, Stehelčeves

Jaroslav Foglar na jedné z mnoha besed se svými čtenáři.        Foto ARCHIV

Foglarovi ukradli deník i ježka v kleci
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 10)

V dílně za lékárnou pracovalo až padesát dělníků...
LETOS UPLYNE STO LET OD NAROZENÍ ŘEVNICKÉHO ŘEMESLNÍKA A PODNIKATELE VLADIMÍRA LISÉHO - 2)

Jestřáb dlouhá léta vlastnil chatu v Černošicích

PŘED DÍLNOU. Osazenstvo řevnické dílny Vla-
dimíra Lisého na dobovém snímku. Foto ARCHIV
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Speciální prohlídky pro děti s rodiči
nazvané Tři věže a Loutková pořádá
každý víkend až do konce roku státní
zámek v Mníšku pod Brdy. 
Prohlídky jsou určené pro děti od tří
let věku, ale přicházejí k nám i menší
návštěvníci. Ohlasy jsou skvělé. Děti
bývají nadšené a rodiče se nás ptají
na další podobné akce. Prohlídka je
upravena tak, aby rozvíjela fantazii
a hravost malých návštěvnic a návš-
těvníků. Děti zjistí, že historie může
být zajímavá a přitažlivá. 
TŘI VĚŽE děti zavedou do starší his-
torie zámku. Na zámku tehdy žil rytíř
Servác Anděl. Původem to byl chudý,
ale pilný, pracovitý a chytrý člověk.
Později zbohatl a koupil si vypleněný
zámek, který začal opravovat. Pomá-
hal mu jeho šestiletý syn. Dokonce
se říká, že jim pomáhaly moci pekel-
né. Nebude to asi pravda, ale čertíka
Brdíka na zámku uvidíte. Dokonce se
s ním můžete nechat vyfotografovat. 

Zámecká kaple se jmenuje stejně ja-
ko její bývalý majitel a má barokní
výzdobu s andílky. Přijďte se podívat
do slavnostní jídelny s piánem nebo
do salonu, kde se zkrášlovaly dámy.
Nebo chcete vědět, jak dříve panstvo
volalo na služebnictvo? Můžete si
sáhnout na některé předměty a na
konci každé prohlídky vás čeká malé
sladké překvapení.
Při LOUTKOVÉ prohlídce si poví-
me, jak se žilo za první republiky. Co
se oblékalo miminkům, jaké měly če-
pičky a jak vypadala zavinovačka.
Miminko si můžete i pochovat. Uvi-
díte hračky, se kterými si děti dříve
hrály, cestovní nočník či hůlku se se-
dátkem. Nakonec zhlédnete Tajemný
svět podle Dagmar Renertové. Po-
hádkové loutky – vodníka ze zámec-
kého rybníka, vílu z jezírka v zámec-
ké zahradě, čarodějnici či princeznu
Růženku a Neznámého prince. 
Jana DIGRINOVÁ, Mníšek p/Brdy

V sobotu 14. srpna se v parku u řev-
nického Zámečku konal 8. ročník
festivalu Dixieland v Řevnicích (viz
NN 16/10). Za slunečného počasí a
zájmu diváků vystoupilo šest domá-
cích a jedna zahraniční kapela. Nej-
více asi zaujal Brass Band Prague
vedený bubeníkem Milošem Kej-
řem, který na závěr vystoupení vy-
pochodoval z pódia a za zvuku řízné
neworleanské melodie prošel par-
kem. Velký úspěch měla také zpě-
vačka Darja Kuncová doprovázená
kapelou Golden Swing vedenou
trumpetistou Nikolou Janevem, něk-
dejším členem semaforské divadelní
kapely. Opravdu originálního hosta
si ke dvěma písničkám přizval Se-
nior Dixieland Petra Hasmana. Byl
jím stařičký, ale pečlivě udržovaný
traktor Zetor 25, jehož pravidelné
»dusání« snímané mikrofonem po-
sloužilo jako rytmický základ pro
hru kapely. Pod hlavičkou Traditio-
nal Jazz Studio nastoupili dva jeho
zakladatelé, klarinetista Pavel Sme-
táček a klávesista Antonín Bílý, ov-
šem trojice dechařů byla vypůjčena z
jiných kapel. A byli to právě oni –
saxofonista Petr »Fiedler« Karen,
trumpetista Petr »Senior« Hasman a
pozounista Jaroslav »Metropolitan«
Zelený – kdo byli hlavními strůjci
úspěchu tohoto vystoupení. 
Další dvě české kapely byly mimo-
pražské a obě dobré – precizní Ajeto

Glass Dixieland z Nového Boru a ra-
kovnický Brass Band spojující dob-
rou muziku s velkou dávkou humo-
ru. Výše zmíněnou zahraniční kape-

lou byl devítičlenný Sweet & Hot
Jazzband z polské Lodže se zpívají-
cím studentem Maksymilianem. V
orchestru sice působí několik výbor-

ných instrumentalistů, ale jeho vy-
znění bylo místy poněkud »sokol-
ské«, jak říkají jazzmani. 
V programu bylo otištěno pojednání
o vzniku hudby zvané dixieland od
častého návštěvníka města New Or-
leans Miloše Kejře. S autorovým
svolením z něj cituji: Název Dixie-
land se vžil pro druh muziky, která
se zrodila ve Spojených státech, v
multikulturním městě New Orleans
na začátku 20. století, a které se pů-
vodně říkalo Jass, později Jazz a
ještě později Tradiční Jazz. Slovo
Dixie vzniklo tak, že Bank of Loui-
siana vydala kolem roku 1860 v pů-
vodně francouzské Louisianě na jihu
USA desetidolarové bankovky, na
nichž byla hodnota uvedena na jedné
straně francouzsky »dix« a na rubu
anglicky »ten«. Tyto později sběra-
telsky cenné bankovky byly nazývá-
ny »dixies«. Mezi anglicky mluví-
cím jižanským obyvatelstvem USA
se území okolo New Orleans a fran-
couzsky mluvící částí Louisiany za-
čalo říkat Dixieland a druhu hudby,
která tam vznikla, »Dixieland Mu-
sic« nebo »Dixieland Jazz«. Použí-
vají se i jiné názvy jako »Hot Jazz«,
»Early Jazz« nebo »New Orleans
Jazz«. Vždy je míněn druh jazzu,
který vznikl v New Orleans a kolem
roku 1910 byl muzikanty rozšířen do
Chicaga i New Yorku a nakonec do
celého světa.       Ivan KOTT, Praha

Dne 11. září bude město Dobřicho-
vice nejbezpečnějším místem v České
republice. Na louce u školy (křižo-
vatka ulic Pražská a Karlická) se us-
kuteční oslavy 130. výročí založení
místního Sboru dobrovolných hasi-
čů. Pořadatelé si dali za úkol uspo-
řádat setkání záchranných složek pů-
sobících na území ČR. Cílem oslav je
představit hasiče i záchranáře jako
složky, na něž se lidé mohou spoleh-
nout v tíživých životních situacích, a
předvést profesionalitu dobrovol-
ných hasičských jednotek. Dále uká-
zat, že i čeští záchranáři drží krok s

dobou a že jsou oblasti, ve kterých
jsou daleko vpředu. Návštěvníci si
budou moci prohlédnout techniku a
zeptat se posádek na vše, co je zají-
má. Naplánovány jsou i ukázky s od-
borným komentářem záchranných
prací všech složek Integrovaného zá-
chranného systému. Lidé budou mo-
ci vidět záchranáře v akci s techni-
kou, kterou měli možnost důkladně
prozkoumat. 
Těšit se můžeme na techniku Armády
ČR – centrum biologické ochrany
Těchonín, vyprošťovací tank a vůz
pro likvidaci vlakových nehod dráž-

ních hasičů, speciální techniku hasi-
čů Středočeského kraje a Hlavního
města Prahy. Na své si přijdou i příz-
nivci záchranných služeb a policie.
K vidění bude kriminalistická techni-
ka, potápěči, výstroj pořádkových
jednotek či stíhací vozy dálniční po-
licie. Zastoupeny budou také zdra-
votnické záchranné služby.

Dorazí i hummery
Preventivní skupina Asociace dobro-
volných záchranářů ČR nabídne ná-
vštěvníkům akce možnosti vyzkoušet
si základy první pomoci a záchrany

osob, resuscitaci na figuríně či ukáz-
ky maskování poranění. Prevenci v
dopravě bude reprezentovat Road
Show BESIP, jejíž součástí jsou i si-
mulátory jízdy a nárazu.
Doprovodného programu se zúčastní
zájmové spolky a drobní prodejci
zboží. Specialitou budou vozy Hum-
mer, Volkswagen Transporter Seikel
a čtyřkolky. Na slavnostech nebudou
chybět ani atrakce pro děti v podobě
šlapacích autíček nebo skákacího
hradu. Připraveno bude občerstvení
i reprodukovaná hudba.

Jaroslav TLÁSKAL, Dobřichovice

GOLDEN SWING. Na 8. ročníku Dixielandu v Řevnicích zahrála také sku-
pina Golden Swing. Foto Petra FRÝDLOVÁ 

Na festivalu si »zahrál« starý traktor
PŘED ŘEVNICKÝM ZÁMEČKEM SE V POLOVINĚ SRPNA KONALA PŘEHLÍDKA KAPEL HRAJÍCÍCH DIXIELAND

Dobřichovice budou nejbezpečnějším místem v zemi
DOBŘICHOVIČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI OSLAVÍ 11. ZÁŘÍ STO TŘICÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVÉHO SBORU

Caparti uvidí vodníka i vílu
MNÍŠECKÝ ZÁMEK POŘÁDÁ SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY PRO DĚTI

»BLÁZNI« NA KONÍCH. Kaskadérská show aneb Ať žijí rytíři rok poté! Tak
se jmenuje program, který na 11. září připravila jezdecká skupina Caballos.
Od 14.00 v Říčních lázních Radotín uvidíte, jak se natáčí film, v němž účin-
kují koně, profesionálové vám předvedou rytířský turnaj či »džigitovku«.
Večer zahraje country kapela. Text a foto Petr VLASÁK, Leč
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K r á s n á  n o v á  k o l a ! 

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
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Házení sudem? Neskutečný zážitek!
U JEZU V HLÁSNÉ TŘEBANI SE KONAL DESÁTÝ ROČNÍK HASOFESTU - LETNÍ AKCE PRO MALÉ I VELKÉ

Na výlet vyrazila v sobotu 21. srpna
skupina hlásnotřebaňských žen, kte-
ré si říkají Holky v rozpuku. Tento-
krát jsme si to namířily do Benešova.
Odtud jsme pokračovaly směr Kono-
piště, kde jsme si prohlédly krásnou
růžovou zahradu. Počasí nám přálo
až moc, a tak jsme se již těšily na
další trasu, která směřovala do Mě-
síčního údolí. Předpokládaly jsme,
že budeme trošku ve stínu. Cesta
byla sice nádherná, ale některé úse-
ky byly ještě poznamenány velkou
vodou - Konopištský potok se před
nedávnem vylil z koryt. Musely jsme
zdolávat různé překážky, popadané
stromy, bláto a louže, ale zhostily
jsme se toho dobře a pořád šlapaly a
šlapaly směr Poříčí nad Sázavou.
Cestou jsme viděly Plíhalův mlýn,
prošly jsme i krásnou osadou Mě-

síčního údolí, která byla založena ro-
ku 1924. Měsíční údolí nás oslnilo -
z jedné strany potok, z druhé strany
krásné strmé skály. Dokonce jsme
viděly i horolezce. 
Slunce pražilo, každý stín nám byl
milý, a tak jsme byly docela rády,
když jsme nakonec po dlouhé, ale
zajímavé trase došly do Poříčí. Ná-
draží je sice na spadnutí, ale hlavně
že po kolejích jezdí Posázavský pa-
cifik, kterým jsme se dopravily na
Zbraslav. S pak už - hybaj domů!
Cestou jsme se kochaly krásnou sá-
zavskou krajinou, mělo to určité
kouzlo. Zcela uondané, ale spokoje-
né jsme dorazily v podvečerních ho-
dinách domů. Všude dobře, doma
nejlépe - naše Berounka a Hlásná
Třebaň jsou přeci jen nejkrásnější! 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Svoz nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu se uskuteční v sobotu 9.
října od 8 do 11 hodin před obecním
úřadem v Zadní Třebani. Podrobné
informace jsou vyvěšeny na infor-
mačních místech a na www strán-
kách obce. Znovu apeluji na ohledu-
plnost, solidárnost a lidský přístup k
jednotlivým stanovištím sběru komu-
nálního i separovaného odpadu. Ta-
to stanoviště musí být z důvodu obs-
lužnosti a snadného přístupu před
objektem, kde trvale žijí lidé. Cho-
vejte se tak, jakoby jste měli stano-
viště před svým domem nebo chatou.
Komunální odpad je pouze odpad,
který vyprodukuje domácnost, niko-
liv celý váš objekt včetně parcely.

Pokud máte odpad ze stavby, zahra-
dy nebo z demolice, objednejte si
kontejner a nechte jej odvézt na své
náklady. Poplatek za komunální od-
pad je pouze za komunální odpad a
nikoliv za likvidaci zbourané garáže
– jak se jeden chatař mylně domní-
val. Stejně tak pokud dáváte plasty a
kontejnery jsou plné, dejte je sešla-
pané do řádného pytle. Mikrotenová
»taška« od nákupu je nedostačující.
Pytle si můžete koupit na OÚ - kus
stojí 10 Kč. Stav kolem kontejnerů je
neestetický a nesvědčí ani o tom, že v
Třebani žijí lidé! Přiděláváte zbyteč-
nou práci pracovníkům OÚ i svozo-
vé firmy.      Lubomír SCHNEIDER,

starosta Zadní Třebaně

Zdolávaly jsme popadané stromy, bláto i louže…!
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ HOLKY V ROZPUKU VYRAZILY NA VÝLET OD BEROUNKY K SÁZAVĚ

HURÁ DOMŮ! Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku se na výletě svezly Posá-
zavským pacifikem. Foto Jitka ŠVECOVÁ

V soboru 14. srpna se na louce u jezu
v Hlásné Třebani uskutečnil v pořadí
X. ročník Hasofestu. I když  počasí
ze začátku bylo proti, nakonec se
umoudřilo, a tak kromě několika za-
padnutých vozidel hasičů mohl Ha-
sofest probíhat tak jak má. 
Odpoledne začalo dětskými soutěže-
mi. Za jejich splnění dostávaly děti
speciální platidlo - soptíky, za které
si pak mohly vybrat odměnu. Usku-
tečnila se ukázka zásahu nejmlad-
ších hasičů spojená s ukázkou ošet-
ření raněného a výkladem zkušené
zdravotnice. 
A pak se událo něco, co vyburcovalo
dospěláky - soutěž v hodu pivním
sudem, naštěstí prázdným! Účast by-
la docela překvapivá - 19 chlapců i
mužů a 9 dívek i žen. Byl to opravdu
neskutečný zážitek. Sud byl hned od
prvního hodu celý od bláta, klouzalo
to, ale nikoho neodradilo ani zašpi-
něné oblečení. Výsledky byly obdi-
vuhodné. Jasně, že kluci házeli dale-

ko, ale ani děvčata nezůstala pozadu,
zvláště Lucinka se svým hodem  ně-
kterým hochům vyrovnala. Ovšem i
já jako nejstarší závodnice jsem si
snad se sudem poradila na výbornou. 
Na závěr programu Hasofestu jsme
zhlédli a slyšeli vystoupení několika
kapel různých žánrů. Vše pak završil

půlnoční ohňostroj a vypouštění
lampionů, které krásně nasvítily
noční oblohu.
Takže díky hlásnotřebaňským hasi-
čům i všem ostatním, kteří se podíle-
li na této akci a již se těšíme na příš-
tí letní setkání u jezu. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

SOUTĚŽE. Děti na třebaňském Hasofestu střílely z luku, dospělí házeli sudem. Foto Jitka ŠVECOVÁ a ARCHIV

Karlštejnské ozvěny
moderoval Olda Burda
V sobotu 28. srpna se konal II. roč-
ník Karlštejnských ozvěn. Tento ná-
pad měl loni Pepa Beránek, a proto-
že byl velký ohlas, tak se v tradici
pokračuje. Letošních Ozvěn se v
Penzionu U nádraží zúčastnilo šest
kapel: Blue Time, Bluesjade, Kapič-
ky, Quatre Zigs, Joe Berry Band a
The Rockers. Večerem skvěle prová-
zel Oldřich Burda. Počasí se nako-
nec umoudřilo, a tak se hrálo a hrá-
lo. Dokonce se i tančilo a každý si
pobrukoval to, co znal. Krásná at-
mosféra, je vidět, že muzika dovede
lidi pěkně naladit. Díky za pěkný ve-
čer a už se těšíme na příští Ozvěny!

Text a foto 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Děti s Kryštofem
cestovaly po světě
When my baby smiles at me I go to
Rio zpívaly děti na letním kempu
školičky Kryštof v Černošicích i v
Krkonoších. Z cest po Brazílii, Řec-
ku, Japonsku, Galapágách i od tuč-
ňáků, kde se trochu zchladily, si  děti
přivezly plný kufr zážitků. Při tůře
na Medvědín nebo na Výrovku »pře-
konaly« samy sebe a odměnou jim
bylo každodenní plavání. V posled-
ním týdnu se vypravily  mezi rytíře a
dvorní dámy. Vypadá to ale, jako by
čaroděj Merlin vzal čarovnou hůlku
-  je tu září! Masky, vějíře i kopí jsou
vystaveny v pokojíčcích jako krásná
vzpomínka a Kryštof přivítá staré
»mořské vlky« i nové malé námořní-
ky opět ve školičce. Zapisujeme na
poslední volná místa v Kryštof club
junior a pro  školáky plánujeme  na
čas podzimních prázdnin 28. - 31.
10. oblíbený  program v angličtině
Out of Kryštof. Dostali jste chuť na
malou ochutnávku z léta? najdete jí
na našich webových stránkách! 
Marcela POLOVÁ, Kryštof, Praha

Žijí v Zadní Třebani vůbec lidé?



Strana 14, SPORT Naše noviny 17/10 

Řevnice body získaly, Třebaň odevzdala
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní -  Podzimní mistrovské
boje rozehrála fotbalová mužstva
našeho kraje.

S. DOBŘICHOVICE - 1. A třída
Dobřichovice – SK Nový Knín 1:2
Gól: Kokštejn
Domácím chyběli střelci Karda i
Smiovský a hrát nemohl ani Krajči.
Dobřichovice sice hned v úvodu
dvakrát zahrozily, ale soupeřův gól-
man jednu střelu vyrazil a druhá
skončila na tyči. Následovalo dlouhé
platonického obléhání, na něž tvrdě
hrající soupeř odpovídal nepříjem-
nými protiútoky. Těsna před koncem
poločasu rychlou kombinace zakon-
čil nechytatelnou střelou Kokštejn.
Po přestávce zkušení hosté ještě více
přitvrdili a v 63. minutě bylo vyrov-
náno. Díky penaltě po ruce stopera
Kolína Knín získal tři body. (oma)
Nelahozeves - Dobřichovice 1:3
Branky: Kalivoda 2, Valenta
Domácí sice šli po zaváhání dobři-
chovické defenzivy do vedení, ale
následně dvě další šance zahodili. To
hosty »probudilo«, zrychlili kombi-
naci a během deseti minut vyrovnal
Valenta. Když pak ve 38. minutě při-
dal Kalivoda gól z otočky, byla již
herní převaha Dobřichovic viditelná.
V 74. minutě se opět prosadil Kali-
voda a uzavřel skóre na konečných
1:3. V závěru mohli hosté ještě něko-
likrát zvýšit. (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
FK Lety - Hořovicko B 1:1 (1:0)
Branka: Jůna
Domácí vstřelili Jůnou ve 3. minutě
vedoucí branku po rychlém protiúto-
ku. Hosté měli celý první poločas
převahu, ale nic z ní nevytěžili. Po

přestávce se Hořovicko usadilo na
polovině domácích a po několika de-
fenzivních chybách vyrovnalo. Poté
měli hosté několik jasných šancí, ale
domácí Štěpán již žádný míč za svá
záda nepustil.              Jiří KÁRNÍK
Zdice - FK Lety 4:4 (2:2) 
Branky: Turek, Rosenkranz, Jam-
bor, Rada
Hosté šli po standardní situaci do ve-
dení ve 3. minutě, kdy na centr Ro-
senkranze nejvýše vyskočil Turek.
Domácí vyrovnali ve 13. minutě ru-
kou, což neviděl hlavní ani asistent!
Zdice se ujaly vedení po rychlé akci,
ale Lety vzápětí vyrovnaly. Domácí
ve 2. poločase zatlačili hosty před
branku a po závaru šli v 63. minutě
opět do vedení. Hosté nejprve vstře-
lili branku Rosenkranzem, ale ta ne-
byla uznána pro postavení mimo
hru! Pak přece jen vyrovnal křižnou

střelou Jambor. V 81. minutě byla
nařízena penalta ve prospěch domá-
cích po faulu v pokutovém území.
Domácí nezaváhali, ale v nastave-
ném čase zajistil Letům bod z přímé-
ho kopu Rada.             Jiří KÁRNÍK

OZT - okresní přebor Beroun
OZT - ČL–Union Beroun B 2:3
Branky: Pazdera, Cieciura
Hosté šli sice do vedení, ale za chví-
li vyrovnal hlavou Pazdera. Poté mě-
li domácí tři obrovské šance, ale buď
zasáhl hostující gólman, nebo hrá-
čům Ostrovanu chyběl klid na za-
končení. Rozhodla první desetimi-
nutovka druhého dějství, kdy Tře-
baňští pustili hosty do tlaku. Ze stan-
dardních situací padly za přispění
domácího gólmana dva góly. Cieciu-
ra sice po přesném centru Šťastného
snížil, ale protože několik dalších

šancí zůstalo nevyužito, byla prohra
na světě. (Mák)
Trubín - OZT 4:0
Po poločase byl stav 1:0, pak Osoba
neproměnil tutovku a domácí ovlád-
li hřiště. (Mák)

SK ŘEVNICE - III. třída
Velké Přílepy – Řevnice 0:1
Branka: Strejček
V prvním utkání po ročním divizním
intermezzu nastoupilo ve III. třídě
okresní soutěže zcela jiné řevnické
mužstvo, než to loňské. O cenné vý-
hře na hřišti soupeře rozhodl v závě-
ru hrající trenér Strejček.          (Mák)
Řevnice - Tuchoměřice B 3:0
Branky: Šaroun 2, Maštalíř
Jednoznačné vítězství domácích,
hosté vystřelili pouze dvakrát na
branku. (Mák)

LITEŇ - III. třída
FC Liteň - Srbsko 1:2 
Branka: T. Eliášek 
Domácí šli do vedení po krásné stře-
le Eliáška. Srbsko ale do půle obráti-
lo stav po zaváháních gómana Jirka-
la. Tvrdý zápas Liteňští dohráli bez
dvou vyloučených. Miloš KLIMENT
Svatá - FC Liteň 3:1
Branka: Rys

KARLŠTEJN- III. třída
Chyňava - Karlštejn 2:1

Stará garda vykopává
Zadní Třebaň - Fotbalisté staré
gardy Ostrovanu Zadní Třebaň
mají před sebou další sezonu.
Hned 1. září odehrají své první utká-
ní na hřišti na Ostrově. Od 18.00 hos-
tí pražský tým Čipex. Čtrnáct dní na-
to přijedou Radlice (17.30).      (Mák)

V závodech extrémních štafet (běh,
padák, kajak, kolo) se našim borcům
dařilo. V Ostravici pod Lysou horou
přebíral letovský cyklista Jiří Hude-
ček mladší štafetu až na třináctém
místě. Vynikající jízdou, kde svůj úsek
zvládl jako druhý nejrychlejší, dostal
svůj tým na celkové třetí místo. 
Ještě lépe se dařilo v rakouském Lin-
genau, kde v obrovské konkurenci
čtyřiceti štafet vládli Češi. První dvě
místa v elitní kategorii obsadili naši.
Hudeček svůj úsek horských kol suve-
réně vyhrál před mistrem Evropy Kul-
havým a Italem Palhuberem. Nyní se
naše štafety připravují na největší zá-
vod sezony Dolomitenman v rakous-
kých Alpách.
Dalším úspěchem Hudečka bylo čtvr-
té místo na závodě Českého poháru v
Karlových Varech. Bohužel mu těsně

před cílem spadl řetěz a přišel o bron-
zovou medaili.
Silniční etapový závod Vysočina 2010
se skládal z prologu a čtyř etap. Zá-
vodu se účastnila celá česká špička i
týmy z Německa, Holandska, Rakous-
ka a Belgie. V prologu Hudeček obsa-
dil čtvrté místo. V první náročné kop-
covité etapě skončil jedenáctý, ve
druhé dojel v hlavním poli v čase ví-
těze. Následovala časovka dlouhá 18
km. V té dojel na třetím místě za Sta-
nislavem Kozubkem a Leopoldem Kö-
nigem. Úspěch v časovce ho posunul
na celkové 3. místo, které udržel i v
závěrečné 160 km dlouhé etapě.
Celkové pořadí:
1. Stanislav Kozubek
2. Leopold König 
3. Jiří Hudeček 

Jiří HUDEČEK st., Lety

Sokol DOBŘICHOVICE  
Krajská I. A třída

Hvozdnice - Dobřichovice 4. 9. 10:30
Sedlčany- Dobřichovice 12. 9. 17:00

FK LETY 
Krajská I. B třída

Lety - Všenorský SK 4. 9. 17:00
TJ Praskolesy - Lety 11. 9. 17.00

Ostrovan ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun

OZT - Č. N. Jáchymov 4. 9. 17:00   
FK Komárov – OZT 11. 9. 17:00

SK ŘEVNICE
III. třída okresní soutěže

Zbuzany – Řevnice 4. 9. 17:00      
Řevnice -  Dobříč  11. 9. 17:00

FC LITEŇ
III. třída okresní soutěže

FC Liteň - Lužce 5. 9. 17:00 
SK Nižbor - FC Liteň 11. 9. 17:00

KARLŠTEJN 
III. třída okresní soutěže

Loděnice - Karlštejn  5. 9. 17:00
Karlštejn  - FK Svatá 11. 9. 17:00

VIŽINA
III. třída okresní soutěže

Cembrit Beroun - Vižina  5. 9. 10:15
Vižina - Všeradice 11. 9. 14:00

Durisol VŠERADICE
III. třída okresní soutěže

Všeradice - VČS Tmaň  4. 9. 17:00
Vižina - Všeradice 11. 9. 14:00

Naše noviny - dvacátý první ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází
každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam,

M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová (pavla.svedova@centrum.cz, 606150928), 
L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), V. Šedivý (vilem.sedivy@c-

mail.cz, tel. + fax 257720848), J. Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 728003093), rediguje
M. Frýdl (frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). Jazyková lek-
torka E. Malá. Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kul-

tury ČR (MK ČR E 10532). Uzávěrka čísla 29. 8. 2010.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek na nádraží;
Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, obchod U Jelínků, nákupní středisko,

Potraviny Nosek cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  Lety:
Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;

Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní stře-
disko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek 

u nádraží; M. Chlumec: Obchod. 
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Letovskému Hudečkovi se daří na silnici i v terénu
MLADÝ CYKLISTA VYHRÁL V RAKOUSKÉM LINGENAU A CHYSTÁ SE NA NEJVĚTŠÍ ZÁVOD SEZONY

ÚSPĚCH V POHÁRU. Letovský cyklista Jiří Hudeček při závodech Českého
poháru v Karlových Varech, kde obsadil čtvrtou příčku.            Foto ARCHIV

Závody na kolečkových bruslích uzavřou ulice
Město Černošice připravilo pro vyznavače jízdy na kolečkových bruslích 4.
ročník Černošické míle. Akce se uskuteční 4. září od 13.00 na asfaltovém po-
vrchu ulice Zdeňka Lhoty. 
Od 13.00 se koná volná projížďka, které se mohou zúčastnit všichni, stejně
jako časovky jednotlivců s názvem Černošická míle. Ta bude odstartována ve
13.30. Další závody budou připraveny pro děti i seniory. Pozor: Bez ochran-
né přilby se nebude moci nikdo postavit na start! Sportovní odpoledne vyvr-
cholí v 16.00 na uzavřené trati InLine Cupem. 
Kvůli závodům bude 4. 9 od 13.00 do 18.00 uzavřena ulice Zd. Lhoty od ná-
draží Černošice po nádraží Mokropsy. Uzavřen bude i železniční přejezd v
ulici Školní, resp. Říční. U černošického nádraží se bude dát vjet pouze do
Kazínské ulice. Od 15.00 budou uzavřeny ulice Říční, Topolská, Jasmínová,
a Zd. Lhoty  pro veškerou dopravu a bude zde platit zákaz stání.   

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Kdy a kde se hraje příště


