
Konec prázdninového lenošení, začala škola 
ŘEVNICKÉ PRVŇÁKY ČEKÁ VELKÁ NOVINKA - PATŘÍ K NEMNOHA ŠKOLÁKŮM V ZEMI, KTEŘÍ BUDOU PSÁT NOVÝM PÍSMEM

V Našich novinách:
* Trotlíka vyhráli Borci - strana 5
* Letovský zpravodaj - strana 7
* Vzduchem létaly meče i sekery 

- strana 9

Řevnice, Zadní Třebaň – Školákům
1. září po dvouměsíčních prázdni-
nách opět začaly povinnosti. Do la-
vic poprvé usedlo také 50 prvňáč-
ků Základní školy v Řevnicích. 
Pro mnohé z nich to nebylo jednodu-
ché. Některé děti ještě zívaly, když je
ráno na školní zahradě přivítala ředi-
telka školy Štěpánka Rajchlová spolu
s třídními učitelkami a zástupci rad-

nice. Ti všichni prvňákům popřáli,
aby se jim ve škole líbilo. „A kdy už
půjdeme domů?“ ozvalo se v tu chví-
li z hloučku dětí. Potom se všichni
přiřadili ke své paní učitelce a spo-
lečně s rodiči zamířili do dvou tříd. 
Ty jsou letos hodně plné – v každé je
25 dětí. „Přes prázdniny jsme navýši-
li kapacitu školy, proto jsme mohli
vzít všechny děti, které se k nám hlá-

sily,“ řekla Rajchlová. Na prvňáky
čeká během dalších týdnů velká no-
vinka - budou se učit psát novým pís-
mem zvaným Comenia Script. Připo-
míná spíš tiskací písmo a je jedno-
dušší. Řevnická škola je jednou ze 40
škol v republice, kde se tento pilotní
projekt zkouší. 
K slavnostnímu zahájení se první zá-
řijový den sešly před budovou mateř-

ské a základní školy také děti ze Zad-
ní Třebaně a okolí, které se učí v mí-
stní málotřídce. Ředitelka školy Bo-
žena Musilová přivítala nové i stáva-
jící žáčky jménem celého učitelského
sboru. „Přeji vám v novém školním
roce hodně úspěchů,“ řekla. Po hym-
ně se děti rozutekly do tříd. Prvňáč-
ků letos do zadnotřebaňské školy na-
stoupilo osm.    Lucie PALIČKOVÁ,

Petra FRÝDLOVÁ

14. září 2010 - 18 (528) Cena výtisku 7 Kč

Skvělý úspěch: Letovský cyklista třetí na závodě Dolomitenmann!
Lety, Lienz, Rakousko - Skvělého
úspěchu dosáhl letovský cyklista
Jiří Hudeček mladší. Na největším
a nejtěžším závodě extrémních
štafet Dolomitenmann uplynulou
sobotu v rakouském Lienzu dojel
třetí. Svoji štafetu navíc v konku-
renci sto dvaceti družstev z celého
světa dotáhl k senzačnímu dva-
náctému místu.
Závod Dolomitenmann je rozdělen
na čtyři úseky, každý ze členů týmu
zdolává jeden. Běžec musí na dva-
náctikilometrové trati zvládnout pře-
výšení 2 000 metrů, závodník na pa-
dáku startuje ve výšce 2 400 a dopa-
dá do údolí pět set metrů nad mo-
řem, kajakáři na divoké vodě splou-
vají pětikilometrovou trať a konečně
cyklisté jedou 27 kilometrů s převý-

šením 1 700 metrů. „Jirkův tým Nis-
san měl zkraje závodu smůlu a v
okamžiku, kdy přebíral štafetu ke
svému cyklistickému úseku, byl až
na 26. místě,“ hlásil  NN přímo z dě-
jiště akce závodníkův otec Jiří Hu-
deček. „Jirka své družstvo dotáhl na
výbornou dvanáctou příčku a sám
mezi cyklisty dojel třetí – za Italem
Longou a Rakušanem Soukupem. 
Hudeček junior byl v cíli hodně una-
vený, ale spokojený. „Je úžasné dojet
v takové konkurenci třetí,“ řekl čty-
řiadvacetiletý borec. „I když – dnes
jsem měl i na vítězství,“ dodal.
Na prvních dvou místech Dolomi-
tenmanna se umístily rakouské šta-
fety, třetí byl český tým Škoda Auto.

Miloslav FRÝDL
Foto Ludmila HUDEČKOVÁ

Pavel Landovský, pan Vilímek
z Postřižin, má pamětní desku
Kytín, Halvíčkův Brod - Slavný herec Pavel Lan-
dovský, který už třetí sezonu účinkuje s poberoun-
skými ochotníky v muzikálu Postřižiny, oslavil
sedmdesáté čtvrté narozeniny. Dárek dostal origi-
nální - pamětní desku.
Odhalení platinové desky na rodném domě v Hav-
líčkově Brodě se za osobní účasti Landovského,
který žije na Brdech, v Kytíně, konalo 10. září. Na
desce je Landovský zachycen ve třech podobách -
tak, jak vypadal ve filmech Utrpení mladého Bo-
háčka a Černí baroni i tak, jak vypadá nyní. (pef)

JELA PÁRA. Historická vlaková souprava projela první zářijovou sobotu krajem kolem řeky Berounky a
pod brdskými Hřebeny. O romantickou jízdu byl velký zájem. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

V CÍLI. Jiří Hudeček ml. v cíli cyklis-
tické části závodu Dolomitenmann.

Požár domu »krotilo«
pětadvacet hasičů
Řevnice, Mníšek pod Brdy - Pěta-
dvacet hasičů včetně profesionálů z
Řevnic, bojovalo s rozsáhlým požá-
rem, který 4. září zachvátil rodinný
dům v Mníšku pod Brdy.
„Když jsme dorazili na místo, zjistili
jsme, že se jedná o požár domu v pl-
ném rozsahu,“ uvedl řevnický profe-
sionální hasič Pavel Vintera s tím, že
uvnitř stavby naštěstí nikdo nebyl.
„Zasahující muži museli obléct dý-
chací techniku,“ dodal. Požár, jehož
příčinu nyní vyšetřují policisté, byl
zlikvidován až po několika hodinách.
Škoda je předběžně vyčíslena na mi-
lion korun. Oheň kromě řevnických
profesionálů hasili i dobrovolníci z
Mníšku a dokonce až z Rudné. (mif)

Rekordní šachy na Karlštejnsku
Poberouní - Největší a nejtěžší šachy na světě budou
už co nevidět lákat turisty do našeho kraje.
Betonové šachové figury, z nichž každá měří 2, 3 až 2,7
metru a váží asi 1,5 tuny, vznikají v dílně Vladimíra Gla-
sera v Ořechu. Po dokončení budou 3. října protokolárně
změřeny a zapsány do knihy rekordů. V prvním říjnovém
týdnu budou vystaveny v Ořechu a pak budou rozvezeny
po okolí. Každá figura nese znak obce, kde bude stát. V
Karlštejně bude černý král – Karel IV., v Hlásné Třebani
trubač, ve Všeradicích M. D. Rettigová atd. 
„Turisté budou mít nyní o důvod víc Karlštejnsko nav-
štívit. K dispozici budou mít i »Karlštejnskou šachovni-
ci«, do níž budou sbírat v restauracích i jinde razítka,“
uvedl autor projektu Vladimír Glaser. (mif)

Schwarzenberk v ŘevnicíchPopulární ministr navštívil Blues v lese
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Šestý ročník festivalu Cesty po roční
přestávce uspořádaly Řevnice spolu
s Hlavním městem Praha. Jak jsme si
mohli přečíst v brožurce vydané k
akci, jedná se zřejmě o poslední roč-
ník - primátor Pavel Bém, pod jehož
záštitou se Cesty konaly, i starosta
Řevnic Miroslav Cvanciger končí ve
svých funkcích. Festival je pořádán
na podporu řevnického pracoviště
Dětského diagnostického ústavu v
Dobřichovicích CESTY. 
Dnem plným živé muziky jsme se
mohli protančit s kapelami jako jsou
Orkus, Tina Turner Tribute, Cluaran,
El Paso, Harry Band, Lety mimo a
nakonec Žlutý pes s Ondřejem Hej-
mou. Na parkovišti u hudební scény
jsme měli možnost sledovat předsta-
vení Válkova kočovného divadla, vy-
stoupení taneční skupiny Dancing
Crackers či divokou a hlučnou Mo-

toshow, u které si  přišli na své hlav-
ně milovníci burácejících strojů.
Mě nejvíce zaujalo vystoupení mla-
dé kapely Cluaran, což v překladu ze
skotštiny znamená bodlák. Jejich
produkce sestává z tradičních ir-
ských, skotských a bretonských zd-
rojů. Hudba stojí na zvuku houslí sli-
čné Julie Nádvorníkové, jež v někte-
rých písních doprovází zpěvem. V
jejich podání jsme slyšeli i skladby
instrumentální či irské hospodské
odrhovačky. Navozovaly atmosféru
zapadlé hospůdky s bytelným dubo-
vým stolem, prkennou podlahou, na
níž dupou irští či skotští tanečníci. I
přes proměnlivé počasí - déšť se stří-
dal se sluníčkem - se na festivalu se-
šla pěkná řádka lidí, kteří se nedali
odradit a prožili hezké odpoledne i
večer. Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

Poberouní - Hotovo. Letní soutěž Našich novin
má po uzávěrce. K 9. září na adresu redakce do-
putovalo přes čtyřicet čtenářských příspěvků.
Jména výherců zveřejníme příště.
Soutěž byla vyhlášena v kategoriích:
1) Nejhezčí/nejoriginálnější letní fotografie
2) Nejhezčí/nejoriginálnější letní báseň
Na snímcích i ve verších mohlo 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 jsme

postupně zveřejňovali a nyní porota v čele s Jose-
fem Kozákem vybere v každé kategorii tři vítězné
práce. Jejich autoři se mohou těšit na některou z
těchto cen: Turistický atlas Středočeského kraje,
cykloprůvodce Dolní Berounka, karlštejnské víno,
koňak metaxa, případně další ceny. Každý z účast-
níků soutěže obdrží od redakce malou pozornost.
Od minule na adresu redakce doputovaly fotografie
od Lumíra Kothery a Sabiny Kudláčkové, ze starší
zásilky jsme navíc vybrali další snímek Zdeny Jin-
drové. Básně si k nám našly cestu dvě - obě poměr-
ně obsáhlé. Protože Karlu Křemenovi z Řevnic už

jsme jedno veršované dílo otiskli v čísle 14/10, do-
stal tentokrát přednost epos Jana Jíchy ze Všeradic.
„Ten k němu na naši adresu ještě připsal: „Dobrý
den, milá redakce, dovoluji si Vám zaslat příspěvek
do soutěže pomístních veršotepců, jimž v žilách te-
pou verše převážně podbrdské. Přeji krásný pod-
zim! Honza Jícha.“ 
Děkujeme jemu i všem ostatním soutěžícím, kteří
se neostýchali podělit se o své zážitky s ostatními
čtenáři. Výsledky letního soutěžení, včetně vítěz-
ných příspěvků, zveřejníme v příštím čísle Našich
novin. Miloslav FRÝDL

Soutěž skončila, porota vybírá vítěze
NEJLEPŠÍ PRÁZDNINOVÉ SNÍMKY A BÁSNIČKY ZVEŘEJNÍME V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAŠICH NOVIN

PODBRDSKÁ EKLOGA

Bývaly doby, kdy mi kraje světa
přišly menší nežli omeleta,

kontinenty padaly mi k nohám
a k dobrému bydlu byl jsem nepřikován.

Potom velkým spirálovým pohybem
octl jsem se zpátky v našem kraji,

nalítav se dosti tam a sem,
náhle koukám – mládí už je v háji,

a tak jako kůň se vrací k stáji,
spokojen je bobr s jedním potokem
a nenapadne měnit domov langusty,

zatloukl jsem i já kolík vprostřed
pole, řekl ženě: Tady bude záhon

kapusty, vedle další s dýní hokkaidó,
tohle bude tyčka na fazole

a mrkve dobudeme z téhle chudé
prsti,

že ani na Hané se hezčí nenajdó!

Takže s malým synkem v podpaží
a se stavebním povolením v hrsti

začal jsem se vrtat v rodné hroudě.
Se střechou nad hlavou,
s vlastním jídlem v puse

a zdravým vzduchem v plicích,
s nějakým nástrojem v každé ruce

a s páteří občas bolavou
vybrali jsme dobře – 

aspoň podle prvních dojmů soudě – 
vyhodili kotvu, zapustili kořen

ve svých Všeradicích. 

A zatímco kdysi neon metropolí
oslepoval nezkušený zrak,

teď je to spíš vůně zralých polí,
sekačka a nebo zpěvný pták,
co rozhazuje tóny po okolí,
jindy zase starý parní vlak,

když jednou za rok vrátí se k nám do
údolí,

zahouká a jenom on ví, jak
zapomenout vše, co bylo v dálce,

jak přistihnout trampy při zahálce,
jak kdysi dávno oralo se s párem

koní,
jak tenkrát ještě ve vsích zněly zvony,

jak čerstvě pohrabané seno voní
a jak čerstvý vzduch po každé válce.

A zatímco ve velikém světě stále
toho vzduchu valem ubývá, 

tady nanejvýš čoud na lokále
trochu s hrtanem ti zahýbá.

A zatímco všechny velké deníky
vyprávějí o skandálech vlády –

a jde z toho mnohdy vážně strach –
my si radši čteme, co je tady

nového a nebo radši při starém.
Aťsi ministři maj na milenky, 

ať nakradou si třeba na harém,
ať falešné si vypisují směnky

a limuzínu maj na každý den  jednu,
já si radši s horkou meltou sednu

a přečtu si v Našich novinách,
že jsou lesy zase plné hříbků,

že jeden capart z Litně vyhrál pastelky,
že policie odtrhla dva ochmelky

a záchranka je potom zachránila,
že ve Vižině traktor přejel slípku
a ta se při tom lehce poranila,

že naše obec už má auto pro hasiče,
že nezletilý na mopedu zbořil stánek,
že Holky v rozpuku jely do Mariánek
a jeden děda z Řevnic ztratil klíče. 

Veliký svět má veliké trable
a těžko na ně najít dobré rady.

Zato my, když v lednu zapadáme,
vím, že vyhrabat se můžem hrablem

a na zimu že zas dříví máme.
Proto nežiju tam, ale tady. 

Jan JÍCHA, Všeradice

ŽLUTÝ PES.Na samý závěr festivalu Cesty v Řevnicích zahrála skupina Žlu-
tý pes.  Foto Tomáš HEJLEK

Šlapací formule.  Foto 
Zdena JINDROVÁ, Hlásná Třebaň

Západ slunce nad třeboňským rybníkem patří k nejkrásnějším zážit-
kům z dovolené. Foto Lumír KOTHERA, Kladno

Dunajská lochneska. Foto
Sabina KUDLÁČKOVÁ ml., Zadní Třebaň

Na Cestách mě nejvíc zaujal bodlák, Cluaran...
ŘEVNICKÝ FESTIVAL SE NA KONCI PRÁZDNIN KONAL POŠESTÉ A NEJSPÍŠ NAPOSLEDY 
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M. Pátek a Naše noviny
vám nabízejí

DVD Parním vlakem do 20.
a 30. let minulého století
- záznam jízdy parního vláčku 
po podbrdské trati v roce 2005

DVD Masopustní vláček Zadní
Třebaň - Lochovice

- záznam jízdy parního vláčku 
po podbrdské trati v roce 2006

OMALOVÁNKY Čarodějnický
vlak - s kresbami Josefa Kozáka

***
Kontakt, tel.:

257 720 847, 724 135 824,
mail: frydl@dobnet.cz

Na Blues v lese dorazil ministr Karel Schwarzenberk
JIŘÍ OBERFALZER: „S JEHO JASNOSTÍ SE RÁDI VIDÍME KDYKOLIV - I KDYŽ PRÁVĚ BROUSÍ V MÉM VOLEBNÍM OBVODU!“

Mašinka vypouštěla oblaka dýmu...
POBEROUNÍM A PODBRDSKEM PROJEL PRVNÍ ZÁŘIJOVOU SOBOTU HISTORICKÝ VLAK TAŽENÝ PARNÍ LOKOMOTIVOU
Jízda parního vlaku se konala v so-
botu 4. září. Zorganizovali ji pro nás
senátor Jiří Oberfalzer a Naše novi-
ny. Vyrazili jsme po poledni z nádra-
ží v Karlštejně směr Beroun, Zdice,
Lochovice, Hostomice, Liteň, Zadní
Třebaň a zpět do Karlštejna. Celou
cestu nám zpříjemňovala kapela Tře-
husk, která hrála doslova kde se dalo
- v jídelním voze, na plošině mezi
vagony, při každé delší zastávce...
Všichni jsme se moc bavili! Zlíchov-
ská parní mašinka řady 213 s přívěs-
ným vozem vypouštěla oblaka dý-
mu, což se nám moc líbilo. Hlavně
my starší jsme s nostalgií vzpomína-
li na mládí... 
Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku se
ujaly funkce průvodčích. Měly jsme
vypůjčené staré funkční kleštičky a
musím říci, že to byl zážitek nejen
pro nás ale pro všechny zúčastněné.
Žádný černý pasažér nebyl, protože
všichni chtěli na památku procvak-
nutý kartonový lístek. 
Chci poděkovat panu senátorovi i
Našim novinám za fakt bezva akci,
která se očividně velmi zdařila. Ús-
měvy z tváří nezmizely ani při lou-
čení s parní mašinkou na konci tří-
hodinové cesty v Karlštejně. Takže
díky a snad zase brzy na obdobné
akci nashledanou! 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň USMĚVAVÝ CESTUJÍCÍ. Jízda parním vlakem se líbila i tomuto malému pasažérovi.                   Foto NN M. FRÝDL

Desáté výročí řevnický festival Blues
v lese oslavil znovuobnovením této
pěkné tradice. První zářijovou sobo-
tu jsem měl  možnost v Lesním diva-
dle sledovat vystoupení dvou kapel.
První byla slovenská skupina Dura
& Blues Club pod vedením Juraje
Turťeva s vynikajícím hráčem na
foukací harmoniku Erichem »Bobo-
šem« Procházkou. Klasicky bluesový
repertoár, který představila, byl sku-
tečným pohlazením duše. 
Druhou kapelou, kterou jsem slyšel,
byla OOZ s hostem Davidem Murp-
hym. Ty už se pohybovali od blues až
po rock'n'roll. V bandu hraje na fou-
kací harmoniku můj dávný kamarád
Jirka Fomin, ale uskupení jsem sly-
šel poprvé. Zato Davida Murphyho
znám moc dobře z několikerého
účinkování na řevnickcýh Cestách,

které jsem v posledních šesti letech
moderoval pětkrát (naposled mi v
tom zabránil nemocný žlučník). Ka-
pela i její host rozehřáli publikum a
sklidili zasloužené ovace. 
Náhodným setkáním prvního druhu
jsem se na festivalu potkal též s Jeho
Jasností Karlem Schwarzenbergem.
Pan ministr zahraničí byl ve své ob-
vyklé pohodě, v které jsem zvyklý ho
potkávat už dvacet let. Akce tohoto
druhu má rád, to vím, a v Lesním di-
vadle se mu opravdu líbilo. Jako sta-
ří přátelé se vidíme rádi kdykoli - i
když právě »brousí« v mém volebním
obvodu. Budiž mu to odpuštěno... Je
vidět, že ani po parlamentních vol-
bách a usazení se do ministerského
křesla nezapomíná na »svůj lid«. I
tím jsme si blízcí!
Jiří OBERFALZER, Králův Dvůr

Karlštejn, Poberouní – Ve švech pra-
skal parní vláček, který se první zá-
řijovou sobotu vydal z Karlštejna na
pouť naším krajem. Romantickou jíz-
du podél řeky Berounky a pod brd-
skými Hřebeny si nenechaly ujít
stovky lidí z blízka i daleka, dorazilo
dokonce i několik cizinců. Asi »nej-
exotičtější« pasažérkou byla Angela
Kubica. Ta sice právě až do října po-
bývá v Praze, ale jinak je už třicet let
jejím domovem Altamonte Springs
na Floridě.
„Přijela jsem speciálně kvůli kapele
Třehusk. Slyšela jsem ji poprvé na
Vavřinecké pouti v Domažlicích a od
té doby ji doslova pronásleduji. Už
jsem byla na Vinařských slavnostech
v Dobřichovicích, teď jsem tady, a
vím stoprocentně, že se nevidíme na-
posledy,“ usmívala se Američanka a

hned dodávala, že se jí moc líbí sta-
ropražské písničky, které poberoun-
ská hudební skupina hraje.
Angela, kterou jízda parním vlakem
Poberouním a Podbrdskem doslova
nadchla, do Spojených států odešla v
roce 1980. „Chtěla jsem cestovat a
to tady tehdy nebylo možné,“ vysvět-
luje krásně zachovalou češtinou. Sen
o volném pohybu po světě se jí splnil
vrchovatě – nyní cestuje po celé
Americe a natáčí profesionální ta-
neční soutěže. Od roku 2005 se navíc
pokaždé v červnu sbalí a na několik
měsíců vyráží zpátky za oceán, do
Čech. „Hrozně se sem pokaždé tě-
ším,“ přiznává mladistvě vyhlížející
padesátnice, jejímž koníčkem je ved-
le jógy právě cestování. „Mám tu
mamku, taťku, přátele – a teď i Tře-
husk...“ Miloslav FRÝDL

AHOJ! Američanka Angela Kubica
v parním vlaku.           Foto ARCHIV

Američanku jízda »párou« nadchla

MINISTR V LESE. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberk se senátorem Ji-
řím Oberfalzerem v řevnickém Lesním divadle. Foto ARCHIV
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Štrůdl nabídne divadlo malým i velkým
JUBILEJNÍ, DESÁTÝ FESTIVAL NESOUTĚŽNÍHO FESTIVALU SE V MNÍŠKU KONÁ POSLEDNÍ ZÁŘIJOVOU SOBOTU
Mníšek pod Brdy přivítá 25. září účin-
kující i diváky nesoutěžní přehlídky
amatérského a studentského divadla.
Festival s názvem Štrůdl se letos usku-
teční již podesáté. I tento jubilejní roč-
ník festivalu, pořádaného občanským
sdružením Rorejs, nemá jiné ambice
než pobavit diváky všech věkových
kategorií a přispět do mníšeckého kul-
turního života.
Divadlo Fígl odstartuje divadelní část
přehlídky v 11.10 dopoledne na farní
zahradě (Oáza) dětským představením
Rokec s Žužu. Tamtéž bude před za-

čátkem dětského představení v 10.00
pro prcky i jejich rodiče otevřena vý-
tvarná dílna připravená dobříšskou vý-
tvarnicí Danielou Doubkovou.
V 15 hodin odpoledne bude program
pro děti i dospělé v Oáze pokračovat
představením Loutky, které nikde ne-
chtějí v podání souboru Thaetre Cir-
kus Žebřík. Dále se můžete těšit na ně-

kolik mini vystoupení místních i pře-
spolních umělců na téma mníšeckého
malého velikána Káji Maříka. Odpo-
lední blok ukončí v 16.30 divadlo TY-
JÁ-TR s pohádkou Tři sestry a jeden
prsten z Werichova Fimfára.
Večerní hrozinkou festivalového závi-
nu, tentokráte pro dospělého diváka,
bude od 18.00 komorní představení

Srdcetep divadla DeFactoMimo z Ji-
hlavy, které se uskuteční v Divadélku
K.  Jan KRÁSNÝ, Mníšek pod Brdy 

Kapela Třehusk pokřtí čtvrtou desku: Všeradice, Všeradice
Poberounská hudební skupina Třehusk zve všechny
příznivce i fanoušky staropražské muziky na křest

své čtvrté desky VŠERADICE, VŠERADICE.
Kmotrem alba bude starosta Všeradic Bohumil
Stibal. Křtem CD Třehusku vyvrcholí IV. ročník

kuchařské soutěže O putovní pohár M. D.
Rettigové (Viz strana 5)

Sobota 18. září od 18.00 hodin 
areál Zámeckého dvora Všeradice

Spirituál kvintet koncertuje v Černošicích
Koncert známé kapely Spirituál kvintet se uskuteční v neděli 19. září od
18.00 hodin v černošickém kostele.
Legendární Spirituál Kvintet v současné době hraje v obsazení Jiří Tichota
šestistrunná kytara, Jiří Cerha zpěv, perkuse, Zdenka Tichotová zpěv, per-
kuse, Irena Budweiserová zpěv, perkuse, Jiří Holoubek zpěv, dvanáctistrun-
ná kytara a Dušan Vančura zpěv, kontrabas. Vstupenky vás vyjdou na 180
korun. Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Senioři si zazpívali 
Ve středu 8. září bylo v domově seni-
orů v Dobřichovicích veselo. Dopo-
ledne jsme si zazpívali a zatančili
při hudebním doprovodu Karla Má-
chy. Nezapomněli jsme pogratulovat
Mařenkám a těm, kteří mají tento tý-
den narozeniny. Také jsme si několi-
krát zazpívali píseň, kterou pro náš
domov pan Mácha složil. Její záz-
nam bude součástí našich webových
stránek. Odpoledne jsme si opekli
buřty. Počasí nám nepřálo, a tak
jsme posezení na zahradě vyměnili
za jídelnu. Radost nám udělali man-
želé Leiblovi, kteří zahráli na kytaru
a harmoniku. Martina KÁLALOVÁ, 

Domov seniorů, Dobřichovice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
18. 9. 18.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
25. 9. 18.00 TWILIGHT SÁGA: ZAT-
MĚNÍ

KINO ŘEVNICE
15. 9. 20.00 POČÁTEK
17. 9. - 18. 9. 20.00 KAJÍNEK
18. 9. 16.00 TOY STORY: PŘÍBĚH
HRAČEK 3
22. 9. 20.00 MAMUT
24. 9. 20.00 MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ
ŽENY
25. 9. 16.00 KOUZELNÁ CHŮVA A
VELKÝ TŘESK
25. 9. 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
29. 9. 20.00 SHREK: ZVONEC A
KONEC

KINO MÍR BEROUN
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
16. 9. - 20. 9. 17.30 (Čt-Pá 20.00)
(K)LAMAČ SRDCÍ
18. 9. - 20. 9. 20.00 POČÁTEK
20. 9. 13.45 DEŠŤOVÁ VÍLA
21. 9. 20.30 SINGLE MAN
21. 9. - 22. 9. 17.30 (St 17.30 a 20.30) SEX
VE MĚSTĚ 2
23. 9. - 26. 9. 17.30 (So-Ne 15.00) ČARO-
DĚJŮV UČEŇ
23. 9. - 30. 9. 17.30 a 20.00 (PÁ 20.00,
Út+Čt 17.30) ROMÁN PRO MUŽE
27. 9. - 28. 9. 15.30 SAMMYHO DOBRO-
DRUŽSTVÍ 3D
28. 9. 20.00 PAN NIKDO

CLUB KINO ČERNOŠICE
14. 9. 20.00 AGORA
19. 9. 16.00 TOY STORY 3: PŘÍBĚH
HRAČEK
21. 9. 20.00 POČÁTEK
25. 9. 16.00 KDO CHCE ZABÍT JESSI?

KINO RADOTÍN
17. 9. 17.00 a 19.30 CHLUPATÁ
ODPLATA
18. 9. 16.00 a 19.00 SEX VE MĚSTĚ 2
19. 9. 16.00 a 19.00 VEJDI DO
PRÁZDNA
23. 9. 15.30 a 18.00 VELKÉ POD-
MOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D
24. 9. 19.00 PRAVIDELNÍ MILENCI
25. 9. 17.00 a 19.30 SOLOMON KANE
26. 9. 16.00 a 19.00 MUŽI, KTEŘÍ
NENÁVIDÍ ŽENY

ŽENY NA SKALCE. První zářijovou sobotu byla v kostelíku sv. Maří Mag-
dalény na Skalce zahájena výstava čtyř fotografek, členek FEMINA klubu.
Toto volné sdružení fotografek oslavilo loni třicet let existence. Ukázky ze své
tvorby představují Jana Šplíchalová, Ludmila Dušková, Jaroslava Perglová a
Ivana Hamplová (zleva). V jejich dílech jsou  zastoupeny černobílé i barevné
portréty, zátiší a krajiny, mezi nimiž najdeme i motivy ze Skalky. Vernisáži
přálo počasí, a tak návštěvníci, jichž se sešlo okolo šedesáti, strávili na Skalce
příjemné odpoledne. Výstavu je možno zhlédnout do konce října – v sobotu,
neděli a svátek od 10 do 17.00, ve všední dny kromě pondělí po dohodě se
správcem areálu. Text a foto Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Fotografie berounského starosty, nad-
šeného cestovatele a fotoamatéra To-
máše Havla budou od 16. září k vidě-
ní v berounské galerii Holandský
dům. Vernisáž výstavy nazvané Tváře
pěti kontinentů zahájí v 17 hodin mi-
nistr kultury a sám bývalý starosta
Berouna Jiří Besser. O hudební do-
provod se postará klavírista Jindřich
Marek.
Na více než třiceti fotografiích jsou

zachyceny tváře obyvatel z patnácti
zemí, včetně těch exotických.
„Výběr snímků nebyl jednoduchý.
Snažil jsem se samozřejmě vybrat ty
nejlepší a nejzajímavější tak, aby byly
zastoupeny všechny kontinenty. Z kaž-
dé dovolené si ale přivezu kolem pěti
tisíc fotek a mám pak problém je do zi-
my roztřídit,“ uvedl Havel, který pro-
cestoval takřka padesátku zemí světa.

Pavla ŠVÉDOVÁ, MěÚ Beroun

Starostovu výstavu zahájí ministr

Tipy NN
* Amerického kytaristu Geoffa Ty-
sona a jeho skupinu si můžete pos-
lechnout 17. 9. od 20.30 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstupné 120 Kč.  (mis)
* Hudební festival Líšnický sluno-
vrat se uskuteční 18. 9. od 15.00 u
rybníka v Líšnici. Zahrají skupiny Z
Křoví Band a FAK, Martin Hrubý z
kapely Bůhví aj. Zazpívat do mikro-
fonu si mohou i děti při nesoutěžní
přehlídce dětských zpěváčků.       (afi)
* Autorské čtení novinářky a publi-
cistky Petry Procházkové se koná 21.
9. od 19.00 v Kulturním středisku
Mníšek pod Brdy. (jab)
* Beseda se spisovatelem a scénáris-
tou Arnoštem Lustigem se koná 24.
9. od 19.00 ve Fürstově sále v Dobři-
chovicích.       Vlaďka CVRČKOVÁ
* Soul-jazzová kapela Pitch Bender
z Brna koncertuje 24. 9. od 20.30 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 120
korun. Michael STREJČEK
* Cestovatelskou besedu s promítá-
ním nazvanou Trabanty v Africe mů-
žete navštívit 25. 9. od 19.30 v dobři-
chovickém Fürstově sál. Dozvíte se o
expedici dvou bakelitových aut z Pra-
hy do Kapského města v Jihoafrické
republice. Vlaďka CVRČKOVÁ
* XIV. Karlštejnské vinobraní se
bude konat 25. a 26. září v celé obci.
Těšit se můžete na kulturní a zábavný
program, průvod Karla IV. s družinou
i ochutnávka vína a burčáku.       (pef)
* Václavská posvícenská tancovačka
se v hospodě U lípy ve Svinařích ko-
ná 25. 9. od 20.00. V pondělí 27. 9.
tamtéž na Pěkné hodince od 17.00
zahraje kapela Třehusk. (pef)
* Kapely Lokomotiva Planet a Bud
zahrají 25. 9.od 20.30 v černošickém
Clubu Kino. Vstupné 90 Kč. (mis)
* 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)
* Své snímky vystavuje v klášteře na
Skalce nad Mníškem pod Brdy zná-
mý fotograf Jan Šilpoch. Výstava na-
zvaná Magická místa Čech a Moravy
je přístupná do 3. 10. (mif)



Vižinského trotlíka vyhráli Borci
DOSPĚLÍ PILI UKRAJINSKÉ PIVO, DĚTI LOVILY V KRABICI PAVOUKY A ŽÁBY

Loučení s prázdninami se konalo ve
Vižině. Letos jsme je pojali jinak, než
v minulých letech - připravili jsme
soutěž pro rodiče i děti nazvanou Vi-
žinský trotlík. Na startu se přes počá-
teční nepřízeň počasí sešlo 12 čtyř-
členných týmů. Závodily děti v cyklo-
sedačkách i odstrkávadlech, předško-
láci, školáci, puberťáci, dospělí i ba-

bičky a dědečkové. Výhodou bylo cy-
klistické vybavení, někteří se na trasu
vydali pěšky. Na startu se všichni do-
věděli pravidla a jeli si vyzvednou
mapu s trasou a hrací kartou k pom-
níčku. Tady si každý tým vymyslel
plán, jak 15 stanovišť rozmístěných v
okolí Vižiny ve dvouhodinovém limi-
tu projet a zaznamenat do hrací karty.

Na čtyřech stanovištích se plnily úko-
ly vyžadující týmovou spolupráci -
stavěl se komín z kostek pomocí gu-
miček a provázků, střílelo se z pušky
na plechovky, dospěláci pili tzv. ukra-
jinské pivo - pivo se zakysanou smeta-
nou, děti v krabici lovily želatinové
pavouky, myši, hady a žáby. Nejtěžší
bylo přeplutí rybníka na lodi - zadák
měl zavázané oči a ostatní ho museli
navigovat. 
V 19 hodin všichni, až na pár opozdil-
ců, dorazili do cíle. Opékaly se buřty i
trdla, zpívalo se při kytaře a  čekalo,
až porota vyhlásí výsledky. Vyhrála
skupina dětí s názvem Borci ve slože-
ní Pepa, Matěj a Kristýna Rejskovi z
Osova s Jakubem Karešem z Vižiny.
Druzí byli Poledníci - lufťáci z Vižiny,
třetí Trotlové Zuzka Fialová, Nika
Hrubá s taťkou a babičkou Marií. 

Jana FIALOVÁ, Vižina

Zastupitelé budou skládat účty
Září máme v polovině, školáky již opustila letní
rozvernost a plnou silou na ně dolehlo břímě
školní docházky. Věřím, že se všichni chutě po-
nořili do studia a úspěšně čerpají předkládané
učivo, aby byli připraveni na zkouškové období.
Ono přijde...! I zastupitelé obce Všeradice bu-
dou skládat účet »svým« občanům o tom, co v
uplynulých čtyřech letech pro obec udělali, zda
se jim dařilo plnit před ně postavené úkoly, a
jak připravili novému zastupitelstvu startovací
čáru na další období. Tohle všechno vám řekne-
me na veřejném zasedání 24. září od 19.00 v
hostinci Na Růžku. O tom, jaké bude závěrečné
hodnocení práce odstupujících zastupitelů, roz-
hodnete sami v komunálních volbách tím, koho
si zvolíte do zastupitelstva nového. 
V září a říjnu bude pokračovat výsadba alejí,
která začala v jarních měsících, tak, aby celý
dotační titul byl uzavřen do konce roku. Stále
jednáme o zajištění dotace na výstavbu vodo-
vodního a kanalizačního řadu. Podle posled-
ních zpráv je vše na dobré cestě a věříme, že v
příštím roce začneme stavět.
Srdečně vás zvu na tradiční kuchařskou soutěž
Vaření se zámeckou paní, která se koná 18. září
od 11.00 hodin. Galerie a muzeum M. D. Retti-
gové je otevřeno úterý až pátek od 9.00 do
16.00 a sobota i neděle od 10.00 do 17.00. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic Malí i velcí si ve Všeradicích mohli vyzkoušet řemesla prvních zemědělců.          Foto Bohumil STIBAL

Všeradův kurýr
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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

Děti lovily oštěpem
kance, chytaly ryby...
V sobotu 4. září se dětem ve Všera-
dicích splnil sen stát se na chvíli ar-
cheologem. Dětské hřiště se promě-
nilo v muzejní expozici, poutavé vy-
právění odborníků nás zavedlo do
doby pravěku. Děti i dospělí si mohli
vyzkoušet řemesla prvních zeměděl-
ců. Výrobu kamenných seker, drcení
obilí mezi kameny na mouku a vlast-
noruční pečení pšeničních placiček s
medem či marmeládou. Malí lovci
se snažili ulovit oštěpem kance, chy-
tali ryby nebo se učili střílet z luku.
Pro ostatní šikulky byla připravena
výroba keramiky i ukázka spřádání a
tkaní tradičních oděvů. Velký dík
patří manželům Stolzovým a všem
pomocníkům za zábavné i poučné
odpoledne, kterého se zúčastnilo na
120 návštěvníků z obce i okolí. Vě-
řím, že podobné akce se budou opa-
kovat. Hana HANZLÍKOVÁ,

ředitelka MŠ Všeradice

Osovská škola přivítala
dvacet jedna prvňáčků
První zářijový den se dveře osovské
školy po dvouměsíční pauze znovu
otevřely žákům. Do 1. třídy usedlo po
přivítání a předání knihy v tělocvičně
21 prvňáčků. Je to nejsilnější ročník v
celé škole. Přejeme jim hodně úspě-
chů a radostných chvil v novém pro-
středí s novými kamarády. 
Osovští škláci budou i letos pokračo-
vat v projektu Recyklohraní. Dosud
jsme za splněné úkoly získali bezmála
milion bodů a odevzdali k recyklaci
téměř 110 tun použitých baterií a přes
588 tun vysloužilého elektrozařízení. 

Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

PAL! Na Vižinském trotlíku se i střílelo.      Foto Kamil HRZAL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 18/2010 (57)
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Poberouní - Přinášíme jména kan-
didátů na Cenu Našich novin - Ce-
nu Arnošta Tučka 2010, které na-
vrhuje redakční rada NN. Cena je
určena těm, kteří se nezištně snaží
o to, aby se v našem kraji žilo lépe.
Následovat budou jména kandidátů
od tzv. Akademie laureátů, tedy lidí,
již Cenu NN obdrželi v minulých le-
tech. Dorazily také první návrhy od
čtenářů Našich novin - Helena Peli-
kánové ze Zadní Třebaně navrhuje
Věru Hrubou ze Řevnic, Petra Frýd-
lová ze Zadní Třebaně dává hlas Pe-
tru Holému taktéž ze Řevnic. Mož-
nost navrhnout další jména nebo hla-
sovat pro již uveřejněná, je otevřena
všem čtenářům. Návrhy posílejte na
adresu redakce (Třebaňská 96, 267
29 Z. Třebaň, redakce@nasenovi-
ny.net). Z autorů čtenářských návrhů
vylosujeme jednoho, který získá dár-
kový balíček a 2.000 Kč od partnera
akce, firmy K+V Elektro. Laureáta
Ceny NN 2010 vyhlásíme 13. 11. na
Martinském posvícení v Letech.

Kandidáti na výroční cenu NN
(podle abecedy)
1. Josef Barchánek, Černošice - za
pomoc při rozvoji a propagaci regio-
nální kultury, pořádání hudebních
festivalů a dalších akcí
2. Pavel Blaženín, Černošice - za

organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za ochotu a po-
moc s akcemi v regionu
3. Stanislava Frýdlová, Zadní Tře-
baň -  za mnohaletou obětavou po-
moc při kulturních akcí v Poberouní,

za spolupráci s Našimi novinami
4. Vladimíra Hejmová, Řevnice –
za práci s postiženými dětmi ve sd-
ružení Náruč a kavárně Modrý do-
meček v Řevnicích 
5. Skupina Holky v rozpuku, Hlás-
ná Třebaň - za aktivní činnost nejen
ve své obci
6. Petr Holý, Řevnice - za dlouhole-
tou práci pro národní házenou, za
popularizaci sportu mezi dětmi
7. Věra Hrubá, Řevnice -  za pomoc
ochotníkům, dětským souborům
8. Ivan Janovský, Zadní Třebaň -
za dlouholetou podporu společen-
ského i kulturního dění v regionu
prostřednictvím Našich novin
9. Ivana Junková, Řevnice – za
vedení řevnické ZUŠ, která se bě-
hem posledních let zlepšuje, za pořá-
dání mnoha akcí 
10. Vnislav Konvalinka, Hlásná
Třebaň - za podporu veškerého dění
v Hlásné Třebani a okolí
11. Petr Kozák, Řevnice - za práci
pro řevnický Sokol, za podporu regi-
onální kultury a regionálního sportu
12. Marcela a Ivan Látalovi, Čer-
nošice - za dlouholeté vedení dětské-
ho folklorního souboru Pramínek, za
přínos regionální kultuře

13. Jiří Nosek, Svinaře - za obnovu
zámku ve  Svinařích a pořádání kul-
turních akcí v něm
14. Jiří Oberfalzer, Králův Dvůr -
za dlouholetou a soustavnou podpo-
ru kultury a společenského dění v
dolním Poberouní i na Podbrdsku
15. Pavla Petrová, Leč – za práci s
dětmi v souboru Notičky
16. Dagmar Renertová, Řevnice -
za mnohaletý přínos regionální kul-
tuře, za výchovu generací umělců
17. Vladimír Roztočil, Svinaře - za
povznesení podbrdského regionu, za
dobré vedení obce Svinaře
18. Bohumil Stibal, Všeradice - za
enormní snahu o povznesení a roz-
voj Všeradic, za osvícené vedení této
obce, za přínos rozvoji Podbrdska
19. Barbora Tesařová, Lety - za ak-
tivní činnost v Letech a okolí
20. Miroslav Ureš, Karlštejn - za
dobré vedení obce, podporu kultur-
ních aktivit v Karlštejně i okolí
21. Petr Váňa, Karlík - za záchranu
kulturního dědictví, popularizaci kra-
je prostřednictvím umělecké tvorby,
pořádání sochařských sympozií
22. Ivana Zrostlíková, Řevnice - za
dlouhodobou práci s dětmi a taneční
skupinou Proměny     Josef KOZÁK

Vážení, ještě jsem sice nikdy nikoho
nenavrhovala na Cenu NN za nezišť-
nou práci pro náš kraj, i když mě rok
co rok udivuje, že nikdo nenavrhl
Pavlu Švédovou.
Ale nyní si myslím, že  plné právo na
Cenu má paní Dagmar Renertová.
Nejen že roky vyučovala kreslení, vý-
tvarné výchově a baletu celé genera-
ce dětí v řevnickém Zámečku, ale
podílela se a podílí na různých výs-
tavách ať už dekorací, tak svými pra-
cemi (v Nových Hradech obrazy a
tapiseriemi, v Praze, na Mníšku v
zámku stálou výstavou svých loutek)
a co vím, letos připravuje výstavu
svých prací v Modrém domečku ke
svým kulatým narozeninám (80). Je
choreografkou pro taneční soubor
Proměny, navrhla a našila spoustu

oblečení a masek pro všechny účin-
kující dříve i nyní, pracuje a učí tan-
čit  »větší« děti z Proměn. Dříve její
soubor Kvítko účinkoval na plesech
(zahrádkářů, SRPŠ...) a opět její ná-
vrhy kostýmů, které šila a šije nezišt-
ně ze svých zásob látek, či je naku-
puje. Je neuvěřitelně nápaditá a vy-
nalézavá. Zúčastnila se soutěže o
návrh vlajky pro Řevnice a její návrh
vyhrál. Pracuje v redakční radě Ru-
chu, je nadále členkou divadelního
souboru Lesního divadla.
V jejím krásném domě je vždy člověk
vítán, může si s ní od srdce pohovo-
řit, zbavit se smutku, je-li třeba, dá
dobrou radu, no zkrátka je fajn.
Po stránce duševní ani fyzické na ni
my mladší nemáme. S pozdravem

Marie VÁŇOVÁ, Řevnice 

Ivana Zrostlíková (vlevo) na letošním masopustu na Staroměstském náměstí v Praze. Foto NN J. KOZÁK

Cena NN: Rekordní počet kandidátů
LETOŠNÍ LAUREÁT CENY URČENÉ LIDEM PRACUJÍCÍM PRO NÁŠ KRAJ BUDE VYHLÁŠEN NA POSVÍCENÍ V LETECH

Právo na Cenu má paní Renertová
VYUČOVALA CELÉ GENERACE KRESLENÍ I BALETU...



Přijďte se podívat, jak si hrají štěňátka!
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA ZKOUŠKY Z VÝKONU

Prázdniny skončily a v Letech za hrá-
zí u fotbalového hřiště zase bude kaž-
dou neděli pěkně živo. Alespoň dou-
fáme, že zase bude chodit do kurzů
pro štěňata hojný počet pejsků. Ně-
kteří novopečení majitelé štěňat tele-
fonovali v létě a byli zklamáni, že se
přes prázdniny necvičí.
My jsme ale nezaháleli ani o prázdni-
nách. Celých čtrnáct dnů, které jsme
trávili pod stany v Městci Královém
na letním výcvikovém táboře, bylo
poměrně chladné počasí a docela
jsme si užili i deště. Nevadilo to ale
ani nám, ani psům, kteří mají chlad-
nější počasí rádi. Alespoň jsme mohli
jezdit skoro denně na stopy a zacvičit
si, aniž bychom psy »uvařili«. 
Domů jsme se vraceli v sobotu 7.

srpna, tedy v den, kdy v severních a
východních Čechách spadlo extrém-
ní množství srážek a spláchlo to celé
vesnice. Hodně nás to znervóznělo, i
když Berounka byla v klidu. Vzpo-
mínky z povodní v roce 2002 máme
pod kůží a asi se jich nikdy nezbaví-
me. Strach z prožité hrůzy a bezna-
děje se jen tak nedá zapomenout.
Po návratu jsme museli dát do pořád-
ku cvičáky, hráze a posekat narostlou
trávu. A že jí bylo! Museli jsme sekat
několikrát, než plac zase začal vypa-
dat tak, jak jsme byli zvyklí. Ještě že
máme traktůrek, jinak si to neumím
představit. Taky jsme se pustili do
úprav odkládacích kotců u klubovny,
abychom měli pěkné prostředí. Ještě
nás čeká vyměnit drátěný plot u klu-

bovny, je to poslední kus plotu, který
jsme ještě po povodních v roce 2002
nestihli opravit. Ale to asi necháme
na příští jaro. 
V září se chceme věnovat kromě ště-
ňátek také přípravě psů na zkoušky z
výkonu, které budou v říjnu a v listo-
padu. V říjnu nás čeká i tradiční pod-
zimní závod. Rozhodně se tedy nenu-
díme, práce máme dost. Ale to je
dobře, protože nás to baví. Pokud
máte chuť, přijďte se svým psem me-
zi nás. A nechcete-li cvičit s pejskem,
přijďte se v neděli odpoledne podívat,
jak vypadá hra štěňátek. Taky může-
te zkouknout spoustu fotek i povídá-
ní na naší webové stránce www.kkle-
ty.cz Alena VANŽUROVÁ,

Kynologický klub Lety

Aktuální informace najdete
v Letovském zpravodaji
Skončily prázdniny, začala škola a je mnoho
nových informací, které vám chceme aktuálně
přinést. A tak se vracíme k Letovskému zpra-
vodaji, který po několika letech opět bude
součástí Našich novin. Letovák nám zůstane
jako občasník, který jednou za čas shrne vše
důležité z naší obce. Zde, na této stránce, se
budete dozvídat ty nejčerstvější informace.
Nejvýznamnější událostí podzimu budou ko-
munální volby 15. a 16. října. V našem regio-
nu se budou konat i volby do Senátu. Kandi-
dáti jsou již vybráni a připraveni se ucházet o
naše hlasy. Nemohu vás zde přesvědčovat, jak
volit, ale chci vás přesvědčit, abyste k volbám
přišli v co největším počtu. Před dvaceti lety
nás vůbec nenapadlo, že budeme moci svo-
bodně volit. Tak toho nyní plně využijme. Pře-
ji vám ve volbě šťastnou ruku.
Jak již bylo napsáno v minulých NN, podaři-
lo se nám uhradit dluh za školné do Řevnic i
Dobřichovic. Dále se snažíme hradit dlužné
faktury za svoz odpadu, a i to se nám vcelku
daří. Musíme si ale uvědomit, že jsou to pení-
ze z rozpočtu obce a ne z poplatků za svoz od-
padu, které jsou naprosto nedostačující. Od-
pad, který vyprodukujeme, není možné za vy-
brané peníze svézt. Starosta Zadní Třebaně si
v minulých NN stěžoval na obrovský nepořá-
dek na sběrných místech. Já se k němu musím
připojit. Poslední tři měsíce jsem každé pon-
dělí svážel multikárou odpad z míst, kam se
popeláři nedostanou.    (Dokončení na straně 8)

TRHEJ. Letovští kynologové se chy-
stají na podzimní zkoušky z výkonu.

Foto Alena VANŽUROVÁ

Letovský zpravodaj
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Lety, Hrádek nad Nisou – Sto tisíc
korun. Přesně tolik věnovali oby-
vatelé Letů a zdejší obecní úřad
povodněmi zdecimovanému Hrád-
ku nad Nisou.
Dar na sever Čech poslední srpnový
den osobně odvezl starosta Letů Jiří
Hudeček. „Bankovky jsem měl v
kapse u kalhot, až zase tolik jich
nebylo,“ usmíval se letovský rychtář.
Z toho, co viděl v poničené obci, mu
ovšem do smíchu nebylo. „O zápla-
vách víme své, zažili jsme si je na

vlastní kůži v roce 2002. Je ale něco
jiného, když se řeka, tak jako u nás,
dostane z širokého koryta a vpodsta-
tě volně se rozlije do obce či krajiny,
a když mezi domy vtrhne divoká vo-
da tak, jako v Hrádku. „Ničí vše, co
jí stojí v cestě. Strhává domy, mosty,
podemílá silnice…“ uvedl Hudeček s
tím, že dílo zkázy bylo v Hrádku vel-
mi dobře patrné i v době jeho návště-
vy, tedy několik týdnů poté, co se
městečkem prohnala velká voda.
(Dokončení na straně 8) (mif)

V areálu bývalého JZD
teď recyklují televize
První zářijový den byla v Letech ofi-
ciálně otevřena pobočka firmy Stena
Safina. Nachází se v areálu bývalého
JZD a využívá hal, kde v minulosti
sídlila firma Superplast. Stena Safina
se zabývá recyklací elektronických
výrobků jako jsou televize, radia, po-
čítače, monitory, atd. Shromažďují,
zpracovávají a recyklují použitou
elektroniku z domácností, podniků i
od výrobců. V Letech je v začátku za-
městnáno asi 15 lidí. Vzhledem k to-
mu, že se jedná o provoz nijak neza-
těžující okolí, myslím, že takové vyu-
žití prostor bývalého JZD je naprosto
ideální řešení.            Jiří HUDEČEK

ZNIČENÝ DŮM. Jeden z domů, který zasáhla povodeň.  Foto Jiří HUDEČEK

Aktuální informace o dění v Letech 18/2010 (1)

Sto tisíc jsme měl v kalhotách
STAROSTA LETŮ PŘEDAL DAR VYPLAVENÉMU HRÁDKU
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„Proto jsem tam ani příliš dlouho nepobyl – když
jsem viděl zástupy lidí před radnicí čekající na
pomoc a vůbec celý ten šrumec v obci, nechtěl
jsem zdržovat,“ dodal.
Letovský starosta svému hrádeckému protějšku
Martinu Půtovi předal sto tisíc korun, na oplátku
dostal knihu historických fotografií severočeské-
ho městečka a po krátké projížďce kolem řeky Ni-
sy se vrátil domů. „Vůbec Hrádeckým nezávidím,
čeká je krutá zima,“ sdělil po návratu Hudeček.
Letovská radnice ihned po povodni vyslala do se-
verních Čech několik svých hasičů a materiální
pomoc v podobě minerálních vod a úklidových
prostředků. Zároveň pomocí SMS vyzvala obyva-
tele obce, aby darovali peníze určené na pomoc
vyplavenému Hrádku. „Od lidí se sešlo přesně 78
200 Kč, do sto tisíc částku dorovnal obecní úřad,“
řekl starosta. A proč Lety pomoc směřovaly právě
do Hrádku nad Nisou? „Znám městečko i pár lidí
v něm, tak proto,“  vysvětlil Hudeček.
Při povodních v roce 2002 patřily Lety k nejposti-
ženějším obcím našeho kraje. Při odstraňování
škod způsobených vodou v obci pomáhali mimo
jiné také hasiči z Liberecka, tedy z kraje,v němž
leží právě Hrádek nad Nisou.     Miloslav FRÝDL

Dobřichovický Fabiánek 
oslaví své první narozeniny
Rok po slavnostním otevření dobřichovického Ro-
dinného centra Fabiánek, v sobotu 18. září, sfouk-
neme v 15.00 hodin na zahradě ZUŠ v Lomené uli-
ci první svíčku na dortu a budeme rádi, když se k
nám přidáte. Jak budeme slavit? S divadélkem Bu-
bec přijedou Pejsek a Kočička a poví nám, jak pek-
li dort. Malí návštěvníci si budou moci ozdobit
vlastní dortík či pomalovat zástěrku. Maminky, ba-
bičky i pečící tatínkové nebo dědečkové se mohou
zúčastnit druhého ročníku soutěže o nejlepší koláč
a zkusit vyhrát zajímavou knižní cenu. Připraveny
budou i nejrůznější kuchařské hry. 
Hned po oslavě narozenin začne pravidelný pro-
gram RC Fabiánek. V tomto školním roce jsme pro
děti v doprovodu rodičů připravili:
Pondělí 10.00–11.00 Hrátky a tvoření (od 18
měsíců), úterý 10.00–10.45 Angličtina pro děti (od
3 do 4 let), středa 10.00–10.45 Angličtina pro děti
(od 4 do 5 let), čtvrtek 9.00–10.00 Jak se dělá...?
(od 3 let).
Pokračuje i kurz S Fabiánkem na síti aneb počítač
pro dříve narozené a výuka angličtiny pro dospělé
s možností hlídání dětí. Více o programu pro dos-
pělé na www.rcfabianek.estranky.cz.

Libuše STUPAVSKÁ,
Rodinné centrum Fabiánek, Dobřichovice 

Prázdniny skončily a dětem začala
škola a školka. Po povinných aktivi-
tách však zpravidla přichází zábava.
Proto je tu Leťánek, aby celé rodině
nabídl spoustu možností, jak se ne-
nudit. U nás si mohou malí i velcí
hrát, cvičit, učit se poskytnout první
pomoc nebo cizí jazyky. Na strán-
kách www.letanek.cz najdete sez-
nam všech pravidelných kroužků i
jednorázových akcí, které jsou do
konce roku připraveny.
Pravidelné činnosti, kurzy a herna
Rodinného centra Leťánek – anglič-
tina pro rodiče s dětmi, výtvarné díl-
ny nebo tanečky pro děti - začínají
20. září.
V nabídce Leťánkových aktivit jsou i
novinky. K dispozici rodičům je kaž-
dé pondělí odpoledne a od úterý do
čtvrtka dopoledne hlídací herna s

programem. Může být zdatným po-
mocníkem pro maminky, které pot-
řebují pohlídat dítko, aby si mohly v
klidu vyřídit nezbytné záležitosti.
Rozšiřujeme nabídku zdravotních
cvičení, jak pro starší věkovou kate-
gorii, tak pro těhotné nebo maminky
po porodu. Také pokračujeme v os-
větě pro těhotné společně s certifiko-

vanou dulou Jitkou Čejkovou.
Nabízíme nové kurzy akreditované
Ministerstvem školství: Kurzy réto-
riky a trénink paměti či Asertivita v
rodině
Pro ty, kteří se rádi setkávají se zají-
mavými lidmi, jejichž vyprávění sli-
buje zážitky z cest a jiné postřehy o
světě, zahajujeme Klub - Rádi si po-

vídáme v Leťánku - pravidelná set-
kání se zajímavými hosty (spisovate-
lé, herci, cestovatelé, lékaři…) vždy
první pondělí v měsíci od 18.45.
S případnými dotazy se na nás obrať-
te e-mailem (info@letanek.cz) nebo
telefonicky na číslo 603 293 139.

Barbora TESAŘOVÁ,
Rodinné centrum Leťánek, Lety

Řidič multikáry byl nemocný, a tak jsem ho prostě
zaskakoval. Věděl jsem,že odpadu je hodně, ale v
jakém stavu a jak ho dokážeme odložit, mě zasko-

čilo. Obyvatelé lokality, kde je ho nejvíc, nám stá-
le vykládají, že odpad nemají, nebo že ho vozí do
Prahy. A to ještě je pokaždé na tomto místě odpad
nebezpečný. Stará střecha, demolice chaty, rádia,
televize atd. V těchto případech se opravdu necho-
váme jako lidi. Nové zastupitelstvo musí hledat
lepší řešení a hrazení svozu odpadu. Musí se vy-
brat víc peněz a ušetřit za úklid sběrných míst. Vy-
hlášek už bylo spousta, ale stát ani zákon nás v
tom vůbec nepodporují. Musíme si tedy poradit
sami. Doplácet za odpad z rozpočtu obce již op-
ravdu není možné. Všichni si musíme uvědomit,že
z každého nákupu přinášíme domů odpad, a toho
není málo. Každý výrobek má obal, někdy zbyteč-

ně objemný, který je třeba zlikvidovat. Hlavně ale
noví zákonodárci musí hledat cestu, jak ze zača-
rovaného kruhu ven. Schválení nového zákona o
odpadech se oddaluje několik let. 
Nezačal jsem na stránkách našeho zpravodaje
zrovna optimisticky, ale odpad je problém,který je
třeba rychle řešit. Pro radostnější zakončení chci
poděkovat spoluobčanům za jejich finanční dary
městečku postiženému povodněmimi, Hrádku nad
Nisou. Vybralo se bezmála 80 tisíc korun. Peníze
jsem osobně předal panu starostovi a cestou domů
si prohlédl, co všechno tady voda napáchala.
Závěrem vám všem přeji krásné babí léto!

Jiří HUDEČEK, starosta Letů

HERNA. Prostor Rodinného centra Leťánek, který děti využívají ke hraní.    Foto Barbora TESAŘOVÁ

Leťánek nabízí novinky: hlídání i Klub
PRAVIDELNÉ ČINNOSTI V LETOVSKÉM RODINNÉM CENTRU ZAČÍNAJÍ 20. ZÁŘÍ

Sto tisíc jsem měl v kalhotách...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Aktuální informace najdete v Letovském zpravodaji
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

STRŽENÁ NAVIGACE. V Hrádku nad Nisou voda
napáchala obrovské škody.   Foto Jiří HUDEČEK

Na olympiádě se bude
sportovat i tvořit
Všechny příznivce pohybu srdečně
zveme na výroční Leťánkovu olympi-
ádu. Bude se konat v neděli 19. září
od 9.30 v areálu TJ Sokol Lety. Kro-
mě sportovních aktivit, které rozhod-
ně k olympiádě patří, se s dětmi bu-
dete moci zúčastnit tvořivých dílen
nebo zhlédnout několik vystoupení
dětí z našich či partnerských krouž-
ků.            Barbora TESAŘOVÁ, Lety

V Letech hořel »prasečák«
Lety - Předposlední prázdninový den likvidova-
li letovští dobrovolní i řevničtí profesionální
hasiči oheň v bývalém letovském »prasečáku«.
„Uvnitř hořel odpad,“ uvedl jeden z řevnických zá-
chranářů Pavel Vintera s tím, že devět hasičů oheň,
který nenapáchal žádné větší škody, zlikvidovalo
během necelé hodiny. „Na konec jsme areál pro-
zkoumali, abychom vyloučili, že se požár bude dá-
le šířit,“ dodal.“ (mif)
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Vzduchem létaly meče, sekery i nože
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONAL ČTVRTÝ ROČNÍK ČERNOŠICKÝCH ALOTRIÍ, FESTIVALU HISTORICKÉHO ŠERMU

Dobřichovice – Ti, kdo se přišli
první zářijovou sobotu podívat k
řece u dobřichovického zámku, si
užili. Třesk zbraní, boj, křik, ale i
něžný zpěv keltských balad, to vše
přinesl festival historického šermu
Černošická Alotria. 
Zážitek to byl opravdu pěkný. Na

prostranství před kulisou středově-
kých hradeb se odehrávaly rytířské
souboje i divadelní scénky. Během
odpoledne vystoupilo na 20 šermíř-
ských skupin, mezi nimi Regius,
Taurus, Reginleif, Novica a pořáda-
jící Alotrium. Děti pobavil kejklíř,
dospělé zase keltské balady austral-
ské zpěvačky Beth Cooper či  ukáz-
ky šermu. Zájemci si mohli zkusit
jízdu na koni, střelbu z luku i nakou-
pit zboží na historickém tržišti.  
Odpoledne moderovala herečka pří-
bramského divadla Debora Štolbová,
v Poberouní známá jako císařovna
Alžběta Pomořanská z královského
průvodu na Karlštejn. Její osobní
garda z Alotria pro ni uspořádala
rytířský turnaj plný skvělých soubo-
jů. Za zmínku stojí vystoupení šer-
mířsko-kaskadérské skupiny Novica,
která publikum nadchla. Dobývání
hradu v jejím podání bylo opravdu
drsné, až si člověk připadal jako ve
středověku – meče, sekery, nože a
další zbraně létaly vzduchem, na
scéně hořel oheň, nakonec bojovníci
použili i dobývací věž. 

Lucie PALIČKOVÁ

Bouračka u lékárny:
čtyři zranění lidé
Řevnice – Kolemjedoucí řidiči se
museli vyhýbat dvěma autům,
která 2. září dopoledne nabourala
u řevnické lékárny. 
„Dva pacienti zůstali po ošetření na
místě události a dva byli převezeni k
dalšímu ošetření do jedné z praž-
ských nemocnic,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček. Tato dopravní nehoda
zaměstnala kromě jeho lidí také poli-
cisty a profesionální hasiče.
„Z poškozených aut vytekly po neho-
dě provozní kapaliny, které byly
likvidovány sorbentem,“ uvedl jeden
z nich, Pavel Vintera. (lup, mif)

Poberouní – V polovině října bu-
dou obyvatele dolního Poberouní a
Podbrdska volit kromě zastupitelů
také svého senátora. Vybírat
mohou z pětice kandidátů.
Post obhajuje Jiří Oberfalzer (ODS),
který je v dolním Poberouní - i díky
účinkování s divadelními ochotníky
- dobře znám. Oberfalzer je ale ak-
tivní nejen jako herec.  V současné
době se chystá podat  trestní ozná-
mení na členy Komunistického sva-
zu mládeže, kteří na webové stránky
umístili, že masakr polských vojáků

v Katyni za druhé světové války ne-
měli na svědomí sovětští komunisté,
ale nacisté. Podle senátora  je tvrze-
ní mladých komunistů  o to skandál-
nější, že odpovědnost za masakr uz-
nali i sami představitelé Ruska.
Protikandidáty Oberfalzera budou
ředitel finančního úřadu Pavel Kyse-
la (ČSSD) nebo starostka obce Chý-
ně Věra Kovářová (TOP 09 a hnutí
Starostové a nezávislí). Za KSČM
kandiduje Rudolf Peltan, za Suvere-
nitu Jany Bobošíkové Marcel Win-
ter. (pš, pef)

Řevnice - Boj s větrnými mlýny. I
takovou podobu může mít boj po-
licie s darebáky. Policisté lumpy
chytají, soudci je pouštějí na svo-
bodu. Své o tom vědí i řevničtí st-
rážci pořádku.
„Dne 4. 6. 2010, krátce po půlnoci
vhodila třiadvacetiletá žena prázd-
nou láhev od alkoholu do vstupních
dveří naší služebny,“ popisuje začá-
tek případu, který prozatím skončil v
těchto dnech, velitel řevnických po-
licistů Jiří Dlask. „Vzhledem ke sku-
tečnosti, že od roku 2008 již několi-
krát poškodila policejní auta a začát-
kem letošních prázdnin navíc i dva-
náct oken dobřichovické základní
školy, byla obviněna z výtržnictví.
Protože se téhož skutku dopustila

opakovaně, hrozí jí trest odnětí  svo-
body až na tři roky.“ 
Zkraje září byla na základě příkazu
okresního státního zastupitelství že-
na zatčena a 10. 9. okresní soud roz-
hodoval, zda bude vzata do vazby. K
překvapení všech zainteresovaných
výtržnice do vazby neputuje. „Soud-
kyni postačil slib, že v páchání trest-
né činnosti nebude obviněná pokra-
čovat a propustil ji na svobodu,“
konstatuje hořce Dlask a dodává:
„A tak naše řevnická služebna i naše
služební auta čekají na další nezá-
konné jednání pachatelky, která bu-
de slibovat modré z nebe, jen aby
mohla běhat na svobodě a měla vol-
nost pro svoje nezákonná jednání.“ 

Miloslav FRÝDL

Opuštěnou ptačí budku obsadil roj sršňů
Opuštěnou ptačí budku na vysokém stromě za
železničním přejezdem mezi Zadní Třebaní a
Řevnicemi obsadil v létě roj sršňů. Nejprve
jim stačilo okolí budky, ale protože jsou to ne-
únavné stavitelky a rády žijí se svými příbuz-
nými pohromadě, přistavovaly a přistavovaly,
až se nakonec stavba rozrostla do strašidelné-
ho útvaru dlouhého více než půl metru. Vz-
hledem k tomu, že sršně má za sousedy dob-
rovolně opravdu jen málokdo, pokusili se mí-
stní obyvatelé povolat na pomoc hasiče. Ti
situaci zhodnotili a rozhodli, že sršně jsou ve
stavu plné polní stavební a zdravý rozum velí
vyčkat se zásahem až nastane období sršního
klidu. Jakmile tato chvíle přijde, široké okolí
prazvláštní stavby si konečně oddychne. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Výtržnice do vazby nemusí
ŽENA POŠKODILA AUTA I ŠKOLU, SOUDKYNĚ JI PUSTILA

Kdo se dostane do Senátu?
JIŘÍ OBERFALZER HODLÁ ŽALOVAT MLADÉ KOMUNISTY

Motorák Hurvínek
pojede už jen dvakrát
Podbrdsko, Poberouní - Zájemci o
svezení se historickým motorákem
po trati podbrdské »lokálky« mají
poslední dvě šance.
Temně červený motorový vlak zvaný
Hurvínek romantickou trasu pod brd-
skými Hřebeny zdolává každou ne-
děli od začátku června. Poslední dvě
jízdy se uskuteční 19. a 26. září. Vlá-
ček vyráží ze Zdic vždy ve 12.10 a
přes Lochovice (12.36), Všeadice
(13.11), Liteň (13.28) a Zadní Tře-
baň (13.39) dojede ve 13.44 do
Karlštejna. Na zpáteční pouť se vy-
dává v 15.33, ve Zdicích je v 17.10.
Poslední zářijovou neděli bude moto-
rák doprovázet staropražská kapela
Třehusk. (mif)

Řevničtí záchranáři
natáčeli s Indy
Řevnice, Praha – Řevničtí záchra-
náři strávili nedávno několik dní s
indickými filmaři. 
Režisér Imtiaz Ali totiž v Česku prá-
vě natáčí film Rockstar o studentské
lásce indického mladíka, který u nás
nějaký čas pobývá. Ve filmu hrají
herci indického Bollywoodu a kromě
Prahy se některé scény filmu natáčejí
na Sychrově a Karlštejně. (lup)

Cyklobus na Brdy
skončí provoz 3. 10.
Speciální autobus, který od jara vozí
cyklisty na Brdy, ukončí svůj provoz
3. října. Brdské cyklobusy odjíždějí
každý nepracovní den, tedy v sobo-
tu, neděli a ve svátek, od železniční-
ho nádraží Dobřichovice v 8:25,
10:25, 12:25, 14:25 a 16:55. První
spoje jedou přes Černolice a Řitku
do Kytína, poslední končí už v Mníš-
ku. Navazují na vlaky přijíždějící po
trati Praha - Beroun. Na cyklobuso-
vé lince platí tarif PID - za jízdní
kolo se platí 26 Kč bez ohledu na
vzdálenost. Pokud cestující předlo-
žení doklad Českých drah o přepra-
vě jízdního kola ve vlaku do Dobři-
chovic zaplatí za kolo jen 13 Kč.

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Z našeho kraje
* Na děti v zadnotřebaňské mateř-
ské škole čekala 1. září pěkně vy-
zdobená šatna a také obě paní učitel-
ky, které se nemohly dočkat, až
»svá« dítka opět přivítají. „Do škol-
ky nastoupilo devět nových dětí a
ještě tři přijmeme, protože se nám tři
starší děti odstěhovaly,“ řekla jedna
z učitelek Pavlína Neprašová.    (pef)
* Sokolení -  akce pro celou rodinu
se uskuteční 25. 9. od 14.00 v malém
sále sokolovny i na hřišti v Dobřicho-
vicích. Čekají vás soutěže a diskoté-
ka pro děti,  ukázky cvičení step ae-
robiku aj. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Farmářské trhy v Černošicích se
konají každou lichou sobotu, vždy od
8 do 11.00 před hotelem Kazín. Nej-
bližší trhy se uskuteční 18. září a 2.
října. K dostání jsou bio produkty,
ovoce, zelenina, med, mošt, uzeniny
ze zvěřiny, kozí sýry, bylinky...   (pef)
* Každý čtvrtek a sobotu v září mů-
žete bezplatně ochutnat biopotraviny
v BIOprodejně v Řevnicích.        (pef)
* Pět regionálních železničních tra-
tí na území Středočeského kraje
hodlá zrušit ministerstvo dopravy.
Podle dostupných informací mezi
nimi trať Zadní Třebaň – Lochovice
není. Provoz má skončit v úsecích
Bakov nad Jizerou – Kopidlno, Vra-
ňany - Lužec nad Vltavou, Libocho-
vice – Vraňany, Rožmitál pod Třem-
šínem – Březnice a Roudnice nad
Labem – Zlonice. (mif)  
* Svoz nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se koná 9. 10. od 8
do 11.00 před obecním úřadem v Z.
Třebani. Lubomír SCHNEIDER

* Cirkus Moravan hostoval v uply-
nulých dnech v Řevnicích a Litni.
Odtud se přesunul dále na Podbrd-
sko. (mif)         Foto NN M. FRÝDL

NA POČEST KRÁLOVNY. Na líté boje šermířů dohlížela císařovna Alžběta
v podání herečky Debory Štolbové. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Sedmé Medové odpoledne se ve
Společenském domě v Zadní Třeba-
ni koná 18. září od 13.45. Od 13.00
se mohou návštěvníci seznamovat s
účastníky tzv. tržiště intelektu, s je-
jich názory, ukázkami, vědomostmi
a diskutovat s nimi. O Svatém Janu
pod Skalou se dozví od zdejšího sta-
rosty, včelaře Jiřího Ševčíka. O vi-
nařství v Čechách i o výročí 200 let
založení Pražské konzervatoře bude
diskutovat Miloslav Richter. Vedle
uměleckého kováře zde bude vykla-
dač karet, vedle zástupce Muzea
Svatopluka Čecha a Jarmily Novot-
né cestovatel, historik, heraldik, bás-
ník a estetik v jedné osobě. O výro-
bě piva budete moci hovořit se slád-
kem domácího pivovaru. Výrobu
svíček ze včelího vosku si budou
moci vyzkoušet obzvláště děti. 
Na úvod Medového odpoledne ve
13.45 zahrají kontrafagotisté, a pro-
tože se jedná o 7. ročník, bude jich

sedm. Liteňští včelaři budou prodá-
vat svůj med, k mání bude pečivo s
medem, medovina i kosmetické vý-
robky na bázi včelích produktů.
Včelařské přednášky na téma Vý-
znam včel pro přírodu a pro lidstvo
se ujme Ing. Karel Sejk z Dobřicho-
vic. Jeho přednáška bude srozumi-
telná i laikům. Těm bude věnován
včelařský koutek, kde se seznámí se
základními včelařskými pomůcka-
mi, případně se základy včelaření.
Hvězdami loňského Medového od-
poledne se staly Tančící babičky,
jejichž věkový průměr je dost přes
70 let. Jednou z nejaktivnějších čle-
nek je Jana Efflerová, která ještě do-
nedávna sama včelařila v Litni. Ba-
bičky nebudou chybět ani letos. Zá-
věr odpoledne bude patřit komorní-
mu souboru Harmonia Mozartiana
Pragensis, který zahraje skladby G.
F. Händela, J. Venta, L. van Beetho-
vena aj. Luboš FAIT, Praha

Dětem skončily prázdniny, už zase
»zařezávají« ve školních lavicích.
Užívají si nejen nově vymalovaných
a vyzdobených tříd, ale také krás-
ných učebnic se spoustou obrázků.
Myslím si, že musí být radost se z
nich učit. Vím, o čem mluvím - pat-
řím ke generaci, která 1. září dostá-
vala v první třídě obecné školy slabi-
kář s poetickým názvem Poupata.
Říkadla o komárovi, který sekal  ota-
vu, zatímco liška mu pohrabovala,
jsme si zamilovali, stejně jako pů-
vabné obrázky M. Fischerové-Kvěc-
hové. Díky Emě, která měla maso na
míse, jsme se poměrně rychle nauči-
li číst a mohli spokojeně říkat: „Ó,
my se máme!“
Po vítězném únoru se však začaly dít
věci! České školství dostal lénem ru-
dý děda Nejedlý a stará dobrá Pou-
pata ze škol  rychle zmizela. Na děti
totiž bylo podle představ komunis-
tiských soudruhů třeba působit ideo-
logicky už od kašičky. Ba, dokonce
ještě dřív! Dokazuje to básnické ve-
ledílo jistého J. Doliny vydané před
více než šedesáti lety, jež bylo urče-
né dětem mateřských (!) škol.
Posuďte sami: „Čtyři židle, jeden
stolec, z Péti bude komsomolec. Z
Ivana a Jaromíra uděláme pionýra.
Naše Zina, chytrá holka, bude dobrá
komsomolka. A my čtyři a my všici
budem jednou bolševici.“
Nebo jiná, stejně stupidní, pardon

ideově zaměřená: „Já jsem Standa
Provazník, bude ze mne kolchozník.
Z tebe Franto, vem to hrom, bude
třeba agronom. Z Honzy, to je jistá
věc, bude nejspíš pastevec. Koupíme
si kobyly, budem síti obilí. Koupíme
si traktory, budem orat brambory.
Koupíme si, já a ty, pěkný krávy stra-
katý. Franta koně odstrojí, Honza
krávy podojí. K večeři nám Marie
teplé mléko nalije.“

Azbuka pod bukem i na buku
To, že čeština dostávala pořádně na
frak, nebylo to nejdůležitější. Hlavně
šlo o to zblbnout děti už v nejútlej-
ším věku. Jak jinak by mohla být
dětem v mateřince předkládána Pí-
seň o Leninovi? Ostatně,  pokrokový
veršotepec se netajil tím, že bude
ještě hůř a nenapodobitelným jazy-
kem troglodyta, který naši mateřšti-
nu připomínal jen zpovzdálí, pokra-
čoval: „Sedla bába na buku, učila se
azbuku. Sed si dědek vedle ní, dali se
do učení. Vlk se z lesa vyřítí, že se
chce též učiti...“ 
Následně se z lesa vyřítila další lesní
a vodní havěť a dokonce i pan staros-
ta (ačkoliv to už zcela určitě byl
soudruh předseda místního národní-
ho výboru), ale: „Ze všech jich však
nejvíce, přišlo dětí z vesnice. Pod bu-
kem i na buku, učily se azbuku.“
A pak že nejsme vzdělaný národ!

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Před půl stoletím byla populární
scénka, ve které si povídal taťulda
Spejbl s Hurvínkem o kdysi velmi
frekventovaných pojmech, jež po le-
tech už jen málokomu něco říkaly.  I
z našeho slovníku se vytrácejí dříve
zcela běžná slova jako fronta na ba-
nány, ústřední výbor strany, soudruh
tajemník, kádrovák atd. 
Kdykoliv jsem pohlédl na svůj pra-
covní stůl, koukal se on na mne nějak
vyčítavě. Neodolal jsem a při jeho
úklidu se ze spodních »kulturních«
vrstev vykulil nevelký formulářík s
názvem Celní a devizové prohlášení.
Papírek, který  ještě před jedenadva-

ceti lety dokázal otrávit každého,
kdo překračoval socialistickou hra-
nici. Na čtyřech stranách musel ob-
čan chtivý cestování dopodrobna vy-
psat, co vyváží pro svou potřebu a co
jako dar domorodcům v
navštívené zemi. Nesmě-
lo se zapomenout na ho-
dinky, snubní prstýnek, fotoaparát,
holící strojek i množství vyvážených
valut. Následovala obsažná rubrika
na vypsání toho, co a především za
kolik dováží občan zpět. Vzhledem k
»závratné« výši přidělených valut to
byla spíš legrace a formalita, která
ale dokázala znepříjemnit i pobyt na

Zlatých pískách. Zato dotek s kapita-
listickou cizinou, který se prostému
občanu podařilo uskutečnit tak jed-
nou za kus dlouhého života, se stával
celním hororem. Bdělí strážci hranic

se nespokojili s vyplně-
ným formulářem, ale pá-
trali na vlastní pěst po

převáženém tovaru či stomarkové
bankovce zapečené v kuřeti. Dodnes
si vzpomínám na rozhořčení kolegy-
ně, kterou dvacetiletá celnice v Ru-
sovcích (to byl přechod do socialis-
tického Maďarska) podrobila poni-
žující osobní prohlídce včetně »dře-
pů« s ohledáním těch nejintimněj-

ších míst. Hlavní smysl potupného
zastrašování  velmi často vyšel, pro-
tože  mnohý občan se raději dobro-
volně přiznal, že »pašuje« celých 13
forintů, které mu zbyly ze zájezdu na
Balaton před čtyřmi roky.
Zaplať Bůh, že se podobné výrazy z
našeho povědomí vytrácejí. Nahra-
dila je slova jiná, dřív neznámá: pri-
vatizace, manažer, daňové přiznání,
tunelování, regulační poplatky, ši-
bal, Marťané či papaláš roku. Možná
se i z nich za pár let stanou zapome-
nutá slova, na něž se naše děti budou
dívat jako Hurvínek na 2. světovou
válku.  Vladimír ROGL, Stehelčeves

POUPATA. Autor článku se učil z dětmi oblíbeného slabikáře Poupata. Po
komunistickém převratu v roce 1948 se ale začaly dít věci...     Foto ARCHIV

Sedla bába na buku, učila se azbuku
VLADIMÍR ROGL: „Z DNEŠNÍCH UČEBNIC PLNÝCH OBRÁZKŮ MUSÍ BÝT RADOST STUDOVAT...“

Zapomenutá slova: Fronta na banány, kádrovák...

Ve Třebani zatančí babičky
POŘADATELÉ ZVOU NA SEDMÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE

Doražte se vším, co má kola, a vrčí!

DOBRÝ DEN!

»Hyena« vykradla kostelní pokladničku
Na konci srpna vykradl neznámý muž v mníšeckém kostele pokladničku urče-
nou pro veřejnou sbírku Skalecké kapličky. Jen velmi těžko se dá nahlédnout
do hlavy tomu, kdo je ochoten provést takový hyenismus a přes mříže oddělu-
jící předsíň od chrámové lodi i přes zámek se vlomit do pokladničky určené
pro záchranu památky. V kasičce mohlo být asi 500 Kč. Kolik bylo ale oprav-
du ukradeno, to se zřejmě nikdy nedozvíme. Bylo velké štěstí a prozíravost pa-
na faráře Dlouhého, který pár dnů před krádeží svolal komisi, jež protokolár-
ně převedla z kasičky více než 13 tisíc korun na konto sbírky. 
Bezpečnostní kamera zachytila podezřelou osobu. Jakmile získáme z kamero-
vého systému záznam a snímky, zveřejníme je na stránkách města. Pokud byste
měli jakékoliv informace, zavolejte prosím Policii ČR nebo Městské policii v
Mníšku pod Brdy, mobil 737 274 227.      Miloš NAVRÁTIL, Mníšek pod Brdy

Setkání majitelů a příznivců značky
AERO se koná 18. září v Černoši-
cích. Na parkoviště u Club Kina se
sjedou aerovky nejrůznějších typů a
provedení. Letos bude setkání ve
znamení 80. výročí založení Aero
Car Clubu, proto budou k vidění ne-
jen auta, ale i výstava o historii Aero
Car Clubu
Podobně zaměřená akce se v Černo-
šicích uskuteční o týden později, 25.

září. Ve 14.00 před Clubem Kino za-
číná Rozloučení s motosezónou na-
zvané 7. Černošická Kola a motory.
Po tradiční vyjížďce Okolo komína
bude korunkou dekorována Miss ko-
lomoto podzim 2010 a oceněno
Gold kolomoto. Večer v Clubu Kino
zahrají rockové kapely Lokomotiva
Planet a BUD. „Doražte se vším, co
má kola a vrčí,“ zvou pořadatelé.    

Michael STREJČEK, Černošice
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Kdo si počká, ten se dočká! Konečně se Řevnice
mohou pochlubit dětským hřištěm s mnoha pěkný-
mi herními prvky v parku pod házenou. Rodiče již
nebudou muset jezdit do okolních měst a vesnic,
aby se jejich ratolesti řádně vydováděly.
Přijďte na slavnostní otevření dětského hřiště v
Řevnicích v neděli 19. 9. v 15.00. Kromě možnos-
ti si vyzkoušet herní prvky, budou pro děti uspořá-
dány hry a soutěže. Pro děti i rodiče bude na místě
občerstvení a k tomu všemu zahraje Třehusk.
Areál za téměř 2 miliony postavilo sdružení Dět-
ské hřiště Řevnice s pomocí fondů ROP Středočes-

kého kraje, který poskytl téměř 1,8 milionu Kč.
Děkujeme sponzorům a pomocníkům, kteří se o
vznik dětského hřiště zasloužili . Šetřeme si ho, ať
nám dlouho vydrží! 

Martin SUDEK, Zuzana HLISTOVÁ, 
Jiří BUCHAL,Sdružení Dětské hřiště, Řevnice

V anketě občanského sdružení
SALTO, které se v říjnových ko-
munálních volbách hodlá ucházet
o hlasy zadnotřebaňskýc voličů,
dnes odpovídá Jitka NOVÁKOVÁ
a Mgr. Jiří PETŘÍŠ.
Jaká je vaše profese?  
Jitka Nováková (JN): Pracuji v ob-
lasti obchodu, většinu pracovního
času trávím mezi lidmi. Moje výs-
ledky jsou závislé na mém nasazení,
což mi plně vyhovuje.
Jiří Petříš (JP): Přestože jsem vy-
studoval pedagogickou fakultu, již
sedmnáctým rokem se pohybuji v
médiích. Po působení v Českém de-
níku, Českém týdeníku, agentuře
ČTI a deníku Metro, jsem v součas-
nosti zástupcem šéfredaktorky spo-
lečenského časopisu Story.
Jak trávíte volný čas? 
JN: Aktivně. Věnuji se turistice,
mám ráda historii, velkým koníčkem
je kynologie a zimní sporty.
JP: Pokud to čas a zdraví dovolí, za-
jdu si zahrát nohejbal nebo fotbal za
starou gardu fotbalistů Zadní Třeba-
ně. Pochopitelně se snažím být co
nejvíc s rodinou. Občas se také ne-
chám přemluvit a ochotničím, což je

příjemné zpestření, zvlášť když se
při tom setkáte s fajn lidmi.
Jaká je vaše ideální představa

Zadní Třebaně za deset let? 
JN: Fungující kanalizace v nejefek-
tivnějším provedení, místní občané i

turisté ocení upravené okolí želez-
niční stanice, které je v současné do-
bě skoro katastrofické. Častější pre-
zentace obce v novinách, na interne-
tu, plakátech atd. Přála bych si, aby
si Zadní Třebaň i za těch 10 let za-
chovala ráz české obce jako takové.   
JP: Přál bych si, aby všichni, kdo ve
Třebani bydlí, byli pyšní na to, že ži-
jí právě v této obci. Aby jim tu bylo
dobře. Dětem, střední generaci i těm
starším. Aby mladí neměli důvod se
stěhovat pryč. Ideálu docílit zřejmě
nelze, pokusit se k němu přiblížit
ano. A to dřív, než za deset let.
Čím byste mohl/a přispět v zastupi-
telstvu obce?
JN: Svým pozitivním náhledem a
přístupem k čemukoli, věřím, že
když je dobrý nápad, dřív nebo poz-
ději se musí podařit. 
JP: Chtěl bych se zasloužit o to, aby
byly maximálně využity dotační
možnosti, které se obcím naskýtají.
Poslední dobou mě mrzí i to, že Tře-
baň přestala »žít«. Že je spoustě lidí
jedno, co se v jejich bydlišti děje, ne-
bo spíš neděje. Rád bych to změnil.
Blanka HOVORKOVÁ MAŘÍKOVÁ

SALTO, Zadní Třebaň

Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic se letos na
letní soustředění vypravila do Krkonoš, na Tetřeví
boudy. Dvanáct dní zněly horami vánoční koledy
v tradičnějších úpravách Honzíka Martínka a mo-
dernějších verzích Saši Skutila, jež budou tvořit
základ cédéčka chystaného na příští rok. „Soust-
ředění se odehrálo v klidu, pohodě a radosti,“
řekla vedoucí souboru Lenka Kolářová, která si
pochvalovala čtyři velké zkušebny, prostorné po-
koje i úžasný personál. „Jen počasí mohlo být
shovívavější, ale pozorovat nádherný západ slun-
ce a druhý den nevidět na metr, bylo romantické.“
Po zkouškách Notičky podnikaly výpravy do lesa
oplývajícího borůvkami i houbami, stavěly bunkry
a domečky pro skřítky, hrály fotbal a vyrazily na
kratší výlet. Na Sněžku si netroufly - po zralé úva-
ze bylo rozhodnuto, že to je i vzhledem k vrtošivé-
mu počasí moc daleko.
Nedílnou součástí soustředění je každým rokem

noční bojovka, kterou skoro všichni zvládli stateč-
ně, a olympiáda. I při ní byla zapotřebí notná dáv-
ka odvahy, zejména u běhu přes překážky, který si
vyžádal nejedno ošetření a vynesl nejmenované
Notičce nový pár berlí. „Po první disciplíně to by-
la spíš paralympiáda,“ poznamenala Kolářová.
Počasí Notičkám přálo asi týden uprostřed poby-
tu. Na jeho začátku a konci Krakonoš zřejmě trpěl
depresí a vyráběl hutnou mlhu a déšť. To ale neva-
dilo, pobyt v chatě byl díky skvělému servisu a mi-
lému personálu příjemný. Vedle společných zkou-
šek se děti v místním kinosále předvedly v mas-
kách na karnevalu a poměřily síly v Talentmánii
Notiček, zatímco prostorná jídelna posloužila ja-
ko taneční parket při dvou diskotékách a na chod-
bách a schodech se pro změnu soutěžilo při tra-
diční olympiádě plné smíchu.   
Příští léto se Notičky na Tetřeví boudy vrátí. Snad
tedy Sněžka vyjde napřesrok. Jan FLEMR, Řevnice

SALTO. Kandidáti sdružení Salto do obecního zastupitelstva Zadní Třeba-
ně. Jitka Novákova a Jiří Petříš v kroužcích. Foto Blana HOVORKOVÁ

Třebaň poslední dobou přestala »žít«
ZADNOTŘEBAŇSKÉ SDRUŽENÍ SALTO PŘEDSTAVUJE SVÉ KANDIDÁTY DO ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB

Sněžka se nekonala, snad za rok!
DĚTSKÁ MUZIKA NOTIČKY VYJELA NA SOUSTŘEDĚNÍ DO KRKONOŠ

Řevnice se dočkaly dětského hřiště!
SLAVNOSTNĚ BUDE OTEVŘENO V NEDĚLI 19. ZÁŘÍ V 15 HODIN

MALÍ BARMANI. První školní den si osladily děti
barmanskými specialitami, které pro ně před Mo-
drým domečkem v Řevnicích přichystal barman
Honza. Nápoje jako Rudý ďábel, Sluneční králov-
na či Žabí hlen si tu děti mohly pod vedením pro-
fesionála i samy namíchat a ozdobit. 

Šárka HAŠKOVÁ, Jindra ČADILOVÁ
Foto Zuzana DUDÁKOVÁ

Svatováclavské posvícení
v Srbsku uctí cibuli
Svatováclavské posvícení se koná 25. září v Srb-
sku. Tentokrát má téma Cibule.
Od 13.00 hodin bude na návsi u lípy znít hudba,
která všechny pozve na posvícenské hody. Na co
se můžeme těšit? K tanci a poslechu bude hrát Ži-
vá Huba, představí se dětská muzika Notičky s ci-
bulářským vystoupením, pro děti jsou připraveny
Cibulohrátky, pro dospělé soutěž o nejzajímavější
cibulové jídlo. Stánek s vlastními výrobky před-
staví srbecká škola, obecní stánek nabídne množ-
ství cibulových copů, zahrádkáři připraví mnoho
cibulových i jiných dobrot. Těšit se můžeme na na-
bídku malovaných kamínků, korálků, skleniček a
dalších drobností od místních prodejců.  K tomu
všemu dobré jídlo, pití i nálada. 

Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko

JSME TU VŠICHNI! Notičky na soustředění v Kr-
konoších. Foto Jan FLEMR

Na Letorostech zazpívá Bílá
Hlavními hvězdami festivalu Letorosty, který se
koná 18. září v Berouně, budou Lucie Bílá a slo-
venská rocková legenda Tublatanka. Podruhé se
na festivalu objeví oblíbené kapely MIG 21, Děda
Mládek Illegal Band a Žlutý pes, jehož frontman
Ondřej Hejma bude festival moderovat. Sestavu
doplní soubor studentů Jedličkova ústavu The
Tap Tap Orchestra, americko-irsko-český band 5
Foot Assassins a berounský Moped. Pro návštěv-
níky s dětmi je připraven dopolední zábavní pro-
gram. Markéta BOUCHALOVÁ, Praha
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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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Čtyřiatřicátý ročník Tach-
lovického trojúhelníku se
konal zkraje září. Tato ak-
ce, při níž se každoročně v
Tachlovicích soustřeďují
auto- i moto veteráni,  se
mezi vyznavači motoristic-
kého sportu dávno stala
všeobecně známou a oce-
ňovanou. Návštěvníci mo-
hou zhlédnout škálu nád-
herných aut i motorek, a
musím říci, že je opravdu
na co koukat. 
Letos jsme viděli několik
rarit a skvostů - třeba
krásnou motorčičku z roku
1916 THE SUN, (fakt rari-
ta!), nastrojený  a nablýs-

kaný indián z roku 1929,
BSA, jawy a mnoho dal-
ších... Mezi auty jsme mo-
hli obdivovat pragovky,,
BMW, aerovky, MG TD,
chevrolety, tatrovky a mno-
ho dalších. Díky počasí se
sešlo mnoho nadšenců. I
naši hoši z Hlásné Třebaně
se  jako každoročně zúča-
stnili a závod absolvovali
na výtečnou. Všichni doje-
li bez pohromy, byli moc
spokojeni a nadšeni. 
Děkuji pořadatelům Tach-
lovického trojúhelníku  -
bylo to bezva strávené od-
poledne! Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Malí řevničtí babytenisté (ročník
2001 a mladší) mají za sebou semifi-
nálové utkání v krajské soutěži Me-
moriál Zdeňka Kocmana, v němž
změřili síly se Slavojem Žiželice.
Ani přes velkou snahu a bojovnost se
nepodařilo hráčům Sportclubu Řev-
nice zvítězit. Tenisté Slavoje byli
prostě lepší. 
Den po memoriálu se na kurtech za
Lidovým domem konal turnaj v ba-
bytenise. Přihlásilo se šestnáct borců

nejen z Řevnic - přijeli i hráči z Pra-
hy, Berouna, Sedlčan či Kladna. Po-
časí bohužel nepřálo, ale děti stateč-
ně bojovaly i v dešti. Provazy vody
klání dokonce několikrát přerušily,
takže se hrálo od 9.00 až do pozdní-
ho odpoledne. 
„Co se týče našich hráčů, tak nezkla-

mali ani ti, kteří přes prázdniny ne-
hráli. Bylo ale vidět, že děti hrající
celé prázdniny těm ostatním hodně
»utekly«“, řekl vedoucí turnaje a je-
den z trenérů Michal Mottl. 
Turnaj vyhrál M. Procházka ze Sedl-
čan, druhý byl řevnický Martin
Froňka a o třetí místo se podělila

Kristýna Hlaváčová z Řevnic s T.
Mackovou z Kladna.  Děti si domů
odvezly poháry. 
„Vítěz Michal Procházka byl ve
srovnání s ostatními lepší nejméně o
třídu, neztratil by se ani mezi žáky,“
uvedl Mottl a dodal: „Vcelku bych
pochválil děti i rodiče za trpělivost a
statečnost, kterou vzhledem k poča-
sí, v jakém se většina zápasů odehrá-
la, prokázali.“
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň 

MALÍ TENISTÉ. Na řevnickém turnaji v babytenise se utkalo šestnáct hráčů
z celého kraje. Foto Petra FRÝDLOVÁ 

Řevničtí babytenisté podlehli Žiželicím
NA TURNAJI ZA LIDOVÝM DOMEM ZMĚŘILI SÍLY MALÍ BORCI Z PRAHY, BEROUNA, SEDLČAN I KLADNA

Viděli jsme indiány, pragovky, BMW...
ZÁVOD HISTORICKÝCH AUT A MOTOREK ABSOLVOVALI I NADŠENCI Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ

DORAZILY I TRAKTORY. Na setkání starých strojů v
Tachlovicích nechyběly traktory.   Foto Jitka ŠVECOVÁ

Hřiště v Radotíně 
vyrostlo za tři týdny
Základní škola v Radotíně má nová
sportoviště. Víceúčelové hřiště o
rozměrech 26 x 13 m s umělým povr-
chem a 35 metrů dlouhá běžecká
dráha s doskočištěm pro skok daleký
nahradily staré asfaltové hřiště na
školním dvoře u budovy I. stupně ZŠ
Loučanská. Součástí akce byla i
stavba 70 metrů dlouhé běžecké tří-
dráhy, také s doskočištěm, v areálu
II. stupně v prostoru za tělocvičnou.
Zajímavostí je, vedle doby výstavby,
která trvala pouhých 22 dní, podkla-
dový materiál: pod finální 13mm
vrstvou není asfalt, ale gumový gra-
nulát smíchaný se štěrkem.
Nová sportoviště stála 1,73 mil. Kč,
z toho grant hl. m. Prahy činil 0,8
milionu. Hřiště není určeno jen žá-
kům školy, ale všem občanům, kteří
budou mít zájem tento prostor využí-
vat.  Kateřina DRMLOVÁ, Radotín

Řevničtí házenkáři
se dali do trénování
Po prázdninách opět začaly pravi-
delné tréninky na hřišti národní há-
zené v Řevnicích. Trénink pro ty nej-
menší do 6 let se koná každé úterý
od 16.00 do 17.00 hodin.
„Chodí k nám i tříleté děti, ale ty
nejmladší přijímáme pouze s pod-
mínkou, že jsou schopné poslou-
chat,“ říká jedna z trenérek Štepán-
ka Jandusová. Mladší žáci a žákyně
od 6 do 12 let mají tréninky v  pon-
dělí a čtvrtek od 15.00 do 17.00 ho-
din, starší žáci se scházejí v pondělí
a čtvrtek od 17.00 do 18.00. „V zimě
se bude opět trénovat v hale u Lido-
vého domu,“ dodává Jandusová.
Trenéři s radostí přijmou další členy
a už teď se těší na nové tváře.  
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Cyklisté se po stezce
dostanou do Srbska
Ještě letos bude pokračovat výstavba
cyklostezky Po stopách českých krá-
lů z Berouna do Srbska. Pokud vše
půjde podle harmonogramu, mělo by
být hotovo 16. prosince.  
Vybudován bude úsek od Alkazaru k
osadě V Kozle a od lávky V Kozle do
Srbska okolo skal až ke stávající as-
faltové cestě. Na cyklostezce od osa-
dy až do Srbska bude pro pěší přelo-
žena stávající dlažba z lomového ka-
mene a pro cyklisty bude ponechán
přírodní povrch. „Je to proto, že se
úsek nachází v CHKO Český kras a
podmínka byla, že se okolo skal nes-
mí použít asfalt,“ řekla vedoucí od-
boru územního plánování Dana Vil-
helmová. Na výstavbu cyklostezky
Beroun získal dotaci 32 milionů,
město zaplatí 2,7 milionu korun,“
řekl berounský starosta Tomáš Ha-
vel. Pavla ŠVÉDOVÁ, MěÚ Beroun
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Třebaň dostala šest branek, Liteň sedm!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní - Zatímco Dobřichovič-
tí fotbalisté válí i v 1. A třídě, Tře-
baň a Liteň jsou stále bez bodu.

S. DOBŘICHOVICE - 1. A třída
Dobřichovice – Doksy 3:1
Góly: Kalivoda 2, Debnár
V dramatickém zápase byli zarputilí
hosté zpočátku bojovnějším i fotba-
lovějším týmem a zaslouženě vedli
1:0. Dobřichovičtí po již tradičně
volnějším a slabším začátku postup-
ně zvyšovali tempo. Ve druhém po-
ločase vyrovnali a strhli vítězství na
svoji stranu.                                  (oma)
SK Hvozdnice – Dobřichovice 0:4
Góly: Valenta, Kalivoda, Nejepsa,
Debnár
Hvozdnice dosud v soutěži nezískala
ani bod, proto před tímto utkáním
posílila tým hned o čtyři nové hráče.
Hosté tudíž neměli tak snadnou prá-
ci, jak očekávali, přesto postupně ov-
ládli plochu a stříleli pěkné branky.
Nejhezčí byla ta čtvrtá, když Debnár
dloubákem přehodil vybíhajícího
gólmana. V závěru ještě brankář So-
cha chytil nesmyslně nařízenou pe-
naltu. Tvrdým domácím se alespoň
podařilo zranit tři hráče Dobřicho-
vic, které dohrávaly v deseti.   (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
Praskolesy - FK Lety 1:3 
Branky: Jůna 2, Turek
Hosté získali zaslouženě tři body.
Hned v 1. minutě po rychlé kombi-
naci poslal Lety do vedení Turek. V
24. minutě pronikl po křídle Kocman
a po jeho centru skóroval Jůna. Do-
mácí vyrovnali hru a v 41. minutě
nařídil rozhodčí penaltu proti Letům.
Domácí gólem do šatny snížili a vý-
raznou převahu měli i úvodních 20
minut druhé půle. Hosté přeživší ná-
por domácích začali více kombino-

vat a pronikali do otevřené domácí
obrany. Své šance ale též zahazovali,
nebo je vychytal domácí brankář. O
utkání rozhodla samostatná akce Jů-
ny v 81. minutě korunovaná třetí
brankou. Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Všenory 0:2
Zkušení hosté v sestavě s ligovými
matadory Jiřím Novotným a Luká-
šem Zelenkou doplněni dalšími ost-
řílenými fotbalisty měli celý zápas
převahu, kterou korunovali dvěma
brankami. Lety v sestavě se třemi
exdorostenci se snažily Všenorům
vyrovnat, ale zkušenosti jednoznač-
ně byly na straně hostů. Všenory
vstřelily v 34. minutě vedoucí bran-
ku po rychlé kombinaci. Druhou při-
daly v 62. minutě po rohovém kopu.

V obou případech skóroval zkušený
Dali. Největší šanci Letů zlikvidoval
hostující brankář vyražením přímé-
ho kopu Rosenkranze v 89. minutě.

Jiří KÁRNÍK

OZT - okresní přebor Beroun
Komárov - OZT 2:1
Branka: Soukup
Zase bez bodu, a přitom i domácí fa-
noušci po zápase přiznali, že Třebaň
byla lepší. Co je to však platné, když
se prvních dvacet nepromění tři tuto-
vé šance. Komárov byl mnohem pro-
duktivnější a do půle vedl 2:0. Díky
Soukupově snížení v 70. minutě se
báli favorizovaní domácí o výsledek
až do konce zápasu, ale OZT se vy-
rovnat nepodařilo. (Mák)

OZT – Nový Jáchymov 3:6
Branky: Soukup 2, vlastní
Ze dna se Ostrovan vyhrabal, aby
tam nakonec zase spadl. Tak by se
dal charakterizovat průběh dalšího
nepovedeného zápasu třebaňských
fotbalistů. V prvního poločasě už
prohrávali 0:2 po zaváhání obrany a
hrubce gólmana, ale do přestávky
stihli vyrovnat. Krátce po změně st-
ran se dokonce dostali do vedení, ale
radost netrvala dlouho. Precizně
kopnutý přímý kop oživil hru hostí,
kteří herně domácí příliš nepřevyšo-
vali, ale měli velmi produktivní útok
– prakticky, co šance, to gól.   (Mák)

SK ŘEVNICE - III. třída
Zbuzany - Řevnice 4:1
Branka: Šaroun
Ještě po poločase měli hosté naději
na úspěch, protože byl stav jen 2:1.
Domácí ale po změně stran nepři-
pustili komplikce a první podzimní
bodová ztráta byla na světě.     (Mák)
Řevnice - Dobříč 2:2 
Brnky: Šaroun, Pitauer 
Domácí museli nastoupit bez několi-
ka hráčů základní sestavy, a to se na
hře projevilo. Po poločase vedli hos-
té 2:1, domácím nakonec bod za-
chránil Pitauer. (Mák)

LITEŇ - III. třída
FC Liteň - Lužce 0:1
Třetí porážka v řadě nastiňuje, jakou
úlohu budou asi Liteňští hrát v III.
třídě. Soupeř byl většinu utkání lep-
ší. Doplácíme na zahazování šancí a
nedisciplinovanost. Třetí vyloučený
hráč na začátku sezony a dost zraně-
ných do dalších zápasů moc optimis-
mu nedávají.           Miloš KLIMENT
Nižbor - FC Liteň 7:1
Od větší pohromy nás zachránil vý-
borný golman Bouberle.               (mik)

Řevnice - Už tři kola mistrovských
bojů mají za sebou řevničtí
»národní« házenkáři kteří hrají
druhou ligu.
V aktuálním dvojkole, které se hrálo
11. a 12. září v Řevnicích, se jim ved-
lo »napůl« - jednoho soupeře porazi-
li, s druhm prohráli.
NH Řevnice - Raspenava 22:20
NH ŘEvnice - Podlázky 18:21

O týden dříve jeli na novou umělou
trávu do Oseka s improvizovanou ob-
ranou, kterou na lavičce jistil doro-
stenec Jakub Štech.
V první půli jsme sice vedli až do sta-
vu 12:11, ale útok už nedokázal v
každé šanci skórovat a domácí nás
převálcovali 15:13. Ve druhé půli pak
svůj náskok navršili a nám se naopak
v útoku lepila smůla na ruce.

Sokol Osek – NH Řevnice 24:20
Sestava a branky: Benda- Leinweber,
Smrčka, Hartmann P., Štech, Zavadil
11, Knýbel 5, Hartmann J. 3, Veselý 

Poslední srpnovou neděli jsme v prv-
ním kole II. ligy hostili loňského úča-
stníka I. ligy s nejlepším prvoligo-
vým střelcem Radkem Tycarem. Moc
šancí nedávali, neboť se s námi pro
tuto sezonu rozloučil vynikající bran-
kář Milan Zelený, ale Martin Benda v
brance se osvědčil i s tak náročným
soupeřem a nedovolil spolu s obra-
nou, aby se Litohlavy dostaly, byť jen
na okamžik, do vedení.
NH Řevnice - TJ Litohlavy 23:21
Sestava a branky: Benda- Leinweber,
Hartmann P., Smrčka, Švarc- Hart-
mann 9, Zavadil 7, Knýbel 5, Veselý
2, Jandus            Franišek ZAVADIL
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Házenkáři dvakrát vyhráli
ŘEVNIČTÍ LIGOVÍ BORCI ZA SEBOU MAJÍ TŘI KOLA MISTRÁKŮ

Dva zápasy odehráli  mladší žáci fotbalového Ostrovanu Zadní Třebaň. V
prvním z nich vyhráli doma s SK Chyňava 4:2 (na snímku), druhé utkání v
Rudné se jim nepovedlo – prohráli vysoko 0:9. (lup)        Foto Jan PALIČKA

TĚSNĚ, ALE PŘECE. Liteňští fotbalisté na domácím hřišti prohráli s celkem
Lužců 0:1.            Foto NN M. FRÝDL

Starší žáci »vypráskali« pražské Spoje 31:16
Řevnice - V sobotu 11. září zahájili řevničtí národní házenkáři svou dal-
ší mistrovskou sezonu v oblastním přeboru. Starší žáci svého soupeře
dokonale převálcovali, mladším už se tolik nedařilo.
NH Řevnice A– Spoje Praha 31:16 (14:7) 
Branky: Jelínek 11, Veselý 10, Štech 10
NH Řevnice B – Spoje Praha  3:14 (1:8)  
Branky: Edl, Kraus, Holý 
V neděli 12. 9. pak začal i dorost. I když si ve druhém poločase dlouho udr-
žoval slušný náskok, nakonec byla rád, že vítězství uhájil.
NH Řevnice- Sokol Podlázky 24:21
Branky: Štech 10, Jelínek 7, Veselý 7 Petr HOLÝ


