
Pavel Vítek: Hodlám to pořádně roztočit!
ZNÁMÁ HVĚZDA SHOWBYZNYSU, OBYVATEL KARLŠTEJNA NAHRÁL VELKÝ KOMPLET DESEK HITY MÉHO SRDCE

V Našich novinách:
* Soutěž vyhrál Host zahrady - strana 2
* Obec dostala dar, hrobku - strana 9
* Třebaň za deset let? Vesnice roku! 

- strana 11

Karlštejn - Velká událost čeká zná-
mou hvězdu populární hudby, oby-
vatele Karlštejna Pavla VÍTKA.
Před časem dotočil komplet několi-
ka CD a DVD nazvaný Hity mého
srdce. Teď se chystá jeho křest v
pražském divadle Hybernia.
Máte těsně před vydáním neobvykle
velkého kompletu CD a DVD. To vy-
padá skoro jako bilancování a tečka

za kariérou. Chystáte se opustit svět-
la ramp českého showbyznysu?
Kdepak, hodlám to naopak pořádně
roztočit! Splnil se mi totiž můj dávný
sen - nazpívat všechny písně, které se
mi kdy do srdce opravdu dostaly. Te-
dy své nejoblíbenější. Je jich plných
šest cédéček a k tomu jestě čtyři díví-
díčka s klipy. Myslím, že o tom sní
každý zpěvák, zpívat samé hity...

Jak jste vybíral hity svého srdce, po-
dle čeho?
Jako kluk jsem hrál na kytaru. Všech-
ny ty starý dobrý šlágry, co jsem měl
tehdy rád, jsem si zapisoval do sešitu,
psal si k nim akordy a zpíval je kama-
rádům. Nedávno jsem ten zápisník z
dětství objevil a s údivem zjistil, ko-
lik krásných melodií nezestárlo. Vý-
běr byl těžký, nahrál jsem kolem 90

písní, hity od 50. až do 80. let, ale vy-
bíral jsem opravdu srdcem. Dokonce
se mi podařilo oprášit i kdysi slavné
písničky, které trochu zavál čas. Sna-
žil jsem se, aby škála repertoáru byla
široká - od rockenrolu, přes balady,
swing až po klenoty českého i světo-
vého popu. A nezapomněl jsem ani
na vlastní hity.  (Dokončení na straně 3)

Miloslav FRÝDL

28. září 2010 - 19 (529) Cena výtisku 7 Kč

Štěně z Letů poputuje do Arabských Emirátů. A nebo možná ne...
Do Letů jsme se před časem přistě-
hovali kvůli krásné přírodě a jako
bonus uvítali perfektně fungující ky-
nologické cvičiště, kde se mohla zdo-
konalovat i naše hovawartí fenka At-
hena, řečená Ati. Koho by před 4 le-
ty, kdy jsme si mladou slečnu s papí-
ry pořizovali, napadlo, jak velké zá-
žitky nás s ní čekají! Kromě výletů
mezi záchranáře či canisterapeuty
nám dnes dělá radost devět čtyřtý-
denních štěňátek. 
Šikovný manžel dal kromě webových
stránek Rodinného centra Leťánek
ve svém volném čase dohromady i
exklusivně vypadající stránky naší
chovatelské stanice www.czechblac-
krock.cz. (Rozumějte, bydlíme nad
Černou skálou, chovatelskou stanici
schvaluje mezinárodní výbor a ze

šesti námi navrhovaných českých
názvů prošel až ten poslední – tedy
pěkně po anglicku Česká Černá Ská-
la.) Ti, kteří znají mého muže a jeho
rockerská léta, se navíc tiše usmíva-
jí nad slovní hříčkou »Black Rock«.
Víc nás ovšem překvapil email z Du-
baje ve Spojených Arabských Emirá-
tech s vážným zájmem o jedno naše
štěňátko. První pochopitelná reakce
byla: Posílat štěňátko letadlem do
tropického horka? Ani náhodou!
Odpovídáme tedy, že mimo EU pej-
ska neposíláme. Druhý den zazvonil
telefon - přímo z Dubaje. Pán je in-
ženýr chemie, má tři děti, velkou za-
hradu a moc by našeho hovawarta
chtěl, vždyť se narodil v den jeho na-
rozenin! (Dokončení na straně 9)

Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

K Berounce bude lákat šašek
Poberouní - Film o kraji kolem Karlštejna do-
končil Vladimír Glaser z Ořecha. „Měl by k
nám přilákat turisty,“ doufá jeho autor.
„Snímek začíná létem, zachycuje všechna roční
období a vrcholí Královským průvodem i ulože-
ním korunovačních klenotů na Karlštejně,“ popi-
suje Glaser patnáctiminutové dílo, jež je zachyce-
no na DVD. Filmem prochází šašek Karla IV., kte-
rý propojuje jednotlivá místa. „Vše je provázeno
hudbou – hlavně Třehusku, ale také Štěpána Raka
a souboru Ludus Musicus,“ popisuje autor s tím,
že dva a půl tisíce nosičů bude distribuováno do
infocenter a cestovních kanceláří.                     (mif) UŽ SI HRAJÍ. Krásné dětské hřiště bylo slavnostně otevřeno v Řevnicích. (Viz str. 11) Foto NN M. FRÝDL

POJEDE SE DO DUBAJE? O štěně
z letovské chovné stanice má zájem
inženýr z Dubaje.    Foto Jiří TESAŘ

Vinobraní zmoklo
Karlštejn - Vyhlášené Karlštejn-
ské vinobraní letos zmoklo. Zatím-
co v sobotu 25. 9. se dalo do deště
až odpoledne, v neděli lilo od rána.
Burčák, zabijačkové pochoutky i bo-
hatý program historického vinobraní
přilákal první den do Karlštejna tisí-
ce lidí. Neodradila je ani od rána za-
tažená obloha. Déšť se spustil kolem
půl druhé, právě když vyrážel histo-
rický průvod v čele s Karlem IV. V
neděli pršelo větší část dne.        (pef)

Mimino je po operaci, bylo týráno?
Řevnice – Tříměsíční holčička z Řevnic leží po opera-
ci hlavy na jednotce intenzivní péče v motolské ne-
mocnici. Minulou středu ji tam odvezla záchranka.
Případ vyšetřuje policie, dívenka byla zřejmě týrána. 
„Byli jsme přivolaní k poruchám vědomí u miminka. Lé-
kař zjistil, že dítě má vážný úraz hlavy, který si nemohlo
způsobit samo, navíc mělo starší modřiny. Proto zavolal
policii,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Mi-
minko muselo na operaci, mělo krvácení do mozku. Po-
dle mluvčí motolské nemocnice Evy Jurinové není v bez-
prostředním ohrožení života, ale jeho stav je vážný. Poli-
cie vyslechla matku i jejího muže, jenž je nyní nezvěst-
ný. „Policisté prošetřují, zda opravdu jde o týrání,“ řekla
tisková mluvčí policie Štěpánka Zatloukalová.           (lup) 

Mopeďáci na PodbrdskuSpanilá jízda milovníků starých strojů

Foto NN M. FRÝDL
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Svinaře - Každá obec i město má
náves či náměstí. Ne vždy jsou oz-
dobou, někdy naopak. Inspirovali
jsme se Všeradicemi, jejichž staro-
sta před časem prohlásil, že zdejší
náves je nejhorší v okolí, a rozhod-
li se představit návsi a náměstí v
našem kraji. Zároveň jsme vyhlá-
sili soutěž o nejkrásnější/nejoškli-
vější náves či náměstí. Náměty
můžete posílat i vy, nejoriginálněj-
ší nominace oceníme. 
Tentokrát se vypravíme do Svinař,
nevelké obce v podhůří Brd. Svinaře
jsou stará obec, první zmínka o nich
pochází už z roku 1088. 
Zdejší náves je na první pohled udr-
žovaná. Uprostřed stojí mezi stromy
pomník padlým ve světových vál-
kách, schovaný za plotem. Na hor-
ním konci pak můžeme vidět kapli
sv. Václava, která byla postavena v
roce 1901 podle plánu stavitele An-

tonína Fischera z Litně. Ještě před-
tím se používala kaple sv. Kříže v
areálu svinařského zámku. Ta ale 5.
června 1901 vyhořela, a tak se Svi-
nařští rozhodli postavit novou zde na
návsi. Byla vysvěcena na svátek sv.
Václava 28. 9. 1901. Obec se zaváza-
la o kapli pečovat a udržovat ji, což
plní dosud – kaple je omítnutá, ve-
dou k ní opravené schody a kolem je
posekaná tráva. 
Na návsi dále stojí budova Obecního
úřadu, v níž je mateřská škola a ob-
chod. Také tato budova je pěkně zre-
konstruovaná, nahoře svítí nápis Na-
šim dítkám. Kolem úřadu jsou záho-
ny s kytkami a na protější straně náv-
si chodník. Celkový dojem z prost-
ranství je tedy velice příjemný, je tu
hodně zeleně a je vidět, že se o náves
pečuje. Škoda jen, že ji ze všech st-
ran obklopují elektrické dráty a také
silnice. Lucie PALIČKOVÁ

Poberouní - Byl to opravdový »ná-
řez«! Do soutěže básniček a snímků
s tématem Léto 2010 dorazilo cel-
kem 15 veršovaných děl a 23 fotek. 
Jako předseda poroty jsem byl nap-
rosto nerozhodný, která díla vybrat.
Proto jsem požádal členy redakční ra-
dy NN, aby vybrali tři nejlepší sním-
ky a tři nejlepší básničky. Vyhodno-
ceným jsem přidělil body jako na dět-
ském táboře a zde jsou výsledky. 
V kategorii fotografií zvítězil snímek
Yvony Weissové Host řevnické zah-
rady. Druhé a třetí místo získávají se
stejným ziskem bodů snímky Roma-
ny Burdové Pomůcka pro unavené
rodiče a Oldřicha Nováka Příprava na
ovčí rodeo. O první a druhé místo v
kategorii básniček se dělí díla Jana Jí-
chy Podbrdská ekloga a Letní příběh
Jindry Nováka. Bronzová příčka patří
Létu Karla Křemena. 
Vítězný snímek otiskujeme. Místo
oceněných básní, které jsou dlouhé a
jednou už jsme je otiskli, zveřejňuje-
me dílo ze zásilky Řevničana Jindry
Nováka, které dosud v NN nevyšlo.
Výhercům gratuluji, ceny si mohou
vyzvednout po domluvě (257 720

847, frydl@dobnet.cz) na adrese re-
dakce (Naše noviny, Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň). Drobná pozor-
nost je v redakci připravena pro kaž-
dého, kdo do soutěže poslal příspě-
vek. Fotografie a básně naleznete na
internetových stránkách http://sou-
tez.nasenoviny.net.      Josef KOZÁK

Soutěž vyhrál Host řevnické zahrady
BÁSNIČKY SE NA POMYSLNÉ PRVNÍ PŘÍČCE UMÍSTILY HNED DVĚ - PODBRDSKÁ EKLOGA A LETNÍ PŘÍBĚH

Uplynulý víkend: Vítání občánků, loučení s létem, Oktoberfest

HOUBAŘSKÁ VÁŠEŇ
Když vyrazí první houby,

obléknu si maskáče,
vezmu koš a letím k lesu

tempem hodným tryskáče.

Moc je neznám, z každé ale
mívám radost šílenou.

Ač jsem se kdys přiotrávil
muchomůrkou zelenou.

Proto čítám vše co radil
pan profesor Smotlacha,

vzdor tomu však někdy nevím,
na co nutno dát bacha.

Jednou věcí bezesporu
jsem si jistý skutečně,

že hřiba »podpapírníka«
poznám vždycky bezpečně.
Jindra NOVÁK, Řevnice

Rozloučili se s létem
Liteň - Poslední zářijovou sobotu
uspořádali liteňští hasiči na hřiš-
ti u sokolovny Rozloučení s létem
2010. 
Pro návštěvníky připravili netra-
diční »sranda« soutěž v požárním
sportu, ukázku techniky a zásahu u
hořícího vozidla. Přítomna byla i
policie, která předvedla měření ra-
darem či zásah psovoda při zadrže-
ní darebáka, nechyběla dopravní
soutěž. Pro děti byl připraven na-
fukovací skákací hrad a soutěže, o
které se postaral dětský Domeček
Hořovice. Všichni malí návštěvní-
ci obdrželi dárky a občerstvení
zdarma. Kvůli nepříznivému poča-
sí však musel být odpolední pro-
gram pro děti trochu pozměněn -
plánované opékáním špekáčků se
nakonec nekonalo. (pef)

VÍTALI MIMINA. Vítání nových občánků se konalo v sobotu 25.
září na obecním úřadu ve Vižině. Po krátkém kulturním programu
starosta obce  Václav Císař přivítal mezi vižinské občany Beatu
Reš a Emu Hůlovou. Text a foto Kamil HRZAL, Vižina

SVINAŘE. Pěkně rekonstruovaná budova obecního úřadu dominuje návsi ve
Svinařích. Foto NN L. PALIČKOVÁ

A JEDEM! Čtvrtý ročník černošického Oktober-
festu se konal 25. a 26. září. V obřím stanu na
náměstí v Mokropsech mohli návštěvníci ochut-
nat několik druhů piv nebo změřit síly v pivař-
ských soutěžích.         Text a foto NN M. FRÝDL

VÍTĚZNÝ SNÍMEK. Host řevnické zahrady.             
Foto Yvona WEISSOVÁ, Řevnice

Která náves či náměstí v našem kraji je nejhezčí?
NN VYHLÁSILY NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY - 8)
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Na Cenu Našich novin jsou navrženi další lidé
DALŠÍ JMÉNA STÁLE MŮŽETE NAVRHOVAT I VY - JEDEN Z AUTORŮ ČTENÁŘSKÝCH NOMINACÍ ZÍSKÁ DVA TISÍCE KORUN

Vítek: Hodlám to pořádně roztočit!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Kdybyste měl z alba vybrat jednu je-
dinou píseň, která by byla »megahi-
tem vašeho srdce«?
To fakt neumím říct, ty písničky jsou
všechny krásné... Ale hodně se mi z
té kolekce hitů líbí třeba Když mi-
lenky pláčou, Nádherná láska nebo
Veď mě dál, cesto má. Taky Náhrob-
ní kámen, Krajina posedlá tmou, Oh
Ruby, Tereza... Nemám favorita,
mám je rád všechny.

Komplet bude pokřtěn 3. listopadu
na koncertě v pražském divadle Hy-
bernia. Už víte, kdo vám, resp. Hi-
tům mého srdce půjde za kmotra?
Hostem mého koncertu bude Václav
Neckář, jeden z mých nejoblíbeněj-
ších zpěváků. Moc si vážím toho, že
mé pozvání přijal a myslím, že bude
tím nejlepším kmotrem. Ostatně, řa-
da krásných písní na kompletu Hity
mého srdce je právě od něj... A spo-
lečně si zazpíváme jeho Šalalalali.
Jak jste prožil letošní léto?
Pracovně, ale příjemně. Buď ve stu-
diu při nahrávání zmíněných písní,

nebo v nádherné české přírodě, kde
jsme točili klipy. V jižních Čechách,
ale taky v Poberouní. Natáčeli jsme
tady v okolí a jeden by nevěřil, kolik
krásných míst se tu, hlavně na Karlš-
tejnsku, skrývá. Pár dnů jsme točili i
v okolí italských Benátek, takže
jsem se na chvíli podíval i k moři... A
také jsem si jako každoročně - a rád
- zahrál s místním souborem v Noci
na Karlštejně a v Postřižinách.
V muzikálu Postřižiny, který po le-
tošní sezoně zřejmě skončí, excelu-
jete už třetí sezonu. Prý se vám po
něm bude stýskat. Opravdu?

Bude se mi stýskat nejen po půvabně
bezelstné atmosféře tohoto ryze čes-
kého divadelního kusu, ale i po roli
věčně nerudného kominického mist-
ra De Giorgiho. A taky, kdy si zase
skočím z pivovarského komínu do
plachty?! Mám to představení rád.
Takže byste Postřižiny hrál dál?
To víte, že jo. A rád! Doufám, že se
k nim časem vrátíme.
Peška v jiném poberounském muzi-
kálu Noc na Karlštejně hrajete do-
konce pět let. Nenudí vás to ještě?
To už je pět let? Vidíte, ani mi to ne-
přijde... Kdepak, nenudí. Naopak si
tu roli užívám čím dál víc. To je totiž
děsný trdlo, tenhle Pešek, to jsou
vděčný role. A při Noci na Karlštej-
ně je vždycky legrace, to mě na tom
baví. No a písničky z tohohle  muzi-
kálu jsou dnes už krásná klasika...
Co chystáte na příští sezonu?
Po listopadové premiéře v pražské
Hybernii bych s tímto koncertním
programem a s kapelou rád vyjel po
republice. Chci zase koncertovat po
všech možných sálech, kulturácích a
divadlech, jako dřív. Moc se těším,
myslím, že nazrál čas vyjet zase za
svým publikem. Navíc, když mám
teď repertoár plný hitů - a nejen mé-
ho srdce... Miloslav FRÝDL

HVĚZDA. Pavel Vítek se těší, až vyrazí za svým publikem.        Foto ARCHIV

Hoši děkujem, předám!
Sbírky pro obyvatele vyplavených
Heřmanic stále pokračují. S potěše-
ním konstatuji, že se i po takové době
od ničivých letních povodní najdou
lidé, kteří mě kontaktují s nabídkou
pomoci pro vyplavené. Nedávno jsem
dostala dojemný mail, od kamaráda -
drsného, ale fajn týpka ošlehaného
hospodským větrákem restaurace na
zadnotřebanském Ostrově. Zněl asi
takto: Ahoj Helčo, máme tady nějaký
pytle s plyšákama, který jsme pořídi-
li dětem. Taky jsme probrali obleče-
ní, vždyt toho tolik nepotřebujeme,
tak bysme to rádi co nejdřív poslali!
Takové zprávy vždy udělají radost - z
míst, odkud to nečekáte, přijde po-
moc. Tedy: Hoši děkujem, předám! 
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Poberouní - Zveřejňujeme další
kandidáty na Cenu Našich novin -
Cenu Arnošta Tučka 2010.  Dnešní
jména navrhuje tzv. Akademie
laureátů, tedy lidé, kteří Cenu urč-
enou lidem nezištně pracujícím
pro rozvoj a povznesení našeho
kraje dostali v minulých letech. 
Možnost navrhnout další jména nebo
hlasovat pro již uveřejněná je otevře-
na všem čtenářům. Návrhy posílejte
na adresu redakce (Třebaňská 96,
267 29 Z. Třebaň, redakce@naseno-
viny.net). Z autorů čtenářských návr-
hů vylosujeme jednoho, který získá
dárkový balíček a 2.000 Kč od part-
nera akce, firmy K+V Elektro. Le-
tošního laureáta vyhlásíme 13. 11.
na Martinském posvícení v Letech. 
1. Červená Tereza, Řevnice - za ak-
tivní spolupráci při lidových veseli-
cích, za divadelní působení
2. Frýdlová Stanislava, Zadní Tře-
baň - za mnohaletou obětavou po-
moc při kulturních akcích v Pobe-
rouní, za spolupráci s NN

3. Konvalinka Vnislav, Hlásná Tře-
baň -  za rozvoj obce, obnovu a udr-
žování tradic v obci i širém okolí
4. Málková Lucie, Hlásná Třebaň -

za  práci s dětmi ve sboru dobrovol-
ných hasičů
5. Martínek Jan, Zadní Třebaň -
za dlouholetou hudební pomoc

ochotníkům, za práci s dětmi v sou-
borech Klíček, Proměny i Notičky 
6. Petrová Pavla, Leč - za dlouhole-
tou obětavou práci s dětmi v dětské
lidové muzice Notičky 
7. Renertová Dagmar, Řevnice - za
mnohaletý přínos regionální kultuře,
za výchovu nových generací umělců
8. Skutil Alexander, Klánovice - za
hudební úpravy a vedení orchestru
pro divadelní společnost
9. Snopková Lenka, Hlásná Tře-
baň - za dlouholetou práci v Sokole,
práci s dětmi, organizování akcí
10. Tamchyna Ivo, Řevnice - za
dlouholetou snahu o povznesení di-
vadelní múzy v Řevnicích, za neutu-
chající práci s dětmi a mládeží
11. Tučková Hana, Zadní Třebaň -
za spolupráci při pořádání folklor-
ních slavností, pomoc při jiných ak-
cích, za ochotničení 
12. Vaňková Monika, Zadní Tře-
baň - za optimistickou snahu nezišt-
ně povznést Sokol Řevnice, včetně
tamního kina                Josef KOZÁK

Nenechte si utéct ani
jediný podzimní den!
V létě může být člověk pantheistou,
může se považovat za kus přírody,
ale na podzim se může člověk pova-
žovat pouze za člověka. I když si ne-
znamenáme čelo křížkem, vracíme
se pomalu všichni k  zrození člověka.
Každý domácí oheň hoří na počest
domácích  bohů. Láska k domovu je
stejný obřad jako uctívání nějakého
hvězdného božstva... (Zahradníkův
rok - Karel Čapek) 
Nastává podzim. Hodně lidí se mnou
nebude souhlasit, ale pro mě je pod-
zimní čas ten nejlepší. Období, kdy
se nad ranním polem válí chladné
mlhy, které jakoby ožívají, je dobou,
kdy se vracíme k sobě. Podzim při-
náší klid, zpomalení a soustředění se
na sebe. Při čtení úryvku ze Zahrad-
níkova roku se asi nejeden z nás us-
měje při představě  dnešního domá-
cího ohně, který reprezentují spíše
topná tělesa, radiátory či přímotopy.
A domácí bohové - v dnešní kupecké
kultuře zaměřené na výrobu prost-
ředků podporujících prodej, kdo by
na ně myslel, když to nic nenese?
Každý podzim pro mě znamená něco
významného, už jen tím, že se na
něm mohu podílet. Protéká mnou je-
ho stará magie padajícího listí, tr-
hání šípků, navlékání jeřabin, uklíze-
ní dýní... Drobné denní radosti, jež v
sobě nesou punc opravdového živo-
ta v jeho barevné kráse. Kolegyně
má v práci hrnek s nápisem: Dělej
něco, utíkám! Tvůj život. Nenechte
si utéct ani jediný podzimní den!
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

CÍSAŘOVNA. Na Cenu NN byla navržena také Monika Vaňková, která hraje
císařovnu Elišku v muzikálu Noc na Karlštejně.    Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Desku pokřtil starosta a - Magdička
TŘEHUSK - STAROPRAŽSKÁ KAPELA OD BEROUNKY OSLAVILA ČTVRT STOLETÍ SVÉ EXISTENCE

Všeradice – Už čtvrtou desku vyda-
la staropražská kapela Třehusk. CD
Všeradice, Všeradice bylo pokřtěno
předminulou sobotu slavnostně a
stylově – ve Všeradicích na zámku.
Tam se celý den konala tradiční akce
Vaření se zámeckou paní, která vyvr-
cholila právě  koncertem a křtem
Třehusku. Kapela slavila kromě nové-
ho CD také výročí 25 let od svého vz-
niku, a tak přišlo mnoho gratulantů,
mezi nimi taneční skupina Proměny
nebo hlásnotřebaňský spolek Holky v
rozpuku. Po několika písních pozval
kapelník na pódium bývalé členy ka-

pely a všeradického starostu Bohumi-
la Stibala, kmotra desky. Všichni pak
sledovali, jak rychtář cédéčko polil
originálním likérem Magdička.
„Jsem rád, že si Třehusk vybral do ná-
zvu desky právě Všeradice. Ať se li-
dem písničky líbí,“ řekl Stibal. Kapela

zahrála pár písní a pak se hosté odeb-
rali do zrekonstruovaných prostor mu-
zea, kde čekalo pohoštění. 
Nové CD je opět spojeno s obcí, v níž
Třehusk často (a rád) hraje, stejně jako
byly desky předešlé – Na tý stráni nad
Třebání, Ten letovskej most a Svinař-

skej zámek. Je na něm 21 známých či
autorských písní - Ajroplán, Švestko-
vý knedlíky nebo Nebudem se ženiti,
jako bonus pak koleda Venku se set-
mělo. Dvě písně si zazpíval také čtyř-
letý kapelníkův syn Mildík Frýdl. 

Lucie PALIČKOVÁ

Salto zve na posvícení
Oslavu Havelského posvícení připra-
vilo na 9. října zadnotřebaňské ob-
čanské sdružení SALTO. Ve Spole-
čenském domě v Zadní Třebani je
připraven bohatý program. Co vás
čeká? Dlabání dýní od 14.00, loutko-
vá pohádka O perníkové chaloupce
od 15.00, posvícenské soutěže, zdo-
bení a pečení perníků mezi 15.45 a
17.30. Poté zazpívají a zahrají tře-
baňské děti a od 17.45 to rozbalí ka-
pela Třehusk. Těšte se na dobroty s
překvapením a pokuste se uspět v
soutěži o nejhezčí posvícenský koláč! 
Součástí Havelského posvícení bude
také dýňová slavnost, kterou tradičně
pořádá spolek třebaňských maminek
Broučci. Přidejte se k nám! Nebude
to počin, na jaký jste v naší režii zvy-
klí, ale o dýňové radovánky jsme ne-
chtěli vás ani sebe připravit. 

Helena PELIKÁNOVÁ
František CHLAŇ, Zadní Třebaň

Karlštejn - V rámci celorepubliko-
vého projektu Oživlé památky
ukáže správa hradu Karlštejn
návštěvníkům i místa, kam se ob-
vykle při prohlídce nedostanou. 
Akce s názvem 13. komnata potrvá
celý říjen, prohlídka bude součástí
prvního návštěvnického okruhu. 
Třináctou komnatou hradu Karlštejn
je celé třetí patro Císařského paláce.
V dobách císaře a krále Karla IV. se

jednalo o patro takzvaného frauci-
moru, které bylo určeno výhradně
králově manželce a jejímu doprovo-
du. Po posledních říjnových prohlíd-
kách se 13. komnata, tedy patro cí-
sařovny, opět uzavře a bude pokra-
čovat příprava budoucí expozice. 
Památkový ústav a hrad Karlštejn již
také připravuje 2. ročník úspěšné
Hradozámecké noci. V nočním pro-
vozu hrad navštívilo 1 100 lidí. (pef)

Na koncert do Zámečku přišla Zora Jandová
Řevnice - Školní rok Základní umělecké školy v Řevnicích byl slavnost-
ně zahájen 22. září koncertem Klasika jinak. V sále Zámečku se jej zú-
častnila i maminka jedné z  žaček, zpěvačka a herečka Zora Jandová.
V řevnické »zušce« mohou děti navštěvovat hudební, taneční, výtvarný a lite-
rárně-dramatický kroužek. Výtvarné oddělení pojede 4. 10. do Lidic na výsta-
vu 38. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže, které se účastní umělci
z desítek zemí celého světa, od Koreje po Jihoafrickou republiku. Práce žačky
ZUŠ Řevnice byla mezi oceněnými. (pef)

Bláznivá hra se vrací
do Lesního divadla
Řevnice – Dvě představení crazy
hry Štvanci krásy a mládí (...aneb
Češi of plastic a rádi!), kterou
uvedlo v srpnu Lesní divadlo Řev-
nice, chystají zdejší ochotníci.
„Diváci byli úžasní, ale skoro na
všech představeních mokří. Jednou
jsme pro liják úplně vynechali. Pro-
tože naše termíny provázela 96%
vlhkost, rozhodli jsme se hrát ještě
dvakrát,“ řekla režisérka a autorka
Michaela Šmerglová. Znovu se ope-
rační sál na klinice Butterfly rozsví-
tí v sobotu (18.00) a neděli (17.00)
2. a 3. října. „Jak bude? Snad suché
babí léto! A když ne… sníh narozdíl
od deště padá tiše. Prosím, vezměte
si deky, svařák a koulování zařídíme
my,“ dodala režisérka.                 (šm)

Kina v okolí
KINO LITEŇ
2. 10. 18.00 SOLOMON KANE
9. 10. 18.00 ROMÁN PRO MUŽE

KINO ŘEVNICE
29. 9. 20.00 SHREK: ZVONEC A KONEC
1. 10. 20.00 BUNNY A BÝK
2. 10. 16.00 SHREK: ZVONEC A KONEC
2. 10. 20.00 MAMAS & PAPAS
6. 10. 20.00 KONCERT
8. 10. 20.00 KAJÍNEK
9. 10. 16.00 PLANETA 51
9. 10. 20.00 KAJÍNEK

KINO MÍR BEROUN
27. 9. - 28. 9. 15.30 SAMMYHO DOBRO-
DRUŽSTVÍ 3D
27. 9. - 30. 9. 17.30 a 20.00 (Út+Čt 17.30)
ROMÁN PRO MUŽE
28. 9. 20.00 PAN NIKDO
30. 9. - 4. 10. 20.00 (Pá-Po 17.30 a 20.00)
KAJÍNEK
2. 10. - 3. 10 15.30 POSLEDNÍ VLÁDCE
VĚTRU 3D
5. 10 - 6. 10. 17.30 (St 18.30) POSTRADA-
TELNÍ
5. 10. 20.00 TRIK
7. 10. - 11. 10. 18.30 (Pá 17.30, Po 20.00)
PIRANHA 3D
8. 10. 20.00 HAROLD A MAUDE
11. 10. 13.45 CHLUPATÁ ODPLATA
11. 10. - 12. 10. 17.30 (Pá 15.30) DOPISY
PRO JULII

CLUB KINO ČERNOŠICE
3. 10. 16.00 SHREK - ZVONEC A KONEC
5. 10. 20.00 DOSTAŇ HO TAM
10. 10. 16.00 ČARODĚJŮV UČEŇ 

KINO RADOTÍN
1. 10. 17.00 a 19.30 TOY STORY 3
2. 10. 17.00 a 19.30 DOPISY PRO
JULII
3. 10. 16.00 a 19.00 BAARIA
8. 10. 17.00 a 19.30 KOUZELNÁ
CHŮVA A VELKÝ TŘESK
9. 10. 17.00 a 19.30 BEZ SOUCITU
10. 10. 15.00 MIKEŠ I
10. 10. 17.00 a 19.30 JÁ TAKY

POKŘTĚNO. Starosta Všeradic Bohumil Stibal pokřtil novou desku kapely
Třehusk všeradickým likérem Magdička. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Všeradice, Všeradice
Nové CD kapely Třehusk s písničkami Ajroplán, Švestkový knedlíky,

Dědeček z Brd, Stará nebuď smutná, Strahováček, Za vodou...

Desku si můžete objednat na: trehusk@nasenoviny.net,
či na tel.: 257 720 847, 724 135 824

Slavnostní koncert v kostele sv. Vác-
lava  uzavřel letošní mníšecké Dny ev-
ropského dědictví, do nichž se poprvé,
díky novému faráři Janu Dlouhému
zapojila i mníšecká římskokatolická
farnost. Zájemci si zároveň mohli pro-
hlédnout interiér kostela a farní za-
hradu. 
S programem složeným převážně ze
středověkých svatojakubských a mari-
ánských poutních písní před publikum
podvečer předstoupili Hana Blochová
a Richard Pachman. Od samého po-
čátku, jímž byla známá píseň Svatý

Václave, si posluchače zcela podma-
nili nádherným souzvukem hlasů a
hrou na repliky středověkých hudeb-
ních nástrojů. Ojedinělý soubor latin-
sky zpívaných  písní  vybraných ze sta-
rých kancionálů 13. a 14. století  byl
uzavřen opět písní českou  - Buoh vše-
mohúcí ze 14. stol.  
Na další setkání s Blochovou a Pach-
manem se můžeme těšit u příležitosti
vernisáže Pachmanových obrazů, jež
se uskuteční v létě 2011 v rámci tra-
diční Skalecké pouti na Skalce.
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Karlštejn ukáže třináctou komnatu

Kostelem zněly poutní písně
HANA BLOCHOVÁ A RICHARD PACHMAN SI PODMANILI DIVÁKY

Tipy NN
* Speciální dětské prohlídky »s An-
dělem« nabízí 2. 10. od 16.00 do
19.00 zámek Mníšek pod Brdy. (jad)
* Slavnost ořechů začíná 3. 10. od
13.00 jízdou historických vozů ulice-
mi Ořecha. Součástí programu je vý-
stava největších šachů na světě i po-
kus o překonání světového rekordu v
plivání vlašských ořechů.             (pef)
* Představení pro děti Aprílová ško-
la uvedou 3. 10. od 15.00 ve Fürstově
sále Dobřichovice Eva Hrušková a
Kateřina Hovorková. (vlc)
* Své snímky vystavuje do 3. 10. v
klášteře na Skalce nad Mníškem
známý fotograf Jan Šilpoch.       (mif)
* Beseda s názvem Žijeme podle scé-
náře? se koná 6. 10. od 19.00 v Mod-
rém domečku Řevnice. Besedu na té-
ma vzdělávání se v oboru psycholo-
gie a sebepoznání vede psycholožka
Lenka Brechličuková.                   (pef)
* Kurz Salsy můžete v Clubu Kino
Černošice absolvovat 6. 10. od 19.00
a 20.30.             Michael STREJČEK
* Koncert kytaristky Ivety Novotné
se uskuteční 8. 10. od 20.00 v dobři-
chovickém zámku. (vlc)
* Kapely The Megan Shore, Kissing
The Gravestone a Attic Vanity zahra-
jí 8. 10. od 20.30 v černošickém Clu-
bu Kino. Vstupné 60 Kč.              (mis)
* Vernisáží bude 9. 10. ve 14.00 v
zámku Dobřichovice zahájena výsta-
va obrazů, kreseb a mozaik s názvem
Kořeny. Díla J. Soukupové, L. Bu-
kovcan Gossom, M. Seifertové a M.
Duchnové budou k vidění týden. (vlc)
* Písně a árie W. A. Mozarta, G.
Mahlera a G. Mucha přednesou 9. 10.
od 18.00 v kostele v Karlíku M. Kei-
ko (soprán), F. Zahradníček (basbary-
ton) a J. (klavír). Hostem večera bude
Geraldine Mucha. (vlc)
* Gabriela Demeterová koncertuje
9. 10. od 19.00 hod. v Rytířském sále
hradu Karlštejn. (pef)
* Taneční párty s DJ. Rastym a DJ.
Syndromem je na programu Clubu
Kino Černošice 9. 10. od 20.00. (mis) 
* Výstava soch J. Vaňka a obrazů P.
Vaňkové bude zahájena 9. 10. v kláš-
teře na Skalce. (pef)



Proud návštěvníků se nezastavil
VE VŠERADICÍCH SE KONAL ČTVRTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE O POHÁR M. D. RETTIGOVÉ
V sobotu 18. září bylo na Zámeckém
dvoře ve Všeradicích opravdu živo a
veselo - konal se zde již čtvrtý ročník
kuchařské soutěže O putovní pohár
M. D. Rettigové. Proud návštěvníků
se nezastavil po celý den. Však také
program nabízel širokou paletu zážit-
ků od uměleckých po chuťové. 
Úderem jedenácté hodiny roztočil
moderátor Patrik Rozehnal spolu s pa-
ní Magdalenou kolotoč zábavy. Na
pódiu akci zahájila country kapela Se-
dláci, vyhrával rakovnický Brass band
i dechovka z Dobříše. Program pěkně
doplnily břišní tanečnice, jež předved-
ly svá ladná těla. Kuchaři mezitím vy-
tvářeli menu z netradičního masa: klo-
kana, pštrosa, antilopy a lamy. Vše se
odehrávalo pod dozorem poroty slo-
žené z erudovaných gurmánů, v je-
jímž čele byl operetní pěvec Karel
Bláha, i diváků. Putovní pohár nako-

nec získal Michal Krulich z hotelu
Žebrák. Nechyběly soutěže v pojídání
párků či ovocných knedlíků. Velký

ohlas měla soutěž o nejlepší buchtu,
které se zúčastnilo 18 příchozích.
Pochvalu si zaslouží Vyšehrad 2000
za prvotřídní catering během akce i
SOU Hlinky za přípravu míchaných
nápojů. Celou dobu byla otevřena
nádherná výstava výpěstků všeradic-
kých zahrádkářů.
Na závěr kapela Třehusk se starostou
obce B. Stibalem pokřtila novou des-
ku, která nese název Všeradice, Vše-
radice. Stejnojmennou píseň si pak s
muzikanty zazpívali i návštěvníci.
Chci poděkovat sponzorům, bez nichž
bychom nemohli akci uskutečnit. Už
teď začínáme chystat příští ročník,
který se uskuteční 17. září 2011.

Veronika ČERVENÁ, Všeradice

Věřím, že noví zastupitelé
Všeradic naváží na naši práci

Máme nakročeno do desáté-
ho měsíce letošního roku.
Stávající obecní zastupitel-
stvo se po čtyřech letech ří-
zení obce rozloučilo s obča-
ny na svém posledním veřej-
ném zasedání. Příští zasedá-
ní již bude v novém složení a

s novým programem na další čtyřleté období.
Věřím, že nové zastupitelstvo naváže na prá-
ci svých předchůdců a rozvoj obce bude i
nadále pokračovat. 
Děkuji členům Českého zahrádkářského sva-
zu za překrásnou výstavu ovoce a zeleniny,
kterou připravili již podruhé, a jak bylo patr-
no z počtu vystavovatelů, má vzestupný cha-
rakter. Věřím, že i do budoucna budou pokra-
čovat v těchto akcích. Pevně doufám, že nám
krásné či alespoň obstojné počasí ještě něja-
kou chvíli vydrží a že budeme mít dost času
připravit řádně zahrádky na zimní období.
Dne 15. 10. bude ve Všeradicích kominický
mistr. Zájemci o revizi a vyčištění  komínu  se
mohou nahlásit na obecním úřadě 
Galerie a muzeum M. D. Rettigové je otevře-
na vždy úterý až pátek od 9.00 do 16.00 a
sobota – neděle od 10.00 do 17.00 hodin.    

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Děti lovily prase a
spřádaly nitě z konopí
Děti z osovské školy se vrátily v his-
torii lidstva o miliony roků zpět - ve
Všeradickém muzeu pravěku si vyz-
koušely, jak se žilo našim prapřed-
kům. Prohlédly si expozici s ukázka-
mi archeologických nálezů v okolí a
pokoušely se získat potravu drcením
obilí a pečením placek. Lovily lukem
divoké prase, chytaly ryby, brousily
pazourky na výrobu nástrojů a zbra-
ní, spřádaly nitě z konopí a tkaly lát-
ky. Poznaly, že na věcech,které jsou
pro ně dnes samozřejmé, musel pra-
věký člověk dlouho a tvrdě pracovat. 

Eva NÁDVORNÍKOVÁ, Osov 

CHUTNÁ? Porota kuchařské soutěže
vedená Karlem Bláhou (druhý zleva)
při ochutnávání soutěžních jídel.        

Foto Eva POUSTECKÁ

Všeradův kurýr
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Nohejbalový turnaj
vyhrál tým Neumětel
V sobotu 18. září se na vižinském ví-
ceúčelovém hřišti uskutečnil turnaj v
nohejbale. Zúčastnilo se ho sedm
družstev: Neumětely, Bohemka, Go-
go, Moribundus, Zbytek světa, Pod-
brdy a domácí Vižina. 
Hrálo se ve dvou skupinách mezi se-
bou, postupující družstva ze skupin
se pak utkala vyřazovacím způso-
bem. Celkovým vítězem se stal celek
Neumětel, druhé místo obsadilo
mužstvo z Podbrd a broznová příčka
patří týmu domácích, Vižiny. 
Počasí bylo bezvadné a ceny do tur-
naje také. Hrálo se totiž o sud piva,
a tak se všichni velmi snažili.
Text a foto Kamil HRZAL, Vižina

PŘIJEL CIRKUS. Všeradice v neděli 19. září navštívil cirkus Moravan. Před-
stavení, ve kterém účinkovali klauni, cvičení psi a kozy, navštívilo asi sedmde-
sát diváků. (bos) Foto NN M. FRÝDL

Na Podbrdsku řádí 
zloději, pozor na auta!
Podbrdy, Nesvačily - Karlštejnští
strážci pořádku varují: Na Pod-
brdsku se rozmohly krádeže za-
parkovaných, ale i bezpečnostně
zajištěných aut! 
„Škoda Fabia combi bílé barvy zmi-
zela v Podbrdech mezi 7. a 8. 9.,“
uvedla policejní mluvčí Hedvika Ka-
slová. Auto SPZ 7A5 6358 stálo před
domem majitele. „Našli jsme stopy v
místech, kde zloděj zaparkoval a z
vozu za 170 000 Kč ve dvě hodiny
ráno vyhodil GPS. Od té chvíle je po-
hyb auta neznámý,“ dodala mluvčí.
Další Škodu Fabia - SPZ MBN 95-31
- takřka ve stejný čas kdosi ukradl v
Nesvačilech. Vůz v šedé metalíze a
hodnotě 50 000 korun stál zaparko-
vaný před chatou. (šm)

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 19/2010 (58)





Dospělí předvedli, jak se vlastně skáče
NA HŘIŠTI LETOVSKÉHO SOKOLA SE KONALA DRUHÁ LEŤÁNKOVA OLYMPIÁDA
Leťánkova olympiáda na hřišti Soko-
la Lety zahájila další školní rok. Or-
ganizátor sportovního klání -  Rodin-
né centrum Leťánek při této příleži-
tosti prezentoval nové i již osvědčené
kroužky a kurzy pro děti i dospělé.
V závodech odrážedel a kol, ve sko-
cích do dálky i v pytlích a v přetaho-
vání lanem mohly děti i dospělí po-
měřit své fyzické možnosti. V mezi-
čase závodů se děti bavily tradičními
rybičkami, hodem na cíl nebo šipka-
mi či ve lžíci přenášely ping-pongo-
vý míček.
To, že příklady táhnou, se projevilo
při skocích do dálky. Poté, co malé

děti začaly předvádět své nesmělé
skoky do písku, přítomní tatínkové i
maminky přestali poučovat a před-
vedli, jak se vlastně skáče. Skvělých
výsledků dosahovaly děti i dospělí ve
skocích v pytli, kdy výsledek mnoh-
dy prozradil až fotoaparát se zázna-
mem závodu. Tak těsné výsledky
jsme zaznamenávali!
V přestávce mezi sportovními výko-
ny se předvedly reprezentantky vše-
norského Sportovního centra. Před-
stavily soutěžní sestavu aerobic team
show, kterou s nimi nacvičila trenér-
ka Katka Černá z Řevnic. Děvčata si
s tímto vystoupením vybojovala 12.

místo v celorepublikovém soutěžním
klání v aerobiku juniorek. 
Protože všichni zúčastnění byli vý-
borní, medaile neminula nikoho, kdo
si ji chtěl zasloužit – vyrobily si ji
snad všechny zúčastněné děti, mno-
hokrát i pro své rodiče, z dýňových
semínek, kukuřice, fazolí, rýže nebo
čočky zdobně nalepené na kulatý zá-
klad medaile. V závěru si je všichni
hrdě pověsili na krk a vyzvedli diplo-
my od Sokola Lety. Rozdělovaly se i
dárky od sponzorů akce.
Děkujeme malým i velkým sportov-
cům za skvělé výkony, při kterých se
dobře bavili soutěžící i přihlížející.
Velký dík Jiřince Králové za skvělou
výtvarnou dílnu.

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Starosta Letů: Prosím
všechny, pojďte volit!
Vážení čtenáři! Nastal podzim a volby jsou
již opravdu za dveřmi. Všichni bilancují a
hodnotí uplynulé čtyři roky. Já jsem pře-
svědčen, že se toho v naší obci, v Letech,
podařilo dost. Jsou tady věci, které jsme
ještě nezrealizovali a které jsme museli od-
ložit. Na ty se bude muset zaměřit nové za-
stupitelstvo. Všechny chci jen poprosit, ať
jdou k volbám. Ať je výsledek voleb oprav-
du volbou většiny. Věřím, že nově zvolená
zastupitelstva budou pokračovat v započa-
té práci svých předchůdců. Že všechno, co
se dosud udělalo, nebude jen špatné, pro-
tože jsem přesvědčen, že náš region se stá-
le mění k lepšímu. Jsem starostou dvanáct
let a s kritikou se setkávám poměrně často.
Kritizovat umíme všichni dobře. Většinou
ti, co kritizují, nejsou ochotni toho pro os-
tatní mnoho udělat. A někoho nebo něco
pochválit, to je opravdu velká výjimka. V
minulém volebním období bylo v našem
regionu dokončeno spousta projektů a ak-
cí, které si pochvalu zasloužily. Věřte, že
pro každého starostu, zastupitele, projek-
tanta, pořadatele nebo trenéra je i malá
pochvala impulsem do další práce. Roz-
hlížejme se okolo sebe, posuzujme, kriti-
zujme, ale i trochu chvalme - všechno není
jen špatné. Myslím, že se nám okolo Be-
rounky žije docela dobře. Krásný podzim
přeje Jiří HUDEČEK, starosta obce Lety

TO BUDE DÁLKA. Skok do dálky si
na Leťánkově olympiádě s dětmi vy-
zkoušeli i dospělí.  Foto Jiří TESAŘ

Letovský zpravodaj
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Na tři desítky pedagogů a sociálních
pracovníků se sešly v Dětském domo-
vě Lety, aby se poradily, jak řešit ná-
ročné situace, s nimiž se při práci se
sociálně handicapovanými dětmi set-
kávají. „Samozřejmě, že existují po-
rady ředitelů, vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků atd. My ale chceme
vytvořit platformu k velmi neformál-
nímu setkávání lidí, kteří pracují s
dětmi žijícími v domovech, a mohou
si na základě konkrétních příkladů z
praxe vzájemně prezentovat řešení

modelových situací,“ uvedla Blanka
Strouhalová z letovského domova.
Vychovatelům, sociálním pracovní-
kům i ředitelům, kteří se v Letech se-
šli, dělají nejvíc starostí děti, jež jsou
současně psychiatrickými pacienty.
Příště se proto chtějí dozvědět, jak
předcházet riziku sebevraždy a sebe-
poškozování či jak reagovat na agre-
si. Zaujalo i téma represe a motivace,
odměn a trestů či šikany. Příští setká-
ní se bude konat v listopadu. 
Adéla RYŠAVÁ, Dětský domov Lety

V Leťánku můžete korálkovat i cvičit jógu
Leťánek v Letech svojí Olympiádou zahájil pravidelné kroužky a kurzy pro děti
i dospělé. Konají se za podpory obce Lety v obecním sále U Kafků a v místní
knihovně.
Pro tvořivé děti od 2,5 let je na čtvrtek od 16.30 připravena dílna keramiky a
výtvarky, pro děti o málo starší v úterý od 15 hodin v knihovně korálkování. V
úterý od 16.00 na nejmenší čeká jóga pro děti s oblíbenou lektorkou Veronikou
Zimovou. Od 17.00 můžou nastoupit starší děti - cvičení pro radost má připra-
vené Aďka Hobotová. Ve středu dopoledne se schází Batolata v akci a ve čtvr-
tek od 15.30 je pro tancechtivé kluky a holčičky pořádán program s tanečky.
Pro kojence ve věku 4 – 12 měsíců vede program Říkanky a hrátky pro nejmen-
ší fyzioterapeutka Radka Geffertová.
Dětem od 4 let výše je určen kurz Angličtina pro děti, který má jednu origina-
litu. Se svým dítětem můžete na kurz přijít i vy, rodiče. Naučíte se, jak své dítě
doma angličtinu naučit, takže po skončení kurzu můžete dále pokračovat a pro-
cvičovat společně. Kurz začíná v úterý 5. října.  
Leťánek nabízí kurzy i pro dospělé. V pondělí odpoledne je na programu kon-
diční cvičení, v úterý dopoledne se v letovské knihovně cvičí jóga. Úterý patří
němčině i italštině, středa dopoledne angličtině. Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Cyklostezka propojí 
Beroun s Prahou
Vloni byla zkolaudovaná cyklostezka
Řevnice-Lety-Dobřichovice. Dotaci
ve výši 100 % nákladů na stavbu zís-
kal svazek obcí Region Dolní Be-
rounka. Cyklostezka je v provozu a je
na ní opravdu čilý provoz. I přes po-
čáteční nesouhlas některých obyvatel
regionu je využívaná místními i turis-
ty. Rád bych, aby se po volbách pok-
račovalo v budování cyklostezky do
obou směrů - na Třebaň i na Všenory.
Oba plánované úseky jsou součástí
cyklogenerelu Středočeského kraje.
Stezka má časem propojit Beroun s
Prahou a stát se součástí páteřní tra-
sy Eurovello.             Jiří HUDEČEK

Aktuální informace o dění v Letech 19/2010 (2)

Vychovatele zajímají sebevraždy
V LETECH SE SEŠLY TŘI DESÍTKY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
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S naším krajem je spojeno mnoho
legend trampingu. Dočtete se o
nich v Našich novinách. Dnešní díl
je věnovaný legendárnímu písnič-
káři Karlu Hašlerovi.                (NN)

K umělcům, kteří měli co do činění s
poberounským regionem, patří i ne-
smrtelný písničkář, herec, skladatel,
spisovatel, dramatik a režisér Karel
Hašler. I když  s největší pravděpo-
dobností nebyl skautem a netrampo-
val, jeho písničky i po více než 70
letech od svého vzniku znějí u tábo-
ráků. Zvláště tehdy, sedí-li u nich
příslušníci generací dříve naroze-
ných. Ostatně, řada z jeho skladeb,
jejichž počet dosáhl úctyhodného
čísla 300, zlidověla a těžko se i dnes
najde někdo, kdo by jich aspoň  pár
neznal - a to i mezi mladými.  
Karel Hašler se narodil v roce 1879
v Praze na Zlíchově jako syn kováře.
Měl se stát rukavičkářem, ale lákalo
ho divadlo, a proto od mládí vystu-
poval jako ochotník. Od roku 1897
hrál ve smíchovském divadle Pavla
Švandy. Krátce pobyl v Táboře,  hrál
i  v brněnském Národním divadle a v
divadle v Lublani, kde účinkoval v
činohře i opeře. V roce 1903 byl při-
jat do Národního divadla v Praze, ze
kterého byl v roce 1916 propuštěn
pro zmeškaná představení. To těžce
nesla jeho žena Zdena (sestra sklada-
tele Rudolfa Frimla), která nelibě
nesla i jeho bohémský život a  vystu-
pování v kabaretu.
Hašler se začal živit svými písněmi a
kuplety a v roce 1919 si otevřel vla-
stní hudební vydavatelství.  

Vraťme se však k jeho kontaktu s na-
ším regionem.  V roce 1915 natočil
jako vstupní »entrée« pro hru provo-
zovanou ve Varieté (tam hostoval i
jako člen Národního divadla) Pán
bez kvartýru krátký film s názvem
České hrady a zámky. Film začíná
záběry hradů Bezděz, Točník a
Karlštejn, kde se usadí Hašler v res-
tauraci. Jeden z hostů ho zde upozor-

ní, že  večer hraje ve Varieté. Jelikož
mu ujede vlak, vydá se do Prahy pěš-
ky. Na silnici  přepadne auto a šofé-
ra donutí jet pozpátku do Prahy.  Ně-
kde v Bráníku mu ujede parník, pro-
to pokračuje v cestě motorovým člu-
nem a nakonec tramvají.  V bytě se
rychle převlékne a po střechách se
dostane až do Varieté. Na jeviště pak
krbem vstupuje živý Hašler.   

Ve třicátých letech všestranný umě-
lec zaznamenal velký zájem o tram-
ping a trampské písničky. V roce
1933  Hašler jako režisér natočil film
Srdce za písničku, do níž složil jako
ústřední melodii, trampskou baladu s
názvem Proč‚ si si!? Tento hudební
žánr si oblíbil a na sklonku 30. let
byl členem poroty soutěží tramp-
ských písní, které pořádal v pražské
Lucerně časopis Ahoj na neděli. Aby
osvědčil náklonnost trampským sou-
borům a bardům, věnoval pro vítěze
této soutěže i pohár. 
Nemohu se nezmínit o jeho vlastene-
ckém cítění, které se mu stalo nako-
nec osudným. Jeho Česká písnička
se stala neoficiální hymnou v dobách
dobrých i zlých. Při exteriérech natá-
čení Drdova Městečka na dlani bavil
kolegy zpěvem svých skladeb. Jedna
z nich zpívaná na melodii Hochů od
Zborova ho stála život: Hoši od ges-
tapa, vy tu klidně spíte, vy se odtud
domů nikdy nevrátíte. Nevrátíte vy se
nikdy domů zpátky, budou pro vás
plakat otcové i matky...
Dne 2. 9. 1941 byl zatčen a odvezen
gestapem do Prahy. Po výsleších byl
převezen do koncentračního tábora v
Mauthausenu. Zde složil poslední
písničku: Hlava mi klesá uprostřed
boje, dech poslední patří jen vám, vy
Čechy krásné, vy Čechy krásné; ty
Praho moje! Budete žít, já umírám... 
Konec legendárního písničkáře byl
krutý. Podle svědectví spoluvězňů
byl Karel Hašler dozorci přivázán
pod sprchu a poléván ledovou vo-
dou, až dokonal. Psal se 22. prosinec
1941. Vladimír ROGL, Stehelčeves

Přestože český národ příliš velkou
zbožností nevyniká, svatého Václava
si od nikoho vzít nedá a vzdává mu
od pradávna úctu nejvyšší. I v našem
regionu je řada míst, která se k to-
muto nejvýznamnějšímu Přemyslovci
vztahují. Jenom jejich výčet by stačil
na samostatný text. 
Život našeho národního světce za-
znamenaly legendy velmi rané - do-
konce už z poloviny desátého století.
Staroslověnské i latinské legendy ve-
lebily jeho zbožnost, štědrost k chu-
dým a ochotu pomáhat vždy a všude.
Národ si však svého knížete posadil
na koně a přestože se sám svého ča-
su pokořil před mocnějším soused-
ním vladařem, kterému přislíbil ode-

vzdávat pravidelně 500 hřiven stříb-
ra a stádo skotu, stal se v lidovém
pojetí dokonce vojevůdcem bájných
blanických rytířů. Ostat-
ně, zhojená sečná rána
na jeho lebce dokládá,
že nebyl zbabělcem, který by se vy-
hýbal boji. 
Legenda nabývala na síle, kterou ne-
ohrozil ani Jan Hus či Jan Nepomuc-
ký a chorál „Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě...“ byl sly-
šet na válečných i mírových polích.
Pamětníci osudových let národa do-
sud vzpomínají na to, jak zněl tento
hymnus za nacistické  okupace či po
srpnu v osmašedesátém. Svatý Vác-
lav se stal jednoznačně symbolem

české státnosti; jeho obraz je na pe-
četích zemského soudu i pražské uni-
verzity, před sochou sv. Václava byly

v roce 1848 formulovány
české státoprávní poža-
davky a v roce 1918 čte-

na zpráva o vyhlášení českosloven-
ské samostatnosti. Pod pražskou so-
chou sv. Václava začínala i většina
shromáždění v dobách „slávy, utrpe-
ní či vzdoru“.  Ostatně, v živé pamě-
ti zůstávají mohutná shromáždění z
roku 1989, která otřásla komunistic-
kým režimem víc, než cokoliv jiného.  
Není také divu, že této slavné tradice
se občas chopila síla, která má s ná-
rodem velmi málo společného. Ale
žádný řád protektorátní svatováclav-

ské orlice nemohl vzít knížeti jeho
kredit a vážnost. Jméno Václav (což
jak praví kronikář Kosmas znamená
»více slávy«) nosí i představitel čes-
kého státu současného, shodou okol-
ností druhý toho jména. Možná své-
ho patrona ctí. Pokud ano, pak bych
se velice přimlouval za znovuzavede-
ní jednoho dobrého zvyku - a to kaž-
doroční vyvezení sto dvaceti volů ně-
kam do ciziny. Pronásobíme-li si dvě
kopy dobytčat s dvaceti lety působe-
ní posledních dvou Václavů na Hra-
dě, docházíme k docela úctyhodné-
mu počtu individuí, bez nichž by se
nám lépe dýchalo a vládě vládlo. K
tomu nechť nám dopomáhá Bůh!

Vladimír ROGL, Stehelčeves

LEGENDÁRNÍ PÍSNIČKÁŘ. Karel Hašler s kytarou. Foto ARCHIV

Z Karlštejna jel Hašler autem, pozpátku
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 11)

Vyvezme zase každý rok sto dvacet volů do ciziny!

DOBRÝ DEN!
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Štěně z Letů poputuje do Dubaje...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Pán posílá snímky rodiny a my pole-
vujeme. Třeba je to osud, říkáme si….
Možná nás mělo hned v první chvíli
napadnout, že jeho druhý dotaz ne-
zněl: Jakou mají pejsci povahu? ale
Kolik stojí? Říkáme cenu standardní
pro všechny zájemce. Pán je spoko-
jen a ihned posílá vše, co musí pej-
sek před cestou podstoupit: vakcina-
ce, krevní testy, zdravotní certifikáty,
atd. Sami kontaktujeme ambasádu,
veterinární správu i naše velvyslane-
ctví v Dubaji a zjišťujeme, že nákla-
dů i razítek bude mnohem víc. Vyčís-

lujeme všechny a zasíláme pánovi.
Po intenzivní komunikaci najednou
týden »ticho«. Oddechli jsme si: Od-
radila ho suma i zjištění, kolik stojí
samotný let (20-30.000 Kč). Po týd-
nu opět telefonát s ujištěním, že o
našeho pejska moc stoji. Začíná pra-
vé »arabské« vyjednávání. Pán při-
znává, že kontaktoval více chovatel-
ských stanic Hovawartů v ČR, že jin-
de má lepší nabídky a zda i my sleví-
me. Pánovi doporučujeme, ať se ob-
rátí jinam. Ještě jednou zkouší slevy

– přeci se pejsci narodili v den jeho
narozenin… Stojíme za svoji nabíd-
kou a čekáme na vyjádření.
Poslední zprávy máme z internetu od
jiných chovatelů. Pán z Dubaje oslo-
vuje všechny možné chovatele i v za-
hraničí. Oddechli jsme si podruhé -
naše štěňátka se budou mít s novými
páníčky, kteří nás postupně oslovují,
krásně v našem mírném podnebí a
věříme, že pánovi se podaří najít
toho PRAVÉHO za PRAVOU cenu!

Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

Zadnotřebaňská málotřídka si připomněla 20 let svého trvání. K odpolední
oslavě, jež se konala 17. září, se sešli současní žáci i absolventi, učitelé,
zaměstnanci nynější i bývalí, rodiče, přátelé a všichni, kdo chtěli zavzpomí-
nat, jak to bylo, když se školička otvírala. Mohli také zhlédnout fotografie i
diapozitivy. Děti nejvíce zajímaly vystavené školní i družinové kroniky. Sou-
částí programu, na který pozvala ředitelka Božena Musilová, bylo opékání
buřtů. Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň, foto Pavla PETROVÁ

Buďme zodpovědní!
S ohledem na tíživou situaci ohledně
vyvážení odpadních jímek z důvodů
plných kapacit ČOV v okolí jsme hle-
dali přijatelná řešení – bohužel se
vždy promítnou v ceně. Jedna alter-
nativa je objednat si vývoz u VaK Be-
roun (tel: 311 747 123 ), který dispo-
nuje cisternami o objemu 11 a 12m3.
Vyvezení 12m3 stojí cca 2.600 Kč.
Další alternativa je p. Hlavatý, který
vyveze 8m3 a za 1m3 si počítá 247,50
Kč (pokud jej vezmou Černošice ) a
267 Kč v případě odvozu do Berouna.
P. Hlavatý zajišťuje hlavně vývozy u
čísel popisných. Majitelům chat mo-
hu doporučit dohodu několika souse-
dů, kteří by naplnili cisternu VaK a o
náklady se podělili. Je to věc nepří-
jemná, ale prosím všechny: Chovej-
me se zodpovědně ke svému prostředí
a studnám. Věřím, že se situace brzy
zlepší. Lubomír SCHNEIDER,

starosta Zadní Třebaně

Hlásná Třebaň – Důstojný klid
pro osamělé. Tak lze charakterizo-
vat počin hlásnotřebaňských rad-
ních, kteří nechali na náklady ob-
ce opravit velkou hrobku, jíž se je-
jí majitelé vzdali.
„Hrobka místního statkáře pana Ve-
selého, jehož příbuzní se jí vzdali,
byla v neutěšeném stavu. Proto se
radnice nedávno rozhodla »daru«

smysluplně využít,“ uvedla tajemni-
ce obce Ilona Gartová. Obec bude v
hrobce situované na zdejším hřbito-
vě ukládat posmrtné ostatky těch mí-
stních občanů, kteří nikoho nemají, a
zemřou opuštění. „Hrobka byla za
37 000 Kč opravena a záhy v ní spo-
činou ostatky dvou našich spoluob-
čanů, kteří odešli nedávno zcela osa-
moceni,“ dodala Gartová.            (šm)

Třebaňská málotřídka oslavila narozeniny

Obec dostala dar, hrobku 
ILONA GARTOVÁ: „OPRAVA STÁLA TŘICET SEDM TISÍC.“

OPRAVUJÍ POTOK. Halounský potok byl loni v létě poškozen velkou vodou.
Na základě naší žádosti zpracovala správa toku projekt na celkovou rekon-
strukci od mostu ve Svinařích (na snímku) až k soutoku Halounského a Svi-
nařského potoka. Budou se odtěžovat nánosy, opravovat jezy, koryto potoka
i mostky a vpusti. Bylo nutno pokácet i pár stromů, které byly náletově vrost-
lé do tělesa potoka. Práce mají být ukončeny do konce zimy.

Vladimír ROZTOČIL, starosta Svinař, foto NN M. FRÝDL

Pes spadl do jímky,
zachránili ho hasiči
Řevnice, Čisovice - Nejen lidi musí
tahat z bryndy hasiči - čas od času
jsou voláni i na pomoc zvířatům.
Řevničtí v polovině září zachraňo-
vali život psovi.
„Spadl do pět metrů hluboké jímky,
jež se nacházela v sousedství pozem-
ku majitelky zvířete“ uvedl k přípa-
du, který se stal v Čisovicích, jeden z
řevnických profesionálů Pavel Vinte-
ra. „Hasiči ke zvířeti slanili a pomo-
cí vyprošťovací trojnožky ho vytáh-
li,“ dodal. Hasiči místo zabezpečili
proti dalšímu pádu. (mif)

Dle paragrafu...
POZOR NA AUTA! V posledních
týdnech výrazně přibylo vykrade-
ných aut, hlavně v Černošicích, Dob-
řichovicích a Letech. „Zloději rozbíjí
boční okénka vozů a kradou navigace
a vše co najdou uvnitř,“ uvedl řevnic-
ký policista Jiří Dlask.                  (mif)
SLUNEČNÍKY ZMIZELY. Dva
obří slunečníky, které stály na zah-
rádce restaurace U lípy v Litni, kdosi
ukradl. Škoda je 14 000 korun. (šm)
TROCHU PIL... Řidič vozu Ford
Escort, jehož při silniční kontrole u
kempu v Karlštejně zastavili karlš-
tejnští policisté, prý trochu večer pil.
Muž z Dobříše nadýchal 0,61 promi-
le - byl mu odebrán řidičák.         (šm)

Bulíčka pozdravil 
pražský arcibiskup
Řevnice, Praha - Mezinárodní
policejní motorkářský klub Modří
rytíři měl sraz v Praze. Zdravot-
nický doprovod mu zajišťovala
motorka řevnické záchranky . 
Osmdesáti strojům požehnal arcibis-
kup Dominik Duka. „Pan arcibiskup
se zajímal o naši záchranářskou mo-
torku a poděkoval nám, že se staráme
o lidi,“ řekl šéf záchranky Bořek Bu-
líček. „Podali jsme si ruce, a i když
nejsem věřící, udělalo to na mě silný
dojem,“ dodal. »Rytíři« pak na Sta-
roměstském náměstí předali šek na
30 000 Kč i hračky dětské onkologii
nemocnice v Motole. (lup)

Z našeho kraje
* Poslední veřejné zasedání před ko-
munálními volbami uspořádá radnice
Hlásné Třebaně a Rovin 1. října od
19.00 v místní restauraci Česká hos-
poda Na růžku. (šm)
* Provoz na trati mezi Plzní a Pra-
hou byl přerušen 22. 9. od časného
rána. „Osobní vlak v 6.20 strhl trakč-
ní vedení,“ uvedl mluvčí Správy že-
lezniční dopravní cesty Pavel Halla.
Mezi Berounem a Zdicemi vlaky ne-
projely ani v jednom směru a nabíra-
ly velká zpoždění. (mif)
* Farmářské trhy v Černošicích se
konají každou lichou sobotu, vždy od
8 do 11.00 před hotelem Kazín. Nej-
bližší trhy se uskuteční 2. 10.      (pef)
* BMW a škodovka se srazily 18. 9.
na silnici nad Řevnicemi směrem na
Mníšek. Nehoda se obešla bez zra-
nění. „Půl hodiny, během níž jsme
likvidovali uniklé provozní kapaliny,
byla silnice zcela uzavřena,“ uvedl
hasič Pavel Vintera. (mif)
* Nehoda motocyklu a terénního au-
ta se stala mezi Hlásnou Třebaní a
Karlštejnem. Řidič motorky byl pře-
vezen se středně těžkým zraněním
do nemocnice v Motole.             (lup)
* Tři zranění. Takový je účet srážky
dvou aut mezi Černošicemi a Rado-
tínem. „K havárii mercedesu a re-
naultu vyjelo dvacet hasičů z Prahy,
Řevnic a Mokropes,“ řekl řevnický
hasič Pavel Vintera s tím, že hasiči
posypali několik set metrů dlouhou
skvrnu od pohonných hmot.      (mif)
* S  blížící se zimou ošetřují řevnič-
tí záchranáři víc úrazů spojených s
řezáním dřeva. Během uplynulých
14 dnů vyjížděli k několika lidem
pořezaným na cirkulárce. V polovině
září si třicetiletý muž ve Všenorech
uřízl prst. (lup)
* Osobní vlak srazil uplynulou ne-
děli muže na přejezdu mezi Černoši-
cemi a Mokropsy. Muž, jenž se zřej-
mě snažil doběhnout vlak, byl s těž-
kým zraněním převezen vrtulníkem
do nemocnice v Motole. (lup)

PSÍ MÁMA. Maminka letovských
štěňátek, z nichž jedno málem našlo
nový domov ve Spojených Arabských
Emirátech.               Foto Jiří TESAŘ
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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

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Na jaře se uskutečnil v řevnické farnosti dopoled-
ní kurz Alfy. Setkání se budou konat i na podzim -
každé úterý od 5. října. Nově vyjde »Alfa tým«
vstříc hojnému počtu zájemců o večerní kurz.
Alfa je jedenáctitýdenní cyklus setkání s promlu-
vami a prostorem pro debatu nad základy křes-
ťanství. Nejedná se o teologické vyučování, ale o
neformální setkávání s možností diskuse v malých
skupinkách. Pokud máte chuť se společně zamys-
let nad slovy dobro, pravda, láska, odpuštění,
přátelství, přijďte mezi nás. A proč ALFA?
A bsolutně pro každého, kdo se chce dozvědět víc
o křesťanství.
L imonáda aj. občerstvení. Společné jídlo dává li-
dem příležitost se spřátelit.
F ůra legrace. Základy křesťanské víry je možné
poznávat uvolněně a s humorem.
A tmosféra přátelství, kde se každý může zeptat,
na co chce, a projevit svůj názor.
Právě přátelské atmosféry si hosté na Alfě nejvíce
cení. „Na Alfě se mi nejvíce líbilo příjemné pro-
středí a srozumitelně podané přednášky,“ uvedl
jeden z účastníků jarního běhu. „Díky kurzům Al-

fa jsem začal přemýšlet nad svým dosavadním ži-
votem a svým počínáním,“ dodal další.
Kurz je veden týmem spolupracovníků a je zdar-
ma. Dle svého uvážení a možností můžete přispět
na občerstvení. Absolvováním kurzu se k ničemu
nezavazujete! Nemusíte se zúčastnit všech setká-
ní, i když věříme, že Vám s námi bude dobře. 
Kurzy Alfa vznikly kolem roku 1990 v anglikánské
církvi v Londýně. Měly velký úspěch, přinesly po-
vzbuzení mnoha lidem a postupně se rozšířily do
křesťanských církví po celém světě. V Česku koor-
dinuje kurzy Křesťanská misijní společnost.
V řevnické faře na náměstí Krále Jiřího se kurz
bude konat od 5. 10. do 14. 12., vždy v úterý od
19.00 do 21.30. Součástí kurzu bude i společný
půlden s obědem. Přihlásit se může každý, kdo se
chce více dozvědět o křesťanství, zastavit se, spo-
lečně se zamýšlet a získat nové přátele. Je také
možné přihlásit se jen na úvodní setkání, event. se
připojit během kurzu. Bližší informace na tel.:
774 625 502 nebo na e-mailové adrese: alfa.rev-
nice@seznam.cz.
Jitka FOLEJTAROVÁ, vedoucí kurzu Alfa, Lety

V anketě občanského sdružení
SALTO, které se v říjnových ko-
munálních volbách hodlá ucházet
o hlasy zadnotřebaňských voličů,
dnes odpovídá Mgr. František
CHLAŇ a Petra FRÝDLOVÁ.
Jaká je vaše profese?  
František Chlaň (FCH): Vystudo-
val jsem anglistiku a filozofii. Učím
angličtinu, specializuji se na výuku
pomocí dramatických aktivit a diva-
dla. Letos poprvé otvírám kroužek i
pro třebaňské školáky. Na gymnáziu
vedu kurz kritického myšlení, příle-
žitostně překládám. 
Petra Frýdlová (PF): Dříve jsem
pracovala v cestovním ruchu, nyní
jsem obchodní zástupkyní zahranič-
ní firmy, která obchoduje s hutním
materiálem. Teď jsem ovšem na ma-
teřské - doslova před pár dny se nám
narodila dcera Anežka.
Jak trávíte volný čas?
FCH: V podstatě ho dělím mezi ro-
dinu a přípravu na výuku. I když to
druhé mezi volnočasové aktivity vla-
stně moc nepatří... Rád fotím, jezdím
na kole. Kdyby se mi na stole pořád
nekupila odborná literatura, sedl
bych si o prázdninách k beletrii.
PF: S manželem a dětmi podnikáme
výlety do přírody, po památkách, rá-

di vyrážíme na kolech po okolí i na
dovolenou, v zimě na lyže. Relaxuji
také prací na zahradě či na chalupě.
Jaká je vaše ideální představa Zad-
ní Třebaně za deset let?

FCH: Čilý kulturní život podporo-
vaný obcí, pěkně vyřešená náves,
bezpečné cesty i pro pěší a cyklisty,
spokojení školáci a hlavně hodně
milých a aktivních lidí. 

PF: Za deset let by Třebaň mohla
být vesnicí roku. Určitě na to má. Je
to obec s bohatou historií, krásně si-
tuovaná, s nádhernou přírodou. A
hlavně, je tu spousta schopných lidí,
kteří by Třebani mohli pomoci. Za
deset let by ve Třebani měl být hoto-
vý vodovod, kanalizace, chodníky i
dětské hřiště, upravená náves i obec-
ní úřad, lépe umístěné kontejnery a
ve stavu, který je běžný v civilizova-
ných zemích. Zlepší se komunikace
s lidmi, kteří mají chuť a možnosti
Třebani pomoci, nebudou se spřádat
nesmyslné plány o fotbalovém hřišti
za mnoho milionů stranou obce...
Čím byste mohl/a přispět v zastupi-
telstvu obce?
FCH: Schopností vést dialog s ji-
ným názorem. Snažím se nejdříve
porozumět a teprve potom soudit.
Střet názorů nevnímám jako boj o to,
kdo vyhraje, ale jako šanci nalézt
optimální řešení. 
PF: Mohla bych snad pomoci zlepšit
komunikaci, přispět k rozvoji kultur-
ního a společenského dění v obci,
dát o obci vědět… Určitě bych se z
plných sil snažila o to, aby se nám
všem ve Třebani žilo lépe.
Blanka HOVORKOVÁ MAŘÍKOVÁ

SALTO, Zadní Třebaň

V neděli 19. 9. se na plotě dětského
hřiště v Řevnicích objevily barevné
fáborky a ze vstupní branky zmizel
zámek. Jasné znamení, že se hřiště
otevřelo příchozím.  A bylo jich op-
ravdu hodně! Děti se vydováděly v
soutěžích, na jejichž průběh pozorně
dohlížely berušky, Třehusk hrál, pivo
se točilo, klobásy opékaly…. Zkrát-
ka velmi povedené odpoledne.
Od té doby je na hřišti každý den
spousta dětí.  Jsme rádi, že se jim
tam líbí a doufáme, že tomu tak bude
hodně dlouho. Proto prosíme ma-
minky a tatínky, když uvidí, že ně-
kdo zařízení hřiště ničí, aby neváha-
li vandaly vykázat do patřičných me-
zí. Nyní se o provoz a údržbu hřiště
stará město Řevnice, potažmo Ekos.
Tam je třeba nahlásit, pokud by byl

nějaký herní prvek poškozen, či něco
by nebylo v pořádku. Telefonní číslo
najdete v provozním řádu u vchodu.
Areál patří sdružení Dětské hřiště
Řevnice a bude tomu tak ještě tři ro-
ky, po takzvanou dobu udržitelnosti
projektu. To vyplývá z podmínek po-
skytovatele dotace, jímž je regionál-
ní operační program Středočeského
kraje. Potom se hřiště stane majet-
kem města. Sdružení si musí pone-
chat finanční rezervu na účtu pro pří-
pad, že by bylo nutné něco opravit či
vyměnit. Věříme, že takových udá-
lostí bude co nejméně a za zbylé pe-
níze budeme moci pořídit další herní
prvek či jinak hřiště dovybavit.

Martin SUDEK, Jiří BUCHAL,
Zuzana HLISTOVÁ, 

Dětské hřiště Řevnice

SALTO. Kandidáti sdružení Salto do zastupitelstva Zadní Třebaně. Petra
Frýdlová a František Chlaň v kroužcích. Foto Blanka HOVORKOVÁ

Třebaň za deset let? Vesnice roku!
ZADNOTŘEBAŇSKÉ SDRUŽENÍ SALTO PŘEDSTAVUJE SVÉ KANDIDÁTY DO ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB

Caparti dováděli, na soutěže dohlížely berušky
V ŘEVNICÍCH POD HÁZENOU BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO ZBRUSU NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Na kurzech zažijete »fůru legrace«
MÁTE CHUŤ SE SPOLEČNĚ ZAMYSLET NAD SLOVY DOBRO, PRAVDA, LÁSKA...?

Mopeďáci kroužili Podbrdskem
Spanilá jízda Svinařských mopeďáků se konala 4.
září. Za účasti 101 jezdců a jezdkyň jsme se vyda-
li na projížďku podbrdským krajem. Trasa vedla
přes Hostomice do Hluboše. Zde byl oběd a poté se
pokračovalo přes Pičín, Libomyšl, Vinařice, Všera-
dice, Liteň zpět do Svinař. Po příjezdu byl vyhod-
nocen nejtěžší majitel malého stroje - Láďa Palek z
Kublova (145 kg) a největší smolař - Martin Zíma
ze Svinař. Nejvzdálenější účastník dorazil ze Žam-
berka. Počasí se vydařilo a do cíle nedojelo jen 5
účastníků.                 Vladimír ROZTOČIL, Svinaře

A JEDEM! Děti se při slavnostním otevření hřiště v Řevnicích jaksepatří vy-
řádily. Foto NN M. FRÝDL

Předseda Cvanciger skončil,
vystřídal ho starosta Sokola
Po dlouholetém úspěšném působení v čele řevnic-
ké ODS odchází její dosavadní předseda Mirek
Cvanciger. Ve funkci jej vystřídal Ing. Petr Kozák,
podnikatel a starosta Sokola Řevnice. Patří mezi
zakládající členy ODS a předseda celorepubliko-
vé Kontrolní komise. Místní sdružení chce být po
změně vedení více komunikativní a intenzivněji se
podílet na společenském životě Řevnic. Příště
vám představíme našeho kandidáta na místo řev-
nického starosty. Petr KOZÁK, Řevnice
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Na Kaskadérskou show aneb Ať žijí
rytíři rok poté jsme s dětmi vyrazili
11. září do Říčních lázní na radotín-
ském ranči. Netradiční odpoledne,
jež pokračovalo do pozdního večera
vystoupením muziky, mělo podtext
natáčení  filmové pohádky Ať žijí ry-
tíři. Navíc se tu křtila stejnojmenná
kniha. Kaskadérská show, kterou us-
pořádali pánové a dámy ze spolku
Caballos, měla u nadšených diváků,
hlavně milovníků koní, velký úspěch.
Bylo opravdu na co se dívat, mnoho
z nás nevěřícně sledovalo, čeho vše-
ho jsou lidé za jízdy na koni schopni.
Třešničkou na pomyslném dortu bylo
vystoupení Ludvíka Novotného, jenž
přihlížejícím poskytl podívanou, při
které se tajil dech - ohňovou show. Je
známo, že zvířata se ohně bojí, kůň,
s nímž Novotný probíhal ohněm, byl
svým majitelem dle slov konferencié-

ra zachráněn ve 4 letech před utra-
cením. Od té doby krásné zvíře své-
mu pánovi bezvýhradně věří, a bylo
to na jejich společném výkonu vidět.
Zvíře nezaváhalo, ani když se na je-
ho hřbětě kaskadér ze spolku Cabal-
los zapálil! Kromě adrenalinových
zážitků bylo možné zhlédnout pře-
krásné, ladné vystoupení koňské dre-
zury, potkat se s herci z pohádky či
zažít rytířský turnaj. Malými návště-
vníky byly s velkou radostí přijaty
soutěže v historických disciplínách. 
Když mám jednou za týden možnost
obejmout koňský krk, položit se na
jeho hřbet a chvilku s ním pobýt, ří-
kám si: Máme to ale štěstí, že tu s
námi jsou! A když se jim dívám do
očí a svým čelem se dotýkám jejich,
vím, že svět je stále ještě místo, kde
se dá žít...    Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

V květnu letošního roku jsme se my,
rodiče, co se snažíme o vybudování
dětského koutku v Litni, dozvěděli o
možnosti požádat si o grant z fondu
jednoho z mobilních operátorů.
Přestože nikdo z nás neměl s podá-
váním žádostí o grant zkušenost,
rozhodli jsme se zkusit štěstí. Něko-
lik předprázdninových večerů jsme
tedy spolu s Mílou a Monikou Kli-
mentovými i Terezou Frűhaufovou
strávili vymýšlením a psaním pro-
jektu Neseďte doma, přijďte na fot-
balové hřiště. A v srpnu jsme pak
mohli slavit - štěstí přálo připrave-
ným! Naše žádost uspěla mezi více
než stovkou ostatních a byla podpo-
řena v plné výši částkou 90 tisíc ko-
run. Symbolický šek na získanou su-
mu převzal v sídle operátora na kon-
ci prázdnin Míla Kliment.
Nad rámec původního záměru vybu-
dovat dětský koutek jsme projekt
rozšířili o »zónu volného času« pro
všechny generace s hřištěm pro vo-
lejbal, nohejbal a postupem času
snad i petanque. Vítanými hosty bu-

dou tedy nejen maminky s dětmi, ale
všichni, kdo chtějí trávit volný čas
aktivně, smysluplně a společně s os-
tatními, všichni, kteří chtějí znát své
sousedy, podporují férovost i soutě-
živost a kterým není neznámý pojem
pospolitost v obci. Do práce se pus-
tíme ještě před zimou a během násle-
dujících dvanácti měsíců by mělo
být všechno hotovo.
Rádi bychom na tomto místě ještě
jednou poděkovali všem našim pod-
porovatelům. Jmenovitě si dovoluje-
me uvést Úřad městyse Liteň (dar ve
výši 25 tisíc korun) a Liteňskou cha-
su (dar ve výši 12 tisíc korun), je-
jichž příspěvky jsme v žádosti o
grant uvedli jako spolufinancování,
což patrně také pozitivně ovlivnilo
posuzování projektu. Díky tedy ještě
jednou těmto dvěma dárcům i všem
ostatním již dříve zmiňovaným za
důvěru a pomoc. Slibujeme, že vás
nezklameme, a těšíme se výhledově
na viděnou v »zóně volného času«
na fotbalovém hřišti v Litni.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň
MÁME HO! Miloslav Kliment při přebírání šeku na zónu volného času, kte-
rá má vyrůst na fotbalovém hřišti v Litni.               Foto Hana LUKEŠOVÁ 

Liteňští získali grant na sportovní areál
NA HŘIŠTI BĚHEM PŘÍŠTÍCH DVANÁCTI MĚSÍCŮ VYROSTE »ZÓNA VOLNÉHO ČASU« PRO VŠECHNY GENERACE

Kaskadér se zapálil na koni
SHOW NABÍDLA DECHBEROUCÍ ZÁŽITKY I LADNOU DREZURU

VYHRÁLI. Vítězové starší kategorie Lesního závodu Eliška Sudková, Lu-
káš Petřík a Adam Sudek (zleva). Foto Monika VAŇKOVÁ

Řevničtí sokolové zahájili novou sezonu
Lesním závodem pro děti zahájili svou sezonu sportovci TJ Sokol Řevnice.
Padesátka dětí si nejdřív zazávodila v lese nad »Sokolákem», poté se
všichni posilnili buřtíky. Dobrá nálada i skvělé výkony sportovců zpříjem-
nily slunečné odpoledne. Závodem se symbolicky otevřely dveře řevnické
sokolovny pro všechny věkové kategorie. Rozvrh nabízí aerobic, body sty-
ling a zumbu pro ženy, všestrannost i badminton pro děti, volejbal, nohej-
bal, gymbal a zdravotní tělocvik. Na své si příjde opravdu každý! 

Monika VAŇKOVÁ, Zadní Třebaň
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V derby si Lety poradily s Řevnicemi
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní - Zatímco zadnotřebaň-
ský Ostrovan si připsal první bod
za remízu, Liteň na vítězství či ale-
spoň »plichtu« stále čeká. Derby
Letů a Řevnic ve třetí třídě skonči-
lo výhrou domácích.

S. DOBŘICHOVICE - 1. A třída
Dobřichovice - Vraný 1:2
Branka: Karda
Početná marodka i vyloučení z mi-
nulého zápasu neumožnily domácím
nastoupit v plné síle. Stoper Kolín
dokonce musel hrát s horečkou. Tým
Vraného těžil ze své silové i výškové
převahy. Během úvodních dvaceti
minut vstřelil dvě banky a zatáhl se
do kompaktního obranného bloku.
Domácím se sice podařilo v 25. mi-
nutě z penalty za faul snížit, ale ve
zbytku zápasu již jen marně obléhal
svatyni hostí. (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
FK Lety - Březnice 3:2
Branky: Turek 2, Hajda 
Hosté zahodili v 1. minutě gólovku a
domácí z následného protiútoku po faulu na Jůnu kopali přímý kop, ze

kterého je poslal do vedení Turek.
Další dvě šance zazdil Jůna, který šel
dvakrát na hostujícího brankáře a
selhal. Hosté z  nenápadného protiú-
toku po sérii chyb v domácí obraně
vyrovnali. Lety strhly vedení na
svou stranu v 38. minutě po rohovém
kopu. Domácí po přestávce zatlačili
hosty před jejich branku a jejich úsilí
bylo korunováno v 58. minutě. Po
závaru před brankou Březnice se nej-
lépe zorientoval Hajda a dorážkou
zvýšil na 3:1. Hosté nerezignovali a
snížili na rozdíl gólu v 86. minutě po
dalších nepřesnostech domácích. Víc
už ale nestihli. Jiří KÁRNÍK
Hostomice - FK Lety 3:1
Branka: Rosenkranz
Domácí získali zaslouženě tři body,
protože více chtěli vyhrát. Za stálého
deště měly Hostomice mírnou převa-
hu. Jejich velkou šanci zmařil v 10.
minutě brankář Štěpán, když vykopl
křižnou přízemní střelu. Lety si vy-
pracovaly gólovku v 24. minutě, kdy
po pasu Rosenkranze šel sám na

branku Jůna, ale jak je v poslední do-
bě pravidlem, neproměnil! Domácí
šli do vedení v 43. minutě po zavá-
hání Kocmana, který špatně odkopl
centr. Úvod druhého poločasu byl v
režii domácích, kteří přidali další
dva góly. Poté se hra vyrovnala a Le-
ty snížily ze standardky Rosenkran-
zem. Jiří KÁRNÍK

LETY, dorost - krajská 1. A třída
Unhošť - FK Lety 0:0
Za nepříznivých povětrnostních pod-
mínek se hrál dobrý fotbal. Domácí
si do poločasu vypracovali tři gólov-
ky, hosté zahodili dvě šance. Po pře-
stávce Lety Unhošť přehrály, ale ne-
dokázaly skórovat. (jik)

OZT - okresní přebor Beroun
OZT A – Tlustice 0:0
Ostrovan získal konečně první bod,
ale ke spokojenosti měl po zápase
hodně daleko. Doma se musí vyhrá-
vat, a to se zatím třebaňským bor-
cům nedaří. Tentokrát měli k vítěz-
ství blíž než hosté, ale Bacílek bohu-
žel hledá střeleckou formu, a ani ty

nejvyloženější šance nedokáže pro-
měnit. Šťastný má zase nehoráznou
smůlu: už potřetí na podzim zastavi-
lo jeho krásnou střelu břevno. (Mák)
Neumětely - OZT A 4:1
Branka: Hondorchyn
Výsledek neodpovídá průběhu zápa-
su. Nebýt absence osmi (!) hráčů,
jistě by hosté neodjeli bez bodu. Do-
mácí bohužel využili všechny své
příležitosti včetně penalty. (Mák)

SK ŘEVNICE - III. třída
Lety B - Řevnice 1:0
Branka: Kapoun
Domácí vsadili na mládí, což se vy-
platilo. Zkušení hosté nenašli recept
na spolehlivou obranu, a tak po der-
by zůstaly body v Letech. (Mák)
Řevnice - Kosoř 4:1
Branky: Šaroun 3, Škarda
Fantastická druhá půle zajistila Řev-
nickým tři body. Po poločase vedli
hosté, ale domácí v čele s famózním
Šarounem 2. dějství ovládli.    (Mák)

LITEŇ - III. třída
FC Liteň - Tmaň 1:4
Rozhodnuto bylo po dvaceti minu-
tách, kdy domácí prohrávali 0:4.
Vižina - FC Liteň 2:0
Herně byli Liteňští lepší, ale zradila je
koncovka.          Miloslav KLIMENT

Fotbal po okolí
* Zápasy staré gardy Ostrovanu
Zadní Třebaň:
Nejistá sezona - OZT 2:1
OZT - Lékařská fakulta 3:0
* Mladší žáci Zadní Třebaně:
OZT – Tmaň 21:0 (Mák)
* Dorost FK Lety hraje třetí sezonu
krajskou 1. A třídu. Po odchodu ús-
pěšné generace do dospělých se vý-
razně obměnil hráčský kádr. Z okolí
přišli nadějní dorostenci a zatím se
týmu nad očekávání daří. V soutěži
čtyřikrát vyhráli, jednou remizovali. 
Králův Dvůr - FK Lety 2:6
FK Lety - FC Mělník 3:3 
FK Lety - Byšice 7:2 
Libiš - FK Lety 2:3 
FK Lety - Rudná 6:1                    (jik)

Sportovci nejdřív hráli,
pak doplňovali tekutiny
Utkání memoriálu sportovních a piv-
ních fandů, kteří se scházejí ke spor-
tovním akcím v jedné z řevnických
restaurací, se odehrálo na hřišti Sla-
voje Řevnice. Mužstva hrála v sesta-
vách: SK Galerie, manažer Sláva
Šefl, brankář Milan Vrána - Slavík,
Bukovský, Matoušek, Sklenář, Ober-
leitner, Pitauer, Krtek P., Kavan,
Hebký, Dohnalík, Strejček, Šefl, Vá-
cha, Roman. FC Starouš, manažer  a
brankář Jirka Dvořák - Kočí, Křiv-
ský, Sviták, Vyleta, Krtek O., Kvas-
nička, Pos, Foukal, Štech, Kreisinger,
Košťál, Kratochvíl, Kopecký. Hrálo se
v přátelském duchu, na výsledku ne-
záleželo. Utkání bylo plné technic-
kých fines a vysokého nasazení. O
přestávce ženy soutěžily v kopání pe-
nalt. Po utkání sportovci doplňovali
tekutiny pivem, jež věnoval sponzor. 

Miroslav KRATOCHVÍL, Řevnice

Řevnice - Řevnickým »národním«
házenkářům hrajícím druhou ligu
se tentokrát vůbec nedařilo. Ze
hřišť soupeřů dva týdny po sobě
nepřivezli ani bod.
Ejpovice – NH Řevnice 19:14
Sokol Tymákov - NH Řevnice 22:16

Družstva hrající oblastní soutěže v
sobotu 25. přivítala Modřany. Starší
žáci začali vlažně a v tomto duchu
odehráli celé utkání. Přesto jasně vy-
hráli. Daleko lepší výkon předvedli
proti dorostencům a připsali si další
vysokou výhru. »Béčko« starších
kluků trápila stará bolest – střelba.
Proto svůj zápas o branku prohráli.
Žačky své utkání odložily pro nedo-
statek hráček na 7. 10. Hezké utkání
odehrál smíšený tým. Přestože je po-
stihl silný liják, děti statečně dohrály.
Řevnice A st. žáci – Modřany 22:7
Branky: Štech 4, Kraus 4, Veselý 6,
Jelínek 6, Mach 2
Řevnice B st. žáci – Modřany 7:8
Branky: Kraus 3, Holý 3, Edl      
Řevnice B dorost – Modřany 36:15

Branky: Štech 13, Veselý 11, Jelí-
nek10, Holý, Kraus
Řevnice koeduk. – Modřany 12:7 
Branky: Edl 5, Huml 2, Krtková 4,
Smrčková L.
Odpoledne si zajeli žáci zahrát přátel-
sky do Tymákova. Po silně nevydaře-
ném poločase uhráli nakonec slušný
výsledek a prohráli jen o gól 17:18. O
branky se podělili Veselý, Jelínek a
Štech.
O týdne dříve jsme podnikli obávaný
zájezd do Bakova, kde se o body bo-
juje těžko! První utkání jsme začali
velice dobře a soupeře pěkně přehrá-
vali. Protože jsme měli stále navrch,
mohl Michal Jelínek odpočívat a šet-
řit síly na dorost. Ve druhém utkání
starších, kde nastoupili vesměs mlad-
ší kluci, se nám také dařilo a drželi
jsme krok až do poloviny 2. poločasu,
zde nám soupeř unikl o čtyři branky a
náskok už nepustil. V posledním zá-
pase se utkali dorostenci (tedy naši
starší žáci) proti dorostencům Bako-
va. Přestřelka to byla dokonalá, do-
mácí si několikrát utvořili náskok, ale

naši kluci jej dokázali vždy smazat. V
závěru jsme se dvakrát dostali do ve-
dení, ovšem ani nám se nepodařilo
vedení udržet a bohužel jsme neubrá-
nili ani remizu. V zápase jsme stačili
nastřelit deset tyčí a zahodit dva šesti-
metrové hody. To rozhodlo, že jsme
utkání o branku prohráli. Mezi utkání
kluků se vešlo ještě utkání děvčat,
která však bojovnost nechala doma a
svůj zápas odehrála odevzdaně!          
Řevnice A st. žáci - Bakov n/J. 21:11

Branky: Štech 9, Kraus 5, Veselý 5,
Jelínek 2
DTJ Řevnice st. žačky - Bakov 12:18
Branky: Humlová 5, Mandlíková 3,
Krtková 2, Šťastná, Smrčková
„Béčko" starších žáků:
Řevnice B st. žáci – Bakov 15:20  
Branky: Kraus 8, Holý 6, Huml
Soutěž dorostenců:  
Řevnice B dorost – Bakov 29:30
Branky: Štech 14, Veselý 11, Jelí-
nek 4 Petr HOLÝ
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Uzávěrka čísla 26. 9. 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 středisko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; 
Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod; Osov: Květinářství.

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Ligoví borci prohráli v Ejpovicích i Tymákově
MLÁDÝM ŘEVNICKÝM HÁZENKÁŘŮM SE DOMA PROTI MODŘANŮM DAŘILO, V BAKOVĚ PŘÍLIŠ ÚSPĚŠNÍ NEBYLI

ZATÍM TO NEJDE. Zadnotřebaňskému Ostrovanu (v tmavém) se zatím ne-
daří. V okresním přeboru získal jediný bod. Foto NN M. FRÝDL


