
Vlaků ubyde! Platit nechce kraj, stát ani dráhy
V OHROŽENÍ JE I ŽELEZNIČNÍ TRAŤ ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE, KTERÁ ZKRAJE ZÁŘÍ OSLAVILA 110 LET PROVOZU

V tomto čísle Našich novin:
* Ochotník hraje »draka« - strana 2

* Sokolové cvičili až do rána - strana 3

* Uršula Kluková bojovala za konopí
- strana 5

Poberouní - Až začne v prosinci
platit nový jízdní řád, nejspíš v
něm výrazně ubyde vlaků, hlavně
těch regionálních. Středočeský kraj
opět vyhrožuje rušením lokálek!
Mnoho spojů, lokálek především,
zřejmě ještě letos skončí. Zda se to
týká i podbrdské tratě Zadní Třebaň -
Lochovice, zatím není jasné. Možné
to ale je. „Hrozí kolaps regionální že-
lezniční dopravy,“ varuje mluvčí
Českých drah (ČD) Petr Šťáhlavský. 
A nejen železniční - kraj už na jaře

zrušil mnoho autobusů, hlavně těch,
které »kopírovaly« vlakové spoje.
Teď možná v některých oblastech ne-
budou jezdit ani vlaky ani autobusy.
Středočeský kraj na příští rok dostane
od státu o 110 milionů nižší dotaci,
než v posledních dvou letech. Bývalá
vláda Jana Fischera se sice zavázala
krýt deset let krajům většinu nákladů
na dopravu, vláda Nečasova se ale
necítí být tímto slibem vázána a přís-
pěvky seškrtala. 
„Na příští rok budeme objednávat že-

lezniční dopravu ve stejném rozsahu
jako letos,“ sdělil i.dnes náměstek st-
ředočeského hejtmana pro dopravu
Robin Povšík. Protože Fischerova
vláda přiřkla státní dotace přímo ČD,
znamená to, že chybějící »státní« pe-
níze by měly doplatit právě ony. Ty
se tomu brání. „Kraj musí zaplatit, co
si objedná,“ tvrdí Šťáhlavský. Protože
se kraj k placení nemá, existují jen
dvě možnosti: Buď budou ČD jezdit
jako nyní a čekat, že chybějících 110
milionů kraj vysoudí na státu, nebo

čekat nebudou a zruší s novým jízd-
ním řádem třetinu spojů. Tipnete si,
jak to dopadne?   Petra FRÝDLOVÁ

6. září 2011 - 18 (553) Cena výtisku 7 Kč

Škola zase začala, některým prvňákům bylo do breku...
Zadní Třebaň - První zvonění nového
školního roku mají za sebou děti. Po
dvou měsících prázdnin opět 1. září
zasedly do školních lavic. Některé z
toho byly pořádně smutné... 
Před školou v Zadní Třebani bylo
první den pořádně rušno. Sešly se tu
nejen školní a školkové děti, ale také
pedagogický sbor, starosta obce Sta-
nislav Balíček a spousta rodičů, pra-
rodičů i sourozenců. Děti si sdělova-
ly dojmy z prázdnin, rodiče si zase
navzájem předávali nové informace. 
Počasí o prázdninách dětem bohužel
příliš nepřálo, ale z jejich vyprávění
se nezdálo, že by jim to nějak zvlášť
vadilo. „Hlavně, že byly prázdniny a

nemuseli jsme do školy,“ smál se na
celé kolo čtvrťák Dominik Štíbr. „Já
jsem byla o prázdninách u moře, tak
jsem si sluníčka užila dost, hlásila
spolužákům natěšená čtvrťačka Ka-
rolína Petříšová. Druhák Pepa Po-
korný zase vykřikoval: „Já se tedy na
učení moc netěším, ale na kamarády
a nové prvňáčky, to jo!“ A nejvíc do
smíchu bylo čtvrťačce Karolíně Dan-
kové: „Já si prázdniny trošku pro-
dloužím, zítra jedu s babičkou na tý-
den do Francie,“ hlásila. 
Leckterému z prvňáčků, třeba Adám-
kovi Kramatovi, který dorazil s kor-
noutem bonbónů,  ukápla i nějaká ta
slzička. (Dokončení na straně 6) (pef)

Žena se utopila, už nechtěla žít
Mokropsy – Neznámá utonulá žena byla na konci
srpna nalezena u řeky v Mokropsech. „Zřejmě spá-
chala sebevraždu,“ řekl šéf řevnické záchranky Bo-
řek Bulíček. 
Kromě záchranky zasahovali na místě i profesionální
hasiči z Řevnic. „Utonulou jsme našli u malé vodní elek-
trárny, poblíž  železničního mostu,“ sdělil jeden z nich
Pavel Vintera. „Jednotka použila k jejímu vyproštění na-
stavovací žebříky a lezeckou techniku,“ dodal. Okolnosti
případu vyšetřuje policie. (lup, mif)

VIVAT CÍSAŘ! Slavnostní jízdy parního vlaku na trati Zadní Třebaň - Lochovice se první zářijovou sobo-
tu zúčastnilo Jeho Veličenstvo František Josef I. s doprovodem. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

BREČELI. Někteří prvňáci si ve škole
poplakali.     Foto Petra FRÝDLOVÁ

Maminka rodila doma,
nejspíš kvůli horku

Řevnice - Několikanásobně víc výjez-
dů měli v uplynulých horkých dnech
řevničtí záchranáři. Často se jejich
posádky nestačily ani vrátit na zák-
ladnu a rovnou pokračovaly k další-
mu případu. Vysoké teploty působily
potíže seniorům i dětem.
„Horké počasí bylo zřejmě i příčinou
překotného porodu v Řevnicích. I
když místo události je vzdáleno pár
ulic od stanoviště záchranky a lékař
byl na místě do několika minut, žena
odrodila doma,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček. Po ošetření byla ma-
minka i Adámek převezeni do porod-
nice. (lup)     Foto Bořek BULÍČEK

Radost na řevnické radnici:
Nemusí platit miliony
Řevnice - Dobrá zpráva přišla na městský úřad
do Řevnic: Nemusí vracet dotaci a platit penále
za nedodržení termínu rekonstrukce Palackého
náměstí. Město »ušetří« sedmnáct milionů!
Řevnice dostaly dotaci na přestavbu Palackého ná-
městí. Protože ale nesplnily termín, hrozil jim od-
vod 8 989 000 Kč a penále 7 829 419 Kč přede-
psané Finančním úřadem Praha-západ. 
„Sepsali jsme žádost o prominutí a čekali, jak to
dopadne,“ uvedl starosta Řevnic Libor Kvasnička.  
Teď generální finanční ředitelství řevnické radnici
platby odpustilo. „Sice nám napsali, že jsme nedo-
drželi podmínky dotace a porušili rozpočtovou ká-
zeň, ale vzhledem k tomu, že účel poskytnuté dota-
ce byl splněn, naší žádosti vyhověli,“ řekl Kvas-
nička. „Moc jsme si oddechli.“  dodal. (pef)

Po Berounce plula

cisterna i tučňáci
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Podbrdsko – Císař František Josef
I. se uplynulou sobotu projel na-
ším krajem - společně s »poddaný-
mi« oslavil 110. výročí lokální trati
ze Zadní Třebaně do Lochovic.
Naše noviny a Všeradova země při
této příležitosti vypravily speciální
parní vlak. 
Provoz na podbrdské »lokálce« byl
zahájen 1. 9. 1901. I proto se organi-
zátoři rozhodli pojmout tuto událost
jako inspekční cestu habsburského
císaře Františka Josefa I. po trati. Po-
dobnou cestu podnikl císař též před
10 lety při stoletém výročí.
V čele vlaku jela nejstarší funkční
parní lokomotiva zvaná Kafemlejnek
z roku 1899, za ní pak tři vagóny pro
cestující a čtvrtý pro obsluhu vlaku.
„Nezlobte se, sem už se nevejdete,
musíte zkusit jiný vagón,“ ozývalo
se při nástupu ve Třebani z úst prů-
vodčích. Těchto rolí se zhostily hlás-
notřebaňské Holky v rozpuku a také
skvěle odění manželé Zavadilovi. Ve
vagónech se kromě císaře, jehož zt-
várnil senátor Jiří Oberfalzer, vezl
komorník, dvorní dáma, císařský
voják, dobrý voják Švejk, trumpetis-
ti či staropražská kapela Třehusk. 
Než se vyjelo ze Zadní Třebaně, při-
šel císaře pozdravit zdejší starosta
Stanislav Balíček s chotí a hlásnotře-

baňský místostarosta Pavel Kotík,
dívčí sbor E. I. T. Voices zapěl rako-
uskou hymnu. Další uvítání čekalo
císaře ve Všeradicích, kde přistoupi-
la věhlasná kuchařka M. D. Rettigo-
vá s doprovodem, Hostomicích či
Lochovicích. Všude vyhrával Tře-
husk, na několika místech s ním tan-
čila řevnická skupina Proměny. Nad-

šených diváků byly stovky – do Lit-
ně dorazili svinařští mopedisté, v
Osově vlak zdravili místní hasiči s
historickou stříkačkou, v Hostomi-
cích členové Divadla ze Stodoly
darovali císaři utopence. 
Parní vlak si lidé opravdu užili, k če-
muž přispělo i krásné slunečné poča-
sí. Během celé cesty byl nejen plný

vlak, ale provázely ho také davy lidí
na nádražích, u přejezdů, na silnicích
či v polích. Některé zastávky totálně
přeplněný vlak musel projet - nikdo
další už by se do něj stejně nevešel.
„Bylo to krásné, i když v tom horku
náročné,“ zhodnotil jízdu »císař« Jiří
Oberfalzer. NN děkují všem, kteří s
akcí pomohli. Lucie PALIČKOVÁ

Parní vlak s císařem provázely davy lidí
JÍZDA HISTORICKÉ SOUPRAVY I STYLOVÝ KULTURNÍ PROGRAM SE TĚŠILY OBROVSKÉMU ZÁJMU PUBLIKA

V kraji vzniká film, »draka« hraje místní ochotník
JIŘÍ ŠAFRÁNEK NATÁČÍ S JAROMÍREM DULAVOU, KAMILEM HALBICHEM ČI ADAMEM KRAUSEM

Podbrdský motoráček
pojede ještě třikrát
Podbrdsko - Ještě třikrát se máte
šanci svézt historickým Podbrd-
ským motoráčkem. Každou neděli
až do 25. 9. jezdí ze Zdic přes Lo-
chovice, Liteň a Zadní Třebaň do
Karlštejna. Tady je jízdní řád:
12:13 (odj.) Zdice 17:10 (příj.)
12:18 Libomyšl 17:04
12:39 Lochovice 16:59
12:48 Neumětely 16:43
12:52 Radouš 16:39
13:02 Hostomice pod Brdy 16:34
13:07 Osov 16:26
13:12 Vižina 16:20
13:15 Všeradice 16:16
13:19 Nesvačily 16:13
13:23 Skuhrov pod Brdy 16:08
13:32 Liteň 16:03
13:35 Běleč 15:56
13:43 Zadní Třebaň 15:50
13:48 (příj.) Karlštejn 15:43 (odj.)

Vyšlo mimořádné
číslo Našich novin
Zadní Třebaň - Speciální vydání
Našich novin k jízdě Císařského
parního vlaku připravil člen re-
dakční rady NN Josef Kozák.
V mimořádném vydání, které bylo
kolportováno v historické soupravě i
v jednotlivých zastávkách, se cestu-
jící mohli dočíst o trati Zadní Tře-
baň - Lochovice, o císaři Františku
Josefu I., připraveném kulturním
programu či o mašině 310 »Kafe-
mlejnek«, která vláček táhla. Zvlášt-
ní vydání, jehož součástí je stylová
hra,  je za 5 Kč k dostání v redakci
NN (Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň) i na některých z obvyklých
prodejních míst NN.  (mif)

Dobřichovice, Řevnice - Modrý
drak. Tak se jmenuje film, který se
v těchto dnech natáčí v Dobřicho-
vicích, Řevnicích i jinde po okolí.
Vedle Jaromíra Dulavy, Kamila
Halbicha a  dalších profesionálů se
objeví ochotničtí herci od Beroun-
ky. Jednomu z nich, Jiřímu Šaf-
ránkovi, svěřil scénárista a režisér
Kamil Polách hlavní roli.
„Modrý drak je místní výpravčí a zá-
roveň ochotnický herec. Čili vlastně
tak trochu hraju sám sebe,“ svěřil se
Šafránek během natáčení v řevnic-
kém kině. „Z nádraží na zkoušky
jezdím na motocyklu značky Stadion
a v modré přilbě, proto ten Modrý
drak,“ dodal dobřichovický ochot-
ník, pro něhož tento projekt zname-
ná první zkušenost s natáčením.
Důležitou roli ve filmu hrají zdejší

exteriéry – dobřichovické nádraží i
zdejší lávka pro pěší, hrad Karlštejn
či třeba právě řevnické kino. Zde vz-
nikaly záběry ze zkoušky ochotnic-
kého souboru, který se chystá na pre-
miéru Shakespearova Hamleta. Jed-
notlivé scény se často musely opako-
vat – nezřídka proto, že herci smí-
chem »odbourávali« sami sebe.
„Je to tu určitě volnější, než bývá
zvykem,“ odpovídá člen pražského
Švandova divadla Kamil Halbich na
otázku, zda je natáčení opravdu ta-
ková legrace, jak to vypadá při po-
hledu z galerie. „ Já se tím bavím, je
to pohoda,“ dodává.
Středometrážní, asi čtyřicetiminuto-
vý film má mít premiéru letos v pro-
sinci. Zahrají si v něm i jiní ochotní-
ci, třeba Jiří Oberfalzer, Jiří Vitouš či
Petr Říha. Miloslav FRÝDL

Poberouní - Od 26. září 8.15 do 30.
září 17.15 hodin bude výrazně
omezen provoz na železniční trati
mezi Řevnicemi a Karlštejnem.
Rychlíky R 1242, 1241 a 1244 budou
v úseku Praha-Smíchov - Beroun a
opačně nahrazeny náhradní autouso-
vou dopravou. Autobusy pojedou ze
stanice Praha-Smíchov o 7 minut
dříve, než jezdí výše zmíněné vlaky.
Osobní vlaky Os 8804, 8808, 8812,
8816, 8820, 8824, 9916, 9918, 8832,
8836, 8840, 8844, 8848, 8852, 8856
a 9948 budou ukončeny v Řevnicích,
v úseku Řevnice - Beroun nepojedou. 
V opačném směru vlaky Os 8807,
8811, 8815, 8819, 8823, 9927, 9929,

8835, 8839, 8843, 8847, 8851, 8855,
8859 a 9957 pojedou pouze v úseku
Řevnice-Praha hl.n., v úseku Beroun-
Řevnice budou odřeknuty. 
Vlak Os 8803 pojede v úseku Be-
roun-Řevnice o 10 minut dříve. Vlak
Os 27704 pojede v celé trase o 30
minut později. Rychlíky R 1246,
1248, 1250, 1252, 1254 a 1256 poje-
dou v úseku Praha-Smíchov - Beroun
odklonem přes Rudnou; vlaky na od-
klonové trase nebude zastavovat. 
Pro zajištění přípoje na vlaky směr
Lochovice bude zřízena náhradní au-
tobusová doprava od ukončených
vlaků ve stanici Řevnice do Litně.

Petra FRÝDLOVÁ

HLAVNÍ HRDINA. Představitel titulní role Jiří Šafránek svačí v pauze mezi
záběry. Vzadu další z herců Adam Kraus.  Foto NN M. FRÝDL

VŠICHNI SE NEVEŠLI. O jízdu parního vlaku byl obrovský zájem. Foto NN M. FRÝDL

Pozor: Chystá se výluka!
NA KONCI ZÁŘÍ BUDE VÝRAZNĚ OMEZEN PROVOZ VLAKŮ



Strana 3, VÍCE, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 18/11

Zadní Třebaň - Po dlouhých deseti
letech se poslední srpnovou sobotu
na zadnotřebaňský Ostrov vrátila
Benátská noc. Oslavy, které na za-
čátku 90. let začaly organizovat
Naše noviny, se opět těšily zájmu
diváků. Neodradil je ani déšť.
Součástí Benátské noci, tentokrát
pořádané místním obecním úřadem,
byly sedlácké a řemeslné trhy v režii
občanského sdružení Salto. K dostá-
ní byly mléčné výrobky z Bělče, pe-
čivo z řevnické pekárny, dýně, okur-
ky, palačinky, káva, med, ale také ke-
ramika, bižuterie či dřevěné hračky...
Děti mohly tvořit a pracovat v  kera-
mické dílně. 
Vpodvečer, už za deště, začala před
hospodou vyhrávat staropražská ka-
pela Třehusk. „Pokolikáté v novodo-
bé historii obce se letos Benátská
noc koná?“ ptal se moderátor. Diváci
měli možnost celý večer hádat ze tří
možností. I když tipujících bylo hod-
ně, netrefil se žádný. Správná od-
pověď? Letošní Benátská noc měla
pořadové číslo 7!
Program se odehrával pod taktovkou
obecní zastupitelky Lucie Paličkové.
„Řešili jsme, zda vše nemáme kvůli
dešti přeložit. Pak jsme se rozhodli v
programu pokračovat, a jsme rádi.
Mám z akce dobrý pocit,“ usmívala
se Paličková. V soutěži družstev

změřili síly místní hasiči, obecní za-
stupitelé, turisté a osovští ochotníci.
Na začátek každý tým představil své
plavidlo. Porotci hodnotili originální
nápad a samozřejmě i »jízdní« vlast-
nosti. Od jezu k hospodě dopluly

všechny posádky, i když někteří je-
jich členové se vykoupali. Plavidla
byla opravdu povedená, autoři se ale
při výrobě určitě pořádně zapotili.
Porotě se nejvíc líbila plovoucí cis-
terna hasičů, kteří dokonce za jízdy
skrápěli vodou taktéž plující (a dý-
mající) psí boudu. Plavidlo obecních
zastupitelů bylo zase sestaveno z de-
sítek (možná stovek) pet lahví - to
proto, že se místní radnice snaží vy-
bízet k třídění odpadu. 
Dalšími disciplínami bylo tvoření
znaku Zadní Třebaně z krepového
papíru, přetahování lanem,  složení i
recitace básně o Berounce a štafeta v
pití piva, resp. limonády. Po sečtení
všech bodů mohla porota za vítěze
vyhlásit mladé zadnotřebaňské hasi-
če. Za odměnu si odnesli tři lahve
šumivého vína. Druhou příčku vybo-
jovali turisté, o třetí se podělili zastu-
pitelé s osovskými divadelníky.
Pak už na přítomné čekala scénka
Miloslava Frýdla Jak to tenkrát
(ne)bylo. Režie jednoaktovky o fik-
tivním vzniku Třebaní se ujala Lucie
Paličková. „Musím pochválit všech-

ny herce. Ochotně se k nám přidali i
ti, kteří s divadlem neměli nikdy nic
společného, třeba čtrnáctiletý Jan
Neubauer, který si zahrál jeptišku,“
chválila režisérka. 
Po divadle diváky muzikou i průvod-
ním slovem rozparádil Třehusk. Po-
slední písničku věnoval kamarádovi
Josefu Jahelkovi, od jehož tragické
smrti uplynul rok. Pak nastoupil Pa-
noptikum country band a vyhrával
až do pozdních nočních hodin. „Tak
zase za rok!“ loučili se pořadatelé. 

Petra FRÝDLOVÁ

Po Berounce plula cisterna i tučňáci
NA ZADNOTŘEBAŇSKÉM OSTROVĚ SE KONALA BENÁTSKÁ NOC, POPRVÉ PO DESETI LETECH

Svinařští kluci jen
nevěřícně zírali...
Ve Svinařích bylo v sobotu 27. srpna
slavnostně otevřeno sportovní hřiš-
tě. Hlásnotřebaňské Holky v rozpu-
ku, pozvané místním starostou Lá-
ďou Roztočilem, u toho samozřejmě
nesměly chybět. Vyjely jsme na ko-
lech již ve 13.00, abychom si ještě
před akcí prohlédly svinařský zá-
mek. Naší gratulací  k slavnostnímu
otevření bylo vystoupení Japonek,
jež mělo premiéru na Slavnostech
trubačů. Asi nejvíc jsme se líbily
svinařským  klukům, kteří - když
jsme je míjely - úplně přestali hrát
fotbal a jen nevěřícně zírali...  Sice
pršelo jen se lilo, ale nic to nezkazi-
lo na báječné atmosféře.  Před námi
vystoupili svinařští sokolíci s bezva
sestavou, jak za komančů vojáci na
Spartakiádě. Bylo to úžasné! Peklo
se prase, stoly se prohýbaly pod pi-
vem, vínem, sladkostmi a vepřovým.
K poslechu hrála kapela To víš. 
Okolo 17.00 jsme vyrazily směr
Zadní Třebaň, kde se konala Benát-
ská noc. Měly jsme být v porotě, ale
počasí bohužel nepřálo. Stále lilo,
my byly úplně promočené, tak jsme
se rozjely domů. Ale byl to výborný
den, nic nám nevadilo a moc jsme se
pobavily. Děkujeme ještě jednou sta-
rostovi Svinař za pozvání i pohoště-
ní a Lucince Paličkové přejeme, aby
jí počasí na příští akci vyšlo. Letos
nás bohužel počasí potrápilo a moc
kulturním akcím nepřálo. Tak snad
se příští rok umoudří a plánované
akce budou prosluněny. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Poslední prázdninovou sobotu se ko-
nalo slavnostní otevření zrekonstruo-
vaného sokolského areálu ve Svina-
řích. Na úvod byla zasloužilým čle-
nem Sokola Oldou Poláčkem a Jose-
fem Cmíralem z Jungmanovy župy
slavnostně přestřižena páska. Násle-
dovala ukázka ze Spartakiády 1985,
kterou precizně nacvičili a předvedli
současní členové Sokola Svinaře.
Pohled na pivně vypracovaná obna-
žená těla byl opravdu zážitkem! Vr-
cholem ukázky byl skok plavmo To-
máše Veselého a Zdenka Salavce  do
náručí ostatních cvičenců. Pak přišla
na řadu gymnastická sestava mlad-
ších členů. Sportovní část programu
ukončil tanec hlásnotřebaňské sku-
piny Holky v rozpuku. 
V 17 hodin začal koncert kapely To
víš, která svými písničkami bavila
přítomné až do půlnoci. K dobré mu-
zice patří i dobré jídlo a pití - snědl
se pašík z rožně a vypilo několik su-

dů piva. Poslední sokolové a jejich 
příznivci, kterých se sešlo okolo

stovky, opouštěli akci v půl sedmé
ráno.   Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

PŘIPLULI S TUČŇÁKY. Zadnotřebaňští turisté své plavidlo sdíleli se dvě-
ma tučňáky. Foto NN M. FRÝDL

OPRAVDOVÝ ZÁŽITEK. Svinařští sokolové předvedli na své akci ukázku ze
Spartakiády 1985. Foto ARCHIV

VÍTĚZOVÉ. Vítězem klání družstev na zadnotřebaňské Benátské noci se stali místní hasiči.          Foto NN M. FRÝDL

Vytrvalí sokolové »cvičili« až do rána
SVINAŘŠTÍ DŮKLADNĚ OSLAVILI (A ZAPILI) OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
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Lilo a lilo, diváků přišly »jen« dva tisíce
V DOBŘICHOVICÍCH SE POSLEDNÍ PRÁZDNINOVOU SOBOTU KONALY DEVÁTÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI

V minulých osmi letech jsme si už
zvykli, že se Dobřichovické vinařské
slavnosti stávaly rok od roku popu-
lárnější událostí a rostla i jejich náv-
štěvnost. Již jsme si v duchu pláno-
vali, že pokud tomu tak bude i letos,
mohl by počet návštěvníků překročit
magickou hranici 5000 »platících«.
Ale jak už to tak bývá, člověk míní a
Pánbůh (resp. v daném případě jeho
pravá ruka – svatý Petr) mění. A tak
se v dobotu 27. srpna počasí pomalu
kazilo a kazilo, až se po 16 hodině
rozpršelo. Pořadatelům i návštěvní-
kům slavností to způsobilo nemalé
potíže. I tak jsme byli potěšeni, že na
slavnosti dorazilo přes 2000 vína- a
zábavy chtivých návštěvníků, což je
téměř polovina počtu ve srovnání s
minulými slunnými ročníky. Ti, kteří
vydrželi až do konce, se večer přeci
jen dočkali - počasí se slitovalo, při
produkci romské kapely Le Čhaven-
dar déšť pomalu ustával, až přestalo
pršet úplně. Další kapela After 40 již
hrála úplně »nasucho«, a to jak z
pohledu počasí, tak i z pohledu na-
bídky vinařů. Ti totiž zcela promoče-
ni odjeli většinou dříve, než obvykle.

I tak je třeba říci, že vinařské slav-
nosti získaly za devět let existence
takové renomé, že dobrou polovinu
diváků nedokázalo od návštěvy od-
radit ani sebenevlídnější počasí. Při
losování vstupenek (hlavní cena –
vinotéka na 101 lahví vína!) vyhráli
návštěvníci z  Prahy a okolí, což do-
kazuje, že si dobřichovickou akci na
závěr prázdnin oblíbili nejen místní.
Už nyní se těšíme na jubilejní, desá-
tý ročník. Poslední sobotu v srpnu
přijďte i vy!   Vlaďka CVRČKOVÁ,   

Petr HAMPL, Dobřichovice 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
9. 9. 18.00 MEDVÍDEK PÚ
16. 9. 18.00 V PEŘINĚ

KINO ŘEVNICE
7. 9. 20.00 FISH TANK
9. 9. 20.00 LIDICE
10. 9. 16.00 KUNG FU PANDA 2
10. 9. 20.00 ŽENY SOBĚ
14. 9. 20.00 BANKSY - EXIT
THROUGH THE GIFT SHOP
16. 9. 20.00 STROM ŽIVOTA
17. 9. 16.00 TRANSFORMERS 3
17. 9. 20.00 JANA EYROVÁ

KINO MÍR BEROUN
6. 9. - 9. 9. 17.30 (Čt 17.45) BARBAR
CONAN 3D
6. 9. 20.00 STROM ŽIVOTA
7. 9. - 10. 9. 20.00 (So 20.30) LIDICE
8. 9. 15.30 KRÁLOVA ŘEČ
10. 9. 17.30 AVATAR 3D
10. 9. - 11. 9. 15.30 (Ne 17.30) DÍVKA
NA KOŠTĚTI
11. 9. 15.30 KUNG FU PANDA 2
11. 9. - 12. 9. 20.00 (Po 17.30) KOV-
BOJOVÉ A VETŘELCI
12. 9. - 13. 9. 20.00 (Út 17.30) HARRY
POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
13. 9. 20.00 TAXIKÁŘ
14. 9. 17.30 a 20.00 KOVBOJOVÉ A
VETŘELCI
15. 9. - 16. 9. 20.00 PINA 3D
15. 9. - 28. 9. 17.30 (17. 9. + 18. 9.
15.30 a 17.30, 24. 9. + 25. 9. 15.30)
SAXANA A LEXIKON KOUZEL
17. 9. - 19. 9. 20.00 NEBOJTE SE TMY
19. 9. 13.45 KUKY SE VRACÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
6. 9. 20.00 LIDICE
13. 9. 20.00 PAŘBA V BANGKOKU
18. 9. 16.00 AUTA 2
20. 9. 20.00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ

KINO RADOTÍN
6. 9., 8. 9., 10. 9. 18.00 LVÍ KRÁL
6. 9., 9. 9., 10. 9. A 14. 9. 20.30 MUŽI
V NADĚJI
7. 9. A 9. 9. 18.00 V PEŘINĚ
7. 9. 20.30 KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
8. 9. 20.30 KŮŽE KTEROU NOSÍM
10. 9. 15.00 MÉĎA BÉĎA
13. 9. A 16. 9. 18.00 AUTA 2
13. 9. A 16. 9. 20.30 BARBAR CONAN
14. 9. 18.00 KOVBOJOVÉ A
VETŘELCI
15. 9. A 17. 9. 18.00 SAXÁNA A LEXI-
KON KOUZEL
15. 9. A 17. 9. 20.30 NEBOJTE SE TMY
17. 9. 15.00 MEDVÍDEK PÚ

SKVĚLÉ VÍNO. I když počasí letos vinařským slavnostem v Dobřichovicích
nepřálo, víno teklo proudem. A bylo skvělé! Foto NN M. FRÝDL

V BANÁTU. Třehusk před svým vystoupením na festivalu v rumunském Ger-
níku. Vlevo nad muzikanty od Berounky soubor Beseda z Prahy, vpravo kra-
jané z obce Belá Crkva v Srbsku. Foto ARCHIV

Gerník, Rumunsko - Druhé vys-
toupení na krajanském festivalu v
rumunském Banátu má za sebou
staropražská kapela Třehusk. Na
konci září se muzikanti od Be-
rounky pro změnu podruhé vyda-
jí za oceán, do Ameriky.
Na přehlídce krajanských souborů
pořádaných v rumunské obci Gerník
Sdružením Čechů a Slováků v Ru-
munsku vyhrával na konci srpna po-
berounský Třehusk. 
„Festivalu jsme se zúčastnili už loni,
a protože to dopadlo dobře, pozvali
nás letos znovu. Rádi jsme kývli -
mezi krajany v Rumunsku se cítíme
opravdu skvěle,“  řekl po návratu
houslista Ivan Nessler. „Festival měl
úžasnou atmosféru, něco podobného
jsem zažil poprvé. A doufám, že ne
naposled,“ dodal trumpetista Pavel
Novák. 
Koncertem Třehusku vyvrcholil ce-
loodpolední maraton vystoupení
krajanských souborů z Rumunska,
Chorvatska, Srbska i Česka. „Mode-
rátorka nás uvedla jako opravdovou

třešničku na dortu, což nám samo-
zřejmě udělalo radost,“ uvedl kapel-
ník Miloslav Frýdl. „Stejně jako to,
že ve finále na naše písničky tančili
členové všech zúčastněných soubo-
rů,“ dodal. Po skončení oficiálního
programu pak poberounští muzikan-
ti ještě hodinu vyhrávali na zcela za-
plněné gernické návsi.
Festival se těšil velkému zájmu divá-
ků a záběry z něj odvysílala na svém
prvním programu i Česká televize.
Další cesta Třehusk čeká na konci
září - podruhé ve své šestadvacetile-
té historii vyrazí do USA. „Jsme
součástí výpravy Dobřichovic, která
se ve svém partnerském městě Man-
hattan zúčastní velkolepé akce -
slavnostního otevírání »vlajkového«
náměstí. Kromě jiného zde se sbo-
rem čítajícím několik desítek zpěvá-
ků budeme vyhrávat americkou i
českou hymnu,“ prozradil kapelník s
tím, že muzikanti obě skladby nyní
pilně cvičí. „Kupodivu nám jde líp ta
americká. Zajímavá věc,“ dodal s ús-
měvem. Petra FRÝDLOVÁ

Přípravy na vinobraní
jsou v plném proudu
Karlštejn - V plném proudu jsou
přípravy na vyhlášené Karlštejn-
ské vinobraní, které se bude konat
24. a 25. září.
Poslední zářijový víkend poteče v
podhradí proudem víno i burčák,
připraven je stylový program. Za-
hrají dobové muziky, zatančí taneč-
níci, svůj um předvedou kejklíři,
šermíři zkříží své zbraně. Oba dny
vyjde ve 13.30 od prostranství před
vinicí historický průvod v čele s
Karlem IV., který zamíří na hrad. V
sobotu navíc půjde opačným smě-
rem v 19.30 průvod loučový. Na dět-
ském hřišti u školy se budou moci
zabavit nejmenší návštěvníci vino-
braní. (mif)

Třehusk cvičí hymnu USA
KAPELA HRÁLA V RUMUNSKU A CHYSTÁ SE ZA OCEÁN

Tipy NN
* Druhý ročník festivalu Buki Fest
se koná 9. 9. od 19.00 v Kině Club
Černošice. Akce je vzpomínkou na
zemřelého textaře a místního starou-
sedlíka Michala Bukoviče, jehož pí-
sničky také převážně zazní. Zazpí-
vají Jitka Vrbová, Standa Chmelík,
Tomáš Pergl, Eldorádo a další.    (vš)
* Michal Nesvadba pro děti vystou-
pí 10. 9. od 15.00 v Lesním divadle
Řevnice. (pef) 
* Dámská kapela Od plotny skok
zahraje 10. 9. od 20.00 v restauraci
V Budňanech Karlštejn.          (mam)
* Jako večer plný housu s prvky
electra a progressive bude pojata dis-
kotéka v Clubu Kino Černošice, jež
se uskuteční 10. 9. od 21.00. Hudbu
vybírá Dj DP1. (vš)
* Divadelní představení pro děti
Klauník Notík bude uvedeno na prk-
nech černošického Clubu Kino 11.
9. od 16.00. Klauník Notík a slečna
Písnička, které provázejí příběhem,
mají dar bezprostřední komunikace,
humor a velký hudební talent.      (vš)
* Ivan Hlas trio a skupina Kneza-
placení koncertují 15. 9. od 20.00 v
zámku Dobřichovice. Vstupné 150
korun. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Urban Quintet zahraje současný
jazz 16. 9 od 20.30 v Clubu Kino
Černošice.            Pavel BLAŽENÍN
* Medové odpoledne, kulturně-na-
učná akce vzdávající poctu medu, se
koná 17. 9. od 13.15 ve Společen-
ském domě Zadní Třebaň.          (pef)
* Sbor Pražští pěvci s klavírním do-
provodem Jaroslava Šarouna účin-
kuje 17. 9. od 18.00 v kostele Karlík.
Na programu je Beethovena Mše C -
dur. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Výstava fotek Emanuela Otav-
ského z Černošic pořízených v Čes-
kém středohoří je do 29. 9. přístupná
v kapličce v Mokropsech.           (pef)



Kluková přijela do Všeradic s peticí. Bojovala za konopí
MAJITELKA NEZAMĚNITELNÉHO SMÍCHU BYLA HOSTEM ZÁMECKÉHO VEČERA. DEN NATO HRÁLA V DÍVČÍ VÁLCE
Dvakrát ve dvou dnech se ve Všeradicích mohli di-
váci potkat se svéráznou herečkou Uršulou Klu-
kovou. První šanci měli 19. srpna na Zámeckém
večeru Petra Jančaříka.
Majitelka neopakovatelného a nezaměnitelného
smíchu zde vyprávěla o svém životě i povolání a
doslova »hýřila« vtipy. Kromě toho s sebou přine-
sla Petici za legalizaci konopí pro léčebné účely,
kterou mohli přítomní návštěvníci podepsat. 
Klukovou nelze nazvat jinak než živel. Je až neu-
věřitelné, že dva dny před konáním Zámeckého ve-
čera oslavila už 70. narozeniny! Také proto se ten-
tokrát soutěžilo o narozeninový dort pro oslaven-
kyni. První cenu si odnesla Ludmila Peňázová,
druhou Jarka Neužilová. 

Kromě vtipů paní Uršuly si diváci mohl vychutnat
i krásné melodie v podání zpěvačky řeckého půvo-
du Marthy Elefteriadu. Ve svých písních nezapřela
jižanský temperament, zvláště když s jedním z
diváků z publika předváděla řecké národní tance. 
Pouhý den po Zámeckém večeru, 20. srpna, přije-
la Kluková do Všeradic znovu. Na Zámeckém dvo-
ře tu totiž účinkovala v komedii Prozatímně osvo-
bozeného divadla F. R. Čecha Dívčí válka.
Úsměvný pohled do historie starých Čechů vyvra-
cí zažité pověry i mýty a přináší nový pohled na
notoricky známé události. Kromě F. R. Čecha v ro-
li vladyky Ctirada mohli diváci vidět Petra Jančaří-
ka jako Bivoje, Jaroslava Sypala jako božského
pěvce Lumíra či právě Uršulu Klukovou v roli

Vlasty. Herci podali skvělé výkony a sypali z ruká-
vu hlášku za hláškou. Představení bylo ohňostro-
jem konverzačního humoru a nezapomenutelných
improvizací.           Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Umění kuchařů bude
posuzovat Alice Bendová
Pátý ročník soutěže profesionálních kuchařů ve va-
ření se ve všeradickém Zámeckém dvoře uskuteční
17. září od 11 hodin. Tentokrát se mezi sebou o pu-
tovní pohár M. D. Rettigové utká pět kuchařských
mistrů, kteří budou vařit na téma Králičí hody. Je-
jich výtvory posoudí porota, v jejímž čele zasedne
herečka Alice Bendová.
Dnem bude provázet moderátor Českého rozhlasu
Patrik Rozehnal, který zde rovněž bude natáčet s
herečkou Naďou Konvalinkovou pořad o vaření. 
Pro návštěvníky je připraven celodenní kulturní
program s hudbou a soutěžemi pro děti i pro dos-
pělé, všeradičtí zahrádkáři chystají výstavu ovoce.
Připravena bude pochoutka na rožni a další dob-
roty. Diváci mohou poměřit své umění v soutěži o
nejlepší jablečný závin. Pochlubit se svým recep-
tem může každý - stačí přinést hotový závin do dě-
jiště akce. Na vítězku či vítěze čeká zajímavá cena.  

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Jančařík vyzpovídá Rezkovou
Další Zámecký večer moderovaný Petrem Janča-
říkem se ve všeradické galerii M. D. Rettigové bude
konat 23. 9. od 19.00. Pozvání přijala zpěvačka s
pohnutým osudem Šárka Rezková, dcera známého
zpěváka, textaře a skladatele Petra Rezka i herec,
režisér a dabér Jaroslav Sypal, který se nedávno
představil ve Všeradicích v komedii F. R. Čecha
Dívčí válka. Soutěžit tentokrát budeme o nejlepší
bábovku. Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje
* Ve školní tělocvičně ZŠ Osov se 1. 9. sešly děti
i učitelky, aby zahájily školní rok 2011/2012. Ře-
ditelka přivítala třináct nových prvňáčků a popřála
jim úspěchy při zvládání písmenek i číslic.  (jaf)
* Turistická rozhledna Studený vrch nad Malým
Chlumcem je v září otevřena o víkendech a státních
svátcích vždy od 10.00 do 17.00. Občerstvení je za-
jištěno ve věži (pef)

Kdy a kde hrají všeradičtí fotbalisté

VLASTA. V komedii Dívčí válka Uršula Kluková (uprostřed) hraje Vlastu.         Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Všeradův kurýr
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Všeradice - V minulém Kurýru jsme otiskli roz-
pis A-mužstva fotbalistů Všeradic. Dnes vám na-
bízíme podzimní »jízdní« řád ostatních všera-
dických fotbalových družstev. Áčko v nejbližších
čtrnácti dnech změří doma síly s Kublovem (10.
září od 17:00) a zajíždí do Újezda, kde se střetne
s tamní rezervou (18. 9. od 16:30).                      (mif)

Muži B 
Ne 11. 9 14:00 Všeradice B - Zdejcina 
Ne 18. 9 16:30 Chrustenice - Všeradice B 
Ne 25. 9 14:00 Všeradice B - Vižina 
Ne 2. 10 14:00 Nižbor B - Všeradice B 
Ne 9. 10 14:00 Všeradice B - Vysoký Újezd 
So 15. 10 12:30 Osov - Všeradice B 
Ne 23. 10 14:00 Všeradice B - Hýskov B 
Ne 30. 10 14:00 Všeradice B - Mořina 

Dorost 
So 10. 9 14:00 Všeradice - Komárov 
So 17. 9 13:30 Všeradice - Žebrák 

So 24. 9 10:15 Drozdov - Všeradice 
So 1.10 10:15 Chyňava - Všeradice 
So 15. 10 10:15 Komárov - Všeradice 
Ne 23. 10 10:15 Žebrák - Všeradice 
So 29. 10 11:30 Všeradice - Drozdov 
So 5. 11 11:30 Všeradice - Chyňava 

Starší žáci 
Ne 11. 9 12:00 Všeradice - Doubravan Újezd 
St 14. 9 17:00 Žebrák - Všeradice 
Ne 18. 9 10:15 Hostomice - Všeradice 
Ne 25. 9 12:00 Všeradice - Komárov 
St 28. 9 16:30 Všeradice - Neumětely 
Ne 2. 10 12:00 Všeradice - Žebrák 
So 8. 10 13:30 Neumětely - Všeradice 
So 15.10 13:30 Zaječov - Všeradice 
Ne 23.10 12:00 Všeradice - Lochovice 
So 29.10 12:00 Doubravan Újezd - Všeradice 
Ne 6.11 12:00 Všeradice - Hostomice 
Ne 13.11 11:00 Komárov - Všeradice 

DÁREK OD SPONZORA. Mladí hasiči ve Vižině
dostali sponzorským darem nové helmy a trika. Věř-
me, že jim přinesou štěstí.      Foto Jana FIALOVÁ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 18/2011 (82)



Naše noviny 18/11 ŠKOLA, DĚTI, OD ČTENÁŘŮ, Strana 6

Liteň - Nové občanské sdružení s názvem Tilia
vzniklo před časem v Litni. „Chybělo nám ma-
teřské centrum, proto jsme si ho s dalšími ma-
minkami založily,“ říká předsedkyně  sdružení
Jindřiška JELÍNKOVÁ. 
Co vlastně znamená Tilia a za jakým účelem
sdružení vzniklo? 
Tilia je latinský název pro lípu. Občanské sdruže-
ní Tilia Liteň vzniklo z popudu několika mami-
nek. Postrádaly jsme možnost potkávat se s další-
mi rodiči, mít pro děti nějaký program, cvičení,
hry, hernu, apod. Prostě - chybělo nám mateřské
centrum, proto jsme si ho založily.
Čí to byl nápad? 
Můj. Bydlíme s rodinou v Litni rok a půl a bylo
mi líto, že zejména v zimním období tu není mož-
nost někam s hodně malými dětmi jít a aktivně s
nimi pracovat. Pravda, působí tu Domeček Hořo-
vice, ale ten se zaměřuje na děti trochu starší. Ob-
čanské sdružení tvoří pět maminek a vše zatím or-
ganizujeme samy. Starosta obce nám vychází vs-
tříc, avšak zatím nemáme prostory, kde bychom
se mohly pravidelně scházet. Je to v jednání - snad
už brzy nějaké stálé sídlo budeme mít. Kaž-
dopádně bez pomoci základní školy bychom svoji
činnost nemohly vůbec začít.
Co bude mateřské centrum nabízet?  
Od 16. 9. bude možné navštěvovat v tělocvičně zá-
kladní školy v Litni třičtvrtěhodinové cvičení pro

nejmenší dětičky ve věku 1,5 - 3,5 roku v dopro-
vodu rodiče. Cvičení bude začínat vždy v pátek od
9.30 a povede ho buď Marcela Mourečková nebo
já. Bude doprovázeno říkankami, zpívánkami a
rytmickými hrami. Cvičení pro předškoláky (5 - 7
let) bude počínaje 26. 9. k dispozici vždy v pon-
dělí od 17.00. Povede je Marcela Mourečková a
kromě klasického tělocviku bude zahrnovat i hry s
pravidly, cvičení na nářadí, popřípadě i soutěže.
Doprovod může, ale nemusí být. Děti potřebují
pouze pohodlné oblečení a obuv, pití (svačinu) a
30 Kč na jednu lekci. 
Co chystáte do budoucna?
V plánu máme výtvarný kroužek, keramiku a mo-
žná i kroužek se zaměřením na přírodu, cosi jako
základ přírodopisu. Hravou a nenásilnou formou
budeme poznávat ptáky, rostliny, stromy. Vždyť tu
máme Český kras, tak se poznávání přírodních zá-
konitostí i pro nejmenší přímo nabízí! Jsme v ob-
čanském sdružení dvě přírodovědkyně, takže snad
nějaký pěkný program dohromady dáme. 
V případě, že by chtěl někdo pomoci, jak vás
může kontaktovat? 
Pokud se nám ozvou další rodiče s prima nápady,
co pro děti vymyslet a ujmou se třeba vedení něja-
kého kroužku, bude to pro mateřské centrum pří-
nosem a my budeme moc rády. Kontaktovat je nás
možné na e-mailové adrese mcliten@seznam.cz
či na tel čísle 602242735.       Petra FRÝDLOVÁ

Pojedeme za Bajajou i do planetária
DO SVINAŘSKÉ MATEŘINKY PO PRÁZDNINÁCH NASTOUPILO OSMNÁCT NOVÝCH DĚTÍ

Mateřská škola Svinaře zahájila po
prázdninách činnost už 29. srpna. Do
školky dorazilo 18 nových dětí, obě
třídy jsou zcela zaplněny.
Třída pro mladší děti má název tříd-
ního vzdělávacího programu Putová-
ní se zvířátky, ta pro starší děti Ry-
tířův rok. Se zahájením školního ro-
ku začíná mnoho doprovodných ak-
tivit. Již koncem září budou děti po-
kračovat v návštěvách solné jeskyně
v Berouně, začíná angličtina pro děti
od 4 let, zahajuje tenisový kroužek
pod odborným vedením bratří Vác-
lavků. Začátkem října je naplánován
výlet do obce Takonín na Benešov-
sku do Pěnkavova dvora na dětské
didaktické představení Princ Bajaja
a princezna na motivy Boženy Něm-
cové. Koncem října děti vyrazí do
planetária v pražské Stromovce. 
O adventu se chceme podílet na pro-
gramu Adventního odpoledne v sýp-
ce svinařského zámku, uspořádat s
přáteli Mikulášské odpoledne na Ha-
lounech a mnoho dalších akcí. Po
novém roce přijde na řadu předpla-
vecký výcvik pro předškoláky v
Kapce Hořovice, kurz bruslení bratří
Václavků, na jaře zase zahájí tenis.
Mezitím si děti několikrát zajedou

na divadlo do školky v Litni, usku-
teční několik společných akcí, poje-
dou do Bukové u Příbramě, do Če-
chovy stodoly. A aby toho nebylo
málo, plánujeme také navštěvu zám-
ku na Mníšku a ZOO v Plzni nebo v

Praze. Asi nám školní rok ani nebu-
de stačit. Spoléháme na podporu ro-
dičů, přátel a kamarádů, kteří nám
nezištně pomáhají, za což moc děku-
jeme.             Jana SANEISTROVÁ, 

Lucie BOXANOVÁ, MŠ Svinaře

Natěšení byli hlavně
prvňáci a jejich rodiče
Slavnostním shromážděním všech
žáků i zaměstnanců před budovou
školy a státní hymnou začal nový
školní rok v základní škole v Litni.
Přítomné přivítala ředitelka školy
Věra Horká, starosta Litně Karel
Kliment popřál dětem samé jedničky
a učitelům zvídavé žáky. Pak už se
všichni rozešli do tříd - natěšení byli
hlavně prvňáčci a jejich početný do-
provod. Mnoho rodičů využilo mož-
nost si prohlédnout nově upravené
prostory školy – pro mladší žáky zb-
rusu novou třídu školní družiny a
pro všechny multimediální třídu s
dvaceti počítači i interaktivní tabulí.

Ema MALÁ, ZŠ Liteň

Ve školce bude hrát
Sváteční kapela
Den pro Lesní školku Země se usku-
teční 11. září v Řevnicích. Program
začne v 15.00 - vystoupí Sváteční
kapela, nachystány budou dílny, jež
nabídnou lukostřelbu, perličkovou
dílnu, šití skřítků, práci na zemní
mandale, miničajovnu, jarmark i ba-
zar. S sebou si vezměte květy a plody
pro zemní mandalu. Akce skončí v
18.00 poděkováním. Lesní školka síd-
lí v zatáčce řevnické objížďky, před
viaduktem. Poznávací znamení: na
pozemku je velké teepee. Všichni
jsou vítáni! Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

Následovalo oficiální uvítání ředi-
telkou školy Boženou Musilovou.
Pozdravila všechny přítomné, podě-
kovala obecnímu úřadu za práce,
které se v málotřídce odbývaly o
prázdninách, dětem popřála mnoho
úspěchů a prvňáčkům, aby se jim ve
škole líbilo. Všichni si společně zaz-
pívali hymnu a šlo se do lavic.

Nahlédnout do vymalovaných pro-
stor mohli s dětmi i jejich rodiče,
babičky či dědečkové. Školáky čeka-
la nově zažízená počítačová studo-
vna, interaktivní tabule, předškoláky
zase krásně vymalovaná šatna i nové
sáčky na oblečení. Tak ať se všem ve
škole i školce líbí a hlavně daří! 

Petra FRÝDLOVÁ

PŘEDSEDKYNĚ. Jindřiška Jelínková se svými
ratolestmi. Foto ARCHIV

KRÁLOVSKÉ LOUČENÍ. S předškoláky se ve svinařské mateřince před
prázdninami rozloučili »pokrálovsku«. Foto ARCHIV

Je nás pět a vše si zatím organizujeme samy!
LITEŇSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM TILIA PŘIPRAVUJE CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ DĚTIČKY I PŘEDŠKOLÁKY

Škola začala, někomu bylo do breku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1



Letovská »škola« naučí maminky psát životopis
ZÁJEMKYNĚ SE NA SEMINÁŘÍCH MOHOU NAUČIT ZÁSADÁM SEBEPOZNÁNÍ, SEBEHODNOCENÍ ČI PREZENTACE

Semináře pro maminky pořádá v září a říjnu Stře-
dočeská škola obnovy venkova Lety. Organizová-
ny budou v rámci projektu Mikroregionální ven-
kovské projekty 2011, na které obec Lety letos zís-
kala dotace od Ministerstva pro místní rozvoj -
proto jsou zdarma.
Náplní seminářů bude workshop, při němž budou
mít maminky možnost získat nové informace o
tom, jak správně napsat svůj životopis a jak se při-
pravit na budoucí pohovor u potenciálního zaměst-
navatele. První seminář se uskuteční v Základní
škole Dobřichovice v sobotu 24. září od 9.00 do
14.00 hodin. Zájemkyně se sejdou v počítačové
učebně - budou se moci seznámit se základy obs-
luhy počítače, zásadami správného sestavení živo-

topisu a motivačního dopisu. Svůj vlastní, správně
napsaný životopis i motivační dopis si pak odnesou
domů jako výsledek naší společné práce. Případ-
ným zájemkyním doporučujeme, aby si s sebou
vzaly životopis sepsaný na papíru nebo na USB
disku.
Druhý seminář se koná 1. 10. od 9.00 do 14.00 ho-
din v obecním sále U Kafků v Letech. Jeho náplní
bude sebepoznání, sebehodnocení, sestavení pro-
fesního plánu (plánování vlastní kariéry), prezen-
tace, příprava na přijímací pohovor a asertivita.
Pro ty, které se neúčastnily prvního kurzu, budou v
přestávkách připraveny konzultace ohledně správ-
ného sepsání životopisu nebo motivačního dopisu.
Kapacita obou seminářů je třicet osob.

Pro zájemkyně, které by se rády přihlásily, budou
připraveny informace na www.obec-lety.cz a
www.letanek.cz. Případné dotazy a přihlášky pro-
sím adresujte na barbora.tesarova@dobnet.cz,
volat můžete na telefon 775 362 654.  

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Pivo se k nám hodí
stejně jako víno...

Vážení čtenáři
L e t o v s k é h o
zpravodaje!
Ještě jednou si
vás dovoluji po-
zvat na Letovské
chmelení, aneb
Pivní slavnosti.
Jejich první roč-

ník jsme možná záměrně umístili me-
zi nedávné vinařské slavnosti v Dob-
řichovicích a zářijové vinobranní na
Karlštejně. Pivo se do našeho regio-
nu hodí stejně dobře jako víno, a tak
věřím, že se nás v sobotu 10. září na
letovské návsi sejde co nejvíc. Výběr
pivovarů nebyl jednoduchý, ale vě-
řím, že vás přesvědčí svojí kvalitou.
Kulturní program se bude všem urči-
tě líbit. Uvidíme a uslyšíme několik
výborných kapel, které vesměs zná-
me z jiných u nás pořádaných akcí.
Ale večer na zábavě v pivovaru to
bude úplná novinka. Tak ještě jednou
všechny srdečně zve 

Jiří HUDEČEK, starosta Letů V PLNÉ PRÁCI. Příkopy vysekávali poslední den prázdnin zaměstnanci letovské radnice.              Foto NN M. FRÝDL

Letovský zpravodaj
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Leťánek přichystal novinku:
Relaxační cvičení pro seniory
V pondělí 12. září zahajují v letovském Rodinném
centru Leťánek pravidelné kurzy angličtiny, němči-
ny či italštiny. Těšit se můžete i na novinku: podve-
černí cvičení Jóga - pilates a Relaxační cvičení pro
seniory. Také vás čeká nejedna zajímavá odborná
přednáška - 14. září kurz První pomoci pro rodiny
s dětmi, který povedou profesionální záchranáři, a
hned nato semináře Montessori či Znaková řeč pro
batolata. Na říjen chystáme přednášku Respektovat
a být respektován i výklad autorky Biokuchařky
Hanky Zemanové o Zdravém a chutném vaření. Ne-
nechte si ujít ani další mimořádné akce jako jsou
interaktivní hudební programy: zářijové Vyprávění
dešťové hole či listopadové Bubnování rodin s dět-
mi. Barbora TESAŘOVÁ, RC Leťánek, Lety

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 17/2011 (25)

Na indiánské olympiádě děti
budou střílet i házet šípy
Netradičně pojatou olympiádu ve stylu indiánských
her, znalostí a dovedností pořádá v neděli 11. září
letovském Rodinné centrum Leťánek. 
V tee-pee si budete moci prohlédnout indiánské tro-
feje, nádobí i ozdoby, při lukostřelbě vyzkoušet, jací
byste byli lovci. Bude připravena i klasická indián-
ská soutěž - prohazování šípu obručí. Prověříte si
také své znalosti stromů a květin, připravena bude
hlína na výrobu mističek a jiných nádob. 
Těšíme se na vás v neděli 11. 9. od 15 hodin v are-
álu Dětského domova Lety. Vstupné je 50 Kč.

Barbora TESAŘOVÁ, RC Leťánek, Lety
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Poberouní - Prázdniny skončily a s
nimi i letní fotografická soutěž Na-
šich novin. Nedlouho před uzávěr-
kou na adresu redakce od čtenářů
dorazily další snímky, takže porota
vedená Josefem Kozákem bude mít
opravdu z čeho vybírat. O tom, jak
klání, které trvalo celé dva prázdni-
nové měsíce dopadlo, se dočtete v
příštím čísle NN. V něm také otisk-
neme tři vítězné snímky. Jejich auto-
ři se mohou těšit na knihu fotografií
poberounského kraje, cykloprůvod-
ce Poberouním či lahev karlštejnské-
ho vína. Všem, kteří nám poslali své
fotky, děkujeme. (mif)

Letní soutěž skončila, kdo získá ceny?
PRO VÍTĚZE JSOU PŘIPRAVENY KNIHA FOTEK NAŠEHO KRAJE, CYKLOPRŮVODCE DOLNÍ BEROUNKOU A LAHEV VÍNA

KVĚTINA? Kdepak, houba! Květnatec archerův.     Foto Petr HOLÝ, Řevnice

PIVO NA LEDU.
Foto Bohumil KOS, Řevnice

LETNÍ VEČEŘE. Opékání buřtů na letním táboře letovských kynologů. 
Foto Alena VANŽUROVÁ, Lety

DUHA NAD ZADNÍ TŘEBANÍ. Třebaňská duha na obloze dne 27. srpna. Tr-
vala jen chvilku, ale byla nádherná!  Foto Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

ZÁPAD SLUNÍČKA. Aneb barevná hra světel... Foto Alena VANŽUROVÁ, Lety
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Kontejner z Berounky lovil starosta
VANDALOVÉ PŘIDĚLÁVAJÍ STAROSTI A PRÁCI RADNICÍM V ŘEVNICÍCH I HLÁSNÉ TŘEBANI

Řevnice - Ojedinělé »záchranné
akce« se zúčastnili členové řevnic-
kého Neptun klubu v čele se staro-
stou města Liborem Kvasničkou.
Z řeky lovili kontejner.
„Ze středy 24. na čtvrtek 25. srpna
nějací vandalové odtlačili dva kon-
tejnery na papír,“ sdělil starosta s
tím, že jeden kontejner hodili do ře-
ky pod jez. 
Protože byla hladina řeky zvýšená,
hasiči se ke kontejneru nemohli do-
stat. „Zajeli jsme tam se členy Nep-
tun klubu s raftem. Vyproštění nám
šlo dobře, asi za půl hodiny bylo ho-

tovo. Víc času nám zabralo nafouk-
nutí a složení raftu,“ dodal starosta.
Podobnou zkušenost mají také v
Hlásné Třebani. „Kontejner jsme ta-
hali z Berounky už třikrát - naposle-
dy 14. srpna,“ uvedl starosta Hlásné
Třebaně Vnislav Konvalinka s tím,

že kontejnery, které obec vlastní od
roku 2009, mají kolečka a vandaly
tudíž láká s nimi manipulovat. Po-
prvé kontejner tahali z řeky místní
hasiči přímo na vánoce - byl pod je-
zem u Zadní Třebaně. Podruhé jej
našli pod lávkou a naposledy opět

pod jezem, u Hlásné Třebaně. 
„Mimoto zaznamenáváme, že někdo
s kontejnery manipuluje - vždy o ví-
kendech. Kontejner stojí 6500 Kč,
každé poškození znamená pro obec
citelnou ztrátu. Pokud se nám podaří
zjistit, kdo má potřebu se takto před-
vádět, budeme po něm požadovat ná-
hradu škody,“ dodal Konvalinka.

Petra FRÝDLOVÁ

Ze soustředění ve Svatém Janu pod Skalou se koncem srpna vrátil řevnický
folklorní soubor Klíček. V celotáborové hře na rytíře se děti cvičily v obrat-
nosti i mravech. Pod vedením rytířských mistrů Vladimíra a Jaroslava se
učily vyrábět a používat zbraně, jezdily na koni i zápasily. Nejvíc všechny
bavilo dobývání hradu a spaní pod širákem po noční bojovce, kdy děti mu-
sely projít kolem hřbitova, aby přinesly živou vodu pro nemocného krále.
Naštěstí měly u sebe škapulíř s bylinkami na ochranu, který si samy ušily.
Každé dopoledne jsme tančili a zpívali lidové písničky, ale věnovali jsme se
i jiným tanečním žánrům. S oblibou děti tancovaly tance ze staré Anglie či
irské dupáky. Náš pohybový rejstřík se obohatil o nové prvky a děti to tak
bavilo, že cvičily i samy ve svém volnu. Moc jsme si to všichni užili. 
Ludmila CHROUSTOVÁ, Klíček, Řevnice Foto ARCHIV

Plavali k mostu, zpět
už je voda nepustila
Řevnice - Ženu a dvě děti, které
voda uvěznila na pilíři mostu v
Řevnicích, zachraňovali 25. srpna
místní hasiči.
„Ženě se dvěma dětmi, která dopla-
vala z břehu na mostní pilíř, rychle
stoupající voda odřízla cestu zpět,“
uvedl řevnický hasič Pavel Vintera s
tím, že jeho kolegové k evakuaci tro-
jice použili nafukovací člun. „Záro-
veň byl odvolán záchranný vrtulník,
který se již připravoval ke vzletu,“
dodal. (mif)

Liteň - Liteňské učiliště uzavřelo
své brány. Škola pro osm desítek
žáků oborů kuchař, truhlář, zá-
mečník a zedník byla sloučena se
Středním odborným učilištěm Be-
roun-Hlinky. 
Polovina učitelů přejde do Berouna s
žáky, někteří ze školství odcházejí
nebo jdou do důchodu, jako napří-
klad ředitel Ladislav Pruner. Ten se
obává zejména toho, jak liteňské uč-
ně v Berouně přijmou jejich noví
spolužáci. Všechny obory byly tzv.
éčkové, které umožňují vyučení i dě-
tem s vývojovou poruchou nebo ji-
ným zdravotním postižením. Podle
ředitelky berounské školy, pod kte-
rou liteňské učiliště od září spadá, se

pedagogové na jiný způsob práce s
dětmi připravují.  
„Budovu, ve které učiliště v Litni sí-
dlilo, stavěli zhruba před pětačtyři-
ceti lety sami učni a jejich mistři.
Otevírala se tehdy s velkou slávou,“
sdělil bývalý kantor a vychovatel li-
teňského učiliště Pavel Vondráček. 
V objektu, který si městys Liteň pro-
najal od kraje na dva roky, nyní sídlí
ještě dětský a obvodní lékař. Jeho
další využití je v jednání. Starosta
Karel Kliment by tu nejraději viděl
domov důchodců, ale vedení kraje
tomu nakloněno není. „Další varian-
tou je dům s pečovatelskou službou
nebo stacionář,“ uvedl starosta v MF
Dnes. Petra FRÝDLOVÁ

O stromy se postarali hasiči
Cesta nebyla schůdná,
pacient musel na loď
Řevnice - S transportem pacientů
pomáhali dvakrát v závěru srpna
řevničtí profesionální hasiči.
„Nejprve v Zadní Třebani bylo třeba
snést osobu z chaty u Berounky dlou-
hou úzkou cestou v transportní vaně
k vozu záchranky,“ sdělil hasič Pavel
Vintera. „Protože terén nebyl schůd-
ný, využili jsme nabídku  místního
občana, který nám poskytl loď,“
dodal. Ve druhém případě hasiči v
evakuační plachtě přenášeli pacient-
ku ve Všenorech od špatně přístup-
ného domu k sanitce. (mif)

»Učňák« skončil, sloučili ho
ŽÁCI I UČITELÉ SE Z LITNĚ PŘESTĚHOVALI DO BEROUNA

Na hřbitově kdosi

ukradl několik uren
Je po prázdninách, děti zasedly ve
školních lavicích. Přeji jim mnoho
úspěchů v novém školním roce. Prv-
ňáčkům přeji, aby se jim ve škole lí-
bilo, našli si hodně kamarádů – spo-
lužáků a aby neopadlo nadšení i ús-
měv, se kterým šli 1. září do školy. 
Děkuji pořadatelům a účastníkům
Benátské noci, která se i přes velkou
nepřízeň počasí moc podařila. Po-
sádky plavidel hrdě nasedly a bez
úhony dojely do cíle, úkoly zvládly
na jedničku, nechyběla legrace, hud-
ba byla skvělá, nálada také.
Na hřbitově bylo ukradeno několik
uren - toto vandalství je nepochopi-
telné a trestuhodné. Pokud uvidíte
kohokoliv neznámého či podezřelého
- v okolí hřbitova, či kdekoliv v obci
- oznamte to, prosím, na policii (tel.:
974 872 720, případně linky 112 a
158). Je o tom informována a na
místo se obratem dostaví.
V úterý 20. 9. se od 18.00 koná ve
Společenském domě Veřejné zasedá-
ní zastupitelstva. Jste srdečně zváni.
Sběr nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu se uskuteční 24. 9. do-
poledne před budovou OÚ. Pěkné
babí léto přeje Stanislav BALÍČEK, 

starosta Zadní Třebaně

Děti z Klíčku si ve Svatém Janu hrály na rytíře

Z našeho kraje
* Taneční pro dospělé se od 9. 9. ko-
nají v sále Dr. Fürsta Dobřichovice.
Na deset pátků s tanečními mistry a
plesem jsou stále volná místa. Info na
www.tanecni-praha.cz.                  (vlc)
* Nábor dětí ve věku 6 - 14 let do
kroužku Mladých hasičů pořádá SDH
Černošice. Sraz malých zájemců je
13. 9. v černošické hasičské zbrojnici,
vedle restaurace Berounka. Info na
tel.: 724 700 420. Tomáš KAČÍREK
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích u sochy sv. Jana Nepomuckého
vedle zámku konají 17.  9. od 8.00 do
12.00. Pod lípou můžete od 10.00 zh-
lédnout loutkové divadlo pro děti i
dospělé Jezdci z Promisstownu, hraje
Teatro Truhla.   Kristýna PETROVÁ
* Sedlácké a řemeslné trhy se na
travnatém plácku na návsi v Zadní
Třebani konají 17. 9. od 9.00 do 12.00.
Šikovné sedláčky čekají hry spojené
se sklizní. Pokud si chcete nechat
smoštovat pár jablek, vezměte je s
sebou. Fotky z předešlých trhů na
www.os-salto.cz. František CHLAŇ
* VII. Karlštejnský halloween se
koná 17. 9. v autokempu  Karlštejn.
Od 14.00 si můžete vydlabat dýni -
dýně budou k dipozici, dlabací nás-
troje s sebou! Radka VČELIČKOVÁ
* Odborná výstava o pěstování vin-
né révy v našem kraji je do 30. 9.
přístupná v otevřených arkádách Cí-
sařského paláce  hradu Karlštejn. O
víkendech ochutnávka karlštejn-
ských vín na nádvoří hradu.       (pef)
* Prostor před nádražím v Řevni-
cích, kde bývala sběrna kovového od-
padu, nabízí místní radnice ke stánko-
vému prodeji. Uvedl to místostarosta
Řevnic Jiří Drvota. (pef)
* Uzavírka Mníšecké ulice v Řev-
nicích ve směru na Mníšek pod Brdy
nadále trvá.  „Dle informace z Krajské
správy a údržby silnic (KSUS) bude
ulice zřejmě uzavřena do konce září,
jak bylo plánováno,“ sdělil starosta
Libor Kvasnička. Od 12. 9. bude
KSUS pokládat nový povrch na větší
část silnice. „Vypadá to, že až pod
hřeben,“ dodal starosta.                  (pef)

Řevnice, Dobřichovice - K vyvrá-
cenému dvacetimetrovému stro-
mu, opřenému o střechu chaty v
Řevnicích byli v závěru srpna vo-
láni místní dobrovolní i profesio-
nální hasiči.
„Desetičlenná jednotka strom zlikvi-
dovala pomocí lezecké techniky, na-
stavovacího žebříku a motorové pi-
ly,“ uvedl hasič Pavel Vintera.  
K podobnému případu vyjížděli řev-
ničtí hasiči i do Dobřichovic, kde
vyvrácený nakloněný ořech ohrožo-
val rodinný dům a zahradní altán.
„Větve byly postupně odřezávány a
po laně spouštěny na zem,“ sdělil
Vintera. (mif)   Foto ARCHIV HZS
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EKOS Řevnice, spol. s r.o.
přijme do hlavního pracovního poměru

ŘIDIČE SKUPINY »C« 
s profesním průkazem, strojnický 

průkaz výhodou.

Informace p. Kakeš, tel: 722 911 848

PRONAJMU V ŘEVNICÍCH
1 + 1 + K

Obytná zařízená kuchyň 17 m2, 
pracovna/ložnice 13 m2, koupelna s WC 3 m2,

komora-sklípek 4 m2, společný vstup 
a předsíň, prádelna, sklep, zahrada.

Nájem 6. 000 Kč + poplatky. Volné ihned.

Tel.: 257 721 303, 
záznamník, 605 128 725

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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Řevnice začaly mizerně, prohrály 0:6!
DOKONČENÍ ZE STRANY 12

Svatá - OZT 2:3
Branky: Novotný, Pazdera, Šťastný
Ještě čtvrt hodiny před koncem Ost-
rovan prohrával 1:2, ale během pěti
minut dokázal výsledek otočit. V
dobrém světle se především ve 2. po-
ločase ukázala čerstvá posila OZT,
známý herec David Novotný.   (Mák)

ŘEVNICE, III. třída
Jinočany - Řevnice 6:0
Zahájení podzimní sezony si Řevničtí
představovali určitě jinak. Domácí si
na hřišti dělali, co chtěli, a příděl bez-
mocným hostím si rovnoměrně roz-
dělili do obou poločasů.             (Mák) 
Řevnice - Zbuzany 1:4
Branka: Pitauer

LITEŇ, IV. třída
Liteň - Všeradice B 0:3
Liteň podala strašný výkon. Hráli
jsme v improvizované sestavě, ale to
nás neomlouvá. Mužstvo je přestárlé,
věkový průměr je snad pětatřicet let.
Po zápase jsme měli dlouhou debatu,
zda má takto vůbec cenu pokračovat
dál. Dohodli jsme se, že hrát budeme,
ale přístup se musí diametrálně změ-
nit. Miloslav KLIMENT
Liteň ml. žáci - OZT 5:3
Góly: Kliment 3, Jirkalová, Jílek

Druhý zápas nejmladších liteňských
fotbalistů v okresním přeboru. V tom
první podlehli Rudné 0:10.        (Mik)

VIŽINA, IV. třída
Vižina - Nižbor 3:1
Góly: Kunrt, Písačka, Bělohlávek

První mistrovský zápas podzimu hrá-
li  hráči TJ Vižina před návštěvou pa-
desáti diváků. I díky jejich mohutné-
mu fandění domácí přesvědčivě vy-
hráli 3:1. 
Nedlouho před začátkem mistrovské
sezony Vižinští sehráli dvě přátelská
utkání - v prvním prohráli s Osovem
2:5, v zápase hraném ve Všeradicích
u příležitosti tamní pouti zvítězili do-
mácí 3:1. O jedinou branku hostí se
zasloužil M. Blovský.

Jana FIALOVÁ
Ve výsledcích
Okresní přebor Praha-západ
Libčice - Černošice 4:2
Branky Černošic: Pařík, Vašák

III. třída okresní soutěže
Karlštejn - Srbsko 2:0
Branky: Kubíček, Vyterna
Tetín - Karlštejn 3:2
Branky: Kučera P., Kučera J.
Celý 2. poločas - za stavu 2:2 - jsme
byli lepší. Domácí  dali vítězný gól v
90. minutě.                    Josef MOTTL

Řevnická sokolovna zahájila novou sezonu

Na nábor přišlo devět
malých fotbalistů
Nábor malých fotbalistů se konal v
pátek 2. září na hřišti TJ Vižina.
Rodiče devíti  zájemců o fotbal se
domluvili s trenérem Stanislavem
Krbcem na podrobnostech a pak
malí fotbalisté začali s tréninkem,
které se budou konat každý pátek od
17 hodin. Pokud by se chtěl přidat
někdo další, může přijít. 

Jana FIALOVÁ, Vižina

Již dvě mistrovská utkání mají za se-
bou řevničtí druholigoví házenkáři.

Řevnice – Jiskra Raspenava 17:27
Branky: Zavadil 7, Hartmann 4,
Knýbel 3, Stříž 2, Jelínek
Michal Jelínek zaznamenal svou prv-
ní druholigovou branku, ale jinak
nám první utkání 85. sezony vůbec
nevyšlo! Družstvo hostí v minulé se-
zoně sestoupilo a do soutěže se dosta-
lo zpět jen díky tomu, že se nepřihlá-
sil žádný celek ze Středočeské oblas-
ti. Přesto nás výrazně přehrálo!
V neděli 4. 9. jely Řevnice do Čako-
vic. Známý rival, který v loňském ro-
ce neuhájil prvoligovou účast a se-
stoupil , byl naším druhým soupeřem.
Velké obavy o výsledek měl hlavně
trenér Tomáš Sviták. „Kdy jindy
bychom měli dostat třicítku, když ne
dnes!“ sýčkoval. V brance ochotně
zaskočil Tomáš Smrčka, obránci hráli
ve třech (bez Honzy Švarce), útočníci
ve čtyřech, bez mladíků! Ale co se ne-
stalo - hráli jsme jako vyměnění! Da-
řilo se hlavně posile s Chomutova
Střížovi a domácí se až do konce obá-
vali o výsledek. Naši tentokrát před-
vedli zodpovědný výkon - bohužel ale
na body nedosáhli!
AVIA Čakovice – Řevnice 22:21
Branky: Knýbel 8, Stříž 8, Zavadil
4, Hartmann

Zápas začal dvěma chybami na obou
stranách. Naši vedli 2:4 a dokonce
3:8! Domácí zjistili, že to s námi ne-
budou mít jednoduché, zapnuli na
větší obrátky a do poločasu se dotáh-
li na rozdíl tří branek. Tento náskok
jsme krátce po začátku druhého děj-
ství rychle promarnili a o vedení se
obě družstva začala přetahovat. Těs-
ně před koncem měli dvakrát tuto vý-
hodu opět domácí. Po našem  odde-
chovém čase jsme ještě dokázali  sro-
vnat, ale soupeř měl dost času vstře-
lit vítěznou branku. Několik zmateč-
ných přihrávek na obou stranách už
střelce ke slovu nepustilo.   
Příští týden se rozběhnou i soutěže
oblasti. Ve čtvrtek bude sehráno první
utkání - starší žačky mezi sebou DTJ
Řevnice A - DTJ Řevnice B. V sobotu
jedou do Bakova starší žáci, starší
žačky, dorostenci i béčko mužů!
Mladší žáci odehrají svůj první tur-
naj v neděli na našem hřišti od 9.00.
Druhá liga se hraje v sobotu v Pří-
chovicích a v neděli ve Vřeskovicích.
V sobotu 17. 9. budeme slavit 85 let
od založení národní házené v Řevni-
cích. Program zahájí ve 13:45 B tým
se Starou Hutí předzápasem druhé li-
gy se Žatcem. Poté bude následovat
několik exhibičních utkání. Všechny
příznivce srdečně zveme! 

Petr HOLÝ, Řevnice

Házenkáři na úvod II. ligy dvakrát prohráli
NA 17. ZÁŘÍ SI ŘEVNIČTÍ NAPLÁNOVALI OSLAVY 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVÉHO KLUBU

Novou sezonu v září zahájila řevnická sokolovna. Naplno se rozjela cviče-
ní i školička Pikolín. Vytížený je také sál kina, který je součástí sokolského
areálu. „V září začala či začnou všechny cvičení - od rodičů s dětmi, přes
předškolní děti až po všestrannost,“ uvedla manažerka Sokola Monika
Vaňková s tím, že nabitý rozvrh má nejen hlavní sál, ale také nový cvičeb-
ní prostor zprovozněný teprve před několika měsíci. „Odbývají se v něm re-
laxační i zdravotní cvičení a zájem o něj je čím dál tím větší,“ řekla Vaň-
ková. Na nejbližší období sokolové chystají nábor mladých volejbalistů. 
V sousedním kině si podle Vaňkové podávají ruce filmaři s divadelníky. „V
plném provozu je kino, promítá se pětkrát týdně, před pár dny se tu natá-
čel film Modrý drak,“ sdělila manažerka a dodala, že od té doby, co se po-
dařilo rekonstruovat zázemí scény a rozšířit jeviště, mají o sál zájem ochot-
níci zblízka i zdaleka. „Dobřichovické Prodivadlo si tu vybudovalo domov-
skou scénu, ale své premiéry zde připravují i další – Michaela Šmerglová,
Jiří Oberfalzer, Josef Klíma či Dobřichovická divadelní společnost,“ uved-
la Vaňková s tím, že na konci září má kino hostit jazzový festival a na konci
roku zase spoustu vánočních akademií škol a školek. (mif)    Foto ARCHIV

Rozpis zápasů
celků Litně a Vižiny
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
10. 9. 17.00 Mořina - Liteň 
18. 9. 16.30 Hýskov B - Liteň 
25. 9. 16.30 Liteň - Zdejcina 
2. 10. 16.00 Chrustenice - Liteň 
9. 10. 16.00 Liteň - Vižina 
16. 10. 14.00 Nižbor B - Liteň 
23. 10. 15.30 Liteň - Vysoký Újezd 
29. 10. 11.30 Osov - Liteň 

VIŽINA, IV. třída okres. soutěže
Vižina - Vysoký Újezd 10. 9. 14.00 
Vižina - Osov 17. 9. 13.30
Všeradice - Vižina 25. 9. 14.00 
Vižina - Mořina 1. 10. 13.00 
Liteň - Vižina 9. 10. 16.00 
Vižina - Zdejcina 15. 10. 12.30 
Chrustenice - Vižina 23. 10. 15.30 
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Řevnice začaly mizerně, prohrály 0:6!
FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE ROZEHRÁLI PODZIMNÍ ČÁST MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

Poberouní - První mistráky už za
sebou mají mužstva našeho kraje.
Do nové sezony vykročily vcelku
úspěšně, tedy až na Řevnice - ty
hned na úvod utrpěly debakl 0:6!

DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Dobřichovice - Rakovník 2:1
Branky: Kalivoda
Dobřichovice si připsaly první vítěz-
ství v krajském přeboru, ale jejich vý-
hra se nerodila lehce. Rakovník jim
dlouho zatápěl a dokonce v prvním
poločase vedl. Domácí mohli prohrá-
vat i více, kdyby je nepodržel výbor-
ný Fajfrlík v brance. Po změně stran
se Dobřichovičtí vzchopili a po bo-
jovném výkonu skóre otočili.    (oma)
Kutná  Hora - Dobřichovice 5:2
Branky: Karda, Kalivoda
Domácí zahájili mohutným náporem,
jemuž hosté, se štěstím odolávali až
do 13. minuty - rozhodčí přehlédli
ofsajd a hráč, který v něm stál, do-
klepl míč do sítě. Ve 30. minutě se
zranil stoper hostů Šourek - domácí
vzniklým prostorem rychle prošli a
zvýšili na 2:0. Hned po rozehrání se
Dobřichovicím podařila pohledná ak-
ce, kterou zastavil domácí obránce,
faulem. Z přímého kopu Karda pro-
střelil zeď a tečovaný míč skončil v
síti - 2:1! Po změně stran zopakovali
Kutnohorští nápor, kterému Dobři-
chovice odolávaly jen těžko. Dvakrát

zazvonila tyčka, ale v 56. minutě už
domácí zblízka zvýšili na 3:1. Hosté,
kteří nehráli v obvyklé pohodě a pů-
sobili unaveným dojmem, překvapili
ještě v 82. minutě. Po nenápadné akci
u pomezní čáry následoval centr na
hlavu agilního Kalivody, který snížil
opět na rozdíl jediné branky. Hosté

ucítili šanci na vyrovnání, a začali se
tlačit dopředu. To se jim stalo osudné.
V 88. minutě se domácí ubránili, pře-
šli do protiútoku a téměř neobtěžová-
ni si doběhli pro čtvrtý gól. Psychic-
ky rozhození hosté přestali hrát a v
90. minutě domácím sami přihráli na
pátou branku.    Miloslav OMÁČKA
Dobřichovice - Nymburk 4:2 
Branky: Kalivoda 2, Vořechovský,
Debnár  
Domácí potřebovali odčinit  vysokou
porážku z Kutné Hory, proto do utká-
ní šli, značně nažhaveni. Ve 13. minu-
tě už se díky důraznému Kalivodovi
mohli radovat! Ten sice tvrdou stře-
lou hostujícího gólmana Doležala na-
poprvé nepřekonal, jenže vyražený
balon pohotově dorazil do sítě. Rado-
st z vedení trvala jen pár minut. Ofen-
zivním hráčům Polabanu se v 19. mi-

nutě podařil protiútok, který skončil
penaltou, protože si domácí gólman
Fajfrlík pomohl při chycení míče fau-
lem. Hosté tedy vyrovnali na 1:1. Ve
24. min. předvedli domácí pohlednou
kombinační akci, vyšachovali celou
obranu Nymburka a volnému Voře-
chovskému nezbývalo nic jiného, než

dát gól. Další branka padla až v 72.
minutě, kdy se po závaru ve vápně,
dostal míč k Debnárovi, jenž přelobo-
val obránce i brankáře. V závěru
zápasu Dobřichovičtí dominovali,
což potvrdili čtvrtou brankou.  (oma)

FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Hořovicko B 4:1
Branky: Jablonský, Jůna, Nesrov-
nal, Turek
Vstup do soutěže se domácím, které v
létě posílil Daniel Dynybil z Motor-
letu, vydařil. Kvalitní soupeř posílený
několika hráči z divizního A-týmu
Hořovicka od počátku předváděl
rychlý, důrazný a ofenzivní fotbal. V
7. minutě zázračně vyrazil hlavičku z
bezprostřední blízkosti brankář Letů
Sochacký. V 10. minutě otevřel skóre
po dorážce domácí Jablonský. Hosté

zatlačili Lety do defenzivy, ty ale ve
27. minutě po úniku Jůny zvýšily na
2:0. Hosté vystupňovali tlak a v 38.
minutě snížili na rozdíl jednoho gólu.
Druhý poločas začal šancí hostí - pří-
zemní střela těsně minula branku. V
52. minutě byl vyloučen hráč Hořo-
vicka za urážku rozhodčího. V 61.
minutě zvýšil po průniku do otevřené
obrany hostí Nesrovnal. Poté byli za
faul a následnou šarvátku vyloučeni
domácí Janouš a hostující útočník.
Skóre uzavřel v 81. minutě z trestné-
ho kopu Turek.             Jiří KÁRNÍK
Nečín - FK Lety 2:1 
Branka: Rosenkranz
Domácí předčili hosty v bojovnosti a
důrazu, a to na bezkrevný, profesor-
ský výkon Letů stačilo. Domácí popr-
vé skórovali ze standardní situace,
kdy hostující defenziva zaspala. V 39.
minutě se situace opakovala, tento-
krát ale Sochacký míč ukopl, ale po
srážce s domácím útočníkem se zra-
nil a byl vystřídán. V 45. minutě byl
faulován v pokutovém území domá-
cích Turek. Z penalty vyrovnal Ro-
senkranz. V 72. minutě před pokuto-
vým územím zbytečně fauloval Turek
a domácí přímého kopu využili ve ve-
doucí gól. Hosté se poté nastěhovali
před domácí branku, ale žádnou šanci
si nevypracovali.           Jiří KÁRNÍK

ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
OZT - Nový Jáchymov 3:3
Góly: Görög, Vesecký, Procházka
Atraktivní kopaná se hrála v prvním
kole III. třídy okresní soutěže - utka-
ly se dva týmy, které ještě loni hrály
okresní přebor. Větší fotbalovost hostí
Ostrovan nahrazoval bojovností. Tři-
krát v zápase vedl, ale soupeř vždy
vyrovnal. Všechny tři branky dosáhli
domácí hlavou: nejprve na hranici of-
sajdu zužitkoval prodloužený centr
Procházky Görög, pak si naběhl na
Šťastného roh Vesecký a do třetice se
prosadil Procházka - dorazil překrás-
nou střelu Veseckého z trestného ko-
pu, jež se odrazila od břevna.  (Mák)
(Pokračování na straně 11)

Kdy a kde hrají příště 
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
N. Strašecí - Dobřichovice 10. 9. 17:00
Dobřichovice - Dobrovice 17. 9. 16:30
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Komárov 11. 9. 17:00  
Jíloviště - FK Lety 17. 9. 16:30
Slavoj ŘEVNICE, III. třída
Velké Přílepy - Řevnice 10. 9. 17:00
Řevnice - Třebotov 17. 9. 16:30
ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
OZT – Chodouň 10. 9. 17.00
Srbsko – OZT 18. 9. 16.30
KARLŠTEJN, III. třída
Karlštejn - Loděnice B 10. 9. 17:00
Hudlice - Karlštejn 18. 9. 16:30

Liteň - Liteňští fotbalisté sice od le-
tošního září hrají tu nejnižší soutěž,
která existuje, ovšem jejich fanoušci,
tedy alespoň někteří, si při zápasech
mohou připadat jako na »velkém«
fotbale. K dispozici totiž mají pětatři-
cet sedaček splňujících přísné normy

UEFA. Do Litně se přestěhovaly ze
slavného bratislavského stadionu na
Tehelnom poli, svého času »nedobyt-
né tvrze« neméně slavného Slovanu
Bratislava.
„Byl jsem na jaře se synem Lukášem
v Bratislavě na mistrovství světa v

ledním hokeji,“ vysvětluje prezident
liteňského fotbalového klubu Milo-
slav Kliment. „Hotel Kyjev, v němž
jsme bydleli, je hned vedle Tehelného
pole, tak jsme si sem ve volném čase
chodili zatrénovat. Stadion se totiž
má bourat a udržuje se už jen jako
hrací plocha pro školy a žákovská
družstva Slovanu.“
Při jedné z návštěv se Kliment dal do
řeči se správcem stadionu. Nenechali
prý na českém a slovenském fotbale
nit suchou... „Když jsme se bavili o

bourání tribuny, dostal jsem nápad
požádat ho o několik sedaček na naše
hřiště. Půjčil mi nářadí a pak mi ještě
pomohl sedačky naložit. Bylo jich pl-
né auto,“ říká Kliment s tím, že v Lit-
ni nyní uvažují o přejmenování svého
hřiště na »Liteňské pole«. 
Zatímco diváci si tedy užijí »nóbl«
posezení, hráčům budou nově k dis-
pozici modernizované kabiny a umý-
várny - na jejich rekonstrukci se pra-
covalo o právě skončených prázdni-
nách. Miloslav FRÝDL

Hrají »pralesní ligu«, ale na Liteňském poli
DO LITNĚ SE PŘESTĚHOVALO PĚTATŘICET SEDAČEK ZE SLAVNÉHO STADIONU V BRATISLAVĚ
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Selcem, u Zámečku, na náměstí, obchod U Jelínků, nákupní středisko Jednota, Potraviny
POGRR, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  

Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;
Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, stánek na nádraží, Infocentrum; 

Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; 
Černošice: Stánek u nádraží, obchod Vráž; Malý Chlumec: Obchod; Osov: Květinářství.
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NEROZHODNĚ. První podzimní mistrák sehrála Zadní Třebaň s Novým
Jáchymovem. Skončil remízou 3:3. Foto NN M. FRÝDL

VZPOMÍNKA NA STARÉ ČASY. Liteňští fotbalisté na začátku prázdnin osla-
vili 90. výročí založení svého klubu. Při té příležitosti se také sešli hráči, kteří
dres Litně oblékali v letech 1950 - 1960. Foto Miloslav KLIMENT


