
Porodnost klesá, ale lidí přibývá. I u Berounky
NOVÉ OBYVATELE DO NAŠEHO KRAJE LÁKÁ KLID, PŘÍRODA, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI I MALÁ VZDÁLENOST OD PRAHY

V tomto čísle Našich novin:
* Ochotníci byli v Blesku - strana 4

* Závodníci vyjídali žížaly - strana 5

* V Řevnicích pořídíte vílí šaty XXL
- strana 6

Poberouní - Porodnost klesá, ale
obyvatel Česka přibývá. Největší
přírůstky hlásí střed země, včetně
Poberouní.
Česko má podle Statistického úřadu
aktuálně 10,54 milionu obyvatel - za
půl roku přibylo 9 300 lidí. Vliv na
přírůstek měla hlavně zahraniční mi-
grace, porodnost totiž dále klesala. 
Populačně silné ročníky 70. let minu-
kého století mají produktivní věk z
velké části za sebou. Nejvíce dětí se
rodí ženám ve věku 29-32 let, typic-

ké prvorodičce je osmadvacet až de-
větadvacet let. Ženichovi je průměr-
ně 31,3 nevěstě 28,5 roku. 
Za letošní první pololetí se v zemi
narodilo 54 300 živých dětí, proti
loňsku o 4 400 méně. Statistici navíc
očekávají, že se ve druhé půli roku
pokles ještě prohloubí. 
Naopak téměř o polovinu více je při-
stěhovalců. Zatímco loni bylo za prv-
ní pololetí zahraničních migrantů
pouze 5 300, letos už 7 800. 
Středočeský kraj je regionem s nej-

vyšším nárůstem počtu obyvatel -
přibylo tu bezmála 8 000 lidí. Také se
zde staví nejvíce bytů ze všech krajů
republiky - v prvním pololetí byla za-
hájena výstavba 2 946 bytů. 
Do centra země míří lidé z jiných
koutů republiky hlavně za prací, z
Prahy sem přicházejí ti, kteří vyhle-
dávají klid. Láká je také blízkost pří-
rody a více pracovních příležitostí
než v jiných koutech země. 
„Pracuji v Praze, ale loni v létě jsme
se přestěhovali do Dobřichovic. Jsou

sice nedaleko hlavního města, ale už
je to Středočeský kraj a je zde mno-
hem větší klid,“ říká  Pražanka, která
přesídlila z bytu v metropoli do ro-
dinného domku se zahradou. 
Od 1. 1. do 30. 6. 2011 se přihlásilo k
trvalému pobytu do Řevnic 19 obča-
nů a narodilo se 17 dětí. 

(Dokončení na straně 11)
Petra FRÝDLOVÁ

20. září 2011 - 19 (554) Cena výtisku 7 Kč

Exstarosta Letů: Proč jsem odstoupil? Z osobních důvodů
Lety - Jeden z nejvýraznějších sta-
rostů poberounského kraje, letov-
ský Jiří HUDEČEK se rozhodl od-
stoupit. Zároveň se vzdal i mandá-
tu obecního zastupitele. Proč?
Z osobních důvodů. Nic jiného op-
ravdu odpovědět nemohu.
Už víš, co budeš dělat dál?
Vím, ale oficiálně to zveřejním, až
bude vše 100%. Zatím se postarám o
svoje kolena, která už odmítají po-
slušnost. Do nové práce snad nastou-
pím zkraje října.
Starostou jsi byl třináct let. Co se za
tu dobu v Letech povedlo a co ne?
Spokojený jsem s tím, jak jsme zv-
ládli povodně. S tím souvisí i stavba

nové školky. Byla rozestavěná, pení-
ze jsme sháněli za běhu. To byl víc
než adrenalin, ale povedlo se. Dařilo
se získávat dotací pro obec i pro re-
gion. Mrzí mě, že se nepodařilo zís-
kat peníze na vodovod a kanalizaci v
ulicích V Průhonu a V Kanadě.
Také se ti povedlo zavést či obnovit
masopust, máje, posvícení..., které
se v Letech i po okolí těší velké po-
pularitě. Budou pokračovat dál?
Za ty roky jsme uspořádali mnoho
kulturních, společenských a sportov-
ních akcí - letos vše již pojedenácté.
Věřím, že budou pokračovat a nabídl
jsem pomoc s jejich organizací.
(Dokončení na straně 9) (mif)

Řádí tu škodná! varují policisté
Svinaře - Stalo se to už několikrát, naposledy zkraje září
ve svinařské chatové osadě Bílý Kámen. »Domácí« pra-
cují na zahradě, zloději jim vykrádají dům či chatu.
„Na Bílém Kameni neznámý lupič využil nepozornosti poš-
kozeného, který sekal trávu v zadní části pozemku, přelezl
plot a vnikl do chaty,“ uvedl zástupce velitele karlštejn-
ských policistů Jaroslav Dolejší. Uvnitř zloduch vše pro-
hledal a ze šatní skříně ukradl peněženku, platební kartu a
doklady, čímž majiteli způsobil škodu 2 200 Kč. „Buďte
opatrní při zajišťování svých nemovitostí!“ vyzývá Dolejší.
Obdobných případů v poslední době přibývá - zřejmě nám
tu řádí nějaká škodná!“ (mif)

PRVNÍ CHMELENÍ. Slavnosti piva nazvané Letovské chmelení se poprvé konaly v Letech. Jejich
součástí byly i stylové soutěže - třeba pití tupláku na čas. (Viz strana 9) Foto NN M. FRÝDL

LOUČENÍ. Jiří Hudeček se s Letova-
ny loučil na místních pivních slavnos-
tech.                     Foto NN M. FRÝDL

Pes bydlel na radnici,
pak se vrátil domů
Řevnice - Na řevnické radnici se do-
časně zabydlel zaběhnutý pes. Strávil
tu čtyři dny - od úterního odpoledne
6. září až do pátku 9. 9., kdy měl být
odvezen do útulku. 
„Jednalo se o bernského salašníka.
To je - pro neznalce plemen - pes ve-
likosti bernardýna,“ sdělil starosta
Řevnic Libor Kvasnička. Protože se
ke ztracenému čtyřnožci nikdo nehlá-
sil, radnice vyjednala jeho umístění
do útulku v Rakovníce. 
„Vše už se chystalo k odvozu psa, ale
díky šikovné pokladní městského
úřadu, která při nákupech zjistila, že
majitelé z Mořinky takového psa post-
rádají, se místo do útulku mohl »tu-
lák«" vrátit zpět do svého domova,“
dodal starosta Kvasnička.             (pef)

Rychtář vyrazí za premiérem
Řevnice - Starosta Řevnic Libor Kvasnička bu-
de pochodovat Prahou. Spolu se svými kolegy
se k sídlu premiéra Nečase vydají podpořit ná-
vrh změny zákona o rozpočtovém určení daní.
Novela zákona má zmírnit rozdíly v příjmech sa-
mospráv a odstranit diskriminaci obcí a měst s mé-
ně než 150 000 obyvateli. „Přijetí návrhu je zásad-
ní pro budoucnost našich občanů i celého venkova.
Přibližuje nás evropským poměrům, ale zvedá se
proti němu hlas čtyř největších privilegovaných
měst,“ uvedl Kvasnička s tím, že obce musí nove-
le zákona vyjádřit podporu. Proto také 21. 9. ab-
solvuje pochod z náměstí Jana Palacha k Úřadu
vlády. Zde bude předán požadavek starostů na při-
jetí novely zákona. „Je to pro dobrou věc, proto
tam nebudu chybět,“ dodal Kvasnička. (pef)

Naďa Konvalinková 

vařila ve Všeradicích
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V sobotu 3. září se v Litni uskutečnil
druhý ročník Loučení s létem - ten-
tokrát v prostorách bývalého státní-
ho statku. Akci společnými silami
zorganizovali místní hasiči, liteňské
pracoviště Domečku Hořovice a
Václav i Lucie Smíškovi. 
Den plný her a zábavy začal pod tak-
tovkou hasičů, kteří uspořádali sou-
těž v netradičním požárním útoku.
Ještě před tím ukázali mladí hasiči z
Drahlovic svůj um při požárním úto-
ku. Po ukázce dětí následovala sou-
těž dospělých družstev z Vrančic,
Drahlovic, Zadní Třebaně, Nučic a
Litně. Poté si přítomní mohli pos-
lechnout Helén Rock Housle a její
přátele, zhlédnout Rozpustilý kaba-
ret, zasoutěžit si, zaskákat v nafuko-
vacím hradu a vyzkoušet výtvarné
dílny pro děti. Vystaveno bylo profe-
sionální vybavení zdravotnických
záchranářů, kteří předvedli ukázku
zásahu při srážce auta s cyklistou.
Pacienta ve voze ošetřila posádka
zdravotníků z Asociace dobrovol-
ných záchranářů ČR, pacienta ležící-
ho před autem pro změnu zdravotní-
ci z Asociace samaritánů ČR. Liteň-
ští hasiči provedli protipožární opat-
ření, označili místo nehody a po-

mohli pak odnést zraněné do sanitek.
Pak zahrála hudební skupina Pěšáci
a hasiči mezitím připravili další
ukázku - hašení hořícího auta. Po zk-
rocení ohně si děti mohly vyzkoušet
hasičské helmy a zastříkat z proud-

nic na ohořelý vůz. V podvečer byla
připravena soutěž v pojídání ovoc-
ných knedlíků a vystoupení blues-
rockové kapely After 40, jež hrála až
do pozdních večerních hodin. 
Děkujeme všem, kteří přispěli ke

zdárnému průběhu  pohodového dne.
Těšíme se na setkání v příštím roce.

Jiří HRÁCH, SDH Liteň

S létem se loučili hasiči i muzikanti
CAPARTI SI V LITNI MOHLI ZASTŘÍKAT NA OHOŘELÝ VŮZ, DOSPĚLÍ SOUTĚŽILI V POJÍDÁNÍ OVOCNÝCH KNEDLÍKŮ

Staví Zahradní knihovnu, časem přibude i dům
V ZADNÍ TŘEBANI VZNIKÁ NETYPICKÁ STAVBA - PŘÍBYTEK, KTERÝ JE ZÁROVEŇ I NÁBYTKEM

Děti řádily na náměstí
V sobotu 3. září se v Modrém do-
mečku na náměstí v Řevnicích kona-
lo Zářijové řádění. Akce byla konci-
pována v souvislosti se začátkem
školy hlavně pro děti. Bohatý, akční
program, který se odehrával na ce-
lém náměstí, začal ráno bubnová-
ním pro celou rodinu. Prostor ožil v
živých rytmech mnoha nástrojů,
jichž se ujali malí i velcí. Na stolech
před kavárnou se rozprostírala výt-
varná dílna, kde si děti mohly vyrá-
bět klobouky či jiné pokrývky hlavy
dle vlastního uvážení a vkusu. Nej-
větší úspěch slavily pirátské a pak ty
s kočičkami. Mezi stromy jste se mo-
hli projet na koních z bělečské stáje,
či si prohlédnout  dravce při ukázce
sokolnictví. Řádění vyvrcholilo di-
vadelním představením pod širým ne-
bem. Program byl pěkně poskláda-
ný, počasí se vydařilo, děti se nadše-
ně bavily...  Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň 

Zadní Třebaň - V zadnotřebaňské ulici Na Ka-
planci vyrostl nedávno na prázdné parcele me-
zi stromy a jinou zelení zajímavý dřevěný ob-
jekt. Pražan Milan Kreuzzieger s manželkou se
zde rozhodli postavit obytnou Zahradní kniho-
vnu. Časem přibude i rodinný dům.
Co vás k tomuto netradičnímu počinu vedlo?
Pokud se člověk dlouhodobě věnuje studiu a vý-
zkumu, časem zjistí, že má velké množství knih.
Lidé si většinou na knihy pořizují nábytek, my
jsme se rozhodli pořídit si obojí: příbytek, který je
zároveň i nábytkem – badatelnu, čítárnu a vzhle-
dem k umístění i malou rozhlednu. Místo, kde se
dá číst, psát, trénovat imaginaci, odpočívat, setká-
vat se s přáteli, vnímat přírodní změny... Zahrada
a knihovna se doplňují. Dalším inspirativním im-
pulsem pro mě byly tzv. »micro-houses« nebo »ti-
ny houses« – úsporné, minimalistické domy, které
jsou oblíbené v anglosaském světě. Peníze ušetře-
né za provoz můžete spíše věnovat na kvalitu ži-
vota, než do splácení hypoték a údržby rozsáhlých
prostor domu. 
Kdo stavbu vytvořil a realizuje?
Moje představy a požadavky převedlo do konkrét-
ní podoby osm mladých nadaných architektů z

Liberce - Mjölk architekti. Líbí se mi na nich, že
jsou skoro pořád ve stavu pracovního a tvůrčího
nadšení, i to, že pracují v týmu, diskutují spolu,
doplňují se. Když jsme tahali dvě a půl tuny dřeva
do prudkého svahu, přesvědčil jsem se, že jim ani
fyzická práce nesmrdí.
Pokud by měl někdo zájem si knihovnu prohléd-
nout, je to možné?
Nechceme konkurovat místní veřejné knihovně
ani vytvořit turistickou atrakci. Knihovna v zahra-
dě je v podstatě intimním prostorem, místem sou-
středění. Vážní zájemci o naši stavbičku si samo-
zřejmě nějakou cestu najdou.
Rodinný dům bude v podobném duchu?
Kvalitní architektura by měla být jako šaty od
krejčího, jak tvrdil Adolf Loos. Rádi bychom po-
stavili minimalistický, úsporný a funkční dům. Lí-
bí se mi přístup Michaela Reynoldse, který doká-
že při stavbě využít toho, co označujeme jako od-
pad. Dům nechápe jen jako architekturu, ale kom-
plexně přemýšlí a dotváří jeho energetický systém
i hospodaření s vodou. Ideální dům budoucnosti
nebude napojen na sítě - bude fungovat jako stroj,
který využije přírodních zdrojů, recyklace a pos-
kytne vám i potravu.        Helena PELIKÁNOVÁ

„Rodí se život v tomto posvátném
místě, Země je naše matka, máme ji
všichni rádi...“ Těmito slovy začínala
v neděli 11. září zahajovací píseň na
slavnosti Lesní školky Země v Řevni-
cích. Zpívalo se ve velkém kruhu, kte-
rý vytvořily spojené ruce těch, kdo se
přišli podívat a potěšit  touto zahrad-
ní událostí. Pro asi sedmdesát ma-
lých i velkých návštěvníků byly na-
chystány různé činnosti a radovánky
- střelba z krásných luků, šití skříteč-
ků, navlékání korálků, malování. Pro
radost tu byla trampolína i velké pís-
koviště, kde děti vystavěly vodní ka-
nál. Byla  možnost zakoupit originál-
ní oděvy a doplňky z dalekých cest,
zajít do miničajovny, pojíst polévku
vařenou v kotlíku na ohni před tee-

pee či jiné dobroty, které nachystaly
maminky. Úžasnou atrakcí byl podiv-
ný krabicový přístroj, který vám po
poklepání nasypal hrstičku sušených
brusinek. Byla tam i spousta jiných
zajímavých věcí, které člověk v tom
radostném reji ani nepostřehl či pře-
hlédl. Sluncem zalité odpoledne bylo
pojímáno jako otevření sdružení Ze-
mě veřejnosti - všem, kdo chtějí přis-
toupit blíže a dotknout se principů,
na nichž stojí filozofie tohoto  místa i
bytostí s ním spjatých. Sdružení Země
má před sebou smělé plány, o nichž
ještě uslyšíme. Na našich životních kři-
žovatkách přibyla další cesta, po kte-
ré se kdokoliv může vydat, bude-li
chtít.               Helena PELIKÁNOVÁ, 

Zadní Třebaň

ZAHRADNÍ KNIHOVNA. Studie knihovny, která
vyrůstá v Zadní Třebani. Foto ARCHIV

V LESNÍ ŠKOLCE. Jedno z výtvar-
ných  stanovišt na slavnosti sdružení
Země.     Foto Daniela KOŘÍNKOVÁ

V AKCI. Na liteňském Loučení s létem se předvedli i malí hasiči. Foto Lukáš MÜNZBERGER

Podivný přístroj sypal hrsti brusinek...
NA SLAVNOSTI ŘEVNICKÉ LESNÍ ŠKOLKY SE SEŠLO SEDM DESÍTEK NÁVŠTĚVNÍKŮ
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Poberouní – Otiskujeme první
jména kandidátů na XIII. Cenu
Našich novin - Cenu Arnošta Tuč-
ka. Určena je těm, kteří se nezišt-
ně zasazují o to, aby se v kraji ko-
lem dolní Berounky či na Podbrd-
sku žilo lépe.
Stejně jako v letech předchozích mo-
hou kandidáty navrhovat i čtenáři
NN. Stačí zaslat to »svoje« jméno na
mail redakce@nasenoviny.net (pří-
padně dopisem na adresu redakce
Naše noviny, Třebaňská 96, 26729
Zadní Třebaň) a stručně odůvodnit,
proč toho kterého člověka navrhuje-
te. Z autorů čtenářských návrhů vy-
losujeme jednoho, který získá od re-
dakce dárkový balíček a 2.000 Kč od
partnera ceny firmy K+V Elektro.
Cena nese jméno jednoho ze zakla-
datelů nezávislého poberounského
občasníku a patří tomu, kdo se nej-
víc v daném roce zasloužil o rozvoj
společenského či kulturního dění v
regionech Dolní Berounky či Pod-
brdska. Udělována je od roku 1999 -
jako první ji obdrželi řevničtí ochot-
níci manželé Křivánkovi. Zatím pos-
ledním laureátem se loni stala Dag-
mar Renertová ze Řevnic. Více o mi-
nulých ročnících si můžete přečíst na
speciálních stránkách http://cnn.na-
senoviny.net                Josef KOZÁK

Kandidáti navržení členy
redakční rady Našich novin:

BARCHÁNEK Josef, Černošice -
za pomoc při rozvoji a propagaci re-
gionální kultury, pořádání hudebních
festivalů
BLAŽENÍN Pavel, Černošice - za
organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za pomoc s ak-
cemi v regionu
FIALOVÁ Jana, Vižina - za organi-
zování sportovního a kulturního ži-
vota ve Vižině a práci s dětmi 
GARTOVÁ Jana, Hlásná Třebaň -
za zorganizování a vybudování pro-
vizorní mateřské školky v obci
HEJMOVÁ Vladimíra, Řevnice -
za práci s postiženými dětmi ve sd-
ružení Náruč a kavárně Modrý do-
meček v Řevnicích
HOLÝ Petr, Řevnice - za dlouhole-
tou práci pro národní házenou a za

popularizaci sportu mezi dětmi
JANOVSKÝ Ivan, Zadní Třebaň -
za dlouholetou podporu společen-
ského i kulturního dění v regionu
prostřednictvím Našich novin
JUNKOVÁ Ivana, Řevnice - za ve-
dení ZUŠ v Řevnicích, za pořádání
mnoha akcí, za zviditelnění ZUŠ i za
mnohé úspěchy jejích žáků
KLIMENT Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní »probuzení« Litně,
za organizování sportovního života a
práci s dětmi tamtéž
KOCMANOVÁ Soňa, Neumětely -
za práci s dětmi a spolupráci s NN
KOLÁŘOVÁ Helena, Karlštejn -
za organizování kulturního života v
Karlštejně a za dlouholetou práci pro
Karlštejnské kulturní sdružení
KONVALINKA Vnislav, Hlásná
Třebaň - za rozvoj obce a udržování
kulturních akcí v obci i po okolí
KOZÁK Petr, Řevnice - za práci
pro řevnický Sokol, za podporu regi-
onální kultury a regionálního sportu
KRÁL Karel, Dobřichovice - za
herecké umění, kterým rozdává ra-
dost divákům po celé republice

LÁTALOVI Marcela a Ivan,
Černošice - za dlouholeté vedení
dětského folklorního souboru Pramí-
nek, za přínos regionální kultuře
MÁLKOVÁ Lucie, Hlásná Třebaň
- za práci s dětmi  v kroužku malých
hasičů
NOSEK Jiří, Svinaře - za obnovu
zámku ve  Svinařích a pořádání kul-
turních akcí v něm
OBERFALZER Jiří, Králův Dvůr
- za dlouholetou a soustavnou pod-
poru kultury a společenského dění v
dolním Poberouní i na Podbrdsku
PETROVÁ Pavla, Leč - za práci s
dětmi v souboru Notičky
ROZTOČIL Vladimír, Svinaře - za
povznesení podbrdského regionu, za
dobré vedení obce Svinaře
SNOPKOVÁ Lenka, Hlásná Tře-
baň - za práci s dětmi v Sokole,
organizace různých akcí pro děti.
STIBAL Bohumil, Všeradice - za
enormní snahu o povznesení a roz-
voj Všeradic, za osvícené vedení této
obce, za přínos rozvoji Podbrdska
SUCHÁ Mirka, Všeradice - za or-
ganizování kulturních i sportovních

akci v obci, za aktivní účast na
akcích regionálních
ŠVÉDOVÁ Pavla, Řevnice - za dlou-
holetou práci pro NN a spolupořádá-
ní akcí
TESAŘOVÁ Barbora, Lety - za
práci pro obec, děti, Rodinné cent-
rum Leťánek i celý region
VÁŇA Petr, Karlík - za záchranu
kulturního dědictvi, pořádání so-
chařských sympozií
ZROSTLÍKOVÁ Ivana, Řevnice -
za dlouhodobou práci s dětmi a ta-
neční skupinou Proměny

Nominovaných je skoro třicet. Zatím
SVÉ KANDIDÁTY NA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ ZA NEZIŠTNOU PRÁCI MŮŽETE NAVRHOVAT TAKÉ VY

Zájem o Císařský parní
vlak byl obrovský...
„Vidět Kafemlejnek v takovémhle
stavu je opravdu srdeční záležitost,“
svěřil se mi v sobotu 3. září bývalý
výpravčí na »liteňce« pan Šebesta,
který s fotoaparátem v ruce čekal na
Císařský vlak. Stejně jako on stály
podél trati od Zadní Třebaně až do
Lochovic další desítky fandů par-
ních lokomotiv. Zájem o svezení his-
torickým vlakem či jen o to jej vidět
byl obrovský...
Příprava jízdy byla letos hektická -
co se týká shánění peněz i zajištění
doprovodného programu. Děkuji ko-
legům z redakční rady Našich novin,
kteří za mě museli převzít závěreč-
nou fázi realizace akce. Také si moc
cením pomoci kamaráda, který si
vlak přijel vyfotit až z Prostějova -
díky jeho autu jsem také mohl být
jízdě přítomen.
Trochu mě překvapilo, že vlak neza-
stavoval ve všech zastávkách, ačko-
liv nám to provozovatel potvrdil. Jak
mi později dlouhým mailem vysvět-
lil, můžeme si za to vlastně sami,
protože jsme chtěli jízdní řád měsíc
předem, a to ČD u takovýchto zvlá-
štních vlaků nedělají. Maximálně 3
dny před akcí. Tímto se omlouvám
všem, kteří zbytečně čekali na za-
stávkách. Zároveň mám tlumočit i
omluvu provozovatele. 
Sečteno a podtrženo, oslava 110 let
podbrdské trati se vydařila. Ať to lo-
kálce jezdí i v  budoucnu!
Odkaz na výběr fotografií z jízdy na-
leznete na http://vlak.nasenoviny.net

Josef KOZÁK

Osmnáct fotografií na téma Léto
2011 doputovalo do redakce Našich
novin. Nutno dodat, že někteří se
»sichrovali« a stejné téma poslali
dvakrát, pokaždé z trošku jiného úh-
lu pohledu. Zatímco první dvě místa
byla obsazena okamžitě, delší deba-
tu vedla porota kolem třetí příčky.
Nakonec se na »bednu« dostal sní-
mek Romany Burdové Přeskoč, pře-
lez, nepodlez. Druhé místo patří fot-
ce Krásný výhled, jejíž autorkou je
Kamila Hofbauerová z Dobřichovic
a vítězem se stalo Léto v Dobřicho-
vicích od Tomáše Hejlka.
Výhercům gratulujeme a připomíná-
me, že si ceny mohou po telefonické
či mailové domluvě vyzvednout na
adrese redakce (Třebaňská 96, Zadní
Třebaň, tel.: 257 720 847, redak-
ce@nasenoviny.net). Všechny sou-
těžní fotografie soutěže si můžete
prohlédnout na stránkách http://sou-
tez.nasenoviny.net     Josef KOZÁK

LÉTO V DOBŘICHOVICÍCH. Vítězný snímek letní fotografické soutěže Na-
šich novin. Foto Tomáš HEJLEK, Zadní Třebaň

KANDIDÁTI. Vladimíra Hejmová (druhá zleva) i Petr Holý (první zprava) byli na Cenu NN nominováni již několi-
krát. Dočká se některý z nich letos? Foto NN L. PALIČKOVÁ

Soutěž vyhrálo Léto v Dobřichovicích
CENY ZA VÍTĚZNÉ SNÍMKY JSOU PŘIPRAVENY V REDAKCI NAŠICH NOVIN
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Malovat se nyní mohou učit i dospělí 
ŘEVNICKÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OD ZÁŘÍ NABÍZÍ NOVÉ OBORY PRO MALÉ I VELKÉ

Každé prázdniny znamenají pro ško-
ly změny a hodně práce. Řevnická
»zuška« na tom nebyla jinak. Zpra-
covali jsme koncepci Zámečku, z níž
vzešlo, že se škola rozšíří do části
přízemí a bude moci rozšířit výuku o
další obory pro děti i dospělé. Od zá-
ří tedy můžeme nově nabídnout ke-
ramiku, animaci i tříleté studium pro
dospělé ve výtvarném oboru.

Keramika
Obor je určen pro děti od 6 do 9 let.
Budou se zde seznamovat se základy
modelování, glazování a principem
keramiky vůbec. Starší děti, žáci,
kteří již navštěvují ZUŠ, budou mít
keramiku jako součást výuky. K to-
mu bude patřit i další nově otevřený
obor animace. 

Adobe Photoshop CS3
Obor je určen dětem od 10 do 18 let
i dospělým. Dle zájmu budou vytvo-
řeny skupiny, podle pokročilosti a
znalosti programu. Žáci ZUŠ budou
mít tuto výuku začleněnou do vzdě-
lávacího programu.

Studium pro dospělé
Tříleté studium. Každý školní rok

bude tematicky zaměřen - I. rok se
student seznámí se základy kresby
tužkou, pastelem, uhlem, kresba dle
modelu. II. rok studia bude věnován
převážně malbě – napínání plátna,
šepsování, malba na plátno akrylem. 
III. rok studia je zaměřen na sochař-
ství. Modelování hlavy, reliéfu, jed-
noduchých kompozic, odlívání do
sádry, základy formování.
V průběhu studia budou ateliér nav-
štěvovat zajímavé osobnosti ze světa
profesionálního výtvarného umění.
Napište, zavolejte, ještě se dá zapsat
ke studiu. Ivana JUNKOVÁ,

Jan SLOVENČÍK, ZUŠ Řevnice

Prázdniny utekly jako voda a s nimi
i Dobřichovické divadelní slavnosti
2011. Diváci zhlédli řadu představe-
ní a koncertů. Divácky nejúspěšnější
byly muzikály - tradičně Noc na
Karlštejně a nově Zvonokosy v podá-
ní Dobřichovické divadelní společ-
nosti (DDS). 
Divácky naopak zcela neúspěšné by-
ly hlasové dílny Iniciace k řeči i pě-
vecký Hlasohled. To je trochu nepo-
chopitelná zkušenost - obě lektorky
mívají své dílny a semináře obsazené
a vyprodané a nám se pro slavnosti
horko těžko hledaly a domlouvaly
termíny. Překvapil nás i nezájem di-
váků u zajímavého představení Boh-
nické Divadelní Společnosti. Herci s
režisérkou Vendulou Kodetovou i
choreografkou Ivanou Hessovou
představili hru Leonce a Lena. Divá-

ci našeho regionu jim však svou neú-
častí důvěru neprojevili. 
Naopak účast diváctva na Zvonok-
osech byla značná, a to zejména dru-
hý víkend. Naše představení viděl i
autor scénáře Petr Markov a byl
spokojen. Dokonce tak, že režiséru
Petru Říhovi nabídl další spolupráci,
mj. též dva muzikály. Příští léto se te-
dy opět můžeme těšit na novou hru
se zpěvy, která by měla potěšit malé
i velké. Představení Zvonokosy sklí-
zelo ohlasy i pozitivní kritiky ze
všech stran a díky Petru Bendlovi
jsme se dostali i do Blesku a MF
Dnes. »Rejža« se tedy rozhodl hru
oživit a postavit pissoir ještě letos na
podzim, zřejmě do řevnického kina.
Protože je koncipována do prostoru
dobřichovického zámku, zopakujeme
si ji příští rok v létě i tam. Tedy

pokud se k nápadu souhlasně vyjád-
ří všech více než 40 účinkujících.
Nádherné fotky nejen ze Zvonokos
jsou k vidění na stránkách DDS. 
Letní sezóna je tedy za námi, ale
dobřichovičtí divadelníci nezahálejí.
Režisér Petr Říha připravuje dvě
jednoaktovky svého oblíbence Geor-
gese Feydeaua. Jsme rádi, že si v
nich opět zahraje Renata Rychlá, he-
rečka divadla Ypsilon . Uvidíme ji v
hlavní roli hry Nebožka pannina
matka s Janem Seidlem, Karlem
Králem a Petrem Kaplanem. V první
jednoaktovce Leona si pospíšila se v
hlavní roli představí Hedvika Hájko-
vá s Jiřím Šafránkem, v dalších ro-
lích pak Alena a Petr Říhovi, Věra
Fabiánová a Dagmar Vávrová. Pre-
miéru chystáme na leden 2012. 
Lucie KUKULOVÁ, DDS Dobřichovice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
23. 9. 18.00 KUNG FU PANDA 2
30. 9. 18.00 PAN POPPER A JEHO
TUČŇÁCI

KINO ŘEVNICE
22. 9. 20.00 MUŽI V NADĚJI
23. 9. 20.00 VODA PRO SLONY
24. 9. 16.00 MEDVÍDEK PÚ
24. 9. 20.00 ZKAŽENÁ ÚČA
28. 9. 20.00 VIDITELNÝ SVĚT
30. 9. 20.00 KRÁLOVA ŘEČ

KINO MÍR BEROUN
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
20. 9. 20.00 GENERACE SINGLES
21. - 24. 9. 20.00 KŮŽE, KTEROU NOSÍM
23. 9. - 24. 9. 20.00 (So 20.30)
NEZVRATNÝ OSUD 5 3D
24. 9. - 25. 9. 17.30 PIRÁTI Z KARI-
BIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
25. 9. - 26. 9. 20.30 (Po 20.00) VIDI-
TELNÝ SVĚT
27. 9. 20.00 ALOIS NEBEL
28. 9. - 29. 9. 20.00 (So 17.30) JANA
EYROVÁ
29. 9. 15.30 HARRY POTTER A
RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2
29. 9. - 1. 10. 17.30 (Čt 20.00) MUŽI V
NADĚJI
30. 9. - 1. 10. 20.00 HANNA
1. 10. - 2. 10. 15.30 ŠMOULOVÉ

CLUB KINO ČERNOŠICE
20. 9. 20.00 ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
25. 9. 16.00 SVĚTÁCI
27. 9. 20.00 CIGÁN

KINO RADOTÍN
20. 9. 10.00 A 18.00 SAXÁNA A LEXI-
KON KOUZEL
20. 9. 20.30 KŮŽE, KTEROU NOSÍM
21. 9. A 23. 9. 17.30 HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2
21. 9. 20.30 JANA EYROVÁ
22. 9. 18.00 AUTA 2
22. 9. 20.30 NOC ŽRALOKA
23. 9. 20.30 KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
24. 9. 15.00 POHÁDKY Z LESA 1
24. 9. 18.00 KUNG FU PANDA
24. 9. 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA
27. 9. A 29. 9. 18.00 ŠMOULOVÉ
27. 9. A 29. 9. 20.30 PINA
28. 9. 18.00 JANA EYROVÁ
28. 9. 20.30 NOC ŽRALOKA
30. 9. 18.00 KUNG FU PANDA
30. 9. 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA VLNÁCH PODIVNA

POPRVÉ. První hodina keramiky v řevnické ZUŠ.     Foto Ivana JUNKOVÁ

Díky Petru Bendlovi jsme byli i v Blesku!
DOBŘICHOVIČTÍ DIVADELNÍCI CHYSTAJÍ NA LEDEN PREMIÉRU KOMEDIÍ G. FEYDEAUA

Tipy NN
* Pohádku Skřítci v údolí sehraje
25. 9. od 15.00 v zámku Dobřichovi-
ce Divadlo Minaret. (vlc)
* Pohádka O Koblížkovi v podání
Divadla Úsměv bude k vidění 25. 9.
od 16.00 v sokolovně Hlásná Tře-
baň. (mif)
* Na posvícenské Pěkné hodince si
můžete zazpívat i zatančit 26. 9. v
hospodě U Lípy Svinaře. Od 18.00
hraje kapela Třehusk. (mif)
* Výstava fotek Emanuela Otav-
ského z Černošic pořízených v Čes-
kém středohoří je do 29. 9. přístupná
v kapličce v Mokropsech.           (pef)
* Galerie Café bar Dobřichovice
malíře Tomáše Bíma bude slavnost-
ně otevřena 29. 9. v 17.00.         (mif)
* Country kapela Farmáři zahraje
30. 9. od 20.00 v Hospůdce v Bud-
ňanech Karlštejn. (mam)
* Prodejní výstava fotografií Etio-
pané trvá v řevnickém Modrém do-
mečku do 30. 9. Koupí fotky přispě-
jete matkám nakaženým HIV i jejich
dětem v Etiopii.   Šárka HAŠKOVÁ
* Skladby L. Beethovena, A. Dvořá-
ka i B. Smetany zahrají klavírista
Marek Šedivý a houslista Jakub Fi-
šer 1. 10. od 19.00 ve sboru Církve
bratrské Černošice. (pef)
*  Výstavu krajek a gobelínů man-
želů Mrázkových lze  navštívit do 2.
10. v klášteře Skalka nad Mníškem
pod Brdy.                                  (pef) 
* Vernisáž výstavy snímků Jaromíra
Macury Krásy Národních parků Zá-
padu USA se koná 5. 10. od 19.00 v
Modrém domečku Řevnice. Fotka
budou k vidění do 30. 10.           (šah)

Tonička a Bětuška natáčely s kapelou Hm...
Nejmladší sólové zpěvačky řevnického Hudebního studia Capriccio Anto-
nie a Alžběta Nebřenských nazpívaly sólové písně na CD skupiny Hm.... To-
nička se zde představila s písní Žirafa, Bětuška se zhudebněnou básní Jo-
sefa Hršala Před spaním. Křest CD se konal zkraje září na festivalu Vy-
šehrátky v Praze na Vyšehradě. Hm... je již druhou kapelou, s níž malé zpě-
vačky spolupracují. Na CD dětmi velmi oblíbené bejbypankové kapely Kaš-
párek v rohlíku Antonie s Alžbětou zpívají ve většině refrénů a tehdy šesti-
letá Tonička zde nazpívala svou první sólovou sloku. Blahopřejeme!
Martina KLIMTOVÁ, Hudební studio Capriccio, Řevnice, foto ARCHIV



Naďa Konvalinková se s námi vyfotila. A ráda...
VE VŠERADICÍCH SE KONAL PÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE KUCHAŘSKÝCH PROFESIONÁLŮ VAŘENÍ S M. D. RETTIGOVOU
V sobotu 17. září se konal v Zámeckém dvoře
Všeradice již 5. ročník soutěže profesionálních
kuchařů ve vaření.  Tentokráte to byly Králičí ho-
dy. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku u toho sa-
mozřejmně nesměly chybět. Užívaly jsme si nád-
herné počasí i skvělý program. Velmi nás pobavila
skupina Rumunsko, vystoupení Brass Bandu ne-
mělo chybu, hoši muzikanti v námořnickém byli
úžasní, naše milá kapela Třehusk se svými staro-
pražskými písničkami a koneckonců i skupina Se-
dláci - vše přispívalo ke krásné atmosféře akce. 
Český rozhlas Region zde také natáčel pořad Po-
choutky. Naďa Konvalinková s Oldřichem Navrá-
tilem a moderátorem Patrikem Rozehnalem přímo
na pódiu vařili polévku. Paní Naďa se s námi velmi 

ráda vyfotila. Obdivovaly jsme dovednost, zručno-
st a hlavně  výtvory kuchařů, dokonce i s ochut-
návkou, prohlédly jsme si galerii M.D.Rettigové se
stálou expozicí Muzea české vesnice. Exponáty,
které jsou k dispozici, mi připomněly mládí proži-
té u babičky. Fakt úžasné!  Spousta stánků s výbor-
nými pokrmy, víno teklo proudem, sýry od farmá-
řů z Bělče... Nemělo to chybu. Pokaždé, když nav-
štívíme Všeradice, vidíme, kolik práce se zase udě-
lalo - vždy nás to velmi potěší.  
Věřím, že si na své přišli všichni návštěvníci, neboť
akce byla velmi dobře připravena. Celodenní  kul-
turní program, hudba, soutěže, výstava ovoce vše-
radických zahradkářů, pochoutky nejen na rožni,
prostě přesně tak, jak má správná akce vypadat.

Děkujeme moc  za pěkně prožitý den a přejeme
mnoho a mnoho takovýchto akcí. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Já ti dám, syčáku, magore!
Po klikaté podbrdské silnici jelo auto. Druhé ho do-
hnalo a zařadilo se, s evidentním úmyslem předjet.
Řidič vpředu si o tom vzadu říkal: nějaký závodník,
případně: debil! A nepustil ho. Kde se předjet dalo,
just zrychlil, jinde se ploužil, aby cvoka za sebou
poučil, jak jezdí slušní lidé. Když zpomalil před
řevnickým hřbitovem, zahájilo zadní auto předjíž-
děcí manévr. Jakmile byli vedle sebe, první opět
zrychlil. Já ti dám, syčáku, magore, takovejch jako
ty už způsobilo nehod! A vzápětí zpomalil na pat-
náct v hodině, jen aby dal mladému floutkovi za
vyučenou. Když floutek dojel na nádraží, vlak prá-
vě vyrážel. Pokračoval tedy do Prahy autem - čekat
na další vlak nemohl, je učitelem a nestihl by začá-
tek vyučování. Jel rychle a pozdě, protože těhotná
žena a dvě děti ho doma zdržely. Strávil v autě o
hodinu víc, projel šest litrů nafty navíc, sto padesát
korun z učitelského platu, o ekologické zátěži ne-
mluvě. Ten floutek jsem byl já, a ten den byl zba-
braný. Zato řidič předního vozu určitě dojel trium-
fálně do cíle a vyprávěl známým, jak se nedal sej-
mout nějakým hovadem na okresce. 
Říkal mi zkušený autobusák: Všude v Evropě jezdí
jako blázni, ale u nás jezdí jako vychcaní blázni.
Měl pravdu. U nás to není jen soutěživost a tolero-
vatelný machismus, je v tom nepřejícnost, závist a
hrůzný balík nezvládnutého ega řidičů – těch, co
skutečně riskantní jízdou rozsévají smrt po silni-
cích, i těch, kteří se pasují na strážce dopravní mo-
rálky. A všichni si o všech ostatních myslí jen to
nejhorší – zrovna v zemi, kde před staletími pravil
Komenský: Vyvaruj se úsudku o věci před důklad-
ným jejím poznáním.             Jan JÍCHA, Všeradice

Poplach! znělo školou v Osově
Ve čtvrtek  15. 9. jsme měli v osovské škole cvičný
poplach. Při druhé hodině zařinčela kolejnice a my
si vyzkoušeli, jak postupovat při požáru. Děti vy-
běhly s učitelkami i nejnutnějšími dokumenty v bač-
korách únikovými východy a nastoupily na zahradě.
Pro ty malé to byla novinka, a tak byly celé vykule-
né. Pak jsme přivítali divadelníky s představením o
prevenci patologických jevů. Začátek byl ukázkový:
Herečka  Dáša vyzvídala od dětí informace o jejich
rodině, o tom, co mají doma, a nabídla jim bonbon.
Děti si bonbon vzaly a vyprávěly. Pak se chování
Dáši a oslovených dětí rozebíralo. Co udělaly špat-
ně, že si vzaly bonbon od cizí paní, co by se mohlo
stát.  Následovala zajímavá scénka při popisu Dáši,
která v tu chvíli byla již za dveřmi a scénka o šika-
ně. Bylo to poučné.            Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Z podbrdského kraje
* Nohejbalový turnaj trojic se koná 24. 9. od 9.00
na hřišti u p. Ječného ve Všeradicích. Přihlášky do
23. 9. na tel.: 733 116 899, zápisné činí 375 Kč.

Mirka SUCHÁ, Všeradice
* Stolní tenis si můžete zahrát 8. 10. od 11.00 v
hospodě ve Všeradicích. Startovné 50 Kč.       (mis)
* Na konci června dostaly děti v mateřské škole
Osov za úkol napsat přání: Co by se mohlo přes
prázdniny ve školce změnit? Děvčátka si přály ka-
deřnický koutek, kluci vymysleli auto-moto koutek!
Tvořily jsme, kreslily, vybarvovaly, přestavovaly a -
úkol splnily! Velkou odměnou nám byla pochvala
od dětí i to, že se děti do školky těšily už o prázdni-
nách. Dáša PEŠICOVÁ, MŠ Osov

Závodníci vyjídali žížaly z mouky

VAŘILI NA PÓDIU. Český rozhlas Region natáčel na všeradických kuchařských slavnostech, které se ko-
naly uplynulou sobotu, pořad Pochoutky. Naďa Konvalinková, Oldřich Navrátil a Patrik Rozehnal (zleva)
vařili přímo na pódiu. Foto Petr JINDRA

Všeradův kurýr
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V neděli 4. září se ve Vižině konal II. ročník soutě-
že pro celou rodinu Vižinský trotlík. K prezentaci
dorazilo 16 čtyřčlenných týmů, tj.  64  závodníků.
Všichni trasu absolvovali na kole. Po vysvětlení
pravidel byl závod odstartován. Každý tým dostal
mapu, hrací kartu, syrové vajíčko a špagetu. Pokud
tyto věci přivezl do cíle v původním stavu, získal
100 bonusových bodů. Trasa i stanoviště byly vy-
značeny na mapě. Na některých zastávkách bylo
třeba najít ukrytý obrázek a zakreslit ho do hrací
karty, na jiných se plnily nelehké  úkoly: nandavá-
ní fazolí hůlkami do nádoby, týmové lyžování, pla-
vení na lodi, hledání golfových míčků se zavázaný-
ma očima v kbelíku s nevábně vonící hmotou, pře-
nášení na zádech a vyjídání žížal z mouky. Někte-
ré disciplíny byly jen pro otrlé, přesto se jich všich-
ni v zápalu boje účastnili. Zvítězil tým Tondovic z
Lochovic. Hodnotné ceny dostaly všechny týmy.
Nakonec se ještě posedělo a zazpívalo pár písniček.

Jana FIALOVÁ, Vižina
ZABER! Závodníci na Vižinském trotlíku plnili roz-
ličné úkoly. Foto Kamil HRZAL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 19/2011 (83)
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V Řevnicích pořídíte vílí šaty XXL
ČAJOVNA CHERUBÍN NABÍZÍ ZÁJEMCŮM LÉČEBNÉ MEDITACE I SPOLEČNÉ BUBNOVÁNÍ

Řevnice - Čajovnu Cherubín otev-
řela na řevnickém náměstí se svým
manželem Lucie CHERUBÍNO-
VÁ. Kromě čaje zde můžete najít i
spirituální léčení.
Odkud jste se vzali v našem kraji?
S manželem pocházíme z Prahy. Dí-
ky naší citlivosti na prostředí, celko-
vému zaměření i potřebě žít v propo-
jení s přírodou jsme se ocitli nejprve
v Černošicích, posléze v Dobřicho-
vicích. Můj muž už patnáct let pro-
vozuje v Praze na Letné Čajovnu ve
věži. Dlouho snil o vlastním podni-
ku, který sám vybuduje, vdechne mu
specifického ducha a bude tu i svým
pánem - prakticky, energeticky i fi-
nančně. Teď se tedy dočkal - čajovnu
jsme otevřeli v Řevnicích. 
Jak k tomu došlo?
Trochu by se dalo říct že náhodou,
nebyla by to ale docela pravda. Man-
žel na mě čekal v Řevnicích na ná-
městí. Několik hodin před tím skon-
čil náhle a neplánovaně ve své druhé
práci – realizaci zahrad - a přemítal
co dál. Jeho kroky se náhodně stoči-
ly do dvora přilehlého k náměstí a on
v duchu uviděl čajovnu. Ideální mís-
to, atmosféra, celkový dojem... Vše
se ještě umocnilo, když nahlédl ok-
nem do prázdných prostor s krásný-
mi klenbami a přečetl si nabídku k
pronájmu. Za hodinu už jednal s ma-
jitelem, za necelé tři měsíce čajovnu
otevřel. Sám udělal takřka vše - dře-
věnou podlahu, pódium, originální
mnohoúhelnou čajovou kuchyňku z
masivního bambusu i dřeva. Pomoh-

li také kamarádi. Vše šlo jakoby sa-
mo, bylo hodně práce, ale žádné pře-
kážky, lidé vycházeli vstříc v okolí i
na úřadech, přátelé půjčili peníze. S
kýmkoliv jsme přišli do styku, včet-
ně majitele objektu, byl přátelsky i
prakticky nakloněn vzniku a exi-
stenci čajovny! Podpory si opravdu
vážíme, vnímám, že má hlubší zdroj
a věřím i význam do budoucna.
Jak to myslíte?
Souvisí to s tím, čemu se věnuji já,

což by se asi nejlépe dalo nazvat spi-
rituální terapie. Pod tím názvem je
spousta let zkoumání duchovních
principů, duchovního bádání a snaha
o vlastní jasný vhled podepřený zku-
šeností. S tím souvisí zkoumání růz-
ných úrovní energetického léčebné-
ho působení na lidi a jejich prostředí
a snaha dobrat se toho, co opravdu
funguje a hlavně na které úrovni.
Mojí snahou je podpořit člověka
energeticky na tom správném »vnitř-

ním místě«, kde může objevit a uvol-
nit svůj potenciál. To už samo o sobě
může vést k mnohému uzdravení – a
vlastně zažehnout a posílit jeho
vnitřní světlo ducha, které ho pak už
vede jeho vlastní cestou. Problémy,
tíhy a zmatky se postupně rozpouště-
jí nebo odpadnou. S touto mou čin-
ností souvisí celková energie a exis-
tence naší čajovny, její program i ak-
tivity. Věřím v dlouhodobý potenciál
a smysl  tohoto místa. 
Jaké jsou tedy další aktivity a pro-
gram čajovny?
Jedna aktivita se jmenuje Design
Cherubín - vyplývá ze schopnosti
mého muže kompletně a citlivě zrea-
lizovat designově i prakticky nějaký
prostor, vnitřní či vnější. Já k tomu
přispívám vnitřním vnímáním, co je
v souladu energií, nebo chcete-li, s
duchem místa, a schopností vyčistit
prostor od různých neblahých ener-
getických nánosů, případně vlivů.
Také  chystám svůj projekt - návrhy
a šití vílích šatů XXL, »modelů«,
které si sama šiju. Je to asi neobvyk-
lé oblečení a lidé o ně projevují zá-
jem. Vychází z mého cítění, v čem se
cítím přirozeně, když je vymýšlím,
jde to samo. A také bych chtěla udě-
lat něco pro romantické ženy a dív-
ky, které potřebují větší rozměry. 
Další aktivitou, jak už bylo řečeno,
je moje spirituální terapie.
Chystáte i nějaké konkrétní akce?
Nabízíme hned několik pravidelných
setkání. Každou středu od 20 hodin
je na programu Léčebná meditace s 
rekonektivním léčením. Každý čtvr-
tek, také od 20 hodin, nabízíme Spo-
lečnou práci s rekonektivním léče-
ním a každou sobotu od 15 hodin se
koná Společné bubnování. Jan Che-
rubín vyučuje základům na jembe  -
africký buben. Plánujeme také akus-
tické koncerty, setkání, přednášky i
semináře.    Helena PELIKÁNOVÁ

V sokolovně se bude
tančit a - meditovat
Spontánní tanec si budete moci od
října vyzkoušet v malém sále Sokola
Řevnice. Kurzy, které se zde budou
konat každou neděli od 20.00 a za
které zaplatíte 100 korun, jsou urče-
ny všem, kteří si chtějí pročistit hla-
vu od denních starostí. 
Tanec mě zajímá od dětství. Tomu
Spontánnímu se věnuji již sedm let.
Nejhlubší dojem ve mně zanechala
technika Gabriely Roth, která spočí-
vá v meditaci tancem. Vycházím z ní
ve své práci a rád ji předávám i os-
tatním. Rozhýbejte svá těla, mysl,
srdce, duši i ducha a naučte se, jak
přežít v tomto chaotickém světě! 
Tanec uvolňuje potlačené emoce a
dovoluje nám zapomenout na pro-
blémy i na to, jak rychle běží čas a
znovu nás učí improvizovat. Tanec je
vlastně jiný druh meditace a napo-
máhá k vnitřní integritě. Je to stav
totálního propojení všeho, co jsme.
To je to, co postrádáme.
Z mé vlastní zkušenosti vím, že tanec
představuje nejúčinnější způsob, jak
dosáhnout nehybné mysli a být pří-
tomen v daném okamžiku. Je to také
prostředek umožňující nám vystou-
pit z navyklých rolí a tradičních scé-
nářů. Tanec je cestou ven z vlastní-
ho ega do celistvého JÁ.

Miloslav PEŠEK, Řevnice

ČAJOVNÍCI. Manželé Cherubínovi, kteří v Řevnicích provozují čajovnu. 
Foto ARCHIV



Největší zážitek? Zahájení průvodu
HISTORICKÉ KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ SE LETOS KONÁ 24. A 25. ZÁŘÍ

Karlštejn - Popatnácté v novodobé
historii se letos bude v městysi pod
hradem slavit Karlštejnské vino-
braní. „Obnovili jsme je v roce
1996 a s výjimkou roku 2002, kdy
byl Karlštejn zasažen povodněmi,
se koná každý rok,“ říká předsed-
kyně Karlštejnského kulturního
sdružení Helena KOLÁŘOVÁ. 
Konaly se podobné oslavy v Karlš-
tejně už v minulosti, mohli jste na-
vázat na nějakou tradici?
Tradici vinobraní jsme se snažili ob-
novit po desítkách let - vinobraní se
slavilo za první republiky a v 60. le-
tech minulého století se vždy na pod-
zim konaly tradiční ochutnávky karl-
štejnských vín. 

Karlštejnské vinice dal dle legendy
vysadit císař Karel IV. Oslavovala se
sklizeň vinné révy už za jeho časů?
Karlštejnské vinice byly opravdu za-
loženy za vlády Karla IV, ale vino-
braní tak, jak ho známe nyní, se ne-
slavilo. V historických dokumentech
je uvedeno, že po dozrání hroznů
koncem srpna a začátkem září se
odehrálo »zavírání hory« a až do sk-
lizně do ní nikdo nesměl vstoupit.
Oslava vína se konala až na sv. Mar-
tina, kdy se poprvé ochutnávala mla-
dá vína a uzavíraly se smlouvy s vi-
naři k práci pro příští rok. 
Jak dlouho se vinobraní připravuje
a s čím je nejvíc práce?
Karlštejnské vinobraní se připravuje

celoročně - po skončení a zhodnoce-
ní stávajícího vinobraní se začíná s
přípravou dalšího. Zapojeno je všech
20 členů Karlštejnského kulturního
sdružení. Nejvíce práce i starostí je
vždy poslední měsíc před oslavou,
kdy jsou zapojeni i zaměstnanci měs-
tyse, hradu a vinařské stanice - spolu-
pořadatelé  vinobraní. 
Kolik účinkujících letos na vinobra-
ní vystoupí?
O celodenní program, který je konci-
pován do 14. století, se stará přes 130
účinkujících. Diváci, kteří se nedo-
stanou na nádvoří hradu, mohou sle-
dovat program na náměstí, pro děti
jsou připraveny pohádky a soutěže na
hřišti u ZŠ. (Dokončení na straně 8)

Městys navštíví sám císař 
Karel IV. se svojí družinou!

Rok s rokem se sešel a už
tu zase máme poslední ví-
kend v měsíci září a s ním
i - VINOBRANÍ! 
Městys navštíví sám císař
Karel IV. se svojí druži-
nou. Abychom ho se všemi
poctami jaksepatří přiví-
tali, mají plné ruce práce
vinaři, Karlštejnské kul-

turní sdružení, místní hasiči i městys Karlštejn.
Vinaři chystají burčák, kulturní sdružení v čele s
Helenou Kolářovou připravilo pro návštěvníky
dvoudenní program a hasiči postaví historickou
bránu. Děvčata z KKS pí Kačerová a Lacmano-
vá mají také napilno - musí zkontrolovat a vy-
žehlit kostýmy, které budou půjčovat účinkují-
cím do historického průvodu.
Všichni už se na tuto událost těší a doufají, že
letos jim počasí bude přát více, než v loňském
roce, kdy oba dva dny propršely.
Všem účinkujícím a návštěvníkům přeji, aby se
dobře bavili a všeho si dosyta užili.
Ať žije XV. Karlštejnské vinobraní!

Petr RAMPAS, starosta městyse Karlštejn CÍSAŘ V PODHRADÍ. Také letos na Karlštejnské vinobraní zavítá Karel IV. Foto NN M. FRÝDL

Karlštejnský zpravodaj
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Po nočních mrazících zbyly vinařům jen oči pro pláč
NA VINOBRANÍ BUDE K MÁNÍ BURČÁK VYROBENÝ V KARLŠTEJNĚ, ALE Z MORAVSKÉHO MOŠTU

Rok se s rokem sešel a opět je tu Karlštejnské vi-
nobraní. Vždy, když mluvím o vinobraní, vybaví se
mi dozrávající hrozny na keřích révy vinné, slad-
kost moštu, ale hlavně burčák, čili částečně zkva-
šený hroznový mošt. Co ale předchází tomu, aby-
chom mohli tento lahodný zdravý mok okusit?
Především dlouhá příprava vinice, která začíná na
podzim roku předešlého. Tehdy poprvé vinař sle-
duje keře révy vinné a vyzrálost réví. Pak přichází
tzv. zimní řez, kdy je ponecháno to nejlepší dřevo,
nazývající se tažeň. Z jeho pupenů vyraší výhony,
které ponesou květenství a následně hrozny.
Rok 2011 začal slibně. Réví z předešlého podzimu
dobře vyzrálo, řez proběhl bez komplikací. Jak při-
bývalo slunečných dní, probudily se révové keře k
životu. Začala doba rašení. Krásné mladé výhony
nesoucí na přelomu dubna a května první květen-
ství znamenaly pro vinaře z Čech radost. Avšak zi-
ma vytasila poslední drápek ve třech nocích: 3., 4.
a 5. 5. Navždy tím zničila naději na vinařův úspěš-

ný rok 2011. Nezbylo nic, jen oči pro pláč. Na vět-
šině vinic České vinařské oblasti způsobily mrazí-
ky 100% pomrznutí mladých výhonů. Ale o třicet
dní později začala réva znovu rašit, vytvořila kvě-
tenství i první hrozny. Všechno zlé je pro něco
dobré: pozdním druhým rašením byla réva ochrá-
něna před sprchnutím a ataky houbových chorob.
Nyní díky pěknému závěru léta máme na karlštejn-
ských vinicích hrozny, které si počkají na sklizeň do
prvních říjnových dní. Po raných odrůdách budou
následovat odrůdy další. Obavu máme u odrůd po-
zdních - ty by vlivem jarního pomrznutí nemusely
dozrát vůbec. Byli bychom rádi, kdyby nám sv. Vác-
lav seslal pěkné podzimní dny. Moravské vinice
byly ušetřeny zkázy, a tak letos nabídneme návštěv-
níkům vinobraní burčák vyrobený sice u nás, v
karlštejnské výzkumné stanici, ale z moštu doveze-
ného z Moravy. Každým rokem se ho v Karlštejně
vypije kolem 10.000 litrů.              Richard KOLEK,

Výzkumná stanice vinařská Karlštejn

Hospůdka hostila
country i bluegrass
Letošní léto si karlštejnští příznivci
hudby přišli na své. Každý pátek se v
Hospůdce v Budňanech konal hudeb-
ní večer. Začínali jsme v květnu s mí-
stní kapelou Kapičky, která hospůd-
ku zaplnila. Létem pak zněly country,
bluegrass i jazz. Mohli jste se bavit s
kapelami Blue Time, Abalone, Naho-
dilá sešlost, New Rebels, Sedláci,
Rowdy Rascals, Old Fashion Trio,
Šporny, Od plotny skok a Forbes  Vše
poslední zářijový pátek uzavřou Far-
máři z Berouna. Děkuji všem, kteří
se na večerech podíleli: kapelám,
Hospůdce v Budňanech a hlavně
vám, hostům. Doufám, že i příští rok
se budeme setkávat u príma muziky. 

Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

ŠKŮDCE MRÁZ. Noční mrazíky v květnu zničily
všechny mladé výhony révy.  Foto Richard KOLEK

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ
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Po dvou měsících prázdnin se 1. září
opět v učebnách karlštejnské školy
ozýval dětský smích a hovor. Do sta-
robylé budovy školáci vešli po přís-
tupové cestě, na které byla v srpnu
položena nová dlažba. Bohužel jsme
nestihli zprovoznit učebnu výtvarné
a pracovní výchovy, kde vlhne zdi-
vo. Opravena by ale měla být co nej-
dříve, už se těšíme, až zde opět bude-
me malovat. V novém školním roce
mohou žáci navštěvovat výtvarný,
počítačový i dramatický kroužek, po-
hybové hry či anglický jazyk. Chys-
táme různé výlety, chceme, aby děti
co nejvíce poznávaly krásy a zají-
mavosti okolí svého bydliště. 
Rádi bychom navázali na spolupráci

s hradem Karlštejnem. Jeho zaměst-
nanci pro nás občas připravují zají-
mavé a poučné prohlídky. Také by-
chom chtěli vystavovat v prostorách
hradu obrázky našich dětí.
Plánujeme i více společných akcí s
mateřskou školou, zaměřit se chce-
me hlavně na předškoláčky. V nej-

bližší době by to měla být například
Drakiáda. Přáli bychom si, aby se
podařilo do některých aktivit zapojit
i rodiče a ukázat jim, jak pracují má-
lotřídky. Naším hlavním cílem pro
letošní rok je po dvou letech opět
připravit školní akademii a nacvičit
divadelní představení. Hráli jsme již

muzikál Noc na Karlštejně a hru M.
Macourka Jedničky má papoušek.
Obě měly velký úspěch a děti je sk-
věle zvládly. Věříme, že i ta letošní
se bude líbit, její název je ale zatím
tajemstvím. Nebude chybět ani škola
v přírodě, tradičně jezdíme do Kr-
konoš na chatu Dvoračky, a oblíbené
červnové stanování u myslivecké ko-
liby na Mořině. Od půlky září jsme
začali s plaveckým výcvikem v be-
rounském aquaparku. Při výuce by
nám měla co nejdříve začít pomáhat
nová počítačová a jazyková učebna,
na kterou jsme získali dotaci. Chce-
me se pravidelně zúčastňovat výtvar-
ných i sportovních soutěží, navštěvo-
vat divadelní představení či zajímavé
výstavy.
Karlštejnská škola patří mezi tzv.
školy málotřídní, celý první stupeň
je tedy rozdělený do dvou tříd. Sna-
žíme se maximálně přizpůsobit dě-
tem, jejích potřebám. Všichni se zná-
me, všichni víme o všem, děti nema-
jí problémy s komunikací, běžně ka-
marádí prvňáčci s nejstaršími páťá-
ky. Našim největším přáním ale je,
aby byli naši žáci spokojení, chodili
do školy rádi a těšili se k nám. 
Šárka KOLÁČKOVÁ, ZŠ Karlštejn

Škola připravuje akademii i divadlo
KARLŠTEJNSKÁ MÁLOTŘÍDKA HODLÁ ZORGANIZOVAT DRAKIÁDU I VÝSTAVU OBRÁZKŮ NA HRADĚ

Kolik se přibližně během dvoudenních oslav vi-
nobraní vypije v Karlštejně vína a burčáku?
O kulinářské zážitky se starají desítky restaurací a
stánků. Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně
dodala v minulém roce 2000 lahví karlštejnských
vín a 4000 l karlštejnského burčáku. Ale ne všude
se prodává burčák z Karlštejna, takže návštěvníci
ochutnali za dva dny asi 10000 litrů burčáku. 

Historizujících oslav vinobraní je v Čechách i na
Moravě spoustu. Je to karlštejnské něčím jiné?
Od začátku se snažíme sestavit program tak, aby
se diváci nejen bavili, ale aby načerpali také něco
z historie. Není mnoho akcí, které se snaží přiblí-
žit návštěvníkům slavnou dobu vlády Karla IV. se
vší autentičností tak, jak jsme je vyhledali za po-
moci odborníků v historických pramenech. Karlš-
tejnské vinobraní by mělo zůstat věrné této myš-
lence a neměla by se z něho nikdy stát pouze ko-
merční akce. Potvrzují nám to i návštěvníci, kteří
se vracejí, a to jistě nejen kvůli dobrému vínu. 
Co považujete za největší taháky karlštejnských
oslav, na co byste pozvala návštěvníky?
Pro mne je největším zážitkem zahájení historic-
kého průvodu ve 13.30 před vinicí, salvy z hmož-
dířů a fanfáry pozounérů. V té chvíli si uvědo-
mím, že už nelze nic zařizovat a opravit. Slav-
nostní průvod v čele s Karlem IV., jeho chotí Eliš-
kou Pomořanskou a více než třísetčlenným dopro-
vodem prochází od vinic na hrad, kde je uvítán
purkrabím. Doporučuji i loučový průvod z hradu
na náměstí v sobotu večer. 
Prý se chodíte každý rok před vinobraním modlit
do hradní kaple sv. Kříže za dobré počasí. Je to
pravda a pokud ano, pomáhá to?
Je pravda, že každý rok v týdnu před vinobraním
navštívím kapli sv. Kříže na hradě. Jdu se tam po
týdnech shonu zklidnit a načerpat pozitivní ener-
gii, kterou toto jedinečné místo vyzařuje. Ale co
se mi tam honí hlavou, to bych si ráda nechala pro
sebe.  Miloslav FRÝDL

Hasiči se sešli u ohně
Karlštejnští hasiči o letních prázdni-
nách nezaháleli:
- 3. - 6. 7. měli mladí hasiči soustře-
dění-krátkodobý tábor v areálu zb-
rojnice s ukončením výcvikového ro-
ku a přípravu na příští ročník začí-
nající 8. 10. branným závodem v Ko-
márově. Součástí tábora byla návš-
těva HZS Zbiroh a návštěva podzemí
v Lomech Mořina.
- 12. - 15. 7.  se konal tábor mladých
hasičů Řevnice v areálu karlštejnské
zbrojnice
- 4. 8. jsme asistovali při filmování
na nádraží v Karlštejně - doplňovali
jsme vodu do parní lokomotivy
- 13. - 14. 8. v areálu zbrojnice pře-
spali mladí hasiči z okresu Benešov
- 27. 8. se konal Hvězdicový pochod
hasičů dolního Poberouní s cílem v
karlštejnské zbrojnici včetně poseze-
ní, vyhodnocení a občerstvení
Během prázdnin se sešli členové
SDH na dvou posezeních u ohně (ne
u požáru) s občerstvením. Také jsme
pravidelně udržovali bazén v areálu,
včetně zeleně. 
Josef ČVANČARA, SDH Karlštejn

Autokemp Karlštejn byl letos otevřen
již před velikonocemi – 15. 4. Bylo to
dobré rozhodnutí, v tomto týdnu vyu-
žilo jeho služeb 74 hostů. Ačkoli nám
počasí nepřálo, využilo do konce
srpna kempu 1121 cizinců a 5052
návštěvníků z celé České republiky. Z
cizinců bylo nejvíce Holanďanů –
329, Němců – 164, Italů – 141 a Slo-
váků – 107. Dorazili i návštěvníci z
Nového Zélandu, Austrálie a USA.
Náš kemp si vybrali k setkání příz-
nivci fordů i trabantů, ubytováni zde
byli školáci, kteří poznávali zajíma-

vosti Českého krasu, i zaměstnanci
různých firem. Návštěvníci si  poch-
valovali, že je u nás čisto a uprave-
no. Děkuji »rychlé rotě«, která se o
pořádek a údržbu stará. 
Díky místostarostovi p. Vobořilovi
bylo konečně v kempu zavedeno uby-
tování přes počítač. Tím se pro obs-
luhu v recepci urychlilo vystavování
dokladů a zlepšil se přehled o obsa-
zení chatek. Pořízena také byla WIFI
služba, kterou mnoho ubytovaných
velmi ocenilo. Na dětské hřiště obec
přikoupila houpačky a skluzavku,

upraveno bylo hřiště na nohejbal. O
víkendech zde hrála živá hudba, tak-
že si zařádili nejen ubytovaní, ale
přišlo i pár místních.
Během sezony se vyskytly i problémy.
Třeba spolupráce s některými  firma-
mi při nakládání lodí nebyla vždy
ideální. Někteří hosté se divili vyšší
ceně za ubytování, ale ceny se proti
loňsku neměnily. Podle průběžných
výsledků bude tržba navzdory nepří-
znivému počasí o několik desítek ti-
síc vyšší.        Radka VČELIČKOVÁ,

správce kempu

Výběr z programu
Karlštejnského vinobraní

OBA DNY - 24. A 25. ZÁŘÍ
Průvod císaře Karla IV. a jeho choti po trase pro-
stranství před vinicí (13.30) - náměstí - hrad. Zde
je od 14.45 připraven program pro císařský pár:
šermíři, žongléři, tanečníci, Pavel Vítek...

Dětské hřiště u školy
10.00 - 18.00 Cirkus Legrando, malování a hry o
ceny, středověká lazebna 

Prostranství za mostem
11.00 a 16.00 Rytířský turnaj skupiny Traken  

SOBOTA 24. ZÁŘÍ
Nádvoří hradu od 10.00
Vystoupení dobových muzikantů, tanečníků a ta-
nečnic, fakírů, kejklířů, šermířů...
14.30 Příchod císaře a jeho družiny
19.30 Loučový průvod od hradní brány na náměstí

Náměstí pod hradem od 10.00
Dechovka Berouňačka, ukázky historických lido-
vých tanců, šermíři, fakír, kejklíři, tanečnice...
20.00 Představení s ohněm, šermem a tancem

NEDĚLE 25. ZÁŘÍ
Nádvoří hradu od 10.00
Vystoupení dobových muzikantů, tanečníků a ta-
nečnic, fakírů, kejklířů, šermířů...
14.30 Příchod císaře a jeho družiny
17.00 Společné vystoupení všech účinkujících

Náměstí pod hradem od 10.00
Dechovka Berouňačka, ukázky historických lido-
vých tanců, šermíři, fakír, kejklíři, tanečnice...

ŘEDITELKA VINOBRANÍ. Helena Kolářová v ko-
stýmu, který obléká na vinobraní.     Foto ARCHIV

UŽ SE UČÍ. Do lavic po prázdninách zasedly také karlštejnské děti.
Foto ARCHIV

Máte tu čisto! pochvalovali si hosté v kempu

Největší zážitek? Zahájení průvodu
DOKONČENÍ ZE STRANY 7



Prckové stříleli na dikobraza
LETOVSKÉ RODINNÉ CENTRUM POŘÁDALO LEŤÁNKOVU OLYMPIÁDU
Svůj třetí školní rok slavnostně zahájilo také letov-
ské rodinné centrum Leťánek.  V neděli 11. září byl
vystřelen první šíp na Indiánské olympiádě a po
něm následovaly i další, které děti posílaly do terče
s obrázkem dikobraza. 
Indiáni s sebou do krásného venkovního areálu
Dětského domova Lety, který nám byl pro tuto ak-
ci propůjčen (za což velmi děkujeme), přivezli tee-
pee, artefakty s indiánskou tematikou i hlínu a bar-
vy, kterými byly děti pomalované během malé
chvíle. Také hliněné výrobky rychle schly na slun-
ci, které nám přívětivě svítilo a celé odpoledne mo-
hlo nerušeně probíhat.
Když děti nestřílely z luků, mohly si ověřit, jak
dobře znají přírodu. Na kartách poznávaly stromy
i byliny. Pro mnohé to byl pěkně těžký úkol!
Kromě capartů i tatínkové zaujatě poslouchali zají-

mavé vyprávění ze života Indiánů. Maminky s hol-
čičkami spíše využily možnost zahrát si a zazpívat
s Ivanou Baráčkovou v ukázkách, jak budou probí-
hat kroužky Hrátky s robátky. Fotografie z olympi-
ády najdete na www.letanek.cz.
Hned od pondělí 12. září se rozjely naplno pravi-
delné kroužky RC Leťánek – zahájena byla anglič-
tina pro děti, hudební i taneční kroužky společně s
dramaťáčkem, které se konají vždy ve čtvrtek od-
poledne v sále U Kafků.
Kromě kroužků pro děti Leťánek připravil i zají-
mavá povídání pro dospělé na téma Montessori
doma i v praxi. Dále se můžete těšit na oblíbené
kurzy Respektovat a být respektován a na 7. říjen
přijala pozvání Hanka Zemanová – autorka úspěš-
né Biokuchařky a BioAbecedáře. 

Barbora TESAŘOVÁ, RC Leťánek, Lety

Štafetu vyhrály Dobřichovice
V sobotu 10. září se za teplého ještě letního poča-
sí konalo první Letovské chmelení. Oslavy piva a
dobrého jídla na návsi i v pivovaru poprvé uspořá-
dala Obec Lety spolu s místním pivovarem MMX. 
Spousty návštěvníků měly možnost pochutnávat si
na zlatavém zdejším moku, ale také koštovaly piva
z Poddžbánského pivovaru, pivovaru Antoš Slaný
i pivovaru U Bezoušků. Kromě piva a dobrého jíd-
la dotvářela příjemnou atmosféru řada kapel - Tře-
husk, Brass Band, Vlak na Dobříš, El Paso a další.
Večer v pivovaru zahrál Reverz Park – finalista
mezinárodní soutěže Starmusic Awards 2010.
Hudební vystoupení prokládaly stylové soutěže.
Štafetu družstev v pití piva vyhrály sousední Dob-
řichovice před místními borci, tuplák zrzavé vody
nejrychleji »zahučel« do Miroslava Brabce z Čer-
nošic. Svalovci zkoušeli, jak dlouho udrží plný
tuplák v předpažení. Nálada panovala výborná,
dlouho do noci.          Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Jirka byl šéfem i kamarádem
Ve čtvrtek 8. září 2011 rezignoval na funkci sta-
rosty obce Lety Jirka Hudeček. Starostou a zá-
roveň naším šéfem byl od listopadu 1998, tedy
téměř celých třináct let. 
Během těch třinácti uplynulých let jsme se
všichni společně snažili postrkovat »obecní ká-
ru« dopředu, i když to nebylo vždycky jednodu-
ché. Jirka nám všem šéfoval, ale zároveň uměl
být i chápajícím kamarádem, když to bylo třeba.
Patří mu za to naše poděkování. Pracovníci
letovského úřadu.      Alena VANŽUROVÁ, Lety CTITELÉ PIVA. Letovské chmelení přilákalo do Letů velké množství pivařů. „Na návsi se vypilo 3 000 piv,

na tancovačce v pivovaru pak dalších 1 200,“ uvedl organizátor akce Jiří Hudeček.     Foto NN M. FRÝDL

Letovský zpravodaj
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Podzim je nabitý akcemi - čekají nás zkoušky i závod
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ ZVOU ZÁJEMCE: PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA CVIČÁK!

Začal podzim, ale počasí je letní - na rozdíl od to-
ho, co právě v astronomickém létu bylo. Všechno je
nějak vzhůru nohama. Kdybychom byli v Kocour-
kově, bylo by super teploučko napytlovat a v zimě
si ho pomalu z pytlů pouštět. Ale protože v Kocour-
kově nebydlíme, užíváme si ho naplno aspoň teď a
na zimu se netěšíme. Až se ochladí, bude méně pří-
ležitosti pobývat s pejsky venku, nebudeme moci
sedět u stolu pod lípami u kávy, na to si budeme
muset počkat zase až do jara. Nemám ráda, když je
brzy tma, nevlídno, vlhko, podzimní plískanice. Na
podzimu je krásné babí léto, zlátnutí stromů...
Můžeme jen doufat, že se podzim vydaří. Sekání
trávy pak vystřídá úklid sněhu. 
První dvě zářijové neděle se vydařily, a tak si na
cvičák přišlo hrát velké množství štěňátek, z nichž
více než polovina byla nových. Teplé počasí vyzý-
valo ke hrám v řece, takže jsme si užili hodně leg-
race a ti, kteří se oblékli letně do světlého, odchá-

zeli ze cvičáku trochu kropenatí od těch chlupatých
zlatíček, která se na nás oklepala. Časem se člověk
naučí, že na cvičák je lepší vzít si starší oblečení -
není důvod k lítosti, když ho pejskové umažou. Ale
nakonec všichni máme doma automatickou pračku,
která nám naše ušpiněné »psí« oblečení vypere,
takže o nic nejde.
Už máme za sebou i první zkoušky z výkonu, tento-
krát podle mezinárodního zkušebního řádu - kona-
ly se v sobotu 17. září. Všichni se na ně pilně při-
pravovali a na výkonech to bylo znát!
Podzim je nabitý akcemi, zkoušky máme dokonce
čtvery a k tomu navíc závod. Čeká nás tedy spous-
ty práce. Abychom nešidili štěňátka o nedělní kur-
zy, pořádáme všechny  akce v sobotu. To ale nezna-
mená, že se na nás nemohou zájemci přijít podívat.
Jsou srdečně zváni. Podrobnosti, reportáže a spou-
stu fotek najdete na našem webu www.kklety.cz .

Alena VANŽUROVÁ, Kynologický klub Lety

Proč odstoupil starosta Letů
(Dokončení ze strany 1)
Budeš se i nadále věnovat nějaké veřejné čin-
nosti v Letech, nebo se nyní hodláš stáhnout do
ústraní?
Jak už jsem řekl - nabídl jsem pomoc při pořá-
dání kulturních či sportovních akcí v obci. Žád-
nou oficiální veřejnou funkci ale nechci.
Už znáš svého nástupce na postu starosty?
Jméno svého nástupce neznám. Zatím obec po-
vedou obě místostarostky.
Co popřeješ novému vedení Letů?
Zastupitelstvu přeji mnoho štěstí. Ať se jim daří
obec rozvíjet tak, jak si představují. I když je to
pořád těžší a těžší. Miloslav FRÝDL

KDYŽ SE PSI KOČKUJÍ. Teplé počasí uplynulých
dní přálo na letovském cvičáku psím radovánkám.

Foto Alena VANŽUROVÁ
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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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Porodnost klesá, ale lidí přibývá...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Výstavba v Řevnicích je limitovaná
církevními restitucemi. Proto je po-
čet obyvatel víceméně stabilní,“
sdělil starosta Libor Kvasnička s tím,
že nyní má »jeho« město 3 124 oby-
vatel. Dodal, že v Řevnicích jsou ne-

malé potíže s infrastrukturou. „Ne-
dostatečná kapacita MŠ i ZŠ je zná-
má. Proto nám pomohlo otevření
školičky Pikolín,“ uzavřel rychtář.
Stejné problémy s umístěním dětí do
školek a škol řeší i v Hlásné Třebani. 
Za posledních deset let stoupl počet
obyvatel této obce o přibližně 320 li-
dí. S tím jsou samozřejmě spojeny i
problémy. „Dlouhodobě nemáme
kam umístit děti do mateřské školky,
začíná být problém s umístěním ve
školách,“ uvedl starosta Hlásné Tře-
baně Vnislav Konvalinka a pokračo-
val ve výčtu potíží: „Stavební ruch v
obci je provázený zvýšeným hlukem
a provozem nákladních aut. Chybí

nám vodovod i kanalizace. Potřeb-
ným tempem nestoupají výnosy z
daní, takže náš rozpočet nestačí na
nutné investice.“ Naproti tomu prý
se někteří noví obyvatelé aktivně za-
pojují do dění ve vesnici. „To je ta
lepší stránka věci,“ pochvaluje si sta-
rosta. V roce 2010 se v Hlásné Tře-
bani narodilo 15 dětí, přistěhovalo se
58 lidí. Do letošního září obec, v níž
žije 823 obyvatel, eviduje sedm
novorozenců.
Počet obyvatel stoupá i v sousední
Zadní Třebani - v současné době zde
žije 744 obyvatel. V roce 2010 se na-
rodilo 9 dětí, 40 lidí se přistěhovalo.
„Letos zatím máme 6 novorozenců a

35 přistěhovaných spoluobčanů,“
uvedla zaměstnankyně úřadu Marké-
ta Simanová.      Petra FRÝDLOVÁ

MOTORÁČEK S MUZIKOU. Předposlední jízdu po trase Zdice - Lochovice
-Všeradice - Liteň - Zadní Třebaň - Karlštejn absolvoval v neděli 18. září
Podbrdský motoráček. Několika desítkám cestujících v historickém voze
vyhrávala poberounská kapela Třehusk. Poslední šanci svézt se nostalgic-
kým vláčkem máte v neděli 25. září. Ze Zdic vyjíždí ve 12.13, do Karlštejna
dorazí ve 13.48. Na zpáteční pouť se z podhradí vydá v 15.43, ve Zdicích
bude 17.10. Text a foto NN M. FRÝDLŠkola a Sokol chystají

burzu dětských věcí
Řevnice – Burzu dětského oblečení
na podzim a zimu, sportovního vy-
bavení i hraček pořádají ZŠ a TJ
Sokol v Řevnicích. 
Prodávat se bude ve čtvrtek 6. 10. od
15 do 18 hodin v budově II. stupně
zdejší ZŠ. Příjem zboží se koná 4.
10. od 16 do 18.00 a 5. 10. od 19 do
20.00, výdej peněz a zboží pak 6. 10.
od 19 hodin. Formuláře i podrobná
pravidla prodeje naleznete v ZŠ Řev-
nice v budově I. stupně, v sokolovně
a MŠ. Výtěžek bude věnován ZŠ a TJ
Sokol Řevnice.                               (lup)

Liteň - Po sedmnáctileté Andree
Beťárové z Litně, pátrají od konce
června policisté i rodiče. 
„Pohřešovaná chodila do učiliště v
Litni, které navštěvoval i její plnole-
tý přítel. Z domova odešla v době,
kdy jí skončila škola,“ uvedl pro
Berounský deník kriminalista Radek
Lancinger s tím, že Andrea odchod z
domova podle všeho plánovala. 
Po mladé dívce nepátrá jen policie,
ale i její rodiče. Ti s dcerou žili v
rozsáhlejší romské komunitě, která
prý vlastnila větší finanční obnos. V
den, kdy jejich dcera odešla, romská

komunita začala postrádat příruční
trezor, v němž mělo být 250 000 Kč.  
Trezor měl být volně uložen v míst-
nosti, protože ho prý Romové koupi-
li a chystali se ho zabudovat do zdi.
Policisté vyzývají veřejnost, aby jim
v pátrání po pohřešované Andree
Beťárové pomohla. V případě, že ně-
kdo dívku viděl a nebo ví cokoliv o
současném místě jejího pobytu, ať
okamžitě zavolá na linku 158, nebo
se obrátí na některé z obvodních od-
dělení policie či přímo na službu kri-
minální policie v Berouně. 

Petra FRÝDLOVÁ

Caparty čeká plavání, jeskyně i medvědi
ZADNOTŘEBAŇSKÁ ŠKOLKA PROZRADILA RODIČŮM, CO CHYSTÁ PRO JEJICH POTOMKY

Žena chtěla napít, pak
zaútočila na dům
Všeradice - Nejdřív chtěla pře-
spat, pak napít. Nakonec ničila, co
se dalo.
Kuriozní případ, který se stal 9. 9. ve
Všeradicích, řeší karlštejnští poli-
cisté.  Ve dvě ráno se tu do jednoho
domu dobývala mladá žena. Po ma-
jiteli nejprve žádala, aby jí umožnil
přespat. Když odmítl, požádala jej o
trochu vody. Dostala celou láhev a
odešla. „Za chvíli se ale vrátila a ro-
zbila rukou sklo vstupních dveří,“
uvedl zástupce velitele karlštejn-
ských policistů Jaroslav Dolejší s
tím, že žena pak sebrala ze země ke-
ramické květníky a házela je na
omítku domu i do okna. „Jeden květ-
ník hodila na kapotu zaparkovaného
vozu,“ řekl Dolejší a dodal, že maji-
telé mají škodu 22.500 Kč. (mif)

Andreu hledá policie i rodiče
„POMOZTE NÁM V PÁTRÁNÍ!“ VYZÝVAJÍ KRIMINALISTÉ

Poplatky za psy 
uhraďte co nejdřív!
Po chladných prázdninových dnech
přišlo krásné babí léto, a tak si uží-
váme poslední pěkné dny v přírodě,
na zahrádkách, při sportu nebo při
posezení s přáteli u grilu…
Mnozí z vás se byli podívat, či se pří-
mo zúčastnili jízdy Císařského par-
ního vlaku ze Zadní Třebaně do Lo-
chovic. Rád jsem se s rodinou k akci
také přidal - byl to moc hezký záži-
tek! Díky takovýmto událostem se o
naší obci »ví«, což je velmi pozitivní!
Vyzývám spoluobčany, kteří ještě ne-
zaplatili poplatky za psy a odpady,
aby tak učinili v co nejkratší době. V
případě nezaplacení hrozí sankce.
V NN se v poslední době řešil stav st-
romů a zeleně v obci. Kritika je na
místě, tuto záležitost je třeba řešit.
Zastupitelé obce přivítají vaše návr-
hy, jak tento stav zlepšit. Jedná se
určitě o jednu z prioritních záležitos-
tí, nicméně vzhledem k časové a fi-
nanční náročnosti budeme opravdu
vděčni za každou pomoc.
Fotbalisté Ostrovanu zažívají zřejmě
po pádu z přeboru vzkříšení, mají
nové posily a po třech zápasech 7
bodů. Jen tak dál, hoši! 
Sbírka použitého ošacení Diakonie
Broumov trvá do 21. 11. v budově
obecního úřadu. Stanislav BALÍČEK,

starosta Zadní Třebaně

V Podbrdském motoráčku vyhrávala muzika

Z našeho kraje
* Veřejného zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se můžete zúčastnit
20. září od 18.00 ve Společenském
domě. (pef)
* Veřejné zasedání Svinař se koná
23. 9. od 19.00 v sále hospody U Zr-
zavého paviána v Halounech.    (pef) 
* Svatováclavské posvícení oslaví
24. 9. od 13.00 u lávky v Srbsku. Za-
hrají kapely Tango band a Tři dny na
břiše, připraveno je divadelní před-
stavení. Od 20.00 se koná v kultur-
ním domě posvícenská zábava, hraje
Láďa Horvát. Svatava BISKUPOVÁ
* Dne 27. 9. bude v době od 7.30 do
14.30 přerušena dodávka elektřiny v
Dobřichovicích v ulicích Na Vyhlíd-
ce a Lesní. (pef)
* 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)
* Částečná uzávěra řevnické ulice
Čs. armády (hlavní tah na Hostomi-
ce) z důvodu výstavby kanalizace
potrvá do půlky října. Provoz je zde
řízen semafory. „Úsek jde bez potíží
objet Nerudovou ulicí,“ uvedl sta-
rosta Řevnic Libor Kvasnička. (pef) 
* Po rekonstrukci je znovu otevřen
hostinec na nádraží v Zadní Třebani.
Restaurace s názvem Mašinka má
otevřeno denně od 8 do 21.00. (lup)
* Výtvarný kroužek v dílně Kraso-
hled v Karlštejně, který se koná každý
čtvrtek od 16.00, nabízí 2 volná místa.
Zájemci mohou napsat na e-mail:kra-
mek@krasohledkarlstejn.cz.        (pef)
* Sbor Církve bratrské v Řevnicích
pořádá každou neděli od 17. 00 boho-
služby, každý druhý čtvrtek od 19.30
zamyšlení nad Biblí. Program pro děti
od 9 do 13 let je připraven každou st-
ředu od 17.30. (pef) 
* Druhý grant z fondu jednoho z mo-
bilních operátorů získalo Kino Řevni-
ce. Loni jsme koupili projektor, letoš-
ních 100 000 Kč použijeme na obno-
vu divadelní scény. Šek se mnou pře-
vzal senátor Jiří Oberfalzer.
Monika VAŇKOVÁ, Sokol Řevnice

* Požár stavebních panelů z lisované
slámy v řevnické ulici Kejnská lik-
vidovali řevničtí profesionální hasiči.
Uživatel chaty se několik dní snažil
oheň uhasit, ale když mu došla voda i
síly, povolal hasiče. Ti museli vést vo-
du do vzdálenosti 120 metrů.       (pav)

Zadní Třebaň - Plány zadnotře-
baňské školky prozradila na rodi-
čovské schůzce, jež se konala zkra-
je září, učitelka Pavlína Neprašová. 
Co tedy děti čeká? Úplnou novinkou
je kurz plavání. „Budeme jezdit au-
tobusem na plavání do Hořovic, s
řevnickým rodinným centrem Piko-
lín,“ sdělila učitelka. Dodala, že vý-
cvik začne v listopadu a potrvá do
února - děti čeká 10 lekcí. 
Na jaře caparti opět budou navštěvo-
vat solnou jeskyni v Berouně. „Loni
se nám jeskyně s hrami, divadýlkem
i hodinami logopedie osvědčila, tak

budeme pokračovat,“ řekla Neprašo-
vá s tím, že děti čekají i další výlety
- do zoo v Plzni, na výstavu dinosau-
rů v Praze, do karlštejnského muzea
betlémů či do Berouna na medvědy. 
A co angličtina pro předškoláky?
ptala se jedna z maminek. „I na tu
jsme mysleli - 1/2 hodinu týdně bude
vyučovat anglický jazyk nová posila
učitelského sboru Iva Ševčíková. Ta-
ké bychom rádi seznámili děti s
počítači,“ prozradila Neprašová.
Celý školní rok se prckové připravu-
jí na různá vystoupení - třeba na vá-
noční besídku či staročeské máje.

„Rozhodně se nudit nebudeme,“
uzavřela učitelka schůzku a  předem
poděkovala za účast na plánované
brigádě. „Budeme brousit, natírat,
lakovat, stříhat, sekat... Žádáme
všechny, kteří mohou pomoci, aby se
zúčastnili,“ dodala. 
Ani škola nezůstává pozadu - pro dě-
ti chystá přírodovědný kroužek, kte-
rý povede učitelka Monika Mazúro-
vá nebo angličtinu, kterou učí Fran-
tišek Chlaň. Novinkou jsou kroužky
ve spolupráci s občanským sdruže-
ním Salto - výuka klavíru, flétny či
výtvarná dílna. Petra FRÝDLOVÁ
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Nabízíme
KVALITNÍ ŽLUTOMASÉ, SALÁTOVÉ KONZUMNÍ

BRAMBORY K ZIMNÍMU USKLADNĚNÍ
Odrůda Milva. Balení 25 kg, cena 7 Kč/kg.

V případě zájmu volejte: 604 992 420 - V. Konvalinka, Hlásná Třebaň

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Totální krach Letů v Jílovišti - 10:3!
DOKONČENÍ ZE STRANY 14

Srbsko - OZT 3:0
První letošní prohra Třebaňských po
velmi špatném výkonu.              (Mák)

ŘEVNICE, III. třída
Velké Přílepy - Řevnice 1:1
Branka: Sklenář
První letošní bod v soutěži pro řev-
nické borce! V zápase, kdy se utkaly
dva poslední týmy tabulky, se o dělbě
bodů rozhodlo už v prvním poločase.
Hosté šli zásluhou Sklenáře do vede-
ní, ale domácí stihli do přestávky vy-
rovnat. Zasloužená remíza.       (Mák)

VŠERADICE, III. třída
Všeradice A - Kublov 2:0 

Branky: Suchý, Jakoubek 
Újezd - Všeradice A 0:6 

Góly: Červenka 3, Suchý 2, Jakoubek
Všeradice - Praskolesy 3:0
Góly: Silbernágl, Červenka, Suchý
Ve středu 14. 9. sehráli naši fotbalisté
vítězné pohárové utkání s účastníkem
okresního přeboru a postoupili do
dalšího kola. V něm se utkají 27. 9. s
týmem Tlustice.     Jaroslav KÁCHA

LITEŇ, IV. třída
Mořina - Liteň 3:2
Branky: Kliment, Los
V prvním poločase měli Liteňští dost
šancí, ale gól dali jenom jeden. Po
změně stran domácí během deseti mi-
nut zápas otočili. (mik)
Hýskov B - Liteň 5:0
Domácí byli ve všem lepší.        (mik)

VIŽINA, IV. třída
Vižina - Vysoký Újezd 2:1
Branky: Bělohlávek, Nachtigal
Vižina - Osov 5:1
Branky: Nachtigal 2, Bělohlávek 2,
Blovský

Ve výsledcích
Okresní přebor Praha-západ
Jílové B - Černošice 3:0
III. třída okresní soutěže Beroun
Karlštejn - Loděnice B 2:0
IV. třída okresní soutěže Beroun
Všeradice B - Zdejcina 3:2 
Branky: Suchý, Jakoubek, Stegmüler   
Chrustenice-Všeradice B 3:3 
Branky: Vynš 2, Augusta

Tempo desítkám mopedistů udávaly ženy

Sport po okolí
* Míčový pětiboj smíšených trojic
se koná v areálu sokolovny Lety 24.
9. Prezentace začíná 8.30, samotné
sportovní klání v 9.00. Družstva
změří síly v tenise, stolním tenise,
nohejbale, volejbale a basketu.   (bt)
* Pravidelné tréninky přípravky
řevnických házenkářů se konají v
úterý od 16.00 do 17.00. Mladší a
starší žactvo trénuje v pondělí i čtvr-
tek od 15.00 do 17.00 na hřišti háze-
né v Řevnicích.                             (pef)
* Turistická rozhledna Studený
vrch na Brdech nad Malým Chlum-
cem je otevřena 24., 25. a 28. 9. vždy
od 10.00 do 17.00. Občerstvení je
zajištěno ve věži. (pef)

O víkendu 10. - 11. září hráli řevničtí
druholigoví házenkáři na hřištích no-
váčků. Příchovice sice spadly z I. li-
gy, ale budou mít velké starosti o udr-
žení. Vřeskovice naopak postoupily ze
západočeské oblasti.
Příchovice – Řevnice 15:18 
Branky: Zavadil 11, Hartmann 3,
Knýbel 3, Stříž
V sobotním zápase jsme šli rychle do
vedení a vzhledem k tomu, že přícho-
vický útok připomínal spíš zmatené
lesní včely, vedli jsme v 18. minutě
6:2. Pak si vybral špatné chvilky náš
útok a několikrát míč bez střelby ode-
vzdal domácím, kteří se tak dostali na
dostřel. Ve druhé části hry se nám si-
ce nepovedlo vše podle plánu, ale bo-
dy jsme si pohlídali.
Vřeskovice – Řevnice 21:20
Branky: Zavadil 7, Hartmann 7,
Knýbel 5, Stříž
První poločas jsme vedli a vše se da-
řilo až do poslední pětiminutovky, kdy
jsme udělali sérii útočných chyb. Ve
2. poločase jsme obrátili výsledek a
udržovali vyrovnaný průběh, ale Vře-
skovice dokázaly lépe zužitkovat po-
slední nabídnuté šance a body uháji-
ly.        František ZAVADIL, Řevnice

Na začátek oblastních soutěží jsme
jeli do Bakova. Předehrávku obstara-
la děvčata. Máme v soutěži dvě druž-
stva, hrálo A versus B - souboj skon-
čil nerozhodně 9:9. Za áčko se trefily:
Mandlíková 4, Matoušková 4 a Keco-
vá, za béčko Krtková 4, Humlová 2,
Šimonovská 2 a Smrčková K. 
Bakov - NH Řevnice st žáci. 8:19
Góly: Holý 13, Kraus 4, Karpíšek 2
Jednoznačný průběh utkání proti pře-
kvapivě slabšímu soupeři. 
Bakov - NH Řevnice dorost 27:29
Góly: Jelínek 12, Veselý 10, Štech 7
Nejhezčí utkání celého dne! Naši pře-

vážně prohrávali, do vedení šli až v
závěru a - zvítězili. Kaňkou duelu byl
nesmyslný faul nejlepšího střelce Ba-
kova Váni, který doslova přešel přes
Michala Jelínka v posledních vteři-
nách utkání!  Michal dostal ramenem
na solar a nebyl schopen odejít ze
hřiště. Čekalo se dvacet minut na pří-
jezd sanitky, která jej odvezla na vy-
šetření do Mladé Boleslavi. Naštěstí
se zranění nejeví jako vážné, ale  Mi-
chal si delší dobu nezahraje!
Bakov - DTJ Řevnice A 31:25 
Branky: Humlová 11, Mandlíková
10, Matoušková 2, Krtková 2 
Děvčatům se na Bakov většinou daří.
Tolik branek v jednom utkání ještě
nenastřílela, ale soupeř dal více. 
Bakov A - NH Řevnice B 24:17
Góly: Štech 6, Jandus 5, Veselý Pe-
tr 3, Veselý Tomáš 2, Veselý Michal
Znovuzrozené béčko nezačalo špatně.
Druhé dějství však bylo střelecky mi-

zerné. V útoku jsme měli kuriozitu -
chvílemi si na hřišti přihrávali tři Ve-
selí! Táta Tomáš se dočkal a zahrál si
po boku synů Michala a Petra!
Bakov - DTJ Řevnice B 15:21
Branky: Humlová 11, Mandlíková
7, Smrčková K. 2, Šťastná
Děvčata potvrdila, že s Bakovem umí.
Bakov B - NH Řevnice B 14:21
Branky: Štech 10, Jandus 4, Veselý
Petr 6, Veselý Michal 1
Naši chlapi po pěkném výkonu vybo-
jovali dva body. Tentokrá se zranil
Michal Veselý - má naražené rameno. 

V sobotu 17. září jsme oslavili 85 let
národní házené v Řevnicích.
Řevnice B – Stará Huť 13:29
Branky: Veselý Petr 6, Štech Jan 4,
Jelínek 2, Holý
Huťáci nám předvedli, jak by se měla
házená hrát! Na krásnou podívanou v
jejich podání se částečně snažil od-

povědět pouze dorostenecký útok ve
složení Veselý, Jelínek, Štech. 
Řevnice - Šroubárna Žatec 14:14
Zajímavé utkání II. ligy, ve kterém
jsme vlažně začali a brzo prohrávali
2:5. Do poločasu jsme dotáhli na 7:7
a ve 2. dějství vedli 14:11. V drama-
tickém závěru jsme ale bod ztratili.
NH Řevnice – Stará Huť 5:5
Branky: Kos 3, Holý 2
Stará garda se snažila, ale na vítěz-
ství bylo málo hráčů. Zato žen se se-
šlo požehnaně a předvedly, že to s mí-
čem umějí. Starší porazily mladší
9:1, většinu branek dala Mája Ši-
máčková, za mladší střílela Vašáková.
Oslavy se pak přesunuly do Lidového
domu, kde se konala slavnostní schů-
ze. Zahájil ji odstupující předseda Ja-
roslav Hrubý, hezký referát měl nový
předseda František Zavadil. Jiří Le-
beda předal ocenění za dlouholetou
práci Ladislavu Vobeckému, Borisu
Veverkovi, Jaroslavu Hrubému a Jo-
sefu Tichému, jenž za nás v mládí hrál
a nyní se k nám jezdí dívat ze Staré
Hutě na kole! A pak již začala tanco-
vačka, která se protáhla dlouho přes
půlnoc.                 Petr HOLÝ, Řevnice 

Jelínka odvážela ze hřiště v Bakově sanitka
V ÚTOKU ŘEVNICKÝCH HÁZENKÁŘŮ SE SEŠLI TŘI VESELÍ: S OTCEM TOMÁŠEM SI PŘIHRÁVALI SYNOVÉ MICHAL A PETR

Za krásného slunečného dne se v sobotu 3. září vydali Svinařští mopeďáci
i jejich přátelé z celých Čech na 5. ročník spanilé jízdy. Krásnou krajinu
Podbrdska v délce 62 km brázdilo 106 malých strojů! Kolonu vedl ve staré
aerovce Tomáš Svoboda, za ním jel na čtyřkolce Karel Mazanec. Hladký
průjezd zajišťovali naši kamarádi na silných strojích. Tempo kolony udáva-
ly svinařské ženy - jelo jich 16 a byly odměněny kytičkou i kosmetickým ba-
líčkem. Na ranči v Málkově jsme poobědvali a opět vzhůru do sedla. Od-
padlíků bylo letos jen 5 a takto dopadlo tradiční vyhodnocení:
Nejtěžší účastník - Vladimír Palek z Kublova (140 kg)
Nejstarší účastník - Ludvík Hoffmann z Berouna (80 let)
Nejmladší účastník - Jiří Zíma z Kublova (15 let) 
Nejvzdálenější účastník - Lukáš Melen z Brandýska
Největší smolař - Radek Sedláček - ujel jen 2 km
Na závěr dostali všichni účastnící tašku od sponzorů s drobnými dárky.

Text a foto Vladimír ROZTOČIL, Svinaře

Kdy a kde hrají příště
II. liga
25. 9. 11:00 Klášterec - NH Řevnice 
1. 10. 16:00 TJ Všenice - NH Řevnice 
2. 10. 10:30 Ejpovice - NH Řevnice 
9. 10. 15:00 NH Řevnice - Podlázky 

Oblastní přebor
24. 9. st. žáci 9:10 Podlázky - Řevnice 
24. 9. muži 10:30 Podlázky B - Řevnice B 
25. 9. ml. žáci Řevnice - Čakovice
25. 9. ml. žáci, Modřany - Řevnice 
1. 10. koed. 8:30 Čakovice - Řevnice 
1. 10. st. žákyně 9:40 Čakovice - Řevnice
1. 10. muži 10:50 Čakovice - Řevnice B    
1. 10. st. žákyně 12:10 Čakovice - Řevnice
1. 10. st. žáci 13:10 Čakovice - Řevnice     

STAŘÍ PÁNOVÉ. Řevničtí »veteráni« si při oslavách národní házené v sobotu
17. září zahráli se Starou Hutí. Foto ARCHIV
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Totální krach Letů v Jílovišti - 10:3!
JAK SI V UPLYNLÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Lety si sice s chutí zast-
řílely v domácím duelu s Komáro-
vem, zato z Jíloviště odjely s potup-
ným debaklem 10:3! Nedařilo se
ani Dobřichovickým.                  (mif)
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Nové Strašecí - Dobřichovice 3:1
Branka: Karda
Hosté se v Novém Strašecí prezento-
vali jako chytře hrající tým a dostáva-
li se do šancí. V 60. minutě Karda po-
trestal nedůslednost soupeřovy obra-
ny, jež nedokázala odkopnout míč, a
zblízka zavěsil! Za dvě minuty mohlo
být ještě veseleji, po vtipné kombina-
ci vybíhal jeden z hostů ze své polo-
viny a mohl běžet sám na gól. Akce
však byla pro domnělý ofsajd zasta-
vena. Kapitán Kalivoda šel protesto-
vat, jenže dostal žlutou, a hned na to

i červenou kartu. Domácích najednou
bylo všude plno a v 65. minutě po
chybě hostí vyrovnali. V 69. minutě
nastřelili břevno branky Dobřicho-
vic a odražený balon dorazili do sítě.

V 75. minutě přidali i třetí gól. Pro
hosty, kteří byli přes polovinu utkání
lepším týmem, krutý výsledek. (oma)
Dobřichovice - Dobrovice 1:2
Branka: Šourek
Velmi silný tým hostů toho domácím
moc nedovolil. Dobřichovicím se bez
potrestaného střelce Kalivody vůbec
nedařilo.       Miloslav OMÁČKA

IV. třída okresní soutěže
Dobřichovice B - Vonoklasy B 10:2
Branky: Valenta 3, Mistoler 3, Ro-

sol, Prosický, Větrovec, Císař
Vysoké vítězství, výborně hrajících,
převážně mladých hráčů. (oma)
Dobříč B - Dobřichovice B 0:4
Góly: Rosol 2, Štědronský, Větrovec

FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Komárov 5:3
Branky: Rada 2, Rosenkranz, Tu-
rek, Jůna
Domácí od prvních minut zatlačili
hosty před jejich branku. Vyústěním
převahy byl v 10. minutě faul na Jůnu
v pokutovém území a penalta promě-
něná Rosenkranzem. V 13. minutě
obešel Jůna i brankáře, ale střela z
úhlu těsně minula branku. V 19. mi-
nutě zahrál hostující obránce rukou v
pokutovám území a druhou penaltu

proměnil Rada. Poté se hosté osměli-
li a po pěkné akci snížili. V 39. minu-
tě zvýšil po centru Dynybila hlavou
na 3:1 Turek a v 45. minutě přidal
Komárovu gól do šatny Jůna. Druhý
poločas byl vyrovnaný, hosté se sna-
žili zkorigovat výsledek. V 72. minu-
tě z nevinné akce hosté snížili. Nej-
větší lahůdku si schoval domácí Rada
na 80. minutu, kdy z 45 metrů přelo-
boval hostujícího brankáře. Hosté už
jen snížili z penalty.      Jiří KÁRNÍK
Jíloviště - FK Lety 10:3
Branky: Jablonský, Křivánek, Ne-
srovnal
Trapný, ostudný výkon! Jíloviště do
19. minuty vstřelilo 5 gólů! Jelikož
nejde hodit ručník do ringu jako v bo-
xu, pokračovalo trápení do přestávky
- poločas skončil 6:1. V druhé půli se
obraz hry nezměnil a Lety si nechaly
nastřílet potupnou desítku.            (jik)

ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
OZT - Chodouň 4:1
Branky: Procházka 2, Görög, No-
votný z penalty 
Ostrovan se ujal vedení zásluhou dů-
slednosti Procházky, který využil za-
váhání hostujícího gólmana, vybojo-
val míč a Görög se do prázdné sítě
nemýlil. Hosté z ojedinělého útoku
vytěžili přímý kop, z něhož vyrovna-
li. Naštěstí se po faulu na Procházku
kopala penalta a aktivní posila domá-
cích, herec David Novotný se nemý-
lil. Druhý poločas byl ve znamení
marné snahy hostí o vyrovnání. Na-
opak v jednom z protiútoků našel No-
votný výborně hrajícího Procházku a
ten sám před brankářem nezaváhal.
Pak se sice nechal  zbytečně vyloučit
Vesecký, ale Chodouň nebyla nebez-
pečná. Definitivu napsal v závěru
muž zápasu Procházka. (Mák)
(Pokračování na straně 13)

Kdy a kde hrají příště 
DOBŘICHOVICE, krajský přebor
Čáslav  B - Dobřichovice 25. 9. 16:30 
Rakovník - Dobřichovice 1. 10. 16:00 
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Mníšek 25. 9. 16:30 
Hostomice - FK Lety 1. 10. 10:30 
ŘEVNICE, III. třída
Lety B - Řevnice 24. 9. 16:30
Řevnice - Kazín 1. 10. 16:00
ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
OZT – Tetín 24. 9. 16:30
Loděnice B – OZT  2. 10. 16:00
KARLŠTEJN, III. třída
Karlštejn - Lužce 24. 9. 10:15
Karlštejn - Tmaň 1. 10. 16:00
VŠERADICE, III. třída
Všeradice - Slavoj Osek B 24. 9. 16:30
Hostomice B - Všeradice 1. 10. 14:00
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Zdejcina 25. 9. 16:30 
Chrustenice - Liteň 2. 10. 16:00 
VIŽINA, IV. třída okres. soutěže
Všeradice - Vižina 25. 9. 14.00 
Vižina - Mořina 1. 10. 13.00 

Zadní Třebaň – Davidu Novotnému
se v dresu fotbalového Ostrovanu
daří. Známý herec Dejvického di-
vadla, který do Zadní Třebaně pře-
stoupil, dal gól ve Svaté a proměnil
i penaltu v domácím zápase s Cho-
douní. OZT oba zápasy vyhrál.
Na domácí zápas s Chodouní se při-
šlo podívat asi 80 diváků. Byli zvěda-
ví, jak bude ve skutečnosti válet Jarda
Kužel, postava, kterou Novotný hraje
v televizním seriálu Okresní přebor.
Někteří diváci a dokonce i spoluhráči

na něj občas zakřičeli jeho seriálo-
vým jménem, ale evidentně mu to ne-
vadilo. „Já slyším i na Jardu. On mi
přirostl k srdci, má kus ze mě. To, jak
hraje fotbal, to jsem přesně já,“ řekl
Novotný po zápase. Vlastně i díky se-
riálu se David objevil v Zadní Tře-
bani - režisér Jan Prušinovský ve Tře-
bani vyrostl a za místní klub hrával,
ho sem nalákal. „Já kluky třebaňský
odrazoval, ať mě neberou. Línej jsem
jako prase, starej taky, moc toho ne-
naběhám, hádám se s rozhodčími i

protihráči, jsem protiva do kabiny,
mám drzej kukuč, na 40 procent zá-
pasů nemůžu kvůli práci. Všechno
jsem jim na sebe prásknul a oni stej-
ně řekli, že mě berou.“ 
Fotbal je Novotného vášní odmalič-
ka. Talent měl, v dětství hrával za
Spartu, které také vášnivě fandí. Ve
14 letech se ale rozhodl pro divadlo.
Většinu fotbalové kariéry odehrál v
nižších soutěžích, trénoval ale i pod
koučem Dejmalem v divizní Třeboni,
svého času jezdil kopat do Rakouska.
Naposledy hrál za béčko Strašnic
spolu třeba s Ivanem Trojanem nebo
Ondřejem Vetchým. Nyní na chvíli
zakotvil u Berounky. „Já jsem to ve
Třebani vzal, abych si ještě zahrál,
vyprďákoval, opotil a měl jiný režim,

než mám. Zastavit se a vyvenčit hla-
vu, která je přes týden unavená z di-
vadla.“              Lucie PALIČKOVÁ

Línej jsem jako prase, moc toho nenaběhám...
ZNÁMÉMU HERCI A SPARŤANOVI DAVIDU NOVOTNÉMU SE V DRESU FOTBALOVÉHO OSTROVANU DAŘÍ
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DĚKUJEME, KLUCI! Při brigádě na zadnotřebaňském fotbalovém hřišti
pracovalo deset dospělých hráčů a s nimi i klukovské komando. Kvůli porou-
chanému obecnímu traktoru přišla na řadu provizorní varianta: prosbu o
posekání hřiště vyslyšely rodiny Exnerových a Blechových, od nichž si Ost-
rovan půjčil traktůrek. Celé hřiště posekali Béďa Exner za volantem se zá-
vozníkem Pepou Blechou. Kluci, děkujeme!  Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

V AKCI. Herec David Novotný (vpravo) obléká dres fotbalistů Zadní Třebaně.
Zatím se mu daří. Foto Radek CIHLA

Už se na film těším!
Na článek o tom, že se zadnotře-
baňští fotbalisté zúčastnili natáče-
ní filmu (NN 17/11), reagoval čte-
nář Josef Martínek. (mif)
Po přečtení článku o natáčení filmu
Okresní přebor od Zadnotřebaňana
Honzy Prušinovského, který využil
třebaňské fotbalisty do tohoto filmu,
mě napadlo, že celkem oprávněně.
Větší »nekopy« by těžko někde seh-
nal! Už se těším, až bude film hotov. 

Josef MARTÍNEK, Zadní Třebaň


