
Zadní Třebaň, Karlštejn - Je léto,
můžeme si dovolit více, než jindy!
To jakoby si říkali mnozí řidiči.
Drzost některých nezná mezí.
„Těsně před jízdou jsem měl tři piva
a dva velké panáky!“ přiznal řidič
Škody Favorit, kterému policejní

hlídka 14. 7. před půlnocí u hasičské
zbrojnice v Zadní Třebani naměřila
2,42 promile. Navíc nebyl schopen
ukázat řidičský průkaz. „Muž byl
vyzván k lékařskému vyšetření spo-
jenému s odběrem biologického ma-
teriálu. To ale odmítl s tím, že krev
ani moč nedá,“ uvedla velitelka poli-
cistů z Karlštejna Hedvika Kaslová.
„Protiprávního  jednání se dopustil i
přesto, že v posledních dvou letech
byl za takový čin odsouzen,“ dodala.
Hříšníkovi byla na místě zakázána
další jízda a jeho provinění bylo zp-
racováno ve zkráceném přípravném
řízení.

Další případ se stal o den dříve v
Karlštejně.  V deset hodin večer před
místní čerpací stanicí policisté zasta-
vili vůz  Citroen Xsara Picasso. „Ři-
dič byl hlídkou vyzván k předložení
dokladů,“ sdělila Kaslová. „Ukázal
nám osvědčení o registraci auta a ze-
lenou kartu. Řidičský průkaz prý ne-
vlastní, neboť má v současné době
vysloven zákaz řízení motorových
vozidel,“ doplnila. Policisté násled-
ně zjistili, že provinilec nesmí řídit
žádný motorový stroj až do srpna
2013. „Také tato věc byla zpracová-
na ve zkráceném řízení,“ uzavřela
velitelka.                 Miloslav FRÝDL

V lomu se zřítila skála. Na místě
zůstaly opuštěné kraťasy a boty
Mořina - Opuštěné kraťasy a boty byly nale-
zeny v lomu Amerika u Mořiny 22. července.
nedlouho před tím se na stejném místě utrhl a
zřítil třísettunový kus skály.
„Přijali jsme telefonické oznámení, že v lomu le-
ží u ohniště boty a krátké kalhoty. Oznamovatelka
měla obavu, zda se tu někdo nezranil či dokonce
nezabil,“ uvedla velitelka karlštejnských policistů
Hedvika Kaslová. Policisté s bezpečnostním tech-
nikem společnosti Lomy Mořina prostor prohle-
dali. „Zjistili jsme, že v místě, kde se našly kraťa-
sy, došlo k utržení skály o váze cca 300 tun. Niko-
ho zraněného jsme ale nenašli,“ dodala.         (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Otevření mostu odloženo - strana 2
* Dožínky, pak spartakiáda - strana 3        

* Bude-li se dařit, rozjitřené vztahy
v Letech se urovnají - strana 7

Řevnice, Dobříš - Unikátní kolek-
ce sto dvaceti panenek je v těchto
dnech k vidění v zámku Dobříš.
Vystavuje je tam Řevničanka Iva-
na ZROSTLÍKOVÁ.
Od kdy panenky sbíráš a proč
vlastně panenky?
Sbírám je od roku 1999. Tehdy jsem
jich pár viděla v obchodě a jedno-
duše se mi to zalíbilo.
Kolik jich máš a kde jsou uložené?
V současnosti jich mám asi 320 -
panenek a také starých kočárků. Je
těžké vše v tak velkém počtu usk-
ladnit, takže mezi tím prostě žijeme.

Pamatuješ si ještě, která panenka
byla ve tvé sbírce první?
Ano - první byl malý proutěný ko-
čárek, do kterého mi pak kamarádka
koupila v Rakousku panenku.
Pamatuješ si, s jakými panenkami
sis hrála jako malá?
S plavákem Honzou a miminkem
Pepíkem.
Máš některého z nich ve své sbírce?
Pepíka mám v ložnici, pod postelí.
Jakou panenku ve sbírce nemáš a
chtěla bys mít?
Celuloidového kluka a černouška.

Miloslav FRÝDL

DORT OD MARTINOVÉ. Dort vítězům soutěže O nejlepšího
zpěváka písně Hlásná Třebaň je krásná, která byla součástí
hlásnotřebaňských Slavností trubačů, předala první dáma
country music Věra Martinová. (Viz str. 6) Foto NN M. FRÝDL

Čtyřiadvacetihodinový
závod vyhráli Řevničtí

Senzační první místo v cyklistickém
závodě Berounská čtyřiadvacítka,
který se jel 28. a 29. 7. v Berouně
vybojoval v kategorii MIX řevnický
tým BRCYKL. Závod odstartoval v
sobotu ve 12.00, skončil druhý den
ve stejnou dobu. Řevnické družstvo
závodilo v sestavě Tomáš Indra,
Klára Macourková, Jakub Šnajberk
a Jiří Vaníček. „Bylo to náročné,
všichni jsme unavení, ale moc spo-
kojení,“ uvedla Klára Macourková.
Text a foto Hana MACOuRKOVÁ,

Brcykl, Řevnice 

Řidičák? Nemám, vzali mi ho!
ŘIDIČI V LÉTĚ VÍCE, NEŽ JINDY, ZKOUŠEJÍ, CO VŠECHNO SI MOHOU DOVOLIT

31. července 2012 - 15 (576) Cena výtisku 7 Kč

Švandové chutnaly oplatky

Pepík je v ložnici, pod postelí, přiznává sběratelka panenek

Řevničan lil petrolej do ohně,
kanystr mu vybouchl v ruce
Řevnice - Na popáleninovém centru skončil muž st-
ředního věku, který se poslední červencovou sobotu
pokoušel v Řevnicích rozdělat oheň petrolejem.
„Kanystr s petrolejem mu vybouchl v ruce,“ řekl maji-
tel řevnické záchranky Bořek Bulíček s tím, že nešťast-
ník utrpěl vážné popáleniny na 50 % těla. „Vrtulník
muže po základním ošetření transportoval na popáleni-
nové centrum nemocnice na pražských Vinohradech,“
dodal. Na místě zasahovali i hasiči a policisté.        (mif)

Zapálíme ti dům! hrozil
anonym sponzorovi
Na jedenáctém místě skončil v se-
zoně 2011/12 nováček krajského
přeboru, fotbalisté Dobřichovic.
Byl to úspěch, stejně jako účast ve
finále středočeské oblasti poháru
Fotbalové asociace ČR.
V Čechách se ale úspěchy neod-
pouští! Nejspíš závist stála za od-
porným činem, který málem ukon-
čil existenci kvalitní kopané v Dob-
řichovicích. Neznámí muži začali
telefonovat sponzorovi. „Budeš-li
podporovat dobřichovický fotbal,
zapálíme ti dům a zlikvidujeme ro-
dinu!“ vyhrožovali. Kdosi mu do-
konce polil zahradu chemikálií,
čímž mu poškodil trávník i rostliny.
Dotyčný podnikatel proto sponzo-
ring ukončil. S oddílem to vypada-
lo bledě, výboři uvažovali o od-
stoupení ze soutěží. Krátce před
uzávěrkou přihlášek se naštěstí po-
dařilo sehnat sponzora nového,
takže kvalitní fotbal se v Dobřicho-
vicích bude hrát i dál. (Viz strana 12)
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

SBĚRATELKA. Ivana Zrostlíková s
panenkami.             Foto ARCHIV
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Fotografie vystavují studenti i učitelé
V ŘEVNICKÉM ZÁMEČKU BYL ZAHÁJEN FOTOSALON S NÁZVEM ŠTUDÁCI A KANTOŘI - POTRVÁ AŽ DO KONCE ZÁŘÍ
Řevnický Zámeček se ve středu 25.
července večer zaplnil mnoha návš-
těvníky. Přišli se podívat na zahájení
Řevnického FOTOSALONU No7 s
názvem Študáci a kantoři. 
Jak už název napovídá, na letošním
ročníku vystavují své práce studenti
i učitelé. Jmenujme například Ladi-
slava Sitenského, Ivana Látala, Jiří-
ho Milfaita, Hanu Poislovou, Dianu
Winklerovou a študáky ZUŠ Řevni-
ce a ZUŠ Černošice. Kurátorky

výstavy jsou Ivana Junková a Adéla
Kándlová. 
Slavnostní zahájení v sále Zámečku
uvedla skladbou Jiřího Vřešťála z
cyklu Barvy studentka Kateřina
Dufková. Její romantické naladění
rozvířil Camilo Callera, který volně
improvizoval na cajon a drobné per-
kuse. Při jeho produkci Peruvian
summer se mnozí posluchači začali
pohupovat v rytmu a odolávali touze

tančit. Když si všichni prohlédli fo-
tografické kompozice a přijali malé
pohoštění, pokračovali do Modrého
domečku, kde je k vidění druhá část
expozice. Návštěvníci byli nadšeni,
konverzovali nad veselými popisky
fotek. Někteří přijeli dokonce až z
Litoměřic. Výstava, která Vás zahře-
je u srdce, potrvá do konce září. 

Šárka HAŠKOVÁ, 
občanské sdružení Náruč, Řevnice

Státní fond životního prostředí vypsal
výzvu k podávání žádostí o dotace na
výstavbu kanalizace. Obecní úřad v
Zadní Třebani má připraveny všech-
ny podklady a žádost s dostatečným
předstihem podá. Doufáme, že v pří-
padě schválení žádosti o dotaci bude
vypsána i výzva na výstavbu vodovo-
du. Záměrem obce je umístit obě po-
trubí do jednoho výkopu.
Otevření nového mostu v Zadní Tře-
bani směrem na Řevnice se, bohužel,
posunulo na 16. srpna. Tento termín
je podmíněn kolaudací, jež se bude
konat bezprostředně před zprovozně-
ním mostu. Kolaudační řízení je pod-
mínkou bezpečného provozu na nové
stavbě, která je financována z Regio-
nálního operačního programu.
Na základě rozhodnutí ředitele odbo-

ru dopravy MěÚ v Berouně jsme byli
nuceni nechat odfrézovat všechny ne-
povolené a nehomologované retardé-
ry v katastru Zadní Třebaně - z důvo-
du nehody nezodpovědného cyklisty
na jednom z nich. Cyklista nepřizpů-
sobil rychlost a způsob jízdy stavu a
povaze komunikace. Některé z retar-
dérů budou v budoucnu nahrazeny
povolenými a atestovanými.
Novinkou bude v nejbližší době mož-
nost odkládat drobné elektrospotřebi-
če a použité baterie do kontejneru
umístěného ve vchodu do zadnotře-
baňské pošty. 
Diakonie Broumov pořádá sbírku
použitého ošacení. Čisté a zabalené
šatstvo lze odevzdávat v pracovní
době na OÚ.      Stanislav BALíčeK, 

starosta Zadní Třebaně

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se v Dobřicho-
vicích konají 4. a 18. 8., vždy od 8
do 12.00 u zámku pod lípou.      (vlc)
* Putování Od kapličky ke kapličce
pořádá 8. 8. od 9.00 do 15.30 v
Karlštejně středisko volného času
Domeček Hořovice. Cena 225 Kč
zahrnuje pedagogický dozor, oběd a
program. Akce se koná za dobrého
počasí. Eva KNOPOVÁ
* „Sebevraždu zastřelením spá-
chal pravděpodobně 29. 7. starší
muž v Dobřichovicích,“ uvedl maji-
tel řevnické záchranky Bořek Bu-
líček. „Okolnosti smrti vyšetřují po-
licisté,“ dodal. (mif)
* V příkopu za stromem, obrácený
na bok skončil po nehodě, která se
stala 27. 7. v Zadní Třebani, vůz
Škoda Fabia. Řidič vyvázl bez zra-
nění. Hasiči zajistili auto proti ohni,
únik provozních kapalin byl likvido-
ván sorbentem. Na místo byl povo-
lán jeřáb, který havarovaný vůz vy-
prostil.      Pavel VINTERA
* Mobilní WC z neoploceného po-
zemku  u kostela v Osově ukradl ne-
známý zloděj 20. 7. Majiteli vznikla
škoda 15.000 Kč. (mif)

Nový ředitel se nekoná,
školu povede ten starý
Černošice - Konkurz na místo ře-
ditele ZŠ v Černošicích zrušila
zdejší městská rada. Ve funkci byl
do vyhlášení nového konkurzu
potvrzen dosavadní ředitel Zde-
něk Moucha.
Členové rady se shodli, že nový
ředitel by měl nastoupit za dva až tři
roky. „Pan Moucha původně po do-
hodě s městem loni oznámil odchod
do penze, ale když byl vyhlášen
konkurz, přihlásil se do něj na zák-
ladě velké podpory svého pedago-
gického sboru i dalších lidí také,“
uvedl starosta Černošic Filip Koří-
nek. V konkurzu se o místo ucháze-
lo 8 kandidátů, 4 nejlepší vybraní
konkurzní komisí se představili radě
města. „Rada se věcí zabývala na
třech schůzích, konala se i řada dal-
ších jednání a diskuzí, ale na jmeno-
vání žádného z kandidátů na záko-
nem stanovené období 6 let jsme se
neshodli,“ dodal Kořínek. (pef)

Vernisáž mě překvapila
Letošní vernisáž Řevnického fotosa-
lonu  mě v mnoha okolnostech pře-
kvapila. V první řadě rozmanitostí
vystavovaných děl - nejvíce na mě
zapůsobily ty kamenné (snové foto-
grafie kamenů s lidskými obličeji ) či
ty stromové - poukazující na krásu
všedních věcí, které nás obklopují na
každém kroku. Zadruhé výběrem do-
provodné hudby - vedle sebe stanuli
dva interpreti, každý z jiného břehu.
Mně bližší Camilo Callera, jenž s vol-
nou improvizací pro cajon a drobné
percuse byl ztělesněním pralesa a di-
vokých lidí, kteří dokáží zahrát na
šňůrku mušlí, na košíček se slupka-
mi, na dyni naplněnou semínky a v
neposlední řadě  famózně na  buben.
Spořádanější duše určitě potěšila
Kateřina Dufková brilantním prove-
dením klavírní skladby Jiřího Vřeš-
ťála z cyklu Barvy. V dnešní době se
na všech rovinách začínají  prolínat
i protichůdné kultury  - a vzájemně si
tak obohacovat své mikrosvěty. Je
skvělé, že se toto děje i na malém
městě při vernisáži fotografií. 
Helena PeLiKÁNOVÁ, Z. Třebaň

VŘEŠŤÁL NA ÚVOD. Kateřina Dufková na úvod vernisáže výstavy fotogra-
fií zahrála skladbu Jiřího Vřešťála. Foto Šárka HAŠKOVÁ

Rozloučení s dětmi, jež od září nastoupí do 1. třídy, se konalo v Mateřské
škole Karlštejn. Děti dostaly šerpy, knihy a pamětní listy. 

Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn

JEŠTĚ SI POČKÁME. Asfalt už je sice položen, ale nový most v Zadní Tře-
bani bude zprovozněn až 16. srpna. Foto NN M. FRÝDL

Ulice jsou uzavřeny,
dělníci je opravují
Černošice - Hned několik černo-
šických ulic bude v příštích dnech
či dokonce týdnech uzavřeno.
Od 1. do 26. 8.  je zakázán vjezd do
ulice  Pod Horkou - cestu v této do-
bě čeká rekonstrukce. Opravy v
těchto dnech neprůjezdné ulice Do-
mažlická (mezi ulicemi Táborská a
Mokropeská) mají být hotovy do 10.
srpna.
Od 19. července už je uzavřen re-
konstruovaný úsek ulice Karlická od
křižovatky s ulicí Myslbekova po
začátek asfaltového úseku (nad
odbočkou k vodárně). Uzavírka je
plánována do 25. 9. Opravy ulice
Nerudova mají skončit 7. 9. (pef)

Otevření nového mostu bylo posunuto na 16. srpna

Rozloučili se s mateřinkou, teď je čeká škola
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Nejdřív dožínky, pak spartakiáda!
DRUHOU PROHLÍDKU ZÁMKU SVINAŘE »VYLEPŠÍ« PROGRAM V DUCHU 80. LET MINULÉHO STOLETÍ
Svinaře - Pamatujete ještě? Na sil-
nicích se předjížděly trabanty s
wartburgy, půl národa nacvičova-
lo na spartakiádu, pionýři stáli če-
stnou stráž u pomníčků známých i
neznámých vojínů. Pokud si chce-
te tyto doby připomenout - s nad-
sázkou, samozřejmě - určitě při-
jďte 25. srpna do Svinař.
Pět let už uplynulo od 1. prohlídky
zámku Svinaře. Jeho majitel Jiří No-
sek tehdy houfy lidí prováděl objek-
tem, který byl v dobách socialismu
totálně vybydlen, zdevastován a kte-
rému se postupně snaží vrátit důstoj-
nou podobu, učinit z něj kulturní
centrum této části podbrdského kra-
je. Zájem byl tak obrovský, že se na
exkurse zámkem psaly pořadníky a
na všechny zájemce se stejně nedo-
stalo. Na akci, která byla navíc dopl-
něna odpoledním i večerním progra-
mem, jehož zlatým hřebem byl kon-
cert skupiny Rangers, dorazily stov-
ky lidí doslova z celé republiky.
Na 25. srpna 2012 tedy Jiří Nosek ve
spolupráci s Našimi novinami chystá

2. prohlídku zámku Svinaře. I tento-
krát si budou moci návštěvníci projít
rekonstruovaným objektem v dopro-
vodu majitele, který jim poskytne
fundovaný výklad o historii i bu-
doucnosti tohoto šlechtického sídla.
Ti, kteří tu byli i v roce 2007, budou
moci porovnat tehdejší a současný
stav historického areálu. A že změn
není málo! Krásně revitalizovaný je
park, který byl navíc rozšířen, rekon-
strukcí prošlo nádvoří, v citlivě ob-
novené sýpce, nejstarším objektu
komplexu, už se občasně konají kul-
turní akce či svatby.

Mažoretky, pionýři, milice...
Protože nejvíce ran zámku zasadila
»péče«, která mu byla věnována za
socialismu, je letošní doprovodný
program koncipován v duchu 80. let
minulého století. Brána objektu bude
otevřena ve 14.00 a pokud jí projde-
te, rázem se ocitnete ve zlaté éře nor-
malizace. Co vás ve Svinařích čeká?
Spartakiáda.
Mažoretky.

Dožínkový průvod.
Módní přehlídka v duchu 80. let.
Karaoke skupiny Babi group s nej-
většími šlágry tehdejší pop music.
Trabanťácké depo.
Stanový tábor a’la Slapy.
Branné cvičení s plynovými maska-
mi, házením granátů i střelbou ze
vzduchovky.
Výstavy dobových předmětů, tra-
bantů, wartburgů, mopedů, zeměděl-
ské i jiné techniky.
Pionýři, lidoví milicionáři i hrdinní
strážci západních hranic.
Fajnšmekři se mohou těšit na pro-
dukci dechovky, »kotlíkáře« ze sku-
piny Sedláci i »fláky«, které v té do-
bě po schůzích, svatbách a zábavách
vyhrávala kapela Třehusk. Program

vyvrcholí videodiskotékou Oldy
Burdy, samozřejmě s největšími hity
té doby a speciálním hostem Pavlem
Vítkem. Tečku za akcí obstará noční
ohňová show. K dostání - kromě ji-
ných dobrot - budou oblíbené lahůd-
ky té doby: kabanos, hopsinka, pěti-
gramová káva či všemi turisty milo-
vaná paštika májka. Děti se mohou
těšit na soutěže ve skládání Rubiko-
vy kostky, navlékání céček či skáká-
ní panáka. Také se budou moci po-
vozit na koních.
Tak nashledanou 25. srpna odpoled-
ne ve Svinařích. A - Světu mír!

Miloslav FRÝDL
P. S.: Málem bych zapomněl: Kaž-
dý, kdo přijde v obleku z 80. let 20.
století, zaplatí poloviční vstupné.

TAK ŠEL ČAS. Svinařský zámek na začátku 90. let minulého století.... ...a jeho zahradní průčelí v roce 2008. Foto NN M. FRÝDL

Prohledejte sklepy a půdy, chystá se výstava!
Součástí retroakce bude také výstava předmětů z časů vrcholící normaliza-
ce. Pokud byste na půdě, ve sklepě či v garáži odhalili cokoliv z této doby
(nábytek, stroje, kola, nádobí, stany, sportovní pomůcky...) a byli ochotni
nám to zapůjčit, budeme moc rádi. Případní zájemci mohou kontaktovat re-
dakci (724 135 824, frydl@dobnet.cz). Děkujeme předem. (mif)

Kdo pracuje pro náš kraj, kdo si zaslouží ocenění?
REDAKČNÍ RADA NEZÁVISLÉHO POBEROUNSKÉHO OBČASNÍKU VYHLAŠUJE ČTRNÁCTÝ ROČNÍK CENY NAŠICH NOVIN
Poberouní – Prázdniny se překlo-
pily do druhé poloviny a Naše no-
viny jako každoročně vyhlašují
první kandidáty na Cenu Našich
novin – Cenu Arnošta Tučka. 
Stejně jako v předchozích letech mo-
hou kandidáty na tuto prestižní cenu
navrhovat nejen členové redakční ra-
dy a nositelé Ceny z let minulých,
ale i všichni čtenáři nezávislého po-
berounského občasníku. Stačí, když
jméno »svého« kandidáta zašlou na
adresu redakce@nasenoviny.net
(případně klasickým dopisem na
Naše noviny, Třebaňská 96, 26729
Zadní Třebaň) a jednou větou odů-
vodní, proč by se právě tento člověk
měl stát nositelem Ceny.
Cena NN - Cena Arnošta Tučka je
pojmenovaná po jednom ze zaklada-
telů NN. Je určena tomu, kdo se nej-
více v daném roce zasloužil o rozvoj
společenského, kulturního či spor-
tovního dění v regionech Dolní Be-
rounky a Podbrdska. Cena je udělo-
vána od roku 1999 a jako první ji ob-
drželi neúnavní ochotníci manželé
Křivánkovi ze Řevnic. 
Z autorů čtenářských návrhů vylosu-
jeme jednoho, který získá dárkový

balíček a 2.000 Kč od partnera Ceny
NN firmy K+V Elektro.
Více o minulých cenách se dočtete
na stránkách http://cnn.nasenovi-
ny.net. Josef KOZÁK

První část kandidátů Ceny NN
2012 podle redakční rady:

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 ochotu a po-
moc s akcemi v regionu
FIALOVÁ Jana, Vižina - za orga-
nizování sportovního a kulturního
života ve Vižině, práci s dětmi a spo-
lupráci s NN
FRÝDLOVÁ Stanislava, Zadní
Třebaň - za mnohaletou obětavou
pomoc při kulturních akcí v Pobe-
rouní, za spolupráci s NN 
HEJMOVÁ Vladimíra, Řevnice -
za práci s postiženými dětmi ve sd-
ružení Náruč a kavárně Modrý do-
meček v Řevnicích
JANOVSKÝ Ivan, Zadní Třebaň -
za dlouholetou a soustavnou podpo-
ru společenského i kulturního dění v
regionu prostřednictvím NN
KLIMENT Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní povznesení Litně,
za organizování sportovního života a

práci s dětmi tamtéž
KLIMENTOVÁ Monika, Liteň -
za obrovskou snahu o obnovení lido-
vých tradic v Litni a práci s dětmi
KOLÁŘOVÁ Helena, Karlštejn -
za organizování kulturního života v
Karlštejně, za dlouholetou práci pro
Karlštejnské kulturní sdružení, spo-
lupráci s NN
KOZÁK Petr, Řevnice - za práci
pro řevnický Sokol, za podporu regi-
onální kultury a regionálního sportu,
spolupráci s NN
KRATOCHVÍL Václav, Dobřicho-
vice - za dlouholetou intenzivní a
všestrannou práci pro Dobřichovice,
účast v místním kulturním dění i
zásluhu na kvetoucí spolupráci se
zahraničními partnerskými městy
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 dlouho-
letou práci pro Malé Notičky, za or-
ganizační pomoc, za léta nadšené
dobrovolné práce s dětmi

HÁZENKÁŘ. Nositel Ceny NN za
rok 2011 řevnický házenkář Petr
Holý.       Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Režisérovi se tento kousek vydařil
KOMEDII MARCELA ACHARDA IDIOTKA SEHRÁLI ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI ŠÍLENÉMU POČASÍ NAVZDORY
„V lesňáku je prý nějaká idiotka,“
povídal mi nedávno kamarád. „Půj-
deme se na ni podívat?“ 
Slovo dalo slovo a šli jsme. V sobo-
tu 21. července pršelo, doslova lilo
jako z konve, a v řevnickém Lesním
divadle večer dávali detektivní kom-
edii Marcela Acharda Idiotka v na-

studování Divadelního souboru Řev-
nice. Hlavní roli hraje naše kamarád-
ka a krotitelka koní Terezie Červená,
tak bereme deštníky, holinky, teplý
svetr a vyrážíme, šílenému počasí
navzdory!  Věřte nebo ne, v prostoru
mezi stromy je kromě nás ještě dal-
ších asi padesát platících diváků!

Komedie je to vtipná, dokonce jsem
vážně netušila, kdo nakonec bude
vrah! (Zahradník to nebyl...) Všichni
herci mě mile překvapili - Tomáš
Horáček jako Camille Sévigné byl
jako vystřižený z francouzských de-
tektivek a když Tereza Červená za-
křičela na policistu Nešahej na mě,

nebo tě kopnu!, bylo to jako kdyby
hrála sama sebe. I ostatní herci byli
dobří - režisérovi Ivo Tamchynovi se
tento kousek opravdu vydařil! 

Helena PELIKÁNOVÁ, 
Zadní Třebaň

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V srpnu má liteňské kino prázdniny.
KINO ŘEVNICE
1. 8. 20.00 TADY HLÍDÁM JÁ
3. 8. a 4. 8. 20.00 POLSKI FILM
4. 8. a 11. 8. 16.00 POHÁDKOVÉ
PÁSMO zdarma
8. 8. 20.00 PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
10. 8. 20.00 TOHLE JE VÁLKA
11. 8. 20.00 ČTYŘI SLUNCE

KINO MÍR BEROUN
30. 7. - 2. 8  19.00 TEMNÝ RYTÍŘ
POVSTAL
3. 8. - 5. 8. 19.00 POSLEDNÍ VÝKŘIK
5. 8. - 7. 8. 17.30 (Ne 17.00) DOBA
LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 3D
6. 8. - 7. 8. 20.00 DO ŘÍMA S LÁSKOU
8. 8. 17.30 MADAGASKAR 3 3D
8.-9. 8. 20.00 (Čt 19.00) AŽ VYJDE MĚSÍC
10. - 12. 8. 19.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
13. 8. - 14. 8. 17.30 MADAGASKAR 3 
13. 8. - 16. 8. 20.00 (St-Čt 19.00) MÉĎA

LETNÍ KINO BEROUN
3. 8. 21.30 MÁME PAPEŽE
4. 8. 21.15 DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURŮ
5. 8. 21.15 TOHLE JE VÁLKA
9. 8. 21.15 SLUNCE, SENO, JAHODY
10. 8. 21.15 NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
11. 8. 21.15 MODRÝ TYGR
12. 8. 21.15 JÁRA CIMRMAN, LEŽÍCÍ,
SPÍCÍ

KINO RADOTÍN
31. 7. 17.30 U2 - ZÁZNAM KONCERTU
31. 7. 20.00 MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
1. 8. 17.30 MEZI VLKY
1. 8. 20.00 DŮM
2. 8. 17.30 LÁSKA JE LÁSKA
2. 8. 20.00 MELANCHOLIA
3. 8. 17.30 DOBA LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V
POHYBU 3D
3. 8. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
4. 8. 17.30 HUNGER GAMES
4. 8. a 8. 8. 20.00 ANDĚLSKÝ PODÍL
7. 8. 19.00 SEDMIKRÁSKY
8. 8. 17.30 PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
9. 8. 17.30 MADAGASKAR 3 3D
9. 8. 20.00 MÉĎA 
10. 8. 17.30 SIGNÁL
10. 8. a 14. 8. 20.00 COSMOPOLIS
11. 8. 17.00 ABRAHAM LINCOLN -
LOVEC UPÍRŮ
11. 8. 20.00 BOURNEŮV ODKAZ
14. 8. 17.30 VĚRA 68

Poleťme se včelou!
vyzývají Dobřichovičtí
Dobřichovice - Výtvarnou soutěž
Poleťme se včelou vyhlásili u příle-
žitosti oslavy 100. výročí založení
Včelařského spolku pro Dobřicho-
vice a okolí místní včelaři.  
Soutěž, která  trvá do 20. září 2012,
je určena pro děti od 3 do 15 let.
Rozdělena je do tří věkových kate-
gorií: 3 - 6, 8 - 10 a 11 - 15 let. Úko-
lem je vytvořit dílo inspirované vče-
lami, jejich životem a působením.
Výtvarné práce (kresby, malby, gra-
fiky, fotografie ve formátu A4 nebo
A3, trojrozměrná díla...) mohou být
vytvořeny libovolnou technikou.
Další informace získáte u Kristiny
Millerová a Jiřího Matla na telefonu
721 232 633, nebo na e-mailu: dob-
richovice.vcely@centrum.cz.   (pef)

Starobylý klášter
hostí exotické fotky
V kouzelném světě tropických ostro-
vů se ocitli návštěvníci, kteří do
kláštera Skalka nad Mníškem pod
Brdy dorazili na vernisáž výstavy
nazvané Útěk na Tahity. Umožnili
jim to fotografové i filmaři Petra
Doležalová a Libor Špaček, kteří
zde až do 5. 8. představují další eta-
pu svého projektu Útěk do přírody.
Po úvodním Útěku na Mauricius se
na Skalku vrátili s kolekcí Útěk na
Tahiti a jeho ostrovy, jež představu-
je přírodní nádhery této části naší
planety v krajinářských záběrech i
snímcích z podmořského světa. Po
besedě následovala projekce doku-
mentu Útěk na Tahiti a jeho ostrovy,
který získal 1. místo v kategorii tele-
vizních dokumentů na 44. festivalu
Tourfilm v Karlových Varech. 
Výstava je otevřena o víkendech od
10 do 17.00, od úterý do pátku od
13 do 17.00.   jarmila BalkoVÁ,

Mníšek pod Brdy

Tipy NN
* Mistrovské kurzy zaměřené na
výuku a zdokonalování se ve hře na
housle, violu, violoncello i hoboj se
do 3. 8. konají v areálu zámku Dob-
řichovice. Jejich součástí jsou kon-
certy vážné hudby pro veřejnost - 1.
8. od 18.00 zahraje Doležalovo
kvarteto, 3. 8. se od 18.00 koná Zá-
věrečný studentský koncert.       (vlc)
* Hudební festival Musica Viva
2012 se uskuteční od 5. do 12. 8. v
areálu zámku Dobřichovice a v kar-
lickém kostele. (vlc)
* Premiéra bláznivé komedie Pán-
ská jízda v ši(n)kanzenu... (aneb Je
svatba výhra?) se koná 10. 8. od
20.00 v Lesním divadle Řevnice.
Další reprízy můžete vidět 11., 12.,
17. i 18. 8. od 20.00 a 19. 8. od
17.00 hodin. (mif)
* Černá komedie Kutloch aneb I
muži mají své dny bude k vidění 10.
8. od 20.00 na hradě Karlštejn. Hrají
B. Klepl, F. Blažek, K. Hádek, V. Jí-
lek a M. Slaný. Vstup 350 Kč. (pef)
* Na festivalu Dixieland v Dobři-
chovicích u místního zámku pod
lípou 11. 8. od 13.00 zahrají kapely
The Cotton Gang, Jazz Bluffers, Jazz
Fiddlers, Hot Club a další.           (vlc)
* Obrazy Václava Macha-Koláčné-
ho jsou do 26. 8. vystaveny v koste-
líku na Skalce. Jarmila BALKOVÁ
* Výstava fotografií Vladimíra
Douska nazvaná Toulky Českým
krasem a Křivoklátskem je do 29. 8.
instalována v Muzeu Českého krasu
Beroun.  Patrik PAŘÍZEK
* Fotografie z hornického prostředí
Martina Přibila a Karola Šmehila
představuje výstava Ve znamení sv.
Barbory, která je do 2. 9. instalována
v klášteře Skalka. (jab)
* Řevnický fotosalón, na němž
představují své práce učitelé a žáci
ZUŠ Řevnice i ZUŠ Černošice, je do
konce září k vidění v kavárně řevnic-
kého Modrého domečku a v místním
Zámečku. Ivana JUNKOVÁ

U dobřichovického jezu vyhrával rodák z Indiany
Zajímavý koncert písničkáře, bluesmana a multi-
instrumentalisty Brada Huffa se konal v dobři-
chovickém Jezu dobré naděje. Rodák z Indiany,
jenž  v současnosti žije a nahrává v Praze, zazpí-
val za doprovodu kytary spoustu pěkných písní. 
Jez dobré naděje je místem, kde se můžete setkat
se zajímavými lidmi z celého světa - Brad Huff
mimo jiné hrál i s Chuckem Berrym či Bo Did-
leym. Jako novinku pro přátele i návštěvníky
Márty Ozzane v kempu postavil a spolu s dalšími
koňskými motivy pomaloval velké týpí, v němž po
dohodě můžete přespat. „Splnil jsem si dětský
sen, a je nás takových víc, tak proč si neudělat
radost. Život je moc krátký, abys nechal sny stra-
nou,“ říká. Helena PElikÁNoVÁ, Zadní Třebaň 

Foto Tomáš HEjlEk

Jedenáct výtvarníků přijelo 21. července do Karlštejna předvést své práce
na řemeslně-výtvarném trhu Rukama! Mezinárodní skupina představila
umělce z Čech, Francie, Srbska, Rumunska a USA. Prodávali keramiku,
šperky, vitráže, ručně šité šaty, klobouky, plstě, ilustrace a obrazy z benát-
ského štuku. Pětičlenný band Mid the Din vyhrával během dne rock, blues
a soulovou hudbu. Vysoká kvalita řemeslných výrobků a živá hudba přilá-
kaly mnoho turistů i místních. Text a foto František MaTějka, karlštejn

JAKO OPRAVDOVÍ. Tomáš Horáček (vlevo) jako Camille Sévigné a Matěj
Kencl jako Mimi Marguemal ve hře Idiotka.             Foto Terezie ČERVENÁ

Jedenáct výtvarníků předvádělo své práce
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Všeradův kurýr

Všeradice - Na všeradickém pivu si
v místním Zámeckém dvoře může-
te pochutnat už nyní. Zatím se však
vaří jinde, v Broumech. První Vše-
rad uvařený přímo ve Všeradicích
spatří světlo světa koncem listopa-
du. V rozhovoru pro Všeradův ku-
rýr to uvedl majitel Zámeckého
dvora Bohumil STIBAL.
Jak pokročily práce na výstavbě pi-
vovaru v Zámeckém dvoře?
V současné době máme nakoupený
materiál k montáži technologie, čeká-
me jen na dodávku ležáckých tanků.
Po jejich dodání hned zahájíme kom-
pletaci technologie. 
Kdy budeme moci ochutnat první pi-
vo uvařené ve Všeradicích?
Podle současných předpokladů uva-
žujeme o první várce koncem listopa-
du letošního roku. 
Jak se pivo bude jmenovat, Všerad? 
V základní řadě bude Všerad světlý i
Všerad tmavý, oba 13°. Uvažujeme i

o speciálech, ale uvidíme po rozběhu
pivovaru a náběhu základní řady. Po-
kud je opravdu budeme vařit, budou
se jmenovat Zámecký lektvar či Vše-
radův speciál. Silné budou podle po-
žadavků a nápadů pana sládka.
Kdo bude ve Všeradicích sládkem? 
Hlavním sládkem bude Martin Ma-
tuška, dalšího sládka chceme získat
po rozběhnutí pivovaru. 
Jaký bude výstav? 
Výstav je možný přibližně 1100 hek-
tolitrů ročně.

Bude všeradické pivo k dostání jen v
Zámeckém dvoře, nebo také jinde? 
Zatím bude k dostání pouze v Zá-
meckém dvoře, ale již máme připra-
vené sudy, abychom byli schopni na
základě požadavků zákazníků pos-
kytnout naše pivo i na jejich soukro-
mé oslavy. 
Bude se zdejší pivo stáčet do lahví? 
Zatím o lahvování neuvažujeme. Vše
ukáže vývoj po prvních várkách, po-
žadavky trhu i schopnost obchodníků
naše pivo prodat.   Miloslav FRÝDL

Speciály? Třeba Zámecký lektvar
PRVNÍ PIVO UVAŘENÉ VE VŠERADICÍCH MÁ SPATŘIT SVĚTLO SVĚTA NA KONCI LISTOPADU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 15/2012 (105)

S VŠERADEM. Bohumil Stibal s všeradickým pivem Všerad.
Zatím ovšem uvařeným v Broumech.         Foto NN M. FRÝDL Z podbrdského kraje

* Příměstský tábor organizuje od
6. do 10.  8. (denně za každého po-
časí od 8.00 do 15.00) v Litni Do-
meček Hořovice. Cena 800 Kč zahr-
nuje obědy, pitný režim, program,
celodenní výlet aj. Eva KNOPOVÁ
* Pěší pouť rodin na Svatou Horu
nad Příbramí pořádá Klub Betlém.
Sraz je 11. 8. v 8.30 u kostela v Lo-
chovicích, návrat 12. 8. vpodvečer. 

Olga MAREŠOVÁ
* Posezení v zámeckém parku Li-
teň se uskuteční 18. 8. od 16.00. Če-
pované pivo, grilování, vstup zdar-
ma.           Monika KLIMENTOVÁ
* Abstraktní obrazy Pavla Tájka
jsou do 31. 8. vystaveny v Galerii
M. D. Rettigové Všeradice.       (syš)

Nohejbalový turnaj
vyhráli Bytovkáři
Všeradice – Tři týmy se zúčastni-
ly nohejbalového turnaje trojic,
který se konal 21. července ve
Všeradicích. „Účast byla nezvykle
malá,“ uvedla organizátorka Mir-
ka Suchá.
Ze série zápasů hraných na tři vítěz-
né sety vyšel vítězně celek s náz-
vem Bytovkáři, druzí byli Chalupá-
ři, bronzová příčka patří družstvu
K3. „Všechny týmy dostaly poháry
a ceny,“ řekla Suchá. „Děkujeme
obci za podporu,“ dodala.          (mif)

Zachraňovali Šmoulí les
O záchranu Šmoulího lesa úspěšně bojovali vše-
radičtí předškoláci na Letním táboře ve Zbiroze. 
Pak přišlo šerpování a loučení se školkou, vzpo-
mínání s rodiči na začátky jejich školkovské do-
cházky a program připravený malými kamarády.
Akce se zúčastnil i starosta Všeradic Bohumil
Stibal. Poslední dny před prázdninami jako kaž-
dý rok patřily Pohádkovému dni – letos obohace-
nému o Čokoládový sen. Děti poznaly počátky
vzniku čokolády, čokomalování a otisky ručiček
se jim moc líbily. Po sladkém dopoledni nás če-
kala cesta do lesa Telína pro pohádkové bytosti,
hledání pokladu a opékání buřtů. Přejeme všem
hezký zbytek prázdnin.       

Text a foto Erika BRůžKOVÁ, MŠ Všeradice

Ministryně si pochutnala na oplatkách
PETR JANČAŘÍK ZPOVÍDAL JANU ŠVANDOVOU, PŘÍŠTĚ DORAZÍ RUDA Z OSTRAVY

Hostem Zámeckého veče-
ra, který se konal  20. 7. ve
všeradické galerii, byla
známá herečka a ministry-
ně kultury nedávno vyhlá-
šené Všeradovy země Jana
Švandová. 
Povídání s charizmatickou
herečkou bylo vskutku za-
jímavé, diváci se dozvědě-
li mnoho nejen o jejím pů-
sobení na divadelních scé-
nách, ale i o jejím setkání a
natáčení s takovými osob-
nostmi jako byl francouz-
ský šansoniér, zpěvák a
herec Charles Aznavour či
francouzská herečka An-
nie Girardot. Ta se stala je-
jí přítelkyní i v soukro-
mém životě. 
A že Jana Švandová byla
opravdu sdílná, dozvěděli

se diváci i leccos z jejího
osobního života - jeho část
prožila nejprve s plastic-

kým chirurgem, posléze
filmovým producentem a
nakonec zakotvila ve spo-

kojeném manželství s ar-
chitektem v jedné vesnici
nedaleko Všeradic.
Po dvou hodinách povídá-
ní odcházeli diváci spoko-
jeni z příjemně stráveného
večera. A protože se tento-
krát nesoutěžilo o žádnou
dobrotu, jako obyčejně,
pochutnával si náš host i
návštěvníci na lázeňských
oplatkách, které dovezl
moderátor večera Petr Ja-
nčařík z karlovarského fil-
mového festivalu.
Další Zámecký večer se ve
všeradické galerii koná 26.
října od 19.00. Diváci se
mohou těšit na baviče a mo-
derátora Michala Kovalčí-
ka, alias Rudu z Ostravy. 

Sylva ŠKARDOVÁ,
Všeradice

VEZMĚTE SI! Petr Jančařík nabízí Janě Švandové lá-
zeňské oplatky. Foto Sylva ŠKARDOVÁ
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Máňa a Dobřík se 14. července ve
13. hodin berou ve Svinařích na Ná-
dynku – tak vypadalo oznámení na
vývěsce v Halounech. předpověď
počasí slibovala déšť, přesto bylo v
sobotu, kdy se moji báječní přátelé
rozhodli vydat na společnou cestu ži-
votem, krásně slunečno. 
Nebyla to jen tak obyčejná svatba -
ani jeden z nich totiž není vůbec oby-
čejný. proto, když mi Máňa oznámi-
la, že akce bude v indiánském duchu
a jestli bych si nemohla, jako její
svědek, sehnat odpovídající oděv,
vůbec jsem se nedivila. 
v pátek večer bylo na louce u památ-
ného dubu postaveno indiánské tee-
pee, velký vojenský stan a připraven
slavnostní oheň. v sobotu ráno jsme
pak vozili občerstvení, protože co by
byla svatba bez dobrého jídla a pití.
Ovšem, kdo čekal řízky, ten se spletl.
Kromě uzených makrel a konzerv,
které si s sebou někteří svatebčané
přivezli, nebylo tu po mase ani stopy.
Fantastické občerstvení připravila
nevěstina mamka Hanka vrbová, za
což jí patří velké uznání od všech pří-
tomných spokojených bříšek. Stoly
nabízely čočkový salát, pohankovou

sekanou, cizrnové placky, pirožky pl-
něné zelím či nivou, rozličné poma-
zánky, palačinky a mnoho dalšího.

před polednem se začali sjíždět hos-
té a v očekávanou jednu hodinu jich
tady bylo určitě na sedmdesát. Že-
nich se blíží na koni za doprovodu
maminky, za ním přicházejí svědkové
a konečně přijíždí nevěsta také na
koni a v doprovodu své maminky. li-
teňský starosta pronesl krásnou řeč
a položil snoubencům otázku, na kte-
rou si oba chtěli odpovědět ANO!
vyvrcholením tohoto nonkonformní-
ho obřadu bylo dlooouhé první man-
želské políbení. za doprovodu bu-
bínků a jásotu všech přítomných se
mohlo začít slavit. A taky začalo!
popsat průběh oslav by ovšem vyda-
lo na další článek. A jestli jim nes-
končila dovolená, slaví tam dodnes.
Děkuji všem, že pomohli vytvořit ta-
kový den, na který nikdo z nás jistě
nezapomene. závěrem mi dovolte,
abych popřála manželům Tučkovým
hodně štěstí a nezapomeňte, že když
už nebudete vědět kudy kam, máte tu
mnoho věrných přátel.

Terezie ČERVEnÁ, Řevnice

MINI HORSE CLUB LÍŠNICE
O KONÍCH, NA KONÍCH, S KOŇmi

Výuka ze země, ze sedla,
komunikace s koňmi podle Pata Parelliho

Zdenka POHLREICH, Martina NIEDERLOVÁ
723 662 622, 777 174 706

www.minihorseclub.cz

Když příjížděl císař, otevřelo se nebe!
HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ SLAVNOSTI TRUBAČŮ SE STĚHOVALY Z NÁVSI DO SOKOLOVNY A ODTUD ZASE ZPĚT

Vrcholem obřadu bylo dlooouhé první políbení...
VE SVINAŘÍCH NA NÁDYNKU SE KONALA NETRADIČNÍ SVATBA V INDIÁNSKÉM DUCHU

Osmý ročník Slavností trubačů v
Hlásné Třebani se nám bohužel moc
nevydařil. Celé dopoledne, kdy jsme
vše připravovali, vypadalo ještě slib-
ně. I odpolední program začal podle
plánu: poslechli jsme si historickou
hudbu skupiny Améba (velmi pěkné
vystoupení, i s ohněm), pobavil nás
kejklíř Petr Theimer, krásně zahráli
Karlštejnští pozounéři. Jen co nás
přivítal rychtář s rychtářkou, zapos-
louchali jsme se do krásných melodií
pěveckého sboru Canto Carso. 
A pak to začalo! 
Když přijížděl císař Karel IV. s dop-
rovedem, otevřelo se nebe, přišla
bouřka a pršelo, jen se lilo. Přesto
jsme se snažili, aby program pokra-
čoval dle plánu. Diváci byli báječní,
stále zůstávali, čekali, kdy liják pře-
stane, a odměňovali odvážnou sku-
pinu historického šermu Trabanten-
garde z Ústí nad Labem potleskem. 
Vzhledem k tomu, že pršet nepřestá-
valo a fakt už to bylo hrůzostrašné,
přesunuli jsme se do naší sokolovny,
kde program pokračoval. Nejdříve
nám zahrála naše oblíbená staropraž-
ská kapela Třehusk, poté vystoupila
skupina orientálních a břišních ta-
nečnic Galatea z Příbrami. Následo-
vala tradiční soutěž o nejlepšího zpě-
váka písně Hlásná Třebaň je krásná.
Zazpívala skupina z Karlštejna krás-
ně oděná do historických kostýmů,

bezva vystoupení bylo i skupiny ze
Svinař, kteří vystoupení pojali jako
vodáci. Hlásnou Třebaň reprezento-
vala nejmladší účastnice Johanka
Gártová, ale obrovský dort nakonec
jasně vyhrál Milda Frýdl junior se
svojí sestřenicí Terezkou Petrovou.
Než se porota v sestavě Věra Marti-

nová, Sláva Konvalinka, Pavel Ko-
tík, Karel Bláha, Miroslav Dvořák a
Jiří Oberfalzer dohodla, předvedly
se Holky v rozpuku, jež píseň  Hlás-
ná Třebaň je krásná pojaly jako tele-
vizní pantomimu. 
Pak nás potěšil náš kamarád Karel
Bláha se svými písněmi, zaujal nás i

nádherný hluboký hlas jeho »parťá-
ka« Miroslava Dvořáka. A pak už
přišla na pódium Věra Martinová.
Ohlas byl obrovský! Překvapil mě
aplaus našich hasičů, kteří byli pří-
mo nadšeni. To jsem od těch mlaďo-
chů vážně neočekávala...
Jelikož se počasí jakoby umoudřilo,
vrátili jsme se zpátky na náves, kde
jako vždy teklo pivo proudem, grilo-
vala se masa a klobásy a pokračova-
la zábava za doprovodu country sku-
piny Spřáhlo. Sice opět začalo popr-
chávat, ale nikomu to již nevadilo,
choulili jsme se všichni pod stanem,
zpívali a tancovali až do půlnoci. 
Kdo zůstal, myslím, že se i přes ne-
přízeň počasí bezva bavil. Moc dě-
kuji všem, kteří se zúčastnili, kteří
pomáhali, hlavně Mildovi Frýdlovi,
který akci komentoval (občas s při-
spěním kejklíře Petra Theimra). Oba
byli senzační. Velký dík i zvukaři
Pavlu Blaženínovi, který stále stěho-
val aparaturu a pořád měl úsměv ve
tvářích. A samozřejmě všem učinku-
jícím, kteří přispěli k pohodové nála-
dě nás všech. I my Holky v rozpuku
jsme měly připravený (dle mého
soudu) bezva program, ale déšť ne-
dovolil, tak se těšte na příště. Určitě
se předvedeme - věřím, že 9. Slav-
nosti trubačů budou bez deště. Za rok
naviděnou pod sluneční oblohou!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

přIvezl Déšť. Na hlásnotřebaňskou náves přijíždí císař Karel Iv. z nebe
začínají padat provazy vody.                 Foto Jitka ŠVECOVÁ

JAKO INDIÁNI. Máňa a Dobřík nedlouho před tím, než se poprvé manžel-
sky políbili. Foto ARCHIV
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Lety - Mimořádné obecní volby
mají za sebou obyvatelé Letů (viz
NN 14/12). S výrazným náskokem
je vyhrála dosavadní zastupitelka
Barbora TESAŘOVÁ. 
Za starostování Jiřího Hudečka se
dlouhé roky život v Letech jevil takř-
ka idylicky – alespoň při pohledu
zvenčí. Co a kde se zadrhlo, že se le-
tovské zastupitelstvo rozpadlo a vy
jste museli znovu k volebním urnám?
Všeobecně, vždycky je jiný pohled
zvenčí, než zevnitř. Na úrovni komu-
nální, obecní se vždycky jedná o vz-
tahy mezi jednotlivci, o komunikaci
mezi nimi. A pokud nefungovala ne-
bo nefunguje, pak se jakékoli uskupe-
ní, natož zastupitelstvo obce, kde ne-

jsou nijaké pevnější vztahy, rozpad-
ne. Odpovídat na tuto otázku přísluší
těm, kdo zastupitelstvo opustili. 
Také atmosféra, zdá se mi, v minu-
lých měsících v Letech poněkud
»zhoustla«. Pletu se?
Tuhle otázku bych raději nechala bez
odpovědi.
A pokud se nepletu - bude nyní lé-
pe?  Vytvořily pro to výsledky mimo-
řádných voleb předpoklady?
Výsledek, kdy naše sdružení Lety so-
bě získalo pět míst v sedmičlenném
zastupitelstvu, je velmi pěkný. Vytvá-
ří slibný předpoklad pro to, abychom
mohli co nejefektivněji navázat na
rozběhnuté projekty a rozjet nové –
podle priorit, které jsme si stanovili.

Pokud se nám bude dařit, povede to k
urovnání rozjitřených vztahů v obci. 
Jste faktickou - a jednoznačnou -
vítězkou voleb. Čekala jste to?
Výsledek letních voleb byla jedna
velká neznámá. Už termínem, který
jsme nemohli zvolit sami, ale určilo
nám ho ministerstvo vnitra, bylo
jasné, že značný počet obyvatel obce
bude čerpat dovolenou a nebude mít
možnost voleb se účastnit. Proto mě
příjemně překvapila - i přes toto da-
tum - poměrně vysoká účast voličů. 
Za preferenční hlasy velmi děkuji. Je
příjemné cítit podporu spoluobčanů,
sousedů. Tato podpora je pro mne dů-
ležitá a zavazující, protože každý dal
do preferencí i nějaká svá očekávání.

Mým úkolem bude v co největší míře
je naplňovat. Jsem kolektivně smýš-
lející člověk a už před tím, než jsem
se stala zastupitelem, jsem se snažila
svou troškou do mlýna záležitostí tý-
kající se obecní komunity přispívat.
Lidé vám dali silný mandát – budete
kandidovat na starostku?
Kandidaturu na starostku zvažuji.
Podmínila jsem ji důvěrou od kolegů
zastupitelů, s nimiž jsme dávali do-
hromady kandidátku, ale i dvou zas-
tupitelů z kandidátky druhé. Za opo-
zici je nepovažuji - jejich program je
velmi podobný tomu našemu. Výsle-
dek volby vedení obce hlasováním na
ustavujícím veřejném zasedání budu
akceptovat.       (Dokončení na straně 8)

obec Mořinka je kouzelné místo, kte-
ré dokáže i přenášet v čase. o tom se
celý červenec mohly přesvědčit děti,
které se tu účastnily prázdninových
aktivit občanského sdružení Lumen.
Každý týden byl ve znamení jiného
tematického celku, který děti jednou
přeměnil v princezny a rytíře středo-
věku, podruhé v alchymisty, potřetí v
pohádkové postavy.
Náplní aktivit bylo nejen tvoření z
různých materiálů, experimentování
v alchymistické laboratoři nebo vy-
právění o starých časech, ale také
reálné prožití starých příběhů, které
ožívaly při návštěvách hradů v okolí,
ale též ve vzdálenějším Švihově.
Krátké i delší procházky a výlety po
okolních lesích a loukách kolem Mo-

řinky byly prokládány hrami a objevy
truhlic zlata a jiných pokladů, soutě-
žemi mezi skupinami dětí, které před-
stavovaly jednou starověké rody,
podruhé kouzelnické školy. děti si sa-
my vymýšlely své erby, znaky, skláda-
ly jednoduché písničky. Cvičily a bys-
třily jednak svou paměť, rychlost
úsudku, ale i vlastních nohou.
Nenudil se nikdo z nás. Ani proměnli-
vé počasí nás nepřekvapovalo, proto-
že Mořinka a její poutavé okolí nabí-
zí pro fantazii a činnosti v přírodě
stále nová a nová místa.
V srpnu na prázdninové aktivity dětí
předškolních i mladších školáků na-
vazuje dětský klub Lumek, který tak
zahajuje nový školní rok 2012/2013.

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Jedno auto bouralo,
druhé vykradl zloděj
Mořina - Do stromu mezi Mořinou a
Kuchařem nabourala 16. července
dopoledne Škoda Octavia.
„Dva lidé, kteří autem jeli, naštěstí
vyvázli bez zranění,“ uvedl řevnic-
ký profesionální hasič Pavel Vin-
tera. „Naše pětičlenná jednotka zaji-
stili vůz proti požáru a až do příjez-
du policie řídila dopravu,“ dodal.
Jiný »autokarambol« jiného druhu
se v katastru Mořiny stal o pár dnů
dříve - neznámý zloděj tu vykradl
oktávku zaparkovanou na polní ces-
tě u lesa. „Rozbil okno zadních dve-
ří a odcizil 100 Kč v mincích i deset
cédéček,“ řekla velitelka karlštejn-
ských policistů Hedvika Kaslová.
„Poškozením vozu měla vzniknout
škoda 10 000 Kč,“ doplnila.      (mif) 

Letovští kynologové vyrazili
na cvičák - do Městce Králové
Každoročně na přelomu července a srpna tráví
členové Kynologického klubu Lety čtrnáct dnů na
dovolené se svými čtyřnohými přáteli. dovolená je
to aktivní, plná výcviku a práce se psy. Letos, aby-
chom se nenudili, jsme naplánovali na tábor i
zkoušky z výkonu. A kam na dovolenou se psy jez-
díme? Přece na cvičák! Ale ne na náš - do Městce
Králové, abychom my i naši psi měli změnu...
Zkoušky z výkonu se konaly v polovině dovolené,
takže její druhou polovinu jsme trávili hlavně od-
počinkem. V plánu jsme měli pár táboráků s opé-
káním buřtů, grilováním masa, posezením a popo-
vídáním s kamarády a známými, kteří mají stejné
zájmy jako my – psy. A pamatovali jsme i na foto-
grafování a výlety po okolí. Zda nám vyjdou všech-
ny plány, to uvidíme na konci - podle počasí.
Sezona kynologických akcí je v plném proudu, ko-
ná se spoustu závodů a zkoušek z výkonu. Až se
vrátíme z dovolené, čeká nás pravidelná údržba a
sekání cvičáku, abychom vše připravili na podzim-
ní část sezony. V září naplno začnou opět fungovat
kurzy pro štěňátka, kurzy základní ovladatelnosti a
samozřejmě další kynologické akce. Prázdniny
utečou jako voda a než se ohlédneme, půjdou zase
děti do školy. Alena VANŽUROVÁ, 

Kynologický klub Lety, tč. v Městci Králové

Bude-li se dařit, rozjitřené vztahy se urovnají
„KANDIDATURU NA STAROSTKU ZVAŽUJI!“ ŘÍKÁ VÍTĚZKA LETOVSKÝCH VOLEB BARBORA TESAŘOVÁ

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 8/2012 (41)

LEtNí PohodA. Jeden z letovských psů na »dovolené« v Městci Králové.      Foto Alena VANŽUROVÁ

PRINCEZNA. Jedna z malých úča-
stnic aktivit sdružení Lumen v Mo-
řince.    Foto Barbora TESAŘOVÁ

Děti se měnily v princezny i alchymisty
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LUMEN SE V ČERVENCI ZABYDLELO NA MOŘINCE
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Bude-li se dařit, vztahy se urovnají...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Lety - Tenisového soustředění na
tenisových kurtech u Sokolovny v
Letech se v termínu od 16. do 20.
července zúčastnilo na třicet dětí z
různých obcí Dolního Poberouní a
Podbrdska. 
Své zástupce tu kromě domácích Le-
tů měly Liteň, Zadní Třebaň, Svi-
naře, Halouny, Řevnice, Dobřichovi-
ce, Černošice... Nečekaný zájem vy-
volal právě tenisovový kemp bratrů
Petra a Pavla Václavkových. Děti v
Letech prožily týden plný tenisu, po-
hybové průpravy, her a soutěží. Do-
mů chodily unavené, ale většinou
maximálně spokojené. 
Závěrem malí i větší frekventanti

soustředění hledali poklad a nikdo
neodešel s prázdnou. „Tak zase za
rok, případně v srpnu!“ loučili se tre-
néři s »bandou« dětí. Na rozlouče-
nou dostal každý účastník malý dá-
rek: CD s fotkami z kempu. 
„Byl to fajn týden,“ zhodnotil sou-
středění Petr Václavek s tím, že pro
velký zájem museli organizátoři při-
dat ještě jeden srpnový »turnus«
letovské akce - od 20. do 24. 8.
„Kromě toho se ještě od 5. do 11. 8.
uskuteční pobytový tenisový kemp v
Rakovníku,“ dodal Václavek s tím,
že na děti kromě tenisu denně čekají
i další sporty a spousta zábavy.

Petra FRÝDLOVÁ

kdy se veřejné zasedání s volbou no-
vé hlavy obce bude konat?
Pravděpodobně v pondělí 13. srpna
od 19.00 v obecním sále U Kafků.
ve volbách výrazně uspěli i vaši sou-
putníci z kandidátky lety sobě – ze
sedmi mandátů jste jich získali pět.
Čím si to vysvětlujete?
Podle mého názoru bylo faktorů více.
Jednak to bylo složením obou kandi-
dátek. My jsme důsledně dbali na to,
aby naši kandidáti kopírovali demo-
grafii v Letech. Myslím tím rozložení
jak věkové, tak místní, aby byla zas-
toupena každá část obce. Nebylo jed-
noduché najít jednotlivce, kteří by rá-
di svůj volný čas věnovali práci pro
obec. Daleko více je »sympatizantů«,
kteří ale své jméno jen tak na kandi-
dátní listinu nesvěří.
Také jsme se snažili pracovat na vo-
lebním programu tak, aby byl reálný
a odpovídal situaci v obci.
Jsme zhruba v polovině řádného
volebního období. co vše je potřeba
do příštích komunálních voleb v le-
tech stihnout?
Prvotně se musíme postarat o místo
pro vzdělávání našim školákům. Dále
je třeba se soustředit na zajištění fi-
nancí, které by pomohly rozpočtu ob-
ce právě na školáky, ale též na opra-
vu cest a budování chodníků. S tím
souvisí zacílení na majetkové vztahy
vzhledem k pozemkům právě pod
cestami.
Na co se nové zastupitelstvo vrhne
nejdřív a jaké budou jeho priority?
Momentální nejpalčivější otázky Le-
tů jsou dvě: Nejvíce hoří povinnost

obce zajistit našim dětem místo, kam
by mohly chodit do školy. Zkrátka,
nemáme zatím kam umístit prvňáky,
kteří mají nastoupit do školy v září
2013. Lety se za poslední dobu vel-

mi rozrostly a přírůstek obyvatel pře-
sáhl možnosti obce. Řešíme podobný
problém jako ostatní obce v prstenci
20 km od Prahy: za poslední dobu za-
znamenaly značný nárůst v počtu na-

rozených či přistěhovalých dětí, které
musí umístit do své nebo okolní ško-
ly. Kapacity škol v okolí však nestačí
pokrývat poptávku a také rozpočty
obcí nestačí na to, aby školy rozšiřo-
valy, případně stavěly nové. Oblasti
kolem Prahy, Plzně a jiných metropo-
lí se tak potýkají s problémem, který
větší část republiky vůbec nepálí, na-
opak – počty škol se jinde redukují.
A druhá věc: V naší obci chybí chod-
níky hlavně kolem frekventované sil-
nice vedoucí na Karlštejn. Tato silni-
ce zároveň odděluje lokalitu byto-
vých domů, kde žije mnoho mladých
lidí, od ostatní obce, a vidět maminku
s kočárkem a dítětem za ruku, jak se
snaží dostat se do středu obce po sil-
nici, kde je tak hustý provoz, mi na-
hání husí kůži. S tímto tématem je
spojeno i téma ostatních cest, které
leží na soukromých pozemcích a tím
je značně ztížena možnost získání ja-
kýchkoli dotací na jejich zřízení či re-
konstrukce. Takže se budeme snažit
postupně řešit majetkové vztahy sou-
visející s komunikacemi tak, aby-
chom postupně cesty, ulice, chodníky
mohli zřizovat a opravovat.
Jaké jsou priority vaše?
Mé osobní priority se v těchto dvou
případech překrývají s obecními.
Jednak naše rodina patří k těm, které
se v posledním období podílely na
růstu obyvatel v obci, jednak se po
Letech pohybujeme s dětmi nejen au-
tem, ale i pěšky nebo na kole. A uska-
kovat ze silnice do příkopu v případě
míjení se s autem není příjemný
sport. Miloslav FRÝDL

Malí tenisté dostali cédéčko
KEMP V LETECH SE BUDE PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKOVAT

BUDOUCÍ STAROSTKA? Barbora Tesařová. Foto aRcHIv

MALÍ TENISTÉ. Účastníci tenisového soustředění na kurtech u letovské so-
kolovny. Foto Pavel václavek

Pošlete nám letní fotky, máme pro vás ceny
Soutěž o nejoriginálnější letní fotku vyhlásily v přeminulém čísle Naše no-
viny. Pošlete nám (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, pří-
padně redakce@nasenoviny.net) vtipný či zajímavý snímek ze své dovole-
né nebo z prázdnin. Tři, které se budou porotě v čele s Josefem Kozákem
líbit nejvíc, oceníme - knihou fotografií našeho kraje, cykloprůvodcem a
lahví karlštejnského vína. 
Autorkou první z dnes otištěných fotek je Alena Vanžurová z Letů. Zachytila
na něm červencový západ slunce. Druhou fotografii nám poslal Vladimír
Vacek ze Zadní Třebaně a připojil k ní tento popisek: „I ptačí říše kontro-
luje stavbu mostu v Zadní Třebani. Třeba je to zakletý stavební dozor.“ 
Snímky můžete posílat do 31. srpna. (mif)
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NOVÉ KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE 
V ČERNOŠICÍCH A V TJ SOKOL ŘEVNICE
TJ Sokol Řevnice, opletalova 89, Řevnice

Pondělí 18.00 - 19.00 hodin
Baby Club oTToMÁNEk 

Střední 2121 Černošice (Mokropsy)
Čtvrtek 18.30 - 19.30 hodin

Nemějte obavy a přijďte si vyzkoušet orientální tanec s prvky
břišního a bollywoodského (indického) tance v rytmu modernější

orientální hudby! Ráda Vás od září přivítám v přátelském 
prostředí TJ Sokol Řevnice nebo v Baby Clubu Ottománek!

V případě zájmu mne kontaktujte na tel.: 725 352 454.
Těším se na Vás! Vaše Martina Babincová☺

PRVNÍ  UKÁZKOVÁ  HODINA  JE  ZCELA  ZDARMA!

P R O N A J M U
v Řevnicích v rodinném domě 1+K+K 

za 6.000 Kč + poplatky (zařízená kuchyň
17,5 m2, pokoj 13 m2, knihovna 

a rozkládací gauč, koupelna 3 m2, společná
prádelna, sklep, zahrada a vstup).

Eventuálně možno i zařízená ložnice 16 m2
dohromady za 8.000 Kč + poplatky. Volné.

Tel.: 257 72 13 03, 605 128 725

Papír ONDRÁK
Prodej papírenského 

a kancelářského zboží. 
Výroba razítek zn. MODICO

na počkání. 
Razítka třetího tisíciletí!!!  

Telefon: 725 854 347, Lety 257

www.osbet.cz



Nejdůležitější stavby? Kuchyň, jídelna, toalety!
ŘEVNIČTÍ A DOBŘICHOVIČTÍ SKAUTI TRÁVILI TŘI TÝDNY NA TÁBOŘE NEDALEKO VESNICE LHOTKA U RADNIC
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Řevnice - Od podzimu se v Řevni-
cích nabídka všemožných kurzů
rozroste o další aktivitu. Martina
BaBincOVÁ z Prahy zde začne
vést kurz orientálních tanců. Pů-
vodní profesí grafička se tanci vě-
nuje od dětství; k jejím oblíbeným
činnostem patří také nyní velmi
oblíbené ruční techniky, korálko-
vání, mozaika, decoupage... Její
velkou radostí  jsou i dva  britští
kocouři. 
Kdy jste se poprvé setkala s orien-
tálním tancem?
Ve třetím ročníku střední výtvarné
školy. Bylo to setkání velice náhod-
né. Maminka mé nejlepší kamarádky
se mi zmínila o orientálním tanci a -
že prý bych se na něj typově hodila.
Pustila jsem to z hlavy, ale po čase
mi zatelefonovala,  že mne přihlásila
na kurz k břišní tanečnici Anife Vy-
skočilové. 
Co vy na to?
Vůbec jsem netušila, do čeho jdu.
Přijali mě jako úplně poslední – kurz
už byl plný a dokonce se už konalo
několik lekcí.  
Bavilo vás to?
Z orientálního tance jsem byla na-
prosto unešená. Zároveň se mi ale
honilo hlavou, že to nezvládnu. Na
pohled vše vypadá tak lehce, tak
ladně, jenže vaše tělo nechce ze za-
čátku vůbec poslouchat. Natož třeba
improvizovat! Musíte být trpělivá a
když se nevzdáte, dostaví se odměna
za píli. Dnes už jedině improvizuji...
Je orientální tanec vhodný pro kaž-
dou věkovou skupinu?

Pokud se žena po zdravotní stránce
cítí dobře, proč ne? Nevidím v tom
žádný problém. Občas navštěvuje

mé kurzy i paní Evička, která po těž-
kém úraze prodělala několik operací,
jejichž důsledkem bylo upoutání na

lůžko, potom invalidní vozík a berle.
Dnes se pohybuje a chodí bez pomo-
ci. Její trpělivost, chuť a odhodlání
je neskutečná - i přes bolest, kterou
pociťovala při každém pohybu. Ale,
jak sama tvrdí, každá lekce byla pro
ni blahodárná...
Různé druhy tanců se doporučují i
jako terapie pro tělo, při potížích s
otěhotněním, či jako přímo těhoten-
ské. Co si o tom myslíte?
Na mě orientální tanec velice dobře
působí hlavně po psychické stránce.
Na konci hodiny bývám nabuzená a
plná endorfinů. Ale, zda díky tomuto
tanci otěhotníte, to se neodvažuji tvr-
dit. Sama jsem bezdětná a doufám,
že vám jednou budu moci tuto otáz-
ku zodpovědět kladně. 
Máte nějakou veselou historku z
vašich kurzů?
Spíše mě občas potkávají nemilá
překvapení na vystoupeních.
Například?
Jednou mi třeba diskžokej, posilně-
ný ohnivou vodou, pustil úplně jinou
skladbu, než jsem chtěla. Trapas byl
o to větší, že se to stalo na narozeni-
nové oslavě jednoho z našich politi-
ků. Od té doby si pro jistotu vypalu-
ji na CD pouze jednu skladbu a pre-
feruji improvizaci… Jindy jsem si
při tanci přisedla sukni a pokus o
elegantní vstávání byl vinou těžšího
penízkového pásku nadlidský vý-
kon. Málem jsem zůstala bez spod-
ního dílu kostýmu. Dost často taky
trpívám obavami, abych jednou ne-
zůstala i bez horního dílu kostým-
ku… Helena PeLiKÁnOVÁ

Unikátní multimediální
představení o touze, lás-
ce, naději a poznání na-
zvané Útes bude k vidě-
ní 11. srpna od 20.30 na
nádvoří zámku v Mníšku
pod Brdy.
Hudebně-dramatická
koláž vznikla na motivy
stejnojmenného historic-
kého románu. Richard
Pachman v něm zpraco-
vává osudy francouzské-
ho šlechtice Filipa de

Navarre v polovině 16.
století, jeho mořeplavby,
neobvyklá setkání s lid-
mi ve Francii, Španěl-
sku, Indii a Egyptě.  
V představení účinkuje
sám autor, Richard Pach-
man (na snímku), a s
ním Dita Vích Hořín-
ková, Zdeněk Maryška,
Karel Dlabač, Kamila
Moučková, Vladimír Ki-
rikov (housle), Tomáš
Reindl (perkuse) a další.

Na pozadí velkoplošné
projekce se divák sezná-
mí s osou příběhu, zazní
skladby Útes, Naděje,
Modlitba... V ceně vs-
tupného 150/100 Kč (a
můžete si je rezervovat
na čísle 318 590 261,
případně na e-mailu:
charvatova@stc.npu.cz),
je krátká prohlídka zám-
ku. Jana DiGrinOVÁ,

Mníšek pod Brdy
Foto arcHiV

Skautské oddíly z Řevnic a Dobři-
chovic vyrazily začátkem července
společně na tábor. Tradice společné-
ho táboření na louce nedaleko vesni-
ce Lhotka u Radnic na Rokycansku
trvá už mnoho let. Na louce ohrani-
čené lesem a potokem si vybuduje-
me pár staveb a nic nám nechybí.
Nejdůležitější je kuchyň, jídelna, to-
alety, stany na spaní, tee-pee a pře-
hrada. Poté se teprve staví stožár na
vlajku, molo přes potok a táborový
kruh u ohniště. V posledních letech
máme na táboře i trampolínu a ping-
pongový stůl. Letos se tábora zúčast-
nilo 38 dětí ve věku 6-15 let a 12 ve-
doucích. Mladší děti jedou na dva
týdny, starší na tři. Starší děti s ve-
doucími během »nultého« týdne vy-
budují stavby a připraví tábor na ob-
vyklý provoz. Pak mohou přijet

mladší členové skautského střediska
a začne běžný táborový řád. Námě-
tem letošní celotáborové hry byl vý-
stup na horu K2. Děti rozdělené do
skupin měly za úkol stoupat přes vý-
škové tábory na vrchol hory a ná-
sledně se dostat zpět. Také jsme
sportovali, hráli hry, podnikali výle-
ty po okolí, program byl i večer u
ohně. Během celého tábora je věno-
vaný čas skautské tématice, praktic-
kým dovednostem a prostor pro pl-
nění různých »odborek«, zkoušek a
zdatností. Nechyběly ani velmi oblí-
bené noční hry. Tábor se zdařil, po-
časí nám velmi přálo - za celé tři týd-
ny pršelo jenom párkrát v noci. Nik-
do nepochybuje o tom, že příští rok
vyrazíme na stejné místo znovu a
užijeme si to stejně jako letos. 

Šimon Martinec, Řevnice

Když to nevzdáte, dostaví se odměna!
MARTINA BABINCOVÁ POVEDE OD ZÁŘÍ V ŘEVNICÍCH KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE

orIenTální TAnečnIce. Martina Babincová při tanci.     Foto ARCHIV

SKAUTI. Řevničtí a dobřichovičtí skauti na táboře. Foto Šimon MARTINEC

Pachman uvede multimediální koláž
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Dobřichovice vyřadily divizní tým!
FOTBALISTŮM SKONČILO OBDOBÍ LETNÍHO LENOŠENÍ - PRVNÍ MISTRÁK SE BUDE HRÁT UŽ V SOBOTU 11. SRPNA
Dobřichovice - Konec letního leno-
šení! Fotbalistům začala »ostrá«
podzimní sezona. A nejen těm ligo-
vým - v našem kraji k prvním zá-
pasům nastoupili borci Sokola
Dobřichovice.
Úvodní mistrák sezony 2012/13 kraj-
ského přeboru sice mužstvo Dobři-
chovic doplněné několika zkušenými
fotbalisty sehraje »až« 12. srpna, ale
v poháru i přátelských zápasech už

stačilo změřit síly s celky hrajícími
divizi, respektive třetí ligu!         (mif)

Dobřichovice - Štěchovice 1:0
Gól: Frohna
Na předkolo poháru České Pošty
hrané 24. 7. v Černošicích přišlo so-
lidních 150 diváků. Rozhodně toho
nelitovali: k vidění byl pohledný i
bojovný fotbal. Překvapivě měli více
ze hry domácí Dobřichovice, jež ak-
tivní hrou divizního soupeře zaskoči-
ly. Ve 41. minutě zahrál Frohna trest-
ný kop, spíše technicky, centroval.

Jenže míč skončil v brance, aniž by
ho někdo tečoval! Přestože se hrálo v
úmorném vedru, oba celky držely
vysoké tempo a vypracovaly si hod-
ně šancí. Gól se ale už nikomu vstře-
lit nepodařilo. Postup tak mohly sla-
vit Dobřichovice. (oma)

Dobřichovice - Králův Dvůr 1:3
Branka: Kalivoda
Třetiligový »Královák« v dalším ko-
le poháru do Dobřichovic přijel hned
v neděli 29. července. Sto sedmdesát
diváků vidělo vyrovnaný zápas. V

prvním poločase měli domácí tři vel-
ké šance, které ale neproměnili. Hos-
té se ujali vedení už ve 2. minutě
gólem z penalty. Po změně stran Do-
břichovice hrály v oslabení bez jed-
noho vyloučeného hráče, paradoxně
však předváděly lepší výkon, než v
plném počtu.     Miloslav OMÁČKA
Hořovicko - Dobřichovice 4:2
Branky: Karda 2
Ještě před pohárovými duely měli
Dobřichovičtí naplánované dva přá-
teláky. V tom prvním sehráli s diviz-
ním týmem Hořovicka naprosto vy-
rovnanou partii. Po bezbrankovém
poločase domácí vystřídali celou je-
denáctku, Dobřichovice však měli na
střídání jen dva hráče.           (oma)
SK Kladno - Dobřichovice 3:1
Branka: Horkavý
Opět dobrý výkon Dobřichovic proti
třetiligovému soupeři. Škoda, že ne-
proměnily několik šancí.           (oma)

UŽ SE HRAJE. V předkole poháru dokázali dobřichovičtí fotbalisté porazit
divizní tým Štěchovic. Foto NN M. FRÝDL

Karlštejn, Svinaře - Léto je časem
turnajů v malé kopané. V červenci
se hrály v našem okolí dva - v
Karlštejně a ve Svinařích.       (NN)

Poháru Karla IV. v malé kopané, kte-
rý se konal 14. 7. na karlštejnském
plácku, se účastnilo dvanáct týmů.
Bojovalo se v duchu fair play za do-
hledu dvou rozhodčích. Nejprve se
hrálo ve dvou skupinách po šesti tý-
mech, každý s každým. Do čtvrtfiná-
le, hraného systémem play off, po-
stoupily čtyři týmy z každé skupiny.
Vítězství si nakonec vybojoval do-
mácí Karlštejn, který převzal pohár,
diplom za 1. místo a na rok se může
pyšnit i putovním pohárem. Cenu
Fair Play si odneslo mužstvo Con-

verto. O hladký průběh turnaje se za-
sloužil jeho ředitel Jura Čech. Patří
mu dík, stejně jako Frantovi Šrám-
kovi, který připravoval hřiště a staral
se i o pořádek během turnaje.
Vlaďka AUTRATOVÁ, Karlštejn

Poslední byla Raketa
Vítězem tradičního Memoriálu
Ivana Staňka v malé kopané, který
se hrál v sobotu 21. 7. ve Svinařích,
se v konkurenci pěti týmů stal celek
Hatí. Stříbrnou příčku vybojovaly
domácí Svinaře, bronz Halouny.
Čtvrtá příčka patří Zadní Třebani a
na posledním, pátém místě skončila
Raketa Svinaře, mužstvo s nejvyš-
ším věkovým i váhovým průměrem.
Hrálo se systémem každý s každým.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen do-
mácí Martin Hrubý mladší. 
Po skončení turnaje se přímo ve
sportovním areálu konala rocková

zábava. Lidí i přes neustávající déšť
dorazilo dost, takže za rok určitě ce-
lou akci zopakujeme. 

Petr PROCHÁZKA, Svinaře
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V Karlštejně vyhráli domácí, ve Svinařích Hatě
TEČKU ZA TRADIČNÍM TURNAJEM V MALÉ KOPANÉ OBSTARALA ROCKOVÁ ZÁBAVA

Sport po okolí
* Vítězství ve IV. ročníku volejbalo-
vého Liteň Cupu, který se konal 28.
7. v místní sokolovně, si v konku-
renci 9 smíšených družstev vybojo-
val tým Nehoda Sport z Prahy. Ve
finále porazil výběr složený z fotba-
listů Litně.      Miloslav KLIMENT
* Tenisový turnaj ve čtyřhrách se
uskuteční 4. 8. na kurtech Sportclu-
bu Řevnice za místním Lidovým do-
mem. Pokročilí tenisté změří síly
tamtéž 18. 8. (pef)
* Tenisové kempy pořádá od 8. do
13. 8. ve Frýdlantu a od 15. do 17. 8.
v Řevnicích místní Sporclub. Více
informací podá Michal Mottl - tel.
736 503 511. (pef)
* Školička na antukových teniso-
vých kurtech LTC Řevnice se koná
od 20. do 24. 8. Na začátečníky i po-
kročilé tenisty denně od 8.30 do
16.00 čeká den plný sportování, her
a soutěží. Informace u  M. Drašnara
na tel.: 603 462 603. (pef)
* Cvičení žen Rebelky K. O. se ko-
ná každou středu a neděli od 19 do
20.00 v Lidovém domě Řevnice. In-
fo na tel. 733 753 938. (pef)

Rozpis mistráků
Sokola Dobřichovice
12. 8. 17.00 Dobřichovice - ČL Beroun
18. 8. 17.00 Poděbrady - Dobřichovice
26. 8. 17.00 Dobřichovice - Sedlčany
2. 9. 17.00 Semice - Dobřichovice
9.  9. 17.00 Dobřichovice - Benátky
16. 9. 16.30 Louňovice - Dobřichovice
23. 9. 16.30 Dobřichovice - Ovčáry
29. 9. 16.30 Klecany - Dobřichovice
7. 10. 16.00 Dobřichovice - Nymbuk      
13. 10. 10.15 Dl. Lhota - Dobřichovice
21. 10. 15.30 Dobřichovice - Jílové
28. 10. 14.30 Dobřichovice - Nová Ves 
3. 11. 14.00 Rakovník- Dobřichovice            
11. 11. 14.00 Dobřichovice - Příbram
18. 11. 13.30 Čáslav B - Dobřichovice

NA TURNAJI. Fotbalisté... ...a diváci na turnaji ve Svinařích. Foto NN M. FRÝDL


