
Česko, Poberouní - Starostové se
dočkali. A spolu s nimi obyvatelé
většiny obcí. Čeho? Prezident re-
publiky 29. 8. podepsal novelu zá-
kona o rozpočtovém určení daní
(RUD). Znamená to, že zákon zač-
ne 1. 1. 2013 platit a do obecních
pokladen výrazně přibyde peněz.
„Jsem moc rád, že se dobrá věc po-
dařila,“ uvedl starosta Hlásné Třeba-
ně Vnislav Konvalinka. Na hlásno-

třebaňské radnici, stejně jako napří-
klad na radnici řevnické, visela na
podporu změny zákona dlouhé měsí-
ce vlajka.
Na co v Hlásné Třebani zhruba mili-
on korun, který dostanou navíc, pou-
žijí? „Hlavně na investice. Stavíme
vodovody, doufáme, že získáme do-
taci na školku i na kanalizaci. Na ty-
to investice potřebujeme vlastní pe-
níze,“ sděluje  Konvalinka . 
A kdy z hlásnotřebaňského obecního
úřadu zmizí zmiňovaná vlajka?
„Sundám ji, až novela vyjde ve sbír-
ce zákonů. Pak ji pěkně uložím na
památku,“ dodává Konvalinka. 

Optimismus svého kolegy od Be-
rounky brzdí starosta Svinař Vladi-
mír Roztočil. „Vše není tak pěkné,
jak to vypadá. Sice je podepsán
RUD, ale na druhou stranu budou
obcím sníženy dotace na vnitřní sp-
rávu, takže částka »navíc« bude ve
skutečnosti nižší,“ připomíná Rozto-
čil a dodává „ Nicméně díky za kaž-
dou korunu. Peníze použijeme na
opravu cest i na hráz rybníka Žába,
která protéká. Na obě akce budeme
žádat o dotaci - peníze budou použi-
ty jako naše spoluúčast.“ 
„Sláva!“  Tak reagoval na preziden-
tův podpis starosta Řevnic Libor

Kvasnička. „Před rokem jsem osob-
ně slyšel slib pana premiéra, že zařa-
dí návrh RUD do programu vlády
nejpozději do konce září 2011. Tento
slib nebyl splněn. Dále jsem slyšel
při setkání s poslanci a senátory iro-
nický komentář Jiřího Dienstbiera,
že se nám změnu stejně nepodaří
prosadit v rozumné podobě. Prostě
to nebylo jednoduché,“ zdůrazňuje
Kvasnička. „Všichni nadávají na po-
litiku, a já ze současného dění nadše-
ný také nejsem, ale příklad RUD
ukazuje, že bez politiky to prostě ne-
jde,“ dodává. (Dokončení na straně 11)

Petra FRÝDLOVÁ

Málem »zboural« benzinku
Lety - U kuriozní bouračky zasahovali druhý záři-
jový večer řevničtí záchranáři. Ukrajinský řidič
málem »zrušil« letovskou čerpací stanici.
„Muž ukrajinské národnosti pravděpodobně pod
vlivem alkoholu se doslova netrefil do vjezdu ben-
zínové pumpy v Letech - zastavil ho až sloup ve-
řejného osvětlení,“ uvedl majitel řevnické zách-
ranky Bořek Bulíček. „Při nárazu utrpěl středně
těžká poranění v obličeji. Naše posádka ho po
ošetření převezla do nemocnice,“ dodal. Na místě
zasahovali i hasiči a policie.                              (mif)  

V tomto čísle Našich novin
* »Trotlíci« jezdili na voru - strana 2

* Hudeček byl za hvězdu - strana 4             

* Hráči se hádali mezi sebou 
i s příznivci - strana 12

Zadní Třebaň - Z třicetidenní ces-
ty do Vietnamu se vrátili zadno-
třebaňští cestovatelé Květa a Jan
Mojžíšovi. Viděli Hanoi, Saigon i
Mekong. Na kole najeli 800 kilo-
metrů, busem a vlakem další dva
tisíce.
Co se vám ve Vietnamu líbilo nejvíc?
Skoro vše - hlavně nejlepší a nejlev-
nější jídlo i bydlení ze všech cest,
co jsme kdy podnikli. Na severu se
nám líbily hory, ve středu země mo-
ře a na jihu Saigon. 
Byla to vaše první cesta do této
země?

Ano, máme dvě děti a i s nimi by
bylo možné cestu do Vietnamu pod-
niknout, je to bezpečné. 
Co se vám vybaví, když nyní slyšíte
Vietnam?
Vietnam = smích a veselá nálada i v
bídě a skromnosti. Pohoda, horké a
čisté moře, žhavé slunce, vedro.
Jídlo = ryby a jiné potvory z moře,
ze souše pes, myšky a žáby. Vše
dobré, až na psa - ten byl tuhý... 
Připravujete besedu z vaší cesty? 
Jistě, zpracováváme nasbíraný ma-
teriál a zorganizujeme promítáni.

Peta FRÝDLOVÁ

DOBRÉ JE! Obyvatelé Dobřichovic si první zářijový den pochutnávali na kvalitním víně. Konaly se tu
vyhlášené Vinařské slavnosti. (Viz strana 8) Foto NN M. FRÝDL

Koncert na mostě
připomene povodně
Lety - Matěj Rak. Rakovnický
Brass band. Kapičky i Notičky. Ti
a ještě další zahrají na výročním
Koncertě na mostě, který se bude
konat v sobotu 22. 9. v Letech.
Akce, která má připomenout obdobný
koncert, který se konal před deseti le-
ty, po velkých povodních, začne v
10.00 v obecním sále U Kafků verni-
sáží výstavy fotografií, kronik a dal-
ších dokumentů. Program pak bude
od 13.45 pokračovat v parku u letov-
ského mostu. Kromě výše jmenova-
ných se můžete těšit i na trampskou
kapelu Vlak na Dobříš, staropražský
Třehusk, taneční skupinu Proměny či
šermíře ze skupiny Alotrium. O další
program se postarají místní hasiči, ky-
nologové, klub Leťánek, řevnický
Modrý domeček a další. (mif)

Prezident podepsal novelu, peníze budou! 
NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ ZARUČUJE OBCÍM VĚTŠÍ PŘÍSPĚVKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

11. září 2012 - 18 (579) Cena výtisku 7 Kč

Škola začala, 
učitelka skončila

Jídlo ve Vietnamu? Myšky dobré, i žáby - jen pes byl tuhý!

Pil jsem celý víkend! přiznal
řidič, který měl dvě promile
Karlík - Bezmála dvě promile alkoholu naměřili
opakovaně policisté řidiči Škody Felicia, kterého
na konci prvního zářijového víkendu kontrolovali
v Karlickém údolí u osady Studená.
„V neděli 2. 9. pozdě večer jsme zastavili v Karlickém
údolí pana J. M. a kromě kontroly dokladů jej vyzva-
li k dechové zkoušce,“ uvedla velitelka karlštejnských
policistů Hedvika Kaslová s tím, že muži bylo namě-
řeno 1,88 promile a 1,84 promile. „Řekl nám, že alko-
hol pil celý víkend - v neděli už prý si dal pouze pivo
a víno,“ dodala s tím, že řidiči byl na místě zadržen ři-
dičský průkaz. (mif)

NA CESTÁCH. Květa a Jan Mojží-
šovi ve Vietnamu.     Foto ARCHIV
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Skončily prázdniny, škola je tady!
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI USEDLO 1. ZÁŘÍ DO LAVIC BEZMÁLA PATNÁCT TISÍC PRVŇÁKŮ

Zadní Třebaň, Řevnice – První
dny nového školního roku mají za
sebou děti základních škol v celé
republice. Ve Středočeském kraji
usedlo do lavic 14 600 prvňáků.
Šedesát z nich přišlo 3. září do Zá-

kladní školy v Řevnicích, rozděleni
jsou do tří tříd. „Celkově má letos
škola o čtyřicet žáků více než v loň-
ském roce, tedy 420. Kapacita je při-
tom 430 dětí,“ řekla ředitelka řevnic-
ké školy Štěpánka Rajchlová. Ta při-
vítala prvňáčky na školní zahradě,
než si je učitelky odvedly do tříd.
První den se žáci nezdrželi ve škole
dlouho, pobyli tu jen hodinu.
Podobný průběh mělo uvítání školá-
ků v zadnotřebaňské málotřídce. No-
vá ředitelka Jana Nešťáková se před-
stavila a děti přivítala, hodně úspě-
chů jim popřál i zastupitel Miroslav
Hejlek. Ředitelka pak vyzpovídala
obě třídy, přičemž větší pozornosti
se dostalo prvňáčkům. „Dostali pa-
mětní listy a medaile. Bylo to milé,“
řekla maminka Petra Frýdlová.
Školáci budou moci nadále jezdit do
školy v rámci kraje zdarma. Vedení
Krajského úřadu Středočeského kra-
je odsouhlasilo takzvané žákovské

jízdné i pro nový školní rok, přičemž
formulář bude jednodušší. „Z kraj-
ského rozpočtu jsme na žákovské
jízdné vyčlenili až sto milionů ko-
run. Nárok na jízdné do školy zdar-
ma má každý žák Středočeského
kraje, pokud nedojíždí do školy do
hlavního města. Podporujeme tak
školy v kraji,“ sdělila hejtmanka Zu-
zana Moravčíková. Žádost na první
pololetí se musí zaslat do 1. 3. 2013.
Rodiče tedy mohou letos znovu žá-
dat o proplacení jízdného do školy
svého dítěte, paradoxem ovšem je,
že Středočeský kraj dosud nepropla-
til všechny peníze žadatelům o žá-
kovské jízdné - za rok 2011 dluží ně-
kolik desítek milionů korun. Zda bu-
de proplácení jízdného pokračovat i
po nadcházejících volbách do kraj-
ských zastupitelstev, jež se konají
12. a 13. 10., se teprve uvidí. ODS
tvrdí, že v případě volebního vítěz-
ství žákovské jízdné, které kritizuje i

TOP 09, zruší. Za uplynulé čtyři ro-
ky se na žákovské jízdné muselo z
kasy krajského úřadu vydat už 280
milionů.            Lucie PALIČKOVÁ

Hlásná Třebaň - Na první jesličko-
vý den připravili v hlásnotřebaň-
ském Klubu Hlásek uvítání pro dě-
ti i jejich rodiče. 
Děti měly možnost zhlédnout čokolá-
dové tvoření a čokoládu měly doslo-
va všude. Zatímco si děti hrály, rodi-
če si mohli prohlédnout  nové prosto-
ry a seznámit se s provozem klubu. 
Na školní rok 2012/2013 v Komu-
nitním centru Hlásek připravili nové
zájmové kroužky a aktivity.  Najdete
zde hudební dílny, pohybovky pro
batolata, keramiku, angličtinu atd.
„Letos se mohou zapojit nejen děti,
ale také dospělí a senioři,“ sdělila Ve-

ronika Vaculovičová z Hlásku. „Ukáz-
kové hodiny  jsou připraveny v  dru-
hém zářijovém týdnu. Již nyní může-
te posílat přihlášky či požadavky na
posun  termínu či zaměření kurzu,“
dodala. 
Na 16. září připravili v Hlásku Trh
řemesel. „Začínáme od 9.00. Můžete
zakoupit výrobky místních řemeslní-
ků, využít služby místních živnostní-
ků či ochutnat dobroty,“ upřesňuje
Vaculovičová. A co vás čeká ještě?
Stříhání, keramika, výtvarná dílna,
voňavé polštářky, domácí chléb i pe-
čivo, zelenina, chodské koláče, voňa-
vá kýta... Petra FRÝDLOVÁ

Mazúrová skončila,
z osobních důvodů
Dne 3. září po slavnostním zahájení
školního roku ukončila z osobních
důvodů učitelka Monika Mazúrová
po dohodě se mnou pracovní poměr
v ZŠ a MŠ Zadní Třebaň. Děkujeme
za 13 let její práce, ve kterých vyko-
nala mnoho dobrého. 
Zastupující učitelka Mgr. Řezníčko-
vá, dlouholetá a velmi kvalitní pe-
dagožka si převzala třídu a 4. 9. za-
čala vyučovat. Já pracuji na získání 
nové kvalitní učitelky, která posílí
nastálo řady zaměstnanců naší ško-
ly. Jana NešťÁKOVÁ, 

ředitelka Zš a Mš Zadní Třebaň

Prvňáci si odnesli
kufříky s pomůckami
Střední Čechy - Kufřík s pomůcka-
mi, školními potřebami, antireflexní
vestou či hrou Člověče, nezlob se
dostalo bezmála 15 tisíc prvňáčků v
550 základních školách po celém
Středočeském kraji.
Kufříky v hodnotě 242 Kč zaplatil
středočeský krajský úřad - vyšlo jej
to v součtu na tři miliony korun. 
„Taky jsme je dostali,“ sdělila ředi-
telka zadnotřebaňské málotřídky Ja-
na Nešťáková. Smyslem akce je
částečně kompenzovat zrušení tzv.
pastelkovného.                              (pef)

POPRVÉ. První školní den v Řevnicích... ...a v Zadní Třebani. Foto NN L. PALIČKOVÁ a Petra FRÝDLOVÁ

»Trotlíci« jezdili na voru i na lanovce

TO JE DOBROTA! Děti z Hlásku si první den nového školního roku pochut-
návaly na čokoládě. Foto Veronika VACULOVIČOVÁ

Již třetím rokem se ve Vižině na
konci prázdnin konal Vižinský trot-
lík - cyklistický závod pro celou
rodinu. Plní  se při něm discipliny a
podle mapy se hledají ukryté kar-
tičky s obrázky, které se zakreslují
do hrací karty. Úkoly byly i trochu
adrenalinové - jízda na voru po po-
žární nádrži byla asi nejtěžší, ale i
jízda po lanové dráze byla jen pro
otrlé povahy a ani chůze ve výšce
po napnuté pásce nebyla jednodu-
chá, stejně jako ochutnávka růz-
ných moků se zavázanýma očima.

Trasa vedla po lesních cestách v
okolí Vižiny, k prezentaci se dosta-
stavilo 15 čtyřčlenných týmů. Na
splnění disciplín byl stanoven čas
dvě hodiny, kdo přijel později, zís-
kal trestné body. Navíc každý tým
celou dobu opatroval syrové vejce -
pokud ho dovezl nerozbité, dostal
bonusové body. 
Všichni si užili legrace, dojmy si
vyprávěli u ohně, kde se pekly buř-
ty a pořadatelé počítali body. Na-
konec byly předány ceny.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Hlásek chystá Trh řemesel
PRVNÍ JESLIČKOVÝ DEN MĚLY DĚTI ČOKOLÁDU VŠUDE
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Už dlouho jsme se tak nezasmáli!
PROHLÍDKA SVINAŘSKÉHO ZÁMKU SE VYDAŘILA - SKVOSTNÝ BYL DOŽÍNKOVÝ PRŮVOD, ZAUJALA STATNÁ TĚLA VOJÁKŮ
Druhá prohlídka zámku Svinaře spo-
jená s retroprogramem ve stylu 80.
let. Tak zněl název akce, která se ko-
nala 25. srpna (viz NN 17/12).
Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku se
na ni připravily opravdu pečlivě. S
naším starostou jsme pečlivě vyzdo-
bili traktor i valník. Dost jsme se u
toho vyřádili a lepením hesel i budo-
vatelských plakátů jsme si připomí-
nali tu ne příliš šťastnou dobu minu-
lou. Navrch jsme si nachystali spar-
takiádní cvičení na šílenou budova-
telskou píseň, které jsme předvedli v
půjčených fotbalových trenýrkách.
Myslím, že se vše povedlo - diváci
se smáli jako o život. A my s nimi...
Vůbec celý program byl vydařený.
K poslechu hrály různé kapely - Tře-
husk, Týnečanka či Sedláci. Před-
vedla se taneční skupina Proměny
coby Mažoretky, velmi zaujala mód-
ní přehlídka či spartakiádní vystou-
pení vojáků (jejich sportovní výkony
a hlavně statná těla), cvičení svinař-
ských žen taky stálo zato. Povedený
byl proslov senátora Jiřího Oberfal-
zera, to pro smích ani nebylo pořád-
ně slyšet. No prostě: Super akce! 
Fronta na banány a pomeranče, jak
bývalo zvykem při těchto akcích, se
sice nekonala, zato fronta na pivo

byla pořádná. Ovšem snažící se vý-
čepák a plakát Soutěžíme o titul bri-
gáda socialistické práce! nám čekání
značně zpříjemňovali. 
Dožínkový průvod byl skvostný. My
s mávátky na valníku plném starých
konví, pytlů s moukou, vyzdobené
staré tatrovky a trambusy, pochodu-
jící učinkující ve stylových oblecích,
doprovázely nás Lidové milice,

esenbák, pionýrky, svinařští mope-
disti a trabantisti, dokonce ani kom-
bajn nechyběl. Paráda!
Zajímavá byla i prohlídka zámku s
výkladem majitele Jiřího Noska. Bě-
hem ní jsme objevili Tuzex, kde byly
(kromě mnoha jiných »luxusních«
věcí) k mání i ty banány a pomeran-

če - bez fronty, zato za bony. Ty jsme
ovšem nesehnali - tak, jak to bývalo
ve skutečnosti. Prima nápad. 
Už dlouho jsme se nezasmáli tak, ja-
ko na této velmi vydařené akci. Tak
Svinařští, díky za pozvání, a již se
těšíme na příště.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

NA MÓDNÍ PŘEHLÍDCE. Rodinka jak vystřižená z 80. let minulého století.
V pozadí trabanty a wartburgy.   Foto Petr váClAvek

UŽ JDOU. Spartakiádní cvičenci v dožínkovém průvodu. Foto Jitka ŠveCová

Lidi se rádi alespoň na chvíli vrací
do situací, které dávaly  určité  jisto-
ty. V 80. letech je ještě měli, a to jim
vlastně dávalo nějakou pokřivenou
svobodu, nemuseli myslet na tolik
věcí, na které musí myslet dnes.
Dnes už si každou jistotu musí vytvo-
řit sami - to mi nedávno řekla Eva
Nolčová-Hanzelková, když jsme si
povídali o skvělé retro akci v areálu
svinařského zámku.  
Musím přiznat, že když jsem poprvé
četla program povedeného odpoled-
ne, říkala jsem si v duchu: No, spar-
takiáda, projevy, přehlídky modelů z
80. let... Nevím, nevím! Když jsme
pak začaly s  dalšími aktérkami chy-
stat dobové modely, sbírat různé
předměty z té doby, už jsme se vý-
borně bavily. Pár dní před akcí sa-
motnou pršelo jen se lilo, ale když v

den D dopoledne vysvitlo sluníčko,
říkali jsme si, že to bude fajn a vše
dobře dopadne. Mezi lidmi panova-
la skvělá, i když lehce nostalgická
nálada. Musím zpětně uznat, že to
byl výborný nápad, který všichni s
nadšením přijali. Modní  přehlídka
by neměla takový úspěch, kdyby ji
nemoderoval Řevničan Josef Svobo-
da, kdyby Martina Václavková ne-
měla plné skříně »modelů« a kdyby
všichni, kdo vyšli na improvizované
molo, neprokázali smysl pro humor
a schopnost  pobavit sebe i ostatní.
Nelze poděkovat všem, kdo přiklá-
dali ruku k dílu, protože by se určitě
na někoho zapomnělo - bylo to zk-
rátka úžasně prožité odpoledne a ve-
čer naplněný společnou radostí. Ne-
vím, co by mohlo být víc... 
Helena Pelikánová, Z. Třebaň

Letní soutěž skončila, vítěze vyhlásíme v příštím čísle
Soutěž o nejoriginálnější letní fotku
vyhlásily na konci června Naše no-
viny. Do posledního srpnového dne
jste nám mohli posílat vtipný či zají-
mavý snímek ze své dovolené nebo
z prázdnin - k 31. 8. jich dorazilo
přesně třicet šest. Tři, jež se budou
porotě v čele s Josefem Kozákem lí-
bit nejvíc, oceníme: knihou fotogra-

fií našeho kraje, cykloprůvodcem či
lahví karlštejnského vína. 
První z dnes otištěných snímků poří-
dil Evžen Klobouček z Letů při ná-
vštěvě tygří farmy v Kostolné pri
Dunaji. „I divoké kočičky mají rády

šlehačku,“ uvedl do popisku. Autor-
kou snímku nazvaného Nadšení
houbaři je Jitka Petříšová ze Zadní
Třebaně. 
Třetí snímek vznikl v Indii a poslal
nám jej Jaromír Tůma z Prahy. „Slon

volně v lese? Žádný problém!“ při-
psal. (mif)

Bavili jsme se, a lidi taky
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Kašpárek se vrátil do Lesního divadla
POČASÍ DRUHÉMU ŘEVNICKÉMU KONCERTU »BEJBYPANKOVÉHO« ANSÁMBLU NEPŘÁLO - PRŠELO

Řevnice -  Skupina Kašpárek v ro-
hlíku účinkovala poslední prázd-
ninovou sobotu v řevnickém Les-
ním divadle.
Populární »bejbypankový« ansámbl
se v Řevnicích objevil v rozmezí ně-

kolika měsíců už podruhé - tentokrát
bylo jejich vystoupení součástí Les-
ních slavností divadla.
Diváků na hudebně-divadelní před-
stavení pro děti dorazilo hodně -
»lesňák« byl plný. Počasí se ale ne-
vydařilo, pršelo. Proto každý návš-

těvník při příchodu do divadla dostal
pláštěnku - hodila se! 
„Nejčastěji Kašpárka posloucháme v
autě, protože vždycky, když si ho
pustíme, tak zpíváme,“ řekla mi ma-
minka pětiletých dvojčat po první
písničce. A pak ještě s úsměvem do-

dala: „Strašlivě u toho hulákáme!“ 
Chytlavými písničkami se »v lese«
nechávali unášet nejen batolata a od-
rostlejší děti, ale i dospěláci. Hle-
diště se jen hemžilo čepičkami s
»bejbypankáčským čírem«. 
Během představení jsme se dozvě-
děli, co se děje na různých krajích
lesa, proč andělé nenosí kulichy a
šály,  jak se jezdí na popelářském au-
tě,  zda si sedne  Soňa na šaty,  kde
se Kašpárek zpozdil atd. 
Nakonec zazněly ty největší hity:
Čurej, Barbína, Želvy...  Odpoledne
s Kašpárkem v rohlíku se vydařilo. 

Petra FRÝDLOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
14. 9. 18.00 DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURŮ
21. 9. 18.00 MADAGASKAR 3

KINO ŘEVNICE
14. 9. - 15. 9. 20.00 NEDOTKNUTELNÍ
21. 9. 20.00 HAROLD A MAUDE
22. 9. 20.00 MERUŇKOVÝ OSTROV

KINO MÍR BEROUN
10. 9. 17.30 BEZ KALHOT
10. 9. 20.00 EXPENDABLES: POST-
RADATELNÍ 2
11. 9. - 12. 9. 17.30 (St 18.30) MÉĎA
11. 9. 20.00 DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽ-
NÍCH KRAJIN
13. 9. 15.30 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
13. 9. - 14. 9. 17.30 (Pá 20.00) SVATÁ
ČTVEŘICE
13. 9. - 18. 9. 20.00 (Pá+Út 17.30, Po
18.30) VE STÍNU
15. - 16. 9. 17.30 NORMAN A
DUCHOVÉ 3D
18. 9. 20.00 7 DNÍ V HAVANĚ
19. 9. - 20. 9. 18.30 (Čt 20.00) ANDĚL-
SKÝ PODÍL
20. 9. - 26. 9. 17.30 (Ne-Po 20.00) DRU-
HÁ ŠANCE
21. 9. - 24. 9. 20.00 (Ne-Po 17.30) RESI-
DENT EVIL: ODVETA 3D

KINO RADOTÍN
11. 9. 17.30 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU 3D
11. 9. 20.00 MÉĎA
12. 9. 17.30 IRON SKY
12. 9. 20.00 POSLEDNÍ VÝKŘIK
13. 9. 17.30 TAK FAJN
13. 9. 20.00 PIRAŇA 3DD 3D
14. 9. 17.30 MADAGASKAR 3 3D
14. 9. 20.00 JAN PAVEL II. - HLEDAL
JSEM VÁS
15. 9. 16.00 MALÝ INDIÁN 1
15. 9. a 27. 9. 17.30 LET´S DANCE:
REVOLUTION 3D
15. 9. 20.00 EXPENDABLES: POST-
RADATELNÍ 2
18. - 19. 9. 10.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
18. 9. 17.30 NEDOTKNUTELNÍ
18. 9. 20.00 POSLEDNÍ VÝKŘIK
19. 9. 17.30 AŽ VYJDE MĚSÍC
19. 9. 20.00 ANDĚLSKÝ PODÍL
20. 9. 17.30 REBELKA 3D
20. 9. a 26. 9. 20.00 BASTARDI 3
21. 9. 17.30 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU 3D
21. 9. 20.00 SUPERCLÁSICO
22. 9. 16.00 O HAJNÉM ROBÁTKOVI
A JELENU VĚTRNÍKOVI

Na Medovém odpoledni 
zahrají kontrafagotisté
Zadní Třebaň - Deváté medové od-
poledne se bude konat 15. září od
13.12 ve Společenském domě v
Zadní Třebani. 
Součástí programu je vystoupení
souboru devíti kontrafagotistů, de-
chového oktetu Harmonia Mozartia-
na Pragensis či dětské muziky No-
tičky. Pro děti je připravena pohád-
ka Tygřík ve stanu vedle Společen-
ského domu.
Včelaři se mohou těšit na přednášku
na téma Apiterapie - přírodní léčba
včelími produkty, Jaroslav Forman
bude předvádět výrobu svíček ze
včelího vosku.
Součástí akce je ochutnávka i prodej
medu, medoviny a medového peči-
va i kviz na včelí téma.               (pef)

Tipy NN
* Výstava obrazů Dalibora Lukáše
bude vernisáží zahájena 12. 9. od
17.00 v Muzeu Českého krasu Be-
roun. Výstava potrvá do 28. 10. (mif)
* Beseda se socioložkou a publicist-
kou Jiřinou Šiklovou se koná 13. 9.
od 19.00 v kavárně Modrý domeček
Řevnice. Vstupné 60 Kč. (šah)
* Burčákobraní se koná 15. 9. od
14.00 na náměstí Sv. Petra a Pavla v
Radotíně. Návštěvníci se mohou kro-
mě burčáku těšit na cimbálovku, di-
xieland, Eliščin band s Janem Buda-
řem a Jana Kalouska.              (kad)
* Pohádkový kabaret Střapaté po-
hádky z kouzelné zahrádky sehraje
16. 9. od 15.00 v zámku Dobřichovi-
ce Liduščino divadlo. (vlc)
* Cestovatelská beseda o Malém
Tibetu se uskuteční 18. 9. od 19.00 v
kavárně Modrý domeček Řevnice.
Promítat se bude filmový dokument
ze zimního pochodu po zamrzlé řece
v Himalájích.       Šárka HAŠKOVÁ
* Na koncert skupiny Vypsaná fixa
se můžete vydat 21. 9. do Černošic.
Koná se od 20.30 v Clubu Kino. (vš)
* Country bál se skupinou Kapičky
se uskuteční 22. 9. od 19.00 v černo-
šickém Clubu Kino. (vš)
* Divadelní představení pro děti s
názvem Ošklivé káčátko hostí 23. 9.
od 16.00 Club Kino Černošice. Hrát
bude divadlo Kaka. (vš)
* Yvonne Sanchez a Pedro Tagliani
budou koncertovat 25. 9. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                (vš)
* Sto dvacet panenek ze sbírky
Řevničanky Ivany Zrostlíkové mů-
žete do 30. září obdivovat v interié-
rech zámku Dobříš. (mif)
* Snímky učitelů a žáků ZUŠ Řevni-
ce i ZUŠ Černošice jsou do konce
září k vidění v řevnického Modrého
domečku a v místním Zámečku.    (ij)
* Výstava Dobřichovice v architek-
tuře konce 19. a první poloviny 20.
století je ve velkém sále a na chodbě
dobřichovického zámku instalována
do 16. října. (vlc)

Konec srpna je v řevnickém Lesním
divadle již několik let vyhrazen Dej-
vickému divadlu z Prahy. Hra Ucpa-
nej system skotského autora Irvine
Welshe je v recenzích zmíněna jako
kontroverzní, nejsprostší kus Dejvic-
kého divadla, balancování na pos-
ledních milimetrech hrany a pod ní. 
Inu, což, podíváme se, čeho všeho
jsou herci z Dejvic schopni, říkala
jsme si cestou do divadla. Osoby a
obsazení slibovaly nevšední podíva-
nou: Bůh - Ivan Trojan, Otec - Miro-

slav Krobot, Gary - Hynek Čermák,
Larry - Petr Vršek a další. Nutno
říct, že označení »nejsprostší kus«
bylo možná ještě jemné. Ve hře vy-
stupují samí antihrdinové (snad mi-
mo Katriony, která je pořád opilá, ze
všeho si dělá legraci,  a tím je vlast-
ně sympatická), kteří se všemožně,
ale ne příliš úspěšně, snaží přebít
prázdnotu svých životů.
Pokud se chcete brodit ve špíně a
beznaději té nespodnější lidské vrst-
vy, lze představení doporučit. Podle

Jany Machalické z Lidových novin
autor našel dramatický potenciál v
tom, že vyhmátl společné téma: zou-
falou neschopnost najít smysl života
a prorazit krustu všeobklopujícího
primitivismu a rezignace. 
Nejsem žádný moralista a když se
kopnu do malíčku o roh mých litino-
vých kamen, umím klít jako námoř-
ník. Ucpanej system je ale jedinou
divadelní hrou, kterou jsem nebyla
schopna dokoukat do konce. 
Helena PeLiKÁnOVÁ, Z. Třebaň

Hvězdou vernisáže byl Václav Hudeček

KAŠPÁRCI V LESE. Vystoupení skupiny Kašpárek v rohlíku v řevnickém
Lesním divadle.                  Foto Petra FRÝDLOVÁ

Vernisáž výstavy kreseb a objektů malířky Jitky Štenclové se konala v
neděli 2. září na Skalce. Samotná výstava je umístěna v interiéru kostelí-
ka sv. Maří Magdalény, avšak vzhledem k velkému zájmu návštěvníků se
vernisáž  odehrála v sále kláštera. O osobnosti a tvorbě výtvarnice pro-
mluvil Richard Drury, předseda výtvarného odboru Umělecké besedy.
Hvězdou vernisáže ovšem byl houslový virtuos Václav Hudeček, přítel vý-
tvarnice, který po úvodním slovu zahrál  úryvky ze tří skladeb. Nabitý sál
jej odměnil bouřlivým potleskem. Poté si návštěvníci prohlédli výstavu -
kolekci  velkorozměrných kreseb a drobných i větších objektů, vytvořených
z papíru, drátěného pletiva, kovu, plastu a dalších materiálů. Centrem
instalace je kruhový objekt vyskládaný z kamenů a cihel. Výstavu je možné
zhlédnout do 31. října.  Text a foto Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

»Nejsprostší kus« jsem nedokoukala...



Strana 5, VŠERADŮV KURÝR  Naše noviny 18/12

Všeradův kurýr

Šestý ročník kuchařské soutěže O
putovní pohár M. D. Rettigové se
bude v sobotu 15. září konat ve
Všeradicích. Do místního Zámecké-
ho dvora se sjedou profesionální
mistři kuchařského umění, aby zde
předvedli své kulinářské dovednosti.
Každý rok vaří profesionální kucha-
ři na konkrétní téma, letos to bude
kachnička na všelijaký způsob. 
Tak, jako každý rok, bude cateringo-
vá společnost připravovat pro návš-
těvníky nejrůznější dobroty, jako na-
příklad pikantní gulášek, přírodní
krkovičku či kýtu se smetanovými
bramborami. Samozřejmě nebude
chybět ani prasátko na rožni, ochut-
nat budete moci kvalitní víno a mí-

chané alkoholické i nealkoholické
nápoje. Chybět samozřejmě nebude
ani všeradické pivo Všerad.
V 11 hodin bude zahájen bohatý kul-
turní program pro děti i dospělé,
včetně soutěží. Můžete se těšit na
kapelu Cirkus Hulata z Příbrami, de-
chovku Nektarka ze Strakonic,
Cluaran hrající skotskou i irskou
muziku, staropražský Třehusk či di-
xielandový Tango band. Děti se bu-
dou bavit s kejklířem Jakubem. Vr-
cholem dne bude lechtivá prvorepu-
bliková divadelní fraška Páni, to bu-
de jízda! Představí se vám v ní herci,
jež znáte z muzikálu Noc na Karlš-
tejně v čele s Lumírem Olšovským.

Sylva ŠkArDová, všeradice

Ve »dvoře« se předvedou kuchaři
VŠERADICKÉ SLAVNOSTI NABÍDNOU BOHATÝ GASTRONOMICKÝ I KULTURNÍ PROGRAM

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 18/2012 (108)

HVĚZDY u PlOtNY. Na loňských kulinářských slavnostech ve Všeradicích předvedli své kuchařské umění herci
Naďa Konvalinková a Oldřich Navrátil. letos bude na pódiu vařit kytarista Jan Matěj Rak.                   Foto ARCHIV

Děti se vozily s hasiči...
První zářijový víkend byl zatěžkáva-
cí zkouškou pro restauraci i galerii
M. D. Rettigové ve Všeradicích.
Společnost PPF tu pro svoje zaměst-
nance pořádala dvoudenní sportov-
ní akci. Na 250 účastníků, včetně
dětí, pěšky putovalo z Dobříše přes
Brdy do všeradického zámeckého
dvora, kde je čekal pozdní oběd. 
Přestože měli v nohách minimálně
13 km, nalezli ještě sílu na další
sportování. Kromě paintballu a mi-
nigolfu ti odvážní vyzkoušeli ještě
jízdu na koni či soutěžili s místními
hasiči. Malé děti byly nejvíc nadše-
né z jízdy v houkajícím hasičském
autě. A jako třešnička na dortu če-
kala na všechny prohlídka zámecké
galerie se stálou expozicí M. D. Ret-
tigové a dalšími výstavami. 
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Pečená kachnička
na portském víně
Ač to na mě není vidět, ráda jím. A
také ráda piji víno, zejména portské.
Protože na všeradických slavnostech
budou mistři kuchaři soutěžit o co
nejlépe připravenou kachnu, jeden
»kachní recept« vám nabízím i já.
Představuje ideální kombinaci dob-
rého masíčka a skvělého pití.
Připravenou kachničku osolíme moř-
skou solí uvnitř i zvenčí a propíchá-
me ostrým nožem po celém povrchu
těla. Dejte pozor, abyste nepropíchli
i maso nebo vlastní prstík!
Kachnu položím na rošt, který jde
umístit do pekáče - ten bude zachytá-
vat uvolňující se tuk. Rošt nemusí
být, ale potom je potřeba tuk slévat.
Vložte kachnu do trouby prsíčky dolů
a pečte dvě hodiny při teplotě 150°C.
Po dvou hodinách kachnu otočte a
pečte ještě 20 – 30 minut při teplotě
175 °C do zlatohněda, dokud není
kůžička křupavá.
Mezitím si v menším hrnci osmažíme
na másle šalotku, vmícháme hladkou
mouku a krátce povaříme. Přidáme 2
dcl vývaru i 2 dcl portského vína a
přidáme rozlámanou anýzovou hvěz-
dičku. Přivedeme k varu a provaří-
me, až se omáčka zredukuje na polo-
vinu. Nakonec omáčku dosolíme, do-
chutíme pepřem a krátce prohřejeme,
aby se chutě propojily. Omáčku scedí-
me, aby byla jemnější a abychom od-
stranili anýz. Kachnu naporcujeme a
servírujeme. Jako přílohu doporuču-
ji dušenou rýži, nejlépe jasmínovou.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

V galerii můžete
vidět makrosnímky
Profesionální fotograf Milan Blšťák
představí ve všeradické Galerii M.
D. Rettigové své jedinečné makro-
fotografie. Snímky nechají návštěv-
níkům nahlédnout do úchvatného
mikrosvěta, který umožní poznat
kouzla přírody, jež jsou všude okolo
nás, jen je nevidíme a mnohdy ani
nevnímáme. Sám autor o své tvorbě
říká: „Na svých toulkách fotografic-
kým světem jsem v roce 1997 obje-
vil nový a neuvěřitelný svět. Svět
drobných a snadno přehlédnutel-
ných detailů, jež vás okouzlí. Svět,
který si žije svým nenápadným ži-
votem, vlastním rytmem a je dobře
ukrytý před očima spěchajícího člo-
věka. Svět, který můžete celý život
míjet a ani jednou se nezastavit -
možná k jeho štěstí, ale určitě k vaší
smůle!“ 
Zastavte se tedy na chvíli a podívej-
te se, co všechno dokáže vykouzlit
příroda kolem nás. Výstava bude
zahájena ve čtvrtek 13. září v 17.00
hodin a potrvá do 28. října.

Sylva ŠkArDová, všeradice

Rádi bychom navázali
na loňské úspěchy
Nový školní rok začal i v Mateřské
škole Všeradice. Některé děti už
svou cestičku do školky znají, jiné
vyrazily prvně. Rádi bychom navá-
zali na úspěchy v minulém roce a
nadále prosazovali poklidnou rodin-
nou atmosféru, přátelské vztahy a
důvěru. Budeme pokračovat v pro-
jektu Bezpečná školka, sbírat »pet
víčka« pro postiženou Lucinku, or-
ganizovat výlety za kamarády do
MŠ Osov, besídky, karneval, barev-
ný týden, loučení s předškoláky, tě-
šíme se na Divadlo Zvoneček... Je
toho hodně, proto si přejeme pevné
zdraví a dětem radostné chvíle v na-
ší školce.         Erika Brůžková, 

Mateřská škola všeradice
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Česká filharmonie zahájila 117. se-
zonu dvěma koncerty v Melbourne,
kam byla pozvaná při příležitosti
znovuotevření koncertního sálu Ha-
mer Hall.  Cesta do Austrálie je pře-
dlouhá, ale  tři sedmihodinové »pří-
skoky« letadly přes Dubaj a Singa-
pur byly více než snesitelné. 
Melbourne je 4 milionové velkoměs-
to s kosmopolitní a velmi přátelskou
komunitou. Na rozdíl od většiny svě-
tových metropolí působí upraveně a
čistě. Hamer Hall, krásný, pod zemí
zapuštěný sál v centru, na nábřeží
řeky Yarra, pojme 3300 posluchačů.
Tři velmi úspěšné koncerty dirigoval
Jakub Hrůša, jenž zaskočil za ne-
mocného Jiřího Bělohlávka. Zazněla
Beethovenova 3. symfonie Eroica a
pak již výhradně český program -
Dvořák, Suk, Janáček a Martinů.
Jako sólisté se představili mladý
koncertní mistr Josef Špaček a zpě-
vák Jan Martiník. Přijetí od pořada-
telů i publika bylo velmi přátelské.

Jindřich KOLÁŘ, Řevnice

Za dětmi chodil posel ze Země Fantazie
MALÍ TANEČNÍCI Z ŘEVNICKÉHO FOLKLORNÍHO SOUBORU KLÍČEK STRÁVILI TÝDEN U ČESKÉHO RÁJE

Filharmonici koncertovali v Melbourne
„PŘIJETÍ BYLO PŘÁTELSKÉ,“ POCHVALUJE SI ŘEVNIČAN JINDŘICH KOLÁŘ

V květnu mě Lída Chroustová oslo-
vila, zdali bych s tanečním soubo-
rem Klíček nejel na letní soustředě-
ní. Má instinktivní reakce učitele na
sklonku školního roku byla: Ne!
Kdy jindy si mám od dětí odpoči-
nout, než o prázdninách? Když pak
Lída napsala, že bude muset soustře-
dění zrušit, pokud k sobě a sestře ne-
sežene žádný mužský element, zže-
lelo se otci dítek a nakonec odevzda-
ně kývl. Týden strávený s Klíčkem
na táboře nedaleko Železnice u Čes-
kého ráje nakonec naplnil mou ideál-
ní představu prázdnin. Už dlouho
jsem neměl to potěšení trávit čas s
tolika dětmi, které jsou ze všeho
nadšené, jsou nesmírně tvořivé a do-
kážou se samy vtipně a chytře zaba-
vit. Balzámem na duši byly okamži-
ky, kdy plně ponořeny do hry a s ur-
putnou snahou zvítězit dokázaly ve
vteřině přepnout, když se někdo z
malých uhodil nebo upadl - vidinu
vítězství bez zaváhání obětovaly to-
mu, aby o onoho nešťastníka bylo
náležitě postaráno. 
Dopoledne se děti pod Lídiným ve-
dením věnovaly tanci a učení se no-
vých písniček, odpoledne byla vy-
hrazena hrám a soutěžím. K dětem
přicházel posel ze Země Fantazie a

přinášel jim zprávy, co je třeba udě-
lat, aby říši zachránily před všeničící
Nicotou. Každému z nás asi utkví v
paměti jiná hra: někomu hledání
jmen tajemných bytostí, jinému
stavba kamenných věží, noční setká-
ní s královnou či vymýšlení panto-
mimických scének. Rekordní tropic-
ká vedra se každopádně postarala o
to, že všichni budeme vzpomínat na
vodní bitvy. Veliký dík za zdar tábo-
ra patří kromě Lídy Chroustové a
Míši Sudkové také Pepovi Liškovi a
všem zúčastněným Klíčníkům.
František chlaň, Zadní Třebaň

Finanční důvody přinutily pořadate-
le hudebního festivalu Berounské
Letorosty odvolat letošní ročník.
Oblíbený festival, který v minulých
letech kromě zábavy přinášel také
významné charitativní příspěvky
neziskovým organizacím v regionu,
se měl konat v polovině září.
„Bohužel je složitá doba a nepodaři-
lo se nám získat dost peněz na po-
krytí rozpočtu akce.  Mrzí nás to, ale
věříme, že se v příštím roce povede
tradici obnovit,“ uvedl zakladatel
festivalu senátor Jiří Oberfalzer. 
Festival Berounské Letorosty má za

sebou sedm ročníků, během nichž se
na břehu Berounky představily de-
sítky známých interpretů a skupin,
jimž aplaudovaly tisíce návštěvníků.
Zároveň se pořadatelům podařilo zí-
skat více než 1,6  milionu korun, kte-
ré putovaly ve prospěch charitativ-
ních organizací a projektů v beroun-
ském regionu. „Na charitu ale dojde.
I bez festivalu podpoří nadační fond
Letorosty obecně prospěšné organi-
zace z regionu Berounska, konkrétně
Svaz tělesně postižených, sbory dob-
rovolných hasičů a jiná sdružení,“
ujišťuje Oberfalzer.

Pořadatelé se rozhodli letošní ročník
festivalu odvolat až po dlouhém
váhání a hledání cest, jak tradici  ne-
přerušit. Festival již v Berouně zdo-
mácněl a byl hodnocen jako jedna z
nejlepších akcí v regionu. „Snažili
jsme se ze všech sil - vím, že se
spousta lidí na Letorosty těšila, ale
bohužel se to letos nepovedlo. Ne-
můžeme si dovolit pořádat akci na
dluh. Věřím, že nás návštěvníci po-
chopí a zachovají nám přízeň,  udě-
láme vše, aby se příští ročník usku-
tečnil,“ uvedl senátor Oberfalzer.
Markéta BOuchalOvÁ, Praha

Do tanečních mohou
manželé i školáci
Taneční kurz pro manželské páry
bude 21. září zahájen v Dobřicho-
vicích. Kromě tanečních pro dospě-
lé, které se budou odbývat v místním
Fürstově sále, přichystali Růžena
Hartmanová se svým partnerem ta-
neční kurzy pro ty nejmenší, přímo v
prostorách školy. 
Náplní kurzu je seznámit děti se
standardními i s latinskoamerický-
mi tanci. V prvním semestru se na-
učí základní kroky a jednodušší va-
riace. „Za nejdůležitější považuji
správné držení těla, cítění hudby,
rytmu a samozřejmě koordinaci po-
hybů,“ říká Hartmanová s tím, že
způsob výuky je přizpůsoben schop-
nostem školáků. „Děti mezi 6 a 11
rokem mají zvýšenou motorickou
učenlivost, rychle a kvalitně se na-
učí velkému množství pohybů,“
tvrdí taneční »mistrová«. 
Kurz bude věkově rozdělen na 6 - 8
a 9 až 11leté žáky. Výuka bude orga-
nizována jednou týdně. Počet dětí v
hodině bude maximálně 20, samo-
zřejmostí je individuální přístup.
Vyučovací hodina začne zahřátím
organismu pomocí různých her, ná-
sledovat bude cvičení zaměřené na
správné držení těla a poté přirozeně
přejde v taneční kroky.   
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Hasiči slavili výročí
Osov – Sto deset let trvání oslavil
první zářijovou sobotu Sbor dobro-
volných hasičů v Osově. 
Od rána se před sokolovnou střídala
družstva místních i okolních sborů
v hasičském útoku. Nejdříve útočily
děti, po nich »dříve narozené« ženy,
jak uváděl plakát, a nakonec muži a
ženy v plné síle. Vyvrcholením byla
ukázka zásahu se starou stříkačkou
taženou koňským spřežením. Ne-
chyběla výstava starých fotografií a
pohárů ze soutěží, vyhrávala count-
ry skupina Šporny. 
„Jen to počasí,“ povzdechl si ke
konci starosta sboru Josef Chvojka
„Celý den to vydrželo a teď začalo
pršet.“ (JoK)  Foto NN J. KOZÁK

VODNÍ BITVA. Děti z foklorního souboru Klíček se na letním soustředění
jaksepatří vyřádily. Foto František CHLAŇ

U PROTINOŽCŮ. Filharmonik, obyvatel Řevnic Jindřich Kolář v austral-
ském velkoměstě Melbourne. Foto ARCHIV

Letorosty nebudou, pořadatelé na ně nemají
„NEPODAŘILO SE NÁM SEHNAT DOST PENĚZ,“ VYVĚTLUJE ZAKLADATEL FESTIVALU
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Městys Liteň požádal o dotaci
Po dlouhém, téměř čtyřletém vyjednávání bylo
dosaženo dohody s majitelem pozemku pro stav-
bu čistírny odpadních vod. Byla vypracována do-
kumentace pro územní rozhodnutí, konalo se jed-
nání se všemi více než čtyřiceti dotčenými orgány
i organizacemi. Zkraje července pak Stavební
úřad v Králově Dvoře odsouhlasil vydání rozhod-
nutí o povolení stavby kanalizace a čistírny
odpadních vod. Na základě toho Městys Liteň po-
žádal o dotaci na stavbu kanalizace a čističky u
Státního fondu životního prostředí.
Pracovníci Městyse Liteň v létě upravovali prost-
ranství u Špejcharu. Zlikvidovali betonové plato
pod novinovým stánkem, uložili nové obrubníky,
upravili prostor pro osazení šachové figury. Také
upravili povrch pod novým odpočinkovým pose-
zením pro turisty. Investované výdaje dosáhly
částky 60 000 Kč. Plánujeme ještě osázení prost-
ranství okrasnou zelení.
Špejchar byl pracovníky Městyse spolu s členy
loutkového divadla v Litni vyklizen, zapojili se i
klienti centra pracovní rehabilitace zdravotně
postižených. Centrum patří k hlavním náplním
činnosti obecně prospěšné společnosti Atelier
Svatopluk. Karel KLIMENT, starosta Litně

Školní rok 2012/2013 byl zahájen v
pondělí 3. září před liteňskou ško-
lou. Sešli jsme se všichni – děti,
jejich rodiče, příbuzní a známí, uči-
telé i zaměstnanci. Jako tradičně za-

zněla na úvod hymna, následoval
projev ředitelky Věry Horké. Přiví-
tala nás všechny a popřála úspěšný
školní rok. Nejvíce pozornosti věno-
vala našim nejmladším, kteří stáli ve
stínu lip s učitelkou  Dášou Karlo-
vou  a moc jim to s aktovkami na zá-
dech slušelo. Poté dostal slovo sta-
rosta Litně Karel Kliment - ten ve
svém projevu mimo jiné připomněl,
co všechno se v minulém školním
roce v naší škole vybudovalo. Nako-
nec jsme se rozešli do tříd. Od úterý
jsme se začali učit podle rozvrhu, jen
odpolední vyučování všem začalo až
od druhého zářijového týdne.
První školní den byl opravdu prvním
pro naše nejmenší, proto s sebou při-
vedli nejen rodiče, ale i prarodiče,
další příbuzné a známé. Děti i rodiče
pak třídní učitelka odvedla do jejich

třídy, tam si společně řekli všechny
důležité věci. Děti si pak šly pro-
hlédnout školní družinu, zatímco
maminky a tatínkové dočasně obsa-
dili místa v lavicích, domluvili se na
některých organizačních záležitos-
tech a přihlásili své potomky do dru-
žiny i na obědy.
Doba vyučování se prvňákům po-
stupně prodlužovala. V úterý a ve st-
ředu bylo vyučování do 9.35 hodin,
ve čtvrtek a v pátek do 11.25 hodin.
Na vyučování každý den navazovala
družina, která má v liteňské škole
provoz do 17.00 hodin.
Slavnostní zahájení se povedlo,
první týden školního roku se nám ta-
ké vydařil. Doufáme v úspěšný a ra-
dostný rok a těšme se - za necelých
deset měsíců budou zase prázdniny.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Hasiči zvou na oslavy
Liteň - Na oslavy 135. založení
SDH Liteň, které se budou konat
15. září, zvou místní dobrovolní
hasiči.
Program v areálu bývalého statku
začne v 10.00 soutěží družstev v ne-
tradičním požárním útoku. Návštěv-
níci se mohou těšit i na prezentaci
výcviku policejních psů, ukázku zá-
sahu hasičů, vystoupení Holek v
rozpuku či soutěž v pití tupláků. Na
své si přijdou i děti. Od 10.00 zahra-
je kapela Index. (mif)

Obří figura byla 
slavnostně odhalena
Obří šachová figura byla před liteň-
ským Špejcharem slavnostně odha-
lena 7. září. Přítomni byli členové
rodiny Daubkovy, dárci figury a ma-
jitelé zámku manželé Leidlovi, sta-
rosta městyse Karel Kliment a něko-
lik desítek Liteňáků. I naše obec se
tak stala součástí unikátního projek-
tu Karlštejnské šachy, který má pod-
pořit turistický ruch. V zajímavých
místech regionu jsou rozmístěny ša-
chové figury - největší a nejtěžší
šachy na světě, každá figura měří od
2,24 do 2,91 metru a váží asi 1,5 tu-
ny!  Městys Liteň a Atelier Svatopluk
pozvali přítomné na prohlídku liteň-
ského Špejcharu, kde byla připrave-
na expozice loutkového divadla,
fotografií i poštovních pohlednic
Litně. Příjemnou atmosféru dotvá-
řela staropražská  kapela  Třehusk.

Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

Prvňáčkům to ve stínu lip moc slušelo
DOUFÁME V ÚSPĚŠNÝ I RADOSTNÝ ŠKOLNÍ ROK A UŽ SE TĚŠÍME NA PRÁZDNINY!

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí 9/2012                

A JE TO! O slavnostní odhalení obří šachové figury se postarali syn Jarmily Novotné Jiří Daubek  a
liteňský starosta Karek Kliment (zprava). Šampaňské otevírá Miloslav Kliment.      Foto NN M. FRÝDL

Městys Liteň pozval 1. září Liteňáky,
kterým není lhostejný vzhled obce a
chtěli zvelebit své okolí, na brigádu.
Na sraz v 8.00 před kinem dorazilo
téměř 20 ochotných občanů, další se
přidávali dopoledne. Nálada byla
výborná, počasí tak akorát – déšť,
který trval od čtvrtečního večera,
přestal právě včas, abychom ne-
zmokli a zároveň se nám dobře pra-
covalo. Přeháněla bych, kdybych
řekla, že tráva a plevel šly ze země
samy, ale při představě, že by naším
protivníkem byla země vyschlá po
urputných vedrech, jsme museli
dešti v duchu poděkovat!
Brigádníkům se za dopoledne poda-
řilo uklidit budovu Špejcharu, vyčis-

tit její okolí, vyplít záhony a vystří-
hat růže před hasičskou zbrojnicí i
obchodním domem; s obrovským
nasazením jsme se pustili i do záho-
nu uprostřed náměstí, ale přestože

se pracovalo bez sebemenší pauzy a
podařilo se vystříhat růže, vyhrabat
nepořádek a vyčistit dlážděné pros-
tory a částečně i travní nálety v oko-
lí »ostrůvku« - práce na náměstí by

bylo ještě spoustu. Nejvíce brigád-
níků, převážně mužů, strávilo dopo-
ledne u sochy Svatopluka Čecha,
kde vše vyhrabali, odstranili poni-
čené železné kolíky i dráty a připra-
vili prostor pro štěrkovou cestu. To
vše za pomoci obecních zaměstnan-
ců s multikárou, kteří odváželi nepo-
řádek! Nesmím zapomenout ani na
opravu střechy hrobky Daubků, kte-
ré se v rámci brigády zhostili profe-
sionálové, pánové Čapek a Doub-
rava. Děkuji všem, kteří přiložili ru-
ku k dílu! Kromě toho, že jsme se
pokusili zlepšit místo, kde žijeme,
stala se brigáda i součástí seznáme-
ní starousedlíků s novými obyvateli
Litně.       Hana LUKEŠOVÁ, Liteň

LiteňskéOKÉNKO

Na obecní brigádu 1. září dorazilo dvacet Liteňáků

PRACANTI. Účastníci liteňské obecní brigády.    Foto Miloslav KLIMENT
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V sobotu 1. 9. se konal ve Svinařích 6. ročník jízdy
malých motocyklů nazvané Svinařský okruh. Na
startu se sešlo 113 nadšenců. Přijeli i kamarádi z
Rakovníka, Příbrami, Lochovic... 
Organizátor akce Michal Skála udělil poslední
instrukce, a šlo se na to!  To byl zážitek, když
všichni nastartovali - otřásala se celá hospoda a
řev musel být slyšet na hony daleko. Trasa byla
vytyčena směr Halouny, Rochoty a Stožec, kde by-
la malá přestávka. Již asi po pěti stech metrech
musel jeden závodník skončit - na štěstí měl cestu
zpátky z kopce, takže ani nepotřeboval pomoc... 
Dále se pokračovalo směr  Pičín. Cesta byla velmi
dobrá, nepršelo, a tak všichni dorazili na druhou 
zastávku v pohodě. Krátký odpočinek a hurá zase
dál, přes Dobříš do Jinců. Zde byla přestávka na
oběd. Zastavili jsme u hotelu Kratochvíl, kde nás
již očekávali. Celé parkoviště u hotelu pokryly
mopedy a jiné malé stroje. 

Po odpočinku zase bystře nasedat na »mašiny« a
pokračovalo se přes Lochovice a Neumětely zpět
do Svinař. Na posledním úseku už začalo pršet,
tak všichni byli rádi, že jsou zpět ve Svinařích,
sice promoklí, ale spokojení a rozesmátí. Trasa
byla dlouhá 63 kilometrů -  je s podivem, že z těch
113 účastníků nedojeli jen tři. Kluci se evidentně
na akci bezvadně připravili. 
Velmi milé bylo vyhodnocení akce Michalem Ská-
lou.  Zabodovali závodníci z Hlásné Třebaně. Eda
Císař byl vyhlášen jako nejtěžší a největší účast-
ník, Karel Tomek zase jako nejstarší. Malý dárek
na památku ale dostali všichni.
Musím pochválit organizaci - vše bylo připraveno
na výbornou. Pořadatelé na silných »mašinách«
objížděli a kontrolovali peloton účastníků a pořád
byli ve střehu. Díky všem, kteří se na této akci po-
díleli a už se těšíme na příště. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Na závěr zaznělo Ach synku, synku...
PRVNÍ ROČNÍK FESTIVALU JARMILY NOVOTNÉ PŘILÁKAL O UPLYNULÉM VÍKENDU DO LITNĚ STOVKY LIDÍ

Eda Císař byl nejtěžší, Karel Tomek zase nejstarší
PRVNÍ ZÁŘIJOVOU SOBOTU SE KONAL ŠESTÝ ROČNÍK JÍZDY MALÝCH MOTOCYKLŮ SVINAŘSKÝ OKRUH

Liteň – Nejméně tři stovky dospě-
lých a stejný počet dětí dorazily do
zámeckého areálu v Litni, kde se v
sobotu 8. září odbýval program v
rámci I. ročníku Festivalu Jarmily
Novotné. Odpoledne patřilo aktivi-
tám v parku: pro děti přichystal Do-
meček Hořovice atrakce a soutěže, u
grotty provedl principál a režisér
Petr Wajsar s čistě pánským soubo-
rem provokativní verzi Prodané ne-
věsty. Jeho ztvárnění Mařenky bude
pro mnohé nezapomenutelné. 
Oficiální zahájení festivalu se ode-
hrálo už dopoledne u hrobky Daub-
kových, která byla při této příležitos-
ti po dlouhé době zpřístupněna. Po-
četné shromáždění si poslechlo sbo-
rové písně v podání Canto Carso z
Řevnic, děti ze ZŠ v Litni zazpívaly
lidové písně. Přítomné dojal proslov
Jiřího Daubka, jehož předkové jsou
zde pochováni. Promluvila i nemlad-
ší z rodu, Tatiana Daubek, která na
festival přijela v roli interpretky – je
totiž špičkovou houslistkou. 
Interiéru této významné architekto-
nické památky postavené roku 1888
podle návrhu architekta Antonína
Wiehla dominuje mramorová socha
Josefa s Ježíškem od J. V. Myslbeka,
stěny jsou vyzdobeny nástěnnými
obrazy a freskami Maxe Pirnera.
Pirner a Myslbek byli součástí dlou-

hé řady umělců, které Josef Šebasti-
án Daubek zval do Litně a jejichž ma-
lířská i sochařská díla kdysi dotváře-
la atmosféru zámeckých prostor. 
Jaká je současná podoba liteňského
zámku zajímalo stovky lidí, pro něž

byla tato památka dlouhou dobu ne-
přístupná. Minulá éra zanechala na
původně barokní stavbě citelné
stopy. Prozatím jsou v přízemí umís-
těny informační panely a fotografie,
dokumentující historii panství a

životy významných členů Daubkova
rodu. Velká část z nich pojednává o
životě a kariéře Jarmily Novotné,
operní hvězdy, již s rodinou Daubků
spojil sňatek v roce 1931.
Večerní galakoncert, jemuž v zámec-
kém sále vévodila fotografie této
umělkyně v životní velikosti, se mi-
mořádně vydařil. Tatiana Daubek,
která zdědila talent i půvab své ba-
bičky, předvedla virtuózní Vivaldiho
koncert, blýskl se i Gonzalo Ruiz na
barokní hoboj, publikum aplaudova-
lo mladým pěvkyním Martině Sehy-
lové a Alžbětě Vomáčkové. Esprit a
energie doprovázejícího souboru
Musica Florea byly nakažlivé. Večer
vyvrcholil dvěma přídavky a na úpl-
ný závěr zazněla oblíbená píseň Jar-
mily Novotné Ach synku synku.   
Odkaz rodu velkých kulturních me-
cenášů Daubků, život a dílo světové
pěvkyně Jarmily Novotné a součas-
nost v podobě její vnučky Tatiany,
hudebnice, jsou pilíři, na nichž ob-
čanské sdružení Zámek Liteň založi-
lo svou činnost. I. ročník Festivalu
Jarmily Novotné byl první velkou
akcí, která dokázala zájem lidí o ten-
to druh kulturních podniků. Zájem i
ohlasy návštěvníků jsou potěšující a
jsou pro organizátory vzpruhou do
dalších ročníků. dita HrAdECKá,

Festival Jarmily novotné, Liteň

Již podesáté se letos 1. září v areálu
dobřichovického zámku konaly vi-
nařské slavnosti organizované Čes-
kým archivem vín a Městem Dobři-
chovice.  Jako každý rok, i letos byla
pro diváky připravena pestrá hudeb-
ní a divadelní produkce. Během od-
poledne hrála na nádvoří k poslechu
cimbálová muzika Sklepnica a na
Křižovnickém náměstíčku dixielan-
dová kapela Steamboat Stompers. 
U kostela si přišli na své děti, pro
které byl připraven Úžasný svět her,
divadlo Studna a určitě nešlo pře-
hlédnout žongléra Peta na chůdách,
který se statečně procházel po krko-
lomné kamenné dlažbě nádvoří. Ani
letos nechyběli tradiční účastníci
slavností, šermíři ze skupiny Alot-
rium a kapela Třehusk se staropraž-
skými písničkami.

Vrcholem slavností byl příjezd císař-
ské družiny v čele s císařem Karlem
IV. v podání Vladimíra Čecha. Ten
udělil titul Vinař roku 2012 rodinné
firmě Znovín Znojmo a ze slosova-
telných vstupenek vylosoval vítěze.
Majitelem luxusní vinotéky se stal
obyvatel Všenor. 
Součástí slavností je každoročně i
večerní hudební vystoupení rom-
ských kapel. Již po několikáté zde
letos vystoupili Terne Čhave, před-
kapelou se jím tentokrát stali Bitu-
men Beat. 
Doufáme, že se návštěvníkům na
slavnostech líbilo a příští rok opět
zavítají do dobřichovického zámku,
aby si užili příjemnou atmosféru a
ochutnali česká, moravská i zahra-
niční vína.    Andrea Kudrnová,

dobřichovice

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK. V liteňském zámeckém parku byla k vidě-
ní provokativní verze Prodané nevěsty, Foto Petra HAJSKÁ

NEJEN VÍNO. V Dobřichovicích jste si mohli pochutnat nejen na vínu - k do-
stání tu byly i výborné sýry. Foto NN M. FRÝDL

BUDE TO TAKHLE! Michal Skála uděluje poky-
ny před startem jízdy. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Luxusní vinotéka se letos stěhovala do Všenor
V DOBŘICHOVICÍCH TEKLO VÍNO PROUDEM - NA KONCI PRÁZDNIN SE TU KONALY DESÁTÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI
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Aktuálně ze Třebaně

Zadní Třebaň – Prosluněné počasí
přálo uplynulou sobotu všem, kteří
zavítali na zadnotřebaňský Ostrov.
Tady se opět po roce konala benát-
ská noc - letos ovšem velmi netra-
diční, neboť její součástí byly závo-
dy pramiček a naopak z organizač-
ních důvodů se nestihlo nazkoušet
žádné divadlo.
Přípravy a organizace závodu prami-
ček se ujal vodácký oddíl Neptun z
Řevnic pod taktovkou tamního sta-
rosty Libora Kvasničky. Ze tří posá-
dek nakonec zvítězila loď bratří Gab-
rielů z Ostrova, na druhém místě do-
jela loď Neptunu a na třetím místě

tým Polní kuchyně na palubě se sta-
rostou Třebaně Stanislavem Balíč-
kem. Poté členové Neptunu povozili
na lodích děti. 
„Myslím, že se závody povedly. Už
teď uvažujeme o tom, že je příští rok
nějak zpestříme, určitě by mohly jet
také dětské posádky,“ uvažoval Libor
Kvasnička.
Mezitím už před hospodou začala
vyhrávat kapela Panoptikum Country
Band a po vodě připlulo jedno netra-
diční plavidlo – polní kuchyň s tep-
lým gulášem a palačinkami, jehož
výrobu zaštítil zadnotřebaňský obec-
ní úřad. V přestávkách hudební pro-
dukce se soutěžilo. Poskládalo se do-
konce sedm dospělých a dva dětské
týmy, mezi nimi domácí, řevnické i
úplně cizí. Všichni měli za úkol na-
příklad házet pet lahví plnou vody,
skládat básničku nebo nosit na lžičce
panáka. Vítězství vybojovali Cap-
tains ve fešáckých námořnických
oblecích, druhý skončil tým Polní
kuchyň a třetí Ostrov. Odměněny
byly také všechny děti. 
Na závěr večera se předvedli metači
ohně s úžasnou ohňovou show. „Teď
už můžeme jít domů, děti nechtěly
odejít dřív, dokud neuvidí show. Moc
se nám to tady líbilo,“ tvrdila  jedna z
odcházejících rodin po desáté večer-
ní. Kapela pak hrála návštěvníkům až
do půlnoci.        Lucie PALIČKOVÁ

Řidičák nemá, ale za volant si klidně sedl
Zadní Třebaň - Nemám! Tak reagoval na žádost policejní hlídky, aby
předložil řidičský průkaz, muž za volantem Fordu Escort kontrolovaný
28. srpna před polednem v Zadní Třebani.
„Pan Z. K. byl hlídkou vyzván, aby předložil doklady,“ řekla velitelka karlš-
tejnských policistů Hedvika Kaslová s tím  že muž ukázal všechny průkazy,
kromě jednoho. „Uvedl, že řidičský průkaz nemá. V policejních evidencích
jsme zjistili, že není držitelem řidičského oprávnění,“ sdělila Kaslová. Hříš-
níkovi byla zakázána další jízda. (mif) 

Na netradiční benátské
noci se rozdával guláš

NA OSTROVĚ ZÁVODILY PRAMICE, HRÁLA KAPELA

Informace o životě a dění v Zadní Třebani 2/2012

Krátce ze Třebaně
* Sběr nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se koná 22. 9. od 8
do 11.00 před obecním úřadem. (lup)
* Ovoce si můžete nechat vymošto-
vat od druhé soboty v září do druhé
soboty v říjnu na zadnotřebaňském
obecním úřadu, vždy od 8 do 12 a od
13 do 16 hodin. (pef)
* Volby do zastupitelstva Středočes-
kého kraje se budou konat v pátek
12. října od 14 do 22.00 a v sobotu
13. října od 8 do 14.00 Volební míst-
nost je na OÚ. (lup)
* V naší obci v prvním pololetí roku
2012 mírně ubylo krádeží oproti
dlouhodobému průměru, stále však
přetrvávají krádeže v odemčených ob-
jektech. Zejména starší lidé by měli
svůj dům zamykat i v případě, že
jdou např. jen na zahradu.           (lup)
* Šest metrů měděných okapů z ro-
dinného domu a k tomu ještě dva
metry měděných svodů u přístřešku
na auto v Zadní Třebani ukradl ne-
známý zloděj. Majiteli tím způsobil
škodu 3.000 Kč.      (mif)

MĚSÍC V PROVOZU. Most přes Svinařský potok v Zadní Tře-
bani je skoro měsíc v provozu.  Jeho okolí už nepřipomíná sta-
veniště, všude je upravený terén a plochy zarůstají vysetou
travou. Obecní úřad zvažuje v budoucnu toto místo ještě zk-
rášlit. Foto NN L. PALIČKOVÁ

ŠKOLA ZAČALA. Patnáct prvňáčků nastoupilo 3.
9. do zadnotřebaňské málotřídky. Děti uvítala nová
ředitelka Jana Nešťáková. Zřizovatel školy, OÚ v
Zadní Třebani,  jí přeje mnoho sil a spokojenosti při
práci a péči o naše děti. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Získá Zadní Třebaň
dotaci na kanalizaci?
Zatím není rozhodnuto, zda Zadní
Třebaň získá dotaci na výstavbu ka-
nalizace. Státní fond životního pro-
středí ČR vypsal dotační výzvu na
kanalizaci v obcích. Zadní Třebaň
podala žádost o dotaci 8. srpna. Žá-
dost byla přijata a na základě výzvy
SFŽP dvakrát doplněna, nyní je
zkoumán obsah příloh. Šance na zís-
kání peněz se zvětšila, žádostí totiž
bylo podáno méně, než se čekalo.
Pokud by obec dotaci získala, zača-
la by s výstavbou kanalizace do
června 2013. Do stejného výkopu
plánujeme umístit také vodovod, což
by byla ideální varianta, záleží však
na podmínkách dotací.
Zveme vás na veřejné zasedání zas-
tupitelstva, které se koná 18. 9. od
19.00 ve Společenském domě. Hlav-
ními body programu bude Základní
a mateřská škola i hlasování o no-
vém provozovateli Společenského
domu.  Stanislav BALÍČeK, 

starosta Zadní Třebaně

KUCHYŇ NA VODĚ. Tuto plovoucí
kuchyň mohli spatřit návštěvníci be-
nátské noci, která se na Ostrově v
Zadní Třebani konala 8. září.

Foto Kateřina BALÍČKOVÁ
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Úřad městyse Karlštejn
přijme do hlavního pracovního poměru 

pracovnici/pracovníka na funkci

MATRIKÁŘKY
Požadované vzdělání: ÚSV nebo 

ÚSO s maturitou

Dále požadujeme: příjemné 
vystupování, bezúhonnost, pracovitost

Zájemci předloží do 25. 9. 2012
ručně psaný životopis
Nástup: od 1. 11. 2012

Bližší informace obdržíte 
na Úřadu městyse Karlštejn
nebo na tel. č.: 311 681 213

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz
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Koně? Celoživotní koníček i práce
TOMÁŠ NOLČ POMÁHÁ DĚTEM Z DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU ZBAVIT SE ZÁVISLOSTI NA DROGÁCH

Lhotka - Tomáš NOLČ žije a hos-
podaří s rodinou v usedlosti býva-
lé formanské hospody z roku 1691
ve Lhotce u Zadní Třebaně. Tre-
néra jezdců a ošetřovatele koní
můžete potkat na nejedné kulturní
akci po okolí - na májích, maso-
pustech či třeba na Svatomartin-
ském posvícení v Letech. 
Jak ses dostal k chovu koní? 
Ke koním mě přivedla moje první
žena Kateřina - oblíbil jsem si je
natolik, že se stali mým celoživot-
ním koníčkem i prací. 
Jak je to už dlouho?
Začátek mého života s koňmi byl v
roce 1987, kdy jsem začal navštěvo-
vat jezdecký klub Zlonice. V roce
1990 jsem si pořídil prvního koně,
klisnu anglického plnokrevníka,
Alenku a postupně jsem rozvíjel své
dovednosti až k podnikatelské čin-
nosti v tomto oboru. Vlastním statek
nad Zadní Třebaní, kde jsem posta-
vil novou stáj s vnitřními i venkov-
ními boxy a zázemím pro majitele
koní. U statku mám třicet hektarů
pastvin a luk. Nyní vlastním čtyři
anglické plnokrevníky, z toho tři
klisny, které jsou březí. Bude-li nám
přáno, jaro bude ve znamení hříbat. 
Která z koňáckých činností tě baví
nejvíce?

Nejradši mám samotnou péči o ko-
ně - výběr  rodičovského páru, péči o
březí klisny, poté o jejich hříbata,
obsedání a výcvik mladých koní i
výcvik jezdců - dětí i dospělých. 
Věnuješ se i hipoterapii, je to tak?
Je. Už několik let spolupracuji s Di-
agnostickým ústavem a Dětským
domovem v Dobřichovicích. Dětem
se snažím pomáhat najít cestu pryč
od závislosti na drogách. V naší stáji
se učí jezdit na koni, vyprávíme si o
koních, o jejich péči, ale také mě
zajímají jejich příběhy. 
Když po několika měsících odcháze-
jí, přeji jim šťastný návrat do života
bez drog. 
Od podzimu chystáte s manželkou

Evou kroužek pro děti. Představ
nám ho...
Byla to myšlenka mé ženy, která pů-
sobí jako učitelka na základní škole
a má zkušenosti s vedením dětí. Cí-
lem bylo skloubení jejích zkušeností
s mými a vytvoření »něčeho« pro
děti, které mají rády koně, chtějí trá-
vit čas v přírodě a posilovat se nejen
na těle, ale i na duchu. Jízda na koni
má blahodárný vliv na fyzickou kon-
dici, eliminuje problémy s páteří a
celkovou pohyblivostí, zlepšuje ko-
ordinaci pohybů, rozvíjí psychickou
zdatnost, aktivně podporuje soustře-
děnost, empatii, rozvíjí schopnost
překonávat a řešit problémy. 
Jezdecký kroužek je určen pro děti

od 6 do 15 let, začátečníky i zkuše-
nější jezdce. Bude zaměřen na vztah
člověka a koně, jejich vzájemnou
komunikaci a celkovou harmonizaci
těla a duše, přírodu, bezpečnost při
zacházení se zvířaty, základy ošetřo-
vání, teoretickou i praktickou výuku
jízdy na koni atd. Kroužek se bude
konat jednou týdně po 2 hodinách. 
Jak vnímáš velkou konkurenci v
»koňském podnikání«?
Nejsem proti konkurenci, mnohdy je
ku prospěchu, aktivuje k diverzifika-
ci činností. Každá stáj má své příz-
nivce, své odpůrce i svou filosofii.

Helena PELIKÁNOVÁ

„Pokud by se Starostové a nezávislí
pod vedením Petra Gazdíka nespoji-
li s TOP 09, nedostali se do Posla-
necké sněmovny a důsledně změnu
zákona neprosazovali, pak by se tou-
to problematikou nikdo nezabýval,“
tvrdí starosta Kvasnička. 
A na co »nové« peníze použije řev-
nická radnice? 
„V oblasti investic jsou peníze potře-

ba na přístavbu školy, školky, úpravu
přednádraží, dokončení kanalizace v
oblasti Vrážky i obnovu starých vo-
dovodních řadů. Samostatnou kapi-
tolou je špatný stav povrchů míst-
ních komunikací. Nemalé prostřed-
ky je třeba investovat do oprav měst-
ských nemovitostí,“ vypočítává
Kvasnička s tím, že peníze je zapo-
třebí uvolnit  také na podporu kultu-

ry, sportu a spolků. „Aby to vše fun-
govalo, potřebovali bychom dostat z
rozpočtu na obyvatele stejně jako
Praha. Ale i současné navýšení je
ohromný pokrok. Nesmíme zapomí-
nat ani na to, že změna RUD se týká
delšího časového horizontu, a tak
bude mít dopad i do dalších voleb-
ních období,“ uzavírá starosta Řev-
nic. Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje 
* Hasičské hry se závody v netra-
diční štafetě a požárním útoku se
konaly 8. 9. ve Skřipli. V konkuren-
ci družstev z nejbližšího okolí obsa-
dily děti z Vižiny ve své kategorii 3.
místo, vyhrály pohár, diplom a kaž-
dý dostal čokoládovou medaili a pi-
tíčko. Pohár přivezly i ženy, kterým
také patří bronz,  muži skončili čtvr-
tí. Jana FIALOVÁ 
* Farmářské trhy se konají 15. a
29. 9. v Dobřichovicích. U zámku
pod lípou si můžete nakoupit od  8
do 12.00.      Vlaďka CVRČKOVÁ
* Sto dvacet panenek ze sbírky
Řevničanky Ivany Zrostlíkové mů-
žete do 30. září obdivovat v interié-
rech zámku Dobříš. (mif)
* Zájezd do Muzea chmele v Žatci
pořádá 15. 9. Obecní úřad Mořinka.
Návštěva bude spojena s pivní de-
gustací. Autobus z Mořinky vyjíždí
v 8.00 hodin. (pef) 
* Dostihový festival se uskuteční
16. 9. od 13.00 na závodišti ve Velké
Chuchli. (pef)
* Druhého setkání historických
traktorů se můžete zúčastnit 22. 9. v
Kuchaři. Součástí akce jsou i soutě-
že v  jízdě zručnosti a orbě.      (pef)
* K dopravní nehodě u Letů ve
směru na Karlštejn byla 31. 8. povo-
lána jednotka profesionálních hasičů
z Řevnic. Nehoda fordu se obešla
bez zranění, auto, které sjelo do pří-
kopu, ale bránilo provozu a hrozilo
převrácením. Hasiči auto zajistili
proti dalšímu pohybu, zpět na silni-
ci jej vrátil jeřáb.   Pavel VINTERA

Komunitní centrum 
otevře herec Javorský
Koněprusy - Herec Vladimír Javor-
ský a hudebník Miroslav Kemel
otevřou 22. září Komunitní centrum
v Koněprusech.
Program nazvaný Otvíráme fest v
prostorách bývalé školy začne od
15.00 divadélkem Nejkrásnější pří-
běh světa. Po společném vystoupení
Kemela s Javorským zahraje od
18.00 podle pořadatelů »pořádně
ostrá kapela« Kosavostra. Návštěv-
níci se dále mohou těšit na ukázky
staré hasičské techniky, výstavu ob-
razů Markéty Kotkové či karetní
turnaj. (mif)

Prsten nechtěl z prstu,
sundali ho až hasiči 

S MANŽELKOU. Tomáš Nolč se ženou Evou a s jedním ze svých koňských
přátel. Foto ARChIV

Kapely Lety mimo a Snails vyhrávaly na druhém Letovském chmelení,
které se v sobotu 8. září konalo v Letech. Na akci, kterou provázelo nád-
herné počasí, se vytočilo téměr 3000 piv ze slánského pivovaru Antoš,
průhonického U Bezoušků a domácího MMX, sněděno bylo přes 1000 jí-
del. Kromě přibližně 1500 návštěvníků přijelo asi 200 cyklistů. Po 20.00
se akce přesunula do restaurace. Pivovar MMX nabídl návštěvníkům čtyři
druhy svých piv a polotmavý speciál z německého pivovaru Berghammer.

Text a foto Robert ChLádEK, Lety

Pilku na železo, štípačky a notnou
dávku šikovnosti a zručnosti museli
v sobotu 8. září použít profesionální
hasiči ze Řevnic, když byli požádáni
místní záchrankou o pomoc se sun-
dáním prstýnku z chirurgické oceli
na oteklé ruce. Mladé dívce po ma-
nuální práci na zahradě začali oté-
kat obě ruce a na jednom z prstů se
jí nepodařilo sundat prstýnek, který
se začal zařezávat do kůže. Po třice-
ti minutách se podařilo hasičům
prst uvolnit.  Text a foto

Bořek BULÍČEK, Řevnice

Skočil do bazénu,
odvezli jej do »špitálu«
Karlštejn - Ke kurioznímu případu
byli na konci prázdnin voláni karlš-
tejnští policisté. 
„Při oslavách na pozemku rodinné-
ho domu v obci Mořina skočil J. D.
do bazénu a udeřil se do hlavy tak
silně, že musel být převezen do ne-
mocnice v Motole s podezřením na
úraz páteře,  uvedla velitelka karlš-
tejnských policistů Hedvika Hájko-
vá. „Případ jsme pouze zaevidovali
- podezření z žádného trestného činu
nebylo zjištěno,“ dodala.           (mif) 

Prezident podepsal, peníze budou...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na chmelení se vypily bezmála tři tisíce piv
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Dobřichovice »smázly« Semice 6:0
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Dobřichovice v kraj-
ském přeboru pokořily Semice i
Sedlčany. Lety přivezly tři body z
Nečína, Zadní Třebaň nedala do-
ma šanci nováčkovi z Kublova.
Dobřichovice, krajský přebor
AFK Semice - Dobřichovice 0:6
Branky: Bošanský 2, Větrovec,
Karda, Švehla, Bláha
Hosté zahájili náporem, ale šance
Švehly, Kalivody ani Bošanského se
neujaly - první gól vsítil v 16. minu-
tě obránce Větrovec po individuál-
ním průniku do pokutového území.
Krátce nato mohli domácí z penalty
vyrovnat, jenže trefili jen tyč. Pak už
se hrálo jen na jednu branku. Dobři-
chovice opanovaly hrací plochu,
dlouhé chvíle vůbec nepůjčily domá-
cím míč a střílely gól za gólem. Pro-
hra 0:6 je pro Semice ještě milosrd-
ná.            Miloslav OMÁČKA
Dobřichovice - Sedlčany 4:1
Branky: Bošanský 2, Kalivoda,
Obermajer
Domácí zahájili náporem a už v 6.
minutě slavili první branku. Za chví-
li však hosté z trestného kopu vyrov-
nali. V 18. minutě se Dobřichovice,
díky Bošanskému opět ujaly vedení -
2:1. Jenže ve 25. minutě zasáhla se-
dlčanská střela ruku domácího hráče:

Penalta! Exekutor se váhavě rozbíhá
a - prudkým nákopem trefuje tyč...
Domácí pak přebrali režii utkání do
svých rukou. Kalivoda ve 40. minutě
přehodil vybíhajícího brankáře hostí
a zvýšil na 3:1. I ve druhém poloča-
se, bylo k vidění několik dramatic-
kých situací, gól však už padl jen je-
den - v 90. minutě trestal chybu v ro-
zehrávce hbitý Obermajer. (oma)
Dobřichovice - Benátky 1:2
Branka: Karda

FK Lety, krajská I. B třída
Nečín - FK Lety 0:3
Góly: Rada, Rosenkranz, Janouš
Lety po opatrném začátku šly v 5.
minutě  do vedení po Radou precizně
kopnutém přímém kopu. Ve 30. mi-
nutě se podruhé měnilo skóre, Ro-
senkranzův přímý kop z úhlu skončil
za zády překvapeného domácího
brankáře. Druhý poločas zahájili do-
mácí náporem, ale byli to hosté, kteří
v 50. minutě vstřelili třetí branku -
nebyla ale uznána. Nečínští se po-
koušeli o zkorigování výsledku, nej-
větší šanci měli v 55. minutě, ale hla-
vička domácího hráče skončila těsně
vedle branky. V 65. minutě bylo roz-
hodnuto: po chytře rozehrané stan-
dardce Rosenkranze se před domá-
cím brankářem ocitl Rada, jeho zblo-
kovanou střelu dorazil do sítě Martin
Janouš. V 76. minutě vyrazil Geissler
střelu domácích nad branku. Hosté
kontrovali a v 78. minutě po přihráv-
ce Rosenkranze těsně minul Rada

domácí branku. Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Votice 0:2
Votice hrající ještě na jaře divizi při-
jeli do Letů pro tři body, a ty po tu-
hém získali. Hosté měli od začátku
převahu, ale první šance se ale zrodi-
la na druhé straně - střelu Rosen-
kranze vyrazil hostující brankář na
roh. Votice měly v 30. minutě gólov-
ku: střela těsně minula domácí bran-
ku. Po přestávce vstřelili domácí gól,
který nebyl pro postavení mimo hru
uznán. V 60. minutě po zaváhání
Rady a Janouše šli hosté do vedení -
0:1. Domácí se pokoušeli o vyrovná-
ní, ale zkušení hosté si svůj náskok
pohlídali a v 85. minutě po rychlém
protiútoku přidali pojistku.          (jik)

Karlštejn, okresní přebor
Osek - Karlštejn 2:1
Branka: Novotný
V první půlce to vypadalo na pěkný
prů..., ale kluky nám o půli v šatně
někdo vyměnil. Nastoupilo »jiné«
mužstvo a od úvodního hvizdu roz-
hodčího hráli super fotbal. Soupeř
byl zaskočen a za celý druhý poločas
vytvořil jen dvě bezvýznamné akce. 
Hrálo se na půlce soupeře. My jsme
dali bohužel jen jeden gól z penalty.
I když šancí bylo hodně, vyrovnat se
nám nepodařilo. (vlau)

ŘEVNICE, III. třída okresní soutěže
Řevnice – Drahelčice 3:2
Branky: Wrobel 3
Zbuzany - Řevnice 2:0

OZT, III. třída okresní soutěže
OZT - Kublov 4:0
Branky: Prušinovský 2, Bacílek,
Soukup
Téměř z poloviny jiná sestava, než v
úvodním kole, nastoupila proti no-
váčkovi z Kublova. Ten ale nezna-
menal pro Ostrovan větší nebezpečí.
V první půli domácí převahu vyjádři-
li jedním gólem, ale druhá půle rozp-
týlila obavy o výsledek. Opět se uká-
zalo, jak důležitá je přítomnost Pruši-
novského, který konto soupeře zatížil
dvěma brankami. Bohužel si na kon-
ci zápasu přivodil svalové zranění a v
dalších zápasech bude chybět. (Mák)
Svatá - OZT 1:2
Branky: Görög
Třebaňský gólman chytil domácím
penaltu. (Mák)

VŠERADICE, III. třída
Všeradice - Cerhovice B 3:0
Všeradice - Vižina 8:0 (3:0) 

VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Vižina - Neumětely 1:1 
Branka: Blovský
Domáci sahali po třech bodech, Bě-
lohlávek ale »zazdil« penaltu.     (jaf)
Všeradice - Vižina 8:0 

NEŠKODNÝ KUBLOV. V prvním domácím mistráku si fotbalisté Zadní
Třebaně poradili s Kublovem 4:0. Foto NN M. FRÝDL

Řevnice - V neděli 2. září zahájila
II. liga národní házené, Řevnice
hostily nováčka ze Záluží. 
Řevnice - Sokol Záluží 19:21
Sestava a góly: Zelený, Buzek, Lein-
weber, Smrčka, Knajfl, Hartmann
Petr, Lenfeld, Zavadil 3, Hartmann
Jan 6, Knýbel 5, Stříž 2, Štěch 3
Vývoj prvního poločasu jsme doká-
zali ještě zvrátit ve svůj prospěch,
ale ve druhé půli nás opustila muška
a body jsme hostům darovali. 
Toto mj. psali o zápase ve svém zp-
ravodaji hosté ze Záluží: „…Poně-
kud kontroverzní moment přišel zh-
ruba 8 minut před koncem poločasu,
kdy nejprve rozhodčí vykázal mimo
hřiště jednoho nespokojeného domá-
cího fanouška a poté se strhla hádka

nejen mezi domácími a rozhodčím,
ale hádali se domácí hráči mezi se-
bou a svými příznivci. Po této »kul-
turní« vložce se opět mohlo hrát...“

František ZAVADIL
Osek - Řevnice 18:22 
V dalším kole 9. 9. přivezlo áčko
všechny body z Oseka.

Oblastní přebor
Řevnická družstva hrající oblastní
přebor jela v sobotu 8. září na praž-
ské Spoje.
Spoje Praha - Řevnice koeduk. 2:2
Branky: Humlová B., Smrčková
Spoje Praha - Řevnice B 18:17 
Branky: Štech 11, Veselý 3, Je-
línek 3
Do utkání mužů nastoupili naši v do-
rostenecké sestavě za výpomoci
Milana Hartmanna, Vráti Hrubého
st., Jakuba Štecha a Michala Vese-
lého. Vedli si výborně - celé utkání
vedli, ale vedení nakonec neudrželi.
Spoje Praha - Řevnice st. žáci 16:9

Branky: Edl 3, Sedláček 3, Huml 3
Kluci bez opor, které přešli do doro-
stu, toho příliš nepředvedli a po cel-
kem vyrovnaném poločase odešli
poraženi.
Spoje - Řevnice st. žačky 8:16
Branky: Humlová B. 8, Kecová 5,
Schýbalová 3
Pro někoho překvapivý výsledek...
V pěkné střelecké formě se předved-

la mladší sestra Humlová. Díky je-
ím osmi brankám mohla naše děvča-
ta slavit zasloužené vítězství.
Spoje Praha - Řevnice dorost 9:24
Branky: Kraus 8, Veselý 6, Jelínek
4, Holý 4, Bíl 2
Očekávaný souboj dorostenců nebyl
žádným soubojem, soupeř nekladl
takřka žádný odpor. Došlo i na různé
improvizace...                  Petr HOLÝ
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Hráči se hádali mezi sebou i se svými příznivci...
DRUHOLIGOVÍ HÁZENKÁŘI ŘEVNIC ZAHÁJILI MISTROVSKOU SEZONU PORÁŽKOU S NOVÁČKEM ZE ZÁLUŽÍ

Karlštejnští oslaví
výročí svého oddílu
Karlštejn - Osmdesáté výročí za-
ložení svého fotbalového oddílu
budou slavit 15. září v Karlštejně.
Program začne v pravé poledne ut-
káním místních žáčků. Diváci se
mohou těšit na ukázku sportovního
aerobiku či na yvstoupení hlásnotře-
baňských Holek v rozpuku. Od
14.30 změří síly mužstva starých
gard Karlštejna a Strahova 1830, za
které hrají takoví borci jako Ivan
Hašek, Jiří Novotný či Ivo Ulich.
Od 16.30 se pak v mistráku utká
domácí Karlštejn s Horymírem Neu-
mětely. Oslavy vyvrcholí společen-
ským večerem, který začne v 19.30.
„Přijďte, posedíme, popijeme, pojí-
me a poklábosíme,“ zve předsedky-
ně oddílu Vlaďka Autratová.     (mif)

Kdy a kde hrají příště
15. 9. 15.00 Řevnice - Podlázky 

16. 9. 10.30 Řevnice - Raspenava 

Kdy a kde hrají 
Dobřichovice, krajský přebor
Louňovice - Dobřichovice 16. 9. 16.30              
Dobřichovice - Ovčáry 23. 9. 16.30 
FK LETY, krajská I. B třída
Hořovicko B - FK Lety 16. 9.16.30
FK Lety – Březnice 23. 9. 16.30
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Neumětely 15. 9. 16.30
Praskolesy - Karlštejn 22. 9. 16.30
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - V. Přílepy 15. 9. 16.30  
Třebotov - Řevnice 22. 9. 16.30 
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT - Srbsko 15. 9. 16.30 
Hudlice - OZT 23. 9. 16.30 
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Vižina - Rpety 15. 9. 13.30       
Felbabka - Vižina 23. 9. 14.00       
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Chyňava - Liteň 16. 9. 16.30
Liteň - Stašov B 23. 9. 16.30


