
Poberouní – Na Česko dolehla
prohibice. Zákaz prodeje tvrdého
alkoholu začal platit 12. září, mi-
nulý čtvrtek byl zakázán také jeho
vývoz za hranice. 
Lahve s obsahem alkoholu nad 20 %
zmizely z obchodů, barů i restaurací.
Není jisté, kdy zákaz skončí, podle
ministra financí Miroslava Kalouska
to už ale nebude trvat dlouho.
Lidé v našem kraji se s prohibicí vy-

rovnávají různě. Někteří si jeli na-
koupit tvrdý alkohol ještě večer v
den zákazu. Třeba v řevnické prodej-
ně Žabka ho bez problémů prodali
ještě v půl osmé večer, podobně jako
v letovské Bille. 
„Asi v osm hodin jsem si tady koupil
whiskey, tvrdý alkohol z prodejny už
ale vyklízeli,“ řekl Ondřej Nováček
z Řevnic. „Mně zákaz nijak zásadně
neovlivnil, nějaké zásoby mám ještě
doma,“ dodal. 
Zákaz neřeší ani Kateřina Balíčková
ze Zadní Třebaně: „Tvrdý alkohol
piju jen výjimečně, na oslavách a v
malém množství. To, že si nyní nelze

koupit domů lahev, mně nevadí.“
Největší problémy tak měli lidé, kte-
ří si na toto období naplánovali osla-
vu jubilea či svatbu v restauraci - mu-
seli se bez tvrdého alkoholu obejít.
»Suchý zákon« více než jednotliv-
cům uškodí samozřejmě majitelům
restaurací a hospod. V některých se
ale zatím zákaz tolik neprojevil –
stoupla totiž poptávka po pivu, vínu
a šampaňském. „Co se dá dělat, tady
si dám pivo, panáka až doma,“ řekl
jeden z návštěvníků řevnické restau-
race U Rysů. Podobně to dělají všu-
de. „Byla jsem týden na školení a
večer jsme zašli do baru. Kolegyně

byly na víně a ovocném pivu,“ sděli-
la Martina z Řevnic. 
Nejhůře jsou na tom specializované
obchody a bary, které prodávají na-
příklad kvalitní rumy, některé z nich
musely pozměnit nabídku nebo do-
konce na čas zavřít.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger
vyhlásil prohibici kvůli tomu, že už
24 lidí v republice zemřelo po požití
alkoholu, v němž se nacházel meta-
nol, další pacienti skončili v nemoc-
nici. „Prohibice v této míře je ne-
smyslné populistické gesto, navíc se
míjí účinkem,“ myslí si Jiří Šafránek
z Dobřichovic. (Dokončení na str. 11)

Paraglidistka »ztroskotala«
v lese, zachránili ji hasiči
Všenory - K záchraně paraglidistky, jenž »zt-
roskotala« v korunách stromů nad Všenory, by-
li 19. září voláni řevničtí profesionální hasiči.
Žena visela v přibližně desetimetrové výšce. „Po-
té, co jsme v lese našli místo pádu, navázali jsme
s paraglidistkou kontakt a zjistili, že není zraně-
ná,“ uvedl hasič Pavel Vintera. Záchranný vrtul-
ník, který mezitím dorazil, tedy mohl být odvo-
lán. „Na strom vylezl člen lezecké skupiny a do-
pravil ženu na zem,“ řekl. „Následně byl vypro-
štěn i padák,“ dodal. (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Caparti ve sklepě brečeli - strana 2
* Dalí v Dobřichovicích! - strana 3             
* Kuchaři se trumfovali dobrotami 

z kachničky - strana 5

Karlštejn – Významné jubileum
slaví 30. září známý zpěvák a oby-
vatel Karlštejna Pavel Vítek. 
Kromě jiného si ke svým padesáti-
nám »nadělil« narozeninový recitál
s názvem Mít sen a jemu se vzdát,
který se konal uplynulý pátek v Ry-
tířském sále hradu Karlštejna.
Komu se podařilo získat vstupenky,
opravdu si užil. „Vyprodaný sál,
spousta dárků a milých hostů. Dě-
kuji všem, na ten večer budu dlouho
rád vzpomínat,“ řekl spokojený Pa-
vel Vítek po koncertě. Lidi se bavi-
li, zpívali s oslavencem a nechtěli

ho pustit z jeviště. Líbili se hosté
Leona Machálková, skupina Kale či
dětský sbor Chorus Angelus.
Pavel Vítek, který už sedm let účin-
kuje s poberounskými ochotníky v
muzikálech Noc na Karlštejně a Po-
střižiny, se nezastaví ani v nejbliž-
ších dnech: na konci září ho čekají
Světáci a muzikál Pomáda, v nichž
účinkuje, zazpívá také na Karlštejn-
ském vinobraní. TV Barrandov na-
točila k jeho jubileu dokument s
názvem Legendy televizní zábavy,
který odvysílá 29. září ve 21.50 ho-
din. Lucie PALIČKOVÁ

PO DESETI LETECH. Výroční Koncert na mostě, který měl připomenout katastrofální povodně před
deseti roky, se konal v sobotu 22. září v Letech. (Viz strana 9) Foto NN M. FRÝDL

»Kanálové« zloděje
chytila kriminálka
Poberouní - Řevnice. Černošice.
Hodyně. Drahlovice. Skuhrov.
Velký Chlumec. Hostomice. Tam
všude i v mnoha dalších obcích uk-
radly dvě ženy a jeden muž desít-
ky kanálových poklopů. Teď je
vypátrali berounští kriminalisté. 
Škoda, kterou trojice zlodějů způso-
byla, policisté odhadují na 400 tisíc.
„Kriminalisté obvinili tři pachatele -
ženy ve věku 41 a 42 let i šestatřice-
tiletého muže - z krádeže,“ uvedla
mluvčí berounské policie Lenka
Uriánková. Teď jim hrozí až několi-
kaleté vězení. „Za krádež mohou
dostat dva roky, v tomto případě ale
bude hrát roli i to, že se jedná o reci-
divu a že šlo o spolupachatelství,“
řekla iDnes mluvčí berounských po-
licistů Marcela Pučelíková.       (pef)

Pančovaný alkohol. Mrtví »pijáci«. Prohibice! 
ČESKO ZAŽÍVÁ »VÝJIMEČNÝ STAV« - LAHVE S OBSAHEM ALKOHOLU NAD 20 % ZMIZELY Z OBCHODŮ I HOSPOD

25. září 2012 - 19 (580) Cena výtisku 7 Kč

Hasiči dostali prapor 

Pavel Vítek oslavil padesátiny zpěvem. Jak také jinak...?

Čtyři nešťastníci si chtěli vzít
život, třem se to podařilo
Poberouní - Pět dnů, čtyři sebevraždy. Taková
je zářijová »bilance« řevnické záchranky.
„V pátek 14. 9. jsme vyjížděli k oběšenému mla-
díkovi do Zadní Třebaně, v sobotu 15. 9. ke star-
šímu muži, který vyskočil z okna v Dobřichovi-
cích,“ uvedl majitel záchranné služby Bořek Bu-
líček. „V obou případech už mohl lékař konstato-
vat jen smrt. Její přesné příčiny odhalí pitva,“ do-
dal s tím, že pomoci nebylo ani muži středního vě-
ku, který se oběsil 19. 9. v Solopiskách. Zachránit
se naopak povedlo sedmadevadesátiletou ženu z
Dobřichovic, jež 17. 9. spolykala prášky.      (mif)

JUBILANT. Pavel Vítek.     
Foto Michaela FEUEREISLOVÁ
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Historickou stříkačku přitáhl starý zetor
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LITEŇ V POLOVINĚ ZÁŘÍ OSLAVIL 135. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Celodenní oslavy pořádané u příleži-
tosti 135 let činnosti SDH Liteň a
spojené s akcí Loučení s létem 2012
se konaly 15. září. 
Program na nádvoří zámeckého areá-
lu začal netradiční soutěží v požár-
ním útoku družstev mužů z Litně,
Drahlovic, Svinař, Vrančic a Zadní
Třebaně. Po ní byly oslavy slavnost-
ně zahájeny. Nejprve starosta liteň-
ských hasičů Josef Münzberger uvítal
návštěvníky. Starosta Litně Karel
Kliment poděkoval sboru za jeho čin-
nost při zásazích i dalších aktivitách,
jako jsou soutěže a prezentace hasič-
ské činnosti. Sboru popřál i Milan Rů-
žička, zástupce Okresního sdružení
hasičů Beroun a senátor Jiří Oberfal-
zer, který předal sboru finanční dar.
Překvapením bylo představení nové-
ho hasičského praporu sboru, který
byl pořízen díky finanční podpoře
městyse Liteň a Středočeského kraje.
Hned následovalo další překvapení -
ukázka zásahu se zrenovovanou mo-
torovou stříkačkou značky R. A.
Smekal Slatiňany z roku 1935. Napo-
sledy byla v provozu téměř před pa-
desáti lety, ale díky velkému úsilí ji
liteňští hasiči s pomocí místních ře-
meslníků uvedli do původního stavu.
Stříkačka byla na oslavy dotažena
zrenovovaným traktorem Zetor 3011

a liteňští hasiči si pořídili i dobové
obleky, aby byla ukázka hašení co
nejoriginálnější.
Po zdolání požáru dřevěné makety
domečku následovaly další ukázky.
Dovednosti z oboru kynologie před-
vedli příslušníci Policie ČR – Letiště
Praha Ruzyně. Ukázka byla zaměře-

na na nález výbušného zařízení. Další
ukázku, tentokrát dopadení pachate-
le, si připravili příslušníci Krajského
ředitelství Policie ČR. Návštěvníci si
mohli prohlédnout policejní auto,
služební psy, miny, výbušniny a vy-
zkoušet speciální oděv pyrotechnika.
Mezi přestávkami ukázek k tanci a

poslechu zahrála Helén a její přátele,
děti mohly zhlédnout divadélko, užít
si ve skákacím hradu, navštívit vý-
tvarné a výrobní dílničky a zúčastnit
se her i soutěží. K vidění byla dále
ukázka záchranné služby Asociace
samaritánů ČR, která předvedla sta-
bilizaci zraněného cyklisty s násled-
ným transportem do nemocnice. Na
odlehčenou zatančily Holky v rozpu-
ku a hořovické mažoretky. Mezitím
se jednotka SDH Liteň připravila na
další ukázku - zdolání požáru hořící-
ho automobilu. Návštěvníci mohli v
akci vidět liteňskou cisternu - Tatru
148, která je už sice také historická,
ale stále udržovaná k výjezdům.  Po
uhašení požáru si děti mohly zastříkat
z proudnic a nasadit hasičské helmy.
Pro hladovce a žíznivce byly připra-
veny další disciplíny. Jednalo se o pití
tupláků brčkem a konzumaci hovězí-
ho guláše, který bylo nutné zapít vel-
kým pivem. Nechyběla ani soutěž v
hodu sudem od piva. 
Během dne si návštěvníci mohli pro-
hlédnout fotodokumentaci SDH Li-
teň, jeho techniku i vybavení a spou-
stu dalších hasičských vozidel. Od
sedmé hodiny večerní pak zahrála
bigbeatová kapela Index. Děkujeme
všem, kteří se na akci podíleli. 

Jiří HRÁcH, velitel SDH Liteň

Letošní druhý autobusový zájezd
pro zájemce ze Zadní i Hlásné Tře-
baně, Řevnic, Litně a Měňan uspořá-
dali 8. 9. zadnotřebaňští zahrádkáři.
Vyrazili jsme v 7.00 od kapličky -
tentokrát do oblasti západočeských
lázní a městeček kolem Karlových
Varů. Ve tři čtvrtě na deset jsme
dorazili do malebného Lokte nad
Ohří. Po klenutém mostě nad řekou
jsme přicházeli do města a objevil se
nám pohled na středověký hrad zali-
tý ranním sluncem. Po fotografování
jsme vkročili na náměstí a kolem ko-
stela sv. Václava stoupali po scho-
dech ku hradu. Ujala se nás sličná
průvodkyně a pověděla nám o histo-
rii objektu ze 13. století, který až do
roku 1959 sloužil jako vězení.
Ženy zaujala expozice porcelánu z
porcelánek v okolí Lokte; dnes je
jich většina uzavřena. Děti se zase
mohly bát ve sklepeních, kde na ně
čekala ukázka útrpného práva. Pohy-
blivé figuríny, vzdechy a sténání do-

dávaly expozici na autentičnosti, až
se někteří caparti rozbrečeli. Po pro-
hlídce hradu bohužel nezbylo mno-
ho času na prohlídku malebného ná-
městí, kde se natačela část filmu
Casino Royal. Tak alespoň rychlá

ochutnávka místní zmrzliny a hurá
zpět do autobusu.
Cestou krásným kopcovitým krajem
plným lesů, luk a pastvin, na kterých
se pásla stáda  krav, jsme přes pří-
rodní rezervaci Kladská dorazili do

Kynžvartu, kde jsme měli domluve-
ný oběd. Po něm nás autobus převe-
zl na prohlídku klasicistního zámku
Kynžvart, jehož majitelem byl kníže
Metternich, v letech 1821-1841 kanc-
léř habsburského domu. Po válce se
stal zámek majetkem státu a byl ná-
kladně restaurován.
Po prohlídce jsme odjeli do nedale-
kých Mariánských Lázní. Proběhli
jsme sady architekta Václava Skal-
níka, podívali se na pomník osvobo-
ditele »Mariánek« generála Pattona
a kolem rybníčku s fontánou zamíři-
li ke kolonádě. Tam jsme ještě za-
koupili výborné lázeňské oplatky a
pomalu se přesunili k fontáně, která
v 17.00 měla produkci na hudbu Jo-
hanna Strause. Po úchvatném vod-
ním představení jsme cestou k auto-
busu stihli kafíčko s tiramisu a vyra-
zili k domovu. Výlet zadnotřebaň-
ských zahrádkářů se vydařil a již se
těšíme na ty další. Richard VOtík, 

ZO ČSZ Zadní třebaň

Řevnice - Plný autobus páťáků a
dvě učitelky ZŠ Řevnice odjely v
půlce září na školu v přírodě. Děti
se měly poznat a skamarádit s no-
vými spolužáky, kteří k nim pře-
stoupili ze zadnotřebaňské málo-
třídky. 
Školáci strávili týden v nádherných
Lužických horách, v Jiřetíně pod
Jedlovou. Dopoledne se učili, odpo-
ledne se účastnili celoturnusové hry
Tři mušketýři. Protože francouzský
král Ludvík XIII. potřeboval novou
gardu, vyráběly si děti uniformy, vlaj-
ku, stavěly zámek pro královnu...
„Byla jsem moc spokojená s přístu-
pem dětí. Na slovo poslouchaly vy-
chovatele, pohotově reagovaly na

všechny pokyny. Bavilo je i starat se
o kamarády při službě v jídelně,“
řekla učitelka Ludmila Chroustová. 
Večery  páťáci trávili různě - mohli
se vyřádit na diskotéce, hráli hry ne-
bo si lámali hlavy nad vědomostní
soutěží. 
Počasí výpravě první dny přálo. Pak
se sice malinko ochladilo a přišly i
přeháňky, ale děti i učitelky po pří-
jezdu jen zářily spokojeností a nad-
šením z prima stráveného týdne. 
„Měli jsme se báječně. Program byl
tak zajímavý, že místo abych si užila
volna po dopolední výuce, zapojo-
vala jsem se s dětmi, aby mi nic ne-
uniklo,“ dodala Chroustová.

Petra FRÝDLOVÁ

Školáci vyráběli uniformy a stavěli zámek pro královnu

JAKO KDYSI. Liteňští hasiči v dobových uniformách při ukázce zásahu s
motorovou stříkačkou z roku 1935. Foto Jiří HRÁCH

NA CESTĚ ZA ZÁŽITKY. Účastníci zářijového zájezdu zadnotřebaňských za-
hrádkářů. Foto Richard VOTÍK

POD JEDLOVOU. Řevničtí páťáci na škole v přírodě v Jiřetíně pod Jed-
lovou.  Foto Ludmila CHROUSTOVÁ

Caparti se ve sklepeních hradu Lokte rozbrečeli
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI POŘÁDALI AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO LÁZNÍ A MĚSTEČEK V OKOLÍ KARLOVÝCH VARŮ
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V Dobřichovicích se »usadil« Dalí
MALÍŘ TOMÁŠ BÍM VE SVÉ KAVÁRNĚ VYSTAVUJE DÍLA GENIÁLNÍHO SURREALISTY I JEHO FOTOGRAFICKÉ PORTRÉTY
Dobřichovice - V dobřichovické
kavárně Café Bar Bím se 13. září
konala vernisáž výstavy salvadora
Dalího - Božská komedie. A také
fotografa Václava Chocholy, který
legendárního malíře ve svých dí-
lech  mnohokráte zvěčnil.
Božská komedie  představující nebe,
peklo, ráj je velmi působivým dílem,
které nenechá chladným žádného z
návštěvníků výstavy. Tak jako sám
autor, významný surrealista, jenž se
nebál své fantazie představit světu i
přes to, že byly mnohdy »šíleně ge-
niální«. Hořící žirafa, roztékající se
hodiny, sloni na tenoučkých nož-
kách... jsou výrazem jeho naprosté
umělecké svobody, kterou si získal
světový věhlas i oblibu milovníků
umění. 
Salvador Dalí se nám může zdát
morbidní, šílený, nepochopitelný či
naopak úžasný, geniální, technicky
dokonalý. Jedno mu ale upřít určitě
nemůže nikdo: pro svou fantazii a
uměleckou svobodu bude navždy
nezapomenutelný. A nezapomenu-
telnou výstavu, o které jsem si po-
vídala s Tomášem BÍMEM, mohu
jen doporučit.
Výstava Salvadora Dalího v Dobři-
chovicích je docela netypické sous-
to. Jak nápad vznikl?
Majitelem vystavených děl je Zde-

něk Kočík. Má stálou expozici obra-
zů a grafik S. Dalího a A. Muchy na
Staroměstském náměstí v domě U
Bílého jednorožce. Protože jsme již
delší dobu přátelé, a navíc bydlí ve
Všenorech, byl častým návštěvní-
kem kavárny i několika našich verni-
sáží. Líbila se mu atmosféra, a tak
přišel s návrhem, že by nám mohl
část své pražské expozice Salvadora
Dalího zapůjčit.
Dobřichovická výstava má několik
částí - fotografickou, malířskou a
navíc také expozici plastik. Můžete
je přiblížit? 
Pro tuto výstavu, která je bohužel
omezena prostorem, jsme vybrali
snímky Václava Chocholy, jenž v
60. letech minulého století Salvado-
ra Dalího fotografoval. Dále ilustra-
ce k Božské komedii a také několik
grafických listů, keramické dlaždice
a porcelánové talíře, které Dalí vy-
tvořil na konci svého života. Celkem
tu návštěvníci mohou vidět více než
čtyřicet exponátů. Sice to je zlomek
rozsáhlého díla Salvadora Dalího a
rozmanitost jeho tvorby  mohou jen
naznačit, nicméně i tak si myslím, že
výstava je zpříjemněním výstavní
sezony v Galerii Bím. Ostatně,
přijďte se podívat - všechny vás tím-
to srdečně zvu k návštěvě naší gale-
rie. Helena PelIKÁNOVÁPŘÁTELÉ. Zdeněk Kočík a Tomášové Bímové, otec se synem. Foto ARCHIV

Slunečné počasí, nadšení prodejci a
procesí lovců pokladů. Takový byl
čtvrtý Garážový výprodej, který se v
Černošicích konal druhou zářijovou
neděli. Zúčastnilo se ho 27 prodáva-
jících a přes 130 nakupujícících z
Černošic, Dobřichovic, Radotína,
Řevnic i Zbraslavi. Lovci pokladů se
pohybovali po městě až do třetí ho-
diny odpolední, kdy se oficiálně pro-
deje zavíraly. 
Ve Zvonkové ulici jsme fungovali
jako výdejna mapek - rozdali jsme
přes sedmdesát výtisků. Také prode-
je šly náramně, kromě mnoha plyšá-
ků, stojanu na víno, hrnečků, obleče-
ní pro děti i dospělé jsme prodali
krásnou pramici. Za novým majite-
lem poputuje do Řevnic. 
Jozef Helmeczy z Mokropes se za-
pojil poprvé a po skončení akce ne-

šetřil slovy chvály. Prodal dokonce i
dýně hokaidó, které na svůj prodej
umístil jen jako dekoraci. Plánuje, že
přes zimu vyklidí sklep a nachystá se
na jarní prodeje. Radim Uzel už ko-
lem 11.00 hlásil, že prodal polovinu
věcí a příště se zúčastní zase! 
„Garážový výprodej byl užasný.
Udali jsme spousty věcí. Zúčastníme
se i prodeje kamarádů v sousedních
Dobřichovicích,“ komentoval svou
druhou účast Faical Bachiri. Poprvé
se letos zapojili i obyvatelé osady
Jedličkovy lázně, kteří pro své pro-
deje využili proluky mezi chatkami.
Nápad s prodejem mezi vraty se líbí
- na jaře se podobné akce budou ko-
nat i v Řevnicích, Zbraslavi a Rado-
tíně. Informace najdete na adrese
www.garagesalecernosice.cz. 

Bára VeselÁ, Černošice

Letní soutěž vyhrály Bouřkové mraky Karla Ráže
Třicet šest fotografií čtenářů Našich
novin se zúčastnilo soutěže Léto

2012. Témata byla různá: od mračen
se zapadajícím sluncem po exotické

obrázky tygrů mlsajících šlehačku a
slona v lese. Porotě se nejvíce líbil
snímek Karla Ráže z Letů nazvaný
Bouřkové mraky. Na druhém místě
je Bublina Dáši Snopkové ze Zadní
Třebaně, bronz si odnáší Balon Zde-
ny Jindrové ze Třebaně Hlásné. 

Děkujeme všem za účast - vítězové
si mohou po telefonické domluvě
(724 135 824) vyzvednout ceny v
redakci. Všechny soutěžní fotografie
si můžete prohlédnout na stránkách:
http://www.nasenoviny.net/indexfo-
to.php?start=0&&akce=245. 

Josef KOZÁK

VYHRÁLY. Vítězné snímky fotografické soutěže: Bouřkové mraky Karla Ráže, Bublina Dáši Snopkové a Ranní let Zdeny Jindrové

Pramice prodaná »mezi vraty« poputuje do Řevnic

RAČTE SI VYBRAT! Na čtvrtém Garážovém výprodeji v Černošicích bylo k
dostání vše, nač si vzpomenete. I oblečení... Foto Petr KUBÍN
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Dobrodruh vyprávěl o Himalájích
KOLIK KOUTŮ, KAM NEDOSÁHLA RUKA KONZUMU, JEŠTĚ NA ZEMI ZBÝVÁ? A JAK DLOUHO VYDRŽÍ?
Davida Malece a jeho cestovatel-
skou besedu Pochod po zazmrzlé ře-
ce v Himalájích hostil 18. září Mod-
rý domeček v Řevnicích.
Kavárna byla zaplněna především
cestovateli. Přednáška s projekcí
byla výjimečnou možností nahléd-

nout do života odlehlých ladackých
a zanskarských komunit během
dlouhé  a tvrdé zimy. Přechod přes
ne zcela zamrzlou řeku je podle ces-
tovatele a dobrodruha  Malece jedi-
ný způsob, jak se ze Zanskaru dostat

do civilizace. Povídání, které trvalo
téměř dvě hodiny, bylo zajímavé a
filmový záznam i fotografie pouta-
vé. Nemohla jsem se ale ubránit ne-
příliš štastnému  dojmu: Pokaždé
když někdo objeví nějaký  »panen-

ský koutek« či odlehlou část světa
nedotčenou civilizací, většinou to
zároveň  předznamenává její  ko-
nec. Historické prameny dokládají,
že kam lidé  - zvášť  Evropané - při-
šli, to také zničili. Kolik koutů, kam
nedosáhla ruka konzumu, ještě na
Zemi zbývá? A jak dlouho vydrží? 
Helena PeliKÁNOVÁ, Z.TřebaňKina v okolí

KINO LITEŇ
28. 9. 18.00 ŽELEZNÁ LADY
5. 10. 18.00 ZEMĚ V POHYBU

KINO ŘEVNICE
28. 9. 20.00 OKRESNÍ PŘEBOR
29. 9. 20.00 LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
3. 10. 17.30 KLÍČEK - koncert
5. 10. 20.00 VE STÍNU
6. 10. 20.00 CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT

KINO CLUB ČERNOŠICE
9. 10. 20.00 PROBUDÍM SE VČERA

KINO MÍR BEROUN
24. 9. - 28. 9. 17.30 (Po+Čt 20.00)
DRUHÁ ŠANCE
25. 9. 20.00 VÁŇA
26. 9. - 27. 9. 20.00 (Čt 18.00) VE STÍNU
27. 9. 15.00 TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
28. 9. - 30. 9. 20.00 (So 17.30, Ne 18.30)
DIVOŠI
29. 9. 15.30 AŽ VYJDE MĚSÍC
29. 9. 9. 20.00 VE STÍNU
1. 10. - 3. 10. 18.30 (Út 17.30, St 17.30 a
20.00) ZEMĚ BEZ ZÁKONA
2. 10. 20.00 SUPERCLASICO
4. 10. 18.45 DJC: ČESKÉ NEBE - LIVE
5. 10. - 7. 10. 17.30 (So 17.30 a 20.00, Ne
20.00) 96 HODIN: ODPLATA
5. 10. 20.00, 7.-8. 10. 17.30 THE WORDS
6. 10. 15.30 KOCOUR V BOTÁCH
8. 10. - 11. 10. 18.30 (Po 20.00, St 17.30)
VE STÍNU
9. 10. 13.45 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU 3D

KINO RADOTÍN
25. 9. 17.30 VE STÍNU
25. 9. 20.00 HODNÝ SYN
26. 9. 17.30 SUPERCLÁSICO
26. 9. 20.00 BASTARDI 3
27. 9. 17.30 LET´S DANCE: REVOLUTION
27. 9. 20.00 VÁŇA
28. 9. 17.30 REBELKA 3D
28. 9. 20.00 DRUHÁ ŠANCE
29. 9. 16.00 HURÁ DO AFRIKY
29. 9. 17.30 THE WORDS
29. 9. 20.00 SVATÁ ČTVEŘICE
2. 10. 19.00 KLIP
3. 10. 17.30 VÁŇA
3. 10. 20.00 DRUHÁ ŠANCE
4. 10. 18.45 DJC: ČESKÉ NEBE - LIVE
5. 10. 17.30 DO ŘÍMA S LÁSKOU
5. 10. 20.00 THE WORDS
6. 10. 16.00 O KANAFÁSKOVI
6. 10. 17.30 CESTA DO LESA
6. 10. 20.00 ZEMĚ BEZ ZÁKONA

Domovem zněla léčivá
hudba křišťálových mis
V sobotu 8. 9. čekalo na klienty Do-
mova seniorů v Dobřichovicích milé
překvapení v podobě koncertu. Na
tibetské a křišťálové mísy nám za-
hrála Hana Marešové, která mnoho
let pořádá v Praze koncerty léčivé
hudby. Obyvatelé domova se dozvě-
děli o původu,vzniku i složení tibet-
ských mis. Sami si mohli vyzkoušet,
jak která zní a společně jsme si na
ně i zahráli všichni. Hudebnice tr-
pělivě a ochotně každému z klientů
vysvětlovala, jak se s mísami má za-
cházet, jak nejlépe znějí. Na závěr
jsme se zaposlouchali do zvuků křiš-
ťálových mis, jejichž léčivé účinky
jsou celosvětově známé. Netradiční
vystoupení se našim klientům líbilo.

Martina KÁLALOVÁ, 
Domov pro seniory, Dobřichovice

V Hlásné poputují
z Prahy do Nashville
Z Prahy do Nashville. Tak se jmenu-
je hudebně taneční odpoledne, které
se bude konat v neděli 30. září v
Hlásné Třebani.
Od 15 hodin zahraje staropražská
kapela Třehusk od 17.00 místní sku-
pina Pozdní sběr. Hudební bloky
budou proloženy výukou country
tanců, kterou od 16.00 povede
basista Třehusku Miloš Chroust.
Odpoledne se koná v rámci oslav
Dne seniorů, proto mají lidé nad 60
let vstup zdarma. Ostatní zaplatí 45,
děti 20 Kč.             Jana GARTOVÁ, 

Hlásná Třebaň

Tipy NN
* Yvonne Sanchez a Pedro Tagliani
budou koncertovat 25. 9. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                (vš)
* Rodinné odpoledne s Raduanem
Nwelatim se koná 26. 9. od 13.00 na
Palackého náměstí v Dobřichovicích.
Zazpívá Michaela Šrámková, zahraje
country kapela KTP, na děti čeká
skákací hrad a soutěže.               (mif)
* Slavnostní koncert se uskuteční
28. 9. od 18.00  v kostele sv. Václava
Všenory. Zahraje Collegium českých
filharmoniků, zazpívá Maria Tayta-
kova. Alena SAHÁNKOVÁ
* Britská kapela Saxon zahraje 28. 9.
od 20.00 v Kině Club Černošice. (vš)
* Svatováclavské posvícení - oře-
chové se koná 29. 9. v Srbsku. Od
13.00 u lávky zahrají kapely Farmáři,
Kyčera a Black Bull, zatančí skupina
orientálního tance Galatea. (pef)
* Adriano Trindade z Brazílie bude
hrát za doprovodu kapely Los Que-
mados 29. 9. od 20.30 Kině Club
Černošice. (vš)
* Divadelní show Na stojáka uvede
2. 10. od 20.00 černošické Kino
Club. Hrají Karel Hynek, Daniel
Čech a Richard Nedvěd. (vš)
* Divadelní představení v anglic-
kém jazyce The Redbrick House v
podání souboru The Bear Educatio-
nal Theatre hostí 4. 10. od 19.00 Ki-
no Club Černošice. (vš)
* Snímky učitelů a žáků ZUŠ Řevni-
ce i ZUŠ Černošice jsou do konce
září k vidění v řevnickém Modrém
domečku a v místním Zámečku.    (ij)
* Prodejní výstavu fotografií zvířat
od Jaromíra Macury nazvanou Andě-
lé přírody můžete v kavárně Modrý
domeček Řevnice navštívit od 3. do
31. října. Šárka HAŠKOVÁ
* Podzimní Club kino fest se letos
poprvé uskuteční 6. 10. v Kině Club
Černošice. Od 16.00 zahrají Ovcie
Kiahne, Czechpoint, Secret of Dark-
ness, At8onthepingpongtable, Genui-
ne Relief, Suffocate with your fame,
Visací zámek a Deliquent.             (vš)
* Výstava Dobřichovice v architek-
tuře konce 19. a první poloviny 20.
století je v dobřichovickém zámku
instalována do 16. října. (vlc)

Deváté Medové odpoledne s boha-
tým kulturním programem se 15. zá-
ří konalo v zadnotřebaňském Spole-
čenském domě. 
Akce mě uzemnila nabídkou Tržiště
intelektu - měli jste možnost poznat
tu filosofa a básníka Stanislava
Hošťálka, muzikologa a estetika Ju-
lia Hůlka, klasického filologa Jana
Matla, výzkumnou pracovnici v ob-
lasti ochrany včelstva Soňu Dubnou,
známého botanika Václava Větvičku
a další. Žiji v Zadní Třebani přes de-
set let, ale tolik  zajímavého intelek-
tu jedno odpoledne na jednom místě,
domnívám se, jsme tu ještě neměli.

Program zahájili Čeští kontrafago-
tisté, následovalo vystoupení dětí z
kapely Notičky, které s folklorní mu-
zikou ke skořicově-anýzové chuti me-
dových  perníčků pěkně pasovaly. Po-
kračovalo se přednáškami, ochut-
návkami, pohádkou... Závěr patřil
opět  hudbě - zahrál soubor Harmo-
nia Mozartiana Pragensis. 
Včely jsou zajímavé bytosti. Obdivu-
ji jejich společenstva s přirozeným řá-
dem i hierarchií. Říká se, že vyhy-
nou-li včely, svět zanikne. Možná
proto je tolik včelařů - aby se o včely
starali a chránili  tím i náš svět. 
Helena PeLiKÁnOVÁ, Z. Třebaň

Skalka hostila Nedělní odpoledne ve Versailles

S RODINOU. Cestovatel a dobrodruh David Malec s manželkou a dcerkou
po besedě v řevnickém Modrém domečku.                   Foto Šárka HAŠKOVÁ

Na dvůr francouzských králů minulých staletí se přenesli posluchači kon-
certu barokní hudby, který pod názvem Nedělní odpoledne ve Versailles
uvedl v sále kláštera Skalka kvartet mladých hudebnic. Na barokní hous-
le hrála Martina Štillerová, na violu da gamba Magdalena Uhlířová, na
virginal (druh cembala) Petra Žďárská a na barokní flétnu Radka Kubí-
nová.  Koncert se odehrával v expozici obrazů malíře Jiřího Skořepy, jejíž
vernisáž byla dalším bodem programu. Skořepa představuje na Skalce
čtyřicet olejomaleb – převážně krajin od jižních Čech přes Českomorav-
skou vysočinu až po daleké Benátky. Návštěvníci si mohli prohlédnout také
fotografie ze soutěže Mladí fotografují památky a výstavu kreseb i objek-
tů Jitky Štenclové v kostelíku sv. Maří Magdalény. Odpoledne měli příle-
žitost navštívit poustevnu na vrcholu Skalky se slavnostně nasvícenou Bro-
kofovou Pietou. Dobrovolné vstupné bude vloženo na konto veřejné sbír-
ky Skalecké kapličky, která slouží k získání peněz na opravu křížové cesty
na Skalce. Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Medové odpoledne uctilo včely
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Všeradův kurýr

Šestý ročník »festivalu« dobrého
jídla a pití se konal v sobotu 15. září
pod širým nebem zámeckého dvora
ve Všeradicích. Hlavní atrakcí gas-
tronomických slavností bylo - jako
každý rok - vaření čtyř profesionál-
ních kuchařů přímo před zraky divá-
ků. Tentokrát připravovali dobroty z
kachničky. 
Čtyřčlenná porota posuzovala vz-
hled, chuť i to, s jakou fantazií a
umem byly dobroty naservírovány.
Putovní pohár M. D. Rettigové
nakonec obhájil - letos již potřetí! -
Michal Krulich. Zatímco loni soutě-
žil za restauraci Žebrák, letos hájil

barvy restaurace Berounská Bastila.  
Kromě této podívané mohli návštěv-
níci sledovat program na pódiu uvá-
děný moderátorem Českého rozhla-
su Patrikem Rozehnalem. Předsta-
vily se kapely mnoha žánrů: dixie-
land, dechovka, irské písně, zazněly
i staropražské písničky, známý kyta-
rista Jan Matěj Rak na pódiu uvařil
švestkové knedlíky dle receptu M.
D. Rettigové. A nechyběl ani kejklíř
Jakub, se kterým skotačili ti nejmen-
ší návštěvníci slavností. Na úplný
závěr se diváci mohli potrhat smíchy
při bláznivé frašce Páni, to bude
jízda! Vedle řevnických a dobřicho-

vických ochotníků v ní exceloval
profesionál Lumír Olšovský.
Skvělé jídlo pro návštěvníky zajisti-
la cateringová společnost Vyšehrad
2000, o míchané alkoholické nápoje
se postarali učni z berounského uči-
liště v Hlinkách.
Jako každý rok, i letos, byla vyhláše-
na soutěž návštěvníků, letos o nej-
lepší bábovku. Porota neměla lehký
úkol, každý přinesený výtvor byl op-
ravdu skvělý. Nakonec zvítězila bá-
bovka paní Kejvalové.  Nejmladším
účastníkem soutěže byl třináctiletý
Jan Pitelka. Třeba za čas už bude
soutěžit jako kuchař...

Samozřejmě i letos soutěžily děti v
pojídání skvělých koláčů od paní
Frajerové z Hostomic. Vítězem byl
opět Jan Pitelka, který upekl do sou-
těže bábovku - vyhrál krásný dort i
pohár. Dospělí si zase nenechali ujít
pivní štafetu. Vítězné družstvo do-
stalo kromě poháru i velkou sklenici
utopenců.
Úplným rozloučením s VI. ročníkem
kuchařské soutěže bylo losování
vstupenek. Šťastní vítězové dostali
zajímavé ceny od sponzorů. 
Příští ročník kuchařské soutěže se
bude konat 14. září 2013. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Kuchaři se trumfovali dobrotami z kachničky
PUTOVNÍ POHÁR NA GASTRONOMICKÝCH SLAVNOSTECH VE VŠERADICÍCH POTŘETÍ ZÍSKAL MICHAL KRULICH

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 19/2012 (109)

VÍTĚZ. Putovní pohár na všeradických kuchařských slavnostech získal již potřetí Michal Krulich. Ocenění mu pře-
dala samotná Magdalena Dobromila Rettigová. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Podbrdské posvícení 
láká na spodní prádlo
Šesté Podbrdské posvícení s mottem
»náš úrodný kraj« se bude konat v
sobotu 29. září. Posvícení je pře-
hlídkou aktivit místních obyvatel i
spolků a zábavu, stejně jako pouče-
ní, by na něm měly najít celé rodiny.
Program bude na travnatém pro-
stranství za místní hospodou slav-
nostně »odstartován« v 10.00 hodin.
Ve stejnou dobu bude také zahájena
prodejní výstava fotopláten nazvaná
Okamžiky z přírody objektivem Kar-
la Svaška. Výtěžek z výstavy bude
věnován dětské léčebně v Bukova-
nech na Příbramsku. V 10.15 čeká
návštěvníky přednáška Jiřího Baie-
ra Houby známé i neznámé spojená
s ochutnávkou. Diváci se dále mo-
hou těšit na produkci místní kapely
Minimax, vystoupení podbrdských
dětí i žen či přehlídku spodního prá-
dla. Od 16.00 začne taneční zábava,
na níž bude vyhrávat skupina Ideál.
V pondělí 1. října pak hasiči v míst-
ním pohostinství pořádají od 13 ho-
din Pěknou hodinku.

Naďa ELIÁŠKOVÁ, Podbrdy

Z podbrdského kraje
* Veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Liteň se koná 27. září od
19.00 přímo v budově úřadu.     (mif)
* Rytířské hry pořádá 28. 9. od
14.00 Rodinné centrum Betlém Lo-
chovice. Děti se mohou těšit na rytíř-
ský turnaj a různé soutěžní disciplíny
pro děti. Připraveno bude občerstve-
ní i tombola. Barbora KÖNIGOVÁ
* O bezúplatném převodu areálu
bývalého učiliště v Litni do vlastnict-
ví městyse rozhodlo krajské zastupi-
telstvo. Nyní se připravuje  smlouva
o podmínkách užívání.               (lum)
* Sto dvacet panenek ze sbírky
Řevničanky Ivany Zrostlíkové mů-
žete do 30. září obdivovat v interié-
rech zámku Dobříš. (mif)
* Rozhledna Studený vrch nad Vel-
kým Chlumcem bude v sobotu 29. 9.
a v neděli 30. 9. přístupná veřejnosti.
Otevřeno je  od 10 do 17.00.       (pef) 

Návštěvníci vyberou nejhezčí snímky
Ojedinělá výstava fotografií s ná-
zvem Svět jako makro byla 13. září
zahájena ve všeradické galerii M. D.
Rettigové. Profesionální fotograf
Milan Blšťák zde představuje jedi-
nečné makrofotografie, které necha-
jí návštěvníky nahlédnout do úch-
vatného mikrosvěta umožňujícího po-
znat kouzla přírody. Díky snímkům
zjistíte, že všude kolem nás je nepo-
znaný svět, který si žije svým vlast-
ním nenápadným životem. Svět, kte-
rý nevidíme, protože žijeme příliš
rychle. Je dobré se občas zastavit...
Návštěvníci mohou prostřednictvím
ankety hlasovat, které snímky se jim
nejvíce líbí. V neděli 28. 10. budou v
17.00 anketní lístky slosovány - ví-
těz dostane od autora makroobraz.
Na »derniéře« zahraje irská kapela. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice
NA VERNISÁŽI. Alena Stibalová, Jan Tarant a Sylva Škardová (zprava) při
zahájení výstavy makrofotografií ve Všeradicích. Foto ARCHIV
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Lesy byly suché, ale houby jsme našli!
SPRÁVA CHKO ČESKÝ KRAS USPOŘÁDALA MYKOLOGICKOU EXKURZI DO LESŮ V OKOLÍ LITNĚ

Mykologickou exkurzi uspořádala
Správa CHKO Český kras s Centrem
ekologické výchovy Kavyl ve Sva-
tém Janu pod Skalou. Odborného ve-
dení akce, která se konala ke 40.
výročí vyhlášení Chráněné krajinné
oblasti Český kras, se ujal PhDr.
Rostislav Fellner, CSc. Cílem exkur-
ze byly lesy v okolí Litně. 
Přes 40 účastníků se vydalo do teré-
nu s očekáváním nálezů jen několika
plodnic. Okolní lesy byly po delším 
období sucha téměř bez hub. Hned
první nálezy ale dávaly tušit bohatou
nadílku. Přivítala nás mechovka
obecná, která prý roste současně s
hřiby, a to se také potvrdilo! Narazili
jsme na trsy hřibů satanů, medotrp-
kých i plavých, z jedlých druhů pak
hřib koloděj a hřib dubový. U cesty
se tyčilo několik plodnic vzácné mu-
chomůrky ježohlavé. Zajímavou vů-
ní mnohé udivila penízovka věštec-
ká. Dále se objevovaly různé druhy

pavučinců, ryzců i obtížně určitel-
ných kuřátek. Z kmenů dubů vyrů-
staly plodnice pstřeně dubového, na
řezu značně připomínajícího barvou
i vláknitostí maso. Za 4 hodiny se
podařilo nalézt na 70 druhů hub!
Nejčastější otázkou účastníků bylo:
„Je ta houba jedlá?“ 
Exkurze se zúčastnil i předseda Čes-
ké mykologické společnosti Jaroslav
Landa, který akci ohodnotil vzhle-
dem k předešlému suchému počasí
jako nad očekávání úspěšnou a do-
dal: „Tolik hřibů satanů pohromadě
jsem v životě ještě neviděl!“
Příjemné setkání mykologů s laiky i
znalci bylo ukončeno společným po-
sezením a rekapitulací nalezených
druhů. Věřím, že akce přispěla k se-
známení veřejnosti s mimořádnou
mykologickou hodnotou Českého
krasu a těším se na další setkávání na
podobných akcích.   Josef Mottl,

Správa CHKo Český kras

První trh místních řemeslníků se konal 16. září
dopoledne v hlásnotřebaňském Komunitním cent-
ru Hlásek. Přišlo přes 100 návštěvníků, což nám
udělalo velkou radost. své první setkání zde měl
vznikající Klub seniorů, zájemci si mohli prohléd-
nout naše prostory. Hlavně ale všechny zajímalo,
co Třebaňští nabídnou. Ochutnat jsme mohli do-
mácí koláče a chléb, nechyběla výborná kýta. na
své si přišly hlavně dámy, pro které zde byl při-
praven výběr šperků, keramiky a ingrediencí na
vaření. Celý trh provoněla domácí mýdla. Děti si

užily malování - na obličej i voňavých polštářků.
Počasí nám přálo, a tak se dopoledne protáhlo do
brzkého odpoledne. Další trhy plánujeme na jaře
a doufáme, že se připojí další drobní řemeslníci,
nejen místní. V zimních měsících pro zájemce při-
pravujeme víkendové dílny tvoření a pohody.

Konverzační lekce

V ponděli 17. 9. jsme zahájili první blok zájmo-
vých kroužků. narozdíl od minulého roku nabízí-
me kroužky pro všechny generace. novinkou jsou

konverzační lekce se zkušeným americkým lekto-
rem (zaměřuje se na všechny generace od batolat
po dospělé), jóga s hlídáním dětí či jóga pro seni-
ory. nezapomínáme ani na batolata, pro které je
připraveno cvičení a hudební dílny. Pokračujeme
s úspěšným kroužkem matematika hrou dle meto-
diky profesora Hejného a přípravou na školu než
půjdu do školy. Díky vlastním prostorám je pro-
středí mnohem komfortnější a nově vybavené.

Veronika VACULOVIČOVÁ,
Komunitní centrum Hlásek, Hlásná Třebaň

TOHLE jsmE našLi! Závěrečná rakapitulace »úlovků« mykologické exkur-
ze do lesů v okolí Litně. Foto Josef MOTTL

Co Třebaňští nabídnou? zajímalo návštěvníky trhů
KOMUNITNÍ CENTRUM HLÁSEK POŘÁDALO PRVNÍ TRH MÍSTNÍCH ŘEMESLNÍKŮ A ZAHÁJILO BLOK ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ



Strana 7, KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ  Naše noviny 19/12

Po vinobraní doražte na advent
Už pošestnácté se letos koná Karlštejnské vino-
braní. Hlavní pořadatel Karlštejnské kulturní sd-
ružení ve spolupráci s hradem a městysem pro
vás připravil bohatý dvoudenní program na hra-
dě i v podhradí od kuropění do klekání. Čekají na
vás středověký jarmark, historické tance, rytířské
turnaje a mnoho dalších vystoupení, těšit se mů-
žete na víno, burčák i spoustu dobrého jídla.
Program slavností (viz níže) je připraven všude -
v uzavřené části městyse i před ní. Děti do 15 let
a návštěvníci v kostýmech mají vstup zdarma.
Na prosinec připravujeme další velkolepou akci:
Karlštejnský královský advent. První a poslední
adventní neděli (2. 12. a 23. 12.) ožije náměstí
historickým a stylovým jarmarkem, po oba dny se
na pódiu vystřídá spoustu místních i přespolních
souborů - muzikanti, tanečníci, zpěváci... Letošní
novinkou bude vystoupení dvou populárních Pav-
lů, kteří žíjí v naší obci - Pavla Zedníčka a Pavla
Vítka.
Už 6. 10. se bude v restauraci U Janů konat po-
svícenská rocková zábava. Na listopad se zase
připravuje Slavnost Svatomartinského vína a dvě
divadelní představení - místních ochotníků i hos-
tujícího  divadla z Horšovského Týna.
Věřím, že s kulturním  děním  v Karlštejně bude-
te spokojení. Petr RAMPAS, starosta Karlštejna

OBA DNY
Nádvoří hradu
Královský šenk s ochutnávkou vín
14.30 Císař Karel přichází
- příchod průvodu římského císaře
Karla IV. a jeho choti Elišky Pomo-
řanské, promluva císaře k lidu, uví-
tání císaře vinaři a poddanými
14.45 Program pro císařský pár
- Karlštejnští trubači, skupina histo-
rického šermu Regius, klauni Vojtá-
no, Pupa, Petr Theimer, taneční sou-
bor Fioretto, Pavel Vítek...
Prohlídkové trasy státního hradu
Sobota10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00;
neděle 10.00 - 12.00 zpestření hrad-
ních prohlídek oživlými obrazy 

Dětské hřiště u školy
10.00 - 18.00 Cirkus Legrando 
- první dětský cirkus - celý den s
přestávkami v době divadelních pře-
stavení a v době průvodu, výuka cir-
kusových dovedností
10.00 - 16.00 Malování a hry o ceny
10.00 - 16.30 Kancioneta Tábor 
- středověká lazebna 

Prostranství před vinicí
13.00 – 13.25 Řazení průvodu
13.30 Slavnostní fanfára
- příchod Karla IV. a jeho vyznání
karlštejnskému vínu i zdejšímu kraji

Náměstí pod hradem
14.00 Zastavení průvodu 
- promluva Karla IV. ke karlštejn-
ským vinařům

Prostranství za mostem
11.00 a 16.00 Rytířský turnaj 
- v podání skupiny Traken  

Na stezce k hradu hraje k posle-
chu, tanci i pro radost staropraž-
ská kapela Třehusk

SOBOTA 29. ŘÍJNA
Nádvoří hradu
10.00 Páni z Kolína 
- dobová hudba
10.45 Alla Danza 
- dvorské tance období gotiky
11.00 Vojtáno 
- kejklíř a žonglér Vojta Vrtek
11.50 Řemdih 
- hudba převážně z období gotiky
13.00 Karson 
- fakír a půvabné tanečnice
14.30 Příchod císaře
16.00 Góthien 
- středověká hudba z Plzně
17.00 BraAgas a El Raks Sáel
- středověké písně a orientální tanec
18.00 Krless
- hudci písní nejstarších
19.30 Loučový průvod 
- od první hradní brány na náměstí 

Dětské hřiště u školy
11.00 SHŠ Grál – Turnajíček
12.30 Divadlo Koňmo
- Vodnická pohádka
15.00 Divadlo Facka 
- pohádkový jarmark
16.30 Divadlo Koňmo 
- Jak šlo vejce na vandr 

Náměstí pod hradem
10.00 Berouňačka 
- dechovka z Berouna
11.00 Kejklíř Pupa
- žonglér
11.30 In Flamenus 
- taneční vystoupení s biči 
12.00 ŠS Harcíři z Rokycan 
- ukázky šermířského umu 
12.30 Berouňačka
- dechovka z Berouna
14.00 Příchod císaře a družiny
14.30 Kancioneta Tábor 

– ukázky historických tanců
15.00 Karson 
- fakír a půvabné tanečnice
15.30 Berouňačka
- dechovka z Berouna
16.00 Alla Danza 
-  tance období gotiky
16.30 Petr Theimer 
- kejklířské vystoupení
17.00 Fioretto 
- taneční soubor
17.30 ŠS Harcíři z Rokycan 
- ukázky šermířského umu
18.00 In Flamenus 
- břišní tanečnice a fakír
18.30 Kejklíř Pupa
- žonglér
19.00 El Raks Sáel 
- orientální břišní tanečnice
20.00 Večer v podhradí 
- s ohněm, šermem a tancem

Nad kaštany
11.30 BraAgas a El Raks Sáel 
- vystoupení inspirované orientem 
12.00 Divadlo Facka 
- kejklířské divadelní improvizace 
15.30 Petr Theimer 
- kejklířské vystoupení 
16.00 Řemdih 
- hudba převážně z období gotiky
16.30 Vojtáno 
- kejklíř a žonglér Vojta Vrtek
17.00 Páni z Kolína
-  dobová hudba

NEDĚLE 30. ŘÍJNA
Nádvoří hradu
10.00 Soubor školy starého tance 
- tance z období Karla IV.
10.30 BraAgas 
- hudba středověku i world music 
11.30 In Flamenus
- sličné břišní tanečnice a fakír

12.15 Krless 
- hudci písní nejstarších
14.30 Příchod císaře a družiny
16.00 Kejklíř Pupa
- žonglér
17.00 Závěr vinobraní 
- společné vystoupení účinkujících 

Dětské hřiště u školy
11.00 Divadlo Facka 
- pohádkový jarmark
12.30 Divadlo Koňmo 
- Vodnická pohádka
15.00 Divadlo Facka 
- pohádkový jarmark

Náměstí pod hradem
10.00 Berouňačka 
- dechovka z Berouna
11.00 Kejklíř Pupa
- žonglér
11.30 SHŠ Grál Brno 
- šermířské a bubenické ukázky
12.00 Vojtáno 
- kejklíř a žonglér Vojta Vrtek
12.30 Berouňačka 
- dechovka z Berouna
14.00 Příchod císaře a družiny

14.30 Berouňačka 
- dechovka z Berouna
15.00 Karson 
- fakír a půvabné tanečnice
15.30 Kancioneta Tábor 
- ukázky historických tanců

Nad kaštany
11.30 Řemdih 
- hudba převážně z období gotiky
12.00 Petr Theimer
- kejklířské vystoupení
15.30 Góthien 
- středověká hudba z Plzně

VSTUPNÉ: Sobota/permanetka
200 Kč, neděle 100 Kč, děti do 15 let
a návštěvníci v kostýmech zdarma

Co vás čeká na Karlštejnském vinobraní

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...         3/2012 (6)                

CÍSAŘ. Ke Karlštejnskému vinobraní patří císař Karel IV. a jeho choť Eliška.                   Foto ARCHIV

Karlštejnský zpravodaj
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Královnu pozdraví Zedníček i Vítek
KARLŠTEJNSKÝ KRÁLOVSKÝ ADVENT S BOHATÝM PROGRAMEM SE BUDE KONAT DVAKRÁT - 2. A 23. PROSINCE

Karlštejn - Karlštejn se rozroste o další turis-
tickou atrakci - muzeum obchodu. Na jaře
příštího roku ho tam otevře v kraji velmi zná-
mý obchodník Zdeněk ŽÁČEK.
Muzeum zájemci najdou přímo na karlštejnské
pěší zóně, v sousedství restaurace U Janů. Budou
v něm instalovány hned dva dobové obchody -
řeznictví i koloniál - a řada obchodnických po-
můcek, strojů, reklam...
„Troufám si tvrdit, že půjde o naprosto jedineč-
nou expozici,“ říká »duchovní otec« nápadu.
„Sbírám stará auta a motorky, těch je k vidění
celkem dost, ale pořádné muzeum obchodu nee-
xistuje žádné. Já sám vím jen o jednom jediném
- v Bratislavě. To naše ale bude větší, s více ex-
ponáty. Jeho součástí bude i nákladní auto Praga
Piccolo z roku 1934 - aby to náhodou nevypada-
lo, že jsem na stará auta zanevřel,“ dodává.
Žáček sám sebe označuje za ctitelé starých časů.

Občas ho můžete vidět za volantem některého z
veteránů na srazu majitelů těchto strojů, ve své
kanceláři má stařičkou pokladnu »na kliku« či
orchestrion. Na ten - když ho zastihnete v dobré
náladě, ovšem - vám i zahraje. A protože ho baví
shromažďovat věci, které pamatují staré mocnář-
ství nebo časy první republiky, a protože je záro-
veň tělem i duší »kšeftman«, rozhodl se otevřít
muzeum, muzeum obchodu.
„Dřív jsem o tom nikdy ani neuvažoval,“ tvrdí
Žáček. „Moje sbírka se ale stále rozrůstala a já
musel začít řešit, kde všechny ty věci uskladním.
Proto jsem se rozhodl spojit uskladnění s mož-
ností částečného zpřístupnění pro veřejnost.“
Muzeum bude »živé«, budete si v něm moci i na-
koupit homole cukru, čaj, víno, pivo, stylové zbo-
ží... - vše v retro obalech. „Také budeme pražit
kávu určenou i k prodeji. Přijďte ochutnat!“ zve
majitel unikátního muzea.         Miloslav FRÝDL

Karlštejn - Muzikanti, šermíři, ta-
nečníci, herci, děti. Ti všichni při-
jdou v neděli 2. prosince uctít do
Karlštejna královnu Elišku. Na
náměstí pod hradem se od 10.00
bude konat KARLŠTEJNSKÝ
KRÁLOVSKÝ ADVENT.
Oslava adventu se v Karlštejně koná
už několik let, letos podruhé bude
jejím ústředním motivem program na
počest královny Elišky. Ta – narozdíl
od svého muže, Otce Vlasti Karla IV.
- tráví předvánoční čas v Karlštejně.
V městysu, ale i na hradě - doby, kdy
sem ženy měly zapovězen přístup, už

totiž dávno minuly...
Na náměstí pod hradem vyroste his-
torické tržiště, na kterém budou k do-
stání hračky, dřevěné zbraně, výrob-
ky řezbářů, šperkařů, ozdoby, korále,

adventní věnce i spousta dalšího zbo-
ží. Nebudou chybět ani nejrůznější
laskominy a karlštejnské víno i karl-
štejnské pivo Karlíček. Soudek se
speciální várkou připravenou míst-

ním pivovarníkem Jiřím Chybou prá-
vě na počest adventu bude naražen v
pravé poledne, po příchodu královny
na náměstí. Mimochodem - loni měla
tato ceremonie obrovský úspěch: pi-
vo z dřevěného soudku návštěvníci
vypili během pár minut.
Vladařovu choť i návštěvníky budou
bavit šermíři a šermířky ze skupin
Alotrium i Reginleif, zahrají kapely
Kapičky, Třehusk i Čenkomor, za-
tancuje skupina Proměny, koledy, ale
nejen je, zapějí děti i dospělí z Karlš-
tejna a Litně. Královnu Elišku letos
poprvé přijdou pozdravit obyvatelé
městyse Pavel Zedníček a Pavel Ví-
tek. Samozřejmě, že i oni si na její
počest připraví nějaké to vystoupe-
ní... Vrcholem dne pak bude po set-
mění loučový průvod, ohňová show
a rozsvícení vánočního stromu před
Muzeem betlémů.
Podobná oslava Královského adven-
tu se v Karlšteně bude konat také po-
slední adventní neděli 23. prosince.
Oba dny bude přístupný hrad i Mu-
zeum betlémů.       Miloslav FRÝDL

Ctitel starých časů chystá unikátní muzeum obchodu
ZDENĚK ŽÁČEK: „KDYŽ NENASTANOU ŽÁDNÉ KOMPLIKACE, NOVÉHO MUZEA SE KARLŠTEJN DOČKÁ NA JAŘE.“

Ivan Hašek se zvěčnil podpisem na zeď restaurace
KARLŠTEJNŠTÍ FOTBALISTÉ OSLAVILI V POLOVINĚ ZÁŘÍ OSMDESÁT LET SVÉHO KLUBU

NA POČEST KRÁLOVNY. Také letos se bude Karlštejnský královský advent
konat na počest královny Elišky. Foto NN M. FrÝDl

S EXPONÁTY. Zdeněk Žáček s exponáty budou-
cího muzea obchodu. Foto NN M. FrÝDl

Oslavy 80 let fotbalu v Karlštejně se
15. září konaly na místním hřišti.
Přípravy trvaly tři měsíce - vymýšle-
li jsme program, oslovovali účinkují-
cí i sponzory, zajišťovali pozvánky i
letáky s programem, reklamu v novi-
nách i rozhlase, připravovali medai-
le a diplomy... Týden před akcí to vy-
padalo, že máme hotovo, jen doladit
drobnosti. Vzápětí se ozvaly děti cvi-
čící aerobik, že se nemohou zúčast-
nit. Začala honička a snaha program
něčím nahradit. Přes veškeré trable
ale nakonec oslavy dopadly skvěle.
Program začal krátkým proslovem
předsedy TJ Dalibora Motejlka. Mi-
mo jiné v něm přivítal pozvané hosty
- také nejstaršího hráče Ladislava
Olšana narozeného roku 1929. 
Karlštejnská stará garda pak změři-
la síly s hráči Strahova 1830 v čele s
Ivanem Haškem. »Staří pánové«
hráli jako o život, vůbec na nich ne-
byla znát léta. V první třicetiminuto-
vé půli inkasovali domácí borci 4
góly, v té druhé se  jim podařilo sní-
žit na konečných 1:4. Krásný zápas
si fanoušci užili. Ivan Hašek se nám

podpisem zvěčnil na zeď v restaura-
ci Sportovního centra Karlštejn. 
Po pauze pokračoval program vys-
toupením Holek v rozpuku z Hlásné
Třebaně na píseň Zelená je tráva. Ze
hřiště odpochodovaly za velkého po-
tlesku. V následujícím mistráku karl-
štejnské áčko remizovalo v okresním
přeboru s Horymírem Neumětely
1:1. Po zápase jsme se sešli v klubu
a Dalibor Motejlek krátce zhodnotil
80 let fotbalu. Několika vyvoleným
byly uděleny vzpomínkové medaile a
také jsme si připomněli fotbalisty z
Karlštejna, kteří již hrají na nebes-
kém trávníku. 
O pitný režim i stravu se celý den
staral Václav Hlaváč. K večeři po-
dával vepřo, knedlo, zelo a domácí
koláč - celé to byla dobrota. Oslavy
pak pokračovaly diskotékou. Zněla
hudba z let minulých  i moderna růz-
ných žánrů a  každý si mohl přát, co
bude Tomáš Bruthans hrát. Hudba z
jeho aparatury nás provázela až do
půlnoci. 
Bylo nám prima, poklábosili jsme,
popili, pobavili se, zatancovali si i

zazpívali. Odnesli jsme si spoustu
krásných zážitků a vzpomínek.
Děkuji všem, kteří se na úspěšném
dni podíleli: Oldřichu Vilhémovi st.,
panu Marhoulovi, Františkovi Šrám-
kovi, Oldřichu Vilhémovi ml., Karlo-
vi Vobořilovi, děvčatům u pokladny
Kátě a Markétě. Děkuji za skvělé
služby, dobré jídlo i pití týmu Václa-
va Hlaváče a děkuji také sponzorům.
Největší dík patří člověku, jenž se
nejvíc zasloužil o to, aby den dopadl

na jedničku: Díky, pane Dalibore!
Vlaďka AutrAtoVá, Karlštejn

P. S: Jen mě mrzí, že se v Karlštejně
nenajde víc lidí, kteří by přiložili ru-
ku k dílu a vypomohli při mistrov-
ských zápasech i akcích na hřišti.
Když jsem před oslavou oslovila pár
lidí a žádala je o pomoc, první jejich
otázka zněla: Co za to? Po odpovědi
»Párek a limča« odmítli. Trochu sr-
díčka pro Karlštejn, přátelé...!

Na tancovačce zahraje
Tenemit a Metuzalém
Posvícenskou rockovou zábavu po-
řádá 6. října občanské sdružení
Karlštejnští mazáci.  V restauraci U
Janů budou od 18.00 k tanci i posle-
chu vyhrávat kapely The Metuzalém
a Tenemit. Přijďte v hojném počtu! 

Martina MottloVá, Karlštejn

Karlštejnští fotbalisté na oslavách svého klubu.  Foto Vlaďka AutrAtoVá
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Letovský zpravodaj

Koncert na mostě se konal 22. září v
Letech. Měl připomenout katastro-
fální povodně, jež pustošily náš kraj
před deseti roky, i stejnojmennou ak-
ci, jež se uskutečnila nedlouho poté,
co velká voda opadla, v září 2002.

Lepší datum si Letovští pro pořádá-
ní Koncertu na mostě po deseti le-
tech vybrat nemohli. Odpoledne
prvního podzimního dne bylo krás-
né, slunečné. Dětské soubory i kape-
ly Třehusk, Kapičky, Vlak na Dobříš
a Brass Band vytvořily pohodovou
atmosféru, vystoupení šermířů z čer-
nošické skupiny Alotrium přineslo
akci a vzrušení. O zábavu pro děti se
postaralo rodinné centrum Leťánek,
krátkým vystoupením se předvedl
Dramaťáček. Šikovné děti si vytvo-
řily a vymalovaly dřevěné hračky.
Součástí celodenního programu byla
dopolední beseda nad kronikami a
historickými dokumenty, jež zapůj-
čil Státní oblastní archiv pro Prahu-
západ. Pozvání přijal i archivář Pa-

vel Buchtele, zahrál skvělý kytarista
Jan Matěj Rak. V sále U Kafků, kde
se beseda konala, byly celý den vy-
staveny fotografie z doby před de-
seti Lety, kdy se Berounka prohnala
ulicemi Letů.
Odpoledního programu se účastnilo
mnoho našich sousedů a známých,
takže byla možnost se vidět, popoví-
dat si, společně se bavit. A to je dů-
vod pořádání všech kulturních i
sportovních akcí v Letech!
Moc děkuji za organizaci a pomoc
celému zastupitelstvu, pracovníkům
obce i sponzorům. Přejme si, aby
podobných úspěšných a veselých
akcí, třeba i se zapojením aktivních
Letováků, v Letech přibývalo!

Barbora TESAŘOVÁ, starostka

Starousedlíci jistě vědí, že historie TJ Sokol Lety se
píše již od roku 1921. Hlavní náplní tehdy bylo cvi-
čení na nářadí a gymnastika. V novodobé historii
Sokola se již neklade důraz na všestrannost, ale
vznikly nové aktivity či oddíly, které taktéž rozvíjí
sportovního ducha a kladný vztah ke sportu. 
Ti, co mají rádi sport a aktivní odpočinek, mohou
ve sportovním areálu vyzkoušet tenis, posilovnu,
stolní tenis, nohejbal či sebeobranu. K utužení zd-
raví a duševní pohody slouží již mnoho let sauna.
Letovský areál se snaží jít dopředu a nabídnout
dospělým, mládeži i dětem nové služby a zážitky. 
O tenisový potěr se v Letech starám já - letos se
nám podařilo»postavit« žákovská družstva! V prv-
ním roce malí tenisté skončili na 7.-9. místě (mini-
tenisté – děti do 7 let) z 22 účastníků a družstvo
Babytenistů (děti do 10 let) na krásném 6. místě.
Kromě pravidelných tréninků se mohou děti zúča-

stnit letních soustředění či turnajů, které pořádám
společně s bratrem Petrem. Významně se o děti v
Sokole Lety stará Tomáš Pelich, který vede kurzy
sebeobrany. Hravým způsobem zde děti získávají
základy nejen sebeobrany, ale taktéž obratnosti.
Kurzy kromě dětí mohou navštěvovat také dospělí.
Všeobecnou sportovní průpravu se mnou od října
povede Josef Cmíral. Cílem, kromě získání rych-
losti a obratnosti na nářadích, je předat dětem
vztah ke sportu a radost z pohybu.
Stolní tenis se v letovské sokolovně provozuje již
mnoho desítek let. V současné době startují v regi-
onálních soutěžích 4 družstva. 
Tenis je též sportem v Letech oblíbeným, ale až le-
tos družstvo bojovalo v regionální soutěži 4. třídy.
Kromě toho v létě pořádáme mnoho turnajů.
Nemůžeme zapomenout ani na nohejbal, který se v
Letech soutěžně hraje od osmdesátých let minulé-

ho století. Družstvo nyní hraje okresní soutěž.
V letovském areálu mají možnost si zasportovat,
jak trefně říká Pepa Cmíral »udělat si žízeň«, a pak
se osvěžit  ve stánku u sokolovny, všichni. TJ Sokol
Lety přijímá nové členy - podrobnosti získáte u ve-
doucích jednotlivých oddílů (viz níže) nebo na
emailu josef.cmiral@seznam.cz  :
Tenisový oddíl - Jarda Frolík: 603 829 678 
Tenisová škola - Pavel Václavek:777 579 146
Sebeobrana - Tomáš Pelich: 603 201 778
Oddíl stolního tenisu - Jiří Vodička: 603 774 664                  
Posilovna - Lukáš Merhulík: 606 949 451
Nohejbal - Jiří Hrubeš: 777 818 137
Cvičení pro děti - Pavel Václavek: 777 579 146
Sokol v Letech nabízí množství sportovních aktivit.
Pevně věříme, že všichni, co máte rádi sport a ak-
tivní odpočinek, si najdete do našeho/vašeho spor-
tovního areálu cestu.         Pavel VÁCLAVEK, Lety

Letovské děti zamíří
do všenorské školy
Obecní zastupitelstvo řeší umístění
školáčků z Letů, již zahájí docházku
do ZŠ v září 2013. Přístavba ZŠ Dob-
řichovice, která bude pravděpodob-
ně zahájena v lednu 2013, potrvá
nejméně rok a půl. S nedostatečnou
kapacitou se potýká i ZŠ Řevnice.
Proto jsme oslovili Všenory, zda by
bylo možné od příštího školního ro-
ku zajistit docházku do tamní školy.
Samozřejmě bude zajištěna i dopra-
va dětí školním autobusem. Nyní
jednáme s vedením obce i školy o
podmínkách. ZŠ Všenory nabízí dvě
alternativy vzdělávacích programů.
O tom, který zvolíme, rozhodnou ro-
diče prvňáků. Po vyhodnocení do-
tazníků, jež dostali, obec rozhodne,
jak dál se Všenory vyjednávat.
Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Ptejte se, ať předejdeme domněnkám!
Každý z nás asi ví, jak je důležité udržo-
vat dobré sousedské vztahy, i jak je to těž-
ké. Sama si dobrých sousedských vztahů
velmi vážím a jsem vděčna za to, že naši
sousedé patří mezi naše nejlepší přátele.
V poslední době však nabývám dojmu, že
řada obyvatel Let však nemá snahu vzta-
hy s nejbližšími sousedy řešit, hlavně ne
cestou smírnou, cestou vzájemné pomo-

ci, se snahou uzavřít dohodu, setkávat se, vyříkat si problé-
my, přistupovat na kompromisy, a hlavně - respektovat to, že
svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Řešíme u nás kauzu spojenou s dopravním značením jedné
ulice. Zaznívají názory laické, neucelené, hlasitě vykřikova-
né. Ale vždyť je to tak zbytečné!
Zastupitelstvo během krátké doby svého působení ve vedení
Letů se snaží jednat s odborníky, oslovovat je, aby pomohli
najít řešení ohledně problémů s dopravou, veřejnými zakáz-
kami, veřejným osvětlením, separovaným odpadem... Snaží-
me se hledat a oslovovat odborníky i mezi námi, Letováky.
Řešení všech aktuálních záležitostí vyžadují nějaký čas. Aby-
chom zajistili informovanost obyvatel, jak pokračujeme v
řešení jednotlivých témat, zakládáme na obecních stránkách
složky k probíraným tématům. Sledujte tedy stránky, případ-
ně se ptejte, ať předcházíme domněnkám, polopravdám. Ne-
bo přijďte se svými nápady, jak naši obec společnými silami
dáme dohromady.         Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Koncert na mostě připomněl povodně
VZPOMÍNKOVÉ AKCI PŘÁLO POČASÍ, ZÚČASTNILO SE JÍ NĚKOLIK SET DIVÁKŮ

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 10/2012 (43)

VZPOMÍNALI NA POVODNĚ. Několik stovek diváků si první podzimní den nenechalo ujít »vý-
roční« Koncert na mostě, který se konal v Letech. Foto Alena VANŽUROVÁ

Sportovní areál letovského Sokola je tu pro všechny
PAVEL VÁCLAVEK: „PŘIJĎTE SI UDĚLAT ŽÍZEŇ - MOŽNOSTÍ K TOMU V LETECH MÁTE VÍC, NEŽ DOST!“

Požár se nekonal
Lety - Požár v letovské prodejně
potravin hlásila řevnickým profe-
sionálním hasičům signalizace 13.
září, před šestou hodinou ranní.
„Na místo vyjelo osm mužů,“ sdělil
hasič Pavel Vintera. „Již cestou jim
telefonoval zaměstnanec prodejny,
že se nejspíš jedná o planý poplach.
Jeho příčinou byla porucha požární
signalizace,“ dodal. (mif)
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Raduan Nwelati: Když si budeme více povídat, 

bude se nám žít lépe.
Primátor Mladé Boleslavi a kandidát ODS na středočeského 

hejtmana MUDr. Raduan Nwelati na konci července rozjel svou 

středočeskou volební kampaň s netradičním názvem „Kampaň, 

která pomáhá“.

V čem je tato kampaň jiná, než jsme zvyklí?

On je to vlastně více takový projekt pro občany a Středočeský 

kraj než politická kampaň. Kampaně obecně patří k volbám, 

já ale chci, aby ta naše nebyla jen o politice, chci, aby z ní byl 

užitek a aby někomu ve Středočeském kraji pomohla. Tak jsme 

vymysleli a rozjeli projekt „Kampaň, která pomáhá“. Kampaně 

k volbám jistě patří, ale v poslední době se stávají megaloman-

skými marketingovými záležitostmi a stojí strašné spousty peněz. 

Proto chci, aby se v té mé hovořilo o středočeských tématech 

a aby z ní byl obecný užitek. Zkrátka aby po té kampani za ty 

peníze něco pozitivního zůstalo.

Jak „Kampaň, která pomáhá“ funguje?

Rozhodl jsem se z peněz, které máme vyhrazené na kampaň, 

přispět na pět vybraných oblastí veřejného života Středočeského 

kraje. Dobrovolné hasiče, zdravotnictví, školství, dopravu a soci-

ální služby pro seniory a zdravotně postižené. Při své předvolební 

kampani cestuji za občany do jejich obcí, abych se jim osobně 

představil a mluvil s nimi o středočeských tématech. Za každého, s kým v rámci této kampaně hovořím, a bude 

chtít, přispěji do vybrané oblasti 10 korunami. Sami občané rozhodnou, do které oblasti peníze poputují, a to 

vhozením příslušného počtu žetonů do urny symbolizující jednotlivé oblasti. Každý, za koho přispějeme, obdrží 

darovací certifikát. Seznam certifikátů a částky do jednotlivých oblastí zveřejníme na závěr kampaně na jejím 

webu www.kampankterapomaha.cz.

Kampaň probíhá již více jak měsíc. Jaké máte ohlasy?

Když si budeme více povídat, bude se nám žít lépe. A já jsem strašně spokojený, že si mohu povídat s lidmi 

a naslouchat jejich představám, přáním a starostem. Případně jim poradit nebo je nasměrovat, stojí-li o to. Je to 

pro mě bezbřehý zdroj informací. A to mě nejvíce těší. Chci pro kraj pracovat „do roztrhání“. Ostatně to mám 

i na tričku, které lidem dáváme na památku. A jsem rád, že lidé vesměs velmi pozitivně reagují a do „Kampaně, 

která pomáhá“ se zapojují.  Do uren na tyto projekty hodilo své žetony již tisíce lidí.

Pořádáte zábavní odpoledne a o víkendech celodenní program. Jak to probíhá?

Zábavná rodinná odpoledne pořádáme ve všední dny od 13 do 18 hodin a o víkendech od 10 

do 17 hodin. Součástí je nejenom možnost se mnou diskutovat na všechna témata, a opravdu se 

nevyhýbám ničemu, ale i naším prostřednictvím přispět na projekty ve Středočeském kraji v rám-

ci tohoto projektu Kampaň, která pomáhá. V programu si na své nejvíce přijdou děti, malování 

na obličej, skákací hrad, minigolf, trampolína, stavebnice, jízda golfovým vozíkem a samozřejmě dárky. Součástí 

je také koncert country skupiny KTP a zpěvačky Michaely Šrámkové. Dalším zpestřením jsou výlety lodí Visla 

po Labi. Stačí se podívat na www.kampankterapomaha.cz, zde máme kalendář a fotogalerií z akcí a také program. 

Také můžete diskutovat o naší kampani na www.facebook.com/kampankterapomaha, třeba říci ostatním, proč 

zrovna mezi vaše priority patří třeba zdravotnictví nebo co byste chtěli ve Středočeském kraji změnit.

Přál byste si, aby lidé mezi sebou více komunikovali?

Určitě ano. Mám dokonce připraven i konkrétní projekt, který bych chtěl ve Středočeském kraji zrealizovat. Je to 

o přímé komunikaci mezi krajem a občany, krajem a obcemi. 
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Dobřichovice získaly dotaci na stezku 
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ NOVÝCH SOCH U CESTY DO KARLÍKA SE USKUTEČNÍ 21. ŘÍJNA

V Hlásné Třebani světili kříž
ZAHRADNÍ SLAVNOST UCTILA SVATOU LUDMILU
Zahradní slavnost na počest sv.
Ludmily se konala 15. září v Hlásné
Třebani. Její součástí bylo slavnost-
ní svěcení kříže a světová premiéra
skladby R. Z. Nováka Sv. Ludmilo.
Na akci nemohly chybět ani místní
Holky v rozpuku. Krásně jsme se po-
bavily, popily výborně chlazené ví-
no. Někdo koštoval čokoládové fon-
dy, grilovalo se maso, stoly byly pl-
né laskominek, vládla příjemná at-

mosféra. Protože si kamarádi vyžá-
dali naše vystoupení, předvedly
jsme naši sestavu. Všichni brečeli
smíchy - chyběla jedna naše holka,
a tak zaskočil jakýsi velmi veselý
mladý muž. Zvládl to...
Děkujeme našim sousedům a kama-
rádům Lidce i Martinovi za výborný 
nápad, velmi dobré pohoštění, zába-
vu a milé přijetí. 

Jitka ŠVECOVÁ, hlásná Třebaň

Dobřichovice - Městu Dobřichovi-
ce se podařilo získat dotaci na po-
kračování stezky do Karlíka.
„To je dobrá zpráva - budování stez-
ky je poměrně drahé a za současné-
ho stavu rozpočtu bychom museli
její výstavbu bez dotace přerušit. Le-
tos se tedy posuneme přibližně o 150
metrů dále a čeká nás osazení objek-
tů, které sochaři vytvořili na loň-
ském symposiu,“ sdělil dobřichovic-
ký starosta Michael Pánek. 

Otevření stezky plánujeme na říjen.
„Jednak jsem čekal na vyřízení dota-
ce, jednak sochař Petr Váňa, jehož
bych velmi rád na osazení soch vi-
děl, je nyní na nějakou dobu v Itálii.
Tvoří tu tři sochy z cararrského mra-
moru ,“ dodal Pánek s tím, že slav-
nost odhalení soch z minulého roční-
ku sochařského symposia se v Kar-
lické ulici uskuteční 21. října.

Petra FRÝDLOVÁ 

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se konají 29. 9. v
Dobřichovicích. U zámku pod lípou
si můžete nakoupit od  8 do 12.00.

Vlaďka CVRČKOVÁ
* 1. Mníšecké slavnosi piva se ko-
nají 29. 9. od 11.00 před hostincem
U Káji Maříka v Mníšku pod Brdy.
Návštěvníky čeká přehlídka malých
pivovarů, zahraje skupina Nešlape-
to. Robert CHLÁDEK
* Burza podzimního i zimního ob-
lečení pro děti, sportovního vybave-
ní a hraček se koná 6. 10. od 9.00 do
12.00 v sokolovně Řevnice.       (pef) 
* Sraz traktorů všech generací
spojený s jarmarkem, spanilou jíz-
dou a »sprintem« traktorů na 50
metrů se koná 7. 10. od 9.00 za so-
kolovnou v Ořechu. Od 13.00 na ak-
ci naváže Slavnost ořechů s jarmar-
kem, živou hudbou i mistrovstvím v
plivání vlašským ořechů.            (pef)
* Požár kuchyně rodinného domu

v Černošicích vyjeli 19. 9. likvido-
vat řevničtí profesionální a mokro-
peští dobrovolní hasiči. „Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že se jednalo
o požár jídla na sporáku, který maji-
telka sama zvládla,“ uvedl hasič Pa-
vel Vintera. „Škoda je podle vyšet-
řovatele 10.000 Kč,“ dodal. (mif)
*Zraněnou paní snášeli ze 3. patra
bytovky v Mníšku pod Brdy 20. 9.
řevničtí profesionální hasiči.    (pav)

Rychlost budou hlídat
městští policisté
Dobřichovice - Další dotaci dosta-
ly Dobřichovice na budování cyk-
lostezky do Černošic. Na otázky,
jež zajímají obyvatele města i oko-
lí a také cyklisty, odpověděl sta-
rosta Dobřichovic Michael Pánek.
Proč je napojení na stezku v místě,
které leží tak daleko od řeky?
Bude to znamenat určitou zacházku,
to je pravda. Ale vzhledem k tomu,
že zmíněnou dotaci jsme získali z
evropských fondů, je velmi důsled-
ně sledovaná otázka vlastnictví po-
zemků. Napojení blíže k řece není
možné proto, že pozemky u Beroun-
ky patří Povodí Vltavy. 
Proč cyklostezka pod lávkou zabí-
há až do středu louky? a kudy po-
vede dále?
Tato vlnovka, která na mě působí
spíše příjemným dojmem, je také
způsobena hlavně vlastnickými vz-
tahy. Stezka bude mít velmi jemný
asfaltový povrch a bude určena kro-
mě cyklistů též pro pěší a inlinisty.
Povede pod tělesem bývalé skládky,
v její poslední části ji překříží a do-
stane se na stávající asfaltovou ces-
tu do osady Lavičky v Černošicích.
U místa překřížení bývalé skládky
plánujeme srovnání terénu a vytvo-
ření parkového posezení s výhle-
dem na řeku. Sběrný dvůr bude od
nové cyklostezky oddělen valem,
který bude osázen keři. 
Nebudou si cyklisté v některých
místech překážet s auty?
V části, kde cyklostezka povede po
stávající asfaltové cestě, plánujeme
velmi omezený provoz aut místních
obyvatel, kteří zde budou moci jez-
dit maximálně dvacetikilometrovou
rychlostí a pouze na povolení měst-
ského úřadu Dobřichovice. Dodržo-
vání rychlosti bude kontrolovat
městská policie.    (pef)

Pančovaný alkohol. Mrtví »pijáci«. Prohibice
(Dokončení ze strany 1)
„Posílí se černý trh a ti, kteří s pančovaným a nekvalitním produktem ob-
chodovali, tak budou činit dál. Je to celé velká státní komedie. Patnáctiletou
single malt whiskey se v této zemi ani nikde jinde nikdo neotrávil,“ tvrdí
Šafránek a dodává: „Mě osobně se omezení netýká. Jsem milovníkem nejen
kvalitního destilátu, ale i piva a vína. Zásoby doma máme dostatečné a jinak
mi plně postačuje výběr v mých oblíbených dobřichovických podnicích.“
Co se stane s 20 miliony lahví tvrdého alkoholu ve skladech? To zatím ni-
kdo neví, je ale možné, že majitelé budou muset doložit původ každé lahve,
než bude moci být opět zařazena do prodeje. A nově vyrobený alkohol bude
mít nové kolky. Jisté naopak je, že stát kvůli zákazu přijde o příjmy z daní
na alkohol, každý den je to zhruba 25 milionů korun. „Myslím, že prohibi-
ce mě teprve ovlivní. Ty peníze po mně bude chtít stát asi někde jinde, ne?“
obává se Roman Tichý z Černošic.  Lucie PALIČKOVÁ

Diváci obdivovali
staré motorky i auta

CESTOU DO KARLÍKA. Stezka z Dobřichovic do Karlíka, kterou »vylepšu-
je« ojedinělé sochořadí, bude prodloužena o 150 metrů. Foto NN M. FRÝDl

Podzim klepe na dveře, jsem zvědavý, co nového nám kromě plískanic a
hub v lesích »nadělí«. Léto nám do obce přineslo změny - o všech se mlu-
vilo předešlé úterý na veřejném zasedání. Hlavní věcí je podání žádosti o
dotaci na výstavbu kanalizace. Škola má novou, schopnou ředitelku, která
je přístupná dětem i rodičům, a spolupráci se zřizovatelem si chválí.
Při veřejném zasedání zastupitelstva byl vybrán nový nájemce Společen-
ského domu. Od 1. 10. jím bude Antonín Marhoul ml.
Během minulého týdne opravovala Krajská správa a údržba silnic místní
komunikace III. třídy, zejména silnici k nádraží (viz foto).
Za první dva víkendy se v moštárně vymoštovaly téměř tři tuny jablek.
Moštovat se bude nejméně do poloviny října.

Text a foto Stanislav BalíčEk, starosta Zadní Třebaně

XXXXV. ročník jízdy historických
vozidel do vrchu Zbraslav - Jíloviš-
tě pořádal Veteran Car Club Pra-
ha. Za krásného počasí se přihlási-
lo přes 300 jezdců. Podívaná to byla
fakt úžasná: staré motorky, nádher-
ná auta, vše naleštěné, posádky v
dobovém oblečení... 
Den nato se konal XXXVI. ročník
Tachlovického trojúhelníku. Každý
rok se zde soustřeďují auto- i moto-
veteráni, a vždy se objeví nějaká ra-
rita. Letos všechny zaujalo auto při-
vezené z USA. Stály u něj davy di-
váků a kochaly se. Ale i další »kous-
ky« stály zato: Triumph z roku 1926,
Praga Alfa 6 z roku 1931, motorka
DKW SB z roku  1935, Harley Da-
vidson z roku 1942... Všem návštěv-
níkům se oči jen smály, kluci pobí-
hali od jednoho veterána ke druhé-
mu a fotili a komentovali. Obě akce
jsou zajímavé: ve Zbraslavi můžete
vidět víc starých aut, v Tachlovicích
zase víc motorek. Text a foto 

Jitka ŠVECOVÁ, hlásná Třebaň

Knihu ve Výtopně 
pokřtí mistr republiky
Muzeum historické železniční a sil-
niční techniky Výtopna Zdice můžete
letos naposledy navštívit o prvním
říjnovém víkendu. V sobotu 6. 10. ve
13.00 navíc v muzeu pokřtí Jiří
Wohlmuth svoji novou knihu Závo-
dy v Praze a blízkém okolí, v níž po-
pisuje automobilové i motocyklové
závody. Kniha je plná zajímavých
historických fotografií a výsledků.
Jako kmotři se křtu zúčastní dvaceti-
násobný mistr republiky Bohumil
Staša se svojí závodní ČZ a pan Fia-
la z Tábora, majitel nejúspěšnějšího
závodního stroje Jawa, jediného,
který zvítězil v závodě GP mistrov-
ství světa. Muzeum bude po oba dny
otevřeno od 10 do 17 hodin. 

Radim Říha, Výtopna Zdice

Třebaňský »kulturák« má nového nájemce
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V Řevnicích mají »kouzelný prostor«
LUCIE CHERUBÍNOVÁ PROVOZUJE »TERAPIE JINÝMI ZPŮSOBY« I ENERGETICKÉ ČIŠTĚNÍ BYTŮ A VZTAHŮ
Řevnice - Lucie Cherubínová
se věnuje zkoumání a praktiková-
ní jiných možností léčení, než na-
bízí moderní medicína. Možnosti
energetického léčení v sobě sama
objevovala od mládí, později při-
bylo sdílení některých léčitelských
metod. Před rokem s manželem
otevřeli v Řevnicích čajovnu.
Čajovnu Cherubín jste obohatili o
další prvek. Oč se jedná?
Jde o Kouzelný léčebný prostor, v
němž se odehrávají »terapie jinými
způsoby«. 
Co to je?
Znamená to harmonizování a násled-
né uzdravování celého energetické-
ho (i fyzického) systému díky půso-
bení vysokofrekvenční léčivé ener-
gie přicházející z a skrze13 dimenzí,
jež považuji za rámec fenoménu lid-
ské existence. Tomu předchází pos-
tupné zvyšování vibrací vědomí –
proměna jeho kvality, a s tím souvi-
sející rozsah a dosah. Vysoké vibra-
ce doslova narážejí na náš zapouz-
dřený zkostnatělý systém a mnohdy
nevybíravým způsobem vytahují ne-
zpracované balíky našich emocí, ne-
funkčních mentálních systémů a bo-
lestných utkvělých představ napo-
vrch, do centra naší pozornosti.
Jak s tím nakládáte vy?
Smyslem mé práce je účinná podpo-
ra v tomto procesu i přímá proměna
a prosvětlení lidského systému, jeho
známých i neznámých drah, linií,
spojnic a rozpouštění některých

neprostupných nahromaděnin – ve
světle, jež toto rozpustit umí a může.
Můžete to rozvést?
Je to vlastně umožnění průchodu
nejvyšších vibrací, jež v sobě nesou
vyspělou inteligenci, která oslovuje
člověka až v jeho podstatě, nejhlub-
ším nitru, kde se vlastně potkává sa-
ma se sebou. Dochází k přenosu
vědomí a probuzení do určité míry,
dle individuálních možností. Spojuje
se s těmi poli, oblastmi a úrovněmi v
jedinci, která se oslovit nechají. Tím
se zvyšují celkové vibrace i úroveň

vědomí, nadhled nad osobním ži-
votem, čím dál více je jasný jakýsi
střed vlastního bytí, posléze i neko-
nečnost bytí jako takového…
Vyléčení na fyzické úrovni považuji
za vedlejší efekt popsaného procesu.
Vlastně se jedná o přirozený násle-
dek odvahy uvidět pravé souvislosti
a pravé příčiny dějů v našem životě.
K tomuto uvidění přispívá má tera-
pie praktickým způsobem.
To je tedy vaše práce?
Ano, toto je podstata toho, co dělám,
tzv. Osobní spirituální terapie. V

našem Kouzelném léčebném prosto-
ru se nachází i Krystalový transfor-
mační a léčebný kruh – uspořádání
velkého množství mnoha druhů
krystalů. Krystaly jsou aktivované,
zasvěcené do léčebného záměru,
který odpovídá jejich přirozeným
vlastnostem – což čistí, harmonizuje
a nabíjí vrstvy aury. Zároveň jsou v
kruhu přítomny prvky tradičního in-
diánského Léčivého Kruhu – což je
velmi specifický, propracovaný a
hluboký systém pro vědomé uzdra-
vení se na všech úrovních. 
Nabízíte i jiný druh terapie?
Další způsoby terapie jsou vlastně
doplňky, zaměřené na konkrétní ob-
lasti, anebo pokročilejší práce pro li-
di, s nimiž již nějakou dobu pracuji.
Bachova květová terapie, Masážní
termopresurní lehátko, Autotrakční
lehátko, Šamanský očistný rituál a
»návrat duše«, Motivující výklady
karet, Harmonizace čaker, Originál-
ní transformační systém »Serafiel«,
několik druhů Zasvěcení, Aktivace
vyššího duchovního těla...
Také provádím Energetické čištění -
proměnu různých prostorů, bytů, do-
mů, zahrad, ale i vztahových situací,
stresových zablokovaných komuni-
kací mezi lidmi. Také to lze do urči-
té míry uvolnit, prosvětlit. Je samo-
zřejmě individuální, jak velký balík
disharmonie danou situaci blokuje a
je-li připravenost a ochota alespoň
někoho ze zúčastněných s tím oprav-
du pohnout. helena PeLIKánová

DOPOLEDNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Chcete si odpočinout a nechat mezitím rozvíjet výtvarný talent
svého dítěte? Rádi byste, aby Vaše dítě využilo smysluplně

dopoledne a naučilo se nové věci? 
Dopolední individuální kurzy jsou určeny dětem, které si chtějí
projít širokou škálou výtvarných technik. Vyzkouší si základy

kreslení, malby a modelování hravou dětskou formou. V rámci
kurzů se využívá i hudební a rytmická cvičení.V případě pěkné-
ho počasí výlety za zvířátky do stáje Bílý kámen. Kurz zahrnuje

přípravný program pro dobrý start dítěte do 1. třídy ZŠ.

Kdy: Od října, pondělí - pátek, 8:00 - 12:00 hod. 
Kde: Atelier Rusalka, Na Stránce 199, Řevnice 

Cena: 3000 Kč/měsíc 
Kontakt: Mg.A. Irena Staňková, tel.: 604 888 568 

irca.stankova@gmail.com 
www.irena-stankova.cz

Papír ONDRÁK
Prodej papírenského 

a kancelářského zboží. 
Výroba razítek zn. MODICO

na počkání. 
Razítka třetího tisíciletí!!!  

Telefon: 725 854 347, Lety 257

LÉČITELKA. „Podstatou toho, co dělám, je Osobní sperituální terapie,“
tvrdí Lucie Cherubínová.       Foto ARCHIV

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz



Rodiče museli uznat: Dětem už to hraje lépe!
ŘEVNICKÝ TENISOVÝ KLUB LTC USPOŘÁDAL NA KONCI PRÁZDNIN LETNÍ TENISOVOU ŠKOLIČKU
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Hned několik dlouholetých hráčů národní házené
v Řevnicích se rozhodlo oficiálně rozloučit s dre-
sem a míčem. Proto jsme si na 15. září pozvali
dlouholetého rivala, starší pány ze Staré Huti.
Program dne odstartoval ve 13 hodin.
nH Řevnice – TJ Stará Huť 17:25 
Branky: štech 8, Jelínek 4,  Jandus 4, Veselý P.
První poločas byl velice vyrovnaný, ve druhém
naše kluky hosté pod vedením mistra národní há-
zené Jirky Peška jednoznačně přehrávali.
nH Řevnice – Stará Huť dříve narození 4:4 
Branky: Kos 3, Koukol
Naši se spoustou zraněných vstoupili do utkání
ustrašeně a brzy prohrávali. Na vedení hostů od-
pověděl Vašek Koukol střelou, která znamenala
vyrovnání. Ve druhém poločase čaroval v naší
brance mistr národní házené Rudla Zuzka. Huti už
nedal šanci rozvlnit ani jednou naši síť, naopak
Bohouš Kos se trefil třikrát a spravedlivý výsle-
dek byl na světě. A to jsme ještě neproměnili šes-
timetrový hod! Petr HoLý, Řevnice

II. liga: Jedna porážka, jedno vítězství
Řevnice a - Podlázky 15:17
Proti Podlázkám se nám dařilo v první půli pro-
měňovat naše tutovky, tahle vlastnost nás však na
začátku druhé půlky opustila. Obrana sice dlouho
držela hostující dravý útok na uzdě, ale útok ten-
tokrát neměl svůj den. 
Řevnice a – raspenava 18:14 
S Raspenavou to naštěstí bylo jiné. Naše obrana
byla prvních dvacet minut takřka neprůstřelná,
útoku se dařilo aspoň na 75%, a tak jsme vedli
6:1. Poté hosté produktivitu vyrovnali, ale náš ná-
skok byl luxusní. František ZaVaDIL, Řevnice

Dorostenci jsou nejlepší v kraji
V neděli 16. září odehráli řevničtí dorostenci tur-
naj v Čakovicích.
nH Řevnice - Sokol Bakov 22:9 
Branky: štech 7, Holý 6, Kraus 4, Jelínek 3,
Veselý P. 2
nH Řevnice - avia Čakovice 28:13 

Branky: Holý P. 7, Kraus 7, štech 6, Veselý P.
4, Jelínek 2, Derco 2
nH Řevnice - Spoje Praha 23:10 
Branky: Holý 8, štech 3,Veselý 3, Jelínek 2,
Kraus 2, Derco 2, Bíl 2, šnajberk
Sestava a branky: Martin Lukáš, Bíl Adam 2,
Derco Martin 4, Šnajberk Vojta 1, Holý Petr 21,
Kraus Vojta 13, Jelínek Michal 7, Štech Jan 16 a
Veselý Petr 9.
Turnaj ukázal, že řevnický dorostenecký tým jas-
ně převyšuje další družstva v našem kraji. V kaž-
dém zápase jsme byli fyzicky, technicky a taktic-
ky lepší našich soupeřů. Vždy nám stačilo odehrát
polovinu prvního poločasu v základní sestavě a
získat náskok. V další části zápasů univerzálové
Petr Holý a Vojta Kraus dostali hodně prostoru si
zaútočit. Jak se hraje v útoku si vyzkoušeli i další
defenzivní hráči a, nevedli si špatně. Za zmínku
stojí krásné střely s pádem brankáře Adama Bíla,

vykláněčka přes ruku beka Martina Derca, kterou
by chtěl umět nejeden útočník, a s přehledem pro-
měněný pokutový hod benjamínka, obránce Vojty
Šnajberka. Když obránci hráli v útoku, samozřej-
mě musel útok zaskočit v obraně. Jejich herní pře-
hled, velká pohybová, technická i taktická vyspě-
lost se projevily i zde.        

V sobotu 22. 9. se hrálo na Republikánu v Praze.
republikán Praha - nH Řevnice 25:19
Branky: Jelínek 7, štech 6, Veselý P. 5, Jandus 
Ani na třetí pokus se našim dorostencům v dre-
sech béčka nepodařilo  svého soupeře pokořit.

Petr HoLý, Řevnice

Nejbližší zápasy A-mužstva
30. 9. 16.30 Řevnice - Všenice 
6. 10. 13.00 Řevnice - Baník Most 

SK Černošice má devět hokejových
týmů přihlášených v soutěžích. Muže
A i B čeká první mistrák 6. října. Áč-
ko hraje své domácí zápasy vždy v
neděli od 16.30, béčko v sobotu od
16.30 nebo od 19.00, céčko v sobotu
od 16.30 hodin. 
Dorost letos hraje středočeský kraj-
ský přebor. Mladší a starší žáci star-
tují v žákovské lize České republiky.
Při zápasech můžete  vidět velmi at-

raktivní soupeře: Slavii Praha, Ko-
lín, Vlašim, Benešov...
První polovina soutěže krajské ligy
přípravek se odehrává formou tur-
najů v minihokeji, od ledna již nastu-
pují děti ze čtvrtých tříd k opravdo-
vému hokejovému utkání na celé
hřiště. Do jejich skupiny byly nalo-
sovány mimo jiné oba mládežnické
týmy z Kladna.
Druhá a třetí třída hraje každá svou

samostatnou krajskou ligu přípravek
v minihokeji formou turnajů. 
Po dlouhých úvahách výbor ledního
hokeje rozhodl i nadále provozovat
pro veřejnost veřejná bruslení s tím,
že ve středu bude v době veřejného
bruslení využívat 1/3 ledové plochy
pro své účely.
Termíny veřejného bruslení:
STŘEDA 13.30 – 15.30 
SOBOTA 13.30 – 15.30

NEDĚLE 13.30 – 15.30 
Vstupné na veřejné bruslení je stejné
jako v loňském roce, tj. 35 Kč, děti
do 6 let mají vstup zdarma.
Oddíl ledního hokeje pořádá celo-
roční nábor budoucích hokejistů pro
chlapce i dívky od 5 let. Nábor se
koná vždy v úterý a čtvrtek od 15.00
do 16.00 hodin, v neděli od 8.00 do
9.00 hodin.

Helena kubaTová, Černošice

Snad každý rodič někdy zažil prázd-
ninové dilema: Kam s ratolestí v do-
bě volna. Není nic lepšího, než si ne-
chat dítko pohlídat zkušenými profe-
sionály v tenise. Děti si celý den vy-
hrají s kamarády, utužují soutěživé-
ho ducha, zlepší se v tenisu a získají
zážitky, se kterými se ještě dlouho
budou rády ve škole chlubit.
Přesně takovouto příležitost dostalo
dvacet dětí ze Řevnic a okolí na kon-
ci srpna v klubu LTC Řevnice díky
Tenisové školičce. Počasí nám přálo,
a tak považujeme letošní ročník pra-
videlné akce za více než vydařený.
Děti si kromě tenisu zahrály spoustu
her, ve středu se nechaly »potetovat«
od malíře z Prahy, samozřejmě jen
dočasně, a navíc si od něho, jako pa-
mátku na letošní školičku odnesly
krásné portréty. V pestré tombole,
která byla pro děti připravena na

pátek, každý vyhrál hned dva balíč-
ky plné cen. Mezitím se odehrály
turnaje rodičů s dětmi; někteří rodiče
museli uznat, že to jejich potomkům
už hraje líp, než jim samotným. 
Všem zúčastněným děkujeme a těší-
me se na příští, snad stejně vydařený
ročník Letní tenisové školičky!
Michal Drašnar, LTC Řevnice

Útočníci bránili, obránci stříleli góly
DLOUHOLETÍ HRÁČI NÁRODNÍ HÁZENÉ V ŘEVNICÍCH SE »OFICIÁLNĚ« LOUČILI S DRESEM I MÍČEM

STAŘÍ PÁNOVÉ. Družstva dříve narozených házenkářů Řevnic a Staré Huti.                       Foto arCHIv

Přijďte nám pomoci
stavět nafukovací halu!
Ačkoli je teprve září, blíží se rychle
zimní sezóna. V pátek 28. 9. od 8.00
budeme stavět nafukovací halu za Li-
ďákem v Řevnicích.  Přijďte nám po-
moci - čím více nás bude, tím rychle-
ji a snáz to půjde! Předem děkujeme.

Tomáš Haňkovský, 
sportclub Řevnice

VE ŠKOLIČCE. Účastníci letošní Tenisové školičky LTC Řevnice.
Foto Michal Drašnar

Na zimním stadionu v Černošicích už si můžete zabruslit
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Dobřichovice vedou krajský přebor!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Třebaňský Ostrovan
poprvé na podzim prohrál. Dobři-
chovice se vyšvihly do čela kraj-
ského přeboru.
Dobřichovice, krajský přebor
Louňovice -  Dobřichovice 0:1
Branka: Kalivoda
Po první porážce s Benátkami si jely
Dobřichovice »spravit chuť« do
Louňovic. V jejich týmu působí řada
hráčů s divizními i ligovými zkuše-
nostmi. Domácí po hřišti doslova lé-
tali. Dobřichovicím však výborně za-
hrála obrana i všichni ostatní. Klid
jim dodával výborný gólman Michal
Šilhavý - muž bez nervů, což potvr-
dil zvláště při množství »standartek«.
Navíc byl po druhé žluté vyloučen
Švehla a hosté museli bojovat 25 mi-
nut v oslabení. Přesto upláchl obrán-
ce Baubín, prošel až do vápna a před-
ložil gólovku dobíhajícímu Kalivo-
dovi. Ten uklidil míč do branky! Do
konce zbývala čtvrthodinka, ale hosté
nechali na hřišti všechno a v přímém
souboji o druhé místo uspěli. (oma)
Dobřichovice - Ovčáry 3:1
Branky: Kalivoda 2, Karda
Domácí se po tomto vítězství dostali
do čela krajského přeboru. (oma)

FK Lety, krajská I. B třída
Hořovicko B - FK Lety 3:6
Góly: Janouš 3, Jablonský 2, Rada

Ve 12. minutě byl stažen na zem pro-
nikající Jablonský a Lety šly z penal-
ty proměněné Radou do vedení. V
19. minutě propadl centr nepozorné-
mu Geisslerovi do branky - 1:1. O 5
minut později špatně vyhodil Geis-
sler, dezorientovaný Váňa neodkopl
a domácí rázem vedli 2:1. V 25. mi-
nutě Janouš sólem přes čtyři hráče
vyrovnal. V 33. minutě skóroval hla-
vou Turek, ale branka nebyla uznána
pro postavení miho hru. Druhý polo-
čas zahájily Lety náporem a v 52.
minutě po kombinaci Janouše strhl
vedení na jejich stranu Jablonský. O
3 minuty později bylo opět srovnáno,
po rohovém kopu nikým nehlídaný
domácí útočník prostřelil Geisslera.
V 74. minutě zatáhl po křídle míč
Friš a jeho centr dorazil do branky
Janouš - 3:4. V 87. minutě dal po
sólu gól Jablonský a v závěru završil
svůj hattrick Janouš.    Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Březnice 2:0
Branky: Jablonský, Rada
Domácí vlétli na favorita a hned v 1.
minutě po střele Kratochvíla zazvo-
nilo břevno branky. O minutu pozdě-
ji se již skóre měnilo: Jablonský

obstřelil brankáře. Poté se hra vyrov-
nala. V 69. minutě se Janouš pustil
do souboje s hostujícím brankářem,
hlavou jej obhodil a byl stažen před
prázdnou brankou. Penaltu proměnil
Rada. Janouš v 71. a v 81. minutě po-
stupoval sám na brankáře, ale v obou
případech šanci prováhal.             (jik)

Karlštejn, okresní přebor
Karlštejn - Neumětely 1:1
Branka: Šaman
Vyrovnaný zápas. Ve druhé polovině
první části jsme soupeře dostali pod
tlak a dali gól. Šli jsme do šaten ra-
dostně, ale soustředěně na další půli
- potřebujeme body, zatím se nám
nedaří. Průběh druhé půle byl stejný,
šance na obou stranách, ale gól vs-
třelili hosté. Vlaďka AUTRATOVÁ
Praskolesy - Karlštejn 4:0
V první půli byli hosté jasně lepší.
Platilo to i po změně stran, pak ale
domácí dali gól, Karlštejn se stáhl a
zápas skončil jejich debaklem. Navíc
byl vyloučen Vyterna.                 (vlau)
Stašov - Karlštejn 0:5
Góly: Zajíc 2, Králík, Klečka, Váňa
Po domácí prohře 0:3 se stejným sou-

peřem v přeboru se Karlštejnští v po-
háru vytáhli. I když ze základní ses-
tavy chybělo 7 hráčů a pršelo, hosté
domácí doslova »přejeli«. (vlau)

ŘEVNICE, III. třída okresní soutěže
Řevnice - Velké Přílepy 2:2
Branky: Sládek 2
Škoda, že domácí neudrželi poloča-
sový stav 2:1. Nicméně jejich start
do nového ročníku je podstatně lepší
než loni. (Mák)
Třebotov - Řevnice 3:1
Branka: Krejza

OZT, III. třída okresní soutěže
OZT - Srbsko 2:1
Branky: Pazdera, Soukup
I když tomu skóre neodpovídá, Ost-
rovan měl celý zápas převahu a vy-
pracoval si množství šancí. Domá-
cím ale nebyla štěstěna nakloněna a
ani rozhodčí se příliš nevyznamenal -
OZT neuznal dvě branky. Nakonec
se dosud neporažení favorité přece
jen dočkali, když se pět minut před
koncem trefil Pazdera.               (Mák)
Hudlice - OZT 2:1
Branka: Neubauer
Třebaňští měli převahu, domácí štěs-
tí. Ostrovan poprvé prohrál.     (Mák)

VŠERADICE, III. třída
Lochovice - Všeradice 1:2 
Branky: Mackovič, Suchý
Všeradice - Hostomice B 2:3
Branky: Linhart 2 

LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
SK Chyňava - FC Liteň 7:1
Branka:Kliment
Bez šesti hráčů základní sestavy ne-
byla proti aspirantovi na postup šan-
ce na lepší výsledek. Po zápase od-
stoupil trenér Bouberle.              (mik)
Liteň - Stašov B 4:0
Branky: Šimandl 2, Šebek, Eliášek

Zadní Třebaň - Novou mistrov-
skou sezonu přeboru starých gard
rozehráli fotbalisté Zadní Třeba-
ně. Z prvního domácího zápasu,
ve kterém padlo devět branek,
odešli poraženi.

SG OZT – Hotel Ostaš 4:5 
Branky: Procházka 4
V prvním podzimním soutěžním zá-
pasu Sportovního klubu rekreační
kopané, přeboru starých gard, Ostro-
van na domácím trávníku prohrál.
Vynikající výkon podal Petr Pro-
cházka, který vstřelil všechny 4
branky svého týmu. V 1. poločase
otočil ze stavu 0:2, když soupeř vedl
brankami po rohu a z penalty za faul
ve »vápně«  na 3:2. Využil přitom
krásné přihrávky spoluhráčů. Sou-
peř stačil ještě do poločasu vyrov-

nat. Ve 2. poločase nejprve z úniku a
potom opět z penalty zvýšili hosté
na 3:5. Kanonýr Procházka pak už
jen stačil snížit na konečných 4:5,
přičemž brankář hostů ještě předve-
dl několik zázračných zákroků, po
střelách domácích hráčů. Škoda, že
se ani jedna z nich neujala, dělba bo-
dů by byla spravedlivá.

Hotel Huňáček – SG OZT 0:3
Branky: Procházka 2, Palička
Celý zápas byl hrán pod taktovkou
Ostrovanu, který domácím nic nedo-
volil. První branku vstřelil Petr Pro-
cházka a kdyby výsledek poločasu
narostl o šest branek, nikdo by se ne-
mohl divit. Zahazování šancí hostu-
jícího týmu pokračovalo i po pře-
stávce. Naštěstí se trefil Jan Palička
a skóre uzavřel opět Procházka.   

SG OZT - SG Junior 6:4 
Branky: Procházka 3, Matoušek,
Koštalik, Kozák
Petr Procházka má velmi úspěšnou
bilanci: ve třech zápasech vstřelil de-
vět branek.  Miroslav BOUBERLE
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Procházka: Tři zápasy, devět gólů!
STARÁ GARDA FOTBALISTŮ ZADNÍ TŘEBANĚ ROZEHRÁLA MISTROVSKOU SEZONU 

Třebaňská fotbalová přípravka trénuje na Ostrově

Dobřichovice prohrály,
trenér dostal »kopačky«
Nečekaná porážka fotbalistů Sokola
Dobřichovice v pátém kole krajské-
ho přeboru rozhýbala dosud klidné
vody fotbalového zákulisí. Dobři-
chovičtí, kteří - ač nováčci soutěže -
do té doby proplouvali nástrahami
přeboru bez ztráty jediného bodu a
své soupeře poráželi rozdílem třídy.
Tentokrát ovšem nepodali obvyklý
výkon a podlehli - dokonce doma! -
v nešťastném zápase Benátkám 1:2! 
Reakce nového generálního sponzo-
ra na sebe nenechala dlouho čekat.
Po dohodě s vedením fotbalového
oddílu byl s okamžitou platností od-
volán hrající trenér Jaromír Šmer-
da. Tým převzal nový trenér s boha-
tými zkušenostmi - V. Lacina, dosa-
vadní dlouholetý »kouč« ČLU  Be-
roun.       Miloslav oMáčka, Sokol

Dobřichovice

Kdy a kde hrají 
Dobřichovice, krajský přebor
Klecany - Dobřichovice 29. 9. 16.30 
Dobřichovice - Nymbuk 7. 10. 16.00 
FK LETY, krajská I. B třída
Hostomice - FK Lety 29. 9. 10.30
FK Lety – Dobříš B 6. 10. 16.00
KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Komárov 29. 9. 10.15 
Trubín - Karlštejn 7. 10. 16.00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Holubice 29. 9. 16.30 
Kazín - Řevnice 6. 10. 16.00   
OZT, III. třída okresní soutěže
OZT - Vysoký Újezd 29. 9. 16.30 
Nižbor B - OZT 7. 10. 14.00 
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
Vižina - Zdice 29. 9. 13.30      
Drozdov - Vižina 6. 10. 16.00       
LITEŇ, IV. třída okresní soutěže
Liteň - Všeradice B 30. 9. 16.30
Osov - Liteň 6. 10. 13.00

ŘÁDILI POD TRYSKAMI. Každé úterý se od 16.00 na fotbalovém hřišti
na Ostrově, v případě špatného počasí ve Společenském domě, scházejí
malí fotbalisté a fotbalistky ze Zadní Třebaně. Zkušenosti jim předávají
trenéři Jan Palička a Patrik Hochmal. V polovině září si ještě děti užíva-
ly pěkného počasí - po tréninku si opekly buřty a pobíhaly pod tryskami
umělého zavlažování fotbalového hřiště. (pef)     Foto Lucie Boxanová


