
Přesně sto sedmdesát tři aktivních
účastníků I. ročníku závodu nazvané-
ho Karlštejnská devítka přišlo v nedě-
li 1. září do karlštejnského kempu po-
vzbudit několik stovek diváků. Byl
mezi nimi třeba i známý zpěvák Pavel

Vítek, který se zhostil startu závodu,
či karlštejnský starosta Petr Rampas a
kastelán hradu Jaromír Kubů, kteří
pro změnu rozdávali ceny vítězům.
Nejobsazenější byla kategorie muži
18-39 let. Na devítikilometrové trase
dosáhl nejlepšího času (33.14 min.)
Petr Minařík z Rokycan. Nejmladší-
mi účastníky byli roční Mikuláš Sa-
kač a Zuzanka Nosková, naopak nej-
staršímu běžci Milanovi Mikolášovi
je šedesát jedna let. 

Z největší dálky, až ze Španělska, při-
jely Margarita a Patricia Figuer.
Všem po rozdání cen zahrála staro-
pražská kapela Třehusk, děti svými
kousky bavil kejklíř a kouzelník Petr
Theimer. O další doprovodný prog-
ram pro děti se postaral atletický od-
díl Střela Žebrák, karlštejnští hasiči
pomohli při organizaci akce a navíc
zajistili plavbu na člunu po Berounce.
Závod uspořádal Domeček Hořovice
s městysem Karlštejn a díky úspěchu,
s nímž se setkal u běžců i diváků, je
jasné, že příští rok se bude konat opět.

Eva KNOPOVÁ, Karlštejn, (mif)

»Holky« dostaly trika,
za mimořádný výkon
Třináct stovek kilometrů chce od 25.
července do 5. září křížem krážem
republikou naběhat europoslanec
Edvard Kožušník. V neděli 1. 9. bě-
žel přes Hlásnou Třebaň.
Pan poslanec se podle vlastních slov
celý rok věnuje práci a nezbývá mu
moc času na potkávání se s lidmi.
Proto se rozhodl, že během čtyřiceti
tří dnů proběhne celou Českou repu-
bliku. Byl velmi rád, že jsme ho s
Holkami v rozpuku přišly na hlás-
notřebaňskou náves přivítat. A nejen
to - spolu s ním jsme si zasportovaly
a doběhly až k lávce, celých přibliž-
ně dvě stě metrů! Za náš mimořádný
sportovní výkon jsme dostaly trička
- moc nám sluší! Přejeme panu Ed-
vardovi, aby doběhl v pořádku a ve
zdraví!   Jitka ŠVECOVÁ,

Holky v rozpuku, Hlásná Třebaň

Na silnici z Řevnic do Mníšku
se staly tři dopravní nehody
Řevnice - Silnice smrti. Tak se možná co nevi-
dět bude říkat úseku mezi Řevnicemi a Mníš-
kem. V uplynulých dnech se tu stalo hned ně-
kolik nehod. Tragicky - zatím - naštěstí ne-
skončila žádná.
Na frekventované lesní silnici se nejprve v půlce
srpna srazila motorka s nákladním autem. Řidič
náklaďáku z místa ujel! „Spolujezdkyně moto-
cyklisty byla ošetřena záchrankou,“ uvedl řevnic-
ký hasič Pavel Vintera. (Dokončení na str. 9)    (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Děti přišly o tři zuby - strana 3
* Liteňští si zahrají v opeře - strana 7
* Dobřichovice prohrály 0:7, Řevnice 0:9

- strana 12

Svinaře - „Pokud bych si každý
den nezajezdil na svém milova-
ném mopedu, ani bych neusnul,“
vyznává se smíchem lásku k pe-
kelným strojům osmašedesátiletý
kovaný Řevničan, v současnoti
ovšem obyvatel Svinař Miroslav
LiSý.
Mistr sportu v motokrosu začínal ja-
ko malý kluk na kole. To mu ale br-
zy bylo málo. V Řevnicích bydlel
jeho velký vzor, Miroslav Kamaryt
- soutěžní jezdec na motocyklech.
„Ten zřejmě nasměroval moji život-
ní dráhu,“ konstatuje Lisý. Začínal

u něj mytím motorek, jezdil na zá-
vody jako mechanik a za odměnu se
mohl povozit na továrních »čeze-
tách«. Když po škole nastoupil do
učení jako zámečník, začínaly právě
v Československu závody motokár.
„Hned se staly mým koníčkem,“ vz-
pomíná. Se starším bratrem sestavil
motokáru a vyhrál s ní první Mist-
rovství ČSR. Protože mu bylo pat-
náct a neměl řidičský průkaz, jezdil
na bratrův. To za přispění »kamará-
dů« závodníků mělo za následek
roční zákaz  sportovní činnosti.
(Dokončení na straně 12) (help)

POHODA NA VINAŘKÁCH. Pohodového odpoledne ve společnosti dobrého vína si na Vinařských
slavnostech v Dobřichovicích 31. srpna užívali lidé i zvířata. Foto NN M. FRÝDL

Karlštejn - Bezmála dvě stovky běžců doslova z celé republiky a dokonce
až ze Španělska přilákal závod, který se poslední den prázdnin konal v
Karlštejně. V místním kempu ho odstartoval zpěvák Pavel Vítek. 

ZÁVODNÍK. Miroslav Lisý na
svém stroji.   Foto Tomáš HEJLEK

Tečku za prázdninami udělali běžci
PRVNÍ ROČNÍK KARLŠTEJNSKÉ DEVÍTKY PŘILÁKAL ZÁVODNICE AŽ ZE ŠPANĚLSKA

3. září 2013 - 18 (604) Cena výtisku 7 Kč

»Horu« tančilo na
dvě stě svatebčanů

Když si nezajezdím na mopedu, neusnu!

Zloděj odjel z hradu na kole
za sto čtyřicet ticíc korun!
Karlštejn, Zadní Třebaň - O kolo za sto čtyřicet
tisíc korun přišel jeho majitel na nádvoří hradu
Karlštejna. Zapomněl si totiž v zámku bicyklu
klíč! Další kola zloději ukradli v Zadní Třebani.
Horské kolo zn. Orbea Occam jeho vlastník způ-
sobně zaparkoval ve stojanu na nádvoří hradu. Do-
konce jej i zamkl. Jenže  - v zámku zapomněl klíč!
„Toho využil neznámý zloděj. Odemkl, lankový
zámek sundal, připoutal jím jiný bicykl a kolo za
sto čtyřicet tisíc korun ukradl,“ uvedla velitelka
karlštejnských policistů Hedvika Kaslová.
(Dokončení na straně 9) (mif)

Luxusní vinotéka
putovala do Prahy
Jedenáctý ročník Vinařských slav-
ností se konal poslední srpnovou so-
botu v areálu dobřichovického zám-
ku. Víno pětatřiceti vinařů zejména z
jižní Moravy přišlo za krásného slu-
nečného počasí ochutnat na tři a půl
tisíce návštěvníků. Zahráli jim cim-
bálovka Medicimbal, staropražský
Třehusk, Cluaran, Bitumen Beat a
Timudej. Šermířské souboje před-
vedla skupina Alotrium. Titul Vinař
roku získal Josef Valihrach z Krum-
víře. Vstupenky byly slosovatelné -
hlavní cenu, luxusní vinotéku, si od-
vezl návštěvník z Prahy 5.  

Andrea KUDRNOVÁ, Karlík
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Řevnice - Benefiční festival živé
autorské hudby a dílniček pro ce-
lou rodinu s názvem ProMě-Na
ZeMě se bude konat 15. září v řev-
nickém Lesním divadle. 
Výtěžek festivalu bude věnován les-
ní školce a škole ZeMě. Za získané
peníze bude postavena jurta - děti, jež
s rostoucím věkem potřebují víc pro-
storu k různým činnostem, tak získa-
jí lepší zázemí. Za část výtěžku bu-
dou také pořízeny školní pomůcky. 

„ZeMě je iniciativou rodičů, kterým
jde o zodpovědný přístup k výchově
dětí v blízkém propojení s přírodou,“
vysvětluje Kateřina Kotková, jedna
z hlavních tváří benefičního festiva-
lu i školky-školy. „Protože nejsme
státní zařízení a nejsme orientováni
na zisk, potřebujeme hledat jiné způ-
soby financování, aby výše školkov-
ného byla únosná pro rodiče ze širo-
kého sociálního spektra. Uspořádá-
ním festivalu chceme získat peníze

na další rozvoj naší školky a školy, a
otevřít se širší veřejnosti a možná i v
Řevnicích začít novou hudební tra-
dici,“ dodává s tím, že organizátoři
jsou vděčni muzikantům, kteří účin-
kováním na festivalu školku-školu
podpoří. Jedná se o hudebníky, kteří
patří k nejlepším interpretům české
nezávislé či alternativní hudební scé-
ny. „Za všechny jmenujme nespou-
tanou kytaristku Dagmar Andrto-
vou-Voňkovou, písničkáře Oldřicha
Janotu, experimentálního performe-
ra Petra Nikla, tranzovní bubenickou
kapelu Létající Koberec či Ridinu
Ahmedovou, jež hlasem maluje kra-
jiny duše,“ láká Kotková. „Těšit se
můžete i na Jana Kořínka &Groove,
českofrancouzské duo Deliou, vý-
chodňárskobalkánskou Mama Papa

bandu a maďarskou zpívající hous-
listku Agnes Kutas. Z Mexika možná
dorazí aztécký indián Tecciztemok.“
Kromě hudebních zážitků na vás če-
kají dílničky pro děti i dospělé a in-
fostánek s prezentací školky a školy
ZeMě. Dozvíte se, jak to v takové les-
ní školce či komunitní škole chodí a
budete do nich moci zapsat své dít-
ko. Helena PELIKÁNOVÁ

Řevnice - Jednou z »hvězd« druhé
benefice pro lesní školku ZeMě
bude řevnický bluesman Jan
KoŘíneK. 
Ty jsi spíš klubový hudebník - jak se
ti hraje mezi stromy v řevnickém
lese?
Je pravda, že častěji hraji v klubech
- ale to jen proto, že není tolik les-
ních příležitostí. Hrát blues mezi st-
romy zde, v Řevnicích, má dlouho-
letou tradici. Dříve tu bývalo Blues
v lese, kde jsme také pravidelně vys-
tupovali. Rád se do Lesního divadla
vracím, vždy je tam příjemná atmo-
sféra, bez ohledu na počasí. Děti po-
bíhající po podiu a krásné ženy vlní-
cí se na tanečním plácku před oči-
ma, to je pro nás největší odměna...

Proslýchá se, že Bioblues dostane
novou podobu. Jakou a na koho se
letos můžeme těšit?
Jednáme o možnosti uspořádat 26.
10. BioBlues v dřevěné nádražní bu-
dově proti hotelu Grand. Je to skvě-
lé místo, umožnilo by nám vytvořit
více klubovou atmosféru, navodit
pocit starého amerického juke join-
tu, neboli černošského kulturního
centra na jihovýchodě USA v první
polovině minulého století. Vystoupí
čtyři kapely spojené s bluesovou
hudbou a kulturou. Nejstarší podobu
blues bude reprezentovat Originální
Pražský Synkopický Orchestr. Jako
druhý se představí největší český
gospelový sbor Maranatha. Následo-
vat bude chicagská zpěvačka Sharon
Lewis s mým triem a vše završí ka-
pela multiinstrumentalisty a zpěváka
Petra Wajsara, velmi veselá skupina
HI-FI.
Na čem teď právě pracuje Jan
Kořínek?
Dlouhodobě pracuji na svém vlast-
ním projektu, připravuji nové al-
bum, píšu písně, skládám skladby. V
tuto chvíli ale dolaďuji turné pro
Sharon Lewis - tento rok bude šňůra
delší a výživnější. S hudební strán-
kou je také víc příprav, protože jsem
do kapely přizval dva nové muzi-
kanty. Prvním z nich je Steve Walsh,
vynikající kytarista a producent z
USA, který spolupracoval například
s Norah Jones, Erasure nebo Vikto-
rem Kraussem. Na bicí bude hrát To-
máš Vokurka, který s námi vloni vy-
stupoval s Lorenzo Thompsonem.

Helena PeliKánová

Z Mexika dorazí Tecciztemok, možná
V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE SE BUDE KONAT BENEFIČNÍ FESTIVAL PROMĚ-NA ZEMĚ

Největší odměna? Krásné
ženy vlnící se před očima

ŘEDITELKY. Organizátorky benefičního festivalu. Foto Gabriela čečo

Mladí architekti budou
»zlepšovat« Srbsko
Architektura do průměrné české
vesnice zavítá málokdy. Můžeme se
dohadovat, zda je chyba na straně
architektů, kteří nevidí pro své umě-
lecké ambice na vesnici místo, nebo
obyvatel, kteří jsou víceméně kon-
zervativní. To ale neplatí pro Srb-
sko. V polovině září se v naší vsi se-
jde dvacítka studentů architektury,
stavitelství a designu, aby během tří
dní pomohli zlepšit stav srbských
ulic. Jejich úkolem bude vytvořit ná-
vrhy na obnovu těch nejproblema-
tičtějších částí obce. A aby výsledek
nezůstal jen na papíře, mají do své-
ho projektu zahrnout objekt, který
vlastníma rukama postaví ze dřeva.
Může to být lavička, socha, ale tře-
ba i atrakce pro děti či dospělé, kte-
rá oživí okolí. Tyto výtvory, které
architekti darují obci, umístíme pří-
mo na navrhovaná místa.
Vše začne ve středu 11. 9. večer v
kulturním domě sérií tematických
přednášek a bude pokračovat do so-
boty 14. 9., kdy sami autoři předsta-
ví veřejnosti své výtvory. Závěr
obstará oslava. Všichni jsou zváni
ke koukání, poslechu a - hlavně -
diskuzím během celého workshopu!
Najdete nás na prostranství u lávky.

Zuzana KučeRoVá, Srbsko

BLUESMAN. Řevnický muzikant
Jan Kořínek.                Foto ARCHIV
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Za dva dny přišly děti o tři zuby...
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA NOTIČKY SE VRÁTILA Z LETNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ V PODKRKONOŠÍ

Čtvrt roku trvala v letovském rodinném centru
Leťánek sbírka víček pro Kristýnku Kačabovou z
Radotína. Kristýnka má dětskou mozkovou obrnu
a tímto způsobem jsme jí chtěli pomoci, aby moh-
la odjet na speciální léčbu do lázní.
Od dubna do června jste nám donesli úctyhod-
ných 225,5 kg svršků od nápojových lahví, které
jsme předali rodičům Kristýnky. Velmi děkuji
všem sběračům a hlavně personálu i dětem MŠ a
ZŠ Josefa Kubálka Všenory, kteří se na tomto
množství významně podíleli.
Kristýnka díky víčkům a finančním darům absol-
vovala v červenci první úspěšný pobyt v lázních
Klimkovice. Její zdravotní stav se zlepšil, ale aby
byla léčba opravdu úspěšná, je potřeba terapii
opakovat. Pojišťovna hradí jen jedny lázně za rok
a Kristýnka potřebuje další léčbu do půl roku. Na
další rehabilitaci by tedy měla odjet v období lis-
topadu 2013 – leden 2014. Léčbu je potřeba pod-
stoupit minimálně na 15 dní, cena pobytu i s regu-
lačním poplatkem je asi 45 000 Kč. Nějaké pení-
ze už rodina má, ale potřebují nasbírat asi 10 tun
víček, což v přepočtu činí přibližně 36 000 Kč.

Budeme rádi, když s námi budete ve sbírce pokra-
čovat a pomůžete i těmi pár víčky jedné nemocné
malé slečně dát šanci zlepšit zdravotní stav. Pod-
robnější informace o sbírce najedete na stránkách
www.letanek.cz nebo na facebooku www.facebo-
ok.com/VickaPomocProKristynku.

Na klavír snadno a rychle
Program Leťánku v novém školním roce začíná
od 9. září. Připraveny jsou pravidelné akce jako
Batolata v akci (1 – 4 roky), Hrátky s robátky (4 –
18 měsíců), Montessori pracovny (0 – 3 let) a
další. Chystáme také kurzy pro maminky po rodi-
čovské dovolené. Od října bude organizován
Rychlokurz hraní na klavír a kurz vaření. Dále
pokračuje Zeměhraní, kde jste si mohli »pohrát«
již o prázdninách.
Ale to rozhodně není vše. Pokud nechcete, aby
vám něco uniklo, sledujte náš web nebo facebook,
kde se dozvíte podrobnější informace o všech při-
pravovaných akcích a věcech, co pro vás chystá-
me. Brzy na viděnou!

Renata DuDová, RC Leťánek, Lety

Řevnice, Radvanice - Z bezmála
dvoutýdenního letního soustředění
v podkrkonošských Radvanicích
se poslední prázdninovou sobotu
vrátila řevnická dětská lidová
muzika Notičky.
Děti si na soustředění užily  spoustu
legrace, zároveň ale také pilovaly
hru na hudební nástroje, tanec i zpěv.
Spokojené byly jak se svými výko-
ny,  tak s ubytováním i prostředím,
ve kterém dvanáct dní strávily. »De-
chařů« se ujal klarinetista známé
cimbálovky Hradišťan David Burda,
který jim předával cenné rady. Velké
Notičky nacvičovaly mimo jiné zah-
raniční koledy. 
Nechyběla sportovní olympiáda, vě-
domostní soutěž Kufr, karneval na
téma Jak šel dědek do lesa a našel
tam dva melouny, diskotéka, bojov-
ka, stavění domečků v lese, pěvecká
soutěž Hlas Notiček či celodenní vý-
let do skalních měst. „Ve čtvrtek se
počasí umoudřilo, a tak jsme s říz-
kem mezi dvěma chleby vyrazili na
celodenní výlet do Adršpašsko-Tep-
lických skal,“ napsal k tomu do
webového deníčku Jan Flemr. Notič-
ky dojely vlakem do Adršpachu a
pak pěšky pokračovaly po zeleném
okruhu. Pod Jezírkem se rozešly:
malé děti zamířily zpátky k nádraží,
zatímco ty velké se vydaly Vlčí roklí

s vodou značně poničenými lávkami
a strženými žebříky pěšky do Rad-
vanic. „Výstupy nebyly žádná legra-
ce. Několik odvážlivců vystoupalo
300 schodů na vyhlídku na zřícenině
Střmen. Domů jsme dorazili tak ako-
rát na zkoušku v pět. Malé Notičky
daly osm kilometrů, velké 18 kilo-

metrů ve velmi těžkém terénu. Uta-
hat se nám je ovšem nepodařilo, což
nakonec bylo dobře, protože večer
se konal táborák s buřty a vším, co k
tomu patří. Bylo to úplně bezva,“
psal Flemr v deníčku.
A ještě jednu perličku jste se mohli
ve webovém deníčku Notiček do-

číst: „Za dva dny (čtvrtek a pátek)
přišly děti celkem o tři zuby (Bertík,
Hanička, Hedvika). Nebojte, všech-
ny vypadly přirozenou cestou…“

Petra FRÝDLOVÁ

Peníze za víčka zaplatí léčbu nemocné Kristýnce
ÚSPĚŠNÁ SBÍRKA ORGANIZOVANÁ LETOVSKÝM RODINNÝM CENTREM LEŤÁNEK POKRAČUJE

V RADVANICÍCH. Notičky na prázdninovém soustředění. Foto ArCHiv 

Změní se centrum

Zadní Třebaně?
Veřejné setkání pořádají zpracova-
telé Plánu rozvoje veřejných pro-
stranství Zadní Třebaně a zastupi-
telstvo obce. Konat se bude 11. září
od 19.00 hodin v místním Společen-
ském domě. 
Na programu bude zahájení dotaz-
níkového šetření, představení roz-
pracovaného plánu rozvoje, ukázka
nápadů i skic architektů žijících v
Zadní Třebani  a diskuze o nich. Ti,
kteří věnují středeční večer společ-
nému setkání, uvidí možné proměny
centra Třebaně, příklady využití ve-
řejného prostoru z jiných vesnic, v
diskuzi budou moci říct svůj názor
na to, co by si v Třebani přáli a o co
nestojí. Všichni jsou srdečně zváni.
Šárka SoDoMková, Zadní třebaň

VÍČKA PRO KRISTÝNKU. Kristýnce Kačabové
můžete pomoci i vy. Foto renata DUDová

»Malý den otevřených
dveří« pořádala 29. srpna
pro své příznivce, pomoc-
níky i přátele nově otevře-
ná školinka NONA v Le-
tech. Komorní setkání v
podvečerních hodinách se
tentokrát konalo bez dětí.
Ty měly možnost nově
zbudovaný prostor navští-
vit o prázdninách  hned
několikrát - pohrály si (viz
foto), prozkoumaly terén a
seznámily se s učitelkami,
jež se o ně budou starat. 
Na dnu otevřených dveří
se rodiče nejvíce zajímali

o velkou a pestrou nabíd-
ka kroužků. Zvláštní po-
zornost budí netradiční
styl výuky anglického ja-
zyka, kterou lektoři hodla-
jí pojmout formou pohá-
dek, příběhů a vyprávění.
„Rádi bychom děti učili
cizímu jazyku nenásilnou,
příjemnou formou a dou-
fáme, že to naše malé i
velké studenty bude těšit,“
uvedla jedna z autorek
projektu školinky Michae-
la Kotěrová.

Helena Pelikánová
Foto Michaela kotěrová

Rodiče ve školince nejvíc zajímaly kroužky
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V Dobřichovicích »zavládne« středověk
V AREÁLU MÍSTNÍHO ZÁMKU ROZBIJÍ LEŽENÍ ŠERMÍŘI, K VIDĚNÍ BUDE SLAVNÁ NOC NA KARLŠTEJNĚ
Dobřichovice - Velkolepý výlet do
středověku můžete podniknout v
sobotu 7. září. V areálu dobřicho-
vického zámku nejprve zkříží me-
če, kordy a halapartny šermíři,
posléze tu poberounští profesioná-
lové i ochotníci znovu sehrají sla-
vnou Vrchlického veselohru noc
na Karlštejně.
Festival Dobřichovická Alotria, vel-
kolepá přehlídka skupin historické-
ho šermu, se bude konat již podesá-
té.  „Od jedenácti hodin se na louce
pod zámkem představí šermíři, sty-
loví tanečníci i muzikanti,“ láká Jo-
sef Kutílek z pořádající černošické
agentury Alotrium a dodává, že k
největším tahákům programu bude
určitě patřit vystoupení australské
zpěvačky Betty Cooper. „Šermíř-
ských skupin tu bude opravdu mno-
ho, vesměs takových, které patří k
tuzemské špičce,“ pokračuje Kutí-
lek. „Divákům se představí namát-
kou pražské soubory Allgor, Artus
Thor i Manus Regis, plzeňský Bal-
teus, Brandýská garda, Korbel z Bo-
ru, Lepus z Libochovic, Taurus z Br-
na či Berounští měšťané. Ukázky
sportovního šermu předvede oddíl

USK Praha. Kromě Australanky
Cooper zahrají a zazpívají Nina
Klestilová a Batik Boys, zatancují
skupiny Animata, Zantia a Mericia.“
Kromě toho bude připraveno histo-
rické tržiště, dobové krčny, ukázka
vaření piva či lukostřelba.
Na program v podzámčí, který uza-
vře velkolepá ohnivá show, naváže
ve 21.30 na nádvoří zámku slavné
divadelní představení Noc na Karlš-
tejně. Soubor složený z ochotníků i
profesionálů, kterí jsou doma v dol-
ním Poberouní, s ním již osm let sk-
lízí úspěchy po celé republice. V
hlavních rolích budou jako vždy ex-
celovat profesionálové Pavel Vítek,
Lumír Olšovský, Petr Jančařík  i
Matěj Rak a s nimi i »místní« ochot-
níci Karel Král, Pavla Švédová,
Monika Vaňková, manželé Říhovi a
další. Miloslav FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
6. 9. 18.00 PAN VČELKA
13. 9. 18.00 REVIVAL

KINO ŘEVNICE
Z důvodu komplikací s výběrovým říze-
ním na dodavatele digitální technolo-
gie bude kino uzavřeno i v září.        (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
4. 9. 20.00 ČERVENÉ STŘEVÍČKY
8. 9. 20.30 O HONZÍKOVI A MAŘENCE
10. 9. 20.00 LADIČ PIAN ZEMĚTŘESENÍ

KINO MÍR BEROUN
2. 9. 18.30 REVIVAL
3. 9. - 4. 9. 17.30 WOLVERINE 3D
3. 9. 20.00 TANGO LIBRE
4. 9. 20.00 LÍBÁNKY
5. 9. 18.30 WOLVERINE 2D
5. 9. 15.30 PĚNA DNÍ
6. 9. 19.00 ONE DIRECTION 
7. 9. 15.30 JÁ, PADOUCH 2
7. 9. - 9. 9. 20.00 (So 17.30) JOBS
7. 9. - 10. 9. 17.30 (So 20.00) ELYSIUM
8. 9. 15.30 ŠMOULOVÉ 2 3D
10. 9. 20.00 ITALSKÝ KLÍČ
11. 9. - 12. 9. 17.30 a 20.00 (Čt 18.30)
REVIVAL
13. a 15. 9. 18.30 (Ne 17.30) LÍBÁNKY
14. 9. 15.30 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
14. 9. - 15. 9. 17.30 (Ne 20.00) V ZAJETÍ
DÉMONŮ
14. 9. a 18. 9. 20.00 (St 17.30) NEJ-
VYŠŠÍ NABÍDKA
15. 9. 15.30 ŠMOULOVÉ
16. 9. 17.30 ELYSIUM

KINO RADOTÍN
3. 9. 19.00 ITALSKÝ KLÍČ
4. 9. 17.30 JASMÍNINY SLZY
4. 9. 20.00 LOVELACE: PRAVDIVÁ
ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA
5. 9. - 6. 9. 17.30 LETADLA 3D
5. 9. - 7. 9. 20.00 (So 17.30) LÍBÁNKY
7. 9. 16.00 ŠMOULOVÉ 2 2D
7. 9. 20.00 WOLVERINE 3D
10. 9. 17.30 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ 3D
10. 9. 20.00 LIBERACE!
11. 9. 17.30 LETADLA 3D
11. 9. 20.00 DRSŇAČKY
12. 9. a 17. 9. 17.30 JUSTIN: JAK SE
STÁT RYTÍŘEM 3D
12. 9. 20.00 REVIVAL
13. 9. 17.30 ŠMOULOVÉ 2 3D
13. 9. 20.00 REVIVAL
14. 9. 16.00 LETADLA 2D
14. 9. 17.30 LÍBÁNKY
14. 9. 20.00 OSAMĚLÝ JEZDEC

Hradišťan zahraje v zámecké zahradě
Cyklus kulturních a společenských akcí s názvem Mníšecké kulturní léto
2013 spěje do finále. Poslední akcí bude koncert skupiny Hradišťan, který se
uskuteční 15. 9. od 18.00 v zahradě Státního zámku Mníšek pod Brdy.
Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, je ojedinělým tělesem s
vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým zá-
běrem a netradičním repertoárem. Jeho silným inspiračním zdrojem byla,
zejména v počátcích existence souboru, lidová tradice. Vstupné v předpro-
deji činí 150 Kč, na místě samém pak 190 Kč. Koncert se koná i za případ-
ného deštivého počasí.
V rámci Mníšeckého kulturního léta 2013 se mohli diváci potěšit koncerty
Radůzy, Hvozdnického smíšeného sboru, Petrem Kolářem, Třehuskem, bu-
beníky z Jumping Drums a dalšími.  Miloš nAVRÁTiL, Mníšek pod Brdy  

Noc na Karlštejně
Původní muzikál na motivy Jaroslava Vrchlického

Hrají a zpívají:
Pavel VÍtek, Lumír OLŠOVSkÝ, Petr JANČAŘÍk, 

Jan Matěj RAk, Petr BeNDL, karel kRÁL, Petr ŘÍHA,
Pavla ŠVÉDOVÁ, Monika VAŇkOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ,

Jiří CiCVÁRek, Ondřej NOVÁČek, Jan kUNA... 
kejklíř Pet, šermíři, metači ohně, sbor starostů, ženské, koně, koza...

DOBŘICHOVICE, zámek
sobota 7. září od 21.30 hodin

Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice
724 339 732, kultura@dobrichovice.cz

Tipy NN
* Marek Walarowski na klavír, Lu-
káš Mužík na basovou kytaru a Bar-
tosz Nazaruk na bicí zahrají 3. 9. v
Černošicích. Hudební těleso vystu-
pující pod názvem Marek Walarow-
ski Trio uslyšíte v Clubu Kino od
20.00 hodin. (vš)
* Výstava fotografií Karlštejnsko z
balonu je do 5. 9. k vidění v Pivova-
ru MMX Lety.  Vladimír GLASER
* Čtvrtý ročník festivalu Bukifest
se koná 6. 9. od 19.00 v Clubu Kino
Černošice. Vystoupí Jitka Vrbová &
Hot Jazz Praha, Eldorado, Hana
Lounová & Idefix Band a další. (vš)
* Představení Opona nahoru, aneb
Možná přijde i Lucie B. v nastudo-
vání Divadelního souboru Řevnice
můžete v místním Lesním divadle
vidět 6. 9. od 20.00 a 7. i 8. 9. od
18.00 hodin.     (mif)
* Beseda a čtení pro děti se spisova-
telkou Markou Míkovou se uskuteč-
ní 11. 9. od 17.00 v Obecní knihov-
ně Mořinka. (kas)
* Britský jazzový kytarista Femi
Temowo hraje s Petrem Dvorským a
Jiřím Stivínem ml. 12. 9. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino.             (vš)
* Old Fashion Trio zahraje 14. 9.
od 19.00 v restauraci U Bílé paní
Karlštejn.  (mam)
* Pohádku pro děti Kvak a Žbluňk
hostí 15. 9. od 15.00 zámek Dobři-
chovice. (vlc)
* Představení slavného muzikálu
Jesus Christ Superstar v nastudová-
ní studentů Arcibiskupského gym-
názia v Praze bude k vidění 15. 9.
od 19.30 v Clubu Kino Černošice.
Můžete se těšit na orchestr, rocko-
vou kapelu, sbor i sólisty - v roli Je-
žíše se představí sólista Hudebního
divadla Karlín Jaromír Holub. Vs-
tupné 100 Kč.     Pavel BLAžEnín
* Výstava skupiny Rastr je do 15. 9.
přístupná v zámku Dobřichovice.
Volné sdružení čtyř umělců, malíři
Miloš Englberth, Jindřich Hájek,
Jakub Kándl a fotograf Jiří Macht,
které si říká Rastr, se zabývá feno-
ménem závěsného obrazu.          (vlc)
* Karlštejnský Halloween se bude
konat 21. 9. v místním kempu. (rav)
* Výstava fotografií MVDr. Zdeňka
Valeše a MVDr. Vladimíra Šoltyse
Co kde létá, aneb Pohled dalekohle-
dem do ptačí říše je do 6. října insta-
lována v kavárně Modrého domečku
Řevnice. Šárka HAŠKOVÁ

POŘADATEL. Hlavní organizátor Dobřichovických Alotrií, náruživý šer-
míř Josef Kutílek.     Foto NN M. FRÝDL

Mníšek pod Brdy přivítá 7. září účin-
kující i diváky nesoutěžní přehlídky
amatérského a studentského divadla.
Festival s názvem Štrůdl se uskuteč-
ní již potřinácté. 
V dopoledních hodinách program na
farní zahradě zahájí non-verbální
představení Tančíček Adušiadáši br-
něnského divadla Kufr. Následovat
bude žonglérská dílna vedená hereč-
kami Adélou Kratochvílovou a Dá-
šou Trávníkovou. Odpoledne bude
program v prostorách farní zahrady
pokračovat legendou o českém kníže-
ti Svatováclavská aneb Plášť a hrubá
halena. Kateřina Molčíková z diva-
dla Cirkus Žebřík sehraje představe-

ní s prvky činoherního herectví, lout-
koherectví i jarmarečního divadla.
Na ně naváže výtvarná dílna dobříš-
ské výtvarnice Daniely Doubkové.
Na festival letos zavítá i bleší cirkus
maestra Giorgio Fame. Odpoledne
uzavře koncert zhudebněné poezie ze
sbírky Jiřího Žáčka: Ahoj moře v po-
dání stejnojmenného kutnohorského
hudebního tělesa. Večerní hrozinkou
festivalového závinu, tentokráte pro
dospělého diváka, bude v Divadélku
K Sólo pro Bedřicha - nové předsta-
vení divadla Anička a letadýlko.
Aktuální program a další informace
najdete na http://rorejs.mnisek.cz
Filip HÁJEK, Mníšek pod Brdy

Na Štrůdlu bude Kufr i bleší cirkus
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Všeradův kurýr

Všeradice - Několik kapel, orien-
tální tanečnice či kejklíř. Ti všich-
ni se budou starat o zábavu divá-
ků, kteří 21. září dorazí do Vše-
radic na sedmý ročník Vaření se
zámeckou paní.
V hlavní roli ovšem samozřejmě bu-
dou kuchaři, kteří poměří své umění
ve snaze získat Pohár Magdaleny
Dobromily Rettigové. Všichni bu-
dou mít za úkol připravit menu se
svíčkovou omáčkou.
Program začne před jedenáctou ho-
dinou a jeho součástí budou soutěže
pro děti i dospělé či vaření na jeviš-
ti, kterého se tentokrát zhostí bývalý
ministr Petr Bendl. Staropražská ka-
pela Třehusk odpoledne pokřtí no-
vou desku Nikdy mně nezněly ty
všeradský zvony.                          (mif)

Vaření se zámeckou paní
Zámecký dvůr Všeradice 21. 9.
10.50 – Dobříšský pokleslý orchestr
lidových nástrojů
11.30 – Petr THEIMER, kejklíř
11.45 – MERICIA, tanečnice
12.00 – KTP, country skupina
12.30 – Soutěž pro děti
12.50 – Česká kapela z Gerniku
13.35 – Petr THEIMER, kejklíř
13.50 – Soutěž pro dospělé
14.20 – MERICIA, tanečnice
14.35 – 15.00 Vaření na jevišti 
15.05 – Petr THEIMER, kejklíř
15.25 – MERICIA, tanečnice
15.40 – Petr BENDL, kytara
16.05 – TŘEHUSK, křest CD 
17.00 – Vyhlášení výsledků kuchař-
ské soutěže, losování vstupenek
18.00 – ŽIVÁ HUBA, kapela 

Kuchaři budou vařit,
diváky čeká zábava

VŠERADICE HOSTÍ SEDMÝ ROČNÍK KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 18/2013 (133)

Z podbrdského kraje
* Obrazy Jany a Petra Kellnero-
vých, kteří se věnují zejména malo-
vání české krajiny, měst a obcí, jsou
od 5. 9. do 6. 10. vystaveny v galerii
M. D. Rettigové Všeradice.       (syš)
* Turnaj v ping pongu organizuje
16. 9. od 15.00 Rodinné centrum
Betlém Lochovice. (bak)
* Do 30. září jsou ve všeradické ga-
lerii M. D. Rettigové k vidění obra-
zy Věry Mačkové. (syš)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem je až do září
otevřena o sobotách, nedělích a
svátcích od 10 do 17.00.              (ak)
* Silnice z návsi ve Všeradicích ve
směru na Bykoš je kvůli výstavbě
kanalizace a vodovodu až do 13. 10.
uzavřena. (pš)
* Alkoholické nápoje, cigarety a
potraviny ukradl neznámý zloděj v
noci z 21. na 22. 8. z prodejny ve Vi-
žině. Jednota v Hořovicích má ško-
du 40.000 Kč. (hek)

»Horu« tančilo dvě stě svatebčanů

Na setkání rodáků se vzpomínalo a slavilo
V HODYNI SI PŘIPOMNĚLI VÝROČÍ MOROVÉ RÁNY I ZALOŽENÍ SBORU HASIČŮ

Velkolepé svatby se v rumunském
Gerniku, partnerské obci Všeradic,
na konci srpna zúčastila výprava
Všeradických a Vinařických. Svat-
ba se v této vsi, kterou obývají ru-
munští Češi, konala po pěti letech.
Hostů se na ní sešlo kolem tří set!
Seznámili jsme se se svatebními
zvyky a zatančili si tanec »hora«,
při kterém spolu s námi cestu před
místním kulturním domem zaplnilo
na dvě stě lidí. Také jsme podnikli
výpravu k jeskyni Turecká díre, v
níž se údajně kdysi ukrývali Turci
před Germány. Ten, kdo by chtěl zí-
skat zlatý poklad, který zde Turci
zakopali, nesmí v díře mluvit, jinak
se propadne do země.      Text a foto

Petr PODUBECKÝ, Vinařice

V roce 1713 postihla obec
Hodyně morová rána, po
300 letech od této nešťast-
né události - 24. 8. 2013 -
se v Hodyni sešli rodáci a
obyvatelé přilehlých obcí,
aby společně uctili památ-
ku svých tehdy zemřelých
předků. V letošním roce
také oslavil pěkně kula-
tých 100 let Sbor dobro-
volných hasičů v Hodyni,
což byl důvod k oslavě.
Dlouho připravované set-
kání začalo ve 13.30 uctě-
ním památky zesnulých u
kapličky v Hodyni; od ka-
pličky se zúčastnění ode-
brali průvodem na náves.
Rytmus udávala dechová
hudba pana Uzlíka z Ho-
řovic, která doprovázela

celé setkání rodáků a přá-
tel Hodyně.
Hasiči měli připravenu

ukázku historických foto-
grafií, výzbroje a techniky,
což ocenili dospělí i děti,

které si mohly vylézt na vy-
stavená vozidla. Na slav-
nostní schůzi starosta Jo-
sef Marhoul seznámil pří-
tomné s historií i součas-
ností Hodyně, za hodyňský
hasičský sbor přednesl z-
právu pan Kácha. Občers-
tvení zajišťovali hasiči z
Hatí. Pro děti, které přišly
na setkání s rodiči, byl při-
praven pestrý program -
soutěže zajišťovala rodina
Macounova a Hlinkova,
projížďky na koních ranč
Orient rodiny Vlasákovy z
Leče. O soutěže i o jízdu
na koních byl velký zájem.
V příjemné atmosféře pok-
račovalo posezení až do ve-
čera. Kamila KAASOVÁ,

Hodyně

ZMOKLÁ POUŤ. Slavná Bartolomějská pouť se předposlední prázdninový
víkend konala ve Všeradicích. Zatímco v sobotu 24. 8. počasí »poutníkům«
přálo, v neděli odpoledne se ke kolotočům, střelnicícm a autodromům vy-
pravili jen ti největší nadšenci. Pršelo a pršelo a pršelo... Kromě pouťových
tanečních zábav, které se ve Všeradicích tradičně konají v sobotu, neděli i
pondělí, čekala letos návštěvníky jedna novinka: v sobotu byl na pouť vypra-
ven speciální vlak Bartoloměj. Text a foto NN M. FRÝDL

NA STŘÍKAČCE. Na oslavách v Hodyni byla vystavena
historická hasičská stříkačka.  Foto Kamila KASSOVÁ
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Programy pro děti, přednášky, rozší-
řenou výstavu, dokumentární film,
premiéru, koncert v liteňském koste-
le i vlastní operní produkci – na to
vše láká návštěvníky 2. ročník Festi-
valu Jarmily Novotné. Odehraje se
7. a 8. září v zámeckém areálu v Lit-
ni, kde slavná pěvkyně a sólistka
Metropolitní opery v New Yorku ži-
la. Sejdou se na něm mladí pěvci i
umělci již etablovaní na mezinárod-
ní scéně.
Kromě samotného zámku, který je
stále v neutěšeném stavu, se hudeb-
ní a jiné programy odehrají i v nově
zrekonstruovaném parku či v bývalé
stodole. Program by měl být atrak-
tivní pro laické i odborné publikum

všech věkových kategorií. Od dětí,
jimž nabízíme tematické hudebně-
výtvarné dílny, po ty, kdo ocení no-
vou instrumentaci písňového cyklu
Bohuslava Martinů Nový špalíček
od Jiřího Temla.
Mezi umělci, kteří přijali pozvání do
Litně, je opět houslistka Tatiana
Daubek, vnučka Jarmily Novotné,
jejíž vystoupení loni připravilo pos-
luchačům silný zážitek. Tatiana za-
hraje nejen na obou galakoncertech
a jako součást orchestru v opeře, ale
také v liteňském kostele, kde byla
jako sedmiletá pokřtěna. Gonzalo
Ruiz, temperamentní Američan pů-
vodem z Argentiny, se kromě hobo-
je, který mistrovsky ovládá, chopí i
režijního zpracování opery Apollo a
Dafné G. F. Händela. V této produk-
ci uslyšíme skvělého barytonistu
Tomáše Krále (Apollo) se sopranist-
kou Monikou Sommerovou (Dafné).
O němé, avšak důležité role této mi-
niopery na námět antického mýtu, se
postarají děti z Litně. Představení
bude zasazeno do kulis překrásného
zámeckého parku.
Galakoncerty v prostředí bývalé sto-
doly nabídnou setkání s mimořádný-
mi hlasy. Mezzosopranistka Lucie
Hilscherová, sopranistka Ivana Pav-
lů či slovenský basbaryton Tomáš
Šelc zazpívají árie a duety z Hände-
lových oper za doprovodu souboru
starých nástrojů Musice Florea.
Druhý ročník festivalu akcentuje
osvětu. Program je zaměřen na oper-
ní i filmový odkaz Jarmily Novotné.
Více na stránkách www.zamekli-
ten.cz. Dita HraDEcKá, 

o. s. Zámek Liteň

Znavení diváci přišli
ráno na pivo a guláš
Legendární skupina Brutus vystou-
pila v pátek 23. srpna  v areálu bý-
valého učiliště v Litni.
Protože prozatím nemáme vlastní
pódium, hrála kapela z nákladního
návěsu. A hrála neúnavně, bez pře-
stávky - její nejznámější hity se are-
álem rozléhaly od devíti až do půl
jedné. Počasí se nám konečně, na
rozdíl od jarního Liteňfestu, vydaři-
lo. Dorazilo přes dvě stě fanoušků
skupiny a evidentně se velmi dobře
bavili. Někteří pitím zesláblí účast-
níci nocovali za branami areálu a
ráno dorazili zpět na snídani – pivo
a guláš. Děkujeme všem za účast a
rádi vás u nás uvítáme opět za rok,
Brutus již přislíbil svoji účast. 

Jan HAVELKA, 
Atelier Svatopluk, Liteň

Liteňské děti si zahrají
v opeře Apollo a Dafné
FESTIVAL JARMILY NOVOTNÉ SE KONÁ 7. - 8. ZÁŘÍ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí       9/2013 (21)                

A JE TU ŠKOLA. Liteňská ZŠ se do letošního školního roku krásně »vybarvi-
la«, což nemůže přehlédnout žádný kolemjdoucí. Žáci i učitelé se ale mohou
těšit i na změny uvnitř budovy. Letos přivítáme 41 dětí do první třídy, a proto
bylo nutné vytvořit jednu třídu navíc. V přístavbě školy je nová učebna, která
byla vybavena  novým nábytkem. Také dvě oddělení školní družiny by nám  již
nestačila, vzniklo tedy třetí. Aby se našim prvňáčkům ve škole líbilo, snaží se
obě učitelky Dáša Karlová a Lenka Říhová své třídy vyzdobit a zútulnit. Takže
naši milí, s chutí do toho! Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

* Vážení spoluobčané, dovolte
nám, abychom vás požádali o
pomoc při zvelebení veřejných
prostranství v Litni. Brigáda se
koná 14. 9. od 8.00, sraz je před
kinem. Vezměte s sebou zahrad-
ní a úklidové nářadí. Předem dě-
kujeme.   Miloslav KLIMENT, 

Městys Liteň
* Komorní výstavu o malíři
Františku Bohumilu Doubkovi,
zapomenutém příteli nezapome-
nutelného Alfonse Muchy, pořá-
dá v místním Špejcharu Městys
Liteň. Účastníky vernisáže 27. 9.
v 17.30 uvítá sběratel a editor
Doubkova díla Rudolf Kadeřá-
bek. Expozice bude otevřena i
28. 9. a 5. 10. od 10 do 12 a od
14 do 16.00 hodin. (mik)
* Burzu dětského oblečení pod-
zim/zima, hraček, knížek, spor-
tovního vybavení, autosedaček
aj. pořádá 28. 9. od 9 do 12.00 v
kině Liteň místní sdružení Tilia.
Každý si prodává i nakupuje

sám, v případě prodeje nutná re-
zervace za poplatek 30 Kč.
Kontakty: Iveta Sládková tel.:
602 193 905, Jindřiška Jelínko-
vá tel.: 602 242 735.             (pef)
* Požár slámy na posekaném
poli v Podbrdech likvidovali 23.
srpna v poledne dobrovolní ha-
siči z Litně i Všeradic a jejich
profesionální kolegové z Řev-
nic. „Podle majitele nevznikla

žádná škoda,“  řekl řevnický pro-
fesionál Pavel Vintera.     (mif)
* Pět ventilátorů ze zdi seníku v
Podbrdech odmontoval mezi 18.
a 22. 8. neznámý darebák. „Tři
ventilátory ukradl, ze dvou vzal
»jen« motor a z jednoho odštípl
elektrický kabel,“ řekla velitelka
karlštejnských policistů Hedvika
Kaslová. „Majitel, pan V. L., má
škodu 67.000 Kč,“ dodala.  (mif)

LiteňskéOKÉNKO

Krátké informace z Litně i jejího okolí

TESAŘSTVÍ MIHALÍK KARLŠTEJN
kompletní realizace střech, stavba

garážových stání, pergol, balkonů,
oplechování komínů a střech, atd...

Tel.: 731 480 496 
e-mail:tesarstvi.mihalik@seznam.cz
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Liteňští Zálesáci o prázdninách cestovali po Galaxii
LETNÍ TÁBOR T.K. ZÁLESÁK NA ŘÍČCE JAVORNICE SE KONÁ UŽ VÍCE NEŽ ČTYŘICET LET

V pohodové atmosféře a při krásném
počasí se v srpnu uskutečnilo fotba-
lové soustředění mladších žáků a
přípravky FC Liteň/Zadní Třebaň.
Ve třech dnech si kluci oprašovali
fotbalové dovednosti a vylepšovali
fyzickou kondici, protože teď už je
čekají zápasy o mistrovské body.
Zpestřením a odpočinkovým odpo-
lednem byla návštěva lomu Kobyla a
Koněpruských jeskyní.
Kromě fotbalu se velké sportovní
boje odehrávaly hlavně v pinpongu a
kriketu.Velkým hitem bylo před
večerkou několik partií v karetní hře
»prší«, kdy se podle mého tvořil nej-
lepší týmový duch. Hrály děti proti
trenérům a poražený musel zazpívat
písničku. Že se používaly různé tak-
tiky a fígle, aby zpívali hlavně trené-
ři, nemusím ani zdůrazňovat...
Po soustředění se již konají pravidel-
né tréninky, vždy v úterý a ve čtvrtek
od 16.30 na fotbalovém hřišti v Lit-

ni. Pokud byste chtěli přihlásit děti
do mladších žáků ročník narození
2001-2002, nebo do přípravky 2003
a mladší, prosím informujte se u tre-
néra Miroslava Kavalíra na tel.:
602305119, nebo přijďte v uvedené
dny na hřiště. První zápas už mají
naše fotbalové naděje za sebou - 30.
srpna porazily Hudlice 5:4. Budeme
rádi, když  je v dalších utkáních po-
vzbudíte. Kdy hrají?
6. 9. 17.30 Č. Lev Beroun B - Li-
teň/Z.T. 
13. 9. 17.30 Liteň/Z.T. - Chyňava
20. 9. 17.30 Č.Lev Beroun C -
Liteň/Z.T. 
30. 9. 17.30 Kr. Dvůr - Liteň/Z.T. 
4. 10.  17.00 Liteň/Z.T. - Zdice
11. 10. 17.00 Hýskov - Liteň/Z.T.
18. 10. 16.30 Liteň/Z.T. - Všeradice
28. 10. 10.15 Rudná - Liteň/Z.T. 
Starší přípravka zahajuje svoji sou-
těž turnajem 7.9. v Loděnicích.

Miloslav kliMent, FC liteň

Hrálo se prší, poražený musel zpívat
MALÍ FOTBALISTÉ FC LITEŇ/ZADNÍ TŘEBAŇ ABSOLVOVALI SOUSTŘEDĚNÍ, NYNÍ UŽ VÁLÍ MISTRÁKY

V JESKYNI. Součástí fotbalového soustředění byla také návštěva lomu Ko-
byla a Koněpruských jeskyní. Foto aRCHIV

A duch můj řadou známých pokojů 
s pocitem blaha teskného se chvěje, 
leč darmo hledá milé obličeje a zná-
mý nábytek - nic nezří tam, co dru-
žili se k dětským snům a hrám, ni
skříně, o nichž tajemství jsem sníval,
ni Číňana, jenž na nich čelem kýval. 
Svatopluk Čech: Ve stínu lípy

Dominantou kulturních událostí le-
tošního liteňského léta bude nepo-
chybně 2. ročník Festivalu Jarmily
Novotné. Předcházet či doprovázet,
jak se říká, ho budou některé, ač ni-
koli tak významné, přecjen natolik
přitažlivé akce, aby se o nich říkalo
»tak to tu ještě nebylo«. Jednou ta-
kovou bude v září výstava O Životě
a díle malíře Františka Bohumila
Doubka (1865 - 1952), zapomenuté-
ho přítele nezapomenutelného Al-
fonse Muchy. Panely s reprodukce-

mi a dokumenty už instalují pořada-
telé ve zdejším špejchaře. Blízkost
mezi příjmeními Doubek a Daubek
jakkoli podružná je přecejen natolik
provokativní, že by bylo škoda něco
se o tom nedo-
vědět. Tedy, vý-
stavu nevidět.
Tvrdí to libretista i kurátor ojedině-
lé přehlídky Miloš Kliment. Slíbil
přijet a něco o tom navíc povědět
rovněž starosta pošumavské obce
Chanovice ing. J. Klásek Čimický.
Ta expozici Litni zapůjčila. 
Jinou ochutnávku místní minulosti z
jiného soudku připravovalo beroun-
ské vydavatelství Machart: Liteňské
reminiscence - Na zámku a v pod-
zámčí. Pakliže knížka letos nevyjde,
nevyjde - li vůbec, zas až tak o moc
nepřijdeme, říkají Liteňští. Dřívější
zámečtí přišli o víc a přece přežili... 

Trochu delší úvod k nikoli krátké
glose na věčné téma, kdeže všechno
je. Pozdě bycha honit, i když je stále
nač se odvolávat. Například ing.
Zdeněk Zdrůbek, od podzimu 1971

normalizační
p ř e d s e d a
MNV, píše v

únoru 1972 v Liteňském okénku:
„Máme celou řadu památek a píse-
mností, že by to vydalo na pěknou
knihu...“ Ale kde jsou ony památky
a písemnosti? Kde je zámecká kni-
ha? Mobiliář? V dubnu téhož roku
týž předseda MNV píše: „Bylo by
toho ještě hodně, co bychom mohli
uvést. Je skutečností, že se nezacho-
valo vše beze zbytku, ale i tak jde o
bohatství nesmírné, a co nejdůleži-
tější, nejde již jen o bohatství pan-
ského rodu, ale o majetek nás
všech...“ Není známo, že by od té

doby alespoň někdo »z nás všech«
přišel a cokoli vrátil. 
Jinde ing. Zdrůbek píše: „Zmizel i
starý Číňan, který býval naposledy v
majetku rytířů Daubků a jeho podo-
ba se zachovala na obrázcích v mu-
zeu. Další osud této starožitnosti je
neobjasněn. Nezbývá, než pátrat
dál.“ Jde o onoho Číňana ze vzpo-
mínek Svatopluka Čecha. Pátralo se
léta, možná už netřeba. Může být, že
má pravdu paní Jaroslava Svobodo-
vá, oblíbená emeritní asistentka ně-
kolika liteňských obvodních lékařů.
Té prý paní Jarmila Novotná při
jednom setkání v Litni pošeptala, že
si vzácnou legendární rodovou pa-
mátku, zdvořile, uctivě a pokorně se
klanějícího Číňana, stačila z Litně
včas odvézt. Ostatní lze kdykoli vrá-
tit. Bez postihu. 

Rudolf KaDEřábEK, beroun

Kde jsou památky a písemnosti? Kde je knihovna? Mobiliář...?

Už více než čtyřicetiletou tradici má 
letní tábor T.K. Zálesák Liteň v údolí
říčky Javornice na Křivoklátsku.
Pokaždé se konají dva »běhy«, kaž-
dého z nich se účastní přibližně 65
dětí. Na 2. běh jezdí více děti z Be-
rounska a okolí, na 1. běh pak také
děti z Rokycan, Plzně, Prahy, Brna i
dalších míst. Tábor je mimo civiliza-
ci a snažíme se ho vést v tradičním
zálesáckém duchu - učíme děti růz-
ným dovednostem, samostatnosti,
vztahu k přírodě, kamarádství. Spí se
v podsadových stanech.
Hlavní náplní tábora je vždy téma-
tická celotáborová hra (CTH), oddí-
ly soutěží v etapových hrách. Letoš-
ním tématem hry bylo: Stopem po
Galaxii (inspirováno knihou Stopa-
řův průvodce po Galaxii). V našem
příběhu děti jako vesmírní stopaři
cestovaly vesmírem, stopovaly ves-
mírné lodě, navštěvovaly planety,
setkávaly se s mimozemšťany a mu-
sely překonávat různé nástrahy i
úkoly, protože hledaly nové místo k
životu. Nakonec ale zjistily, že nej-
krásnější místo z celého vesmíru je
naše Země. Hráli jsme hry jako Stav

beztíže, Zafodova loď, Lov Baby-
lónské rybky, Pašování Libry, Zkro-
cení živlů...
Kromě CTH jsme ale měli i spoustu

jiných aktivit: táboráky, koupání, vý-
lety, různé sporty: přehazovanou,
volejbal, vybíjenou, ringo, spirobal,
frisbee a další. Velký úspěch měl

výlet s přespáním v přírodě či tradič-
ní sportovní turnaj se sousedním tá-
borem berounských skautů.

David Müller, Zálesák, liteň

LITEŇSKÉ REMINISCENCE

ZÁLESÁCI. Účastníci letošního tábora na říčce Javornice. Foto David MÜLLER
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Most byl v televizi, teď přijdou hygienici
KRAJSKÝ ÚŘAD SLIBUJE, ŽE SE POSTARÁ O SNÍŽENÍ HLUČNOSTI PROVIZORNÍ KONSTRUKCE

Zadní Třebaň - Česká televize od-
vysílala minulý týden reportáž o
hlučném mostě přes Bělečský po-
tok v Zadní Třebani. 
Obyvatelé obce si před kamerou stě-
žovali na rachot, který auta přejíždě-
jící přes provizorní železnou kon-
strukci dělají. V reportáži se hovoři-
lo o petici proti »novému« mostu i o
tom, že Středočeský kraj slibuje brz-
ké úpravy a zcela nové překlenutí
potoka.
Most přes Bělečský potok byl v ha-
varijním stavu, a proto zde Krajský
úřad, kterému patří, zřídil po posled-
ních povodních provizorní železnou
konstrukci. Podobná je na dalších
čtyřech místech ve středních Če-
chách. Kraj je získal ze státních re-

zerv a plánuje na jejich místě vysta-
vět nové mosty. Letos to ale nebude.

V reportáži zazněl názor Hany Fryd-
richové, která bydlí v bezprostřed-

ním sousedství mostu: „Snažíme se
zde nebýt, spát na opačné straně, než
je most,“ sdělila Frydrichová s tím,
že i tak je hluk budí. Úplné uzavření
mostu požadoval Jan Mojžíš. Podle
mluvčí hejtmanství Nicole Mertino-
vé objednal kraj projektanta, který
připraví podklady, jak hlučnost mos-
tu snížit. V září navštíví most hygie-
nici. Petra FRÝDlová

Na silnici z Řevnic...
(Dokončení ze strany 1)
Hned den nato vyletěl  z téže silnice
peugeot a narazil do stromu. Hasiči
na místě poskytli zraněnému řidiči
předlékařskou pomoc a pomohli s
jeho transportem do sanitky.
Škodovka se v lese mezi Řevnicemi
a Mníškem převrátila na střechu 28.
srpna. „Řidič zraněn nebyl, auto
jsme vyprostili pomocí automobilo-
vého navijáku a odtlačili mimo
vozovku,“ sdělil Vintera.           (mif)

Z našeho kraje 
* Dodávka elektřiny bude 3. 9. od
7.30 do 15.00 přerušena v Zadní
Třebani. Jedná se o ulice: Pod Chy-
bou, Na Chybě, Pod Květy, Třebaň-
ská, U Mlýna, V Podskalí, V Zah-
rádkách, Krátká, Chatařská V, Cha-
tařská III, Chatařská I, U Ledolamu
a Hotel Schwippelová. Důvodem
jsou práce na zařízení distribuční
soustavy. (lup)
* Dobrodružná výprava za můra-
mi na Budňanskou skálu se uskuteč-
ní 6. 9. Sraz účastníků IV. Karlštejn-
ské můří noci je v 19.00 na nádraží
v Karlštejně. Irena JAnČAříková
* několik druhů piv budete moci
ochutnat na Letovském chmelení,
které se koná 7. 9. od 11.00 v areálu
pivovaru Lety. Odpoledne bude hrát
živá hudba. (mif)
* Farmářské trhy se konají 14. 9.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích. (vlc)
* Rozloučení s létem pořádají 14. 9.
od 13.00 na louce pod mosetm v
Dobřichovicích místní hasiči. Pro
děti jsou připraveny soutěže i ukáz-
ky techniky. Od 20.00 bude v kem-
pu hrát hudba. Šárka ToMeŠová
* historickým motorákem se
můžete každou neděli až do 15. 9.
svézt po trati podbrdské lokálky.
Vláček vyjíždí v 10.35 z Karlštejna
a přes Zadní Třebaň (10.42) - Liteň
(10.55) - Všeradice (11.06) - Vižinu
(11.08) - Hostomice (11.21) a Lo-
chovice (11.40) míří do Příbrami
(12.02). Odtud se na zpáteční jízdu
vydává v 15.31, na konečnou do
Karlštejna dorazí v 17.06.          (mif)
* ke staršímu muži v bezvědomí
byli 27. 8. do Hatí přivoláni řevničtí
záchranáři. „Lékař okamžitě zahájil
resuscitaci, ale přes veškerou snahu
se již pacienta nepodařilo oživit,“
uvedl majitel záchranky Bořek Bu-
líček s tím, že příčinu smrti určí až
pitva. (mif)
* Dva křovinořezy a řetězovou elek-
trickou pilu v ceně 18.500 Kč ukradl
z kolny u chaty v Rovinech neznámý
zloděj.               hedvika kASlová
* k nehodě auta a dodávky vyjíž-
děli řevničtí profesionální hasiči 23.
8. do Letů. Dva lehce zraněné si pře-
vzala záchranka.   Pavel vInTeRA
* Přední blatník, dveře a víko kufru
vozu Fiat Panda zaparkovaného u
chaty v Rovinech poškrábal v noci z
21. na 22. 8. neznámý darebák. Pan
A. H. má škodu 30.000 Kč. (hek)
* Pánskou koženou peněženku, ve
které byl občanský i řidičský průkaz,
platební karty a hotovost v částce
42.000 Kč, ukradl 20. 8. v Karlštejně
z nezajištěné části rodinného domku,
který v přízemní části slouží jako
prodejna, neznámý lupič.           (hek)
* Mobilní telefon položený na ko-
čárku sebral ženě, která si četla nás-
těnku u obecního úřadu v Srbsku, ne-
známý chmaták. Majitelka má škodu
10.000 Kč.       hedvika kASlová

Házenkáři pilovali hru, pravidla i fyzičku
Řevnice - Na dvacet házenkářů se poslední prázdninový víkend sešlo na
hřišti házené v Řevnicích k malému soustředění. Určeno bylo zejména
mladším a začínajícím hráčům. Pilovali hru, pravidla i fyzičku. Starší učili
mladší a byli trenérům asistenty. Součástí soustředění byl házenkářský fit-
test: hod i skok do dálky, hod o stěnu, na branku atd. Jeho vítězem se stal
Daniel Sedláček ze Zadní Třebaně. Nedělní dopoledne děti kvůli počasí tré-
novaly v Liďáku, na závěr soustředění se utkaly v zápase mezi sebou.
„Soustředění bylo pohodové, nikdo moc nezlobil, případně dělal dřepy a
kliky za neuposlechnutí či sprostá slova. Těch jsme moc ale neslyšeli,“ sdě-
lila jedna z vedoucích Štěpánka Jandusová. V neděli 8. 9. hrají mladší žáci
turnaj v Řevnicích, 14. 9. se pak týmy Řevnic utkají se Spoji. (pef)

Ženich byl nervózní,
nevěsta krásná
Již třetí pár si o prázdninách u Men-
hiru nad Mořinkou slíbil lásku a po-
rozumění ve svazku manželském.
Lucie K. a Michal S. si řekli své Ano
za krásného počasí před zraky svých
příbuzných a přátel. Nevěsta byla
krásná, ženich lehce nervózní... Na
organizaci obřadu se podílelo něko-
lik obyvatel Mořinky. Vše se odehrá-
lo hladce a věřím, že stejný bude i
život v nově uzavřeném svazku. Za
celé zastupitelstvo obce přeji novo-
manželům lásku, vzájemnou podpo-
ru a toleranci do dalších let.                                 

Martina BARCHÁNKOVÁ,
Mořinka

PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLY. Poslední chvíle prvňáčka před začátkem škol-
ního roku natáčel štáb České televize v neděli 1. září u Davida Vaňka v Zad-
ní Třebani. Udělali pár rozhovorů s Dádou, a pak se šlo do terénu natočit
novou hlásnotřebaňskou školu Hlásek, do které brácha od pondělí 2. září
chodí. Televize u nás byla dvě a půl hodiny a pro mě i celou naši rodinu to
bylo zajímavé zpestření nedělního dopoledne. Reportáž televize odvysílala
ještě týž den večer. Text a foto Petr VANĚK, Zadní Třebaň

Zloděj odjel z hradu...
(Dokončení ze strany 1)
Další kolo se ztratilo v Zadní Tře-
bani. „Zloděj nejspíš přelezl plot po-
zemku rodinného domu, v neuzam-
čené kůlně přestřihl lankový zámek,
který zajišťoval dvě jízdní kola a jed-
no z nich ukradl,“ sdělila karlštejnská
policistka Hedvika Kaslová s tím, že
majitel má škodu 7.200 Kč.       (mif)

Prázdniny skončily, děti se vrátily do škol. Přestože at-
mosféru léta vystřídala vůně podzimu, čeká nás mnoho
krásných věcí. Těšit se můžete na Dny evropského dě-
dictví, během kterých můžeme navštívit interiéry zámku
v Mníšku pod Brdy zdarma. Ve dnech 7. - 14. 9. jsou
takto zpřístupněny prohlídky I. okruhu, na kterých uvi-
díte reprezentativní salony z doby posledních majitelů,
Kastů. Během prohlídky postupně nahlédnete do všech
tří zámeckých věží. V severovýchodní věži zhlédnete
cenný barokní interiér kaple sv. Serváce s obrazem zná-
mého barokního malíře Karla Škréty. Jihovýchodní věž
je plná hodin z 18. a 19. století. V jihozápadní věži s vý-
hledy na zámecké rybníky naleznete dokonce hrací stůl
na kuželky! Pány upoutá sbírka dýmek a pěnovek v
kuřáckém salonku, dámy zase potěší figurální míšeňský

porcelán nebo slavkovský kávový servis z roku 1835. 
Kastové z Ebelsbergu vtiskli duši interiérům situovaným
na II. prohlídkovém okruhu. Návštěva těchto místnosti
bude zdarma 15. 9. Prohlédnete si ložnice hraběnky a
barona, obytné koupeny, dětský pokojíček i hostinský
pokoj. Ve většině případů jsou vybaveny nábytkem z
konce 19. století a předměty osobního charakteru. 
Mníšecký zámek je celý rok otevřen dětem. Při dětských
prohlídkách jsou děti prováděny zámkem pohádkovou
bytostí. Oblíbené jsou prohlídky Cesta za pohádkou. Ca-
parti se promění v detektivy a hledají pohádky zakleté v
interiérech. Při prohlídkách Co si žáby vyprávěly děti
poznají dětský pokojíček a hračky staré sto let. Uvidí
historické rádio, fotoaparát, cestovní toaletu pro dospě-
lé... Anna Čelouchová, Mníšek pod Brdy

Děti v zámku provádějí pohádkové bytosti

V Halounech budou mít novou zvoničku
Na základě občanské iniciativy
vznikl nápad postavit v Halounech
novou dřevěnou kapličku. Nahradí
původní zvonici, která je v neutěše-
ném stavu - viz foto. Protože starý
zvon, který byl v Halounech,  je us-
chován na bezpečném místě před
sběrateli zpeněžitelných kovů, dos-
taly osvícené duše nápad vystavět
mu důstojné místo. Studii podpořil
Obecní úřad Svinaře, pod které
Halouny spadají, a umožnil umístě-
ní zvoničky na obecním pozemku.
Tato veřejná aktivita bude záviset
ve velké míře na dobrovolnické ak-
tivitě těch, kteří se k projektu chtějí
připojit a věnovat mu své síly i vol-
ný čas. (help) 

Foto Petr PROCHÁZKA
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Divadelní soubor Řevnice letos
slaví 90. výročí svého založení.
Historii řevnických ochotníků po-
psal jejich dlouholetý aktivní člen
František Šedivý. První díl svých
vzpomínek, který jsme otiskli po-
sledně, uzavřel konstatováním, že
za dobu existence Lesního divadla
se na jeho prknech vystřídaly nej-
méně čtyři generace.                  (NN)
Hlavní, nezapomenutelné, byly dvě
postavy, dvě osobnosti,  muži, kteří
se divadlu věnovali celým srdcem.
Byli to pánové Josef Materna a Ka-
rel Grusel. Bez nich by divadlo v
Řevnicích těžké doby nepřežilo a
možná vůbec neexistovalo  Po jejich
smrti dochází k nejhlubšímu úpadku.
Po Lesním divadle zbylo jen místo a
několik trosek, připomínajících jeho
slávu. Takto o něm píše a o svých
pocitech jeden z herců, vracející se
po dvanácti letech na tato místa:

„Byli to popravdě ochotničtí režisé-
ři, kteří mi vštěpovali první poznatky
o čistotě mluveného jazyka, o artiku-
laci slov a hlavně - jak sáhnout slo-
vem po lidském srdci a citech, jak
přimět člověka, aby naslouchal. A
řevnické Lesní divadlo? Rozhodně
bych je našel i se zavázanýma oči-
ma. Nikde nevoní pryskyřice tak
omamně uprostřed léta, nikde neše-
velí habroví tak monotonní a snivou
melodií. A tam vlevo ční starý dub -
lípa Jiráskových Luceren. Je pod-
zim. Větve jsou již téměř holé, zato
vlhké listí měkce šustí pod nohama.
Fikce zrozená v bezesných nocích se
konfrontuje se skutečností. Trosky
drátěného plotu napovídají, že zde
kdysi bývalo slavné řevnické Lesní
divadlo. Amfiteátr hlediště nese do-
sud stopy laviček. Před ním zeje pro-
stor pro orchestr. Ano, zde vylévala
Hippodamie své touhy, tu nastupoval

Oberon - »květe nachem hořící, vpij
se v jeho zornici« - tady zase čerti
dohráli svůj pekelný mariáš. Stará
nápověda - kolika dějů byla středem.
Na ní Skapino prováděl své reje, jin-
dy »tulák« dopovídal svůj věčně
slavný monolog. A ta lípa pořád stojí
- nedal ji mlynář ani jeho lidi  -  sym-
bol věčného zápasu za práva ulačo-
vaných...“ 
Vše se tu nyní utápělo ve zvonivém
tichu podzimního odpoledne. Holé
větve připomínaly paže vztahující se
k tiché, ale žalostné prosbě o záchra-
nu. Lidé sem přicházeli i odcházeli
stejně dojati, spjati jedinou myšlen-
kou, že Lesní divadlo je třeba za-
chránit a obnovit v plné slávě. A to
se také stalo. Jednoho dne se tu obje-
vila skupinka mužů a žen. Začali od-
klízet padlé stromy, nevyhovující
sloupy a - dál o tom psát znamená
hromadit slova. Slova, za nimiž jsou

tisíce hodin dobrovolné a nadšene-
cké práce. Rekonstrukce hlediště,
úprava jevištních ploch,  postavení
plotu a hlavně elektrifikace celého
objektu i přístupové cesty z Řevnic.
Výkopy kanálů pro kabelové vedení
a uložení samotného vedení. To je
pomník, který si postavili obětaví
nadšenci, Ing. Josef Beneš, Petr
Říha,  Jirka Dobrý, Ivan Tamchyna,
manželé Houškovi, Křivánkovi. Bý-
valo nás někdy pět, jindy třeba deset.
Konečně nadešel slavný den, 13. sr-
pen 1971. Znovuotevření obnovené-
ho divadla. Jakou vybrat hru?  Zvítě-
zila stará tradice. Jiráskova Lucerna.
Když rozezpíval vodník Michal
svou zpověď lásky k mlynářově
schovance Haničce, mlynář zvedl
sekyru na ochranu staré lípy, v her-
cích i divácích se probouzelo vědo-
mí o čemsi dobrém, co vznikne z lid-
ského snažení, je-li poctivé a oprav-
dové. František ŠeDivý, Řevnice

Ochotnické divadlo
neupadá, naopak...
Autorka, režisérka a herečka. Tak se
již několikrát v Lesním divadle Řev-
nice předvedla Michaela Šmerglová.
Její herecký výkon bývá o několik
stupňů výš nad ostatními, i když dob-
rými herci. Tentokrát, ve hře Prin-
cezny na ocet, však byl zcela vý-
jimečný a dá se říci bez nadsázky -
nad úrovní profesionála. Přátelé
řevnického ochotnického divadla to
ocenili, právě tak jako hru samot-
nou. Ohlasy v publiku byly velmi pří-
znivé, a to byla již třetí repriza. Řev-
nické ochotnické divadlo tedy neu-
padá, naopak. Za to patří dík i této
nadané autorce a jejímu osobitému
hereckému talentu. 
Mnoho zdaru a - zlomte vaz! 

František ŠedIVý, Řevnice

Obětaví nadšenci si postavili pomník
DIVADELNÍ SOUBOR ŘEVNICE LETOS SLAVÍ DEVADESÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ - 2)

NAŠI FURIANTI. František Šedivý
se svým synem Vilémem při hře Naši
furianti, kterou řevničtí ochotníci
uvedli v roce 1975.    Foto ARCHIV
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Tři desítky fotografií dorazily do
soutěže Našich novin o nejoriginál-
nější letní snímek. Všechny nyní po-
soudí hodnotící komise v čele s Jo-

sefem Kozákem a vybere tři podle
jejího názoru nejvtipnější či nejorigi-
nálnější. Otiskneme je v příštím vy-
dání NN a jejich autory odměníme -

letní taškou, výpravnou fotografic-
kou knihou Slavné zahrady a parky
Středočeského kraje či cestovním
hrnkem. Vtipné fotky ze své dovolené

či z prázdnin nám na adresu redakce
(Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň), případně na e-mail
redakce@nasenoviny.net) samozřej-
mě můžete posílat dál, ale už mimo
soutěž. 
První z dnes otištěných fotografií
nám poslala Jana Formánková ze
Zadní Třebaně. Nazvala ji Gumovky.
Na snímku s popiskem I starší stu-
dentky se radují, když začínají prázd-
niny u babičky... jsou zachyceny Ba-
runka a Kačka Pazderovy z Prahy.

Fotka doputovala od jejich rodičů.
Autorkou třetího snímku s názvem
Malý génius je Ivana Zrostlíková ze
Řevnic.    (mif)

Soutěž skončila, vítěze vyhlásíme příště
NA ADRESU REDAKCE DOPUTOVALO NĚKOLIK DESÍTEK PRÁZDNINOVÝCH FOTOGRAFIÍ

Spole!nost INFOCREDIT s.r.o., Palackého 70, Dob"ichovice, v zastoupení svého klienta nabízí
k prodeji t"i exkluzivní stavební pozemky (v#echny t"i pozemky spole!n$ tvo"í ucelenou !ást
o v%m$"e 3.977 m2 a lze je prodat i vcelku ) v p&vodní zástavb$, které vznikly schválen%m
rozd$lením p&vodního pozemku parc.!. 2743. Pozemky se nacházejí v pravob"e'ní !ásti m$sta
Dob"ichovice, v oblasti Brun#ova.
Jedná se o pozemky na slunném míst$ nedaleko centra m$sta, mimo záplavové území, tém$"
rovinné, s exkluzivním v%hledem na dob"ichovick% zámek, centrum m$sta a "eku Berounku
protékající st"edem m$sta. Ka'd% z nabízen%ch pozemk& je ur!en pro v%stavbu jednoho rodinného
domu se dv$ma nadzemními podla'ími a podkrovím, koeficient zastav$nosti 0,20 a je p"ístupn% po
zpevn$né komunikaci.
Ke ka'dému pozemku jsou p"ivedeny ve#keré dostupné sít$ (elekt"ina, plyn, vodovod, kanalizace)
ve stavu umo'(ující okam'ité napojení.

1) Stavební pozemek – soubor nemovitostí - a to pozemku parc.!. 2744 o v%m$"e 67 m2,
pozemku budoucí parc.!. 2743/11 o v%m$"e 1.135 m2 (v%m$ra celkem 1.202 m2) a stavby -
rekrea!ní chaty !.ev. 60. - Stavba - rekrea!ní chata - ur!ena k demolici, lze vyu'ít p"ípadn$ jako
za"ízení budoucího staveni#t$. Její stav odpovídá stá"í a omezené údr'b$.

2) Stavební pozemek - tvo"en samostatn%m pozemkem budoucí parc.!. 2743/12 o v%m$"e
1202 m2 - velmi atraktivní pozemek tvo"en ucelenou, nepatrn$ sva'itou plochou.

3) Stavební pozemek - tvo"en samostatn%m pozemkem budoucí parc.!. 2743/13 o v%m$"e
1.253 m2 - velmi atraktivní pozemek tvo"en ucelenou, nepatrn$ sva'itou plochou.

Termín prohlídek: 26.zá!í 2013 a 10.!íjna 2013, v"dy od 10,00 hod. Místo
setkání zájemc# je na k!i"ovatce ulic Na Vyhlídce a U Rokle v Dob!ichovicích.

Individuální prohlídky - po tel.konzultaci (605 231 332)
Odevzdání nabídek v$etn% nabídkové ceny do 17.!íjna 2013 do 14,00 hod. -
po&tou nebo osobn% do kancelá!e spole$nosti INFOCREDIT s.r.o., Palackého 70,
252 29 Dob!ichovice (od pond%lí 14.10. 2013 do $tvrtka 17.10.2013 v"dy od 8,00
do 14,00 hod). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout v&echny nabídky.

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMK'

Bli"&í informace: www.infocredit.cz , nebo na tel. 605 231 332 - ing.Ji!í Geissler
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Dobřichovice začaly nešťastně - 0:7!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Mistrovské fotbalové
boje už se rozeběhly naplno. Udá-
lostí číslo jedna v uplynulých čtr-
nácti dnech bylo derby mezi Dob-
řichovicemi a Lety - první po ně-
kolika letech v krajské I. B třídě.
Tři body si odvezli hosté z Letů.

FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Jince 4:0 
Branky: Kalivoda3, Rosenkranz
Hosté začali utkání bez respektu a
prvních deset minut měli mírnou pře-
vahu, poté hřiště ovládli domácí. Do
vedení ale šli až ve 41. minutě, kdy
se k odraženému míči dostal Rosen-
kranz a křižnou střelou z více než 20
metrů skóroval. Druhý poločas se
odehrával pod taktovkou Letů. V 55.
minutě vystřelil z úhlu Jablonský, je-
ho střela se od brankáře odrazila ke
Kalivodovi, který nezaváhal - 2:0. V
63. minutě se dostal Turek před bran-
káře, který jeho hlavičku vyrazil před
Kalivodu - 3:0. V 71. minutě odcent-
roval Šmerda, v pokutovém území se
opět nejlépe zorientoval Kalivoda a

dokončil svůj hattrick - 4:0. A to mu
ještě pro ofsajd nebyl uznán jeden
gól!                                  Jiří KÁRNÍK
Dobřichovice - Lety 1:2
Branka Dobřichovic: Smiovský
Branky Lety: Kalivoda, Rosen-
kranz z penalty

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Tochovice - Dobřichovice 7:0
Hosté přijeli ve značně kombinované
sestavě - část hráčů byla na dovole-
ných, další vyřadilo zranění. Už v 15.
minutě musel odstoupit zraněný
Větrovec - jediný, kdo v Dobřichovi-
cích zůstal z kádru přeborového tý-
mu. Nahradit ho musel trenér Strej-
ček - nikdo jiný na střídání nebyl! Ve
39. minutě gólman Brodecký chytil
penaltu za nastřelenou ruku. Minutu
před koncem poločasu byl za faul
vyloučen Plzák a následný trestný
kop trefil exekutor přímo do šibenice
- 1:0. Ve druhé půli zdecimovanému
družstvu rychle došly síly. Domácí
lehce pronikali do otevřené obrany a
stříleli další a další branky.        (oma)

OZT, okresní přebor
Stašov - OZT 1:1
Branka: Soukup
Ostrovan byl sice zkraje zápasu pa-

sivní, ale po pár minutách začal do-
mácí ohrožovat rychlými brejky. Při
jednom z nich našel Bacílkův centr
hlavu Jambora, který míč vrátil před
branku a pro Soukupa už nebyl pro-
blém vstřelit gól. Po změně stran do-
mácí tlačili a Třebaňští opět hrozili
výpady do otevřené obrany. Bohužel
ani jeden neskončil gólem, naopak
Stašov 12 minut před koncem z pří-
mého kopu vyrovnal. (Mák)
OZT - Neumětely 2:2
Branky: Čermák 2
Ostrovan hrál kvůli mnoha absencím
oslaben, ale podal bojovný výkon.
Nebýt fatální chyby jeho gólmana,
mohl pomýšlet i na tři body.     (Mák)

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Všeradice - Karlštejn 3:0
Červené karty: Kučera, Lopušan
Karlštejnští fotbalisté vstoupili do
nového ročníku prohrou na hřišti no-
váčka. Sto padesát diváků sledovalo
poměrně vyrovnané utkání, které ov-
livnil sporný moment na konci první
půle. Zkrat hráče Všeradic, jenž
úmyslně šlápl na ležícího Kučeru,
ohodnotil sudí Hájek pouze žlutou
kartou. Kučera, který následně do
všeradického hráče strčil, však dostal

kartu červenou. Domácí dokázali ve
druhé půli početní převahy využít.
Snahy hostí vyrovnat definitivně
zhatila druhá červená karta, kterou
obdržel za faul na unikajícího hráče
Lopušan. Michal ŠAMAN
Karlštejn - Komárov 1:2
Branka: Klusák
Červená karta: Houška
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Drahelčice 0:1
Kazín - Řevnice 9:0

FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Stašov B - Liteň 4:2
Branky: Velim, Kulha
Domácí byli efektivní v zakončení,
hosty svými zákroky držel nestár-
noucí gólman Petr Skramužský. V
létě mužstvo opustil nejlepší hráč
minulých sezon Tomáš Eliášek, který
bude hostovat v Králově Dvoře, do
Neumětel se vrací Šebek. Opačným
směrem přicházejí z hostování Skra-
mužský, Bittera a Kulha.            (mik)
Liteň - Tetín B 1:0 
Branka: Velim
Utkání s minimem šancí na obou st-
ranách rozhodl střelou z 20 metrů
Velim. Kombinačně lepší hosté na-
střelili v 85. minutě břevno.       (mik)

Lisý: Když si nezajezdím na mopedu, neusnu!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

DERBY. Z vítězství v derby mezi Dobřichovicemi a Lety se po boji radovali
Letovští. Vítězný gól padl z penalty. Foto NN M. FRÝDL

V této době pracoval jako mechanik
u Františka Zelenky, který začínal
jezdit motokros na »pionýru«. V ro-
ce 1963 si na tom stejném stroji Lisý
vyjezdil III. výkonnostní třídu. Na

sezonu 1964 postavil s bratrem Vla-
dimírem,  rádcem, přítelem i mecha-
nikem motokrosový motocykl a zví-
tězil s ním v krajském přeboru.
Vojenskou službu
si odbyl v Dukle,
kde díky vynikají-
cím sportovním
podmínkám zača-
la jeho opravdová
motokrosová kariéra. Na mistrov-
stvích republiky se Lisý umísťoval
na předních místech, ale nevyhnula
se mu ani vážná zranění. 
„Vždyť se přesvědčte!“ říká se smí-
chem a vyhrnuje si rukávy. Ramena
samá námořnická jizvy, pochrouma-
né koleno, kyčel.. „Ale stejně jsem
vždycky nasedl znovu, to jinak ne-
jde,“ tvrdí mistr sportu, který za svůj
největší úspěch považuje závody v
Rakousku a Itálii, kde v letech 1967-
1970 dvakrát vybojoval 3. místo. 
V roce 1968 se oženil  - manželka
Květa je prý jeho největší oporou.
„Největším fandou ovšem zůstává
maminka,“ nezapomene zdůraznit.
Rok nato přichází na svět syn Mirek,
který na malý motocykl postavený

jeho tatínkem usedá ještě než sfouk-
ne na dortu pět svíček. Od roku 1982
malý  Mirek začíná jezdit na cyklo-
trialu a svůj první závod na krajském

přeboru také vy-
hrává. Je rozhod-
nuto - sportovní
dědictví předáno,
dostavují se úspě-
chy. Mirek Lisý

ml. je jedenáctinásobným mistrem
ČR v řadě za sebou, jednou skončil
třetí na mistrovství Evropy. Celou
jeho sportovní karieru prožívá pyšný

tatínek s ním a raduje se z jeho úspě-
chů.
V současné době je Miroslav Lisý
starší členem známého Svinařského
Moped klubu, tzv. mopeďáků. „Jsem
štastný,“ říká o sobě, „dělal jsem v
životě, co mě bavilo - a baví mě to i
teď, mám skvělé pokračovatele v ro-
dině. Když jsme se přestěhovali,
Svinařští nás krásně přijali...“
„Je to blázen,“ dodává na adresu
manžela žena Květa. „To jsem, a
jsem tomu rád,“ směje se věčný zá-
vodník. Helena PELIKÁNOVÁ
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Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
FK Lety - Březnice 7. 9. 17:00
Mníšek - FK Lety 14. 9. 17:00
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Petrovice - Dobřichovice 8. 9. 17:00
Dobřichovice - N. Knín 15. 9. 17:00
OZT, okresní přebor
Trubín - OZT 8. 9. 17:00
OZT - Osek  14. 9. 17:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Stašov - Karlštejn 7. 9. 17:00
Karlštejn - Neumětely 14. 9. 17:00
VŠERADICE, okresní přebor
Všeradice - Loděnice B 7. 9. 17:00
Všeradice - Komárov 14. 9. 17:00 
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice  - Jinočany 7. 9. 17:00 
Klinec - Řevnice 14. 9. 17:00 
FC Liteň, IV. třída okr. soutěže
Chodouň - Liteň 8. 9. 10.15 
Liteň - Hýskov B 14. 9. 14.00  

Turnaj vyhráli IQ Ouvey
Turnaj trojic v nohejbale se  hrál v
Řevnicích. První tři týmy z každé ze
dvou pětičlenných skupin postoupily
do finále, další dva šly do útěchy.
Prvenství získalo pořadatelské druž-
stvo IQ Ouvey - ve finalové skupině
porazilo všechny. O druhém místě,
na kterém skončili Trhováci, rozho-
dovalo vzájemné utkání. Třetí místo
patří Modřaňákům, čtvrté Šulínům,
také z Modřan. Na dalších místech
byli řevničtí Nekopové a Mazánko-
vé. O zdar akce se postaralo i hezké
počasí, kvalitní ceny, dobré pivo a
guláš. Kromě jednoho zranění si
všichni všechno pochvalovali. 

Petr HOLÝ, Řevnice

Čtvrtá Spanilá jízda
svinařských mopeďáků, jejichž čle-
nem je i Miroslav Lisý,  se bude ko-
nat 7. září ve Svinařích.              (box)

NA ZÁVODECH. Miroslav Lisý na
mezinárodních závodech v Berouně
v roce 1967. Foto Vladimír HANZL 


