
Poberouní - V tom, jak by měla
vypadat budoucnost železniční do-
pravy v dolním Poberouní, jsou
obce, kraj i Ministerstvo dopravy
jednotní. Shodně žádají rekon-
strukci a optimalizaci stávající
trati pro příměstskou dopravu,
přesunutí dálkové dopravy mimo
údolí Berounky a snížení hluku z
nákladní dopravy.
Právě tyto tři základní cíle obsahuje
společné memorandum, které zás-
tupci svazku obcí Dolní Berounka,

Středočeského kraje a Ministerstva
dopravy sepsali. Slavnostní podpis
memoranda byl naplánován na 27. 9.
Všichni aktéři se zavázali, že budou
činit v rámci svých kompetencí a
možností potřebné kroky k naplnění
zmíněných cílů v co nejbližší době. 
Signatáři si dali za cíl snížit do roku
2025 hluk z železniční dopravy, a to
díky maximálnímu využití dotací na
modernizaci brzdných systémů vo-
zů, motivováním dopravců k obnově
vozového parku zpoplatněním želez-

niční dopravní cesty a zavedením
cenového systému zohledňujícího
využití »tichých« nákladních vozů.
(Dokončení na straně 9) (pan)  

Muž se chtěl zabít,
ohrožoval i manželku
Černošice - Sebe i manželku ohro-
žoval střelnou zbraní devětašede-
sátiletý muž z Černošic. V neděli
17. září večer se zamkl v garáži a
hodlal spáchat sebevraždu.
„Dotyčný podle hlášení »státních«
policistů ze Řevnic dokonce několi-
krát vystřelil,“ uvedl černošický
městský strážník Jan Dvořák s tím,
že na místě zasahovalo hned několik
policejních hlídek. „Muž byl zpaci-
fikován za použití donucovacích
prostředků, odzbrojen a předán do
péče záchranářům“ doplnil. „Pře-
vezli jsme jej na specializované psy-
chiatrické oddělení,“ upřesnil ředi-
tel řevnické záchranné služby Bořek
Bulíček.
Muž byl podle policejních zdrojů
posilněný alkoholem, pomoc přivo-
lala jeho vyděšená manželka. „Měla
obavy o jeho zdraví a život,“ uvedla
pro i.dnes policejní mluvčí Lucie
Nováková. Dodala, že zbrojní prů-
kaz střelec vlastnil legálně.       (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Soutěž vyhrály balóny - strana 2
* Legendy country v kině - strana 4
* Hasiči nechtějí hrát divadlo - strana 7

Altamonte Springs, Praha - Nej-
věrnější fanynku má kapela Tře-
husk nejspíš v USA. Když je An-
gela KUBICA v Česku, vynechá
jen málokteré vystoupení pobe-
rounského šramlu. Když je v Čes-
ku - většinu roku žije původem
Pražačka v Altamonte Springs, na
Floridě. Řádění hurikánu Irma
tedy měla »z první ruky«. 
Kde ses vlastně vzala na Floridě?
V roce 1980 jsem utekla přes Šuma-
vu se svým prvním manželem Libo-
rem Doležalem do Vídně. Trvalo tři
dny než jsme se tam dostali - bez
jídla, pití, oblečení... Jediné, co jsme

měli, byly plavky, to byl jediný náš
majetek. Stanovali jsme tehdy na
Lipně a vše jsme tam nechali, aby
nás esenbáci a pohraničníci nezača-
li hned hledat.
Z Vídně je do USA dost daleko...
To tedy je! Pár týdnů jsem pracova-
la v nočním klubu Madam Pompa-
dur, pak v další restauraci - tu jsem
nakonec vedla. Naučila jsem se dob-
ře »vídeňsky«, ale stále jsem byla
cizinka, což mně vadilo. Nemohla
jsem dostat dobrou práci v kancelá-
ři, takže jsem se  po třech letech roz-
hodla odejít do Ameriky. Sama, muž
letěl do Kanady. (Dokončení na str. 3)

JAKO V MNICHOVĚ. Šest set tuplá-
ků piva se vypilo na Svinařském Ok-
toberfestu, který se konal 23. září ve
Svinařích. Foto Karel HAVRÁNEK

Zpívali Ach synku...

Angela Kubica na »besídce« Tře-
husku v Řevnicích.    Foto ARCHIV

Méně hluku, rychlíky od Berounky
OBCE, KRAJ I MINISTERSTVO ŘEŠILY BUDOUCNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

26. září 2017 - 19 (708) Cena výtisku 7 Kč

K Berounce dorazil

kandidát na prezidenta

Běsnění hurikánu Irma jsem přežila ve skříni!

O Krejčířovu vilu za 65
milionů nikdo nestál
Černošice - Dražba luxusní vily Ra-
dovana Krejčíře v Černošicích skon-
čila 19. 9. fiaskem. Rozlehlý objekt,
odkud kontroverzní podnikatel v ro-
ce 2005 utekl policistům, za 65 mi-
lionů korun nikdo nekoupil. Vyvolá-
vací cena byla stanovena na dvou
třetinách hodnoty vily, která je podle
znaleckého posudku 97,29 milionu.
Dražba se bude opakovat.          (mif)

Sborovým zpěvem zazněla 22. 9. rá-
no národní píseň Ach synku, synku z
úst 250 žáků ZŠ F. J. Řezáče v Litni.
Symbolicky tak byla zahájena výsta-
va žákovských výtvarných prací, kte-
rá je součástí projektu Tady jsem do-
ma… 110. výročí narození Jarmily
Novotné. Zmíněnou skladbu kdysi
operní diva zpívala s klavírním do-
provodem Jana Masaryka. „Jarmila
Novotná byla skromná žena, která v
Litni opravdu žila. Byla by, myslím,
na vás pyšná, že jste takováto díla
vytvořili.         (Dokončení na straně 8)

Foto Lucie BOXANOVÁ
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»Na Václava« odhalí sochu - Václava
V DEN STÁTNÍHO SVÁTKU 28. ZÁŘÍ SE KONAJÍ AKCE V ŘEVNICÍCH, LETECH I VŠENORECH

Poberouní - Den české státnosti, který připadá
na 28. září, mohou obyvatelé dolního Poberou-
ní oslavit na premiérovém ročníku Jablko-
braní ve Všenorech, nebo na sportovních ak-
cích v Řevnicích či Letech.
Sousedskou akci, která chce navázat na tradici
posvícenských oslav, pořádají ve Všenorech pod
názvem Jablkobraní. Program u kostela a na návsi
potrvá ve čtvrtek 28. 9. od 13 do 22.00, během
dne zahrají a zazpívají Andrea & Sean, Mifun, Jo-
sef Vejvoda Trio & Jiří Stivín, Bizarre Band a
Trombenik. Krom hudebního programu je hlav-
ním bodem akce odhalení sochy sv. Václava zres-
taurované karlickým sochařem Petrem Váňou. Je-
jím autorem je Čeněk Vosmík a socha bude umís-
těna před všenorským kostelem. Pro děti jsou při-
pravené výtvarné dílny, divadlo v podání Kuka-
dýlka a soutěže. K dostání bude nové turistické ra-
zítko či pohled, připraveny jsou i komentované
procházky po Horních Mokropsech. Součástí po-
svícení je soutěž o nejlepší jablečný koláč.  
Ve stejný sváteční den se bude v Řevnicích na
kurtech za Lidovým domem konat Václavský tur-
naj rodinných párů, který tradičně zakončí letní
tenisovou sezonu. Jednotlivé dvojice musí tvořit
příbuzní, každý z jiné generace, mladšímu nesmí
být víc než 18 let. Poprvé bude otevřena i katego-
rie pro páry s předškolními dětmi. Místní organi-
zace ODS zase zve na přátelský běh nazvaný
Svatováclavský cross. Start je v 10.30 na dětském
hřišti pod házenou, 4,5 kilometru dlouhá trasa ve-
de na Skalku.

Sportovat se bude také v Letech, kde se od 9 ho-
din koná v areálu tamní Sokolovny míčový pěti-
boj smíšených čtveřic. Týmy změří síly v tenise,
stolním tenise, nohejbalu, volejbalu a basketbalu.
Pokud byste chtěli oslavu státního svátku spojit s
výletem, můžete se vypravit třeba do Cerhovic. V
místní sokolovně bude 28. 9. od 16 do 19.00 vy-
hrávat kapela Třehusk.       Pavla NOVÁČKOVÁ

Už jen několik dnů zbývá do 4. roč-
níku Festivalu svíčkové omáčky  -
memoriálu Jenufa Šuchmy. Startov-
ní pole zdá se už býti kompletní. Po-
kud se někomu z přihlášených nepo-
staví do cesty nějaká osudová rána,
bude všech 15 soutěžních šafin zapl-
něno svíčkovými omáčkami zblízka
i daleka. Feministky by měly zbyst-
řit, neboť složení účastníků není vů-
bec genderově vyvážené. Všehovšu-
dy dvě ženy se pokusí postavit silné
přesile kuchařů a všichni zájemci se
budou moci přijít přesvědčit, jak se
jim bude dařit. Soutěžní klání se us-
kuteční v pravidelném termínu, tj. v
sobotu 14. října odpoledne a volně
tak naváže na letošní závěrečné far-

mářské trhy. My z pořádající agentu-
ry GEI-ŠA předpokládáme, že řada
prodejců v Dobřichovicích vytrvá až
do odpoledne a rozšíří pestrou na-
bídku prodejců zejména kulinář-
ských specialit. 
Na scénu se vracejí nadšenci propa-
gující tradiční přípravu na otevře-
ném ohni. Při druhém ročníku se
cudně krčili v rohu tmavého nádvoří
a mnoho návštěvníků je proto ani
nenavštívilo. Letos nechystají, i díky
očekávanému rozšíření svých řad o
nového potomka, žádné složité me-
nu, ale jsou připraveni nabídnout na
otevřeném ohni a před zraky přihlí-
žejících pečené oplatky. Kdo bude
trvat na konzumaci svíčkové a ne-

stihne si včas koupit degustační lís-
tek, bude moci ochutnat již také tra-
diční svíčkovou pana Horáčka. Pros-
tě - hlady strádat nebude nikdo.
Soutěžní prostor a jednotlivé vzorky
by měly být připraveny ve 14.00,
hodnotitelé budou mít čas vše ochut-
nat do 17.00. Pak se budou zpraco-
vávat výsledky, abychom kolem 18.
hodiny mohli začít vyhlašovat nej-
lepší svíčkové omáčky roku 2017. A
stane se tak za zvuků hitu kapely
Třehusk - písničky Svíčková se šesti
složené právě na počest našeho festi-
valu. Třehusk bude program tradičně
doplňovat během většiny odpoledne.
Organizace zůstane v zaběhnutých
kolejích. Party stany zastřeší soutěž-

ní prostor, hodnotit budou majitelé
degustačních pásků, které jsou opět
v předprodeji v Cafe Galerii Bím od
počátku října a jejich hodnocení bu-
dou průběžně ukládána do počítače.
Do Dobřichovic se z restaurace Šár-
ka vrátil putovní pohár - talíř s kne-
dlíky, masem a svíčkovou omáčkou,
vše vytesané z mramoru sochařem
Petrem Váňou. Jeho majitele na dal-
ší rok vybere porota, opět vedená
Helenou Rytířovou. Po Václavu
Neckářovi a Richardu Tesaříkovi jí
bude letos sekundovat zpěvačka Jit-
ka Zelenková. Snad se vše vydaří ja-
ko v předcházejících letech. Nashle-
danou  v Dobřichovicích 14. října. 

Jiří GeiSSLer, Dobřichovice

Nejlepší svíčkovou bude letos vybírat Jitka Zelenková

VÝSTAVA. V Tmani bude součástí svatováclav-
ských oslav výstava fotografií rekonstrukce míst-
ního husitského sboru.       Foto Jana KOULOVÁ

Děkujeme všem, kteří během uplynulých letních
měsíců zaslali své příspěvky do letošního ročníku
soutěže o nejlepší prázdninovou fotografii. Do-
razilo jich celkem 44 a porota měla zase - jako
každoročně - problémy vybrat ty nejhezčí či nejo-
riginálnější. Nakonec se romanticky naladila a
vybrala následující:
Třetí místo si vyfotila Alena Vanžurová z Letů a to
sérií fotografií Východ slunce v Chlumci nad

Cidlinou.Stříbrné místo přiřkla porota fotografii
slunečnice a včelky autorky Sabiny Kudláčkové
ze Zadní Třebaně a největší úspěch měla a první
místo tedy získala fotografie startujících balónů
Evy Jůnové z Karlštejna.
Úspěšní autoři si mohou vyzvednout výhry po
telefonické (724 135 824) či mailové (frydl@cent-
rum.cz) domluvě na adrese redakce: Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň.

Všechny soutěžní fotografie naleznete ve fotoga-
lerii webových stránek NN pod klíčovým slovem
LETO2017 (http://foto.nasenoviny.net). 
Rozhodnout, která z fotografií je lepší či vtipněj-
ší, je opravdu těžké. Vyhlašujeme tedy čtenářské
hlasování o nejlepší obrázek léta 2017. Stačí vy-
brat 3 fotografie z fotogalerie na výše uvedené
adrese, určit jejich pořadí a poslat na adresu re-
dakce@nasenoviny.net. Josek KOZÁK

Šedivý promluví o Zborovu
Oslavu státního svátku Dne české státnosti s po-
děkováním za dokončení rekonstrukce věže s ka-
lichem připravila na 28. září Církev českosloven-
ská husitská (CČSH) ve Tmani. Konat se bude od
13.00 v místním Sboru Jiřího z Poděbrad.
Program zahájí přednáška obyvatele Řevnic, bý-
valého politického vězně Františka Šedivého
Zborov – významný milník našich dějin. Po ní
dětská skupina Světlušky uvede derniéru divadel-
ní hry Se Světluškami za Husem, Lutherem a le-
gionáři - cesta za světlem. Ve 14.00 začne koncert
Anety Špačkové, tmaňské rodačky a studentky
Mezinárodní konzervatoře Praha, po něm, ve
14.15 slavnostní bohoslužba vedená pražským
biskupem CČSH Davidem Tonzarem. V 15.45
budou zahájeny výstavy 100. výročí bitvy u Zbo-
rova, Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani, Sbor
Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce a Mladí fotogra-
fují památky. Na závěr je připraveno pohoštění s
výstavou dětských prací.

Jana Šmardová KOULOVÁ, CČSH Tmaň

Foto Alena VANŽUROVÁ, Lety Foto Sabina KUDLÁČKOVÁ, Zadní Třebaň Foto Eva JŮNOVÁ, Karlštejn

Porotě fotografické soutěže se nejvíc líbily startující balóny



Běsnění Irmy jsem přežila ve skříni!
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Mimochodem - s Liborem jsme se
ztratili jeden druhému. Stále jsem ho
hledala, až se mi to před patnácti lety
konečne v Kanadě povedlo. Jsme
přátelé, denně si píšeme, dokonce se
mi ho povedlo opět zatáhnout do
Prahy. Bohužel už ale vůbec nemlu-
ví česky. Ale vůbec...!
Jaké byly začátky v Americe?
Dvaadvacet let jsem pracovala pro
největší americký podnik AT&T,
americký telefon a telegraf. Nastou-
pila jsem za $ 14.000 ročně a když
mě v roce 2005 propouštěli, měla
jsem ročně sto tisíc dolarů! Ve stej-
ném roce jsem začala natáčet taneč-
ní soutěže pro »front row production
company«, kde jsem zůstala doteď.
Natáčíš taneční soutěže?
Ano - a je to velmi namáhavá práce.
Stále jsem po letištích a po hotelech.
Sice v těch nejlepších, ale někdy
spíme po třech a někdy dokonce i po
čtyřech na pokoji - můj vedoucí se
snaží ušetřit. Vstáváme velmi brzy
ráno, protože musíme nastavit kame-
ry, a pak filmujeme dvanáct hodin
bez přestávky. Žádný oběd, žádná
večeře, jídlo si vozím svoje, není čas
někam chodit. Čím dál tím více času
trávím v Praze, ale po návratu mi ve-
doucí pokaždé práci zase dá - dávám
si totiž pozor a natáčím přesně tu ta-
neční dvojici, kterou mám, na přís-
lušnou pásku. Máme 10 vteřin, aby-
chom našli správný pár (pán má tří-
místné číslo na zádech), jinak mají
tanec zdarma. Taneční číslo trvá ne-
celé dvě minuty, pak je další tanec,
další dvojice, nebo třeba tancuje de-
set párů najednou... Celou tu dobu se
musím soustředit, je to opravdu
velmi namáhavé!
Řádění hurikánu Irma, který před
pár dny zpustošil nejen půlku Flori-
dy,  jsi zažila doslova na vlastní ků-
ži. Jak to vypadalo ve dnech či hodi-
nách před jeho příchodem a jak ve
chvílích, kdy udeřil naplno?
Zrovna jsem se stěhovala z velkého

domu do bytu. Seděla jsem doma, v
bytě plném krabic, a koukala, kam
bych se mohla schovat. Nakonec
jsem vzala matraci a odnesla ji do
velké skříně, kam jsem se schovala.
Měla jsem velký strach, v bytě jsem
byla teprve krátce, ani jsem pořádně
nevěděla, kde jsou vypínače. V mojí
ložnici bylo prasklé sklo, tak jsem
ho zalepila páskou a doufala, že hu-
rikán sklo neprorazí a okno mě naza-
bije. Okna jsou všude kolem dokola,
i ve stropě. Právě tohle střešní okno
mě děsilo nejvíc ze všeho - skrze něj
bylo slyšet, jak silně prší.
V čem byla Irma jiná, než ostatní
»běžné« hurikány, které se čas od
času přes Floridu přeženou? 
Já vlastně nevím - tohle byl můj úpl-
ně první hurikán. Hodně se o nich
mluví a píše, když se blíží k pevnině,
ale vždycky se nakonec rozbijí nad
oceánem.
Jak dlouho hurikán řádil a co
všechno způsobil?

Nejhorší běsnění trvalo celou noc a
celý další den. Tři dny jsme byli bez
elektřiny, žádné jídlo, žádná voda,
regály v obchodech prázdné. Všude
zmatek, binec, poničené domy, po-
padané ploty, větve stromů... Někde
se sesunuly velké kusy země, vy-
stoupala voda. A do toho já vybalo-
vala věci přestěhované z domu.
Ty jsi kvůli Irmě nemohla letět do
Čech, je to tak? 
Je. V sobotu zrušili až do odvolání
všechny lety a a zavřeli letiště. Od té
doby čekám na vrácení letenky...
Bojíš se, že se něco podobného bude
opakovat? Bojí se tví sousedé?
Ano, bojím se a většina lidí z mého
okolí taky. Koneckonců, sotva zmi-
zela Irma, přišel další hurikán, Maria
a po ní Jose. Na druhou stranu jsme
ale šťastní, že se nám nic nestalo a že
jsou naše domy v pořádku.
Dá se podle tebe podobným živel-
ním katastrofám nějak předcházet?
Nedá, určitě ne.

Neuvažovala jsi po zkušenostech s
hurikánem, že by ses přestěhovala
jinam, nebo že by ses třeba vrátila
do Čech, do Prahy?
Do Čech bych šla hned - jenže v
Americe mám tři dcery, vnuka a
další vnouče  na cestě. Prahu miluju,
jsem šťastná, že mi vrátili české ob-
čanství, a jak jen mohu, už jsem ta-
dy. A budu se tu snažit být stále čas-
těji, pokud to půjde.
A teď to právě jde, jsi v Česku...
Ano, ale tentokrát bohužel jen na tři
neděle. V pátek 13. října totiž mám
mít konečně uzávěrku všeho řízení
kolem prodeje domu. A taky musím
za prací do Las Vegas.
Jak si ty tři týdny v Čechách užiješ?
Pořádně. Užiju si mamky, užiju si
Třehusku, v »domečku« na pražské
Kampě mám domluvenou brigádu
jako servírka... Denně mám v plánu
něco, těch devatenáct dní uteče jako
voda. Ale nevadí, brzy se zase do
Prahy vrátím!        Miloslav FRÝDL

S RODINOU. Angela se svými dcerami, vnoučkem a bývalým druhým manželem na Floridě.                      Foto ARCHIV

Kéž by pan profesor zase přijel - na oficiální návštěvu!
DO DOBŘICHOVIC DORAZIL KANDIDÁT NA PREZIDENTA ČR, BÝVALÝ PŘEDSEDA AKADEMIE VĚD JIŘÍ DRAHOŠ
Ve čtvrtek 21. září navštívil Dobři-
chovice jeden z kandidátů na funkci
prezidenta ČR. Prof. Jiří Drahoš,
fyzikální chemik a v předcházejících
8 letech předseda Akademie věd ČR.
Dle programu byl naplánován pří-
jezd do Dobřichovic v 15.15; když
jsme v 15.17 vykoukli z okna kance-
láře dobřichovického starosty, Dra-
hoš  a jeho doprovod právě přicháze-
li k městskému úřadu. Inu, přesnost
je výsadou králů...!
Po krátkém přijetí na radnici a rychlé
kávě byla naplánována procházka po
Dobřichovicích. Od úřadu sochořa-
dím ke Karlíku, pak kolem školy do
sportovního areálu Sokola, prohlíd-
ka hlavní budovy a drobné rozpaky
mladičkého volejbalisty, který neu-
měl odpovědět na otázku, co je to za
pána, který navštívil jejich trénink.
Přes kruhový objezd kolem zdravot-
ního střediska i školky k lávce, pik-
nikové louce a zpět do centra kolem
přístavby školy. Krátká zastávka u
podpisového stánku před poštou, ná-
dvořím zámku ke mlýnu, prohlídka
vodní elektrárny a sochy teploměru.
To se již blížila šestá večerní a do
Fürstova sálu se začínali scházet zá-

jemci o osobní setkání s panem pro-
fesorem. Besedu zahájil starosta Petr
Hampl, který J. Drahoše s jeho chotí
přivítal a předal slovo prof. Zárubo-
vé, která večer moderovala. Jakmile
prof. Drahoš začal mluvit, hned bylo
jasné, že ten večer se bude hrát úpl-
ně, ale úplně jiná liga, než jaké jsme
nuceni na Hradě trpně přihlížet nyní.
Naprosto kultivovaný projev, jistá a

pevná mluva, smysl pro humor. Zk-
rátka balzám na voličovu duši. 
Pan profesor vysvětlil, kdy, jak a
proč se rozhodl přijmout prezident-
skou kandidaturu, krátce půjčil mik-
rofon i manželce, paní Evě, která do-
dala, jak to viděla ona. Protože jsou
spolu již 43 let, shodli se vcelku
rychle a od té doby si libují, že tolik
času spolu již dlouho netrávili. Pak

přišla řada na otázky z pléna. Nelze
citovat vše, ale z mnoha vystoupení
bylo cítit obavu, zda jsou připraveni
na podrazy a špínu, která se proti
nim jistě bude valit. Mnoho vystupu-
jících zmiňovalo unfair počínání
pozdějšího vítěze předcházejícího
volebního klání a špinění protikandi-
dáta na poslední chvíli. „Připraveni,
myslím, jsme,“ zopakoval několikrát
pan profesor, „ale stoprocentní jisto-
tu nebudeme mít nikdy.“
Atmosféra byla vřelá a milá, nebylo
to tak, že by prezidentský kandidát
musel někoho přesvědčovat - to by
přesvědčoval přesvědčené. Hodina a
půl uplynula jak voda, závěrem de-
baty padlo ještě skromné pozvání, že
když vše dobře dopadne a stane se
to, co si všichni v sále přejí, mohl by
si J. Drahoš již v nové funkci vzpo-
menout na příjemné chvíle v Dobři-
chovicích strávené a přijet na návště-
vu další, oficiální. Ta čtvrteční byla
zakončena s panem starostou a něko-
lika zastupiteli v La Fontaně při sk-
lence dobrého vína. Kéž by pan pro-
fesor zase přijel! A kéž by ta návště-
va doopravdy byla oficiální!

Jiří GEISSLER, DobřichovicePAN PROFESOR. Jiří Drahoš v Dobřichovicích.         Foto Jiří GEISSLER
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Procházka s historikem i architektkou
AKCE K CELOREPUBLIKOVÉMU DNI ARCHITEKTURY SE KONAJÍ V ČERNOŠICÍCH I ŘEVNICÍCH

Spolek KRUH ve spolupráci s lokál-
ními organizacemi a iniciativami or-
ganizuje na podzim sedmý ročník ce-

lorepublikového festivalu, do které-
ho jsou zapojena česká a moravská
města i obce všech velikostí. Letos se
uskuteční 30. září a 1. října.
Hlavním tématem je tentokrát voda,
která představuje nenahraditelný zd-
roj, zároveň ale dokáže být nebez-
pečným živelným elementem. O
všech možných aspektech s vodou
spojených se lidé dozvědí ve více než
šedesátce českých i slovenských
měst během procházek vedených ar-
chitekty, urbanisty, historiky a další-
mi odborníky. Představeny budou
nejen stavby přímo spojené s téma-
tem vody, ale také současná architek-

tura a historicky cenné objekty.
Černošice jsou spjaty s Berounkou,
jejíž břehy mohou přirozeně propojit
rozmanité obyvatele obce. Skupina
lidí kolem klubu Ferenc Futurista se
rozhodla to vyzkoušet, a připravuje
na 30. září komentovanou procházku
i projížďku na loďkách podél býva-
lých říčních lázní s historikem Pet-
rem Králíkem. Sraz je v sobotu 30. 9.
v 11.00 hodin u černošické lávky
přes Berounku (pod vlakovou za-
stávkou Černošice) a mezi 14. a
18.00 hodinou u samoobslužné půj-
čovny (Lipence, ul. Nad Jezem, na-
proti tenisovým kurtům). 

V Řevnicích se v rámci Dne archi-
tektury koná 1. 10. vycházka s archi-
tektkou Darinou Balejovou. Sraz na
akci nazvanou Řevnice jsou (!) za
vodou je v 15.00 uprostřed lávky ke
kempu a fotbalovému hřišti.       (mif)
Adéla ČeRVeNKOVÁ, Černošice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
27. 9. 20.00 DRUHÁ STRANA NADĚJE
28. 9. a 29. 9. 17.30 PO STRNIŠTI BOS
(v pátek anglická verze s titulky)
28. 9. 20.00 TULIPÁNOVÁ HOREČKA
29. 9. 20.00 WIND RIVER
30. 9. 15.30 LEGO NINJAGO FILM
30. 9. 17.30 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
30. 9. 20.00 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
30. 9. 19.00 HŘÍŠNÝ TANEC 

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
27. 9. 13.45 LETÍME 
26. 9. 17.30 DOBRÝ ČASY
26. 9. 20.00 O TĚLE A DUŠI
27. 9., 29. 9., 4. 10., 7. 10. 17.30 (So
20.00) KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
27. 9. 20.15 NERODIČ
28. 9. 15.30 DUNKERK
28. 9., 30. 9., 3. 10., 11. 10. 17.30 (Čt
18.30, So 20.00) WIND RIVER
29. a 30. 9., 2., 4. a 7. 10. 20.15 (So+Po
17.30) ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
30. 9. 15.30 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOU-
PEŽ 2
1. 10. 15.30 LEGO NINJA GO FILM
1. 10. 18.30 NEJSLEDOVANĚJŠÍ
2. 10., 4. 10., 9. 10., 11. 10. 13.45 PŘÍ-
ŠERKY POD HLADINOU
2. 10. 20.00 TO
3. 10. 20.00 AMITYVILLE: PROBUZENÍ
5. 10., 6. 10., 8. 10., 11. 10. 18.30 (Pá+St
20.00) BLADE RUNNER 2049 
6. 10. a 9. 10. 17.30 (Po 20.00) HORA
MEZI NÁMI
7. 10. 15.30 ESA Z PRALESA 3D
8. 10. 15.30 HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM

KINO RADOTÍN
27. 9. 17.30 ZAHRADNICTVÍ: RODIN-
NÝ PŘÍTEL
27. 9. a 29. 9. 20.00 KINGSMAN: ZLA-
TÝ KRUH (ve St 3D)
28. 9., 30. 9., 4. 10., 10. 10. 17.30 (So
20.00) ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
28. 9. 20.00 BLACK SABBATH: THE
END OF THE END - záznam koncertu
29. 9. 17.30 LEGO NINJAGO FILM
30. 9. 15.30 HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM
30. 9. 17.30 JONAS KAUFMAN: MOJE
ITÁLIE - záznam koncertu
3. a 6. 10. 17.30 (Pá 20.00) WIND RIVER
3. 10. 20.00 TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO
4. 10. 20.00 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
5. 10. a 11. 10. 17.30 (St 20.00) HORA
MEZI NÁMI
5. 10. 20.00 SLIPKNOT: DAY OF THE
GUSANO - záznam koncertu
6. 10. 17.30 ESA Z PRALESA

STÁLICE. Na osmém ročníku Bukifestu nemohla chybět stálice tohoto fes-
tivalu, zpěvačka Jitka Vrbová.                                     Foto Michal STREJČEK

Na Bukifest dorazily legendy country
V ČERNOŠICÍCH VZPOMÍNALI NA MICHALA BUKOVIČE

O program posvícení
se postarají děti
Oslava havelského posvícení v Zad-
ní Třebani se bude konat 14. října od
14.00. Její součástí bude kuchařská
soutěž Balíčkova vařečka  pořádaná
na počest zesnulého starosty Stani-
slava Balíčka. Téma Studená kuchy-
ně a pochoutky z grilu. Přihlásit se
můžete na: pet.frydlova@sez-
nam.cz či 722 069 600. Soutěžit  se
bude také o nejchutnější donesený
posvícenský koláč. O kulturní pro-
gram se postarají děti z MŠ i ZŠ, při-
pravená bude dílnička s korálky,
koutek podzimního tvoření ( dlabání
dýní, výroba podzimních věnečků) a
malování na obličej. K dostání bude
místní pivo Bobr, pekařské i cukrář-
ské výrobky, klobásy, víno...
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Osmý ročník festivalu Bukifest, kte-
rý je věnovaný vzpomínce na texta-
ře, muzikanta a černošického obča-
na Michala Bukoviče, se konal v
Clubu Kino Černošice.
Stejně jako v minulých letech si i
letos diváci mohli poslechnout hud-
bu, kterou Bukovič otextoval, nebo
kterou měl zkrátka rád.
Jako první se představil Rosťa Pe-
choušek se svým Elvis Presley Re-
vivalem, který nám připomněl, že
zprávy o Elvisově smrti jsou poně-
kud nejasné a dokonce zazpíval i ně-
kolik písní z repertoáru Karla Zicha,
jehož »dvorním« skladatelem byl
právě Bukovič. Jako druzí se před-

stavily legendy české country scény
– skupina Pacifik s Tony Linhartem
a stálice festivalu Jitka Vrbová. Ve-
čer uzavřela mladá a dynamická ka-
pela The Fribbles, která nás opět
vrátila do dob tzv. dřevního rock´n´-
rollu. Celým večerem příjemným
hlasem provázel moderátor Country
Rádia Milan Schmidt.
Děkujeme všem účinkujícím i publi-
ku, Městu Černošice, sponzorům,
týmu černošického Clubu Kino a
Country Rádiu za podporu i přízeň a
těšíme se v pátek 7. září 2018 na vi-
děnou na dalším ročníku Bukifestu.

Magdaléna VOLDřicHOVÁ,
Černošice

KARLŠTEJN, louka pod mostem, sobota 30. září od 21.15 hodin
Info: www.karlstejnske-vinobrani.cz, weber-kks@centrum.cz, 732 965 930, 773 784 213

Tipy NN
* Písničkář Jan Burian koncertuje
26. 9. od 19.30 v zámku Dobřicho-
vice. Vstupné 200/150 Kč.          (ak)
* Kapely Index a Tři dny na břiše
zahrají 30. 9. na Dýňovém posvíce-
ní u lávky v Srbsku. Od 13.00 je dá-
le připraveno dlabání dýní a ochut-
návka dýňových dobrot. (sb)
* Druhá etapa výstavy Stavební
vývoj dobřichovických domů v plá-
nech a fotografiích je do 30. 9. insta-
lována v zámku Dobřichovice.   (ak)
* Historické vinobraní s bohatým
stylovým programem se koná 30. 9.
a 1. 10. v Karlštejně. Podrobné in-
formace na www.karlstejnske-vino-
brani.cz. (mif)
* Loutkové představení pro děti
Pohádka z budíku uvede divadlo
Pavla Šmída 1. 10. od 16.00 v sále
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Snímky známého fotografa Jana
Šilpocha jsou do 1. 10 vystaveny v
barokním areálu Skalka nad Mníš-
kem pod Brdy. (zms)
* Výstava Kája Saudek - Tajemství
Zlatého koně je v Muzeu Českého
krasu Beroun k vidění do 1. 10.  (pz)
* Novou autorskou hru Konec
Švandy aneb Hvězda padá z Mostu
uvede 5. 10. od 19.00 v černošickém
Clubu Kino Divadelní soubor Křo-
ví. Hudební doprovod Cirkus Ponor-
ka. (vš)
* Desáté hudební setkání Bass
Černošice se uskuteční 7. 10. v míst-
ním Clubu Kino. Od 19.00 předve-
dou své umění Eska a Kamcza. (vš)
* Kubánsko-česká kapela Mezcla
Orquesta a tanečnice Doris Martinez
vystoupí 7. 10. od 19.00 v Kultur-
ním středisku U Koruny Radotín.
Vstupné 200 Kč. Dana RADOVÁ
* Jazzový koncert Agnieszky Der-
lak, Tymona Trabczyňského a Szy-
mona Madeje se uskuteční 8. 10. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 150, senioři 120 Kč. (vš)
* Výstava snímků fotografky Ma-
ria Harsa nazvaná Můj zorný úhel je
do 8. 11. instalovaná v Cafe galerii
Bím Dobřichovice. (ak)

Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Michaela NOSKOVÁ, 
Ondřej BÁBOR, Petr JANČAŘÍK, Nikola VAŇKOVÁ,

Karel KRÁL, Pavla NOVÁČKOVÁ, Petr ŘÍHA, Jan Matěj
RAK, Jiří GEISSLER, Radan ŠUBRT, Ondřej NOVÁČEK
Jan KUNA, Jiří CICVÁREK, sbor manů, šermíři, metači

ohně, ženské, koně...

Původní poberounský muzikál 

Noc na Karlštejně
poslední představení dvanácté sezony 
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Všeradův kurýr

V sobotu 16. 9. se konal již 11. ročník Vaření se
zámeckou paní, letošním tématem byla kachnič-
ka. I přes nepříznivé předpovědi počasí vydrželo

a návštěvnost byla jako každý rok hojná. Akci
moderovala herečka Markéta Hrubešová, která ta-
ké byla členkou poroty při kuchařském klání. Dá-
le jsme do poroty přivítali herečky Kamilu Šprá-
chalovou i Hanku Čížkovou a prezidenta LIGS
University Pavla Makovského. Vítězství obhájila
a putovní pohár M. D. Rettigové si odnesla res-
taurace Blackdog Beroun, kterou letos zastupoval
šéfkuchař Martin Rákosník. Druhé místo vybojo-
val zástupce hostince U Paní Magdalény Dominik
Husák, třetí skončil Jiří Křivohlavý z Bidfood Ga-
strostudia a bramborovou medaili získal Michael
Vondráček z Gourmet Catering. První cenu za di-
váckou soutěž O nejlepší vdoleček si odnesla paní
Ševčíková z Podbrd. Připraven byl bohatý kultur-
ní program pro děti i dospělé, o který se postarali
kejklíř Pet, youtuberka Veronika Spurná, dechov-
ka Hořovická muzika, kapely Živá Huba a Tře-
husk. Zahrála i skupina Paheyl a akci zakončila
kapela Echoes of Pink Floyd. Všem děkujeme za
návštěvu a těšíme se na 12. ročník, který se bude
konat 15. 9. 2018.         Barbora PISKáčKová,

Zámecký dvůr všeradice

Pohár putoval do Berouna
VE VŠERADICÍCH SE KONAL 11. ROČNÍK KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 19/2017 (237)

KDO DŘÍV? Účastníci dětské soutěže v pojídání
koláčů a moderátorka Vaření se zámeckou paní
Markéta Hrubešová.   Foto NN M. FRÝDL

Na ptačí stezce jsou ukryty
obrázky i hádanky pro děti
Okrašlovací spolek KOS v
loňském roce začal budovat
Čtyřlístek barevných stezek.
Jako první byla zpřístupněna
červená stezka, vedoucí z
Osova přes Vižinu a Osovec
zpět do Osova. Ve Vižině je
součástí tohoto okruhu ptačí
stezka, která  vznikla ve spolupráci s ornitologic-
kou společností. V oblasti Vižiny totiž přírodově-
decká fakulta organizuje výzkum. Účastníci spo-
lečné jarní Výpravy po červené se setkali s pí Pet-
ruskovou, která po cestě zodpovídala dotazy z
ptačí říše a pouštěla zvuky ptáků vyskytujících se
v této oblasti. Na ptačí stezce jsou ukryty obráz-
ky i hádanky pro děti, v cíli  na  návštěvníky čeká
v ptačí budce ukryt malý upomínkový předmět.
Na své si přijdou i nadšenci geocachingu. Využij-
te krásného podzimního počasí ke krásné vycház-
ce a přijeďte! Mapu stezky i s ptačí cedulí najde-
te při vstupu do lesa.       Jana FIalová, vižina

Z podbrdského kraje
* oslava posvícení se koná 30. 9.
na hřišti v Podbrdech. Od 14.00 zde
bude hrát kapela Třehusk. (pan)
* díla, která vytvořili účastníci 12.
ART Sympozia ve Všeradicích, jsou
v místní Galerii M. D. Rettigové vy-
stavena do konce září.                  (več)
* Společnost ČEZ Distribuce vyzý-
vá majitele pozemků ve Všeradicích,
přes něž vede elektrické vedení, aby
do 15. 11. odstranili a okleštili stro-
my i jiné porosty, jež ohrožují pro-
vozování distribuční soustavy.   (izo)

Cyklomaratonu se zúčastnilo jedenapadesát malých závodníků

Výstava tentokrát bez ovoce
Výstavu převážně zeleniny, půvabných ručních
prací a dalších exponátů uspořádali 16. září vše-
radičtí zahrádkáři. Ovoce následkem jarních mra-
zíků chybělo. Výstava se konala v Zámeckém
dvoře souběžně s kuchařskou soutěží a její sou-
částí byla mykologická poradna pana Bajera.
Nadšení zahrádkářek, jež vytvořily tuto akci, mi-
le potěšilo všechny návštěvníky. Ti mohli ochut-
nat také drobné pohoštění, které členky naší orga-
nizace připravily. Děkuji jim za obětavou práci a
všem zahrádkářům i občanům děkuji za výpěst-
ky, které dodali k vystavení. Dík za podporu patří
panu Grossovi ze ZO Hořovice, paní Hruškové z
TramVaz Všeradice a panu Stibalovi za poskyt-
nutí prostoru na výstavy. Děkuji i všem, kdo při-
spívají k aktivní činnosti ZO ČZS Všeradice.
václav SedláčeK, předseda MoZ všeradice

PLNÝ SÁL. Asi 250 lidí se zúčastni-
lo 16. září Setkání se seniory v Lo-
chovicích, na němž zahrála dechov-
ka 12 Plzeň.                 Foto ARCHIV

Sedmý ročník Dětského cyklomara-
tonu uspořádal 9. září na čtyřkolkové
dráze U Bobeše nad Všeradicemi
Martin Zima. V příznivém počasí se
ho zúčastnilo 51 dětí od dvou do čtr-
nácti let. Rozděleny byly do osmi
kategorií dle věku a pohlaví, pouze ti
nejmenší startovali společně.
Moderování se chopil ředitel závodů
Martin Zima. Děti byly seznámeny s
bezpečnou jízdou na kole a s ochran-
nými prvky, které by měly používat.
Ani letos nechyběla ukázka jízdy na
kole v podání Martina Hory. Marti-
nové jsou členy týmu Penzion Avio-
nika, v roce 2016 a 2017 se zúčastni-
li více než dvaceti maratonů mezi
amatéry i mezi profesionály.

Jednotlivé kategorie závodu vyhráli:
Odstrkovadla – Šibrava Jakub; M6 –
Halfar Jonáš; Z6 – Sedláčková Olga;
M8 – Toth Lukáš; Z8 Sedláčková
Hana; M10 – Sůra Martin; Z10 –
Švejnohová Eva; M14 – Rychtařík
Karel; Z14 – Palivcová Tereza. 
Poděkování patří všem, kteří se jak-
koliv do Dětského cyklomaratonu
zapojili, především řediteli závodu
Martinu Zimovi. Největší díky patří i
sponzorům, bez nichž by nebylo
možné odměnit děti za jejich snahu.
Doufáme, že se i příští rok sejdeme v
tak hojném počtu, jako letos. Info o
závodu včetně krátkého videa najde-
te na www.zima-video.cz/deti.

Karolína SKalová, všeradiceNA TRATI. Účastníci všeradického cyklomaratonu.       Foto Martin ZIMA
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ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY

2017
OTEVŘENO

OD ŘÍJNA DO PROSINCE

PROHLÍDKY PRO DĚTI
Víkendy a svátky - Pohádkové prohlídky

s princeznou, O zámeckých strašidýlkách,
Prohlídky s královnou Elsou.

PRVOREPUBLIKOVÉ INTERIÉRY
Úterý až neděle - reprezentativní jídelny a salony,

soukromé pokoje posledních majitelů zámku.

PROHLÍDKY HODINOVÉ VĚŽE
Každý víkend můžete vystoupit po vřetenovém

schodišti do hodinové věže.

www.zamek-mnisek.cz



Strana 7, LITEŇSKÉ OKÉNKO  Naše noviny 19/17

Letošní rok byl a je pro liteňské hasiče opravdu
významný. Nejenže nám v garážích zaparkovala
nová cisterna Tatra 815-7, také jsme oslavili 140
let od založení sboru dobrovolných hasičů v Litni.
Sbor byl založen v roce 1877 a od té doby prošel
velkým vývojem. Díky usilovné práci našich čle-
nů se dnes můžeme pyšnit bohatou historií a
spoustou úspěchů SDH Liteň. Kromě hašení po-
žárů hráli hasiči divadlo, pomáhali s nejrůznější-
mi akcemi v obci i mimo ni. Stejně tak je tomu
dnes. Jen do toho hraní divadla se nikomu moc
nechce. Zato v zásahové činnosti je jednotka ak-
tivní. Hasiči dnes mají moderní vybavení, které

ochrání je samotné a zkvalitní i průběh a rychlost
efektivního zásahu. 
Současné i dochované historické vybavení si mo-
hli návštěvníci prohlédnout v sobotu 9. září na ná-
dvoří zámku Liteň, kde se uskutečnila oslava zmí-
něného výročí. Byla připravena expozice novodo-
bé i historické techniky. Kromě menších exponá-
tů zaujali koňské stříkačky od SDH Řevnice a
SDH Koněprusy. Bylo připraveno přes tisíc foto-
grafii, které zdokumentovaly činnost hasičů za
poslední roky. Kromě hasičské techniky přijeli
zdravotníci se sanitkou a policisté s motorkou a
dvěma vozidly. Nejvíce zaujala neprůstřelná ves-
ta, zbraně a nová policejní octavia.
Zahajovací nástup byl opravdu slavnostní.  Aktiv-
ní členové SDH Liteň nastoupili v uniformách
slavnostních i historických. Děti v úplně nových
hasičských oblečcích. Velitel SDH Liteň přivítal
přítomné a stručně shrnul celou historii i vývoj
sboru. Slovo si vzala také starostka městyse Liteň,
která darovala sboru pamětní stuhu k jejich pra-
poru. Zástupce OSH Beroun, pan Špaček, se rov-
něž připojil s darem. Starosta SDH Liteň s čestnou
jednotkou převzali od starosty Krajského sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska Oldřicha La-
ciny Čestný prapor republikového sdružení hasi-
čů, který byl našemu sboru propůjčen nejvyšším

výkonným výborem Sdružení hasičů ČMS za
dlouhodobé úspěchy při plnění úkolů dobrovolné-
ho hasičstva. (Dokončení na straně 8) Jiří HrácH

Deváťáci se řadili u restaurace
První měsíc školy je úspěšně za žáky i učiteli ZŠ
F. J. Řezáče v Litni. Do nového školního roku
jsme určitě vstoupili tou správnou nohou. Poprvé
jsme se sešli v pondělí 4. 9. ráno před školou. Po-
časí se vydařilo, s dětmi přišli i jejich rodiče, pra-
rodiče a přátelé. Žáci zaplnili celé prostranství,
deváťáci se řadili tradičně nejblíže restaurace,
obě první třídy stály se svými učitelkami těsně u
kostela. Zahájili jsme jako vždy státní hymnou a
vyslechli si projev starostky Městysu Liteň Šár-
ky Marcínové. Po svém krátkém vstupu starostka
představila a přivítala novou ředitelku ZŠ Ivetu
Černou. Co je po prázdninách ve škole nového?
Školní poradenské pracoviště posílí psycholožka
Simona Krutská, která bude k dispozici žákům,
jejich rodičům i pedagogům. Měníme poskytova-
tele internetového připojení, zapojíme se do vý-
zvy Kybernetická bezpečnost. Další nepřehléd-
nutelnou novinkou je rekonstruovaný interiér tě-
locvičny: Jasně modrá podlaha, opravené stěny,
nové obložení... Mírnou obměnou prošel pedago-
gický sbor i osazenstvo kuchyně. I když změn je
dost, doufáme, že některé věci zůstanou při sta-
rém: přátelské vztahy mezi zaměstnanci, příjem-
ná atmosféra, vstřícné naladěni a výborné svači-
ny i obědy z naší kuchyně. Naším nejdůležitějším
cílem je vytvořit klidné a bezpečné prostředí pro
všechny žáky i zaměstnance. Chceme se mít dob-
ře a rádi. Hana HAvELková, Zš Liteň

Elitní sólisté připomněli
jubileum Jarmily Novotné
Jedna z nejvýznamnějších českých operních pěv-
kyň všech dob, velká vlastenka Jarmila Novotná
by 23. září oslavila své 110. narozeniny. Nedoži-
té jubileum významné osobnosti 20. století a  její
památku připomněli 25. září přední čeští i zahra-
niční pěvci během operního galapředstavení Poc-
ta Jarmile Novotné 2017. 
Árie z oper, jež divu spjatou s Litní kdysi prosla-
vily a zároveň byly jejímu srdci nejbližší, před-
nesli elitní sólisté – Adam Plachetka, Kateřina
Kněžíková, Aleš Briscein, Adriana Kohútková a
Nina Tarandek. Pořadateli slavnostního koncertu
ve Dvořákově síni pražského Rudolfina byly ne-
zisková organizace Zámek Liteň a Symfonický
orchestr Českého rozhlasu, který pod vedením
šéfdirigenta Ondreje Lenárda pěvce doprovodil.
Koncert moderoval Marek Eben, v přímém pře-
nosu jej vysílal Český rozhlas Vltava. 

Barbora Dušková, Zámek Liteň

Hasiči jsou aktivní, jen divadlo hrát nechtějí 
LITEŇSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V SOBOTU 9. ZÁŘÍ OSLAVIL 140. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Aktuální zprávy z Litně, Leče, Bělče, Vlenců a okolí      10/2017 (73)                

OSLAVY. Liteňští hasiči a hasičky při oslavách 140. výročí založení jejich dobrovolného sboru. Foto ARCHIV

Ve čtvrtek 14. září se v Králově Dvoře konal 3.
ročník zámeckého divadelního festivalu Skřít-
kov 2017. Letos byl obohacen o výstavu unikát-
ních loutek z Litně. Ve spolupráci s panem Břeč-
kou byla výstava instalována v prostorách re-
konstruovaného zámku v Králově Dvoře. Při in-
stalaci pomáhali studenti SOU V Hlinkách a pan
Břečka vyprávěl o činnosti divadla, o vzniku i
osudech loutek. Osobně také pro návštěvníky
připravil přehled o vývoji divadla Na Špejchaře.
Loutky, kulisy, diplomy i atmosféru výstavy
hodnotili pedagogové z celého okresu.
Na snímku je slavnostní zahájení výstavy.
(Dokončení na straně 8)                         Foto ARCHIV

LiteňskéOKÉNKO

Liteňské loutky ožily na festivalu v Králově Dvoře
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Liteňské loutky ožily v Králově Dvoře
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Blahopřál i senátor Jiří Oberfalzer a
mnoho zástupců sborů. Na závěr do-
stali liteňští hasiči od kamarádů z
Řevnic darem soudek piva. Poté ná-
sledovala ukázka s historickou tech-
nikou. SDH Liteň oprášila motoro-
vou stříkačku R. A. Smekal Slatiňa-
ny z roku 1935 a SDH Řevnice před-
vedli červenou koňskou stříkačku.
Své dovednosti předvedly i liteňské
děti, když divákům ukázaly požární
útok. 

Bohužel jsme dostali tři dny před
akcí informaci, že se k nám nemo-
hou dostavit služební policejní koně
kvůli zásahovému nasazení v Praze.
Místo nich nám svoji činnost před-
vedlo družstvo psovodů SDH Liteň.

Zapojili se i profesionální hasiči z
Řevnic, kteří společně se ZZS ASČR
předvedli návštěvníkům ukázku vy-
proštění osoby z havarovaného vo-
zidla. Nejvíce se asi návštěvníci těši-
li na ukázku místní jednotky se svojí

novou tatrou. Hasiči předvedli zásah
vysokotlakým proudem a pěnou na
hořící automobil. Zastříkat si poté
mohly i děti. 
Nechyběly ani hry a soutěže pro děti
i dospělé. Děti se zabavily v dílnič-
kách Domečku Hořovice, dospělci
zase v soutěžích v pití, pojídání a há-
zení sudem. Během dne zahrály roc-
kové kapely Medea a Beat sister´s.
Nechyběla ani večerní ohnivá show.
To už hrála kapela Rampa, která vy-
držela na pódiu až do pozdních noč-
ních hodin. Věříme, že se návštěvní-
kům akce líbila a všichni odcházeli
spokojeni. Stálo nás to hodně úsilí a
energie, ale stálo to za to. Bez pomo-
ci přátel a podporovatelů bychom to
tak velkolepě nezvládli. Děkujeme
za podporu Středočeskému kraji,
městysi Liteň, panu Durasovi, nada-
ci Letorosty senátora J. Oberfalzera,
řeznictví pana Alferyho, panu Eliáš-
kovi z Leče, který nám k výročí vě-
noval velký gril, účinkujícím, liteň-
ským hasičům a hlavně všem návš-
těvníkům, bez kterých by tohle vše
nešlo uspořádat.           Jiří hRÁch,

velitel SDh Liteň

Hasiči jsou aktivní, jen divadlo hrát nechtějí 
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Hurá do opery? To snad ne! Ještě tak
hurá na muzikál, ale do opery? Cho-
dí někdo ještě dnes dobrovolně (a
rád) do opery? A proč to dělá? Třeba
proto, že v opeře jsou velké emoce a
rozmáchlá gesta na místě, v běžném
životě se za ně trochu stydíme a volí-
me raději ironičtější polohu. Opera
je koncentrát toho nejsilnějšího ne-
jen z hudby, ale i  z výtvarného a slo-
vesného umění. Může přinést opro-
štění se od všedního časoprostoru,
umí podtrhovat něco, co se v běžné
komunikací nedá vyjádřit, protože
bychom se u toho styděli. Často si
lidé představují, že opera je exklu-
zivní a náročný žánr, vnímají ji kom-
plikovanější, než doopravdy je. Ope-
ra není elitářská a není to nic, co by
nemohl pochopit každý. Může. Tak
proto - hurá do opery!
My, žáci a učitelé ZŠ v Litni máme
ještě jeden důvod, proč se s operou
skamarádit. S naší obcí je spojen i
osud jedné z nejslavnějších operních
pěvkyň - Jarmily Novotné. Ta se na-
rodila před 110 lety v Praze a vdala
se za majitele liteňského panství Ji-
řího Daubka. Žila tu jen krátce, ale
na »svou Liteň« vždy vzpomínala s

láskou. K výročí jsme naplánovali
několik akcí, první z nich se konala
začátkem září.
S žáky 6., 7., 8. a 9. třídy jsme se zú-
častnili hudebně vzdělávacího pro-
gramu s názvem Hurá do opery. Pro-
jekt je určený školní mládeži a  vy-
chází z potřeby posílení vztahu po-
pulace k vážné hudbě. Vybrali jsme

klasiku: Rusalku a Prodanou nevěs-
tu. Opery jsou zkráceny na 30  minut
a doplněny hraným textem do dra-
matického celku představení. Z dů-
vodu rekonstrukce Státní opery se
představení odehrálo v DDM na
Vinohradech. 
Vzhledem k složité dopravní obsluž-
nosti pro nás návštěva půldruhé ho-

diny trvajícího představení předsta-
vuje celodenní výlet. Pěší cestu na
Vinohrady jsme prodloužili o zasta-
vení před budovou Českého rozhla-
su, obhlídku kostela sv. Ludmily a
památníku bratří Čapků. Cestou z
představení jsme se občerstvili, něk-
teří relaxovali ve Františkánské za-
hradě. Ještě stále nám zbýval čas,
zastavili jsme se tedy u pamětní des-
ky Jana Palacha a Jana Zajíce na
Václavském náměstí i u pomníku
Thomase Woodrow Wilsona,  vše s
poutavým výkladem. Ve Vrchlické-
ho sadech mě u Wilsovovy sochy
poslouchali maximálně bezdomovci.
Na mou výzvu, zda děti mají nějaké
dotazy, reagoval Dominik - zeptal
se, jestli ta paní, ležící na trávníku
opodál, je opravdu živá...
Posledním zpestřením výletu byl
patnáctiminutový rozchod na nádra-
ží. Matěj moc pěkně zahrál na klavír
a byl pochválen, zatímco chlapci ze
šesté třídy se pokoušeli vtěsnat do
záběrů kameramana televize Prima,
který tam natáčel reportérku zpoví-
dající kolemjdoucí. Poznávací  výlet
se, myslím, vydařil. Opera v praxi...

hana hAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňskou výstavu slavnostně otev-
řela starostka městyse Šárka Marcí-
nová s Janou Chlupovou, radní Krá-
lova Dvora a panem Jánským, prin-
cipálem divadla Na Špejchaře z Lit-
ně, který spolu s manželkou strávili
s dětmi celé dopoledne. Manželé
Jánští vyprávěli, jak vznikaly loutky
a dokonce nám připomněli pohádku
O míčku Flíčkovi, kterou dnešní děti
neznají. Předvedli loutky v pohybu a
nejedno dítě zaujalo Neposlušné
slůně. Během dne se zámeckého fes-
tivalu zúčastnilo na 600 dětí z ma-
teřských a základních škol. Liteňské

pracoviště Střediska volného času
Domeček Hořovice připravilo boha-
tý program: Zimní příběhy včelích
medvídků, Velryba Lízinka aneb
Dobrodružství v českých řekách,
Kocour Modroočko a na závěr Dis-
kotančení. Děti na zámek přivedla
trasa českých pohádek a samozřej-
mě nechyběli zámečtí skřítci Barví-
nek, Chechtálek, Všeználek a Tka-
lounek. Bystrost a bdělost si děti
vyzkoušely při hádankách a odpoči-
nout si mohly s princeznou v zámec-
ké knihovně.          Eva KNOPOVÁ,

Domeček Liteň

V PRAZE. Liteňská výprava za operou do Prahy.  Foto Hana HAVELKOVÁ

Matěj zářil u klavíru, šesťáci se cpali do záběrů...

Zpívali Ach synku
(Dokončení ze strany 1) 
Naším cílem je, aby Češi věděli, kdo
to Jarmila Novotná byla. Vy jste v
této záležitosti udělali obrovský kus
práce a já vám za něj chci mockrát
poděkovat,“ uvedla ředitelka nezis-
kové organizace Zámek Liteň Ivana
Leidlová. „Jarmila Novotná musela
dvakrát opustit vlast: kvůli Hitlerovi
i kvůli Stalinovi. Možná jí to po-
mohlo ke světové slávě, ale určitě to
nepomohlo nám, protože jsme se o
ní dozvěděli málo. Proto děkuji kaž-
dému, kdo se o její památku a připo-
menutí jejího významu zasloužil.
Připíjím na zdar a úspěch vašeho
projektu,“ zakončil slavnostní cere-
monii senátor Jiří Oberfalzer.   (box)

Liteňské aktuality
* Kontejnery na bioodpad budou
v nadcházejícím období umístěny
následovně: 29. 9. - 1. 10.: Liteň,
Třebízského sady (kaštanový park
podél ulice Dlouhá); 6. - 8. 10.: Leč,
náves; 13. - 15. 10.: Liteň, Sady Sv.
Čecha; 20. - 22.10.: Běleč, proti bý-
valé hospodě; 27. - 29. 10.: Liteň,
Třebízského sady. Kontejnery jsou
určeny jen na bioodpad, patří do
nich: tráva, plevel, zbytky ovoce,
zeleniny a rostlin, kávový i čajový
odpad, piliny, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů zemina z květin, spa-
dané ovoce, podestýlka z chovu
drobných zvířat. Lucie MARKOVÁ
* Diskostrašení aneb Tancování s
duchy hostí 7. 10. od 15.00 restaura-
ce Ve Stínu lípy Liteň. Děti se mo-
hou těšit na strašidelné úkoly, soutěž
o nejstrašidelnější kostým, hon na
ducha Smraďocha i stezku odvahy.
Vstupné 30 Kč.       Eva KNOPOVÁ
* Vlastní košík si můžete uplést na
semináři, který se koná 21. 10. v
klubovně Domečku na náměstí v
Litni. V ceně 250 Kč je odborný lek-
tor, materiál i nářadí a občerstvení.
Info na: 725 443 429.                    (ek)
* Schůzky dětského oddílu Zálesák
Liteň se konají každé úterý od 18 do
19.30 v místní hasičárně. Na progra-
mu je poznávání přírody, práce s
mapou a buzolou, uzlování, zdravo-
věda, ohně, hry a soutěže, návštěvy
bazénu, výlety... Jiří hRÁch

DAR. V rámci oslav výročí založení SDH Liteň byl senátorem Jiřím Ober-
falzerem slavnostně předán symbolický šek pro Klub přátel školy při ZŠ v
Litni. Částka 5000 Kč byla použita na projekt Tady jsem doma… 110. výro-
čí narození Jarmily Novotné, který se uskutečnil na konci minulého týdne v
prostorách zámku Liteň a místní školy.           Foto Kristýna KLIMENTOVÁ
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Jak se bude jezdit přes náměstí?
ÚČASTNÍCI PRACOVNÍHO SETKÁNÍ ŘEŠILI DOPRAVU V CENTRU ŘEVNIC PO JEHO REKONSTRUKCI

Řevnice - Jak bude vedena dopra-
va na řevnickém náměstí Krále Ji-
řího z Poděbrad po jeho rekonst-
rukci? Odpověď hledali účastníci
pracovního setkání, které se kona-
lo 22. 9. přímo v centru Řevnic. 
Kromě představitelů města se ho zú-
častnili zástupci ateliéru Archum,
městská architektka, projektant dop-
ravních staveb, zástupci spolku Srd-
ce Řevnic a někteří obyvatelé žijící
na náměstí i v okolí. Architekti před-
ložili dvě řešené varianty, které se
lišily hlavně jednosměrností ulice v
severní části náměstí před Modrým
domečkem. Z debaty vyplynulo, že
vhodnějším řešením by bylo vedení
dopravy od západu k východu, od
ulice Opletalovy směrem k pomní-
ku. Tato ulice by navíc měla být vy-
dlážděná, což by mělo přimět řidiče
k tomu, aby se snažili při opouštění
náměstí zvolit nejkratší cestu podél
restaurace U Rysů. Architekty navr-

hovaná šikana před salónem Kle-
mentýna, která by posunula vozovku
blíže k objektu, zvětšila zelený pás u
lípy a ještě více zpomalila dopravu,

se ale zástupcům města ani veřejnos-
ti nezamlouvá. Dlouze se diskutova-
lo i o vhodnosti umístění šikmého
stání k chodníku podél provozoven v

severní části ulice či na protilehlou
stranu. Hovořilo se i o kombinaci
šikmého a podélného parkování. „V
takovém případě by se ale počet míst
snížil,“ upozornil inženýr v oboru
dopravních staveb Miroslav Kalina.
„Hledáme ty nejlepší varianty, nebu-
de ale možné uspokojit všechny,“
dodal Kalina, který se nyní s archi-
tekty pokusí připomínky a požadav-
ky vzešlé ze schůzky zanést do pro-
jektu. Pavla NOVÁČKOVÁ

Podzimní umísťovací výstava koček a psů se bude
konat v sobotu 7. října od 10 do 17.00 v areálu
Muzea betlémů v Karlštejně.
Umísťovací výstavy opuštěných koček pořádáme
od roku 2013. Rok od roku přicházelo více návš-
těvníků a nový domov nacházelo stále více koči-
ček. Od jara 2016 jsme na výstavu pozvali spolky,
které se zabývají záchranou opuštěných psů. Kaž-
dý rok pořádáme výstavy dvě, jarní a podzimní.

Zachraňujeme kočičky a pejsky zejména z oblastí
Podbrdska, Berounska a Povltaví. Na výstavách v
Karlštejně tyto zachráněné kočky a psy nabízíme
k adopci právě obyvatelům těchto oblastí. 
Na podzimní výstavě bude hledat nový domov asi
30 kočiček a 10-15 pejsků. Přímo z výstavy si zá-
jemci mohou odnést kočičku či odvést pejska.
Všechny kočky v naší péči jsou očkované, dospě-
lá zvířata jsou kastrovaná. Pejsci jsou také očko-

vaní a dospělí jedinci jsou též kastrovaní. S nový-
mi majiteli sepisujeme adopční smlouvu a noví
majitelé nám přispívají na kastraci a očkování dal-
ších zvířat formou adopčního příspěvku.   
Na výstavě budou také nabízeny rukodělné výrob-
ky, knihy a další drobnosti. Nákupem přispějí
kupující na veterinární výdaje a další potřeby zví-
řat v naší péči. Zajištěno budé také občerstvení.

Dana JAVůRKOVÁ, spolek Podbrdsko

Pohádková trasa
končí u Víly Jasmínky
Chcete, aby se vaše děti krásně bály?
Aby pomohly strašné čarodějnici
uvařit polévku z pavouků a žab a
princovi zasytit strašlivého draka?
Vezměte  je s sebou v neděli 8. 10.
do Pohádkového lesa  v Černošicích.
Město Černošice a společnost Velká
dobrodružství chystají trasu plnou
strašidel, vodníků, draků a rusalek.
Děti na ní budou moci od 13 do
17.00 plnit originální úkoly. Na star-
tu před zámkem na konci Husovy
ulice dostanou malí poutníci průvod-
ní dopis s popisem trasy a namalova-
nými pohádkovými postavami, které
cestou potkají. U každé postavy pak
dostanou úkol, za jehož splnění zís-
kají do dopisu razítko. Pokud splní
všechny úkoly, čeká je v cíli u Víly
Jasmínky a Stromu splněných přání
královský poklad. Doražte v jakém-
koliv počasí, budete se dobře bavit!

Lucie NAchTIGALOVÁ, 
Černošice

V dalším bodě požadují rekonstrukci a optimalizaci trati
171 pro příměstskou dopravu. Zasadit se chtějí o to, aby
rekonstrukce probíhala „…citlivým způsobem k povaze
a vzhledu dotčené zastavěné i přírodní oblasti, tj. zejmé-
na bez plošného použití vysokých protihlukových stěn.“ 
Třetí bod se týká nové vysokorychlostní trati. Signatáři
chtějí prosadit co nejdřív „…realizaci ekonomicky ob-
hajitelné varianty přímého železničního propojení Prahy
a Berouna, vedeného mimo údolí Berounky, které bude
využito pro dálkovou nákladní i osobní dopravu a které
se stane součástí celoevropské páteřní železniční sítě.“
„Všechny tři cíle jsou pro nás zásadní. Máme tři problé-
my. Po staré rozbité trati nám středem obcí a měst jezdí
staré nákladní vlaky a rychlíky. Trať je nutné opravit,
nákladní vlaky odhlučnit, a ty, co potřebují jet rychle a

daleko, poslat jinudy,“ shrnul obsah memoranda černo-
šický starosta Filip Kořínek s tím, že memorandum má
nejen potvrdit shodu všech zúčastněných stran, ale také
přehledně seznámit s danými problémy veřejnost.  
Sepsání memoranda uvítal řevnický starosta Tomáš
Smrčka, který považuje pro své město za důležitý fakt,
že by se modernizace trati mohla konat po etapách. „Ty
úseky, které jsou bezproblémové a nejsou k nim připo-
mínky, by tak mohly začít dříve,“ věří Smrčka.
Příprava rekonstrukce stávající trati se totiž stále prota-
huje. „Dnešní projekt je lepší než jeho dřívější verze.
Vysokorychlostní trať mimo údolí Berounky je teprve v
první fázi studií, ale je to úkol nedávno potvrzený vlá-
dou jako priorita, tak snad můžeme očekávat rychlejší
posun než dosud,“ věří Kořínek. Pavla NOVÁČKOVÁ

Herci ze stodoly zpívali o zvonu a bachraté svini

Méně hluku, rychlíky pryč od Berounky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

S POMOCÍ HASIČŮ. Zlomeninou kotníku skončil 16. září pád ženy do rokle
mezi Srbskem a Kornem. S jejím transportem z těžko dostupného terénu po-
mohli řevnickým záchranářům profesionální hasiči. Foto Bořek BulÍČEK

Kočku či psa si můžete rovnou z výstavy odnést domů 

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se konají 30. 9.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Festival ořechů a vína můžete na-
vštívit 1.10. od 12.00 do 18.00 v
Ořechu.  V programu jsou ochutnáv-
ky, Mistrovství světa v plivání oře-
chů na dálku i soutěž Zlatý ořešský
štrúdl. Vladimír GLASER
* Garážový výprodej se uskuteční
7. 10. od 10.00 v Dobřichovicích.
Přihlášky na www.garagesalecerno-
sice.cz. Andrea KUDRNOVÁ
* Ornitologickou vycházku do lo-
mu Alkazar mezi Srbskem a Berou-
nem pořádá 7. 10. v rámci Festivalu
ptactva CHKO Český kras. Sraz
účastníků je v 9.00 na železniční za-
stávce v Srbsku. V lomu je napláno-
vaná ukázka kroužkování ptáků. Ex-
kurzí, která je neplacená a není třeba
se na ni v předstihu přihlašovat, vás
provede ornitolog Správy CHKO
Český kras Jaroslav Veselý. (pan)
* Až do 21. 10. se moštuje vedle bu-
dovy Obecního úřadu v Zadní Tře-
bani. Otevřeno je každou sobotu od
od 8 do 12 a od 13 do 16.00.       (pef)
* Žádný zájemce se nepřihlásil do
výběrového řízení na prodej rodin-
ného domu a pozemku v Řevnicích,
které vyhlásila řevnická radnice.
Město se snažilo prodat někdejší há-
jovnu v Mníšecké ulici. Objekt s po-
zemkem, jehož minimální cenu sta-
novil soudní znalec na 3 660 000 Kč,
tak radnice nabídne ve druhém kole.
Podle starosty města Tomáše Smrč-
ky mohlo nezájem způsobit prázdni-
nové období a s ním spojené dovole-
né.  (pan)
* K požáru uhelného mouru do
Litně-Leče vyjeli společně řevničtí
profesionální i liteňští a karlštejnští
dobrovolní hasiči 16. 9. poránu.
Doutnající mour ze sklepa rodinné-
ho domu vynášeli v plechových ná-
dobách na zahradu domu, kde byl
uléván vodou. Hasiči museli zasaho-
vali v dýchací technice a s termoka-
merou. Pavel VINTERA
* Plachtu s reklamou umístěnou na
stěně domu v Rovinské ulici v Hlás-
né Třebani poškodil v noci ze 6. na
7. 9. neznámý vandal. Dále na vrát-
kách domu z jeho boční strany po-
škodil dva reklamní banery. Způso-
bil tím škodu 9.200 Kč.               (jad)

Slavnostní posvěcení nového obecního praporu se konalo 16. září ve Sk-
řipli. Starosta obce Pavel Ondráček nejprve představil nový obecní erb a
vlajku, kterou vzápětí posvětil Ondřej Mrzílek, jáhen z Vráže. Následovala
kramářská píseň členů osovského Divadla ze stodoly o ztrátě skřipelského
zvonu a jeho zázračném nalezení bachratou sviní. Po nich se na pódiu ob-
jevila skupina Judas Priest revival ST místního obyvatele Emila Palivce s
repertoárem Pink Floydů. Petr Novotný ze sousedního Osova pak přivedl
své Brabouxy a známé skladby Beatles, Olympiku a Katapultu se nesly nad
starobylými keltskými šancemi dlouho do noci. Foto M. Toul           (JoK)     
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variabilní velkorysé byty 

1+kk – 4+kk

25 min. do centra Prahy

osobit! architektonick! 

projekt

702 170 526

výroba a tisk

dopisních obálek

Bufáček Liteň pořádá 

ve dnech 14. a 15. 10.

ZABIJAČKOvÉ HODY
v Lidovém domě Řevnice.

Vše vlastní výroba s mnohaletou tradicí. 
Možnost zakoupení výrobků i s sebou.

Obec Zadní Třebaň vyhlašuje 

konkurzní řízení na pracovní místo

ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy 

Zadní Třebaň, okres Beroun, 
příspěvkové organizace. 

Nástup 1. 2. 2018, přihlášení 
do konkurzu do 8. 11. 2017.

Bližší informace a podmínky 
přihlášení na www.zadnitreban.cz.

a tel. č.: 257 721 399.

***
Dále Obec Zadní Třebaň hledá 

správce
pro společenský dům.

Více informací na úřadě.www.frances.cz



Strana 11, CESTY, REKLAMA Naše noviny 19/17 

Na Broumovsko, do Adršpašsko-te-
plických skal, se vydala skupina
»zralých« žen z Hlásné Třebaně, kte-
ré si říkají Holky v rozpuku. Ubyto-
valy jsme se v pěkném penzionu v
Podskalí a hned první den odpoledne
vyrazily na zříceninu hradu Adrš-
pach a na  Starozámecký vrch. Bylo
fajn  počasí, tak jsme si to užily!
Druhý den jsme vstoupily do Adrš-
pašsko-teplických skal, největšího a
nejdivočejšího skalního města ve st-
řední Evropě. Je právem národní pří-
rodní rezervací. První okruh je dlou-
hý asi 3,5 km a nachází se zde 70 po-
jmenovaných skalních útvarů. Třeba
Homole cukru, asi jeden z nejzvlášt-
nějších balvanů: dole má 3 m obvo-
du, nahoře 13 m a váží 40.000 kg.
Na vysoké věži jménem Zub je vyte-
sán německý nápis a osazena pamět-
ní deska označující výšku vody při
povodni 23. 6. 1844. Celým skalním
městem protéká řeka Metuje.
Teplické skály jsou od Adršpašských
skal odděleny asi 6 km Vlčí roklí. To
byla nejnáročnější část cesty. Někte-
rá místa byla přístupna jen po žebří-
cích, všude vysoké skalní věže, hlu-
boké soutěsky, vodopády. Tento
úsek nám dal zabrat, ale všechny

jsme to zvládly. Počasí se pořád dr-
želo, pršet začalo až ke konci trasy,
to už jsme byly skoro dole. Kdyby
nás chytil déšť dříve, nevím, jak by-
chom skončily. Ale stálo to za to, op-
ravdu nádhera. Ani se nedivím, kolik
autobusů přijelo, hlavně s Poláky! 

Třetí den návštěva Broumova. Pro-
hlédly jsme si Benediktinský klášter,
národní kulturní památku. Viděly
jsme  nádhernou klášterní knihovnu,
v níž je asi 17.000 svazků knih, re-
fektář, kde je uložena kopie tzv. Tu-
rínského plátna. Došly jsme až ke

hřbitovu, kde stojí dřevěný kostelík
Panny Marie ze 13. století, nejstarší
dochovaná celodřevěná stavba ve st-
řední Evropě. 
Poslední den jsme měly v plánu sto-
lovou horu Ostaš. Vzhledem k tomu,
že jsme všude sbíraly hřiby a křeme-
náče, rozhodly jsme se, že program
zrušíme a půjdeme na houby. V
Broumově jsme si koupily kyblíky i
nožíky a vyrazily do lesa. Bylo to
něco neskutečného: co krok, to hřib
nebo křemenáč. Takové houbařské
žně jsme již dlouho nezažily. Srdce
nám bušilo nad tou nádherou, kyblí-
ky byly za chvíli plné. Jen jsme měly
obavy, jak dojedeme domů - musely
jsme 5x přestupovat! Ale zvládly
jsme to bez úhony, nám ani houbám
se po cestě nic nestalo. Výlet to byl
vydařený - díky paní Zdeně, která
vše naplánovala, připravila a zajisti-
la. Kdo ještě nenavštívil tento kraj,
všem vřele doporučuji - vše, co jsme
viděly, stálo za to. Opravdu nádhera!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Ostaš jsme odložily, koupily kyblíky a vydaly se na houby!

Na hrad se šlo přes vojenské území
ZAHRÁDKÁŘI ZE ZADNÍ TŘEBANĚ USPOŘÁDALI ZÁJEZD DO SEVERNÍCH ČECH

Podzimní výlet uspořádali zahrádká-
ři ze Zadní Třebaně. Jeho cílem byl
novogotický zámek Sychrov.
Zámek sloužil jako rezidence půvo-
dem francouzskému roku Rohanů.
Významné místo zaujímal Petr Bu-
šek, řezbář, který zde pracoval 38
roků. Vše, co je na zámku ze dřeva,
je právě práce tohoto mistra. Viděli
jsme honosné královské apartmány,
kde přespával francouzský král Ka-
rel X., pruský král Vilém I. či ra-
kouský císař František Josef I. Měli
jsme štěstí na mladého a úžasného
průvodce, který nám prohlídku zpe-
střoval svými průpovídkami.  
V době naší návštěvy zámku se zde
konaly i dožínky. To byla ovšem ta-
ky paráda. Několik desítek stánků s
výpěstky farmářů a pěstitelů, hospo-
dářské stroje (naleštěné a nazdobené
staré traktory), hospodářská zvířata
(krávy, telata, ovce a kozy), živá mu-
zika, dobové oblečení všech účastní-
ků, prostě paráda! Opékala se prasa-
ta, klobásy, všude to vonělo a nabí-
zeli nám vskutku samé libůstky. Tak-

hle velkou akci jsem fakt již dlouho
neviděla. Poté jsme odjeli do Vrati-
slavic do Koliby, kde na nás čekal
výtečný oběd a hurá do liberecké bo-
tanické zahrady, která  je největší v
ČR. Expozice ve skleníkových pavi-
lonech naskýtá překrásný pohled na
tropické a subtropické rostliny.  
Pak nás autobus zavezl na hrad
Grabštejn. Při vstupu ke hradu jsme
museli projít vojenským územím.

Všichni v jednom šiku, to nám mu-
sel Ríša Votík vyjednat a získat po-
volení. Jak jsme se dozvěděli, cvičí
tady psy - nevím sice k čemu, ale by-
lo to zvláštní... Základní okruh nám
nabídl procházku stoletími »proti
proudu času« od poloviny 16. století
do počátku století 20. pokoji šle-
chtických majitelů, jejich služebnic-
tva, i úředníků spravujících panství.
Viděli jsme byt úředníka, ložnici

hraběnky Josefíny, rokokový salon,
salon vrchního nadlesního, sál před-
ků atd. Vyšplhali jsme i na vysokou
věž s výhledem na trojmezí Čech,
Německa a Polska. Zde jsme si i roz-
houpali a rozezvučeli zvon Smíření.
Byl to velmi povedený a zajímavý
zájezd. Díky Ríšovi Votíkovi za per-
fektně připravenou akci a již se těší-
me na další.           Jitka ŠVECOVÁ,

Hlásná Třebaň

Naše noviny - XXVIII. ročník nezávislého poberounského občasníku.
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VŠICHNI POHROMADĚ. Účastníci zahrádkářského zájezdu do severních Čech.     Foto ARCHIV

PLNÉ KYBLÍKY HUB. Poslední
den svého výletu směr Broumovsko
se hlásnotřebaňská výprava místo
na horu Ostaš vydala na houby.
»Úlovek« stál zato!   Foto ARCHIV
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Velkou válku rozpoutalo Rakousko
REAKCE NA ČLÁNEK JOSEFA KOZÁKA Z HRDINŮ UDĚLALA REPUBLIKA ŠVEJKY OTIŠTĚNÝ V MINULÝCH NN
Po přečtení nadpisu článku Josefa
Kozáka Z hrdinů udělala republika
Švejky v minulých NN jsem se obá-
val, zda se nevrátil rok 1939 nebo
1948. Tehdy se někteří pochybní no-
vináři pustili do tvrdé kritiky první
republiky. Nebylo divu: principy de-
mokracie bránily jejich bezuzdnému
znásilňování pravd. A nyní měli vol-
no. A tak jsme se tehdy dovídali, co
včechno udělala republika.
Vrátím se však ke zmíněnému člán-
ku. Z hrdinů neudělala republika
Švejky, ale autor jinak dobré knihy,
v níž popsal a vylíčil postoj českého
vojáka a jeho vztah k rakousko-uher-
ské monarchii a nakonec i k válce
vůbec. V té republice byl brán spíše
jako humorný, nikoliv zesměšňující
jakékoliv činy. Jinak tomu bylo po
roce 1948, kdy se Švejk  měl stát no-
sitelem charakterových vlastností
každého  Čecha. O autorovi víme, že
byl jedním z nositelů a propagátorů
bolševismu a patřil k těm, kteří brá-
nili vzniku legií v Rusku, tedy čes-
koslovenského vojska bojujícího za
získání naší samostatnosti. 
Obsah uvedeného článku zdvihá ad-
renalin v každém z poctivých Čechů.
Dovídáme se např., že Zemínová a
Horáková strhávaly Mariánský
sloup, což bylo již několikrát vyvrá-
ceno, Jde tedy jen o špinění hrdinky
II. a III. odboje Dr. Milady Horáko-
vé. Všichni jsme uvítali článek v NN
o Zborovu i další oslavy, doprováze-
né tklivou písní Karla Hašlera. Zde
autor článku zpochybňuje význam
této bitvy pro zahraniční odboj a po-
zici T. G. Masaryka při jednáních o
budoucnosti této země. Celý duch
článku působí dojmem dělání do vla-
stního hnízda. Píše se, že šlo o pou-
hou šarvátku mezi Čechy, kdy jedni
překvapili druhé, a ti na ně nestříleli.
V řadách legionářů bylo v této šar-
vátce přes 200 mrtvých a několik set
raněných. Ostatně o tom již bylo
mnoho napsáno z důvěryhodných
pramenů a my starší to známe z vy-
právění samotných účastníků.
První světovou válku rozpoutalo Ra-
kousko-Uhersko. Vypovězení války
nebyla jen pomsta za smrt následní-
ka trůnu, ale vyvrcholení zápasu me-
zi slovanským a germánským živ-
lem. Tak to chápali historikové a my
se k nim připojujeme. V tomto du-
chu probíhal již více než století osví-
censký proces u nás i u druhých slo-
vanských národů. Dovídáme se, že
za SVÉHO císaře bojovaly všechny
národy monarchie. Ano, co zbylo
odvedenému chlapci než narukovat?
Jinak ho čekala Jaroměř či Terezín.
Kolik jich později zběhlo a vytvořilo
tzv. »zelené kádry«. Kolik jich dob-

rovolně přešlo do zajetí. Řeč je v
článku i o 28. pěším pluku z Prahy.
Nemusíme věřit, že pluk přešel do
ruského zajetí za doprovodu kapely.
O události se však přesně zmiňují
vojenští historikové. Nechme pokro-
kové učitelky o tom vyprávět dětem.
Je to jejich čistá snaha postavit děje
do světla, které si zaslouží.
O tom, jaké hrůzy zažili vojáci na ra-
kouské straně, není třeba hovořit.
Vzpomeňme, jak působily transpor-
ty z ruské fronty s vojáky s omrzlý-
ma nohama, kteří stáli v sudech s vo-
dou, často v otevřených dobytčích
vagonech. Stejně jich po tomto utr-
pení většina zemřela. Kolik bylo po
této válce invalidů bez končetin, ko-
lik slepých! To vše za SVÉHO císa-
ře. Byl to jejich císař? Někteří to tak
cítili. Jiní jinak. České pluky se zú-
častnily bitvy na řece Soča. Byla
slavná? Jak pro koho. 
Do této války narukoval necelý mili-
on Čechů, 150.000 se jich nevrátilo.
Vrátilo se 210.000 invalidů. Více
než čtvrtina padla do zajetí. Z nich se
dobrovolně více než 120.000 zřeklo
bezpečného zajateckého pláště a vs-
toupilo do tvořícího se českosloven-
ského vojska, tedy na jatka první
světové války. Národ je proto  prá-
vem považoval za hrdiny. Nikdo ne-
upíral statečnost těm, již bojovali na
rakouské straně. Po uzavření Brest-
litevského míru (zrada bolševiků) v
Rusku, se armády vrhly na jih a na

západ. To pohnulo i s frontou. Re-
publika neudělala z vojáků na italské
frontě Švejky. To je výmysl autora.
Sám román zasazuje dobrého vojáka
Švejka na ruskou frontu.
O první světové válce se v minulosti
hodně debatovalo. Museli bychom se
vrátit k vytvoření Československých
legií, k těm nadšencům, kteří byli
ochotni obětovat život za vlast. Bylo

jich hodně i na té italské frontě. Na-
konec se z nich velká část vrátila až
v roce 1920, stejně jako legionáři z
Ruska. V tom měli »rakouští« výho-
du. Válka pro ně skončila brzy po
Brest-litevském míru.
Připouštím, že neváží-li si národ
svých hrdinů, nebude mít žádné, až
je bude potřebovat.

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Více info: ww.kolacovedobroty.cz

KOLÁČOVÉ DOBROTY

Dvojctihodné koláče, kváskový chléb
a ještě lepší rohlíčky.

Malé pekařství
V Zahradách 1081, Dobřichovice

ODVEDENCI. Družstvo vojáků ročníku 1897 odvedených a na italskou frontu nasazených v roce 1915. Kolik se jich
z války vrátilo, nikdo neví. Otec Františka Šedivého (stojící druhý zleva) měl štěstí. Foto ARCHIV
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Kazatelka z Tmaně obnovila bohoslužby v kapli skalního hradu Sloup v Čechách

Dorazily první nominace od čtenářů
LAUREÁT LETOŠNÍ CENY NAŠICH NOVIN BUDE VYHLÁŠEN 11. LISTOPADU NA POSVÍCENÍ V LETECH
Poberouní – Letošní Cena NN ur-
čená těm, kteří nezištně pracují
pro náš kraj, zvolna spěje do finá-
le. Dorazila už také první jména
kandidátů od vás, čtenářů. 
Jan Švéd z Řevnic navrhuje přidat
do seznamu kandidátů Michala Mot-
tla, tenisového trenéra Sportclubu
Řevnice, za práci s mládeží. Vycho-
val už několik úspěšných generací
tenistů ze Řevnic a okolí. 
Marie Plecitá z Osovce zase zaslala
svoji podporu Petru Váňovi.
Na začátku října vyberou členové re-
dakční rady NN a laureáti Ceny fina-
listy a z těch pak vzejde letošní nosi-
tel Ceny. Stále je tedy prostor i pro
další čtenářské návrhy. Stačí, když
jméno toho »svého« zašlete na re-
dakce@nasenoviny.net (případně
dopisem na  adresu redakce NN,
Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň)
a jednou větou odůvodníte, proč by
se právě tento člověk měl stát držite-
lem Ceny NN 2017. Z autorů čtenář-
ských návrhů vylosujeme jednoho,
který získá od redakce dárkový balí-
ček a finanční prémii od partnera

Ceny NN, firmy K&V Elektro. Více
o minulých ročnících ceny si můžete
přečíst na speciálních stránkách
http://cnn.nasenoviny.net

Josef KOZÁK

Kdo už byl letos nominován
na Cenu Našich novin

Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko
Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Pavel ČABOUN, Osovec
Vladimír DOUSEK, Černošice
Jana FIALOVÁ, Vižina
Jan FLEMR, Řevnice
Jiří GEISSLER, Dobřichovice
Jiří KÁRNÍK, Lety
Miloslav KLIMENT, Liteň
Helena KOLÁŘOVÁ , Karlštejn
Vnislav KONVALINKA, Hlásná
Třebaň
Petr KOZÁK, Řevnice
Karel KRÁL, Dobřichovice
Václav KRATOCHVÍL, Dobřicho-
vice
Stanislav KRBEC, Řevnice
Ivana a Petr LEIDLOVI, Liteň
Jana MATĚJKOVÁ, Osovec
Michal MOTTL, Řevnice
Marie PLECITÁ, Osovec
Petr PROCHÁZKA,  Svinaře
Alena SAHÁNKOVÁ, Všenory
Tomáš SNOPEK, Hlásná Třebaň 
Bohumil STIBAL, Všeradice
Petr STRNAD, Lety
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
Barbora TESAŘOVÁ, Lety
Petr VÁŇA, Karlík
Alena VANŽUROVÁ, Lety

Návrat do rodiště může mít různé podoby. Skalní
hrad ve Sloupu v Čechách je pro mnohé srdeční
záležitost. Pro mne taky. Kastelán Ivan Volman
zde pracuje již od roku 1977; nyní má hrad v pro-
nájmu, a tak se pouští do věcí, které by si dříve jen
přál. Vznikla tu kupříkladu krásná prostorová in-
stalace - Getsemanská zahrada -, v hradní kapli
pořádá dechberoucí koncerty při svíčkách. Konají
se tu i svatby (sama jsem ji tu zažila na vlastní ků-
ži...) a ještě minulý rok tu Církev československá
husitská (CČSH) konala letní bohoslužby. Po od-

chodu farářky Elišky Raymanové byla tato tradi-
ce přerušena. Teď se nám ji podařilo obnovit. Po
přátelské domluvě s panem kastelánem, známe se
opravdu již léta, jednání s královehradeckým bis-
kupem a kazatelkou Marií Truncovou, jež má
zdejší náboženskou obec na starosti, se bohosluž-
by opět vrátily do prostor hradní kaple. A já s
nimi, jako kazatelka ze sboru CČSH ve Tmani.
Protože jsem zároveň rodačka z Janova u Sloupu
v Čechách, tento vstup jsem brala jako milou služ-
bu a zajímavou zkušenost, s pocitem, že doma ne-

ní nikdo prorokem. Byl to hluboký zážitek - díky
Bohu! Že tato první »veřejná zkouška« dopadla
skvěle, potvrdil i kastelán Ivan Volman, což bylo
velmi milé. 
Místo samo má sílu a spojením s četbou Písma,
poselstvím nejen pro věřící se skalní kapli vrací
její duchovní rozměr. Na konci letošního léta, v
září, se podařilo navázat pobožností na krásnou
tradici hradních bohoslužeb. Letos byla sice po-
slední, ale věříme, že pro další léta byla zároveň
první. Jana Šmardová Koulová, CČSH Tmaň

OBLÍBENÝ TRENÉR. Tenisový trenér Michal Mottl, kterého na Cenu NN
2017 navrhuje Jan Švéd z Řevnic.  Foto ARCHIV
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Dobřichovice i Ostrovan dominují
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Skvěle se zatím daří
fotbalistům Dobřichovic a Zadní
Třebaně. Bez ztráty bodu vedou
tabulky svých soutěží.               (mif)

LETY, 1. B třída
Daleké Dušníky - FK Lety 2:3
Branky: Chalupa 2, Jarolím
Cenné tři body ze hřiště bojovného
soupeře. Lety se poprvé radovaly už
v 15. minutě: Cipra uvolnil Chalupu,
který sám před domácím brankářem
nezaváhal - 0:1. Ve 21. minutě už to
bylo 0:2. Domácí stoper odhlavičko-
val míč na nohu Chalupy, který
prudkou střelou prostřelil vše, co mu
stálo v cestě. Chalupa mohl v 33. mi-
nutě dokončit hattrick, ale brankář
jeho střelu vyrazil. Další šanci měl
před přestávkou Jarolím: z úhlu po-
stupoval na domácího brankáře, jenž
ale jeho přihravku na volného Cha-
lupu vystihl. Po přestávce si v 54.
minutě Chalupa narazil míč s Jarolí-
mem, který zvýšil na 0:3. Domácí
pak snížili na rozdíl dvou branek a
začali hrát vabank. V 84. proletěl je-
jich centr z křídla do malého pokuto-
vého území a k překvapení všech za-
padl do sítě. To už ale bylo z jejich
strany vše.                     Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Rožmitál p/T 2:0
Branky: Čermák, Chalupa
Domácí zahodili minimálně šest gó-
lovek! Ve 14. minutě vstřelili vedou-
cí branku: trestný kop Jarolíma vyra-
zil hostující brankář před sebe a do-
bíhající Čermák otevřel skóre. V 17.
minutě se podruhé měnilo skóre - na
pas Kratochvíla si naběhl Chalupa,
obstřelil vybíhajícího brankáře a s
pomocí tyče zvýšil na 2:0. Poté do-
mácí ubrali na tempu, hosté vyrov-
nali hru a vypracovali si několik
dobrých šancí. Druhý poločas chtěli
domácí rychle zvýšit svůj náskok,
šance se rodily jak na běžícím pasu,
ale špatná koncovka a smůla se po-
depsaly na tom, že se skóre do konce
utkání již neměnilo.    Jiří KÁRNÍK

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
Dobřichovice - Úhonice 4:0
Branky: Kratina 2, Větrovec 2
První čtvrthodinka se odvíjela ve
vlažnému tempu, což zřejmě hostují-
cí borce ukolébalo. Pak domácí za-
brali a během několika minut bylo
rozhodnuto. Důrazný Tomáš Kratina
ve 20. minutě otevřel skóre a ve 21.
minutě přidal druhou branku. Ve 26.
minutě kopal Pavel Větrovec ze 20
metrové vzdálenosti trestný kop. Je-

ho střela proletěla nad zdí a zapadla
do šibenice - 3:0! Ve 38. minutě ten-
týž hráč zvyšoval na 4:0. Po přestáv-
ce hostující tým, v jehož základu na-
stoupilo šest (!) Ukrajinců, zvýšil
bojovnost i obětavost, ale domácí už
si výsledek pohlídali.                 (oma)
Choteč - Dobřichovice 2:5
Branky: Štědroňský, Šlapák, Za-
mrazil, Prosický, T. Kratina
Již v 9. minutě prostřelil Štědroňský
gólmana domácích. Hosté měli další
šance, ale skórovali naopak domácí -
1:1. Ve 25. minutě Šlapák pěknou st-
řelou vrátil Dobřichovicím vedení.
Když ve 42. minutě prošel Zamrazil
kolem několika protihráčů a vsítil
třetí branku, zdálo se, že je rozhod-
nuto. Jenže Choteč dokázala krátce
po přestávce snížit na 2:3 a navíc zí-
skala i převahu. Hosté se trápili, vy-
svobození jim přinesl až Prosický v
78. minutě. Obehrál dva protihráče a
brankáři prostrčil míč mezi nohama -
2:4.! Nedlouho potom byl týž hráč

po druhé žluté kartě vyloučen. Do-
mácím to ale nepomohlo. V  92. mi-
nutě Kratina obral obránce o balón,
utekl pronásledovatelům, obstřelil
gólmana a upravil na konečných 2:5!
Dobřichovice mají po 5. kole plný
počet bodů a skóre 20:2.           (oma)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Broumy 3:1
Branky: Soukup 2, Šaman
Karlštejnští útočili na první výhru v
sezoně a do zápasu vstoupili lépe,
když v 17. minutě otevřel skóre hla-
vou Šaman. Broumy pak přidaly a
ve 38. minutě po rychlé akci vyrov-
naly. Do druhé části vstoupili domá-
cí poněkud ospale a soupeř toho mo-
hl využít - za nerozhodného stavu
trefil břevno! Po hodině hry strhl ve-
dení na karlštejnskou stranu střelou
k tyči Soukup. Hosté sice více drželi
míč ale otevřeli obranu a šanci si
vytvářeli jen domácí. Třetí gól přidal
dorážkou z malého vápna opět Sou-

kup. Karlštejn tak slaví první tříbo-
dový zisk. Michal ŠAMAN
Hořovicko B - Karlštejn 3:1
Branka: Jung

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
Tetín B - OZT 1:6
Branky: Povýšil 2, Neubauer D.,
Tlustý, Šebek P., Tomášek
Od začátku Ostrovan kontroloval
hru a soupeře k ničemu nepouštěl.
Do kabin šel s dvoubrankovým ve-
dením 3:1. Na začátku druhé pěta-
čtyřicetiminutovky se Třebaňští pro-
sadili znovu a bylo rozhodnuto - pře-
sto, že se během šesti minut nechal
vyloučit D. Neubauer. Tetín sice úto-
čil, ale  Ostrovan dal z  brejků ještě
dvě branky. (Peh, Mák)
OZT - Tmaň 2:0
Branky Jílek M., Povýšil
V utkání prvního (OZT) s druhým
byli po celých 90 minut domácí jas-
ně lepší. Tlak byl korunován po více
než hodině krkolomnou brankou M.
Jílka a tříbodovou definitivu přinesla
trefa kapitána Povýšila čtyři minuty
před koncem.                               (Mák)

SK ŘEVNICE, IV. třída 
Slapy - Řevnice 4:1
Branky: Fabík
Smolný mač pro Řevnice. Byl to
zápas minimálně na bod, ale rozhod-
ly individuální chyby, po kterých
padly všechny branky soupeře. Od
hostí se bohužel odvrátila střelecká
štěstěna - jedna tyč a dvě břevna ho-
voří za vše. (Mák)
Řevnice - Zlatníky B 1:3
Branka: Fabík
Po 12 minutách prohrávali domácí
0:2. Před půlí se jim povedlo snížit,
ale to bylo z jejich strany vše. (Mák)

V sobotu 23. 9., v první podzimní den, vyrazili
řevničtí »národní« házenkáři do Modřan. Na hřiš-
ti jsme byli příliš brzy, a tak jsme viděli druholi-
gové utkání žen Modřany – Litvínov. Domácí  že-
ny prohrály 16:17.
Začalo vykukovat sluníčko, když na hřiště vyběh-
li starší žáci. Začali dobře, ovšem pak se vychýli-
la muška a hra se vyrovnala. Do druhého poloča-
su nenastoupil nejlepší hráč domácích Sanislo, a
to našim klukům usnadnilo  situaci.
TJ Spartak Modřany - NH Řevnice 9:21
Branky: Adamec 9,  Zavadil 7, Palička 4,
Hochmal
Do  druhého utkání nastupují dorostenci; pro nás
nová soutěž! Navíc vinou podzimní nemoci ne-
mohli hrát Filip Edl, Ondra Kolomazník ani bratři
Šmausové. Do zápasu se uschopnil jen Marek
Huml, což na zkušený dorostenecký tým Modřan
nestačilo. Proto nás čekala nepříjemná porážka.

Střelecky se prosadil právě jen Huml a Adamec. 
TJ Spartak Modřany - NH Řevnice 34:12 
Branky: Huml 6, Adamec 6
V následném utkání si zase naši spravili chuť a
své nejmladší soupeře přestříleli. Hra se určitě
líbila i několika zúčastněným maminkám.
TJ Spartak Modřany - NH Řevnice 6:26 
Branky:  Zavadil 18, Spurný 5, Šupáček 3
Přiblížilo se utkání mužů, zde chyběli nemocní
Filip Edl a Vojta Šnajberk, omluvil se i ne příliš
zdravý Marek Huml,  a tak se šlo do zápasu s oba-
vami jak to dopadne! Měli jsme modřanským co
vracet. Podařilo se hlavně díky Honzovi Hart-
mannovi, který se tentokrát trefil 19x!
TJ Spartak Modřany - NH Řevnice 15:33
Branky: Hartmann 19, Zavadil 9, Štech 5
Příští zápasy  s Bakovem jsou přeloženy ze sobo-
ty na sváteční čtvrtek 28. září. Petr HOLÝ,

Řevnice

Modřany tentokrát házenkáře Řevnic příliš nezlobily

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
30. 9. 16:00 AFK Loděnice - FK Lety 
7. 10. 16:00 FK Lety - Hostomice p/B

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
30. 9. 16:00 Dobřichovice - Zlatníky
6. 10. 19:00 Břežany - Dobřichovice

KARLŠTEJN, okresní přebor
30.9. 10:15 Karlštejn - Chyňava
7.10.  16:00 Stašov - Karlštejn

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), IV. třída
30. 9. 13:00 Vižina - OZT
7. 10. 16:00 OZT - Chodouň 

ŘEVNICE, IV. třída
1. 10. 2017 Bojanovice - Řevnice 
8. 10. 16:00 Řevnice - Mníšek B

V sobotu 16. 9. se v Černošicích konal třetí ročník Černošického běhu. Na-
vzdory nevlídnému počasí na trať dlouhou 3 nebo 10 km, v případě dět-
ských kategorií i 650 a 250 metrů, vyběhlo téměř 200 závodníků od nej-
menších capartů po ostřílené běžecké veterány. Novinkou byla rodinná
štafeta 3 x 900 metrů, kde bylo podmínkou zastoupení alespoň dvou gene-
rací v týmu. Absolutním vítězem se stal Tomáš Šťastný, který desetikilo-
metrovou trať zaběhl za 37 minut a 48 vteřin. Organizaci závodu mají pod
svou taktovkou Dana a Petr Pánkovi a Bětka a Tomáš Kratochvílovi. Akci
komentoval Honza Novák, ruku k dílu přiložilo na 30 dobrovolníků a mno-
zí další, kteří akci podpořili třeba tím, že napekli sladké i slané dobroty.
Výtěžek organizátoři věnovali místnímu Domu s pečovatelskou službou.
Foto Tomáš KraTochvíl adéla ČErvENKová, Černošice 

Na trať vyběhly dvě stovky závodníků

DEBAKL. Dorostenci Řevnic prohráli s domácími
Modřany 34:12.              Foto Petra Frýdlová


