
CÍSAŘ NA SLAVNOSTECH. Vrcholem prvních
Slavností trubačů, které se uplynulou sobotu ko-
naly na zaplněné návsi v Hlásné Třebani, byl pří-
jezd císaře Karla IV. s doprovodem.
(Viz strana 3)      Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Řidiči z Leče vybouchly 
v autě plynové lahve

Liteň – Výbuch auta popálil 3. srpna šesta-
dvacetiletého řidiče v Leči. Muž byl s těžký-

mi popáleninami převezen do nemocnice.
Výbuch podle mluvčí policie Soni Budské

nastal ve středu kolem 23.00 v kabině tahače
Renault, který jeho majitel parkoval v zatáčce

pod cihelnou U tří zlodějů směrem na
Nesvačily. Ve voze vybuchly propanbutanové

lahve. Mladému řidiči, který se chystal do
práce, výbuch způsobil popáleniny na celém

těle, v umělém spánku musel být převezen do
nemocnice Na Vinohradech. Vůz zajistili hasiči
z Řevnic. Škoda na něm byla vyčíslena na půl

milionu. Případ dále šetří policisté. (pš, vš)

Muž z Černošic našel na
své zahradě granát z války
Černošice - Funkční granát z druhé světové
války našel koncem července na své zahradě
obyvatel Černošic. 
Muž nejdříve kontaktoval Městskou policii, která
místo uzavřela. Případ následně oznámila Policii
ČR. Krajský pyrotechnik předmět označil za fun-
kční ruční granát vzor 39 německé výroby z druhé
světové války. Pyrotechnik si poté granát odvezl a
pomocí další trhaviny ho mimo Černošice zneš-
kodnil. (vš)

Školka stále ještě nestojí!
PŘED TŘEMI ROKY ZDECIMOVALA CELÉ POBEROUNÍ NIČIVÁ POVODEŇ

Kruhový objezd čeká
oprava - vletěl do něj vůz
Dobřichovice – Přímým útokem vzal počátkem
srpna řidič auta kruhový objezd v Dobřicho-
vicích. Totálně odepsal své auto, navíc poškodil
obrubníky »kruháku«.
Řidič uháněl velkou rychlostí obcí od benzinové
pumpy na Prahu. Před objezdem nezpomalil a
vřítil se do kruhové křižovatky. „Musel si totálně
rozštípat auto, utrhnout kola,“ říká tajemník rad-
nice Petr Hampl. Při nehodě poškodil i obrubníky
křižovatky. „Už jsem volal na krajskou správu a
údržbu silnic, aby vyřešili opravu,“ říká Hampl.
Podle něj jde již o druhou nehodu od zprovozně-
ní prvního poberounského »kruháku«. (pš)

Spletl si brzdu s plynem
a naboural, co se dalo

Hostomice - Plyn s brzdou si spletl mladý řidič
Oplu Corsa v sobotu 7. 8. a způsobil nehodu.

Policisté zjistili, že nevlastní řidičské oprávnění. 
Poté, co si mladíček při parkování před hosto-
mickou prodejnou spletl pedály, jeho neovlada-

telné auto se vyřítilo opačným směrem, než
zamýšlel. Nejprve vůz narazil do stojícího vozid-
la Fiat Punto, poté vjel na chodník a narazil do
zaparkovaného jízdního kola. Při nehodě naštěs-
tí nebyl nikdo zraněn, škoda činí 43 000 korun.
Na místě policisté zjistili, že velmi mladý řidič

nevlastní ani řidičské oprávnění. (pš)

Poberouní - Stovky domů pod vodou, desítky
evakuovaných, přerušená doprava, zničená
hřiště, kempy, stržené lávky. Apokalypsa. Tak
vypadalo dolní Poberouní před třemi lety, kdy
republiku postihly katastrofální povodně. Je-
jich následky jsou leckde patrné ještě nyní. Ne-
ní divu - jen ve Středočeském kraji napáchala
škody za 14 miliard korun. 

Hladina Berounky začala stoupat v pondělí 12. 8.
2002. Následující den se na vzedmutou Berounku
chodily dívat davy lidí na řevnickou lávku. Ještě
dopoledne bylo možné přejít přes letovský most,
kde Letovští pilně stavěli hráz z pytlů písku. Mar-
ně. Odpoledne už se tudy valila řeka, která s se-
bou brala vše, co jí stálo v cestě. Chaty, auta i dvě
lávky: v Srbsku a Dobřichovicích. Mosty v Karlš-
tejně, Letech i Dobřichovicích nápor vody vydr-
žely, stejně jako - snad zázrakem - i lávka spoju-
jící Zadní a Hlásnou Třebaň, kterou živel jen na-
vždy ohnul. Na její rekonstrukci vynaložila hlás-
notřebaňská radnice 3 miliony. Nešel elektrický
proud, netekla pitná voda. Nefungovaly pevné
linky, síť mobilních telefonů byla přetížena. 
Tragické následky měly záplavy i pro fotbalisty -
voda zničila hřiště v Letech, Řevnicích, Zadní
Třebani, Karlštejně i Srbsku. 
Leckde ještě voda neopadla, a do Poberouní už
mířili první dobrovolníci odklízet škody, pořádá-
ny byly sbírky na pomoc zničeným obcím.
Jednou z nejpostiženějších vsí byly Lety. Podle
starosty Jiřího Hudečka škody v obci dosáhly 150
milonů korun. Tamní školka musela být kvůli na-
rušené statice stržena; nová nestojí ani po třech
letech. Do provozu nebyl uveden ani zničený
kemp v Řevnicích. Naproti tomu provozovatelé
tábořišť v Srbsku, Karlštejně i Zadní Třebani se z
katastrofy »oklepali« celkem rychle. 
Během povodní vyšla čtyři mimořádná čísla Na-
šich novin. V září redakce NN ve spolupráci s OÚ
v Letech uspořádala benefiční Koncert na mostě,
na kterém vystoupily domácí soubory a skupiny.
Vybralo se 150.000 Kč.           Pavla ŠVÉDOVÁ

16. srpna 2005 - 16 (399) 6 Kč

KRAJ POD VODOU. Tři roky už uplynuly
od katastrofální povodně, která zdecimova-
la celé Poberouní. Foto ARCHIV

V NAŠICH NOVINÁCH:

* Rak slavil narozeniny na hradě

* Řevničanka vystavuje panenky

* Podbrdská příloha PROVAS
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Naše noviny vám nabízejí 
profesionálně zpracovanou videokazetu

PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní

Třebaň - Lochovice 
18. září 2004

* císař František Josef I. * program 
ve stanicích * hasiči s dobovou stříkačkou 

* turisti * vodníci * skupina Třehusk 
* délka 30 min., cena 300 Kč

Kazety jsou k dostání u všech členů
redakční rady Našich novin (viz tiráž).

Rak slavil narozeniny na Karlštejně
„NAHLAS, BRUSINKO, NEJSI SLYŠET!“ KŘIČELA NA OTAKARA BROUSKA JEHO MANŽELKA

Bídák Grimpo odehrál představení na vozíku
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI PŘEDSTAVILI DIVÁKŮM SVÉ POJETÍ VESELOHRY LIMONÁDOVÝ JOE

Řevnice - „Padouch nebo hrdina, my jsme jed-
na rodina!“ Motto, jež by si většina lidí spojila
spíše s dnešní politickou scénou, patří komedii,
Limonádový Joe aneb Koňská opera, kterou
řevničtí ochotníci odehráli začátkem srpna. 

Začnu od špatného konce. Premiéra byla v zimě,
každou chvilku hrozil déšť. A když se Limonádo-
vý Joe pustil do zpěvu, bylo to na zastřelení. To se
však týká jen toho zpěvu, protože jinak bylo vše
tak, jak má být. Okázalý postoj neohroženého
ochránce zákona, šarm, pro který opět zahořelo
srdce barové zpěvačky Tornádo Lou i radost ze
shledání ztracených sourozenců. 
Hlavní bídák Grimpo v podání Jiřího Nikodýma
odehrál celé představení se zlomenou nohou na
vozíku tak brilantně, že jsem měl chvílemi pocit,
jakoby tam seděl Josef Hlinomaz. Ale i ostatní se
do hry opřeli celým srdcem. Ležérní, částečně
unuděný svým odporným bohatstvím majitel sa-
loonu Doug Badman v podání Jana Kuny či zpo-
čátku poněkud nejistý, ale pak stoprocentní bídák
Hogo Fogo Zdeňka Valeše. A samozřejmě dámy,
tatíček Goodman i kovbojové všech věků. 
V době, kdy čtete tyto řádky, má jíž Triger whis-
key saloon zavřeno, neboť vyčerpal všechny reprí-
zy. Jsem rád, že jsem mohl jeden z večerů být na
místě. Že v tom byly chyby a sem tam okno? Já
jsem žádné nepoznal a divákům se to neříká, páni
pistolníci. Josef KOZÁK

Karlštejn - Šedesáté narozeniny oslavil kytaro-
vý virtuos Štěpán Rak koncertem na hradě
Karlštejně. Výjimečný zážitek si nenechalo ujít
mnoho známých tváří - Michaela Dolinová, Ja-
na Švandová, Jan Rosák či Pavel Vítek.
Slavnostní narozeninový koncert z hradního
ochozu zahájil proslovem a přáním oslavenci
Otakar Brousek starší. 
„V roce osmačtyřicet jsem jako kandrdas na těch-
to hradbách hrál v Noci na Karlštejně po boku
Zdeňka Štěpánka,“ zavzpomínal si herec.
„Nahlas, Brusinko, tady nejsi slyšet!“ okřikovala
ho v žertu jeho žena stojící pod hradbami na
nádvoří. Po krátkém Rakově sólu se několik sto-

vek přítomných diváků přesunulo do Rytířského
sálu, kde koncert pokračoval. Mimo jiné zazněly i
skladby z filmu Slasti otce vlasti, k němuž Štěpán
Rak komponoval hudbu. Na počest oslavence své
kytarové umění předvedl i jeho syn a talentovaná
studentka Akademie múzických umění Helena
Hrušková. Miloslav FRÝDL

Na zámku se učili Korejci
Dobřichovice – Korejským muzikantům pat-
řil na přelomu července a srpna dobřichovic-
ký zámek. Pod taktovkou pražských profeso-

rů se zde mladí virtuosové účastnili kursů
hry na violu, violoncello a housle.

Šestadvacet muzikantů z Jižní Koreje i Česka
přicestovalo do Dobřichovic 30. 7. „Šlo o absol-
venty vysokých hudebních škol i studenty,“ řekl
NN jeden z organizátorů akce Martin Doležal.

Jeho otec, violista Karel Doležal, spolupracuje s
muzikanty v Jižní Koreji, kam dojíždí a organi-
zuje kursy. „Letos jsme se rozhodli kursy uspo-

řádat v Čechách,“ uvedl Doležal.
„Vyučovalo se v zámku a sále Dr. Fürsta.

Obecní úřad Dobřichovice akci zaštítil a staros-
ta předal absolventům certifikáty. Kursy tady
určitě zopakujeme, založíme novou tradici,“

dodal Martin Doležal. (pš)

Starosta obce by si přál
akce jako na Křivoklátě
Karlštejn – Koncerty na hradě Karlštejn vítá
starosta obce Miroslav Ureš. Současně ale mí-
ní, že propagaci celé obce by spíše prospěly ce-
lodenní akce na hradě.
Dva koncerty se v uplynulých dnech konaly na
hradě Karlštejně. Velký ohlas vzbudilo především
vystoupení kytarového virtuosa Štěpána Raka.
Další kulturní akce je plánována na 20. 8., kdy v
Rytířském sále od 19 hodin vystoupí soubor Chai-
ré s hostem Otakarem Brouskem. 
Starosta obce Miroslav Ureš koncerty vítá, jedním
dechem ale dodává, že slouží pouze ke zviditelně-
ní hradu. „Vítám každou zmínku o obci. Na návš-
těvnost ale nemají vystoupení, která se konají ve-
čer, žádný vliv. Lidé jen vyjedou autem ke hradu
a zase ujedou,“ říká první muž obce. Proto by na
hradě uvítal akce podobné těm na Křivoklátě, kte-
ré by se konaly v průběhu dne. „Ale pan kastelán
se mnou v tomto ohledu nesouhlasí,“ dodal.
Ureš uvedl, že návštěvnost hradu byla v červenci
o 5000 menší než vloni. Naopak chladnější poča-
sí uplynulých dní do Karlštejna přilákalo více tu-
ristů. „Když je vedro, lidé se jdou raději koupat,“
dodává Ureš. (pš)

RAK NA HRADBÁCH. Šedesáté narozeniny na
hradě Karlštejně slavil světoznámý kytarista Ště-
pán Rak z Radotína. Koncert na hradbách uvedl
herec Otakar Brousek st.       Foto NN M. FRÝDL

Limonádového Joa si v Řevnicích zahrál Franti-
šek Zavadil. Foto NN J. KOZÁK

Dobřichovice – Cimbálová muzika či cikánský
folklor zpestří letošní ročník Vinařských slav-
ností, které se poslední srpnovou sobotu budou
odbývat v Dobřichovicích.
Podobný program jako v loňském roce budou mít
dobřichovické Vinařské slavnosti. Odstartují v pá-
tek 26. 8. neoficiální částí pro zvané hosty, pokra-
čovat budou veřejnou slávou v sobotu od 10.00
na Křížovnickém náměstí i v areálu zámku. Návš-
těvníci budou moci ochutnávat z desítek vzorů
vín, chybět nebude kulturní program s cimbálo-
vou a cikánskou muzikou či atrakce pro děti.
V půl třetí bude vyhlášen vítěz letošního ročníku,
jehož jméno je již porotě známo. „Protože loni se
vše pořádně nestíhalo, byl vítěz vybrán již měsíc
a půl dopředu,“ potvrdil tajemník radnice Petr

Hampl. Podle organizátora degustace Petra Mar-
ka z Českého archivu vín porota hodnotila vína od
více než čtyř desítek vinařů. „Je to o dvanáct více
než vloni. Hodnotili jsme vína tuzemská, ale i z
Chille, Francie, Argentiny, Španělska,“ vypočetl
Marek s tím, že oproti loňsku chyběly vzorky z
Dobřichovic. Vítěze Marek odmítl prozradit, nic-
méně uvedl, že nejlépe hodnocená zahraniční vína
pocházela z Francie, tuzemským bílým vínům vé-
vodily vzorky vinaře z Rakvic. Nejlepší červené
podle poroty pochází od vinaře z Bořetic.  
I letos se bude po vyhlášení vítězů v 17.00 opa-
kovat aukce vín, jejíž výtěžek půjde pro sdružení
Náruč. V areálu zámku a okolí budou slavnosti
pokračovat i večer s muzikou až do půlnoci. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Nejlepší víno je již vybráno
DOBŘICHOVIČTÍ NA KONCI PRÁZDNIN ORGANIZUJÍ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI
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Hlásná Třebaň poprvé uctila trubače
NA ZAPLNĚNÉ NÁVSI SE KONALY SLAVNOSTI NA POČEST HLÁSNÝCH, KTEŘÍ DALI OBCI JMÉNO

Hlásná Třebaň – Hromadný sbo-
rový zpěv písně Hlásná Třebáň je
krásná zakončil uplynulou sobotu
ve zmiňované obci první ročník
Slavností trubačů. „Jsem velmi
spokojen, vše se povedlo,“ pochva-
loval si tamní starosta Vnislav
Konvalinka, který ve své obci po-
prvé přivítal kromě trubačů i císa-
ře Karla IV. s družinou.
Akce na návsi, kterou nechala rych-
ta pro auta uzavřít, vypukla v 15.00,
kdy se představila trubadůrská kape-
la WOH. To už se pod lípou točilo
pivo, grilovaly klobásy, prodávala se
perníková srdce i dřevěné hračky. 
Před půl třetí se za zvuků slavnostní
fanfáry před zraky stovek diváků ob-
jevil v dobovém kostýmu rychtář
Vnislav Konvalinka s chotí. 
„Jsem rád, že vzniká něco nového.
Pozvánek sousedního karlštejnského
starosty Ureše na vinobraní už bylo

dost. Vítám, že můžeme císaře po-
zvat i sem k nám,“ uvedl rychtář.
Návštěvníci si pak vyslechli rozma-
nité fanfáry v podání Tria trubačů.
Císař Karel IV. dorazil v kočáře i s
chotí Eliškou a purkrabím Karlš-
tejna Jaromírem Kubů následován
jezdci na koních ze stáje Bílý kámen
a šermířskou skupinou Okořská gar-
da. Chrabrá družina se před diváky
ukázkově porvala, situaci po chvíli
uklidnili protagonisté muzikálu Noc
na Karlštejně, již pro císařskou dru-
žinu sehráli několik výjevů ze hry.

Poté císař připnul hlásnotřebaňské-
mu rychtáři i jeho choti medaili Zla-
té trubky za to, jak jeho poddaní
hlásní hlídají hrad Karlštejn.
Po odjezdu Karla IV. patřil parket
jazzmenům v sukních, kapela Jazzb-
aby zapěla hity, které si s ní zpívala
celá náves. Úspěch sklidili i dechaři
v černém, kapela Tango band a ná-
sledně country Sekáči. Poslední dvě
zmiňované kapely ve finále dopro-
vodily i soutěžící, kteří se utkali v
boji o nejlepšího interpreta místní
hymny Hlásná Třebáň je krásná. V

lítém  boji změřilo síly šest týmů. I
když někteří soutěžící lobovali u po-
roty, ta se v čele se zvukařem a mu-
zikantem Milošem Chroustem nako-
nec s publikem shodla, že nejlépe
zpívalo Trio Ilka. Zaslouženě tak z
rukou rychtáře převzali sladký dort s
motivem trubače i láhev karlštejn-
ského vína. Píseň o Máně, kapradí a
komárech dole u Berounky si v úpl-
ném závěru zapěla celá zaplněná ná-
ves. Pavla ŠVÉDOVÁ

TRUBAČI NA NÁVSI. Zaplněná hlásnotřebaňská náves sledovala uplynulou sobotu bohatý program premiérových
Slavností trubačů. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Sochaři odhalili díla
Dobřichovice – Slavnostní verni-
sáží byl uplynulou neděli ukončen
2. ročník sochařského symposia
Cesta mramoru, jež se v Dobři-
chovicích konalo od 17. července. 
Desítky hostů se v dobřichovickém
zámku zúčastnily odhalení soch, jež
v rámci symposia vytvořila čtveřice
sochařů. „Vznikla čtyři díla, čtyři
rozdílné názory, jak zpracovat slive-
necký mramor,“ řekl jeden z organi-
zátorů akce, sochař Petr Váňa.
Zatímco sochy tří domácích socha-
řů jsou k vidění na nádvoří zámku,
rozměrné dílo japonského sochaře
Ishikavi muselo být ponecháno na
břehu řeky pod mostem, protože ne-
prošlo zámeckou branou.             (pš)

Anonymy neposílejte!
Léto pokračuje a každý den předvá-
dí širokou škálu alternativ. Doufám,
že vám to nemění dobrou náladu a
prožitek z dovolených či prázdnin.
Správa železniční dopravní cesty do-
šla k názoru, že bude lepší postavit
novou trať Hlubočepy - Beroun, než
modernizovat  trať Praha Smíchov -
Řevnice - Beroun. Proto práce na
přípravě »Optimalizace  trati…«
zastavila. Některá technická opatře-
ní a změny se budou na naší trati
provádět při údržbě. A to, jak všich-
ni víme, nebude nic významného.
Při návratu z dovolené v Jugoslávii
se u nás zastavil starosta obce Stei-
neroth  Gottfried  Frings s chotí. Při
posezení jsme si sdělili novinky z ob-
cí. Největší akcí ve Steinerothu bylo
vybudování cesty v délce 800 metrů,
která stála 250 000 Euro. Zajímavé
je, že 90% nákladů hradili majitelé
nemovitostí, kolem nichž komunika-
ce vede. Frings zdraví Třebaňáky a
těší se na naši návštěvu, kterou plá-
nujeme od 12. do 16. 10. Očekávají
příjezd dětí, pro něž připravují bo-
hatý program. Připomínám, že dítě
do patnácti let musí mít pas, nad 15
let stačí OP. Kapesné cca 70 Euro -
pro svoji potřebu. Ubytováni budeme
v rodinách. Pojede se osobními vozy
a počet dětí je omezen na 15.
Nájemce Společenského domu dal k
31. 8. výpověď. Obec zadala inzerá-
ty na pronájem od 1. 9.
Poslední informace se týká anonym-
ních dopisů. Obecní úřad se těmito
informacemi bez konkrétního pisál-
ka nebude zabývat. Nestačí ani oz-
načení chataři. Mějte se hezky
Lubomír SCHNEIDER, starosta ZT

Řevnice, Mníšek – Vášnivá sběra-
telka panenek a hraček Ivana
Zrostlíková ze Řevnic vystavuje
svoji jedinečnou sbírku v zámku v
Mníšku pod Brdy. »Pohádková«
expozice je otevřena do 11. září.

Při návštěvě u Ivany Zrostlíkové v
Řevnicích si můžete připadat jako v
pohádce. Místnosti jsou vyzdobeny
panenkami, královnami, vílami, ko-
čárky a dalšími hračkami. Paní do-
mu je sbírá už šest let.
„Tehdy jsem si pořídila malý proutě-
ný kočárek. A kamarádka mi do něj
koupila panenku,“ popisuje první
kus Ivana Zrostlíková. Od té doby se
její sbírka rozrostla na sedm desítek
exponátů. Figurky malé, velké, blon-
ďaté, brunety, elegantní dámy, malá
mimina i panáky mužského pohlaví.
„Panenky mi nosí známí, rodina,
kdokoliv, kdo mě má rád a ví, že je
sbírám,“ usmívá se Ivanka. Některé
postavičky mají dokonce jména. Do-
stávají je podle dětí z folklorního
souboru Klíček, jehož je Ivanka hna-
cí silou. Jako zručná švadlena si ně-

které němé pidičleny rodiny obléká.
„Když se mi nelíbí, co mají na sobě,
ušiji jim něco nového,“ vysvětluje s
tím, že manžel Jiří má už pro jejího
koníčka pochopení. Také při osla-
vách už rezignoval: místo květin a
jiných darů manželce pořizuje hrač-
ky. „Prý už ví, že mu kytky hodím na
hlavu,“ směje se upřímně Ivanka. 

Kromě nových kousků byste mezi
postavičkami narazili i na historické
skvosty. „Mám asi tři panenky, kte-
rým je od 80 do 100 let.“ 
Ty i jiné panenky můžete vidět v ga-
lerii mníšeckého zámku. „Tamní sp-
rávce si u mě nechal přešít kroj pro
dceru. Když viděl moji sbírku, vy-
zval mě, abych u nich uspořádala
výstavu,“ říká Zrostlíková. Hned se
vrhla do příprav. „Od babičky jsem
dokonce v předstihu dostala dárek k
narozeninám, abych ho mohla vysta-
vit. Po výstavě ho ale musím vrátit!“
Expozice Panenky a hračky 19. a 20.
století je v Mníšku k vidění do 11.
září, každou sobotu a neděli od
13.30 do 17.30.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Farma Homolka
prodává

Brambory (5 Kč/kg) a jiné produkty
Inf.: rodina Homolova, Běleč 202, tel. č.: 311 684 741, 607 617 809

Řevničanka vystavuje v Mníšku panenky
PŘI NÁVŠTĚVĚ IVANY ZROSTLÍKOVÉ SI MŮŽETE PŘIPADAT JAKO V POHÁDCE

Ivana Zrostlíková se svými panenkami. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Šermíři se budou bít na hradě Točníku
NA ČERNOŠICKÝCH ALOTRIÍCH SE PŘEDSTAVÍ TAKÉ AUSTRALSKÁ SKUPINA BETH A. COPER

Točník, Černošice - Černošičtí šer-
míři se představí na hradě Točníku
během Rytířských klání. Na začá-
tek září chystají akci nazvanou
Černošická Alotria.
O víkendu 20. a 21. 8. dorazí na Toč-
ník rytíři ze skupin Novica, Burdýři,
Alotrium i nebojácné bojovnice z
dámské šermířské skupiny Reginleif.
Akce oba dny začíná v 10.00, doplní
ji komedianti divadla D.I.V., loutko-

vé divadlo Přemysla Bukovského,
zruční kováři, truhláři, kořenářky,
šperkaři i další řemeslníci Chybět
nebudou ani svůdné lazebnice, které
návštěvníkům poskytnou pravou st-
ředověkou masáž a koupel. Pro mls-
né jazýčky se bude rozlévat víno,
medovina, péci se bude divočák. 
To vše za doprovodu dobové hudby
každý den od 10 do 18 hodin. 
V Černošicích-Vráži si šermíři dají
dostaveníčko 3. září. Akce nazvaná
Černošická Alotria začíná v 13.00.
Kromě domácích skupin Alotrium a
Reginleif, jež slavnosti pořádají, se
zúčastní i šermíři z Chomutova, Pra-
hy, Libochovic aj. Australská skupi-
na Beth A. Coper zahraje keltské ba-
lady. Pavla ŠVÉDOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
20. 8. 18.00 ROMÁN PRO ŽENY
27. 8. 18.00 KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK

KINO MÍR BEROUN
Kino Mír do 23. srpna nehraje.
23. 8. - 25. 8. 18.30 VÁLKA SVĚTŮ
26. 8. - 28. 8. 18.30 MADAGASKAR
29. 8. - 1. 9. 18.30 (1. 9. 20.00) BAT-
MAN ZAČÍNÁ

LETNÍ KINO BEROUN
16. 8. - 17. 8. 21.00 STOPAŘŮV PRŮ-
VODCE PO GALAXII
18. 8. 21.00 RUKOJMÍ
19. 8. - 20. 8. 21.00 SAHARA
21. 8. 21.00 PAPARAZZI
22. 8. - 23. 8. 21.00 SIN CITY -
MĚSTO HŘÍCHU
24. 8. - 25. 8. 21.00 BOKOVKA
26. 8. 20.45 RAY
27. 8. - 28. 8. 20.45 KARLÍK A
TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
29. 8. - 30. 8. 20.45 DŮM VOSKO-
VÝCH FIGURÍN

KINO MNÍŠEK POD BRDY
17. 8. 18.00 a 20.00 SAHARA  
20. 8. 18.00 a 20.00 JEHO FOTR, TO
JE LOTR 
24. 8. 18.00 a 20.00 SUPERSTAR  
27. 8. 18.00, 20.00 BATMAN ZAČÍNÁ  

CLUB KINO ČERNOŠICE
16. 8. 20.00 PROKLETÁ ARGENTINA
23. 8. 20.00 STAR WARS: EPIZODA
III – Pomsta Sithů 
30. 8. 20.00 RUSKÁ ARCHA  

V Lesním divadle
se koná devátý Řev
Řevnice – Rockové kapely se 27.
srpna podeváté sjedou do řevnic-
kého divadla na Řev Řevnice.
Poslední srpnovou sobotu bude řev-
nické Lesní divadlo patřit rocku -
koná se tu devátý ročník festivalu
Řev Řevnice. Hudební maratón vy-
pukne v pravé poledne vystoupením
kapely Vega. Po ní se na pódiu vy-
střídají Vladimír Mišík & ETC,
Znouzecnost, Hudba Praha, Woh-
nout, Divokej Bill, Vypsaná fixa,
Cocotte minute a další. Večerní show
zakončí od 23.55 uskupení Lety mi-
mo. Vstupenka v předprodeji stojí
275 Kč, na místě pak 330 Kč. (pš)  

Tipy NN
* Skupina Rollovers hraje 19. 8. od
20.00 v hospodě Na hřišti v Karlštej-
ně. O týden později 26.8. zde vys-
toupí kapela Nice Trouble.         (mif)
* Americký hudebník českého pů-
vodu Bobby Houda zahraje 20. 8. od
21.00 v černošickém Club Kině. (pš)
* Mariánská pouť se koná 20. a 21.
8. od 10.00 u kostela v Černošicích.
Připraveny budou pouťové atrakce,
vystoupí šermíři, bude se hrát po-
hádka, znít vážná hudba. (pš)
* Výstava o historii Černošic se ko-
ná v tamní základní škole 20. a 21. 8.
V sobotu  je otevřena od 11 do 19, v
neděli od 14 do 17  hodin.             (pš)
* Do 21. 8. je v Salonu No. 1 v Řev-
nicích k vidění výstava obrazů Inky
Křížové Indiánská romantika.     (pš)
* Plážová taneční párty s hudbou
60. - 90. let začíná 26. 8. v Club Ki-
ně Černošice od 20.00.                  (pš)
* Výstava exotického ptactva a rost-
lin se koná od 26. 8. do 11. 9. ve sk-
lenících Botanické zahrady v Praze.
Otevřeno denně od 9 do 18.00. (mif)
* Country festival se koná  27. 8. od
10.00 v želkovickém Špejcharu. (pš)
* Co napáchala povodeň v roce
2002 ukáže výstava Co voda vzala a
dala, jež se koná do konce srpna v
Muzeu Českého krasu Beroun. K vi-
dění jsou předměty poškozené po-
vodní a následně restaurované.    (pš)
* Výstava karikatur Řevnické
FÓRum je do 3. 9. přístupná v řev-
nickém Zámečku a v Salonu No. 1.
Otevřeno je denně od 13.00 do
18.00.              (pš)
* Expozice fotografií Ivy Mašínové
a soch Barbory Pšenčíkové je o ví-
kendech k vidění v klášteře na Skal-
ce. (pš)

Na Točníku i v Černošicích se představí skupina Alotrium.       Foto ARCHIV
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Na zámek přijdou finančníci  
OSOVSKÝ ZÁMEK ZAČÍNÁ NOVOU KAPITOLU  

Osov – Osovský zámek má před sebou 
další velkou kapitolu své existence. 
Po několika letech opuštěnosti by se 
do jeho prostor měli nastěhovat ang-
ličtí finančníci.  
„Existuje reálná nabídka a probíhají jedná-
ní,“ říká majitel zámku Emil Palivec. „Mělo 
by se jednat o dlouhodobý pronájem, ale 
prozrazovat detaily je zatím předčasné.“ 
Podle Palivce by zámek prošel rekonstrukcí, 
vznikly by zde ubytovací kapacity, restaura-
ce a jednací prostory. Rekonstrukcí projde i 
celý zámecký park. Místních obyvatel se ta-
to změna dotkne ve dvou podobách. 
„Vzniknou zde pracovní příležitosti,“ říká 
Palivec. „Na druhé straně se pronájem bude 

V osovské sokolovně  
zazní v pátek »Vįískot« 
Osov – Zkoušku hudební skupiny na-
zvané Scream (Vřískot) mohli minulý 
pátek slyšet obyvatelé Osova. Hudeb-
níci totiž zkoušeli pod širým nebem 
před ososvkým zámkem. 
„Hraju v kapele společně se svým synem, 
jeho přítelkyní a kamarádem z mládí,“ pro-
zradil Emil Palivec, majitel zámku. „S kama-
rádem jsme před 30 lety hrávali beat, a tak 
jsme to nyní zkusili znovu.“ 
Kapela zkouší přes půl roku, pravidelně se 
schází na zkouškách a má na svém kontě 16 
vlastních písniček. Veřejnosti zahraje v pá-
tek 19. 8. od 20 hodin v osovské sokolov-
ně.  „Vstup zdarma,“ dodává Palivec. (JoK) 

 Po naší opravě, bude vaše kolo létat.

CYKLOSERVIS VEVERKA  
Z. Veverka, 267 25 Osov 103 
Tel: 603 152 382, 311 584 487 
PRODÁVÁME TÉŽ NOVÁ KOLA

 Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁĮSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová přizpůsobivost. 

Bohatý výběr materiálů, 
Tel: 311 584 577, 736 125 635 

KONEC HER PTED ZÁMKEM. PoUádání 
posvícenských her pUed osovským zámkem 
bude patUit minulosti. Celý prostor nový 
majitel totiž uzavUe.                Foto J. KOZÁK 

V Osově  a okolí  
bude bezdrátová síť  
Osov – Privátní bezdrátovou síť 
hodlá zprovoznit v Osově a okolí 
Daniel Tůma z Osovce. 
Síť by měla propojit místní zájemce  
o společné hry a výměnu dat. PUedpoklá-
dá se také pUipojení do internetu. 
V současné době jedná Tůma s majiteli 
objektů vytipovaných pro antény.  (JoK) 

týkat obou částí parku a skončí možnost 
průchodu mezi obchodem a hospodou.“ 
Osovský zámek nechal na místě bývalé tvrze 
vystavět Adolf Kaunic, který koncem 17. sto-
letí osovské panství koupil. Jméno stavitele 
zámku není přesně známo, ale je nanejvýš 
pravděpodobné, že jím byl Anselmo Lurago, 
který po smrti Bartolomea Scottiho převzal 
a dokončil stavbu nového kostela v Osově. 
Tomu odpovídá i podobnost slohu napří-
klad s Kinským palácem na Starém Městě, 
jenž je rovněž dílem Luragovým. 
Rozsáhlou trojkřídlou jednopatrovou budo-
vu obklopoval francouzský park se složitým 
systémem cest. Při osovském zámku býval 
krajský úřad kraje Podbrdského, jehož byli 
Kaunicové představenými. Od zámku vedly 
lipové aleje, které později nahradily aleje 
kaštanové.  
Od Kauniců získal zámek rod Schwarcene-
bergů a v roce 1930 jej koupil komerční ra-
da Václav Palivec. Za války byla část zámku 
zabavena Němci a po nástupu komunistů  
k moci zde bydleli učni rukavičkářských zá-
vodů a od roku 1961 byl zámek adaptován 
na domov důchodců. Tato etapa skončila  
v roce 2000, kdy se zámek dostal zpět do 
vlastnictví rodiny Palivců. 
Pronájem zámku se nebude týkat objektu 
proti kostelu, kde bývala dříve škola, pozdě-
ji obchod a nyní se zde nachází hospůdka.  
I s ním však má majitel určité plány.  
„Budeme opravovat střechu, to je třeba, a 
existují i další nápady, jak využít prázdné 
prostory,“ končí Emil Palivec. 
Definitivní podoba dohody o pronájmu 
zámku by měla vykrystalizovat v průběhu  
14 dnů a majitel zámku hodlá v první řadě 
informovat osovské zastupitele a následně  
i veřejnost.                                Josef KOZÁK  

ROZMARNÉ LÉTO. Tropická vedra střídá 
téměř podzimní chlad a každý tyto zvláštní 
dny prožívá po svém.  Na osoveckém koupa-
lišti se dá jezdit i na motorce.Foto J. KOZÁK  

Dětský sportovní areál 
se blíží dokončení  
Vižina – Ve Vižině se blíží ukončení  
1. etapy vybudování kopce pro sáňko-
vání s cyklistickou dráhou pro děti a 
rekonstrukce dětského hřiště.  
Pan starosta Císař nám k tomu řekl pár 
slov. „Akce je hrazena z Fondu obnovy ven-
kova a rozpočtu obce. Zbývá dokončit po-
slední terénní úpravy, zasít trávu a osadit 
zeleň. U dětského hřiště dokončujeme oplo-
cení, pak upravíme terén a instalujeme nové 
vybavení. Díky pomoci rodičů bychom chtě-
li dětské hřiště slavnostně otevřít k zahájení 
nového školního roku. Tím však tato akce 
nekončí. Zastupitelstvo rozhodlo pokračo-
vat ve vybavování sportovního areálu, aby 
se stal místem, které budou navštěvovat 
maminky se svými dětmi, ale i veškerá 
omladina z Vižiny. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se na této akci podíleli.“         (jf) 



Osov – V sobotu 13. srpna se žáci SK 
Osov utkali na svém hřišti se zdatným 
soupeřem Ostrovanem Zadní Třebaň. 
Nově založené osovské žákovské 
družstvo dohrálo svůj první přátelský 
zápas s výsledkem 1:8 pro OZT.  
První branku žáků SK Osov proměnil Mar-

Začali mistráky, žáci kopali premiérovE 
PODZIMNÍ SEZÓNA V OSOVD ODSTARTOVALA VÍTDZSTVÍM DOMÁCÍCH 
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Další výsledky kopané  
Sob. 13. 8.: Vižina – Nižbor 1:1 
  Branka: Jirkovský 
Ned. 14. 8.: Cembrit – Všeradice 2:3 
  Branky: Eliášek 2x, Jakoubek Pavel 
Srbsko – Všeradice B 1:5 
  Branky: Mackovič D. 2x, Vitner, Škoda, 
Bouček                                                        (JoK) 

Kdy a kde hrají příště 
          Začátky utkání v 17 hodin 
20. 8. Svatá – Všeradice A, MoUinka –  
          Všeradice B, Cerhovice – Neumětely, 
          Chlumec – Hostomice B 
21. 8. Nižbor B – Osov (14.00), Tetín B –  
          Vižina  
27. 8. Všeradice A – Hudlice, Osov – Tetín B, 
          Drozdov – Chlumec 
          Vižina – Zdejcina (10.15) 
28. 8. Všeradice B – MoUina, Neumětely –  
          Tevnice (10.15) 

Žáci 
18. 8. Osov - Hostomice (16.00) 
20. 8. OZT - Osov (18.00) 
27. 8. Osov – Nižbor (15.15) 

RYCHLE PRODÁME 
VAŠE 

RD, chalupy, chaty, pozemky a jiné nemovitosti 

Dále zajistíme úvěry, znalecké posudky, právní servis, ocenění nemovitostí. 

Poskytneme kompletní servis při prodeji nemovitostí. 

 

!!! VOLEJTE, PIŠTE, NAVŠTIVTE NÁS !!!  
Těšíme se na spolupráci. 

ŠtEtkova 899/20, 140 00 Praha 4 

Tel/fax: 261 222 847, 241 412 638 

605 250 148, 605 250 152,  

724 069 906 
 

bvreality@telecom.cz 

www.bv-reality.cz 

tin Ciprián a pochvaly u polárkového dortu 
za výborný výkon rozdával trenér Petr Kočí 
nejen nadějnému brankaři Janu Rajskému, 
ale i všem ostatním hráčům.  

*** 
Utkání mužů Osov a Liteň bylo 13. srpna 
dohrané s výsledkem 4:2. Góly domácí stře-
lil Aleš Pábíček (2),  Jan Hošťálek  a Karel 
Procházka. Na prvním mistráku podzimní 
fotbalové sezóny předvedli osovští dobrou 
hru a to i bez možnosti střídání hráčů, 
k úvodnímu zápasu sezóny totiž nastoupilo 
pouze jedenáct hráčů.      Radka KOČOVÁ 

PROVAS – informační občasník  
mikroregionu Horymír „pro vás“.  
Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová,  

L. Kocourová, R. Kočová. Rediguje: J. Kozák.  
Spolupráce: Mirka Plecitá, H. Veselá  

http://provas.aktualne.cz, provas@osov.cz 

Tip na letní výlet: Šumava  
Léto nekončí a zbývá ještě mnoho času k 
toulkám po našich krajích, nejen toho naše-
ho pod Brdy. Jedno z našich nejkrásnějších 
pohoří Šumava nabízí mnoho nádherných 
míst k výletům. Ať už zvolíte jakýkoliv způ-
sob turistiky, pěšky či na kole, návštěva šu-
mavských hvozdů stojí za to. 
Dnes vám přiblížíme okolí Železné Rudy a 
Hojsovy Stráže. Dominantou těchto míst je  Čertovo a Černé jezero. Tato šumavská je-
zera leží několik kilometrů od sebe nedale-
ko horského střediska Špičák. Odtud jed-
nou z mnoha turistických cest Horizontála 
projedeme Národní přírodní rezervaci Bílá 
strž, která byla vyhlášena roku 1972 k 
ochraně horní části údolí Bílého potoka. 
Ten na své cestě k soutoku s Úhlavou pře-

konává převýšení pětiset metrů. Jeho prud-
ký rok se pění v mnoha peřejích i vodopá-
dech. Dosud čistá voda umožňuje život na-
příklad pstruhům a rakům. Atraktivitu re-
zervace umocňuje pralesovitý charakter, 
bylinné patro tvořící kapradiny a plavuně 
a třináct metrů vysoký vodopád. Cesta ko-
lem Bílého potoka nás navede na Šumav-
skou magistrálu, kolem vodní nádrže Nýr-
sko, za níž se tyčí zřícenina pohraničního 
hradu Pajrek ze čtrnáctého století.  
Nedaleko Hojsovy Stráže v horském areálu 
Brčálník je umístěna stálá výstava Pohád-
ková země výtvarnice Vítězslavy Klimtové. 
Výstavu skřítků, vil, vodníků a dalších po-
hádkových bytostí doplňuje venkovní nauč-
ná stezka „Pohádkových skřítků“.        (rk)                             

VeUejné zasedání zastupitelstva obce  
Vižina se bude konat 17. srpna od 18 hodin 

na obecním úUadě Vižina. (jf) 

OU VIŽINA 
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Liteňská chasa jezdila okolo Vltavy
ROMANA HOUDKOVÁ: „VÝLET V NÁS ZANECHAL DOBRÝ POCIT A PĚKNÉ VZPOMÍNKY!“

Liteň, Slapy - Poslední červencový čtvrtek vy-
razila Liteňská chasa na dlouho plánovaný vý-
let k řece Vltavě. Někteří zdolali celou cestu na
kolech, jiní se nechali dovézt až na místo, tedy
do Zadních Hájů nedaleko Nečíně, autem. 

Čtvrteční podvečer jsme obětovali stavění stanů.
Každý den byl takřka dokonale rozplánovaný, při-
čemž většinou samozřejmě odevzdaný výletu po
okolí pěšmo nebo kolmo. V pátek jsme se vydali
k nečíňským lomům, což byla dobrá volba, vzh-

ledem k tomu, že počasí bylo jako určené ke kou-
pání. Trasu jsme si zkrátili a většinu dne strávili u
vody. Jak je prokázáno, pitný režim se nesmí za-
nedbávat, a tak jsme při návštěvě hospůdky spoji-
li příjemné s užitečným. 
Sobota byla dnem cyklistickým - ušlapali jsme 35
kilometrů. Prohlédli jsme si okolí řeky, krásy
Cholína i Drevníků. Počasí nám opět přálo a slu-
níčko se činilo, proto jsme nemohli večer nenav-
štívit příjemnou restauraci. 
Neděle byla dnem odpočinku, ranní vstávání po
noční bouřce bylo příjemné. Bylo nám líto, že při-
šel den odjezdu, ale čas zadržet nejde. Nezbylo
nám, než »zamávat« místu, kde jsme strávili pár
příjemných dní a odebrat se k domovu. Výlet v
nás zanechal dobrý pocit a pěkné vzpomínky.

Romana HOUDKOVÁ

Dobřichovičtí stavějí 
vodovod, průjezd je omezen
Dobřichovice – Do konce září je naplánována
výstavba vodovodu na hlavní Pražské silnici
vedoucí Dobřichovicemi směrem do hlavního

města. Průjezd obcí je proto omezen.
Výstavba vodovodu pokračuje v Dobřichovicích,
nyní je na řadě frekventovaný úsek na Pražské
silnici. „Začínali jsme od centra obce směrem ku
Praze,“ řekl NN tajemník radnice Petr Hampl s
tím, že výkopy se dělají protlakem, aby se nemu-
sela rozkopávat komunikace. 
Podle technického dozorce stavby Josefa Tichán-
ka je výstavba naplánována až do konce září.
„Samozřejmě naší snahou je vše urychlit. Pokud
ale protlačení nepůjde, muselo by se kopat otev-
řeným výkopem a akce by se mohla prodloužit,“
řekl Tichánek. V takovém případě by jeden jízd-
ní pruh silnice zablokoval bagr a auto. Nyní je
silnice sice průjezdná, povolená rychlost ale byla
snížena na 30 km/h. (pš)

Muž jel umýt nakladač
a spadl s ním do potoka
Karlík - Malý nakladač BobKat tahali z Kar-
lického potoka 6. srpna řevničtí hasiči. 
Stavební stroj jel jeho řidič opláchnout do potoka.
Nakladač se v korytu naklonil dopředu a uvízl.
Protože se pro přístup do kabiny dá použít pouze
otvor v přední části stroje, řidič zůstal v převráce-
ném vozidle a nemohl ven. Dvoutunový stroj vy-
táhli až hasiči.  Škoda žádná nevznikla, řidič také
vyvázl bez zranění. (vš)

Z našeho kraje
* Nové mailové adresy má od srpna Obecní úřad
Karlštejn. „Od místního podnikatele jsme odkou-
pili doménu www.obeckarlstejn.cz. Stará adresa
obeckarlstejn@telecom.cz již není funkční,“ řekl
starosta obce Miroslav Ureš. Nyní je možné posí-
lat elektronickou poštu na adresy:  info@obecka-
rlstejn.cz, matrika@obeckarlstejn.cz, hc@obec-
karlstejn.cz. (pš)
* Karlštejnský bunkr, který byl vybetonován
11. 10. 1937, si můžete prohlédnout 20. 8. a 24. 9.
vždy od 10 do 18.00.  (pš)
* Cigarety a alkohol ukradl neznámý zloděj ze
zadnotřebaňské prodejny Jednota. Během 6. či 7.
8. se neznámý pachatel vloupal do prodejny v
Zadní Třebani. Vypáčil zámek u dveří a ze skladu
odnesl 65 kartonů cigaret. K lupu přidal i čtyři
lahve rumu. Škoda přesahuje 40 000 korun. (pš)
* Restauraci Na hřišti v Karlštejně vykradl v no-
ci z 10. na 11. 8. neznámý zloděj. Odnesl velko-
plošný projekční televizor, cigarety a alkohol.
Způsobil škodu za 107 000 Kč. (šm)

Dixieland zpíval také starosta
NA TŘETÍ ROČNÍK FESTIVALU DORAZIL REKORDNÍ POČET DIVÁKŮ 

Nájemce Společenského domu končí
„NEDOKÁZAL JSEM VYDĚLAT NA NÁKLADY,“ ŘÍKÁ JAN VONDRAŠ

Dle paragrafu…
CHYTILI HLEDANÉHO. V restauraci U Rysů
v Řevnicích narazili policisté 26. 7. při běžné ko-
ntrole na celostátně hledaného muže. Hledaný ob-
čan byl předán pražským policistům.                 (vš)
PŘIŠEL O LEDVINKU. O ledvinku přišel čty-
řicetiletý občan Zadní Třebaně při cestě vlakem z
Řevnic do Černošic. V taštičce měl doklady, klíče
od vozu Opel Record, mobil a tisíc korun. Škoda
dosáhla 5200 Kč. I když se krádež stala 24. 7.,
muž ji ohlásil o více než týden později.             (vš)

Řevnice – Třetí ročník dixielandového odpoled-
ne se konal uplynulou sobotu v Řevnicích. Za-
hrálo na něm sedm kapel.
Akce vypukla na prostranství před řevnickým Zá-
mečkem ve 14 hodin. Kromě sedmi kapel, jako je
například Steamboat Stompers, Crazy Dixieland
či rakovnický Brass Band, se tu prodávalo i občer-

stvení. Starosta Řevnic Miroslav Cvanciger odha-
duje, že třetí ročník setkání, na které se neplatí vs-
tupné, do Řevnic přilákal nejvíc návštěvníků.
„Během odpoledne se jich tu prostřídaly na dva
tisíce,“ vypočítává s tím, že největší nápor poslu-
chačů nastal mezi 17. a 18. hodinou. 
„Sjíždí se sem lidé z dalekého okolí. Byli tu hosté
z Chebu, manželský pár, který pravidelně jezdí z
Mladé Boleslavi,“ říká první muž Řevnic, který si
také na pódiu na závěr několikahodinového mara-
tónu zazpíval. „Byly to dvě písničky s rakovnic-
kým Brass Bandem,“ upřesnil.
Akce skončila v půl desáté večer. Do nedělního
poledne bylo prostranství před Zámečkem uklize-
no. „Byl jsem se tam podívat, po odpadcích není
ani památka,“ konstatoval starosta.
Setkání Dixieland v Řevnicích se prý bude konat
i napřesrok. „Mělo by to být 12. srpna,“ doplnil
Cvanciger. Pavla ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň - Skončit s podnikáním v Zadní
Třebani se rozhodl nájemce zdejšího Společen-
ského domu Jan Vondraš.
„Po více než půl roce k poslednímu srpnu končím.
Třebaň jsem si oblíbil, poznal krásný kraj kousek
od Prahy, řadu milých lidí i pár těch, které za milé
rozhodně nepovažuji,“ hodnotí Jan Vondraš. 
Proč končí? „Hlavně kvůli zdraví, mám problémy
s nohou a musím na operaci, po níž - když dobře
dopadne - nebudu dlouho chodit,“ odpovídá.
Hostinský přiznává, že Společenský dům nedoká-
zal vydělat na pokrytí nákladů. „Snažil jsem se
dobře vařit, připravovat akce, zábavy, ale třeba zá-
jem o živou muziku nebyl. Pokoušel jsem se o na-
šich aktivitách informovat okolí pomocí letáčků,

ani to nepomohlo. Nevím, proč to tak je,“ krčí ra-
meny Vondraš. Navíc se k tomu prý přidalo i ne-
příznivé léto. 
„Byly v červnu hezké víkendy, kdy přijelo mnoho
cyklistů, ale v týdnu následovaly dny, kdy nepři-
šla ani noha. V poslední době se ke všem trampo-
tám přidaly i technické mouchy v budově.“ 
Vondraš se s rychtou dohodl na podmínkách od-
chodu: „Nechci nikomu křivdit, bouchnout za se-
bou dveřmi, ale za dobu, co jsem tady, se nikdo ze
zastupitelů neptal: Jak to jde, pane hostinský!“ 
S Třebaňany, chataři i výletníky, kteří se ve Spo-
lečenském domě stavovali, se hostinský rozloučí.
„Poslední srpnovou neděli tu udělám malé pose-
zení, dopitnou.“ Michaela ŠMERGLOVÁ

Liteňská cyklistická výprava nad slapskou pře-
hradou. Foto ARCHIV

Míček vysklil okno auta
Karlštejn - Míček špatně odpálený z jednoho

greenu na golfovém hřišti v Karlštejně skončil v
kabině osobního vozu Citroen Xsara Picasso. 
Vůz byl odstaven 10. sprna na parkovišti Golf-

klubu. Špatný vítr či nešikovný golfista způsobili
malér za 10 000 korun - míček vysklil zadní

okno. Tento případ není ojedinělý, golfová zába-
va už tu připravila o okna více parkujících auto-

mobilistů. (šm)

Podivná smrt ženy
stále zaměstnává policii
Řevnice - O zastřelené ženě, která byla nale-

zena v Řevnicích, jsme vás informovali v
minulém čísle. Policie případ stále neuzavřela. 

V některých případech sebevražd, například
když je místnost s mrtvým uzamčena zevnitř a
na stole leží dopis na rozloučenou, vyšetřování
netrvá dlouho. Tentokrát však událost nebyla

uzavřena ani po dvou týdnech.
„Každá sebevražda se od začátku vyšetřuje jako
vražda,“ řekl tiskový mluvčí okresního ředitel-
ství Policie ČR Jaroslav Vokáč. Podle něj pitva

potvrdila, že žena zemřela na následky střelného
poranění, nerozhodla však o vině nebo nevině
dalších lidí. „Byly udělány odběry na toxi, ale
výsledky ještě nejsou k dispozici. Děláme pro-

věrky možných přítomných osob. Musíme zjistit,
zda každý detail je pravdivý,“ uvedl mluvčí.

Policisté se po aféře vrahů Stodolových z minu-
lého roku zřejmě obávají, aby je nikdo neobvi-

nil, že svou práci odbyli. (vš)
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Cena Našich novin spěje do finále
K SEDMNÁCTI LETOŠNÍM KANDIDÁTŮM STÁLE JEŠTĚ TOHO SVÉHO MŮŽETE NAVRHNOUT I VY

Poberouní, Podbrdsko - Poslední
měsíc a půl mají čtenáři Našich
novin na to, aby zaslali své návrhy
kandidátů Ceny Našich novin
2005. Na konci září totiž redakční
rada NN a Akademie laureátů vy-
bere finálovou desítku, z níž vyjde
letošní vítěz. 
Návrhy na to, kdo se má stát nosite-
lem prestižní ceny, může posílat kaž-
dý z čtenářů. Během slavnostního
vyhlašování Ceny bude jeden z nich
vylosován a odměněn. Své tipy posí-
lejte na adresu NN (Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň nebo elektro-
nicky na: nase.noviny@zadnitre-
ban.cz). Nezapomeňte uvést, proč
dotyčného navrhujete. 
V minulých letech se nositeli Ceny
Našich novin stali řevničtí ochotníci
manželé Křivánkovi, vedoucí dět-
ských souborů Ludmila Chroustová
a Lenka Kolářová, bývalý politický
vězeň František Šedivý, organizátor
kulturních akcí Josef Kozák, starosta
Letů Jiří Hudeček a »bavič« Jiří Vi-
touš. Josef KOZÁK 

Kandidáti na Cenu NN 2005 
1) Josef BENEŠ st. (Řevnice) - za
práci pro město i Lesní divadlo 
2) Ilona GARTOVÁ (Hlásná Tře-
baň) - za práci pro »svoji« obec i So-
kol, za organizování kulturního a
společenského života, za snahu o sb-
lížení obcí, za spolupráci s NN 
3) Jana GARTOVÁ (Hlásná Tře-
baň) - za snahu o rozhýbání kultur-
ního života v Hlásné Třebani, za po-

řádání akcí, za práci s dětmi
4) Romana HOUDKOVÁ a Marcel
BURDA (Liteň) - za snahu o obno-
vování lidových tradic, za pořádání
kulturních akcí v regionu 
5) Miloš CHROUST (Řevnice) - za
pomoc při pořádání kulturních akcí v

regionu a ochotničení v Lesním
divadle 
6) Ladislav JARÝ (Malý Chlumec)
- za neúnavné organizování kultur-
ních a sportovních akcí, za snahu o
zpřístupnění brdské rozhledny na
Studeném
7) Karel KRÁL (Dobřichovice) -
za dlouholetou obětavou práci pro
Lesní divadlo v Řevnicích
8) Václav KRATOCHVÍL (Dobři-
chovice) - za snahu o povznesení
»své« obce i regionu, za spolupráci s
NN 
9) Jan MARTÍNEK (Zadní Tře-
baň) - za organizaci koncertů i dal-
ších kulturních akcí 
10) Božena MUSILOVÁ Dobři-
chovice) - za osvícené vedení zadno-
třebaňské málotřídky, spolupráci při
pořádání akcí 
11) Václav NAVRÁTIL (Řevnice) -
za pomoc při pořádání kulturních
akcí a »ochotničení« 
12) Jiří NOSEK (Svinaře) - za sna-
hu o rozhýbání kulturního života na
Podbrdsku, za záchranu svinařského
zámku 
13) Pavla PETROVÁ (Leč) - za
obětavou práci s dětmi a vedení sou-
boru Malé Notičky 
14) Alena ŘÍHOVÁ (Dobřichovice)
- za dlouholetou obětavou práci pro
Lesní divadlo 
15) Tomáš SVOBODA (Řevnice) -
za udržování technických památek
předků a pomoc při pořádání kultur-
ních akcí v regionu 
16) Michaela ŠMERGLOVÁ
(Hlásná Třebaň) - za pořádání kul-
turních a turistických akcí, za orga-
nizaci pohádkových her v Lesním
divadle, za spolupráci s NN 
17) Ivana ZROSTLÍKOVÁ (Řev-
nice) - za dlouholetou práci s dětmi
v souboru Klíček, péči o kroje 

Josef KOZÁK

V

Krásná nová kola za ceny ještě krásnější

Parní vlak letos pojede 17. září
Poberouní, Podbrdsko - Jízdu
historického parního vlaku chys-
tá na polovinu září redakce Na-
šich novin. 
Po úspěchu jízdy parního vlaku v
loňském roce vypraví Naše noviny
historickou soupravu také letos. 
»Pára« pojede v sobotu 17. září.
Vyrazí z Prahy do Zadní Třebaně a
dále zamíří po trati místní lokálky
do Lochovic. Jízda bude ve zname-
ní předválečných trampů, kteří ve
20. letech na Podbrdsku zakládali
osady. Pomoc přislíbily obce podél
trati, stylovou hudbou vlak dopro-
vodí skupina Třehusk.               (Jok)

Mezi laureáty Ceny Našich novin patří také Řevničan Vladimír Křivánek. V
roce 2004 si při jízdě parního vlaku na trati Zadní Třebaň - Lochovice, kte-
rou uspořádaly Naše noviny, zahrál císaře Františka Josefa I. Letos parní
vlak na stejné trati pojede 17. září.       Foto Bohumil KŘEČEK
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Četníci pořádali na trampy honičky
VÝPRAVY STARÝCH TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 23)

Poberouní - Trempíři, »čundráci« jezdili k Be-
rounce a na Podbrdsko odjakživa. V Našich
novinách se dočítáte o jejich zvycích i výpra-
vách. Dnes vám nabízíme článek o tzv. Kubá-
tově výnosu, který zakazoval společné táboření
nesezdaných chlapců a dívek.                         (NN)

Letos uplynulo sedmdesát let od chvíle, kdy byl
zrušen kontraproduktivní a sporný takzvaný Ku-
bátův výnos, který zakazoval společné táboření
nesezdaných chlapců a dívek.  Toto nařízení teh-
dejšího zemského prezidenta vstoupilo v platnost
25. dubna 1931 a vyvolalo mezi trampy a jejich
příznivci vlnu odporu. Ve vzedmutých vlnách vel-
mi ochotně zalovily i politické strany, které hleda-
ly potencionální voliče mezi trampskou mládeží,
nebo naopak hledaly podporu u »spořádané« části
národa. Jistou paralelu bychom mohli najít i v dis-
kusích o zásahu proti letošnímu Czech Teku. 
Ale vraťme se ke Kubátovu výnosu. Ani ne měsíc
po jeho vyhlášení se v Praze na Vinohradech se-
šlo na protestním shromáždění okolo deseti tisíc
trampů. Přestože nebylo nutné proti tomuto vpádu
takového množství trampů do ulic města policejní
silou zasahovat, byla řada Pražanů natolik pobou-
řena, že se začalo na příslušných místech uvažovat
o drastičtějším rozšíření původního zákazu. Zcela
vážně se uvažovalo o tom, zda je vůbec vhodné
pouštět trampy do lesů.  Dokonce ještě v srpnu
1933 připravovala Správa veřejných lesů úplný
zákaz volného vstupu do lesa. Tohoto tématu se v

okurkové sezoně ochotně ujalo mnoho deníků, na
jejichž stránkách se rozvinula ostrá polemika.
Kubátův výnos, který byl na počátku této vzruše-
né debaty a byl (zvláště trampům) spíš pro smích,
se stal významným politickým argumentem té
doby. Vždyť toto nařízení – i ta další, která měla a
mohla následovat – ve skutečnosti omezovalo
osobní svobodu člověka. Stalo se i předmětem
rozprav tehdejšího parlamentu.

Kdy spolu dva mohou spát?
Po celou tu dobu byl výnos horlivými četníky a
policisty uplatňován v praxi s nebývalou důsled-
ností. O víkendech se na trampy konaly honičky,
osobám spících ve stanech byly kontrolovány do-
klady a požadovány oddací listy. Nesezdané dvo-
jice pak byly pokutovány částkou 30 Kčs a v pří-
padě nedobytnosti (tehdy to byly poměrně velké
peníze) často předávány venkovským soudům k
dalšímu potrestání. Dnes, kdy spolu mnoho dvojic
bez oddacího listu žije zcela samozřejmě, to mno-
hým připadá úsměvné. Ale tehdy se tzv. »psí kníž-
ka« – byť se  zvláště mezi proletářskou komunitou
v praxi uplatňovala - příliš nenosila.  
Na základě rozsudků i masivních protestů v tisku
byl Kubátův výnos v druhé půli května 1935 zru-
šen. K úlevě trampů, politiků, policie i soudů.
Tato vzpomínka nechce ani moralizovat či hodno-
tit. Jen si dovolím připomenout staré trampské
úsloví: Ve stanu mohou dva spolu spát -  aniž by
spolu spali. Vladimír ROGL 

Podle tzv. Kubátova výnosu spolu mohli tábořit
pouze osoby stejného pohlaví.     Foto ARCHIV
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Fotbalistům začala mistrovská sezona
ZADNOTŘEBAŇSKÉ ÁČKO ZÍSKALO BOD, VŠECHNY OSTATNÍ POBEROUNSKÉ CELKY PROHRÁLY

Poberouní - Fotbalový podzim za-
čal. Borci z berounského kraje vy-
běhli k prvním mistrákům. 

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
OZT A – CERHOVICE 2:2
Branky: vlastní, Bacílek
Třebaňskému áčku se vstup do pod-
zimní sezony nepovedl. Na domácím
hřišti dokázalo pouze remizovat,
přestože mělo množství šancí. 
OZT B – CHYŇAVA 1:4
Branka: Palička z penalty
Hosté z Chyňavy byli fotbalovější i
pohyblivější a po zásluze si odvážejí
z Ostrova 3 body. (Mák, pš)

FC LITEŇ
OSOV - LITEŇ  4:2
Branky: Bárta
Bez přípravných zápasů a tréninků, v
nezměněné sestavě liteňští fotbalisté
nastoupili k prvnímu utkání. „Chy-
běl nám jeden muž, tak jsme narych-
lo přivolali Petra Fraňka, který už
několik let nehrál,“ přiznal jeden z
hráčů Radek Šindler. Domácí se br-
zy dostali do vedení gólem z přímé-

ho kopu. Po pěti minutách ovšem
hosté vyrovnali. Poločas skončil 2:2.
„Ve druhé půli nám chyběl dech,“ ří-
ká Šindler s tím, že na špatné fyzič-
ce se podepsal nedostatek tréninku a

přípravných utkání. (pš)

SK KARLŠTEJN
NEUMĚTELY- KARLŠTEJN 5:4
Branky: Kučera, Kubíček, Vil-
helm, Maleček
Karlštejnští se bili statečně, ale na
Neumětely, které letos mají velké
ambice, nestačili. „Spravedlivá by
byla remíza,“ uvedl jeden z hráčů
Petr Janů s tím, že hosté během utká-
ní několikrát vedli.                         (pš)

Třebaňským fotbalistům se vstup do sezony nepovedl. Béčko prohrálo doma s Chyňavou 1:4.           Foto NN M. FRÝDL

Kdy hrají příště
20. 8. 17.00 Karlštejn - Tlustice, Žebrák
- OZT A, Nižbor - OZT B, Řevnice - No-
vé Strašecí
21. 8. 15.00 Liteň – Vysoký Újezd
27. 8. 10.15 SKP Beroun – Karlštejn
27. 8. 17.00 OZT A - Tetín, Rakovník -
Řevnice  
28. 8. 10.15 Chodouň – Liteň
28. 8. 17.00 OZT B - Nový Jáchymov

Nohejbaloví nadšenci uctili kamaráda
Zadní Třebaň - Nohejbalový turnaj trojic na počest nedávno zesnulé-

ho Miroslava Rolince z Černošic uspořádali na zadnotřebaňském
Ostrově místní nohejbaloví nadšenci. První ročník memoriálu vyhrál

celek Tmaně.
Ještě nedávno to byla jedna z nejpopulárnějších postav nohejbalových
kurtů v kraji. První srpnovou sobotu se na jeho počest hrál memoriál.

Miroslav Rolinc.
„Že se tak jmenuje věděl jen málokdo - všichni ho znali jako Večerníčka,“

připomíná jeden z organizátorů turnaje, někdejší Rolincův spoluhráč
Antonín Ballek. Náhlá smrt osmapadesátiletého plejera překvapila i jeho.
„Vloni na podzim dostal na síti úder míčem do hlavy. Začal mít bolesti a
lékaři zjistili, že má nádor. Letos v březnu jsem mu byl na pohřbu,“ říká.
O pár měsíců později se Ballek dohodl s Pavlem Vondráčkem, dalším z

Večerníčkových parťáků, že na jeho počest uspořádají turnaj.
„Dalo to spoustu práce, ale nakonec vše dopadlo perfektně,“ říká organi-
zátor klání. „Hráli jsme celý den, opékali u toho prase a vzpomínali na

kamaráda. I minutou ticha jsme si ho připomněli.“
Sadu triček za celkové vítězství si odvezlo družstvo Tmaně, druhý byl

tým Zagorky z Haloun. Domácí borci z Ostrova skončili čtvrtí. „O to ale
vůbec nešlo,“ zdůrazňuje Antonín Ballek. Hlavně, že jsme turnaj dali

dohromady. Napřesrok ho určitě zopakujeme.“ Miloslav FRÝDL

Dobřichovice – Nadcházející sezo-
na bude v oddíle košíkové TJ So-
kol Dobřichovice patřit k těm ná-
ročnějším. Dorostenky poprvé bu-
dou hrát ligu, žákyně čeká boj o
postup do ní.
Naše nejlepší družstvo dorostenek si
vybojovalo svým 2. místem v kraj-
ském přeboru a vítězstvím v kvalifi-
kaci účast v dorostenecké lize. Jde o
první ligovou soutěž basketbalistek
v Poberouní. Doufáme, že děvčata
zabojují a ligovou příslušnost udrží i
pro další generace.
I žákyně, které v kraji obsadily 3.
místo (k celkovému vítězství stačily
2 koše), nastoupí do kvalifikace o
žákovskou ligu. Budeme držet palce,
aby se tam protlačila.
Minižáci budou pod vedením nejlep-
šího hráče historie J. Zídka obhajo-
vat střed tabulky v kraji. Za cíl mají
probojovat se až na samou špičku.
Minižákyně do sezony vstoupí letos

poprvé a podle přípravných utkání
mají reálnou šanci se hned v úvodní
sezóně vyšplhat na špičku soutěže.
Konečně snad letos překvapí i naše
ženy, které po několikaletém trápení
jdou do sezony kompletní i s novými
posilami. Doufáme, že trenérský
kádr obohatí svým příchodem další
velice zkušený trenér.
Ženy B a muži – další součást naší
velké basketbalové rodiny sdružující
hráče a hráčky z celého Poberouní –
se věnují především rekreačnímu po-
jetí tohoto sportu.
Dveře do všech našich družstev i do
řad trenérů jsou stále otevřené. Nyní
budeme v Dobřichovicích i v Mok-
ropsích otevírat přípravky – pro děv-
čata a chlapce ročník 95 – 97.  Nábor
kluků a holek ročník 93 – 97 se us-
kuteční ve středu 7. 9. mezi 17.00 –
18.00 v tělocvičně Sokola Dobřicho-
vice. Další informace na tel. 736 673
909.             Hana GEISSLEROVÁ
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Řevnice – Poslední turnaj před za-
čátkem sezony uspořádali minu-
lou sobotu řevničtí národní házen-
káři. I když hráli v oslabení, na
svém hřišti nenašli přemožitele.
Turnaje na řevnickém hřišti házené
se zúčastnily týmy z Čakovic, Žatce
a Spoje Praha. Vítězem se stalo do-
mácí družstvo NH, které předvedlo
hezkou kombinační hru i s oslabe-
ným celkem. Čakovice však nepřije-
ly s mužstvem nejlepších kvalit a ce-

lek Nýřan, který vloni získal titul
mistra republiky, nedorazil vůbec.
Takže nejvíce nám vypomohl celek
Žatce, který je v Řevnicích 14 dní na
soustředění, a ze svých mladých hrá-
čů a trenérů postavil takové družst-
vo, které ve všech zápasech odehrá-
lo kvalitní souboje. Žádné body však
nezískalo a obsadilo poslední místo.
Třetí skončily Čakovice, které na
turnaj poslaly béčko. Nejvíc z naše-
ho turnaje získali hráči Spojů Praha
(nováček II. ligy) ziskem stříbrné
pozice a 1500 Kč i vítěz NH Řevni-
ce, které obdržely 2000 Kč a putov-
ní pohár.
Rovněž ceny pro nejlepší hráče si
rozdělili vesměs domácí hráči: Cti-
rad Leinweber,  Ondřej Smetana a
Jan Hartmann. Jen nejlepší brankář
byl vybrán z týmu Žatce.
Turnaj nebyl špatný, ale chyběli
právě ti nejlepší.
Výsledky Řevnic:
Řevnice – Spoje 12:9
Řevnice – Žatec 18:13
Řevnice – Čakovice 10:9

Petr HOLÝ

Turnaj vyhráli domácí
PŘÍPRAVA ŘEVNICKÝCH HÁZENKÁŘŮ VYVRCHOLILA

Dorostenky čeká liga
DOBŘICHOVIČTÍ KOŠÍKÁŘI JDOU DO TĚŽKÉ SEZONY

Kdy hrají Řevnice
Rozpis mistrovských utkání II.
ligy národní házené:
28. 8. 14.45 Chomutov – Řevnice
3. 9. 16.00 Tymákov – Řevnice
4. 9. 14.30 Řevnice – Spoje Praha
11. 9. 10.30 Osek u Rokycan- Řevnice
18. 9. 14.30 Řevnice – Litvínov
25. 9. 10.30 Most – Řevnice
1. 10. 14.30 Řevnice – Ejpovice
2. 10. 10.30 Řevnice – Nezvěstice
9. 10. 14.30 Řevnice – Podlázky
15. 10. 14.20 Plzeň–Újezd B – Řevnice
16. 10. 9.15 Přeštice – Řevnice


