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Klausová v NN!

Karlštejnští policisté
našli v autě mrtvolu

Karlštejn - Městští policisté z
Karlštejna našli 24. 8. před zdejší poštou mrtvého muže.
Policie přivolala záchranku z
Řevnic. „Starší pán seděl v autě a
bohužel už mu nebylo pomoci,“
řekl NN šéf záchranářů Bořek
Bulíček. Muž z Hlásné Třebaně
měl již v minulosti problémy se
srdcem, takže příčinou náhlé smrti
zřejmě bylo srdeční selhání. Vše
ukáže až pitva. (šm)

Původní rozhovor první dámy
České republiky pro nezávislý
poberounský občasník.
(Viz strana 2)
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V Černošicích školní
rok zahájí ministr
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Černošice – Ministr dopravy Milan Šimonovský zahájí nový školní
rok v černošické škole.
První zářijový den zavítá do černošické ZŠ místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský. V
rámci akce BESIP – bezpečná cesta
do školy odstartuje nový školní rok.
Ministr pozdraví prvňáčky a předá
jim drobné dárky. „Ministr se setká i
se zástupci radnice, městskými strážníky a uspořádá tiskovou konferenci,“ řekl vedoucí městského kulturního střediska Pavel Blaženín. (pš)

Dobřichovičtí míří
do Spojených států

Konec prázdnin, škola začíná!
JEN LITEŇSKÉ DĚTI SE MOHOU RADOVAT: VOLNO SI O ČTRNÁCT DNŮ PRODLOUŽÍ
Poberouní – Škola začíná! Po dvou
měsících prázdnin usednou školáci 1. září znovu do lavic. Radovat
se mohou děti v Litni, těm učení
začne až 15. září. Důvod k veselosti mají ovšem i žáci v Karlštejně –
dostanou nové lavice a židle.
Přibližně stejný počet školáků jako

Vinařské slavnosti se za velkého
zájmu návštěvníků uplynulý víkend konaly v Dobřichovicích.
(Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

Foto ARCHIV

Livie Klausové

vloni se 1. září vrátí do řevnické školy. „I přes úbytek 17 žáků, kteří odešli na víceletá gymnázia, se počet
dětí nebude výrazně lišit od předchozích let. Předpokládáme, že jich přijde asi 305, což je prakticky stejně
jako vloni,“ uvedl ředitel řevnické
ZŠ Zdeněk Košťál s tím, že do Řevnic dojíždějí nově školáci z Mořiny,
tradičně se tu učí děti z Karlštejna a
sousední Zadní Třebaně.
Zatímco vloni ale byly otevřeny dvě
první třídy, letos bude první třída je
jedna. Naplněna bude 28 žáky. Pokud by ale prvňáčci přibyli a jejich
počet přesáhl třicítku, je vedení připraveno třídu v pololetí rozdělit.
Na řevnické školáky se těší sedm nových učitelů. „Stejný počet učitelů v
důchodovém věku odešel, ale náhrady za ně jsou. Pedagogický sbor tak
bude výrazně omlazen, zůstává i tradičně vysoký počet mužů – čtyři,“
vypočítává řevnický ředitel.
Změny dozná výuka pro žáky 1. a 6.
tříd. „Pro prvňáčky to znamená povinnou angličtinu v rozsahu dvou
hodin týdně, pro šesťáky dělení třídy
na tři větvě - jazykovou, výpočetní a
sportovní. V dalších třídách rozšiřujeme výuku tělesné výchovy a sportu,“ uvedl Košťál.

O dva týdny delší prázdniny si užijí
žáci ZŠ v Litni. „Kvůli rekonstrukci
jídelny jsme dostali odklad. Začínáme 15. září,“ potvrdil starosta obce
Karel Kliment. Na modernizaci kuchyně a jídelny, která vyjde na 4,5
milionu, získala obec dotaci ve výši
1 800 000 Kč. „Zbytek musíme doplatit sami. Přispějí i obce z okolí,
odkud k nám děti dojíždějí: Svinaře,
Skuhrov, Hlásná Třebaň, Korno, Měňany.“ V jídelně, která má již nyní
nové obklady, topení, kanalizaci, vzduchotechniku, se začne vařit 1. 10.
Karlštejnské žáčky přijde první den
školního roku stejně jako v minulých letech pozdravit starosta Miroslav Ureš. „Popřeji jim samé jedničky,“ usmívá se první muž Karlštejna.
Současně dítka požádá, zda by nacvičila hymnu EU, kterou mají přednést 25. září na slavnostní ratifikaci
partnerské smlouvy se zástupci francouzské obce Althen des Paluds.
I karlštejnští prckové školou povinní
se dočkají novinky: během září totiž
dostanou nové lavice, židle a skříně.
„Vybavení jsme nakoupili za peníze,
které naše škola získala díky vítězství Karla IV. v klání Největší
Čech,“ dodal Ureš.
(Viz strana 9)
Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovice – Do Spojených států vyrazí počátkem září výprava z
Dobřichovic. Cestu si výletníci
hradí ze svého.
Zatímco v květnu navštívili Dobřichovičtí spřátelenou »trojobec« Villieu-Loyes-Mollon ve Francii, nyní
je čeká zaoceánská cesta. Zkraje září
se vypraví do Manhattanu v americkém státě Kansas. „Poletí starosta,
někteří další zastupitelé a ti, kdo se
přihlásili. Cestu si každý platí sám,“
říká jeden z účastníků výpravy, bývalý starosta Václav Kratochvíl. První muž asi třicetitisícového města
Manhattanu již v Dobřichovicích týden pobýval. „Líbilo se mu tu a na
oplátku nás pozval k nim,“ uvedl
Kratochvíl. Kromě univerzitního
Manhattanu, kde studuje mnoho Čechů, Dobřichovičtí navštíví několik
měst, v nichž žijí potomci českých
přistěhovalců.
(pš)

Podhradím projížděla
nádherná stará auta

Karlštejn – Elegantní vozy značky
Rolls-Royce byly uplynulou středu k
vidění v Karlštejně. Dostaveníčko si
zde dali účastníci 8. ročníku Continental Rallye.
Karlštejnem ve středu 24. 8. projížděly čtyři desítky unikátních veteránů značky Rolls-Royce a Bentley.
„Účastníci, většinou Němci a Švýcaři, měli sraz v hotelu Mlýn, pak
vyrazili auty na hrad,“ popsal jízdu
starosta obce Miroslav Ureš. Poté,
co si majitelé krásných přibližovadel prohlédli hrad, uspořádali spanilou jízdu po Zlaté stezce dolů.
„Byla to nádhera,“ dodal Ureš. (pš)
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Poberouní je půvabný, romantický kraj!
PŮVODNÍ ROZHOVOR PRVNÍ DÁMY ČESKÉ REPUBLIKY LIVIE KLAUSOVÉ PRO NAŠE NOVINY
Poberouní - „Poberouní je půvabný a romantický kraj!“ uvedla v
původním rozhovoru pro Naše noviny první dáma země, manželka
presidenta ČR Livia KLAUSOVÁ.
Vše začalo už vloni. Na slavnostech
v Lánech se muzikanti poberounské
skupiny Třehusk sešli s Livií Klausovou. Darovali jí svou desku, pořídili společné foto. Letos Třehusk
první dámu republiky pozval na oslavy dvaceti let své existence a křest
druhého CD. Klausová se sice omluvila, ale vzkázala, že si po křtu desku
Ten letovskej most ráda poslechne. S
cédéčkem na Pražský hrad putovaly i
Naše noviny a žádost o rozhovor u
příležitosti čtyřstého čísla nezávislého poberounského občasníku.
Po pár dnech přišel dopis od osobní
tajemnice Klausové Libuše Schmidové: „Posílám Vám odpovědi na Vaše otázky. Doufám, že Vás i čtenáře
potěší. Mějte se pěkně a za CD moc
děkujeme. Paní Klausová i já.“
Tady jsou odpovědi Livie Klausové na otázky Našich novin.
Před dvanácti lety jste mi řekla, že
máte ráda lidi. Od té doby se váš
manžel, ať už jako předseda vlády,
předseda ODS či president, dostal
do několika ostrých sporů s odpůrci
i částí veřejnosti, jež nemohly míjet
ani vás. Platí přesto stále, že máte
ráda lidi, nebo už je to spíš tak, že
vás lidi unavují, či dokonce štvou?
Lidi mám stále moc ráda. Věřte, že
setkávání s lidmi je báječné. Svěřují
mi své problémy i radosti, někdy je

Livia Klausová s poberounskou hudební skupinou Třehusk v Lánech.
to až dojemné. Setkávat se s lidmi,
mluvit s nimi, je mnohem důležitější, než se o problému dočíst v novinách. Většina setkání mne opravdu
upřímně těší a dodává mi energii.
Žijete převážně v Praze, ale vaším
druhým »presidentským domovem«
jsou středočeské Lány. Odtud není
daleko k Berounce, ke Karlštejnu, k
Poberouní, Podbrdsku. Znáte tento
kraj, máte k němu nějaký vztah?

Foto OCHRANKA LIVIE KLAUSOVÉ

Je to půvabný a romantický kraj, na
který mám krásné vzpomínky hlavně
z dob mládí. Na Křivoklátsku mám
stále dobré přátele ve Skryjích a Nezabudicích, kam i nyní, pokud mi
čas dovolí, zajedu. A pokud jde o
»presidentský domov« - Lány, to je
velmi krásné místo, s kterým jsem se
už sžila.
Redakční rada Našich novin letos
už posedmé vybere a ocení člověka,

který se nezištně snaží povznést Poberouní či Podbrdsko. Obecně: Má
podobná práce, často konaná navzdory nepřízni okolí, smysl? Konkrétně: Co byste vzkázala laureátovi
Ceny NN?
Každý člověk, který pro svůj kraj,
město nebo obec, kde žije, udělá něco užitečného, koná krásnou a záslužnou činnost. Za to si ocenění jistě
zaslouží.
Miloslav FRÝDL

»Milionář« se zadlužil, ale je na Brdech šťastný
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE NAŠEHO KRAJE: VLADIMÍR ČECH

Klínec - Díky televizní soutěži
Chcete být milionářem? zná moderátora Vladimíra ČECHA celá
země. Málokdo ale ví, že žije v našem kraji, ve vísce Klínec. Zde poskytl rozhovor Našim novinám.
Jak snášíte popularitu v Klínci, kde
jste se usadil? Předpokládám, že se
jedná o trvalé bydlení…
Je to trvalé bydlení. Jsou tu zaplaťpánbůh normální lidi a už si zvykli.
Občas zajdu na pivo. Nemám žádný
problém, jsem tu moc spokojený.
Jak jste se vlastně dostal na Brdy?
Koupil jste zde chalupu?
Chtěli jsme se odstěhovat z Prahy,
kde nás to jednak čím dál víc štvalo
a jednak jsme se tísnili v bytečku o
40 metrech čtverečních. Objeli jsme
celé město a tady to bylo jednoznačně nejhezčí. Zadlužili jsme se - splácíme hypotéku. Za to máme menší
řadový domek. Ale je tu krásně.
Co se vám tu zamlouvá nejvíc?
Tenhle směr od Prahy jsem měl vždy
nejradši. Mám rád kopce i lesy a všeho toho je tu pořád ještě dost a dost.
Jako kluk jsem navíc jezdil do Hraštice a s babičkou i na Dobříš. Oproti
Praze má tohle bydlení samé výhody. Je tu klid, vzduch a v noci tma.
Jediná nevýhoda je stálé dojíždění
autem, protože práci mám pořád v té
Praze. Ale jinak mi vůbec nechybí.
Jste manuálně zručný, jak se na
správného venkovana sluší?
Myslím, že nejsem nešikovný a leccos zastanu. Ale do opravdu odborných věcí se nepouštím. Každý by
měl dělat zejména to, co umí.

Pánové Merunka a Rosák se zapojili do kulturního života v Mníšku
pod Brdy, kde se usadili. Co vy?
Závidím jim, že na to mají čas. Mám
tolik práce, že sem jezdím většinou
jen přespat. Když tu jsem, tak si uží-

vám rodiny. Mám maličké dítě, a to
mě zaměstnává. Ale tu a tam něco
udělám. Naposledy jsem moderoval
dětský den na líšnickém golfu.
Býval jste trampem. Potkáváte teď
trampy na Hřebenech?

Vladimír Čech na zahradě domku v Klínci, kde bydlí.

Foto ARCHIV

Já trampem pořád jsem. Každé léto
obcházíme republiku. Chodíme pěšky, nosíme obrovské batohy, přespáváme, kde se dá, nejvíc pod širákem.
Tak to děláme už přes dvacet let.
Co to je za akci?
V roce 1982 jsme s kamarády začali
pěší tůru po hřebenech napříč republikou. Od té doby jsme tuhle akci
nepřerušili. Snad se nám podaří
republiku opravdu obejít. Jsme ale
tlačeni časem. Konec na svatém Kopečku u Olomouce by měl přijít někdy za deset let. A to mi už bude 64.
Snad to vyjde. Ale každý rok si užíváme jak za mlada.
Jak jste přišel ke svému trampskému jménu Vejce?
Začátkem 70. let jsem na potlachu s
kamarádem Jimem vyhráli hod syrovým vejcem. Druhý den jsme si s jiným kamarádem, Toulavým zpěvákem, měnili adresy a když zjistil, že
nemám trampské jméno, chrstl mi
do obličeje vodu z ešusu a pravil:
„Křtím tě jménem Vejce!“
Kdy jste byl naposledy na vandru?
Začátkem srpna jsme si s kamarády
a kamarádkami v mém věku vyrazili
do Brd. Šla s námi moje milovaná
žena i mladší dcera. Prošli jsme pár
kempů a ve dvou jsme i přespali. Bylo to úžasné - příroda i lesy byly neuvěřitelné. Příroda tady je skvostná.
Už si plánujeme další akce.
Kdysi jste mi říkal, že vaší vysněnou
zemí je Island nebo Nový Zéland.
Podařilo se vám tam dostat?
Bohužel zatím ne. Ale nevzdávám
to.
Vladimír ROGL
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Starostové připravili test pro čtenáře
VÍTĚZOVÉ ZÍSKAJÍ MIKROVLNNOU TROUBU A DÁRKOVÉ BALÍČKY ZA TISÍC I PĚT SET KORUN

Poberouní – Čtyřsté číslo nezávislého poberounského občasníku,
jež držíte v ruce, je výjimečné
hned z několika důvodů.
Předně má zmiňované pořadové číslo 400, navíc s ním získáte dar: originální igelitovou tašku Našich novin s
vtipem známého kreslíře Zdeňka
Hofmana. Další překvapení čeká na
této stránce. Starostové vsí a měst, v
nichž se NN prodávají, si pro vás vymysleli otázky týkající se jejich obcí. Správné odpovědi zašlete poštou
či mailem na adresu redakce (viz
tiráž), nebo je předejte některému z
členů redakční rady do 20. září 2005.
Pět nejrychlejších úspěšných luštitelů získá hrneček vyrobený na
počest 400. čísla Našich novin. Tři
vylosovaní vítězové dostanou:
1) Mikrovlnnou troubu
2) Dárkový balíček v ceně 1000 Kč
3) Dárkový balíček v ceně 500 Kč
Michael PÁNEK, Dobřichovice:
Kolikátý ročník vinařských slavností
se letos konal v Dobřichovicích?
a) druhý
b) třetí
c) čtvrtý
Miroslav UREŠ, Karlštejn:
V kterém roce se naposledy hrála divadelní hra Noc na Karlštejně na
nádvoří hradu?
a) 1968
b) 1973
c) 1975
Jiří HUDEČEK, Lety:
Obecní sál v Letech, v němž se konají zábavy a posezení, se jmenuje
a) U Caldů
b) U Kafků
c) Na Kovárně
Karel KLIMENT, Liteň:
V naší obci se nachází muzeum dvou
významných osobností
a) Sv. Čecha a E. Destinové
b) I. Herrmanna a J. Novotné
c) Sv. Čecha a J. Novotné

NN VE VLAKU. Naše noviny jsou k mání leckde. V parním vlaku, který redakční rada vypravila vloni v září, je s
vervou i grácií kolportovala Hana Tučková ze Zadní Třebaně.
Foto Bohumil KŘEČEK
Miroslav CVANCIGER, Řevnice:
Kdy byla postavena železniční trať
spojující Řevnice s Prahou?
a) 1890
b) 1900
c) 1862
Vladimír ROZTOČIL, Svinaře:
Jak se jmenuje svinařský rybník, kde
se konají závody v přejezdu na kole
a trakaři?
a) Žába
b) Čochtan
c) Hastrman
Vnislav KONVALINKA, Hlásná
Třebaň:
Proč se naše Třebaň jmenuje Hlásná?
a) podle hlásných, kteří zpravovali o
dění nedaleký hrad Karlštejn
b) podle tajemných hlasů, které se

ozývaly z řeky Berounky
c) podle prvního historicky doloženého rychtáře Radomila Hlase
Lubomír SCHNEIDER, Zadní
Třebaň:
Kolik let letos uplynulo od založení
obce Zadní Třebaň?
a) 1004
b) 1000
c) 1005
Helena LANGŠÁDLOVÁ, Černošice:
Jak se jemnoval objevitel krevních
skupin, který žil v Černošicích?
a) Jan Janský
b) Josef Koutecký
c) Jaroslav Heyrovský
Zdeněk VEVERKA, Osov:
Stavitelem osovského kostela Narození Sv. Jana Křtitele byl:
a) Kilián Ignác Diezenhofer

b) Carlo Lurago
c) Giovani Santini
Jiří ŠPALEK, Všeradice:
Ve Všeradicích má rodiště jedna ze
známých českých osobností. Je to:
a) Svatopluk Čech
b)Václav Beneš Třebízský
c) Magdalena Dobromila Rettigová
Václav CÍSAŘ, Vižina:
Ve Vižině už brzy otevřou nové:
a) dětské hřiště
b) volejbalové hřiště
c) koupaliště
Karel ŠTASTNÝ, Podbrdy:
V centru Podbrd si můžete na moderním hřišti zahrát:
a) petanque
b) nohejbal a volejbal
c) tenis
Pavla ŠVÉDOVÁ, Josef KOZÁK

Naše noviny se dostaly do Ameriky i na Kamčatku!
NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK VYCHÁZÍ OD ROKU 1989 UŽ POČTYŘSTÉ
Naše noviny vycházejí už šestnáct
let. Toto číslo je čtyřsté.
Pamětníci vědí: Naše noviny zrodila
sametová revoluce v roce 1989. Do
té doby stejnojmenný nástěnný občasník třebaňského Svazu mladých
přijal krátce po masakru studentů na
pražské Národní třídě tištěnou podobu. Pět nadšenců - Marie Kloubková, Arnošt Tuček, Josef Malý, Jiří
Petříš a Miloslav Frýdl - se pustilo
do vydávání »novin«. Vsadím se, že
nikoho z nich, nikoho z nás tehdy
ani ve snu nenapadlo, že se z vesnického zpravodaje časem stane regulerní čtrnáctideník, který namísto v
jedné obci bude vycházet v celém
dolním Poberouní a na části Podbrdska k tomu. Že se náklad z původních šedesáti vyšplhá na současných
třináct set kusů. Že si Naše noviny
najdou cestu do mnoha zemí Evropy, do Ameriky, do Austrálie, na Nový Zéland i na Kamčatku. Že v nich
budou publikovat stovky autorů. Že
se dostanou na stoly poslanců i senátorů, že jim rozhovor neodmítnou
hvězdy showbyznysu ani ministři či
dokonce žena presidenta.
Kromě chomoutu v podobě nepřetr-

Původní redakční rada NN na snímku z roku 1990. Zleva Arnošt Tuček,
Marie Kloubková, Miloslav Frýdl, Josef Malý a Jiří Petříš. Foto ARCHIV
žitého čtrnáctidenního vydávání Na- Drakiády. Předvánoční posezení.
šich novin si nepočetná redakční ra- Pivní běhy. Benefiční koncerty.
da na hřbet vzala též chomouty jiné Dobročinné sbírky. Ceny NN...
- pořádala a pořádá desítky akcí. Tým »vyrábějící« nezávislý pobeMasopusty. Dětské karnevaly i dět- rounský občasník se postupně obská odpoledne. Folklorní festivaly. měnil. A. Tuček zemřel, M. KloubBenátské noci. Jízdy parních vlaků. ková se odstěhovala, J. Petříš dal

přednost jiným zájmům. Přišly a zase odešly Pavla Petrová i Lucie Kirova, přišli a už zůstali Pavla Švédová, Vilém Šedivý a Josef Kozák.
Zůstaly i desítky pomocníků a příznivců, bez nichž by NN dávno zašly
na úbytě. Ti nejvěrnější - Ema Malá,
Michaela Šmerglová a František Šedivý - to s námi táhnou od samého
začátku. A k nim přibyli jiní věrní,
ochotní a nezištní: Stanislava Frýdlová, Vratislav Francl, Ivan Janovský, Vladimír Rogl, Petr Holý...
Díky zato jim i všem dalším, kteří
věří, že »dělat na koleně«, bez nároku na odměnu venkovské noviny má
smysl. Díky Martinu Tučkovi, autorovi maskota, který se dávno zabydlel v hlavičce NN, díky Marii Lipanové, která mu dala jméno Našinec.
Díky dopisovatelům, kolportérům i
prodejcům. A hlavně - díky vám,
čtenářům. Za to, že si Naše noviny
kupujete už šestnáct let. Že si vás
NN kupuje čím dál tím víc. Že jste si
koupili i toto slavnostní, 400. číslo.
Zachovejte nám přízeň i v příštích
letech. Bude-li jich znovu šestnáct,
těžko říct. Ale snad jich ještě pár bude!
Miloslav FRÝDL
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Na Cestách zahraje Orkus i Žlutý pes
DRUHÝ ROČNÍK ŘEVNICKO-PRAŽSKÉHO FESTIVALU BUDE STÁT ČTYŘI STA TISÍC KORUN
Řevnice – Necelý měsíc po Dixielandovém odpoledni přichystaly
Řevnice ve spolupráci s hlavním
městem a sponzory další velkou
kulturní akci – druhý ročník festivalu Cesty.
Cesty 2005 se na řevnickém náměstí

Na Alotriích budou
znít keltské balady

Černošice – Šermířské skupiny se
sjedou do Černošic. Akce nazvaná
Černošická Alotria 2005 začíná 3.
září od 13.00 a kromě tuzemských
šermířů na ni zavítají i hosté ze
zahraničí.
Druhý ročník setkání skupin historického šermu vypukne ve 13.00 na
prostranství před kulturním střediskem na Vráži. Odpolední šermířské
přehlídky se kromě domácích skupin
Alotrium a dámského uskupení Reginleif, které slavnosti pořádají, zúčastní i šermíři z Chomutova, Prahy,
Nového Města nad Metují, Libochovic a Stráže pod Ralskem. Organizátoři slibují vděčnou podívanou na piráty, rytíře, mušketýry. Na své si přijdou i ženy při historické módní přehlídce. V doprovodném programu
budou znít i keltské balady v podání
australské skupiny Beth A. Coper,
chybět nebude divadlo či historické
tržiště. Vstupné na akci je pro dospělé 80 Kč, děti přesahující výšku meče zaplatí polovic, ty menší budou
mít vstup zdarma.
(pš)

Kina v okolí

KINO LITEŇ

3. 9. 18.00 KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
10. 9. 18.00 MADAGASKAR

KINO MÍR BEROUN
29. 8. - 1. 9. 18.30 (1. 9. 20.00) BATMAN ZAČÍNÁ
1. 9. - 4. 9. 20.00 (1. 9. 17.30) MOJE
KRÁSNÁ ČARODĚJKA
2. 9. - 7. 9. KARLÍK A TOVÁRNA NA
ČOKOLÁDU
5. 9., 7. 9. 20.00 TLUMOČNICE
6. 9. 20.00 OBČANSKÁ VÝCHOVA
8. 9. - 13. 9. 17.30 MŮJ AUŤÁK BROUK
8. 9. - 12. 9. 20.00 MR. AND MRS.
SMITH

LETNÍ KINO BEROUN
29. 8. - 30. 8. 20.45 DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN
30. 8. 17.00 MICHAL NA HRANÍ divadlo Michala Nesvadby pro děti
31. 8. 20.45 SKŘÍTEK

KINO MNÍŠEK POD BRDY
31. 8. 18.00 a 20. 00 DENÍK PRINCEZNY 2: KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI

CLUB KINO ČERNOŠICE
30. 8. 20.00 RUSKÁ ARCHA

a prostranství před Zámečkem uskuteční první zářijovou sobotu. Festival začne v deset hodin na náměstí
Jiřího z Poděbrad, kde vystoupí Válkovo Kočovné divadlo i se živými
koňmi, hrát bude Pražský hradčanský orchestr. Další program se bude
odbývat od 13.00 před Zámečkem.
„Tady zahrají kapely Banana, Pavel
Dobeš, Oskar Petr, Ta Jana z Velké
Ohrady, Orkus, Lety mimo, Murphyho Band, Žlutý pes,“ vypočetl řevnický starosta Miroslav Cvanciger s
tím, že na výběru programu se podílelo vedení města a městské kulturní
středisko. „Dávali jsme návrhy, koho
bychom na festivalu chtěli mít. V
potaz se bralo i to, kdo je časově a
finančně dostupný,“ komentuje volbu účinkujících Cvanciger. Bohatý
bude i doprovodný program: výstava

stacionáře Cesta, vystoupení Malého
divadélka Praha, ukázka break dance, cyklotrialu. Kdo bude mít chuť,
může si zahrát šachy se členy řevnického oddílu, vyzkoušet lezeckou stěnu či nafukovací hrad.
Festival bude stát kolem 400 000 Kč.
Město však na něj z vlastního rozpočtu nepřispěje. „Platí to Praha a
sponzoři, my zajišťujeme jen prostory a organizaci.“ Stejně jako vloni by
se měl Cest zúčastnit pražský primátor Pavel Bém.
Festival se v Řevnicích koná jen tři
týdny po jiné velké akci – Dixielandovém odpoledni. „Nemyslím si, že
je třeba, aby ty akce měly větší časový rozestup,“ domnívá se starosta
Řevnic, podle kterého je každá určena pro jinou cílovou skupinu lidí.
„Dixieland je spíše pro střední a star-

ší generaci, na Cestách si přijdou na
své mladší lidé a rodiny s dětmi,“
míní první muž Řevnic.
Pavla ŠVÉDOVÁ

V Mníšku zpřístupní
výstavy i zámek
Mníšek pod Brdy – Výlet s návštěvou výstavy můžete spojit o víkendech při prohlídce barokního areálu na Skalce.
Slavnostní vernisáž výstavy obrazů,
fotografií a keramiky z dílny Zuzany
Svobodové se v klášteře na Skalce
uskuteční 3. září od 15.00. Expozice
bude k vidění vždy o víkendech od
10 do 17 hodin až do 28. září.
Ve stejnou dobu bude přístupná i výstava obrazů a plastik Magdy Kolářové, která bude v kostelíku sv. Máří
Magdalény zahájena v rámci Dnů
evropského dědictví 10. září v 15.00.
Výstava potrvá do 16. října. Vstupné
na obě výstavy je dobrovolné a bude
věnováno na obnovu historického
skaleckého areálu.
Na oslavy Dnů evropského dědictví,
které připadají na 10. a 11. září, připravují v Mníšku i další akce: Například 10. 9. od 16.00 Koncert v
trávě – vystoupení České komorní
filharmonie na louce u kláštera. Otevřen pro veřejnost bude 10. 9. od
9.00 do 16.00 rovněž mníšecký zámek.
(pš)

Tipy NN
* 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 vidění jsou předměty poškozené povodní a následně restaurované. (pš)
* Koncert známé české houslistky
Gabriely Demeterové a divadelního
souboru z Horšovského Týna nazvaný William Shakespeare a housle se
koná 2. 9. od 20 hodin v Rytířském
sále hradu Karlštejn.
(pš)
* Výstava karikatur Řevnické
FÓRum je do 3. 9. přístupná v řevnickém Zámečku a v Salonu No. 1.
Otevřeno je denně od 13.00 do
18.00.
(pš)
* Výstava exotického ptactva a rostlin se koná do 11. 9. ve sklenících
Botanické zahrady v Praze. Otevřeno denně od 9 do 18.00.
(mif)
* Expozice fotografií Ivy Mašínové
a soch Barbory Pšenčíkové je o víkendech k vidění v klášteře na Skalce.
(pš)
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O novou občanku
můžete žádat na obci
Osov – Ulehčení od administrativy
nabízí občanům hostomická matrika. V úterý 6. září si může každý,
kdo potřebuje nový občanský průkaz, požádat o jeho vystavení na
obecním úřad v Osov .
V době od 14 do 15.30 hodin zde bude
matrikářka z Hostomic a fotograf, takže si
každý žadatel může rovnou nechat udělat
fotografie. Občané, kteří se ze zdravotních
důvodů nemohou dostavit na obecní
úřad, mohou požádat o fotografování v
bytě. Stačí, když na úřad předem zavolají.
Od 16 hodin budou stejné služby poskytovány občanům Vižiny. M. Bolinová

Oheň poškodil domek
Chlumec – K požáru ve Velkém
Chlumci vyjeli ve středu 17. srpna
osovští hasiči.
Požár vznikl v rodinném domě a při příjezdu hasičů z Osova byl již zlikvidován profesionálními kolegy z Dobříše. Oheň poškodil
vnitřní části domu.
(rk)

Rozhledna zavírá brány
O VYHLÍDKU Z V ŽE NA STUDENÉM BYL VELKÝ ZÁJEM
Brdy, Studený – Koncem prázdnin
skončí možnost víkendových návšt v
rozhledny na Studeném vrchu mezi
Hostomicemi a Chlumcem.
Bývalou měřící věž zpřístupnili veřejnosti
Turisté severních svahů Brd. Fungovali tam
vždy ve dvojicích - dobrovolně a samozřejmě bezplatně.
„Za těch zhruba 18 letních dnů se na rozhledně vystřídalo asi 26 lidí. Koordinaci
prováděl L. Jarý spolu s Frajerovými. Vždy
nejpozději 14 dní předem kontaktovali zájemce o službu a potvrzovali jim jejich termín. V den »nástupu do služby« musel být
»personál« už před devátou nahoře. Bylo
nutno odemknout věž, otevřít všechny oke-

VÝROBNÍ HALY. Nové výrobní haly firmy
Mandík vyrůstají v Hostomicích proti benzinové stanici. Starostka města Alena Přívorová výstavbu vítá. „Znamená to další pracovní
místa a také peníze do městské pokladny,“
řekla exklusivně Provasu. Foto J. KOZÁK

nice a poklop pod horní terasou. Dále připravit pytle na odpadky a rozdělat oheň, aby
si hladoví turisté mohli opéci klobásy či jiné
pochutiny,“ píše ve své zprávě o zkušebním
provozu předseda sdružení Martin Němec.
Hlavním důvodem ukončení přístupu je
podle Němcovy zprávy říje a lesáci chtějí
klid pro zvěř.
„V létě šlo o provizorium,“ píše dále Němec. „Byla to snaha ukázat obci Chlumec a
celému regionu, že věž by mohla dobře fungovat jako rozhledna a že by o ni byl zájem.“
Návštěvníci se trousili většinou po skupinkách. Dost bylo cyklistů – skoro 40% všech
návštěvníků dorazilo na kolech.
Většinou se návštěvníci o věži dozvěděli
z plakátů rozvěšených v okolních obcích a
z cedule, která je u silnice Dobříš – Hostomice. Z tisku a z webu se o rozhledně moc
lidí nedozvědělo. Nevěděli, že něco takového tady vůbec je. Zvláště když věž není zakreslena na žádné mapě. Kolikrát přicházeli
lidi i po 17. hodině, kdy se mělo zavírat. Ale
nepusťte je dovnitř, když tam třeba táhli děti a vyšli celý kopec.
Letní zkušební provoz ukázal, že o rozhlednu by byl zájem a že snaha turistů má smysl.
Zvláště ve vztahu k rozvoji turistiky v regionu Horymír. Pokud se podaří vyřešit právní
vztahy vlastnictví objektu, bude možno věž
dát zcela k dispozici milovníkům přírody.
Je pravděpodobné, že v průběhu listopadu a
prosince bude věž otevřena a to u příležitosti přechodu přes Brdy a dále na Silvestra.
Aktuální informace naleznou zájemci na
webu sweb.cz/s.krajina a v NN Provasu.
(Další viz strana 11)
Martin N MEC, Josef KOZÁK

PRVNÍ MISTRÁK. První mistrovské utkání
absolvovali v sobotu osovští žáci. Na snímku sledují nižborského útočníka Petr Kočí
(vlevo) a Jan Šmejkal.
Foto J. KOZÁK

Turnaji v nohejbale
nepřálo letos počasí
Osov – První ročník nohejbalového
turnaje uspořádali osovští v sobotu
20. srpna na koupališti v Osovci.
„Vloni jsme si pořádání vyzkoušeli v nultém ročníku a letos jsme to rozjeli na ostro,“ říká jeden z organizátorů Martin
Culek.
Přihlásilo se celkem 10 mužstev z Osova
a z okolí a ráno v 8 hodin turnaj začal.
„Bylo to velké množství zápasů, ale předpokládali jsme, že do večera turnaj dohrajeme,“ pokračuje Culek.
Proti přání se však postavilo počasí. Přeháňky, které přešly v trvalý déšť, donutily organizátory změnit pravidla. Podle
momentálně dosažených bodů vybrali
čtyři vedoucí mužstva do semifinále.
„Jednalo se o loňské vítěze Pinďoury z
Lážovic, Condomis a Moribundus z Osova a osovsko-novodvorské družstvo
XXX,“ přibližuje stav dále Martin
Culek. „Nakonec ve finále zvítězilo mužstvo Moribundus nad XXX, ale to už se
hrálo na vodě a s nohejbalem to nemělo
skoro nic společného. Ale chtěli jsme to
dohrát.“
Další nohejbalový turnaj se odehraje
příští víkend v Bezdědicích.
„Jsme tam také pozvaní,“ končí osovský
hráč Martin Culek.
(JoK)

STE OZNAMUJE
Ve středu 6. září od 10 do 13 hodin
nepůjde v Osov elektrický proud.
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„Letos jsme skákat necht li,“ íká Rejsek
BRAT I REJSKOVÉ CHYSTAJÍ NA P ÍŠTÍ ROK SKOKY ČESKÉ ŠPIČKY

Všeradice - Akrobatické
skoky na motocyklech a bicyklech
měli
možnost
zhlédnout v pátek 26. 8. návštěvníci akce nazvané Free
style na louce mezi Všeradicemi a Novými Dvory.
Stejně jako v loňském roce akci
uspořádali bratři Rejskové ze
Všeradic. S jedním z aktérů, Davidem Rejskem, jsem si povídal
v neděli, dva dny po akci.
Proč v pátek? V sobotu mohlo přijít víc lidí...
Původně jsme letos nechtěli dělat nic, ale pak se zranil kamarád a je stále v nemocnici. Tak
jsme akci udělali pro něj, jako
duševní podporu. Kamarádi,
kteří zde skákali na kolech,
v sobotu nemohli, proto to bylo
v pátek.

Kdo skákal?
Za prvé jezdci Free style motocross, což jsem já a kamarádi
Petr Pilát, Zdeněk Fusek, Slavoj
Průcha. Byl pozvaný i Petr Kuchař, ale onemocněl, a bratr Filip má problémy se zlámanou
nohou. Pak následovaly skoky
BMX party lidí, se kterými se
známe a kteří zajistili i občerstvení a muziku.
Kam jedete teď?
Hned po akci jsme odjížděli na
severní Moravu, kde jsme exhibičně skákali místo nemocného
Petra Kuchaře. V polovině září
jsme pozvaní do Itálie.
Co příští rok o pouti?
Máme už rezervovaný termín a
chceme udělat velkou akci. Budeme se snažit, aby tu byla celá
česká špička. Josef KOZÁK

Osovští žáci odehráli první mistrák
„CESTA KE SLÁV JE DLOUHÁ,“
Osov – První mistrovský zápas odehráli v sobotu 27. 8. osovští žáci.
S mužstvem Nižboru se střetli na domácím
hřišti a jejich boj skončil 1:3. Jedinou branku utkání proměnil z penalty David Staňo.
„Bylo to horší než přátelák s Hostomicemi,“
řekl po utkání trenér Petr Kočí. Jako nejlepší hráče utkání vyzdvihl brankáře Rajského
a hráče Cipriána a Davida Staňo.
Prvnímu mistrovskému utkání předcházely
přátelské zápasy. Dne 18. 8. sehráli přátelský zápas s Hostomicemi. I když hostomičtí
žáci měli dobré zpracování míče, první půli

ÍKÁ JEDNA MAMINKA

zápasu neprošel míč osovskou brankou a to
za stavu 2:0. Druhá část utkání byla odehrána se skórem 1:3. Až do posledních minut utkání byl Osov ve vedení. Chybou
obrany Osova došlo k vyrovnání na 3:3. Za
osovské proměnili branky Tomáš Vršovský
(2) a David Staňo.
V sobotu 20. 8. prohráli v Zadní Třebani 8:0
a 28. 8. skončil pouťový přátelský zápas vítězstvím Všeradic 6:0.
„Cesta ke slávě je dlouhá,“ řekla po utkání
jedna z maminek. „Doufám, že prohra neodradí ani kluky, ani trenéra.“
(rk, JoK)

Loňské skoky bratří Rejsků. Foto J. KOZÁK

Další výsledky kopané
21. 8.: Nižbor B – Osov 2:2
Branky: Procházka K., Kubišta
27. 8.: Osov – Tetín B 2:1
Branky: Procházka K., Bábíček A.
Vižina – Zdejcina 3:1
Všeradice – Hudlice 1:1
Branka: Mackovič D.

(JoK)

Kdy a kde hrají pįíště
Začátky v 17 hodin (není-li uvedeno jinak)
4. 9. Zdejcina – Osov (10.15), Srbsko – Vižina,
Loděnice B – Všeradice
10. 9. Všeradice – Trubín, Osov – Srbsko,
Vižina – Mořina (10.15)

Žáci

Tip na výlet: zámek Nižbor

V našem kraji máme mnoho klenotů,
které nám zanechali naši předkové.
Vedle známých hradů stojí určitě za
povšimnutí zámek Nižbor.
Jeho stavebníkem byl zřejmě král Přemysl
Otakar II. Jméno zámku vzniklo zkomolením původního německého názvu Miesenburg – hrad nade Mží.
Zámek Nižbor patřil až do konce 30. let minulého století rodu Furstenbergů. Později
přešel do vlastnictví státu. Až do roku 1997,
kdy zámek zakoupila do svého vlastnictví
Obec Nižbor, byl zámek ve zdevastovaném
stavu. K tomu, aby byla tato historická památka zachráněna a zrekonstruována, bylo třeba sehnat značný objem finančních
prostředků z různých programů a grantů.
Dnes už slouží objekt veřejnosti jako informační centrum keltské kultury. Z oken
zámku a jeho nádvoří se totiž naskýtá překrásný pohled na Hradiště, nejslavnější
keltské oppidum v Čechách. Ve druhé polovině 2. století zde Keltové založili svá obydlí
na opevněním chráněné ploše o celkové

rozloze 90,3 ha. Hradiště a malá vesnička
Stradonice pod ním vstoupilo do povědomí
evropských archeologů a sběratelů v roce
1877, kdy zde bylo náhodně nalezeno přibližně 200 kusů zlatých mincí. Tento nález
doslova rozpoutal nekontrolovatelné drancování historicky cenné lokality skupinami
místních, převážně nezaměstnaných lidí.
Prostor oppida nemá klid ani dnes – navzdory přísným zákazům se totiž stále najdou jedinci, kteří na Hradiště vyrazí na lov
archeologických trofejí. Místo krumpáče si
přes rameno nesou moderní detektor kovů.
Dalších informace a zajímavostí jsou náplní projektu »Keltská Evropa«, který má
sloužit k prezentaci keltského dědictví jako
kulturního a ekonomického základu „první
sjednocené Evropy“. Přijďte se s projektem
seznámit přímo na zámek Nižbor, kde
vzniklo z iniciativy Středočeského kraje informační centrum. Můžete si zde popovídat
s keltským bojovníkem, který vás vyzkouší
z vašich znalostí. Jste zváni. Otevřeno je
denně od 9 do 18 hodin.
(rk)

Po naší oprav , bude vaše kolo létat.

Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah

CYKLOSERVIS VEVERKA

PODLAHÁĮSTVÍ PETR KOČÍ

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

Dlouholetá praxe, časová p izpůsobivost.
Bohatý výb r materiálů.

Tel: 311 584 577, 736 125 635

3. 9. Nový Jáchymov – Osov (15.15)
10. 9. Osov – Hýskov (15.15)

Někteįí įidiči nedbají
ani na nové značky
Vižina – V obci Vižina je nyní vybudováno nové dopravní značení, které
je doplněno o další dopravní značky.
Zastupitelstvu obce šlo především o
zvýšení bezpečnosti místních obyvatel, zejména dětí.
Po celé obci platí omezení rychlosti na
30 km v hodině. U autobusové zastávky byl
vybudován nástupní ostrůvek pro snadnější
nastupování do autobusu a zároveň zde bylo
instalováno zrcadlo. U přechodu pro chodce jsou reflexní značky. Na toto značení se
zastupitelstvu obce podařilo zajistit finanční
příspěvek z Fondu obnovy venkova. Polovina byla uhrazena z tohoto fondu a 50% z
rozpočtu obce. Pana starostu tíží, že jednu
novou dopravní značku již stačili vandalové
vracející se z diskotéky vyvrátit a poničit.
Někteří řidiči, převážně motocyklů, se stále
obcí řítí velkou rychlostí a je otázkou času,
kdy zde dojde k dopravní nehodě.
(jf)
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
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Náruč dostane přes sto tisíc korun
NA DOBŘICHOVICKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI DORAZILY DVĚ TISÍCOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dobřichovice – Na dva tisíce milovníků vína
zavítaly uplynulou sobotu na třetí ročník Vinařských slavností, jenž se konal v areálu dobřichovického zámku.

Slavnosti vypukly již v pátek večer neoficiální
částí, na které se sešli zástupci obce s pozvanými
hosty. Veřejná část začala v sobotu v deset ráno.
Na Křižovnickém náměstí byly stánky vinařů ne-

ustále v obležení místních i přespolních. Lidé měli možnost nejen koštovat stovky značek tuzemských i zahraničních vín, mohli si i na vlastní kůži
vyzkoušet zašpuntování a odšpuntování lahve na
čas, naplnit koštýř a nebo si mohli zazpívat spolu
s cimbálovou muzikou či Třehuskem. Nechyběli
ani šermíři či řemeslníci – na nádvoří své umění
předváděl například místní dráteník Petr Musil.
Pro nejmenší byly k mání pouťové atrakce: kolotoče, houpačky, skákací hrad. Sladkosti nabízela
perníkářka.
„Odhaduji, že během dne se na slavnostech vystřídaly na dva tisíce lidí,“ uvedl místostarosta obce Petr Kaplan. Úspěch podle něj sklidila i tradiční aukce vín. „Pro stacionář Náruč bylo vydraženo 103 tisíc korun,“ vypočetl Kaplan. Večer patřilo pódium cikánské kapele Točkolotoč, která roztančila davy přítomných.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje

Zloději ukradli ženě favorita

Řevnice – Osobní vůz Škoda Favorit byl odcizen v noci na 16. srpna pod hasičskou zbrojnicí v řevnické Selecké ulici.
Červený favorit byl ukraden mezi 19.45 a 6.00.
Pachatelé na ulici nenechali žádné stopy, podle
kterých by se dalo určit, jakou techniku ke krádeži použili. Auto s poznávací značkou PZJ 29 62
bylo uzamčené, řadící páka byla v poloze pro
couvání a zajištěna zámkem. Vozidlo za padesát
tisíc korun neměla majitelka (*1950) z ulice Čsl.
armády pojištěné proti krádeži.
(vš)

Muž se bál tchýně, a tak
si vymyslel přepadení

Řevnice - K přepadenému vyjížděli před
několika dny řevničtí záchranáři. Později se
ukázalo, že si muž přepadení vymyslel.
„Muž z Příbrami ve středních letech si zavolal
pomoc do míst mezi Řevnicemi a Mníškem pod
Brdy. Když služba na místo přijela, lékař
neshledal na pánovi žádná výrazná zranění,
takže byl ponechán na místě,“ řekl k případu
Bořek Bulíček. Příbraman si přivolal pomoc s
tím, že jej přepadli falešní policisté, obrali ho o
peníze, svázali a nechali v lese. Z pout prý ze
dostal sám. Vše ale nakonec bylo jinak.
Policisté zjistili, že si muž ze strachu z tchýně
historku vymyslel. Popíjel s přáteli, propil peníze a obava z návratu domů ho přivedla na myšlenku vykonstruovat přepadení. (šm)

Množství vzorků bylo k mání na Vinařských slavnostech v Dobřichovicích. Foto NN M. FRÝDL

Na hip-hopovém festivalu
Řevničtí ošetřili 130 raněných
Řevnice, Hradec Králové - Sto třicet raněných
ošetřovateli záchranáři z Řevnic na festivalu
HIP-HOP Kemp, který se konal od 19. do 21.
srpna na letišti v Hradci Králové.
„Pacienty byli nejčastěji velmi mladí lidé, kteří si
pod vlivem alkoholu přivodili různé tržné rány a
pohmoždění na nohou, rukou a hlavách. Některé
také udeřilo padající pódium,“ řekl NN šéf záchranářů Bořek Bulíček.
(šm)

Černošickou pouť déšť nepřekazil

NEDĚLNÍMU PROGRAMU KRALOVAL MISTR SVĚTA V OVLÁDÁNÍ BIČE
Černošice – Zájmu návštěvníků se těšila černošická Mariánská pouť, která se na prostranství
před tamním kostelem odbývala 20. a 21. srpna. Neohrozil ji ani déšť.
„Nově byly v programu ukázky Hip-Hop dance,
které sklidily velký úspěch,“ říká jeden z organizátorů akce, vedoucí černošického odboru kultury
Pavel Blaženín. Program byl pro návštěvníky, kterých podle něj dorazilo na tisíc, opravdu pestrý.
Nechyběl domácí folklorní soubor Pramínek, divadlo pro děti ani pouťové atrakce. „Nebývalý zájem byl letos také o výstavu zachycující historii
obce, kterou připravila Milena Křížová ve spolu-

V Zadní Třebani vyroste jurta
LITEŇŠTÍ VČELAŘI POŘÁDAJÍ DRUHÝ ROČNÍK MEDOVÉHO ODPOLEDNE
Zadní Třebaň - Druhý ročík Medového odpoledne se uskuteční 17. září od 12.15 ve Společenském domě v Zadní Třebani.
Medové odpoledne pořádají liteňští včelaři a komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis.
Má charakter kulturně-společenské akce, hlavním
jeho znakem je neoficiálnost, resp. nezávislost na
milosrdenství oficiálních subjektů. Patronát nad
letošním ročníkem převzal mistr světa v pěstování růží 1995 v Římě Josef Havel, povýšený do řádu duševního rytíře.
Medové odpoledne zahájí premiéra zhudebnění
textu Ervína Schulhoffa Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti, který je mottem
akce namířené proti snobismu, přisluhovačství,
podbízení a vyjadřuje pocity oficiálně nepodporované kultury.
Další část je věnována ukázkám tvorby a různých
aktivit, včetně diskuse s vystavujícími a účinkují-

* Veřejné zasedání řevnického zastupitelstva se
koná 12. 9 od 19.00 v sále Zámečku.
(pš)
* Nižší tržby očekává letos karlštejnská radnice z
provozu obecního kempu. NN to řekl starosta obce Miroslav Ureš. „ Počasí kempům nepřálo,“ tvrdí Ureš. Ten očekává, že obecní kasa získá letos
asi o 300 000 méně než vloni, kdy se vydělalo
milion a půl. „Přesto jsme na tom lépe než jinde.
Kemp je díky hradu navštěvován i v nepříznivém
počasí,“ míní starosta.
(pš)
* První ročník Slavností trubačů, který se konal
v Hlásné Třebani, měl úspěch. „Vzhledem k tomu, že radnice vše uspořádala ve vlastní režii, přišla nás akce ne na předpokládaných 34 000, ale
jen na 14 000 Kč,“ řekla NN tajemnice obecního
úřadu Ilona Gartová. Historické slavnosti kladně
hodnotil i starosta Vnislav Konvalinka.
(šm)
* Zraněnou řidičku z osobního auta Škoda 120
zdeformovaného po nehodě vyprošťovali 14. 8.
večer hasiči z Řevnic. Pomocí hydraulických nůžek odstřihli dveře, sloupek a sedačku. Poté ženu
vyprostili a předali záchranné službě.
(vš)

cími. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se
s výrobou svíček ze včelího vosku, medovým pečivem, s básníky, spisovateli, výtvarníky, hudebníky a badateli v oblasti alternativní kultury. Přímo
na místě bude postavena jurta. Vedle heraldika a
vinaře bude přítomen známý botanik Václav Větvička, výrobce dýmek, představitelé sdružení Za
pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti i řimsolog.
Včelařství bude věnována přednáška včelaře Radka Hubače Využití včelích produktů v prevenci a
léčbě, ochutnávka a prodej medu a medoviny. Medové odpoledne završí koncert z děl českých mistrů souboru Harmonia Mozartiana Pragensis, jehož
manažerem je včelař a fagotista Luboš Fait, organizátor akce. Koncert ozdobí premiéra první skladby s včelí tématikou, jejímž autorem je profesor skladby na Hudební fakultě AMU, včelař Ivan
Kurz.
Luboš FAIT

práci s odborem kultury,“ uvedl Blaženín. Po deštivé pauze se nakonec konala i večerní zábava, při
které zahrály kapely Deliqent a Timudej.
„Pochvalovali si, že zahráli lépe než na velkém
festivalu v Trutnově. Do rytmu zmíněných kapel
se na pódiu svíjela i břišní tanečnice. Po tancovačce ještě skauti promítali filmy, které natočili, a
tak program skončil až o druhé ranní.“
Nedělnímu programu kraloval mistr světa v ovládání biče Pavel Votápek a velký Bigband orchestr
Václava Zelinky.
„Atmosféra na pouti byla výborná,“ komentoval
akci Blaženín.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Policie chytila zloděje,
kteří vykradli prodejnu
Zadní Třebaň, Chodouň – Zloděje, kteří se
počátkem srpna vloupali do prodejny Jednoty
v Zadní Třebani, zadrželi policisté.
Policisté ze Zdic spolu se psovodem zadrželi
muže a ženu 17. srpna, tedy deset dní po jejich
vloupání v Zadní Třebani. Tentokrát se dvojice
před třetí hodinou ranní pokusila vloupat do prodejny v obci Chodouň, kam oba přijeli osobním
automobilem Škoda Forman. Zatímco se muž
vloupal do prodejny, žena hlídala venku. Díky
zásahu policistů však z prodejny nestačili nic
odcizit. Z vyšetřování vyplynulo, že dvojice má
na svědomí během posledních dnů krádeže i v
jiných středočeských obcích. Jen z prodejny v
Zadní Třebani první srpnový víkend odnesla kartony cigaret a lahve rumu za 40 000 Kč.
Policisté už dvaačtyřicetiletého muže z
Pelhřimova a o šest let starší ženu z Nymburka
obvinili. (pš)
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Školáci vyrazili na Týřov i do Prahy
ZADNOTŘEBAŇSKÉ DĚTI PUTOVALY NA KARLŠTEJN V PŘEVLEKU ZA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Nový školní rok právě začíná. Dopis popisující
konec toho minulého v zadnotřebaňské málotřídce redakci poslala její ředitelka.
(NN)

stev naši borci vybojovali 2. místo a vítězství jim
uniklo jen o vlásek. Třeťáci a čtvrťáci si mohli
zvolit cíl svého posledního výletu. A ejhle - vybrali si Karlštejn. Převlečeni za významé osobnosti českých dějin důstojně kráčeli po žluté turistické značce přes les ke hradu. Po vystoupání na
hradní nádvoří se stali terčem mnoha fotoaparátů
cizích návštěvníků. Prohlídka krásné stavby je
nadchla, v podhradí se setkali s kovářem, který v
ohni tavil kov a mohutným úderem z něj razil pamětní mince. Potkali tam i známého sokolníka, u
něhož se mohli vyfotit s dravcem na ruce.
Jedním z posledních školních úkolů bylo malování zámku Svinaře. Pan Nosek vyhlásil soutěž Kovář očima dětí. Namalované obrázky jsme donesli
do Svinař. Navrch jsme přidali zámek na velikém
papíře, který namalovalo asi 7 malých výtvarníků.
Tolik se líbil, že byl vystavený po dobu Svinařského řetězení jako kulisa na pódiu. Vyhlašovali zde
i vítěze výtvarné soutěže. Druhé místo si odnesla
Kristýna Doušová z Hlásné Třebaně.
Rozdali jsme vysvědčení, opekli buřty na zahradě
školy a hurá na prázdniny!
Božena MUSILOVÁ, ředitelka ZŠ a MŠ

Zadnotřebaňská školní budova i okolí se postupně
mění. Před dvěma roky se schovala pod novou střechu, vloni dostala nová okna v přízemí, před časem na svahu za budovou vyrostlo krásné hřiště na
košíkovou, vybíjenou i volejbal. Mění se zbylá
okna v patře, budova se maluje. Krásný vzhled vzdělávacího zařízení podporují pečlivě stříhané
trávníky i ostatní zeleň. Vše je zásluhou výborné
péče obecní rady a pracovníků obecního úřadu.
Vedení školy i školky již připravuje nově koncipovanou výuku, v níž bude kladen větší důraz na
aktivitu dětí, budou víc podporovány spontánní
projevy. Trend je to správný, je však mnohem náročnější na učitele. Musí připravit výuku tak, aby
byla pestrá i zajímavá a aby si z ní děti odnesly trvalé vědomosti, dovednosti i návyky.
Stromy byly větší než děti
Jak děti prožívaly konec minulého školního roku,
než se rozběhly za prázninovými radovánkami?
Mateřskou školu navšívilo poslední z deseti letošních divadélek. Herci měli »nabito« - pravidelně
se totiž zúčastňují děti z okolních školek. Školka
se vydala na Městskou horu do Berouna za »medvídky« z večerníčků Vojtou, Kubou a Matějem.
IZV Beroun pro malé uspořádal soutěž s názvem
Strom. Zadnotřebaňští uspěli s papírem kašírovanými obry. Některé stromy byly mnohem větší,
než děti. Odvážní předškoláci přenocovali ve
školce. Školní děti občas své mladší kamarády navštěvují, poslední školní den se však malí bráškové a sestřičky podívali se svými rodiči, jak ti větší
dostávají vysvědčení.
Než se k němu školáci dopracovali, čekalo je
mnoho práce. Uzavíralo se 10 lekcí plavání v berounském bazénu. Polovina školy se vydala na třídenní výlet do Skryjí a na Týřov, vedena týmem
učitelky Moniky Mazúrové. Děti se vrátily nadšené. Ještě před tím prvňáci a druháci vyjeli do
Prahy. Prohlédli si Muzeum hraček na Pražském
hradě, ohromil je čtyřmetrový mamut na výstavě

Bonbónkem navíc byly
hlášky dětských diváků...
Mám to štěstí, že mám ve vašem kraji přátele, a
tak k vám mohu přijet občas na návštěvu. V
Lesním divadle v Řevnicích jsem byla poprvé
právě tehdy, když dávali muzikál Limonádový
Joe. Mám další štěstí, že jsem divák, který nevidí do zákulisí, ale jen na jeviště a do hlediště.
Bavila jsem se a měla radost, protože existují
lidé, kteří věnují čas tomu, aby udělali potěšení
sobě i ostatním. V hledišti seděli zmoklí diváci
pod deštníky a radovali se až do konce. A to
lilo a lilo! Bonbónkem navíc byly hlášky dětských diváků: Hele strejda Karel na někoho střílí! nebo: Máma pije pivo, ale ona ho přece
nerada! Až budu chtít dokonalost, obleču si
hodobóžové šaty a půjdu do Národního divadla. Jenže to mi pak nebude tak veselo. Ahoj a
díky! Magda MÜHLENKAMPOVÁ, Praha

Stačí pár aktivních »blbců«
a dá se udělat dobrá věc

Zadnotřebaňští školáci navštívili hvězdárnu na
pražském Petříně.
Foto Petr MUSIL
obrazů Zdeňka Buriana v jízdárně.
S třeťáky a čtvrťáky se na výstavě těsně minuli, jejich trasa vedla přes petřínskou Štefánikovu hvězdárnu, kde pozorovali skvrny na Slunci, zhlédli
pořad o sluneční soustavě, viděli výstavu kosmických skel - vltavínů a nezapomněli vystoupat na
Petřínskou rozhlednu. Kromě stověžaté Prahy bylo vidět i řadu hor na severozápadě. Děti poznaly
Říp, Milešovku, Sedlo, Lovoš, Bezdězy i Ještěd.
V dáli se rýsovala tmavá hradba Krušných hor.
Můžeme připomenout i účast zadnotřebaňských
školáků na turnaji ve vybíjené v Litni. Z pěti druž-

Bydlím v Hlásné Třebani přes šest let a za tu
dobu už jsem byl Mikulášem, svatým Josefem,
velkostatkářem a nyní Karlem IV. Na jednu stranu jsem rád, na druhou si tak trochu připadám
jako obecní šašek. Ale snad není tak špatné být
šaškem a vytvářet lidem úsměv na rtech... Je to
rozhodně lepší než je rmoutit a rozplakávat!
Slavnosti trubačů, které se v Hlásné Třebani konaly v polovině srpna, se vydařily. Bylo to hezké
odpoledne. Opět ukázalo, že stačí nápad, pár
aktivních »blbců« schopných všeho a dá se udělat dobrá věc. Zdá se mi, že jsem ve svých převlecích šel kvalitativně nahoru, ale protože mne
to baví, rád se stanu čímkoli jiným. Velký dík a
uznání všem,kteří se na přípravě Slavností trubačů podíleli! My, Karel IV., král český a císař
římský - Pavel KOTÍK, Hlásná Třebaň

Nevíte, kde se zeměkoule otepluje?
V ZADNÍ TŘEBANI JE K DOSTÁNÍ KNIHA O DOLNÍ BEROUNCE
Pro třebaňské spoluobčany mám zprávu, že na
hřbitově je vše připraveno k používání elektrického čerpání vody ze studně – už pouze čekáme, až
rozvodné závody dodají elektroměr.
Připomínám uhrazení poplatku za odpady na rok
2005! Platit je možné i na OÚ.
Na obci je k mání knižní novinka Dolní Berounka
autorů M. Holečkové a O. Dvořáka. Představuje
všechny obce a města od Tetína po Radotín včetně fotografií zajímavých objektů a míst. Forma
volného vyprávění činí knihu zajímavou a čtivou.
Prosím ty, kteří používají veřejné informační plochy k pozvánce na kulturní nebo sportovní akce:
Buďte ohleduplní! Plakáty vyvěšujte pouze v jednom provedení a pouze na místa, kde již není
aktuální inzerce. Stává se, že jsou tyto akce vyvěšeny několikrát se stejným termínem konání a tím

zabírají místo těm ostatním. Za vyvěšení se nic
neplatí, tak nechte místo také pro jiné.
Drobné opravy – nedodělky vzniklé při výměně
oken ve škole byly odstraněny, bylo vyměněno lino na podestě do 1. patra a jeden již nefunkční
bojler na TUV, opraven odpadní svod z WC v 1.
patře a doplněny žaluzie do kanceláře hospodářky
školy. Škola i školka je připravena na nový školní rok. Přeji dětem, aby se jim tam líbilo a dostávaly jen samé dobré známky.
Děkuji učitelskému sboru a provoznímu personálu za přípravu a úklid po výměně oken a malování objektu.
Mějte se hezky a jedna otázka navíc do ankety
NN: Vinou ozónových děr se prý zeměkoule neustále otepluje – nevíte kde?
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Středočeskou Vesnicí roku je Pravonín
ROZHOVOR S PŘEDSEDOU HODNOTITELSKÉ KOMISE, STAROSTOU LETŮ JIŘÍM HUDEČKEM

Střední Čechy - Letošní středočeskou Vesnicí roku byla v polovině
srpna vyhlášena obec Pravonín na
Benešovsku. Rozhodla o tom devítičlenná hodnotitelská komise, v
jejímž čele stál Jiří HUDEČEK,
starosta Letů, které stejné ocenění
získaly před dvěma lety.
Proč vyhrál právě Pravonín?
Při výběru se hodnotí vše: infrastruktura, zeleň, společenský život...
Když jsme to vzali všechno komplexně, byl Pravonín nejlepší. Mě
zaujal už vloni. Má nádhernou náves
s obrovskou kaštanovou alejí, na jejímž konci je kostel. Zaujal mě jejich

Kdo letos uspěl
Středočeská Vesnice roku 2005:
Pravonín (Benešov)
Modrá stuha za společenský život:
Bratčice ( Kutná Hora)
Bílá stuha za činnost mládeže:
Kondrac (Benešov)
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí: Neustupov (Benešov)
Diplom hejtmana Středočeského
kraje »Místo v Evropě«: Nový
Jáchymov (Beroun)
Diplom za aktivní společenský
život v obci: Hýskov (Beroun)

Předseda hodnotitelské komise Jiří Hudeček, hejtman Petr Bendl a starosta
Pravonína Ladislav Hejný (zleva).
Foto Michaela FEURAISLOVÁ
obecní znak i skvělý pan farář...
Bylo těžké určit vítěze?
Určitě. Je pravda, že některé vesnice
člověk v duchu vyřadí hned. Ale na
druhou stranu vesnic, které by si zasloužily vyhrát, je také mnoho. Rozhodnout je ale třeba.
Kdo v konečné fázi určuje, komu

titul Vesnice roku připadne?
Letos to dopadlo dobře: Z devíti členů komise jich sedm hlasovalo pro
Pravonín.
Zdá se, že ubývá obcí, které mají zájem se soutěže zúčastnit... Proč?
Neřekl bych, že jich je o tolik méně.
Vloni jich bylo čtyřiadvacet, letos

Starosta Hudeček si oddechl...
STŘEDOČESKÝ RADNÍ ANTONÍN PODZIMEK PÍŠE PRO NAŠE NOVINY
Hejtman Petr Bendl a předseda hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2005 Jiří Hudeček předali 18. srpna v Pravoníně ocenění vesnicím, jež
se letošního ročníku soutěže zúčastnily. Zvítězil
Pravonín, půvabná vesnice poblíž Vlašimi.
O úspěchu Pravonínských nerozhodl jen vzhled
jejich domova, ale především aktivita zdejších občanských sdružení (fotbalisté, ženy, hasiči atd.),
obecního zastupitelstva a obecního úřadu. Zelenou stuhu za péči o životní prostředí a zeleň získala obec Neustupov (u Votic), modrou stuhu za
společenský ruch získala obec Bratčice (u Čáslavi), bílou stuhu za činnost mládeže si odnesla
obec Kondrac (okres Benešov). Fulínovu cenu za
květinovou výzdobu získala obec Mcely z okresu
Nymburk, cenu za činnost obecní knihovny obec
Slabce (okres Rakovník). Středočeši navíc na rozdíl od jiných krajů udělovali letos poprvé ještě

zcela nové ocenění - tzv. Místo v Evropě za schopnost »sáhnout si« na peníze z fondů Evropské
unie. Toto ocenění získala obec Nový Jáchymov z
okresu Beroun. Zdejší radnice se starostkou Ivou
Kinclovou dokázala za peníze z programu SAPARD velmi citlivě rekonstruovat nejstarší budovu v obci, kde vzniklo několik pěkných bytů.
Z okresu Praha-západ letos soutěžila pouze obec
Kosoř (starosta Karel Kindl), ale k metám nejvyšším se přes velké úsilí neprobojovala.
Symbolickou cenu hodnotitelské komise si odvezl
František Košata, starosta maličké vísky Drahňovice s pouhými šedesáti dvěma obyvateli, která leží poblíž Českého Šternberka.
Myslím, že Jiří Hudeček, který se předsednictví
komise věnoval velmi zodpovědně, si po slavnostním vyhlášení výsledků upřímně oddechl.
Antoním PODZIMEK, radní Středočeského kraje

dvacet dva. Některé se nepřihlásí,
protože před tím neuspěly, ale zase
přibudou jiné. Laťka byla dána skutečně hodně vysoko. Už nestačí jen
mít pěkně upravenou náves. To se
počítá skoro jako samozřejmost.
Současné obce žijí spolky, pěveckými sbory, a to je dostává dopředu. V
příštím roce by organizaci už nemělo dělat ministerstvo pro místní rozvoj, ale krajský úřad. Uvidíme, jak
se to na účasti odrazí.
Jsou patrné změny v obcích?
Je to obrovský posun. Například takový Hýskov u Berouna. Ještě vloni
to u nich zejména kvůli povodním
vypadalo dost neutěšeně. Letos jsem
zaznamenal obrovský skok. Zlepšení
je znát v mnoha obcích.
Budete členem komise i příští rok?
Ještě nevím. Je to obrovská zkušenost, ale současně je to časově velmi
náročné. Pokud mě ale kraj osloví,
abych zůstal, asi to vezmu.
Praha-západ letos měla jen jediné
želízko v ohni. Není to málo?
Z Prahy-západ se přihlásila pouze
Kosoř. Přitom podle mě jsou tu vesnice, které by mohly pomýšlet na
dobré umístění, mají co ukázat.
Které například?
Nebudu jmenovat, abych na někoho
nezapomněl.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Dvě řevnické ulice čeká
v září rekonstrukce
Řevnice – Hned dvě řevnické ulice –
Masarykovu a Komenského – čekají v září
velké rekonstrukce. Řidiči proto musejí
počítat s omezením dopravy.
Celkové rekonstrukce se dočká Masarykova
ulice, na kterou město získalo několikamiliónovou dotaci. Ulice připomínající nyní spíše tankodrom vede totiž k průmyslové zóně. Grant ve
výši 18,5 milionů má zahrnout nejen výstavbu
kanalizace, vodovodu, ale i nový povrch.
„Práce by měly začít v září. Silnice pak bude
po částech uzavírána,“ uvedl starosta Miroslav
Cvanciger s tím, že řidiči budou moci uzavřenou trasu objíždět po Mníšecké. Termín dokončení stavby je plánován na srpen příštího roku.
V září by měla začít i oprava povrchu
Komenského ulice. Kdy přesně ale začne, starosta Řevnic zatím neví. (pš)

Na vinobraní cizincům zazpívá Pavel Vítek
DO KARLŠTEJNA NA TRADIČNÍ OSLAVU VÍNA PŘIJEDOU VÝPRAVY Z ITÁLIE, FRANCIE A NĚMECKA
Karlštejn – Tři početné zahraniční delegace ze
spřátelených obcí Francie, Německa a Itálie se
zúčastní letošního ročníku karlštejnského vinobraní. V dobovém kostýmu poprvé vystoupí
zpěvák Pavel Vítek.

Ureš podepíše s Francouzi
smlouvu o spolupráci
Karlštejn - Oslavy vinobraní zpestří slavnostní
ratifikace smlouvy o spolupráci mezi
Karlštejnem a francouzským Althen des Paluds.
Dohodu o spolupráci s francouzským městem
podepíší Karlštejnští poslední zářijovou neděli
za účasti delegací dalších dvou spřátelených
měst z Německa a Itálie. Slavnost se uskuteční
v 10.00 v místní sokolovně. „Počítám, že akce
bude trvat déle, neboť se bude překládat do
všech čtyř jazyků,“ uvedl starosta Karlštejna
Miroslav Ureš, jenž očekává návštěvu až 150
lidí. Po akci čeká na hosty slavnostní oběd a
prohlídka hradu. Francouzské družební městečko, které leží nedaleko věhlasného Avignonu,
navštívili Karlštejnští letos v květnu. (pš)

Velkolepé oslavy vinobraní se letos budou odbývat 24. a 25. září. Po celý den budou Zlatou stezku vedoucí ke hradu lemovat taneční soubory,
hudební skupiny, rozlévat se bude víno i burčák.
Neměl by chybět ani ten vyrobený z místních
hroznů. A to i přesto, že vinařům příliš nepřeje počasí. „Červenec za moc nestál. Část hroznů je nahnilá. Teď bychom potřebovali, aby svítilo sluníčko a nepršelo,“ řekl Robert Žára z Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně.
Hlavní program začne v sobotu po poledni u vinařské stanice, kde se bude řadit průvod. Tak jako
vloni v něm půjde velbloud, poddaní, vinaři, zbrojnoši. V čele s Karlem IV. se ve 13.30 vydá na
hrad. „Tam Karel IV. uvítá naše zahraniční delegace a Pavel Vítek zazpívá píseň z muzikálu Noc
na Karlštejně,“ řekl starosta obce Miroslav Ureš s
tím, že na nádvoří budou nejen pro cizince k vidění souboje a taneční vystoupení. „Z italského
Montecarla přijede celý autobus, dalších 40 lidí
bude z francouzského Althen des Paluds, z německého Mylau dorazí 12 lidí,“ komentoval
zahraniční účast Ureš. V 17.15 z hradu vyjde císař
s doprovodem zpět mezi poddané, tečkou za celo-

denním programem bude ve 20.30 ohňové představení mágů a fakírů na hradě
Za karlštejnským mostem bude po celý den královské ležení, v 11.00 a 16.00 se tu bude odbývat
rytířský turnaj.
Pavla ŠVÉDOVÁ
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»Dvojčata« mám pořád v srdci!

ANNA MORAVČÍKOVÁ VZPOMÍNÁ NA SVĚTOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM, JEŽ V ROCE 2001 ZNIČILI TERORISTÉ
Před čtyřmi roky - 11. září 2001 zničili arabští teroristé Světové
obchodní centrum v New Yorku. V
troskách do té doby nejvyšších budov světa zahynuly tisíce lidí. Anna MORAVČÍKOVÁ z Prahy znala World Trade Centrum velmi
dobře - byla zaměstnankyní jediné
české firmy, jež tu měla kanceláře.
V původním článku pro Naše noviny vzpomíná na pobyt v New
Yorku.
(mif)
D-data, Inc., World Trade Center,
Suite 2225, New York City. Na této
adrese jsem prožila dva »horké« letní měsíce 1997 jako zástupce jediné
české firmy ve Světovém obchodním
centru. V nejstarší části Manhattanu
jsem se ocitla shodou okolností a
štěstí. Ale možná to byl i osud.
New York vypadá úplně stejně jako v
časopisech a na pohlednicích. Obrovský, hlučný, pulzující, nabitý
energií. Vše je tu »no problem«. Pokud chcete vidět všechny národnosti
světa, jeďte taxíkem. Jako v sauně se
cítíte, když nefunguje klimatizace.
Kdo nežvýká, není New Yorkerem.
Tisíce tváří jednoho města.
Tempu se musíte přizpůsobit
Když se člověk stane zaměstnancem
české firmy v New Yorku, musí se
přizpůsobit tempu města i vzhledu
obyvatel Manhattanu. Typického businessmana/ku poznáte lehce - kravata přehozená přes rameno, tenisky
k dámskému kostýmku. Právě tady
platí nejvíc: Čas jsou peníze!

Autorka článku v posledním, sto prvním patře Světového obchodního centra v New Yorku.
Pravým newyorským »rozjezdem«
byl ranní přesun zaměstnanců stovek
firem Světového obchodního centra.
Do unifikovaného davu nebylo složité se začlenit a splynout tak v dav
mnoha barev a vůní. Stačilo svižné
tempo, v ruce kelímek s kávou, ID
kartu na krku a široký »americký«
úsměv. Všudypřítomné osoby černé
pleti s vysílačkou v ruce naznačova-

Krásná nová kola za ceny ještě krásnější

V

ly, že jsem se už ocitla v útrobách
rozsáhlého komplexu Centra. Teď
jen najít správný výtah a projít kontrolou vstupních karet. Ale ani pak
nebylo vyhráno. Jednotný vzhled
všech pater a vstupních dveří často
proměnily příchod do zaměstnání ve
velkou hru na schovávanou.
Naše »mise« působila ve 22. patře.
V newyorských podmínkách to znamenalo, že před námi i za námi nebylo vidět nic, jen šedý mrakodrap.
Pro lepší výhled bylo třeba vyjet do
101. patra (první čtvrtek v měsíci
zaměstnanci zdarma!). Deset miliónů obyvatel velkoměsta bylo jako na
dlani. Euforii z výšky a z výhledu rušily jen zalehlé uši z výtahu.
Ale zpátky na zem, tedy spíše do 22.
patra, do místnosti číslo 2225. Původní české osazenstvo kanceláře se
po pár týdnech pobytu rozrostlo o
Američana. Frank (slangově Ferda)
byl netypický Amík s nevalnou znalostí PC, slabostí pro Kafku a černým anglickým humorem. Možná
právě proto se pracovní stresy zvládaly s relativním nadhledem. To ale
jen do doby, kdy jsme se seznámili s
Mr. Silvermanem. Tento bodrý chlapík, stále velmi neformálně oblečený, byl náš hlavní účetní. Jeho dlouhé monology, pro mě naprosto nesrozumitelného tématu, vždy končily
oblíbeným: „Don’t worry and take it
easy, Anna!,“ což bylo skoro jediné,
čemu jsem rozuměla. Avšak všudy-

Foto ARCHIV

přítomným přístupem k věci ve stylu
»nic není nemožné« jsme vyhráli
nad horami papírů, šeků a čísel.
Pracovní vytížení bylo kompenzováno zážitkem polední pauzy. Odbitím
12. hodiny se opět zaplnily výtahy a
eskalátory, dámy si nasadily tenisky
a okolní čínská, italská, thajská i
americká bistra se zaplnila. Těm pomalejším nezbývalo nic jiného, než
vychutnat oběd z plastového talířku
u fontány před Centrem. To byl samozřejmě můj případ. Mělo to své
kouzlo! Nejbližší stánky s rychlým,
a většinou lahodným občerstvením i
trh na malém náměstí vždycky nabízely pestré polední menu. Posedět na
lavičce s Indem v turbanu a popřát
dobrou chuť pohlednému mladíkovi
černé pleti, to nikdy nezevšední.
Každý den přinesl něco nového, překvapujícího, obohacujícího.
Zamilovala jsem se hned!
Světové obchodní centrum už nestojí. Zpráva o zničení dvou věží šokovala celý svět. Mě o to víc, že s
»dvojčaty« mám spojený důležitý
kus života. Byly dominantou města a
zůstávají dominantou mého srdce.
Celý svět v 6 374 ulicích, to je New
York. Každý, kdo jej navštívil tvrdí:
„New York budete milovat, nebo nenávidět.“ Já se hned zamilovala! Už
jsem se dvakrát vrátila a vždy jako
domů. Doufám, že návratů bude víc.
Anna MORAVČÍKOVÁ
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Parní vlak pojede v sobotu 17. září
NOSTALGICKÁ JÍZDA NA TRASE KARLŠTEJN - ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE SE NERODÍ SNADNO

Podbrdsko - Parní vlak na trase
Karlštejn - Zadní Třebaň - Lochovice pojede v sobotu 17. září.
Plánovaná jízda parního vlaku z
Karlštejna do Zadní Třebaně a do
Lochovic se letos nepřipravuje snadno. Organizátorům se nepodařilo sehnat sumu, kterou požadovaly za jízdu České dráhy. Jiná z nabídek sice
byla za mnohem nižší cenu, ale parní
lokomotiva by byla k dospozici až
koncem října.
Nakonec tedy zvítězila nabídka Klubu železničních cestovatelů, který
jízdu nabídl za necelých 110 tisíc.
Jedná se o častku, kterou samozřejmě nemají NN k dispozici. Jednají
proto s jednotlivými obcemi a poten-

šidla z čarodějné 5. bé.
Organizátoři přivítají kromě sponzorů i další nabídky jezdeckých spolků
případně dobové četnické hlídky.
Co si přát více? Snad jen odpovídající počasí a ještě nějaký ten příspěvek.
Josef KOZÁK, (mif)

Naše noviny vám nabízejí
profesionálně zpracovanou
videokazetu

PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní
Třebaň - Lochovice
18. září 2004

V Litni budou sloužit
mši za J. Novotnou
Liteň – Mše za věhlasnou pěvkyni
Jarmilu Novotnou bude sloužena
17. září v liteňském kostele.
K 98. výročí narození sopranistky a
hvězdy metropolitní opery Jarmily
Novotné, jež byla manželkou jednoho z posledních majitelů liteňského
panství Jiřího Daubka, se koná 17.
září. Podle řevnického faráře Roberta Hanačíka je začátek plánován na
14.00. „Po mši zveme členy Společnosti Jarmily Novotné a další hosty
na posezení do muzea,“ řekl starosta obce Karel Kliment, jenž si pochvaluje spolupráci »své« obce s církví. „Dala nám k dispozici faru, kde
se muzeum nachází. Chceme proto
jejím zástupcům poděkovat,“ říká.
Muzeum bude o víkendech přístupné v září vždy od 10 do 17.00, od
října bude zavřeno.
(pš)

* císař František Josef I.
* program ve stanicích
* hasiči s dobovou stříkačkou
* turisti * vodníci * Třehusk
* délka 30 minut, cena 300 Kč

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

STYLOVÍ PRŮVODČÍ. Při loňské jízdě parního vlaku se v rolích průvodčích
představili Jan Zavadil a Josef Jahelka (zleva).
Foto Bohumil KŘEČEK
cionálními sponzory na Podbrdsku a
v Dolním Poberouní o příspěvcích.
Jízda nicméně bude: v sobotu 17. 9.
vyjede, stejně jako vloni, parní lokomotiva z Karlštejna směrem na Zadní Třebaň a dále na Lochovice.
Program, který jízdu vlaku doprovodí, bude vycházet z historie trampin-

gu na Podbrdsku za první republiky.
Nebude chybět ani skupina Třehusk,
která svými písničkami cestující obveselí, v jednání je i účast vodníků z
Leče, liteňské chasy, osovských hasičů a Turistů severních svahů Brd.
Na pohádku do Lesního divadla v
Řevnicích pozvou děti i dospělé stra-

Rozhlednu navštívily stovky turistů
Z VYHLÍDKOVÉ VĚŽE NA BRDSKÝCH HŘEBENECH JE VIDĚT JEŠTĚD I TEMELÍN
Malý Chlumec – Stovky turistů o
prázdninách navštívily nově zpřístupněnou rozhlednu na Studeném. Naposledy uplynulou sobotu.
Znovu se vyhlídka turistům otevře
zřejmě až na Nový rok.
Je sobota 21. 8. po poledni. Na lesní
cestě nad obcí Malý Chlumec vedoucí k rozhledně si člověk připadá
téměř jako na Václavském náměstí.
Vjezd do lesa blokují auta, po červené značce šlapou do kopce desítky
turistů a cyklistů.
Stejně živo je i před rozhlednou, která je obsypána bicykly. Lavice pod
dřevěným přístřeškem jsou zaplněny
do posledního místečka.
Výstup na původně měřící věž, která
byla postavena pro potřeby zeměměřičů v roce 1942, je na vlastní nebezpečí. Vyšplháte-li po dřevěných
schodech více než 17 metrů a budete-li mít štěstí na počasí, naskytne se
vám překrásný výhled do kraje.
„Rozeznal jsem Ještěd, Temelín
jsem měl jako na dlani,“ pochvaloval
si rozhled Petr Křížek z Hlásné
Třebaně.

„Ještě bychom chtěli pokácet pár
stromů, aby byl vidět nejen Karlštejn, ale i Žebrák a Točník,“ vysvětluje Josef Frajer, který měl předminulou sobotu na Studeném »službu«.
„Před týdnem jsme tu za jediný den
napočítali sedm stovek lidí,“ řekl
Frajer s tím, že rozhlednu si již prohlédl i autor knih o rozhlednách Vladimír Pohorecký. „V dalším díle o
naší rozhledně napíše,“ dodal Frajer.
O návštěvníky se staral s chotí Ivou.
Zatímco ta obhospodařovala občerstvení, Josef udržoval oheň. Na rozhledně si totiž kromě pohlednic věže
můžete zakoupit i domácí klobásy.
Na veřejném roštu si je pak opečete.
O tom, že po dřevěných schodech
míří vzhůru na ochoz lidé z nejrůznějších končin, svědčí i zápisy v pamětní knize. Jsou tu děkovné vzkazy
od lidí z blízkého i dalekého okolí a
dokonce až ze zámoří. „Je hezké, že
jste opravili tenhle krásný kousek
naší země,“ píší manželé Karel a Růžena Kulhaví ze Spojených států
amerických.
Od září bude rozhledna pro veřejnost

Farma Homolka
prodává

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

Třebaňští zahrádkáři
míří na sever Čech
Zadní Třebaň – Zájezd do severních Čech pořádají zadnotřebaňští zahrádkáři. Prohlédnou si skalní hrad ve Sloupu, zámky v Benešově nad Ploučnicí i známou Panskou skálu.
Na výlet do kraje mezi Českým středohořím a Lužickými horami se Třebaňští vydají v sobotu 10. září brzy
ráno. Na trase je čeká zastavení ve
Sloupu v Čechách, kde si prohlédnou hrad vytesaný v pískovcové skále obývaný kdysi poustevníky, či u
známé Panské skály připomínající
obří varhany.
„Na náměstí v Benešově nad Ploučnicí zůstaneme překvapeni bělostně
svítící architekturou obou zámků. V
horním je unikátní expozice výtvarného umění staré Číny, v dolním je
dokumentován život drobné šlechty,“ uvedl organizátor zájezdu Stanislav Šíma.
(mif)

Řevnický zloděj
skončil za mřížemi

Nově zpřístupněná rozhledna na
Studeném vrchu.
Foto ARCHIV
opět uzavřena. Důvod? „Žádali nás o
to myslivci. Začíná říje, a tak chtějí
mít v lese klid,“ vysvětluje Stanislav
Ježdík, jeden ze členů Turistů severních svahů Brd, kteří se o zpřístupnění rozhledny zasloužili. Podle něj
by rozhledna měla být opět otevřena
na Nový rok. „Uvažujeme o tom, že
ji zpřístupníme i na Silvestra,“ dodal.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice – Jen měsíc policistům
unikal pachatel vloupání do rodinného domu v Řevnicích z 15. 7.
Nyní už čeká na uvalení vazby v
cele předběžného zadržení.
Do domu ve Škroupově ulici se zloděj dostal sklepem 15. 7. kolem
22.30, když majitel spal. Z peněženky vytáhl 300 a na nočním stolku
odcizil dalších 16 500 Kč. Poté byl
majitelem vyrušen a utekl. Poškozený ho sice nepoznal, při útěku ale
lupiči vypadla z kapsy peněženka s
doklady. Policie po něm vyhlásila
celostátní pátrání, peníze však stihl
utratit. Muž s trvalým bydlištěm v
Sádecké ulici v Řevnicích sice podle
svého otce odjel, 18. 8. ho ale policisté objevili na řevnické poště mezi
zákazníky. Podle policisty Michala
Kozáka jde o jednu z osob, které v
minulém roce uskutečnily několik
vloupání do domů v Řevnicích a
který byl jako poslední ještě na svobodě.
(vš)
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Lety »jedou«, Řevnickým se nedaří
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLO FOTBALISTŮM MUŽSTVEV NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Mistrovské fotbalové
boje nabírají obrátky. Zatím se
velmi daří především týmu Letů.
OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
NIŽBOR A - OZT B 7:1
Branka OZT: Břížďala
Již ve 3. minutě byl stav 2:0 pro domácí. Ostrovan podal slabý výkon,
nechával soupeři hodně prostoru a
ten toho využíval. Poločas byl 4:0 a
obraz hry se nezměnil ani po změně
stran.
(Mák)
ŽEBRÁK - OZT A 2:1
Branka OZT: Bacílek
Domácí byli zkraje lepším týmem,
ale k vážnému ohrožení branky Ostrovanu se nedostali. Hosté později
hru vyrovnali. V úvodu druhého dějství dostali Žebrák pod tlak, ale šance ke vstřelení gólu nevedly. O osudu utkání rozhodla poslední desetiminutovka. Nejprve Bacílek úspěšně
zakončil průnik, ale pak se z hranice
velkého vápna trefil domácí útočník
a katastrofální závěr pro Ostrovan
dovršila další branka Žebráku ze skrumáže na malém vápně.
(Mák)
OZT A – TETÍN A 4:1
Branky: Bacílek 2, Prušinovský 2
Ostrovan konečně zabral na plné obrátky a Tetín může být rád, že odjel
jen se čtyřbrankovým přídělem. Bacílek neproměnil penaltu.
(Mák)
OZT B – NOVÝ JÁCHYMOV 7:2
Branky: Hrubý 4, Břížďala, Bacílek, Moravec
B-mužstvo posílené o několik hráčů
z prvního týmu dominovalo a připsalo si první tři body.
(Mák)
SK ŘEVNICE
ŘEVNICE A - N. STRAŠECÍ 0:1
Ambicózní hosté sice v Řevnicích
vyhráli, ale domácí nepodali špatný
výkon. O osudu utkání rozhodlo za-

Aktuální kádr mužstva Letů, kterému se zatím nadmíru daří.
váhání domácího gólmana, který
podběhl dlouhý míč, a ten skončil v
síti. Řevnice si vypracovaly několik
šancí, ale ty zůstaly nevyužity. V domácím dresu se představila posila
Petrák, která na postu předstopera
předvedla výborný výkon.
(Mák)
MNÍŠEK - ŘEVNICE B 3:0
ČERNOŠICE – ŘEVNICE B 1:0
RAKOVNÍK – ŘEVNICE A 2:0
Řevnice v kombinované sestavě neměly na lepší výsledek.
(Mák)
FC LITEŇ
LITEŇ - VYSOKÝ ÚJEZD 3:3
Branky: Havelka, Berka, Šindler
Domácí se do utkání pustili s vervou,
takže brzy vedli 2:0. Pak se ale karty
otočily a poločas už skončil prohrou
Litně 2:3. „Druhou půli jsme Újezd
znovu tlačili, podařilo se nám ale už
jen vyrovnat,“ komentoval finiš hráč
Radek Šindler.
(pš)

Cyklisté nezávodili, jeli »spanilou jízdu«
Lety – Necelé čtyři desítky borců se letos přihlásily do cyklistického
závodu Bike Brdy. Místo na čas náročnou trasu jeli jen pro radost.
Uplynulou sobotu startoval v Letech pátý ročník cyklistického závodu
Bike Brdy. Zatímco v minulých letech se na trasu dlouhou přes sto kilometrů vydávalo více než sto borců z celé republiky, letos se přihlásily
necelé čtyři desítky. „Protože organizace závodů je finančně náročná, rozhodli jsme se přihlášeným poslat zprávy, že se závod nepojede na čas, ale
jen pro radost,“ uvedl starosta Letů Jiří Hudeček. Osmatřicet jezdců se v
10.00 vydalo z letovské návsi na náročnou trať vedoucí přes Všenory,
Jíloviště, Černolice a po hřebeni na Jince. Protože to nebyl závod, ale jen
výlet, mohli si jezdci dopřát delší přestávku v restauraci. Zpět k letovské
sokolovně se borci vrátili po 18.00. „Čekal na ně guláš a pivo,“ dodal
Hudeček. Podle něj se na nízké účasti podepsalo souběžné konání dalších
závodů. (pš)

Házenkáři začali výhrou

ŘEVNIČTÍ PŘIVEZLI POVINNÉ BODY Z CHOMUTOVA
Řevnice – Vítězstvím v Chomutově
začali novou sezonu řevničtí »národní« házenkáři hrající druhou
celostátní ligu.

Kdy hrají Řevnice
Rozpis mistrovských utkání II.
ligy národní házené:

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

V moderním areálu s gumovým povrchem nastoupili k prvnímu letošnímu utkání uplynulý víkend řevničtí národní házenkáři. Bez divácké
kulisy se Řevnickým podařilo na
severu vyhrát s nováčkem soutěže
28:17. „Už v poločase jsme vedli
16:8,“ komentoval utkání jeden z
hráčů František Zavadil. Dodal, že
týmu od Berounky se dařilo na všech
postech. „I když máme zkušenost, že
v Chomutově hrají vysocí hráči, proti kterým se těžko prosazuje, podařilo se nám povinnou výhru ze severu
přivézt,“ řekl Zavadil.
(pš)
CHOMUTOV – ŘEVNICE 17:28
Branky: Smetana 8, Zavadil 8,
Knýbel 6, Jech 3, Hartmann 3

Foto ARCHIV

CHODOUŇ – LITEŇ 4:3
Branky: vlastní, Berka, Šindler
První se dostali do vedení domácí,
hosté ale vzápětí vyrovnali. Do šaten odcházela Chodouň s dvoubodovým náskokem 4:2. „Ve druhém poločase jsme byli líní, sice jsme ještě
snížili, ale na remízu už jsme neměli,“ řekl liteňský Radek Šindler. (pš)
SK KARLŠTEJN
KARLŠTEJN – TLUSTICE 1:0
Branka: Vilhelm (z penalty)
BEROUN - KARLŠTEJN 1:1
Branka: Císař
LETOVSKÝ FK
FK LETY - RUDNÁ 3:0 (1:0)
Branky: Šindelář, Kučera, Karpiv
Zápas začal rozháraně, obě mužstva
se předháněla v nepřesnostech. Postupně přibývalo tvrdších zákroků v 28. minutě byl za faul po druhé

žluté kartě vyloučen Pavel Synek.
Hosté získali převahu. V 33. minutě
postupoval na brankáře domácích
útočník, jeho střelu vyrazil gólman
Štěpán, dorážka těsně minula opuštěnou branku. Domácí vyráželi do
brejků, po jednom z nich Drašnar
obešel dva obránce, naservíroval přihrávku před branku hostů a vybídl
Šindeláře k otevření skóre. Hned po
změně stran unikl Kučera a sólo završil uklidňujícím gólem na 2:0.
Hosté se začali více tlačit do útoku,
ale jejich zkázu završil Karpiv třetím
gólem.
Jiří KÁRNÍK
AFK LIBČICE - FK LETY 1:3
Branky: Šindelář, Kučera, Šůra
Zápas začal naším náporem - hned v
6. minutě jsme se ujali vedení po vysunutí Šindeláře od Drašnara. Ve 13.
minutě bylo srovnáno. Ve 42. minutě
po druhé žluté kartě opustil trávník
domácí obránce. Minutu na to našel
centr hlavu Kučery - 1:2.
Druhý poločas začali hrát domácí
vabank a dostali nás pod tlak. Nápor
jim přinesl od 67. do 72. minuty tři
šance. V 76. dostal nejlepší hráč domácích za kritiku rozhodčího červenou kartu. Domácí dohrávali v devíti. Hned v 79. minutě unikl po křídle
Kučera a zpětnou přihrávkou našel
před brankou Šůru, který nezaváhal 1:3.
Jiří KÁRNÍK

Kdy hrají příště
3. 9. 17.00 Lety - Choteč, Řevnice - Sp.
Příbram, Hýskov A - OZT A, Karlštejn Újezd
4. 9. 15.00 Liteň - Mořinka
4. 9. 17.00 Hýskov B - OZT B
10. 9. 17.00 OZT A - Bzová B, Karlštejn Cerhovice
11. 9. 17.00 Mutějovice - Řevnice, OZT B
- Cembrit Beroun, Karlštejn B - Liteň

Kynology čekají zkoušky
OBLÍBENÉ KURSY PRO ŠTĚŇATA OD ZÁŘÍ PODRAŽÍ
Lety - Letní přestávka po fotbalistech a házenkářích končí i letovským kynologům. V září je čekají
hned dvoje zkoušky.
Zkoušky z výkonu podle zkušebního
řádu Kynologické jednoty Brno se
konají 11. 9., zkoušky dle národního
zkušebního řádu čtrnáct dní nato.
Od září budeme měnit podmínky oblíbených kursů pro štěňata. Přibývá
štěňat, ale naštěstí i zodpovědných
majitelů, kteří chtějí s malými čtyřnožci absolvovat alespoň základy socializace, výchovy a ovladatelnosti.

Je to dobře, protože s vychovaným
psem se žije lépe. Kursy sice trochu
podraží, ale určitě to bude stát za to.
Páníčkové štěňátek se mohou dovědět spoustu důležitých informací,
mohou si zapůjčit literaturu nebo
časopisy s kynologickou tématikou.
Podle zájmu jsme schopni zajistit
kynologické pomůcky, výstroj i krmení. Nadále se při lekcích štěňatům
budou věnovat instruktoři.
Podrobnosti, články i snímky jsou na
naší webové stránce: www.obeclety.cz/kklety. Alena VANŽUROVÁ
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