
HRÁLI SI NA EGYPŤANY. V duchu egyptských
vládců se neslo soustředění, které na sklonku prá-
zdnin absolvovali malí tanečníci z řevnického
souboru Klíček. Stylové kostýmy ovšem oblékli i
jejich vedoucí. (Viz strana 8)          Foto ARCHIV

Benzinové šílenství
zasáhlo i Poberouní
Poberouní – Benzínové šílenství zachvátilo
předminulý víkend čerpací stanice v dolním

Poberouní. Jejich obsluhy se nezastavily.
Ještě před zdražením pohonných hmot si

mnoho řidičů z dolního Poberouní rozhodlo
natankovat plnou nádrž. „V sobotu tu byl blázi-
nec, celý den fronty,“ potvrdila NN obsluha z
dobřichovické čerpací stanice Benzina, kde se

teď cena Naturalu 95 pohybuje kolem 33.30 Kč
za litr. Otáčet se museli i prodejci v Karlštejně,
kde se cena benzinu zvedla na 31.50. „Všechny
stojany byly obsazené, čekal jsem na tankování
přes pět minut,“ popsal situaci 3. 9. u liteňské

čerpací stanice Miloš Nosek. (pš)

Na Alotriích propíchl jeden
šermíř tvář druhému 
Černošice - Kuriozní zranění ošetřovali na šer-
mířském setkání Černošická alotria, jež se ko-
nalo 3. 9. v Černošicích, řevničtí záchranáři.
„Skrz na skrz měl propíchnutou tvář mečem jeden
z účastníků reje, takže jsme ho museli odvézt na
ORL do Prahy,“ řekl NN Bořek Bulíček, šéf řev-
nických záchranářů. „Při retro boji Severu s Jihem
se zranili tři vojáci. Ty jsme ošetřili na místě,“ do-
dal Bulíček s tím, že mezi  diváky „řešili“ jen bod-
nutí vosou a bolesti hlavy. (Viz strana 9) (šm)

Školáky ohrožují řidiči!
CAPARTŮM JDE CESTOU DO ŠKOLY LECKDE V KRAJI O ŽIVOT

Na karlštejnském vinobraní
se bude vařit místní pivo!
Karlštejn – Poprvé v historii věhlasného
Karlštejnského vinobraní se bude pod hradem
vařit i pivo!
Zavítáte-li poslední zářijový víkend na Karlštejn-
ské vinobraní, kromě burčáku a vína budete moci
ochutnat skutečnou raritu – místní pivo. Vařit je
bude zdejší podnikatel Jiří Chyba. „Pivovárek
jsme si vyrobili sami poté, co jsme na výstavě Pi-
vex v Brně viděli něco podobného,“ říká Chyba s
tím, že výroba trvala čtyři roky. V malém pivova-
ru uvaří během čtyř dnů z namíchané směsi
chmele běžně používané v pivovarech 20 litrů pi-
va. (Dokončení na straně 7) (pš)

V Karlíku policie chytila
členky zlodějského gangu

Karlík - Dvě Romky z jižní Moravy byly
poslední srpnový den přistiženy při pokusu o

krádež v domě pětasedmdesátileté ženy v
Karlíku. Policii zavolal synovec poškozené.

Osvědčený zlodějský postup použilo pět Romů
31. 8. v Karlíku. Se starší ženou se u vrátek její-
ho domu dala do řeči žena ze Znojma. Zlodějka
z Brna-Židenic zatím nepozorovaně vnikla do

domu a začala ho prohledávat. Další dvě ženy a
muž čekali v zaparkovaném autě. V domě se

však nacházel synovec poškozené, který zloděj-
ku zastihl při šacování prádla ve skříni. Ženě

nedovolil odejít a zavolal policii.  (vš) 

Poberouní – Pár dní po začátku školního roku
otřásly veřejností zprávy o nehodách na pře-
chodech, při nichž byly zraněny či usmrceny
děti. Jak bezpečná je podle starostů a ředitelů
škol cesta do lavic dětí z dolního Poberouní?
Dva týdny od začátku školního roku je bilance ne-
hod na přechodech tragická: při přecházení silni-
ce srazilo auto školačku ve Vejprnicích u Plzně,
devítiletý žáček zemřel na »zebře« u školy v Ne-

hvizdech u Prahy. „Každý přechod je nebezpeč-
ný,“ míní starosta Řevnic Miroslav Cvanciger. Za
nejkritičtější místo ve městě považuje přechod na
Pražské ulici pod bývalou poštou. „Snažili jsme
se pro bezpečnost udělat vše, přesto sem raději
chodí hlídat i městští strážníci,“ říká Cvanciger. 
Nebezpečná místa pro školáky řevnická rychta
vytipovala ve spolupráci se školou. „Jde o pře-
chody pod náměstím u »křížku«, na Mníšecké a v
Sádecké ulici,“ tvrdí ředitel Zdeněk Košťál. Na
těchto místech byly vybudovány nové přechody.
„Dalším opatřením bylo snížení rychlosti v oblas-
ti Řevnic na 40 km v hodině,“ dodal Košťál. 
Před dvěma lety srazilo na přechodu auto šestile-
tého školáka v Dobřichovicích. Stalo se to v mís-
tech, kde je nyní nový kruhový objezd. „Do té do-
by to bylo jedno z nejnebezpečnějších míst,“ říká
tajemník dobřichovické radnice Petr Hampl. I
zdejší rychta si nechala zpracovat projekt kritic-
kých míst. V seznamu je přechod u »plynboudy«,
z Lomené ulice či u nového sochořadí. „V těchto
místech chceme vybudovat nové přechody, stejně
jako na křižovatce Palackého ulice a 5. května,“
říká Hampl. Problémem je křižovatka u vinárny
U Caldů, kudy chodí do školy děti z Brunšova.
„Dopraváci tam přechod nedovolí, neboť ten smí
podle norem vést pouze z chodníku na chodník.
Na straně u Caldů chybí," vysvětluje Hampl.
Ani školáci z Karlštejna nemají cestu za vzdělá-
ním ideální. „Riziková je část u mostu, kde není
chodník,“ tvrdí starosta Miroslav Ureš. Podle něj
tu řidiči jedoucí od Srbska překračují povolenou
rychlost. Obec ale neuvažuje o tom, že by školá-
ky hlídali strážníci. „Většinu dětí totiž vozí rodiče
do školy autem,“ míní Ureš.     Pavla ŠVÉDOVÁ

13. září 2005 - 18 (401) 6 Kč

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN. Prvního září se děti ve
škole příliš neohřály. Michaela Ouředníčková
i Marek Bártl z Rovin byli doma už dopoledne.
(Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL
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Farma Homolka prodává

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

Vítěz Ceny NN bude už brzy známý
DO KONCE ZÁŘÍ MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI POSLAT SVÉ NÁVRHY, KOMU UDĚLIT PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník pořádají

v sobotu 17. září 2005

JÍZDU PARNÍHO VLAKU
na podbrdské lokální trati Karlštejn - Zadní Třebaň  - Lochovice a zpět

Program jízdy: Trampové jedou do Brd (babička Mary, dědeček Všetečka…) 
* rada Vacátko, pánové Brůžek a Bouše * vodníci * osovští hasiči se stříkačkou 
* turisti * koně ze stáje Bílý Kámen *  výstava požární techniky v Lochovicích 

* dětské soutěže * občerstvení ve vlaku i podél trati 
* hraje a zpívá Třehusk 

Jízdenku koupíte ve vlaku:  Dospělí 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč, pásmová jízden-
ka za 60 Kč (platí jedním směrem), zvláštní dětská jízdenka za 1 Kč (do 6 let) 

Projekt se koná za finanční podpory Středočeského kraje a za přispění regionů
Dolní Berounka i Horymír, obcí a firem Podbrdska i Poberouní 

Poberouní, Podbrdsko - Sedmnáct kandidátů
je navrženo na Cenu Našich novin 2005. Jeden
z nich získá prestižní ocenění určené těm, kteří
se zasluhují o povznesení či propagaci kraje
okolo dolní Berounky a pod Brdy. 
Redakční rada NN společně s tzv. Akademií lau-
reátů sestavenou z těch, kteří Cenu NN obdrželi v

minulých letech, vybere na konci září z navrže-
ných kandidátů finálovou desítku. Z ní pak vzejde
vítěz. Návrhy na to, kdo se má stát nositelem pres-
tižní Ceny a získat tak kromě čestného uznání i
věcné dary a 16 stokorun - za každý rok existence

NN jednu - , může posílat každý z čtenářů. Během
slavnostního vyhlašování Ceny bude jeden z nich
vylosován a odměněn. Své tipy posílejte na adre-
su NN (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň nebo
elektronicky na: nase.noviny@zadnitreban. cz).
Nezapomeňte stručně uvést, proč dotyčného navr-
hujete. Josef KOZÁK

Třebaňský Společenský dům 
už získal nového nájemce
Výběr nového nájemce do Společenského domu v
Zadní Třebani byl ukončen. Na inzeráty se ozvalo
19 zájemců - 13 z nich mělo zájem o prohlídku.
Dostavilo se na ni 10 zájemců, z nichž opět 8 pro-
jevilo další zájem. Všichni byli pozváni na 29. 8.
před zastupitelstvo. Přišli čtyři, ze kterých byl vy-
brán Jaroslav Baše z Berouna. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že provozoval i větší zařízení (gastro na
závodišti v Chuchli, výstaviště Letňany) je před-
poklad, že zvedne úroveň Společenského domu.
Přeji mu hodně úspěchů i zákazníků.
Připomínám uhrazení poplatku za komunální od-
pad na rok 2005. V současné době jsou v tisku
upomínky a jde do tuhého!
Ke konci října budou staženy z rekreačních oblas-
tí 1100 lt kontejnery na KO. Sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 8.
října od 8 do 11 hodin před obecním úřadem.
Prosím všechny, aby nedávali gauče, sedačky či
podobné velké věci ke kontejnerům a ponechali si
je na uvedený termín. Děkuji. Hezké září!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Jedním z kandidátů na letošní Cenu NN je Ilona
Gartová z Hlásné Třebaně. Foto ARCHIV

Díky za pozdravy z prázdnin!
Ze slunného Chorvatska i z Krkonoš doputovaly
Našim novinám pohledy od jejich příznivců.
Snímek chaty, na které trávily letošní soustředění
děti z Malých a Velkých Notiček obsypaný podpi-
sy muzikantů, obdržela redakce NN. Na  pobe-
rounský občasník a kapelu Třehusk si vzpomněli i
manželé Čiperovi z Korna a starosta Svinař Vladi-
mír Roztočil s chotí, kteří z chorvatského Zadaru
poslali namísto fotografie moře pohled Berounky
s »námořníky« Třehusku. „Díky vám můžeme po-
slat krásný pozdrav od moře. Máme vás stále s se-
bou,“ napsala Ivana Čiperová. Za pozdravy i vz-
kaz od tanečníků z Klíčku srdečně děkujeme. (pš)

Odjezdy parního vlaku: 
Karlštejn: 9.30 hod. 

Zadní Třebaň: 10.22 hod. 
Liteň: 11.00 hod. 
Osov: 12.15 hod. 

Hostomice: 12.30 hod. 
Lochovice: příj. 12.48 hod.   

Zpáteční jízda: 
Lochovice: 14.20 hod. 
Hostomice: 14.47 hod. 

Osov: 15.02 hod. 
Liteň: 16.00 hod. 

Zadní Třebaň: 16.20 hod. 
Karlštejn: příj. 16,26 hod.
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Černošické děti obdaroval ministr
PRVNÍ ZÁŘIJOVÝ DEN ZAČALA ŠKOLA VE VŠECH POBEROUNSKÝCH OBCÍCH S VÝJIMKOU LITNĚ

Poberouní – Zástupci obcí, ředite-
lé škol a v Černošicích i ministr
dopravy zahájili první zářijový
den ve školách v dolním Poberouní
nový učební rok. Liteňští školáci
se dočkají až 15. září.
Osmadvacet prvňáčků uvítal ve
školních lavicích řevnické školy
místostarosta města Václav Zdráhal a
zástupkyně ředitele Stanislava Nik-
lová. Podle ředitele Zdeňka Košťála
nic nenasvědčuje tomu, že třída s vy-

sokým počtem žáčků bude rozdělena
na dvě. „Dělení třídy předpokládá
minimálně 34 žáků,“ řekl Košťál.
Kromě učení si řevničtí školáci mo-
hou vybrat i z bohaté škály mimo-
školních činností. „Od 1. 10. zahájí-
me kroužky informatiky, angličtiny,
sportovních her, matematiky, vlasti-
vědy a další,“ vypočetl Košťál. Žáci
se mohou těšit na návštěvy divadel,
vycházky do okolí či besedy. Vedení
školy uvažuje i o výměnných poby-
tech v zahraničí. „Snažíme se navá-
zat družbu se zahraniční školou, sou-
střeďujeme se na SRN, Polsko a
Chorvatsko,“ řekl řevnický ředitel.

Karlštejnský starosta Miroslav Ureš
si nenechal ujít začátek školního ro-
ku ve »své« obci. „Vloni jsme měli
tři třídy, letos jsme otevřeli jen dvou-
třídku s 23 žáky. Prvňáčky máme
čtyři,“ uvedl Ureš s tím, že obec mu-
sela požádat ministerstvo školství o
výjimku. V minulém týdnu školáci
díky penězům získaným v soutěži o
Největšího Čecha dostali nové židle
a lavice. 
„Jsou opravdu pěkné, nastavitelné
podle výšky dětí,“ pochvaloval si
Ureš. Za zbytek financí vedení školy
nakoupí další školní pomůcky.
Za účasti ministra dopravy Milana

Šimonovského začal školní rok v
černošické »základce«. Černošice se
totiž připojily k projektu minister-
stva dopravy Bezpečná obec, jehož
cílem je zajistit obyvatelům komfort
v oblasti bezpečnosti silničního pro-
vozu. Staly se tak prvním městem v
Čechách, kde projekt startuje. 
„Zapojením do projektu získají Čer-
nošice přístup k nejnovějším poznat-
kům a informacím v oblasti zvyšo-
vání bezpečnosti silničního provozu
včetně metodiky moderní dopravní
výchovy,“ uvedl na tiskové konfe-
renci Šimonovský, který novopeče-
ným školákům předal drobné dárky.

Pavla ŠVÉDOVÁ

DORT ZE SVINAŘ. Zadnotřebaňští školáci si první zářijový den pochutnali na dortu, který jim poslal majitel svi-
nařského zámku za jejich účast ve výtvarné soutěži. Foto Petr MUSIL

Výuka začala v lese
Třebaňská třída starších žáků neza-
čala školní rok v lavicích, ale hned
první den vyrazila do přírody. Děti
procvičily znalosti z přírodovědy,
vlastivědy, ze slohu  i angličtiny. Sa-
bina Kudláčková ze 4. ročníku o
tom napsala:
Přijeli jsme ze Zadní Třebaně do
Dobřichovic v 8.00. Paní učitelka
nám vysvětlila plán cesty. Udělali
jsme si čtyři družstva po pěti. V na-
šem družstvu WOOD byli: Aneta
Kejmarová, Tonička Hošková, Verča
Jarošová, Monika Görnerová a já.
Naproti nádraží byl rozcestník, my
jsme šli po modré turistické značce
až na Hvíždinec, který je vysoký 476
m. Po cestě jsme našli hříbky, babky,
bedly a ostružiny. Z vrcholu byl hez-
ký výhled na Řevnice, dohlédli jsme i
domů do Třebaně.
Ve vrcholové knize jsme nechali zp-
rávu, zodpověděli jsme otázky o svě-
tových stranách, houbách a jedova-
tých rostlinách. Dostali jsme taky
úkol - jít pořád po modré značce a
neztratit se. Jednomu družstvu se to
ale přihodilo, a tak ztratilo bod. Vi-
děli jsme žabku, chrobáka, slunéčko
sedmitečné a babočku kopřivovou.

Sabina KUDLÁČKOVÁ  

Málotřídka oslavila
patnácté narozeniny
Zadní Třebaň - Krásného dívčího

věku dosáhla 1. září základní škola
v Zadní Třebani. Bylo jí 15 let! 

K tak romantickým narozeninám
dostala spoustu dárků: od obecního
zastupitelstva nová okna, verandu a
čistě vymalované stěny. Pan Mora-
vec jí věnoval připojení k internetu,
pan Dyr mikroskop, mnozí rodiče
nejrůznější drobnosti: papíry k vý-
tvarným činnostem, obaly na notýs-

ky, hadí kůži, nové učebnice…
Sedm rodin ze školy i školky se

nabídlo, že pomůže s úklidem po
malování. Všem srdečně děkujeme,
s jejich pochopením si třebaňská
málotřídka žije jako v bavlnce.

Na oslavě nechyběly narozeninové
dorty, i když se ve škole ocitly z

jiného důvodu. Poslal nám je maji-
tel svinařského zámku Jiří Nosek
jako ocenění výtvarných prací,

které děti vytvořily k červencové
slavnosti Svinařské řetězení. To

bylo překvapení! 
K patnáctému výročí sestavila uči-
telka Mazúrová pro nejmladší ško-

láky  hru 3 x 15, ředitelka zase
domluvila společnou recitační sou-
těž se školou v Líšnici. Během nad-

cházejícího školního roku jistě
vzniknou i dětské nápady, jak dát
škole najevo, že jsme v ní rádi.

Božena MUSILOVÁ, ředitelka ZŠ 

Francie, Dobřichovice - Koncem
srpna se vrátil z jihu Francie sou-
bor Ludus musicus. Byl pozván do
města Dourbie na festival Hudeb-
ní setkání na řece věnovaný du-
chovní i světské hudbě minulosti. 
Při festivalu, který se konal od 14.
do 21. 8., vystoupilo mnoho před-
ních evropských interpretů. Náš sou-
bor jako jediný měl možnost uvést
dva programy. Při prvém zazněl v
románské bazilice Svatého Petra z
10. století cyklus zpěvů z Vyšebrod-
ského rukopisu napsaného kolem ro-
ku 1410, jednoho z nejstarších po-
kladů naší hudební kultury. Cyklus
byl nazván podle písně rukopisu
Hle, již zlatý věk počíná rozkvétat.
Pro soubor bylo velice silným zážit-
kem zpívat tento repertoár v mís-
tech, odkud k nám různými cestami
tyto zpěvy přišly. Ačkoli šlo o speci-
ální liturgický program, publikum
jej soustředěně vyslechlo a počet

přídavků, které již souboru začaly
docházet, svědčil o nadšeném přijetí.
Druhý koncert nazvaný Z Čech až na
konec světa popisuje cestu poselstva

krále Jiřího z Poděbrad ke všem vý-
znamným evropským dvorům. Vy-
právění o putování provází renesanč-
ní zpěvy, jež české poselstvo mohlo
v té době na panovnických dvorech
slyšet. Koncert byl uspořádán za
krásného podvečera na hlavním,
zaplněném náměstí a ani tentokrát
publikum nešetřilo potleskem.
Ještě před festivalem se soubor za-
stavil v partnerské obci Dobřichovic
Villieu-Loyes-Mollon a pro fran-
couzské přátele uspořádal vystoupe-
ní ve středověkém městečku Perou-
ges. František BĚHOUNEK

Hudebníkům už docházely přídavky
SOUBOR LUDUS MUSICUS SE ZÚČASTNIL FESTIVALU NA JIHU FRANCIE

Soubor Ludus musicus sklidil ve Francii velký úspěch. Foto ARCHIV
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Váňa letěl se sochami do Ameriky
KARLICKÝ UMĚLEC ZORGANIZOVAL UNIKÁTNÍ PŘEPRAVU SOCH Z ČESKÉ REPUBLIKY PŘES OCEÁN
Karlík, New York - Dosud největší
přeprava soch z České republiky
přes oceán se uskutečnila uplynu-
lou neděli. Dvě mohutné sochy do-
provodil na výstavu českého gotic-
kého umění do New Yorku akade-
mický sochař Petr Váňa z Karlíka.
Velkolepá výstava gotických děl bu-
de v newyorském Metropolitním
muzeu otevřena 21. září. Již uplynu-
lou neděli se ale přes oceán vydala
dvě nákladní letadla, na jejichž palu-
bě byly největší exponáty výstavy -
kamenné sochy českých zemských
patronů sv. Prokopa a sv. Zikmunda
ze svatovítské hutě Petra Parléře, pů-
vodem ze Staroměstské věže Karlo-
va mostu. S nimi cestoval z letiště ve
Frankfurtu nad Mohanem i karlický
sochař Petr Váňa.

Originály nedozírné ceny
„Takhle velké sochy se ještě nikdy
tak daleko nestěhovaly,“ komentoval
jedinečnost transferu Váňa, který se
složitého úkolu ujal s kolegou Hyn-
kem Schejbalem. Přeprava je o to
komplikovanější, že každá socha
měří 2,5 metru a váží tunu. Navíc se
jedná o historické originály nedozír-
né ceny. „Transfer je skutečně složi-
tý,“ přiznává Váňa. „Bylo zapotřebí

vymyslet systém, aby se sochy nepo-
rušily. Nesmí se připevňovat za ká-
men, a tak jsme sestavili speciální
ocelovou konstrukci. Všechny úkony
jeřábů se musí odehrávat právě s ní,“
vysvětlil Váňa. 
Ani po přistání na newyorském letiš-
ti si ale Váňa neoddychl. „Čeká nás
umístění soch na sokly v muzeu. Za
jakých podmínek to budeme dělat,
není ještě zcela jasné. Máme ale na
to jen dva dny,“ obával se ještě před
odletem Váňa. 
Z čeho měl největší strach? „Asi z
časového posunu. Bude takový fofr,
že po příletu nebudeme moci jít ani
spát,“ řekl NN.
Zpátky do vlasti sochy poletí opět v
doprovodu karlického umělce v led-
nu příštího roku. Od 17. února 2006
bude výstava tři měsíce k vidění na
Pražském hradě.   Pavla ŠVÉDOVÁ

Petr Váňa připravuje sochy k transportu přes oceán. Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
17. 9. 18.00 KOUZELNÝ KOLOTOČ
24. 9. 18.00 RYCHLÝ STRIPES

KINO MÍR BEROUN
13. 9. 20.00 ROMÁN PRO ŽENY
14. 9. - 15. 9. 17.30 a 20.00 KUNG-FU 
15. 9. 15.30 BOŽSKÁ JULIE
16. 9. - 17. 9. 18.30 KINSEY
17. 9. - 18. 9. 15.30 KOUZELNÝ
KOLOTOČ - pro děti
18. 9. - 20. 9. 18.30 (Út 17.30) SVĚRA-
CÍ KAZAJKA
19. 9. 13.45 O MALENCE - pro děti
20. 9. 20.00 DOGORA
21. 9. - 26. 9. 20.00 (St 18.30, Čt-Pá
17.30) STOPAŘŮV PRŮVODCE PO
GALAXII
22. 9. - 28. 9. 17.30 (Čt-Pá 20.00, St
18.30) OSTROV
24. 9. - 25. 9. 15.30 RYCHLÝ STRI-
PES - pro děti

KINO MNÍŠEK POD BRDY
14. 9. 18.00 a 20.15 MUŽ V OHNI  
17. 9. 16.00 a 18.00  MADAGASKAR  
21. 9. 18.00 a 20.30 PÁD TŘETÍ ŘÍŠE  
24. 9. 18.00 a 20.00  TLUMOČNICE     

CLUB KINO ČERNOŠICE
13. 9. 20.00  BLÍZKO NEBE  
20. 9. 20.00 PROTI ZDI   
25. 9. 16.00 ZÁVODNÍK PROUŽEK 

Mníšecké divadélko
bude hrát pro děti
Mníšek pod Brdy – Divadélko Ká-
ji Maříka v Mníšku pod Brdy bu-
de v nadcházející sezoně patřit ze-
jména malým divákům. Pro ně
jsou připravena divadelní předsta-
vení i filmy.
V druhé polovině září odstartuje v
mníšeckém divadélku seriál divadel-
ních představení pro děti z mateř-
ských škol. Ve středu 21. 9. na ně če-
ká Poštovská pohádka, 19.10. po-
hádka o tom, Jak zvířátka volila krá-
le. „Při plánování představení pro
dětskou veřejnost jsme trošku inovo-
vali a zkoušíme promítat i filmy,“
potvrdila provozovatelka mníšecké
scény Jiřina Rosáková. Divadla a fil-
my budou k vidění vždy v neděli od
15.00. (pš)

Naše noviny vám nabízejí profesionálně zpracovanou videokazetu

PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní Třebaň - Lochovice 18. 9. 2004

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

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

Tipy NN
*Vladimír Merta a Vladimír Čáp
vystoupí po čtyřiceti letech společně
na pódiu 16. 9. od 19.00 na hradě
Točníku. Vstupné 80 Kč.              (pš)
* Pozorování na hvězdárně se mů-
žete zúčastnit v Žebráku 16. a 23. 9.
od 19.00. (pš)
* Koncert skupiny Spirituál kvintet
se koná 17. 9.  od 16.00 v kostele ve
Svatém Janu pod Skalou. (pš)
* Koncert rockových kapel Sad a
Vepřové komety se koná v černošic-
kém Club Kině 17. 9. od 20.30. Vs-
tupné 60 Kč. (pš)
* Druhý ročník slavnosti Křivoklát-
ské panování se koná 17. 9. od 9.00
na hradě Křivoklátě. Připraven je bo-
hatý historický program. (pš)
* Rallye totalitních vozů bude k vi-
dění 17. 9. od 10.00 na Špejcharu v
Želkovicích. (pš)
* Divadelní představení Láska, sex
a žárlivost, v němž  se představí Ma-
hulena Bočanová, Ivana Andrlová,
Lucie Benešová, Martin Zounar aj.,
se koná 22. 9. od 20.00 v beroun-
ském sále České pojišťovny. (pš)
* Jeden z nejlepších českých rocko-
vých kytaristů Honza Kirk Běhunek
zahraje 24. 9. v Černošicích v Club
Kině od 20.30. Vstupné 80 Kč.   (pš)
* Pražská skupina Bílá nemoc za-
hraje folkrockové balady i bigbeato-
vé vypalovačky 30. 9. od 20.30 v
černošickém Club Kině.                (pš)

Žába na prameni
organizuje babí léto
Líšnice – Babí léto můžete oslavit
v areálu Golfového klubu Líšnice.
Na programu je promítání filmů,
besedy i koncerty.
Občanské sdružení Žába na prameni
pořádá akci nazvanou Líšnické žabí
babí léto od 17. září. V 19.00 v res-
tauraci Koliba vystoupí spisovatel,
herec a scénárista Ivan Kraus, jenž
bude číst ze svých humoristických
knížek. Chybět nebude ani promítá-
ní videoklipů. 
Večer ve společnosti Pavla Landov-
ského můžete prožít v úterý 27. září.
Kromě besedy s hercem uvidíte i fil-
movou komedii Utrpení mladého
Boháčka.
Sobota 8. října bude od 16.00 patřit
mladým nadějným zpěvákům, v
18.30 se představí divadlo Křoví se
svými divadelními písněmi. (pš)
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Škola začíná volným tempem 
NEŠLA ELKTTINA A TAK ŠKOLÁCI VYRAZILI NA VÝLETY   

Osov – Prázdniny definitivně skončily 
a začal nový školní rok. Dnes je před 
námi jako nepopsaná tabule.  
Je jako obvykle plný naděje i trošku obav. 
Co asi přinese? Jak prvňáčci zvládnou 1. tří-
du, jací budou učitelé, jak kolektiv přijme 
nové žáky? 
Někteří rodiče si  s úlevou  řeknou: koneč-
ně, už toho bylo dost. Teď abychom všichni 
rychle přešli z prázdninového režimu na 
školní a pracovní. 
Je důležité, aby žáček dobře začal. Musí pře-
ce dlouho vydržet se silami, protože do červ-
na je celých deset měsíců. Proto i my se sna-
žíme o volné tempo, abychom žáky postup-
ně vpravili do školního rytmu. 
V letošním roce jsme přivítali 20 prvňáčků a 
2 nové druháky. Celkem máme 75 žáků. 
Ve středu se z technických důvodů neučilo

Hasiči dostali nové  
krizové telefony  
Osov - Nové telefony dostal starosta 
Osova Zdeněk Veverka a starosta 
místních hasičů Josef Chvojka.  
Jedná se o přístroje, na které v případě 
krizového stavu  dostávají zprávy a mo-
hou se spojit s řídícím štábem.  
„Tyto telefony by měli fungovat dokonce i 
jako vysílačky,“ říká starosta hasičů Josef 
Chvojka. Pomocí operátora by hasiči 
mohli připojit do speciální sítě integrova-
ného záchranného systému.  
„Letošní léto požárům nepřeje. Zaplať 
Bůh,“ dodává Chvojka. Zároveň upozor-ňuje na to, že léto ještě neskončilo. (JoK) 

NA VYHLÍDCE. Skončily prázdniny a zača-
la škola. Čtvrťáci a páťáci osovské školy 
vyrazili na Plešivec. Autobusem se dopravi-
li na Klínek a odtud vystoupali na Čertovu 
vyhlídku.                       Foto S. KOCMANOVÁ 

(nešel el. proud). Využili jsme pěkného po-časí a připravili pro děti celodenní výlety.
Původně jsme chtěli společně navštívit roz-
hlednu na Studeném vrchu, ale to nebylo 
možné. Čtvrťáci a páťáci vyrazili na Plešivec.
Autobusem se dopravili na Klínek a odtud 
vystoupali na Čertovu vyhlídku. Na vrcholu 
si vyzkoušeli práci s buzolou a mapou,
zasoutěžili si. Cestou zpět si prohlédli Pleši-
vecké jezírko, postavili si tu mechové poste-
le i obydlí. Cesta končila na Lhotce.  
Druháci a třeťáci si udělali také pěkný celo-
denní výlet. Vyrazili z Osova na Jelení pa-
louky a dále potom pokračovali lesem zpět 
do školy. Cestou si zahráli hry, zasoutěžili a 
přinesli si domů i houby. Všem se výlety  
líbily.                             Soňa KOCMANOVÁ 

 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 pUizpůsobivost.

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

Ve věku nedožitých 95 let zemřela 

Marie Biskupová z Osovce. 
PohUeb se koná 17. 9. od 14 hodin 

v osovském kostele. 

  

LÉTO JE DOBA POUTÍ. Pouti v dnešní 
době znamenají kolotoče, houpačky a 
další atrakce. Koncem srpna slavili pouť 
ve Všeradicích.              Foto NN J. KOZÁK 

V zámeckém parku bude 
pohádkové odpoledne  
Osov – Na stránkách PROVASu jste 
se mohli dočíst, že přístup do zámec-
kého parku bude z důvodu nového vy-
užití zámku ukončen. 
Ale ještě v sobotu 24. září od 15 hodin zve-
me děti k oslavě nového školního roku i po-
svícení do zámeckých prostor. Bude to na-
posledy a tak přijďte a „Zachraňte princez-
nu“. Pod tímto názvem bude probíhat celé 
pohádkové odpoledne plné her a překvape-
ní, které ještě neprozradíme.                   (rk) 

První tįída posílila  
osovskou školu 

Osov – Rozzářené oči prvňáčků naplňují 
třídu nadšením. „Já už budu chodit jen do 
školy,“ volá čerstvý školák Honzík a jeho 
spolužáci si trpělivě ukládají nové pastel-
ky do svých kufříků. Atmosféru očekává-
ní umocňuje třída vyzdobená pestrými 

obrázky, prvními písmeny a čísly. Spoko-
jená je i ředitelka školy Jarmila Hanous-

ková. „S novým školním rokem k nám 
přišlo více prvňáčků, než v letech přede-
šlých. Některé ročníky posílily i přistěho-

váním dětí. Zvýšil se tak celkový počet 
žáků naší školy na 75. Velmi rádi jsme 
tak využili možnost samostatných tříd 

všech našich pěti ročníků,“ uvedla Jarmi-
la Hanousková.   Po vyučování se mohou 

děti osovské školy věnovat zájmovým činnostem v rámci školní družiny.  
Vyučování osovské školy je každoročně 

zpestřeno akcemi kulturními i těmi, které 
si žáci sami připravují. „V pondělí 12. zá-ří máme pro žáky připraven pořad o pís-

ničkách,“ prozradila ředitelka školy.  
„Zajímavých akcí bude po celý školní rok 
mnoho a už od začátku září si budou žáci 

připravovat výrobky na svou vánoční 
výstavu,“ doplnila Jarmila Hanousková.  

(rk) 



Zprávy z obce Vižina 
* Obecní úUad Vižina se po problémech s ne-
dostatkem vody na hUišti TJ Vižina rozhodl 
pro vybudování nové studny.   Tato studna je 
již hotova a do budoucna by mohla sloužit ta-
ké k zavlažování hUiště.   
* V úterý 7. 9. proběhla na obecním úUadu vý-
měna občanských průkazů. Této pUíležitosti 
využilo 9 občanů. Velké poděkování patUí pa-
ní matrikáUce, která lidem pomohla s vyplňo-
váním formuláUů.  
* V současné době se  pod lesem provádí vrt. 
Je to  první krok k tomu, aby mohlo být zapo-čato s projektem na vodovod na Vižině a jeho 
následnou výstavbou. Zároveň je nutný  
k tomu, aby byla poskytnuta dotace.            (jf) 

Turisté informují o nadúrodě hub   
S ROZHLEDNOU SE PŘIŠLI ROZLOUČIT HUDEBNÍCI 
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Další výsledky: 
  4. 9.: Zdejcina – Osov 0:4 

  Branky: Bábíček J. 2x, Bábíček A., Routa  
  4. 9. (žáci): Osov – Hýskov 0:3 
10. 9.: Osov – Srbsko 3:2 

  Branky: Macho 2x, Nachtman 

Velmi vyrovnaný zápas. Domácí hráli s de-
seti hráči a o vítězství rozhodli doslova v po-
sledních sekundách.                                (JoK) 

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 

U opuštěné rozhled-
ny hlídá nakreslený 
Fabián – pán Brd.  

Foto J. KOZÁK 

O výročí hostomické osady píše míst-
ní kronikář Karel Grunt. (PV) 
Tradicí cechu obuvnického bylo tak zvané 
modré pondělí. V pondělí v poledne skonči-
la práce a šlo se do lesa a pak do Zátora 
k otci Nebeskému, který byl na samotě  jako 
hostinský, mlynáU a pekaU. 
Bylo zde možno dostat chléb s máslem, mlé-
ko, syrečky a limonádu a hlavně dobré pi-

vo – velmi žádané hostomické černé  
14-ti stupňové pivo zvané »ZUBRIN« a  
podle něho si parta nadšenců začala Uíkat  
»Zubriňáci«.  
Postavili si srub pod skalkou na pravém bUe-
hu potoka, během let se rozšíUili a svůj ná-
zev drží dodnes.  
V letech 1957-62  umístili na roh budovy 
Občanské záložny na náměstí v Hosto-
micích skUíňku, kde denně seznamovali ve-Uejnost s houbami našich lesů pod vedením 
velkého  znalce Václava Albertýna.  
V současné době má osada »Zubrin« celkem 
50 členů. U pUíležitosti výročí založení si členové nechali vyrobit odznaky a trička se 
symbolem Zubrina a to jako za dUívějších časů, kdy byl vyobrazen na cedulích pivova-
ru zubr.                                      Karel GRUNT 

O výsledku rozhodly poslední sekundy 
 „KLUKY PODTRHL ROZHODČÍ,“ TVRDÍ OSOVSKÝ TRENÉR 

Dne 2. 9. sehráli chlapci a děvčata z SK 
Chlumec zápas  mladších žáků proti týmu 
Zaječova. Toho dne se sešlo pouze 10 dětí. 
Jaké bylo nadšení, když se ujaly vedení 
brankou Martina Chvojky a téměU celou půli 
hrály bez chyby. Na závěr první poloviny 
Zaječov vyrovnal. Zápas nakonec skončil 4:1 
pro Zaječov. TrenéUi všechny velmi 
pochválili a povzbudili děti do dalších 
zápasů.                                                            (lk) 
 
Osovští žáci hráli v sobotu 3. 9. v Novém 
Jáchymově. „Kluci hráli velice dobUe,“ Uekl k 
tomu trenér Petr Kočí. „Ale pak je podtrhl 
rozhodčí a prohráli jsme 2:3.“  

Poradna zdraví Provasu 
Prevence křečových žil – Křečové žíly jsou 
následkem vrozené méněcennosti žilní stě-
ny. Objevují se i po operaci, protože žilní 
stěna má málo svaloviny, proto není 
schopna se dokonale stáhnout.  
V čem prevence spočívá:* Studené zábaly 
na lýtka, nohy položte výše asi o 10 cm a 
současně provádějte hluboký nádech  a 
hluboký výdech. Tento dech působí jako 
pumpa k odsávání žilní krve * Studené spr-
chy a polévání dolních končetin studenou 
vodou * Sedací koupele v teplé vodě, nohy 
výše na okraji vany (prokrví se pánev a 
odkrví nohy) * Odkrvovat nohy při každé 
příležitosti. U lůžka zvednout stranu, kde 
jsou nohy, o  10 cm * Hodně chodit, ale ne-
zastavovat se. Stání škodí, alespoň přešla-
povat, občas stáhnout špičky, aby se lýtko-
vé svaly  napjaly. Při sezení mít nohy po-
kud možno  alespoň vodorovně * Masáže 
dolních končetin od špiček vzhůru, nedotý-
kat se  míst, kde byly záněty * Plavání v 
chladnější vodě, při opalování opět nohy 
výše než trup * Lehká jízda na kole (ne do 
kopce) * Pravidelná stolice * Strava bez ky-
seliny močové. Vyloučit mladá masa, vnitř-
nosti, ostrá jídla, kofein, tein, zelí ve všech 
podobách (i syrové). Ale na lýtka naopak 
jsou vhodné obklady z kyselého zelí vždy na 
1 hodinu po dobu 5 dnů. Jíst jídla z pohan-
ky, která obsahuje hodně rutinu pro zpev-ňování cév a pít pohankový čaj. Na bolesti-
vá místa vtírat mast z kořene kosatce, kte-
rý vaříme s pryskyřicí. Tato pravidla i po 
případné operaci. Dbát, aby nedošlo k po-
ranění škrábnutím, aby se nevytvořil bér-
cový vřed. Na odkrvování se musí dbát i  
v případě bandážování dolních končetin.             

M. HRZALOVÁ 

nase.noviny@zadnitreban.cz  

Josef Kozák, tel. 724 429 104 

Brdy – Své zážitky s letošní nadúro-
dou hub popsal jeden z turistů sever-
ních svahů Brd Martin NEmec (PV). 
Nedá mi to a cítím potUebu informovat ty, 
kteUí se začátkem záUí nedostali do lesa, o 
nadúrodě hub.  
Je záUí a houby záUí! Lesy jsou plné hub.  
V sobotu ke mně pUijela návštěva a tak jsme 
vyrazili na rozhlednu. Návštěvníci měli ma-
lé pinglíky se svačinou, já jsem si vzal tako-
vou starší krosnu, co si beru s sebou do lesa. 

Mám v ní bundu, čepici, nůž, 
pár igelitek – vždycky se k něče-
mu hodí.  
Z Muchova jsme vyrazili něco 
po půl jedné. Návštěvnice Simo-
na dosud nikdy houby nesbírala. Tíkala, že ani neví, jaké jsou 
druhy a že nedokáže stejně žád-
nou najít. Jen to doUekla, už ji 
měla. Juta zase tvrdila, že má 
ráda tvrdé kousky, zvláště tako-
vý bílý hUib, když je čerstvý a 
pevně stavěný, to že je její favo-
rit.  No mohly si vybírat. NejdUív 
jsme stoupali smrčinou (tam 
byly panský), pak podél paseky 
(tam zase kUemeňáci), pak dubi-
nou nahoru (tam měla Juta pra-
váky) a pak smíšeným lesem 
plným klouzků. PUímo na les-
ních cestách se rozložily obrov-
ské hUiby (červivé), velké pan-

ské se zase schovávaly pod vět-
vemi. Ani se schovávat nemuse-
ly – nebyl o ně zájem, byly červy 
prolezlé, ale vychovali kolem 
spoustu čerstvých mladých. 
V půli kopce (nad Kamparád-
kou) byla krosna plná a další 
houby putovaly do igelitek. Jak-
mile jsme uviděli silnici, Simona 
pUestala sbírat – co prý s tím. 
Ostatní se k ní pUidali a věnovali 
se ostružinám podél panelky. 
Zbývalo ten náklad donést  
k rozhledně, opéci si klobásu, 
vypít pivo a odpočinout si. Roz-
hledna byla otevUena v letošním 
létě naposledy. K podzimnímu 
spánku jí pUišli zahrát hudebníci 
a podívat se pUišli i brdští čun-
dráci. Skončila sezóna pro kou-
kání z věže a začala sezóna pro 
sběr hub.         Martin NDMEC 

Turisté severních svahů Brd 
poUádají pro všechny zájemce  

Podzimní soustředEní v Krkonoších  
na Benecku v hotelu Diana 
Od pátku 23. 9. (14.00)  
do nedEle 25. 9. (10.00) 

Je zajištěna cena 490 Kč za osobu a den  
s polopenzí. Závazné pUihlášky směUujte  

k hlavnímu poUadateli Rosťovi  Plachetovi 
Telefon 724 040 715.  

Osada »Zubrin« slavila výročí založení 

Kdy a kde hrají příště 
Začátky v 16.30 hodin (není-li uvedeno jinak) 

17.9. Mořina – Osov, Chlumec – Komárov B 

18.9. Chyňava – Všeradice, Chrustenice -          

         Vižina, Liteň – Všeradice B 

24.9. Všeradice – Zdice B, Osov – Chrustenice,  

         Praskolesy – Chlumec 

25.9. Všeradice B – Vižina 

Žáci (od 14.45) 
18.9. Hudlice – Osov 

24.9. Osov – Mořina 

Sbor dobrovolných hasičů Skřipel 
si vás dovoluje pozvat  

dne 17. 9. 2005 v 18 hodin 

na slavnostní schůzi 

70 let od založení  
hasičského sboru 

výstava fotografií z historie sboru 

INZERCE V PROVASU 
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Rakovi hrála cimbálovka a Třehusk
SVĚTOZNÁMÝ VIRTUOS NESKRÝVAL VE SKLÍPKU PŘI JIHOČESKÉ LIDOVCE SLZY DOJETÍ

Nový Šaldorf - Cimbálovka, již obdivoval ame-
rický prezident i papež, a Třehusk. Tyto dvě
kapely byly pozvány, aby zahrály na oslavě na-
rozenin světoznámého kytaristy Štěpána Raka.

Do Nového Šaldorfu u Znojma se čtveřice muzi-
kantů Třehusku vydala 1. září. „Je to pro Štěpána
překvápko, neví, že tu budete,“ vysvětlovala před
sklípkem, v němž se velká sláva odbývala, mana-

žerka kytaristy Linda Mahelová. Když Rak na
místo oslav svých šedesátin dorazil s kolegou
Alfrédem Strejčkem, spustil Třehusk jihočeskou
lidovku Na břehu Blanice. „To je moje nejoblíbe-
nější,“ neskrýval kytarista slzy dojetí. 
Po Třehusku čekalo Raka další překvapení: cim-
bálovka Diabolské husle z Bratislavy. „Vystupují
jen v zahraničí, třikrát hráli americkému presi-
dentovi, dvakrát papeži,“ rozplýval se při klasic-
kých i cikánských skladbách virtuos. 
Rakovi Třehusk radost udělal i originálním dár-
kem: třebaňskou pálenkou Voškovicí od manželů
Brožových. Pavla ŠVÉDOVÁ, Miloslav FRÝDL

Řevnické obchodnici lupič
ukradl peněženku s tržbou
Řevnice - O 43 000 Kč přišla osmatřicetiletá
obchodnice z Řevnic, když jí 30. srpna kdosi
ukradl v prodejně peněženku.
Majitelka obchodu textilem si černou koženou
peněženku se 43 000 Kč, průkazy, platebními
kartami aj. položila na pult ve své prodejně. Mezi
14.50 a 15.00 neznámý zloděj využil nepozor-
nosti majitelky peněženku s tržbou vzal. Majitel-
ka si nevšimla nikoho podezřelého, takže poli-
cisté nemají příliš velkou šanci jí pomoci.       (vš) 

Z našeho kraje
* Organizátora kulturních akcí stále hledá dobři-
chovická radnice. Martina Hrdličková, která je
zajišťovala dosud, v září skončila. „Zatím se nám
přihlásily tři ženy,“ uvedl tajemník rychty Petr
Hampl s tím, že radnice by uvítala další zájemce.
„Kromě životopisu po uchazečích chceme jejich
vize, jak kulturu u nás vést,“ řekl Hampl. (pš)
* Výstavba nových domků ve Svinařích a okolí
pokračuje. „Na Halounech se staví šest domů,
patnáct se jich buduje ve Svinařích,“ vypočetl sta-
rosta obce Vladimír Roztočil. (pš)
* Starší muž spadl 4. 9. z kola v nové zástavbě v
Letech. „Neměl helmu, takže utrpěl vážnější zra-
nění hlavy, a musel být odvezen do nemocnice,“
řekl NN řevnický záchranář Bořek Bulíček.   (šm)
* Čtveřice cizinců navštívila prodejnu suvenýrů
na Zlaté stezce vedoucí ke hradu Karlštejnu 28. 8.
Zatímco dva cizinci zabavili prodavačku před ob-
chodem, další dvojice si prohlížela zboží uvnitř.
„Když se prodavačka vrátila do prodejny, zjistila,
že je vypáčená zásuvka a chybí 43 000 Kč,“ po-
psala krádež tisková mluvčí středočeské policie
Soňa Budská. Prodavačka nelenila a ihned infor-
movala obecní policii, které se podařilo podle po-
pisu čtveřici mladíků zadržet i s odcizeným obno-
sem. Asi třicetiletí muži  byli obviněni z trestného
činu krádeže. (pš)

Úřad chce vybudovat nový vodovod
V ŘEVNICÍCH SE NA PODZIM BUDOU OPRAVOVAT NĚKTERÉ ULICE

Vezme stát Horymíru miliony?
MINISTERSTVO FINANCÍ ODVOLÁNÍ MIKROREGIONU ŘEŠÍ UŽ PĚT MĚSÍCŮ

Na vinobraní se bude vařit ...
(Dokončení ze strany 1)
Originální pivní mok budete moci ochutnat na
Zlaté stezce právě během vinobraní. „Nebudeme
ho prodávat, ale zdarma nabízet ochutnávku,“ zve
ke koštu Chyba. Jeho pivo zatím nemá jméno.
Karlštejnský podnikatel proto uvítá, přijdou-li
návštěvníci s nějakým návrhem. Ty můžete zasílat
také na adresu redakce. Autor nejlepšího z nich
získá dárkovou tašku NN.
Vinobraní už se nemůže dočkat karlštejnský sta-
rosta Miroslav Ureš. Poslední dny mu dělalo vrás-
ky obstarání ubytování pro desítky hostů ze spřá-
telených obcí Francie, Německa a Itálie. „Cizinci
nejsou zvyklí spát dvě rodiny pohromadě, a tak
jsme museli zajistit sedm jednolůžkových a sedm-
náct dvoulůžkových pokojů,“ uvedl Ureš s tím, že
cizinci nakonec budou spát v hotelích a penzio-
nech v Srbsku, Řevnicích i Černošicích.          (pš)

Řevnice – Ještě před tím než Berounská ulice v
Řevnicích dostane nový povrch, vybuduje zde
radnice nový vodovod.

Položit nový vodovodní řád se rozhodla řevnická
radnice v Berounské ulici vedoucí k lávce přes
Berounku. „Nechali jsme zpracovat projekt této
části Řevnic. Než bude položen nový povrch,
chceme vyměnit staré potrubí,“ řekl starosta měs-
ta Miroslav Cvanciger s tím, že starý řád byl vel-
mi poruchový. S pracemi se začalo minulý týden,
výkopy mají být hotovy do 14 dnů. „Nový vodo-
vod bude propojen s řádem v Opletalově ulici,“
řekl Cvanciger. Dodal, že na přelomu roku začne
rekonstrukce ulice a Palackého náměstí. „Chceme
zde položit  kostky a vysadit stromy.“
Nový povrch dostane ještě letos také hlavní Ko-
menského ulice vedoucí od prodejny M. Jelínka k
potravinám J. Noska. „Práce začnou  po 19. září.
Hotovo by mělo být do konce října,“ upřesnil
Cvanciger. Pavla ŠVÉDOVÁ

Svinaře – Přijde svazek podbrdských obcí Ho-
rymír o jedenáct milionů za nedodržení smlou-
vy při stavbě plynofikace? Ministerstvo financí
si dává na čas - rozhoduje o tom již pět měsíců.
Výměr od finančního úřadu, v němž stojí, že rad-
nice nedodržely při vybudování plynofikace
smlouvu, dostalo vedení mikroregionu v květnu.
Radnice byly vyzvány, aby vrátily 11 milionů. Po-
dle předsedy svazku a starosty Svinař Vladimíra
Roztočila je ale nemožné, aby mikroregion tako-
vou sumu zaplatil. Proto sepsal žádost o prominu-
tí této částky. „Zatím nemáme jasno, zda nám to
prominou nebo ne. Od května marně čekáme, jak
odvolání dopadne,“ komentoval laxní přístup stát-
ních úředníků Roztočil. Dodal, že výstavba přípo-

jek v obcích nadále pokračuje. S Fondem životní-
ho prostředí plánuje mikroregion závěrečné vy-
rovnání na prosinec. Pavla ŠVÉDOVÁ

Se světoznámou cimbálovkou Diabolské husle si
Štěpán Rak při oslavě svých narozenin ve sklípku
i zahrál.    Foto NN M. FRÝDL

Big Brother hlídají Řevničtí,
do tuhého prý teprve půjde
Praha, Řevnice - Zdravotní dohled nad natá-

čením nové reality show TV Nova Big
Brother zajišťuje řevnická záchranka. 

„Při natáčení je nával diváků, ale zatím se nic
vážného nestalo,“ uvedl majitel záchranky

Bořek Bulíček s tím, že v dalších dílech půjde
víc do tuhého nejen mezi soutěžícími. „Jsme
připraveni i na davové šílenství,“ dodal. (šm)

Muž se zřítil z třiceti
metrů do lomu Amerika

Mořina – S těžkými zraněními byl převezen
do nemocnice mladík, který se 29. srpna zřítil

ze stěny lomu Velká Amerika u Mořiny.
Pětadvacetiletý muž lezl se svým kamarádem po

stěně lomu nahoru. Zatímco jednomu muži se
podařilo stěnu zdolat, druhý mladík se pod

vrcholem chytil trsu trávy, který se s ním utrhl.
Při pádu ze třiceti metrů utrpěl vážná zranění. 
„ Zraněného vyprostili hasiči, záchranka ho s
pohmožděninami a podezřením na zlomeninu

páteře převezla do nemocnice v Motole,“ uvedla
tisková mluvčí středočeské policie Soňa Budská.

Vstup do lomu Velká Amerika je zakázán,
mnoho lidí však zákaz porušuje. Může jim za to

být uložena pokuta až 15 000 Kč. (pš, šm)

Svinařští chystají posvícení
Svinaře - Taneční zábavou a nohejbalovým
turnajem oslaví 24. 9. ve Svinařích posvícení. 
Popáté odstartuje svinařské posvícení nohejbalo-
vý turnajem trojic Zagorka Cup 2005. Vykopávat
se bude v 9.00 na kurtech, prezentace začíná v
8.30 tamtéž. Večer se místní i přespolní sejdou v
restaurace U Lípy, kde ve 20.00 vypukne taneční
zábava. Příznivci mají poslední šanci slyšet vy-
hrávat poberounský Třehusk jako taneční kapelu.
Její členové se totiž rozhodli muzicírování po tan-
covačkách ukončit a věnovat se pouze staropraž-
ské a lidové muzice. (pš)

V Karlštejně má vyrůst
mezinárodní Alej přátelství
Karlštejn – Alej přátelství vyroste podél silnice
vedoucí od mostu ke karlštejnskému kempu. 
Osmnáct lip bylo v minulých dnech vykáceno v
Karlštejně u silnice ke kempu. „Byly neudržova-
né, některé shnilé a ohrožovaly elektrické vede-
ní,“ řekl starosta Miroslav Ureš. Na stejném místě
má vyrůst mezinárodní Alej přátelství. První javo-
ry zasadí starostové spřátelených obcí z Němec-
ka, Francie a Itálie 24. 9. „Časem tu vznikne stez-
ka pro pěší ke kempu,“ uvedl Ureš. (pš)
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Klíček stavěl u »Mácháče« pyramidu
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MALÝCH TANEČNÍKŮ Z ŘEVNIC SE NESLO V DUCHU EGYPTSKÝCH VLÁDCŮ

Řevnice, Máchovo jezero – Letní
soustředění řevnického tanečního
souboru Klíček se letos neslo v du-
chu egyptských vládců.
Se souborem jsme se letos vydali k

Máchovu jezeru. Prostředí bylo ide-
ální. Měli jsme celý hotel se třemi
velkými sály jen pro sebe, venku
hřiště, borový les, pískovcové skály,
pár minut odtud krásné koupání.
Nacvičili jsme několik nových tan-
ců. Největší nadšení sklidily hry, jež
kluci sestavili se svým vedoucím
Honzou Martínkem. Stále znovu
opakovali akrobatické prvky, až z
nich pot jen lil. Každý večer se z
oken sálu linula hudba z muzikálu a
malí tanečníci zkoušeli variace z

rumby a rokenrolu. To už byla pří-
prava na náš ples. A tentokrát to pře-

kvapení bude skutečně stát za to!
Celým soustředěním se prolínal pří-
běh z Egypta, jehož linii pro nás při-
pravil Štěpán Zrostlík. A tak Nilané,
Skarabeové i Faraoni celý týden sou-
těžili a plnili úkoly pro faraona na
vysvobození jeho přítele Amenem-
heta. Nechybělo stavění pyramidy,
luštění hieroglyfů ani noční bojovka.
Jedním z úkolů bylo připravit nosít-
ka, dary pro faraona a jednu dívku
ustrojit z dostupných zdrojů jako
kněžku lásky.

Nechtělo se nám domů
Nezapomenutelný večer připravily
starší dívky soutěží o Miss Klíček v
podání mužské části souboru. Vítě-
zem se staly »krásky«, které nejvíc
oplývaly vtipem, šarmem a duchapl-
ností. Jako vždy jsme si užili legra-
ce, napětí i tance. Zvyšovali jsme
kondici ranním během i rozcvička-
mi, zakončenými ve vodách Mácho-
va jezera. A jako každoročně se nám
nechtělo domů a říkali jsme si, že to
zase strašně uteklo... 

Ludmila CHROUSTOVÁ

Umělci opravili i autobus
NOTIČKY VOLILY MISS NEJBLÁZNIVĚJŠÍHO ÚČESU

Slevy krásných nových kol! 

Rokytnice - Předposlední prázdni-
novou sobotu vyjela dětská muzi-
ka Notičky na týdenní soustředění
do Rokytnice nad Jizerou.
Už cesta ukázala, jak všestrannými
umělci někteří členové souboru jsou,
když dokázali opravit autobus, který
šofér označil za nepojízdný: Boříku
a Wildo, díky!
Ihned po příjezdu se za vedení Len-
ky Kolářové rozběhl program zkou-
šek, ve kterých se nacvičovaly pře-
vážně vánoční koledy.  Aby je Lenka
mohla řídit, stala se z Petry Humlové
druhá maminka měsíční Kamilky

Kolářové a projezdila s ní celé okolí.
Prvního soustředění se zúčastnili
nejmladší členové Notiček - učili se
nejen zpívat, ale - pod laskavým i
přísným dohledem Aničky Ledvin-
kové - také tančit. Kromě nacvičová-
ní zbyl čas i na zábavu, a tak mohly
Notičky volit druhou Superstar, sou-
těžit ve sportovní olympiádě či volit
miss nejbláznivějšího účesu...
I když bylo soustředění oproti minu-
lým letům o týden kratší, udělaly dě-
ti pořádný kus práce. Každý, kdo se
přijde podívat, uslyší, že jim to hraje
a zpívá náramně.         Miroslav KUS

KLÍČEK U FARAONŮ. Soustředěním dětského tanečního souboru Klíček se
prolínal příběh ze starého Egypta. Foto ARCHIV

Na letním soustředění Notičky pilně nacvičovaly.         Foto Jindřich KOLÁŘ

Byla jsem šťastná, že
dětem skočná vyšla!
Praha, Řevnice – Festivalu v Praze
se koncem srpna zúčastnily děti z
tanečního souboru Klíček. O akci
NN napsala věrná fanynka, taneč-
níky přezdívaná Klíčková babička
Věra Hrubá.                                    (pš)
Poslední den prázdnin jsme byli s
Klíčkem v Praze na Ovocném trhu
na folklorním festivalu. Před naším
vystoupením tancoval soubor Bety z
Modřan. Dospělí tancovali perfekt-
ně. Předvedli také skočnou, kterou
tancují i naše děti. Říkala jsem si:
Jestlipak naše vedoucí Lída Chrous-
tová zařadí tento tanec také, když ho
předvedli dospělí z Modřan? Liduš
kromě Husara a Cibulářů skočnou
zařadila. Dětem se vše vydařilo, moc
se líbily. Po vystoupení mi tatínek
našeho tanečníka řekl, že za ním se-
děli dva chlapi z Bety a říkali si:
„Podívej na ty malý, jak tu skočnou
perfektně tancují, skoro jako my!“
Skočná je těžký tanec, proto jsem by-
la šťastná, že to dětem vyšlo. 
Děti starší pěti let, jež by Klíček také
chtěly navštěvovat, mohou přijít 6.
října v 16.00 do budovy ZŠ v řevnic-
ké Revoluční ulici - soubor nabírá
nové členy.    Věra HRUBÁ, Řevnice 
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Na Alotriích nejlépe šermovaly ženy
V ČERNOŠICÍCH SE KONALO DRUHÉ SETKÁNÍ SKUPIN HISTORICKÉHO ŠERMU Z CELÉ REPUBLIKY

Černošice - Druhý ročník setkání
skupin historického šermu nazva-
ný Černošická alotria se 3. září ko-
nal v Černošicích. Své postřehy o
akci Našim novinám sepsal histo-
rik Leonid Křížek.                     (NN)

Černošickými alotrii jsem byl pří-
jemně překvapen - tato vpravdě lido-
vá zábava měla solidní úroveň, pro-
bíhala v poklidu, prosta obvyklých
nešvarů a dokonce jí přálo i počasí.
Program, který sledovala bezmála ti-
sícovka diváků, tvořila převážně vy-
stoupení skupin historického šermu.
Vrcholem byla dvě představení sku-
piny Burdýři z Prahy, jedné z nej-
starších a nejkvalitnějších skupin v
Čechách. První show Piráti je určena
mladším divákům, ale bavili se i dos-
pělí. Dynamické představení v kos-
týmech karibských pirátů připomí-
nalo americké grotesky – spousta ga-
gů, doprovodná hudba s pohybový-
mi etudami… Šerm byl podřízen
akčnímu pojetí a představení neztra-
tilo dech od začátku až do konce.
Večerní představení Burdýřů nazva-
né Démon bylo metaforou vítězství
kříže nad půlměsícem, či chcete-li
křesťanských rytířů nad svody Ďáb-

la. Choreografie opět profesionální,
teď již s převahou šermu nejrůznější-
mi zbraněmi a s nezapomenutelnou
postavou Démona. V této masce ex-
celovala slečna Veronika, jež uchvá-

tila pohybovou technikou, precizním
šermem, sošným půvabem, ale i sk-
vělými grimasami.
Dalším vrcholem Alotrií byla ukáz-
ka dobývání dělostřelecké baterie

jezdeckou eskadrou. Přestože Jižanů
a Seveřanů bylo dohromady jen asi
10, střelba z kanónu, ručních zbraní
a především jezdecké mistrovství
kavaleristů bylo brilantní.
Hostitelská skupina Alotrium z Čer-
nošic předvedla standardní program,
příběh Tří mušketýrů zachraňujících
čest královny. V této inscenaci před-
stavili dorost, což bylo patrné na
kvalitě, nicméně jednalo se o sympa-
tickou ukázku zapojení nové genera-
ce do práce zkušené skupiny.

Vrcholný zážitek
Vrcholným zážitkem bylo vystoupe-
ní odnože Alotria , dámské šermířské
skupiny Reginleif rovněž z Černošic,
která v příběhu o klášterních novic-
kách předvedla klasický italský šerm
rapírem. Jejich šerm byl nejkvalit-
nější ze všech programů. 
Skupina Lepus z Libochovic před-
vedla alegorický příběh o zradě a
chamtivosti. Snaha o divadlo chvály-
hodná, na šermu patrná poučenost v
zacházení zbraněmi. Skupina Novi-
ca ve svém představení nešetřila kas-
kadérskými kousky. Bylo vidět, že to
je silná stránka jejich vystoupení.     

Leonid KŘÍŽEK

Jezdecké umění na Alotriích předvedla skupina Magentis.        Foto ARCHIV
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Lety v derby přehrály Dobřichovice
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Letovští fotbalisté
jdou od vítězství k vítězství. Daří
se i béčku Zadní Třebaně. 

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
HÝSKOV A  - OZT A 4:1 
Branka OZT: Bacílek 
Ostrovan prohrál zaslouženě. Větši-
na hrála jakoby bez zájmu, chyběla
bojovnost a disciplína. Domácí se
brzy ujali vedení a do poločasu při-
dali ještě jednu branku. Když v úvo-
du 2. půle udeřili potřetí, nebylo co
řešit. Bacílek sice korigoval, ale pak
nevydržel okopávání soupeřova ob-
ránce a po úmyslném faulu musel do
sprch. Hýskov se prosadil ještě jed-
nou a mdlý výkon hostí podtrhl
Čech, když nedal penaltu.        (Mák)
HÝSKOV B - OZT B 0:2 
Branky OZT: Hruška 2 
Díky výbornému výkonu gólmana a
kvalitní hře zejména v prvním polo-
času si Ostrovan nečekaně odvezl 3
body z horké půdy. Ve 2. půli čelil
velkému tlaku domácích.         (Mák)

OZT A – BZOVÁ B 3:0
Branky: Bacílek 2, Martínek
Do poločasu se Ostrovan trápil a ne-
dokázal se prosadit, po změně stran
však převahu přeměnil ve vítězství.
OZT B – Cembrit Beroun 2:0
Branky: Hruška, Soukup
Ostrovan již tři kola neprohrál a v
zápase proti Cembritu zaslouženě
zvítězil. (Mák)

SK ŘEVNICE
ŘEVNICE B – VŠENORY 2:2
Branky: Sládek 2
ČERNOŠICE B - ŘEVNICE B 1:0
ŘEVNICE A – SP PŘÍBRAM 3:1
Branky: Jůna 2, Lerch
Posila z Klánovic Jůna se výborně
uvedl, navíc domácím skvěle zachy-
tal gólman Zuska.
MUTĚJOVICE - ŘEVNICE A 3:2
Branky: Lerch 2
Řevnice prohrávaly 0:2, ale dokáza-
ly vyrovnat. V  90. minutě, už v de-
seti, když byl za urážku sudího vy-
loučen Tůma, dostaly třetí gól.    (pš)

FC LITEŇ
LITEŇ – MOŘINKA 1:2
Branka: Kučaba
KARLŠTEJN B – LITEŇ 2:1
Branka Litně: Franěk
První půli se hostům dařilo více než
domácím a dostali se dokonce díky
brance Fraňka do vedení. Dlouho se
ale z náskoku neradovali, po přestáv-
ce domácí vyrovnali a brzy přidali
druhý gól. „Měli jsme sice šance, ale
skóre se už nezměnilo,“ uvedl liteň-
ský hráč Radek Šindler.                 (pš)

SK KARLŠTEJN 
KARLŠTEJN – DOUBRAVAN
ÚJEZD 1:0
Branka: Císař
KARLŠTEJN – CERHOVICE 0:3
Domácí mužstvo se nesešlo v kom-
pletní sestavě. Kvůli dovoleným a
zraněním museli zaskakovat i hráči z
B týmu. (pš)

LETOVSKÝ FK
FK LETY - CHOTEČ 2:1  
Branky: Šůra, vlastní

Utkání se silným soupeřem, který to
v Letech umí. Domácí si vytvořili
tlak, ale všechny šance výborně chy-
tající brankář hostí zneškodnil. Po-
dle hesla nedáš, dostaneš, podnikli
hosté protiútok a pohodlně skórovali
- 0:1. Druhý poločas začal náporem
domácích, který byl v 52. minutě
korunován vyrovnávací brankou.
Hosté hru chytře kouskovali, nataho-
vali čas, a když už se zdálo, že jsou z
nejhoršího venku, udeřilo podruhé.
Po rychlé akci zakončoval Čermák,
brankář hostí gólovou střelu vyrazil,
ale hostující stoper ve zmatku místo
odkopu do bezpečí trefil vlastní
branku - 2:1.               Jiří KÁRNÍK
DOBŘICHOVICE - FK LETY 2:4
Góly: Karpiv 2, Čermák, Kučera
Před velkou návštěvou bojovně ladě-
né derby skončilo zaslouženým ví-
tězstvím hostů. Z první vážnější akce
Lety udeřily, po centru Drašnara tre-
fil míč hlavou Karpiv - 0:1. Po dal-
ším brejku naservíroval Drašnar míč
Čermákovi - 0:2. Druhý poločas se
domácí pokoušeli zvrátit vývoj utká-
ní, ale po přihrávce Kašeho potřetí
skóroval Kučera. Když se zdálo, že
zápas se v poklidu dohraje, snížili
domácí po chybě v hostující obraně.
Obrat se ale nekonal, Lertovští doká-
zali své vítězství pojistit ještě dvěma
brankami.                    Jiří KÁRNÍK

Podzimní fotbalové boje jsou v plném proudu.                      Foto Miloš NOSEK

Kdy hrají příště
17. 9. 16.30 Lety - Holubice, Řevnice -
Loděnice, Žebrák – Karlštejn 
18. 9. 15.00 Liteň – Všeradice B
18. 9. 16.30 Hořovice B - OZT A,
Hudlice - OZT B
24. 9. 16.30 OZT A - Osek, Tuchoměřice
- Řevnice
25. 9. 15.00 Liteň – Nižbor
25. 9. 16.30 OZT B - Trubín

Ostrovan v poháru
postoupil na penalty
Tmaň - Postup do dalšího kola
okresního poháru si fotbalisté

Ostrovanu Zadní Třebaň A vybo-
jovali až na pokutové kopy.

Fotbalovější Ostrovan se v kombi-
nované sestavě na těžkém terénu
prosazoval jen stěží. V 1. půli si
vypracoval dost šancí, ale gól dal

až Břížďala z penalty - vyrovnával
na 1:1. V penaltovém rozstřelu byli
úspěšní všichni Třebaňští, a proto-
že domácí jednou zaváhali, postu-

pují hosté. (Mák) 
TMAŇ - OZT A 1:1

na pokutové kopy 4:5 
Branka: Břížďala 

Naše noviny - šestnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný

předseda in memoriam, M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@seznam.cz, 606150928), J. Malý (721343021), V. Šedivý

(vilem.sedivy@c-mail.cz, tel. + fax 257720848), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz , 737280177), rediguje M. Frýdl

(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). Jazyková
lektorka E. Malá, tisk Europrint Praha. 

Evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 11. září 2005.

Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Večerka Roubal a dcera,
obchod Jednota, stánek na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u

Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
drogerie; Hl. Třebaň: Obchod Jednota; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní
úřad, supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod,
Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží;

Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod.
E-mail: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz

Řevnice - Další mistrovské zápasy
mají za sebou řevničtí národní há-
zenkáři. 
TYMÁKOV – ŘEVNICE  11:6
Branky: Hartmann 4, Knýbel 3,
Zavadil 2, Smetana
V sobotu 3. 9. jsme si předehráli 3.
kolo s Tymákovem. Vůbec se nám
nedařilo. Obrana nás nutila ke zbrk-
lým akcím, které končily střelbou do
bloků, prorážením, dlouhým noše-
ním míče  nebo přihrávkou do rukou
soupeře. Zázračně dokázal chytat
Benda, ale pustil i velký počet laci-
ných branek. Tradičně špatně jsme
zacházeli s trestnými hodů.

ŘEVNICE – Spoje PRAHA 15:13
Branky: Hartmann 7, Smetana 4,
Zavadil 3, Knýbel 
V neděli jsme hráli na domácím hřiš-
ti s celkem Spojů. Nehráli jsme svoji
hru a soupeřovy obrany jsme se báli.
K závěrečné nervozitě přispěl i roz-
hodčí, jenž rozdal v posledních dese-
ti minutách 5 karet různé barvy.

Své boje začala i družstva oblastního
přeboru. Za svými soupeři zajížděla
na umělou trávu do Čakovic.
ČAKOVICE B – ŘEVNICE B  24:12
Branky: Jech 5, Jandus 4, Sviták
M. 3, Holý 
Naši muži neměli s bezhlavým úto-
čením šanci proti mladšímu, kombi-
načně hrajícímu soupeři šanci.
ČAKOVICE – ŘEVNICE A  st. žáci  4:6 
Branky: Veselý M. 4, Veselý P. 1,
Štech Jan
Překvapivé vítězství našich žáků nad
vyspělejším soupeřem.
ČAKOVICE – ŘEVNICE B st. žáci 8:12 
Branky: Veselý M. 10, Veselý P. 2
Tentokrát se naši proti stejnému sou-
peři trápili, ale nakonec vyhráli.
ČAKOVICE – ŘEVNICE 36:5 
Branky: Veselý M. 3, Najman K. 2
Až příliš krutá porážka našich, v
jejichž řadách účinkují jen dva doro-
stenci, zbytek družstva tvoří žáci. 

František ZAVADIL, Petr HOLÝ

Dorostenci Řevnic prohráli o třicet jedna branek
DRUHOLIGOVÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI VYŠLI V TYMÁKOVĚ NAPRÁZDNO, DOMA UDOLALI SPOJE

Obránce se oženil
Řevnice, Neumětely – Řady ženáčů
rozšířil uplynulou sobotu řevnický
házenkář Petr Kokeš z Řevnic.
Obránce Petr Kokeš si ve vísce
Kondrac u Vlašimi přivedl k oltáři
Zdeňku Zvárovou. Jejich veselky se
zúčastnilo takřka kompletní házen-
kářské mužstvo. Třebaže se bavili až
do ranních hodin, následující den
se jim podařilo oslavy završit vítěz-
stvím na hřišti Oseka.
O týden dříve si řekli na Karlštejně
ano Romana Houdková a Marcel
Burda, tahouni Liteňské chasy. (pš)

OSEK – ŘEVNICE 17:19
Branky: Zavadil 9, Knýbel 4,
Hartmann 3, Dlouhý,  Jech
Na mokrém terénu s mokrým míčem
se nedařilo hostům ani domácím.
„Později jsme ale získali náskok,“
řekl útočník Řevnic František Zava-
dil s tím, že nástup do druhé půle už
tak slavný nebyl. „Domácím se po-
dařilo snížit až na 10:11. Taktickou
hrou jsme dotáhli zápas do vítězného
konce,“ dodal Zavadil.                   (pš)

ŘEVNICE – SPOJE žáci A 16:15

ŘEVNICE B – SPOJE žáci 10:6
ŘEVNICE – SPOJE dorost 7:22
ŘEVNICE B – SPOJE 14:12

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


