
KRÁL NA VINOBRANÍ. Vrcholem karlštejnského
vinobraní byl i letos historický průvod. V jeho
čele nemohl chybět císař římský a král český Ka-
rel IV. (Viz strana 2) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Český pohár vyhrál Letovan
Lety – Vítěz Českého poháru ve sjezdu hor-

ských kol pochází z Letů. Je jím devatenácti-
letý Jiří Hudeček, syn letovského starosty.

Ve čtyřech kolech Českého poháru sjezdu hor-
ských kol se Hudečkovi dařilo skvěle. Zlato v

kategorii amatérů vybojoval na závodech v
Krupce, Špindlerově Mlýně i na Božím Baru.
O celkovém prvenství rozhodlo vítězství uply-

nulou neděli v Bystřici pod Hostýnem. 
Jirku výhra nepřekvapila: „Přiznám se, že jsem

to čekal. Věřil jsem si,“ řekl NN hned po
posledním závodu Letovan, jenž se sjezdu

věnuje šest let. Poslední sjezd se mu vydařil, i
když si při prohlídce trati zranil koleno. (pš)   

Zloději s autem neodjeli,
zahnal je sám majitel vozu
Dobřichovice – Škodu favorit se pokusila odci-
zit v dobřichovické ulici Za parkem trojice zlo-
dějů 4. 9. v noci. Lupiče přistihl majitel.
Jeden z lumpů se ve 23.10 vloupal do auta, zneš-
kodnil zabezpečovací tyč na volantu a začal star-
tovat. Motor nenaskočil, zvuk však uslyšel majitel
auta v nedalekém domě. Vyklonil se z okna a kři-
čel na zloděje. Ten začal utíkat k silnici. Po pár
metrech se k němu přidaly další dvě osoby, jež
čekaly v parku. Škoda na zabezpečovací tyči a
startovací skříňce se odhaduje na tři tisíce. (vš)

Nad Brdy stoupala pára
JÍZDA HISTORICKÉHO VLAKU PŘILÁKALA STOVKY PASAŽÉRŮ I DIVÁKŮ

Rychtář Karlštejna uzavřel
smlouvu s Francouzi

Karlštejn – Od neděle má Karlštejn dvě
partnerské obce. K italskému Montecarlu

přibylo francouzský Althen des Paluds.
Slavnostního aktu se v karlštejnské sokolovně
uplynulou neděli zúčastnilo na 100 zahranič-
ních hostů z Francie, Německa i Itálie, domá-
cích tu byly asi tři desítky. „Akt měl skutečně
nádhernou atmosféru. Nejdřív naše děti zazpí-

valy tři písničky, následovaly hymny a podepsá-
ní smlouvy,“ popsal průběh  ceremoniálu první
muž Karlštejna Miroslav Ureš. Tečku za podpi-
sem smlouvy udělaly řevnické Notičky. „Hosté
byli nadšení,“ dodal Ureš s tím, že v následují-

cím roce má v plánu sepsat obdobný pakt s
německou obcí Mylau. (pš)

Bydžovská byla za »civila«,
syn Kristián za vodníka
Podbrdsko - Jízdy parního vlaku na podbrdské
trati se 17. září zúčastnila i známá herečka Zu-
zana Bydžovská se synem Kristiánem. Oba na-
stoupili ve stanici  Skuhrov pod Brdy. Zatímco
Bydžovská zdůrazňovala, že jede jen jako civilní
doprovod, malý Kristián představoval typického
trampa-vodníka. Zelená  kamizola, klobouk, ešus
za opaskem a na zádech kytaru.  Celou cestu se
vyptával na kovboje a jejich kolty, ale nakonec ho
v Osově zaujala historická stříkačka a nechal se
vysadit na kozlík. (Jok)

Podbrdsko - A pak že nejde cestovat časem! O
více než sedmdesát let zpět se vrátili všichni,
kteří 17. září jeli parním vlakem z Karlštejna
do Lochovic. A svezla se i populární herečka
Zuzana Bydžovská!
Parní vlak? Je pomalý, čoudí a pořád se musí do-
plňovat voda. A vidíte – navzdory tomu je každá
jízda historického vláčku událostí, která přitáhne
stovky zájemců. Ono je to totiž tuze hezké…
Mimořádná parní souprava vyrazila z Karlštejna

17. září. První zastávkou je Zadní Třebaň. Zatím-
co turisté si na improvizovaném ohníčku u nád-
ražní budovy opékají špekáčky, do davu se vřítí
dvě cikánky, odstrkují děti a snaží se dostat k oh-
ništi. Pak si jedna z pod sukně vyndá kuře – evi-
dentně mají chuť na propečené masíčko. Jenže to
už se žene sedlák, kterému bylo kuře odcizeno…
Asi by z toho byla pořádná mela, kdyby vše ne-
byla jen scénka místních turistů a ochotníků. 
Vlak pokračuje do Litně a i zde je na co koukat.
Za doprovodu Třehusku vystupují babička Mary,
i když spíše by se slušelo napsat dědeček Mary,
dědeček Všetečka a Velký Manitou. Také se zde
šíbovalo s lokomotivou, takže z konce vlaku byl
najednou začátek.
V Osově místní hasiči připravili stylové přivítání.
Na přijíždějící vlak stříkali proudy vody, takže
kdo se vykláněl z okénka, dostal pořádnou sprš-
ku. Také se tu opékaly párky a steaky a vodníci z
Leče nabízeli slané pochoutky. Vodníky byla při-
tahována i populární herečka Zuzana Bydžovská,
která vlakem rovněž cestovala, příjemně se bavi-
la, ochutnala vodnický guláš a rozdávala autogra-
my. Kdyby ale její příznivci byli neodbytní, jistě
by jí na pomoc přispěchali četníci, kteří při jízdě
dohlíželi na klid i pořádek a trestali nepravosti.
Když parní vlak dorazil do Lochovic, čekala zde
již vojenská auta, pro malé byly připraveny hry. V
tom nejlepším se však z nebe spustily provazy
vody. Ale ne všem déšť vadil – jeden pár napří-
klad tancoval i při něm.
Radost ze speciálního vlaku ovšem neměli jen pa-
sažéři – pozornost poutal po celé trase. Spousta
lidí s dávkou nostalgie pozorovala tu krásu, pro-
tože to krása opravdu byla.    Bohumil KŘEČEK

27. září 2005 - 19 (402) 6 Kč

JELA I BYDŽOVSKÁ. Jízdy parního vlaku se
zúčastnila také známá herečka Zuzana Byd-
žovská. (Viz strana 3) Foto NN J. KOZÁK

V NAŠICH NOVINÁCH:
* Ve Třebani byl mistr světa!

* Dobřichovičtí se vrátili z Ameriky
* Podbrdská příloha PROVAS
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Naše noviny vám nabízejí 
profesionálně zpracovanou videokazetu

PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní

Třebaň - Lochovice 
18. září 2004

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

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

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

Karlštejnské vinobraní lámalo rekordy
DO PODHRADÍ PŘIJELO NEJVÍCE LIDÍ V HISTORII OSLAV, DORAZILY I TŘI ZAHRANIČNÍ DELEGACE

Dobřichovičtí se vrátili z výpravy do Manhattanu
PŘÍŠTÍ ROK BY NA OPLÁTKU MĚLA DORAZIT K BEROUNCE POČETNÁ SKUPINA AMERIČANŮ

Dobřichovice – Pět dní strávila v americkém
městě Manhattan výprava z Dobřichovic.
Příští rok by naopak měli Američané zavítat k
Berounce.

Do Spojených států se vydal současný starosta
Dobřichovic Michael Pánek i jeho předchůdce
Václav Kratochvíl s rodinami. Cestu si účastníci
hradili ze svých prostředků.
„Připravili pro nás vskutku velkolepý program,“
komentoval pětidenní pobyt ve státě Kansas Pá-
nek. V Manhattanu, kde se nachází univerzita s
více než třiadvaceti tisíci studentů, se sešli s pre-
sidentem university i českými studenty, kteří po-
mohli s organizací návštěvy Dobřichovických. Na
programu byla i návštěva zasedání tamního zastu-
pitelstva.
„Starosta města nás vzal také na nedalekou vojen-
skou základnu, která je druhou největší ve Stá-
tech. Velitel se nám věnoval celý půlden, řekl nám
mimo jiné, že tu sloužil i generál Patton,“ uvedl
Pánek. Se svým americkým protějškem hovořil i o
případné další spolupráci. „Příští rok by měla po-
četnější skupina dorazit k nám. Bydlet budou v
rodinách,“ plánuje Pánek. Přiznal, že zpočátku
byl k partnerství s městem za oceánem skeptický.
„Když se spolupráce ujme, naopak by mohla být
přínosem. Studentům by se například mohla

Karlštejn – Hned několik rekordů padlo uply-
nulý víkend během karlštejnského vinobraní –
nejvyšší počet návštěvníků v devítileté historii,
nejtepejší počasí po oba dny a účast tří zahra-
ničních delegací.
Vinobraní v Karlštejně odstartovalo poslední záři-
jovou sobotu ráno. Ke Zlaté stezce se začaly valit
davy návštěvníků.
„Zaplatit nechtějí, prý jdou jen na hrad,“ vysvět-
lovala průvodkyně italské skupiny návštěvníků u
jedné z bran, kde se vybíralo vstupné ve výši 50
Kč. „Byl to častý případ. Lidé tvrdili, že jdou jen
na hrad nebo do hospody na oběd,“ říká starosta
obce Miroslav Ureš. I tak vstupenku zaplatilo v
sobotu na 9000 návštěvníků, dětí do 15 let, kteří
měli vstup zdarma, napočítaly kontroly 3000. „ Je
to pravděpodobně rekord, i když nemáme ještě
konečná čísla,“ pochvaloval si v neděli Ureš. 
Průvod vyšel tradičně v půl druhé od místní vinař-
ské stanice. V čele kráčela velbloudice, za ní šer-
míři ze skupiny Traken, pištci z Českého Krum-
lova, císař, nechyběla ani jeho choť Eliška. V ko-
čáře taženém koňmi se vzhůru ke hradu vezl s
rychtářem i správce hradu Jaromír Kubů a pra-
covník vinařské stanice Robert Žára. „Ať žije

císař! Vivat!“ ozývalo se z přeplněné stezky, kte-
rou lemovaly i řady muzikantů. Byla tu dechovka
Berouňačka, country skupina i poberounský Tře-
husk se staropražskými kuplety.
„Jsem na výsost spokojený. Nedělní průvod byl
sice už menší, zato důstojnější,“ pochvaloval si
vydařenou akci karlštejnský rychtář, který během
oslav vystřídal několik historických i civilních
kostýmů. Musel se současně věnovat i třem zahra-
ničním delegacím, které na vinobraní dorazily: z
francouzské obce Althen des Paluds, italského
Montecarla a německého Mylau. „Byli nadšení,
doslova u vytržení. Někteří se v dobových kostý-

mech zúčastnili i v průvodu. Skutečnou korunou
bylo vystoupení Pavla Vítka na hradě. Na úplný
závěr zazpíval písničku Do věží. Byla to krása,“
rozplýval se Ureš, kterému náladu kazili jen neu-
káznění řidiči. „Parkovali, kde chtěli, nerespekto-
vali značky. Třebaže jsme měli dvě velká parko-
viště, na čtyřicet aut stálo i na pěší stezce k auto-
kempu,“ postěžoval si starosta. Pavla ŠVÉDOVÁ

Internet Třebaňské nezajímá
Hlásná Třebaň - Veřejný internet, který pro-

vozuje obec Hlásná Třebaň, není občany nav-
štěvován. Od instalace uplynuly tři měsíce a

»serfovat« přišlo zatím jen 26 zájemců. 
„Vesměs jsou to lidé středního věku, sem tam
chatař a občas cizinec, který je na dovolené,“
řekla radní Ilona Gartová. Malý zájem plyne

zřejmě z toho, že mladší lidé a podnikatelé  už
doma či v zaměstnání internet mají. 

„Internetové služby poskytuje obec zdarma, ale
ani to lidi nemotivuje. Pokud někdo má obavy,

že by internet nedokázal obsloužit, jsme schopni
pomoci,“ připomenula Gartová. (šm)

Dobřichovický zámek ožívá
Dobřichovice – Zámek v Dobřichovicích ožívá.
Po vinařských slavnostech se zde mají konat
další akce. V říjnu třeba výstava fotografií.
Zámek v Dobřichovicích, který má tamní radnice
pronajatý od křižovníků, by se měl stát po sále Dr.
Fürsta dalším centrem kulturního dění. V minu-
lých dnech zde byla otevřena nová restaurace Zá-
mecký had. „Název vznikl podle toho, že míst-
nostmi se jako had plazí umělá konstrukce. V ní
jsou instalace, které kvůli freskám památkáři ne-
dovolili vést ve zdech,“ uvedl starosta Michael
Pánek s tím, že i do sálu se rychta snaží dostat
kulturní akce. „Od října do listopadu zde bude
otevřena výstava fotografií absolventů FAMU,“
řekl Pánek. Dodal, že akce na zámku má organi-
zovat kulturní referent, jehož radnice shání. „Má-
me několik zájemců, z nichž si vybereme,“ dodal.
Napřesrok se má v zámku uskutečnit festival stře-
dověké hudby či muzikál Noc na Karlštejně. (pš)

Karlštejnské vinobraní letos zřejmě navštívilo nejvíce lidí v jeho devítileté historii. Zvláště v sobotu zde
byla doslova hlava na hlavě. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Hlásná Třebaň - Tradiční Havelské posvícení
oslaví v Hlásné Třebani country bálem a pose-
zením seniorů.
Country bál, který pořádá 22. 10. v místní soko-
lovně hlásnotřebaňská rychta, bude ve znamení
nejen kovbojů a dam ze saloonů, ale i krásných
nožek. Součástí tanečního večera, k němuž zahra-
je pražská skupina Sekáči, totiž bude soutěž o
Nejkrásnější country nožku. Její majitel získá
cenu. Chybět nebude ani tombola. 
„Ideální je stylové oblečení. Chápu, že někteří již

kovbojské oblečky odložili, ale na nákup nových
je ještě čas,“ popichuje účastníky bálu jedna z po-
řadatelů Ilona Gartová. 
Hlásnotřebaňské posvícení bude pokračovat pose-
zením pro ty, kteří už něco pamatují. Senioři se
sejdou 23. 10. ve 14.00 také v sokolovně.
„Setkání seniorů mívají docela úspěch, loni se se-
šlo na čtyřicet účastníků,“ řekla Gartová s tím, že
letos bude pro starší a pokročilé připraveno pře-
kvapení. O co půjde, však Gartová nechtěla ani
naznačit.  Michaela ŠMERGLOVÁ

Na seniory čeká překvapení
HLÁSNOTŘEBAŇSTÍ OSLAVÍ POSVÍCENÍ COUNTRY BÁLEM A POSEZENÍM

naskytnout možnost vycestovat do zámoří,“ uza-
vřel starosta. Pavla ŠVÉDOVÁ
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»Páru« doprovázela Mary i Vacátko
JÍZDU HISTORICKÉHO VLAKU SI NENECHALA UJÍT ANI ZNÁMÁ HEREČKA ZUZANA BYDŽOVSKÁ
Podbrdsko - Z karlštejnské želez-
niční stanice vyjel 17. září v půl
desáté ráno parní vlak na Zadní
Třebaň a dále po trati lokální  drá-
hy na Lochovice. Jízdu uspořáda-
ly, stejně jako vloni, Naše noviny. 
Letošní jízda se konala v duchu dva-
cátých a třicátých let minulého stole-
tí, kdy se na Podbrdsku objevovali
první trampové a vznikly trampské
osady. A tak mohli cestující už v
Karlštejně vidět nejen trampy v kost-
kovaných košilích, ale i nefalšova-
nou četnickou hlídku a radu Vacátka
s kolegy. Asistovala jim babička Ma-
ry, dědeček Všetečka z Brd a Velký
Manitou. O hudbu se jako obvykle
staral poberounský Třehusk. 
První část kulturního programu če-
kala cestující v Zadní Třebani. Míst-
ní klub českých turistů nacvičil vý-

jev z trampského života, ve kterém
nechyběli trempíři, proradní »mast-
ňáci« ani potulné cikánky. Akci
ukončili členové Četnické pátračky s
radou Vacátkem a kdo neutekl, byl
zadržen. Četníci rozdali ještě něko-
lik pokut za nedovolený prodej a jelo
se dál do podbrdských kopců. 
V Litni letos chyběla Liteňská chasa,
a tak přestávku, kdy místní hasiči
doplňovali do lokomotivy vodu, vy-
plnil Třehusk a babička Mary v po-
dání osovského hasiče Luboše Vaňa-
ty. Jiří Vitouš sehrál dědečka Všeteč-
ku z Brd, Jiří Cicvárek zase Velkého
Manitoua. 

Kdo nechyběl, byli vodníci z Leče
na další zastávce. Tři vodnice, malý
vodník a jako doprovod známá he-
rečka Zuzana Bydžovská. Ve Všera-
dicích se k osazenstvu přidal další
tramp - starosta Jiří Špalek. 
V Osově vlak uvítali tradiční spr-
chou z historické stříkačky místní
hasiči. Trampské písničky zde vy-
hrávala kapela Josefa Plecitého, ces-
tující si mohli pochutnat na grilova-
ných klobásách. Když se vlak hnul
dále, jeli s ním také propagátoři roz-
hledny na Studeném, Turisté sever-
ních svahů Brd a cestou se k vlaku
přidaly jezdkyně na koních ze stáje

Luke ve Skřipli. V Hostomicích si
turista Slávek Ježdík vyzkoušel na
vlastní kůži četnická želízka, když s
Pražskou pátračkou sehrál scénku o
zloději kufrů. 
Na konečné v Lochovicích mohli ce-
stující poobědvat, děti vyhrávaly pa-
mlsky v soutěžích místních žen a
princezny v podání Veroniky Kočo-
vé. Kdo nechtěl soutěžit, mohl si
prohlédnout americká vojenská auta
Military klubu ze Zdic. 
„Tuhle tradici musíme zachovat,“
opakoval všeradický starosta Špalek
a točil se ve víru tance s vodnicemi.
Nikomu nevadilo, že začalo pršet. 
A pak se jelo zpátky do Karlštejna,
kam vlak dorazil před půl pátou. 
„Tak zase příští rok,“ potřásli si or-
ganizátoři rukou s předsedou Klubu 
železničních cestovatelů, který vlak
pro NN připravil.        Josef KOZÁK 

NA BRDY! Parní vlak projel v sobotu 17. září podbrdskou lokální tratí Zadní Třebaň - Lochovice. Na čadící mašinu
supící směr brdské Hřebeny byl nádherný pohled. Foto Bohumil KŘEČEK

Mašina jela pozadu
Podbrdsko - Proč jede pozadu? pta-
li se diváci sledující podél trati jízdu
parního vlaku na podbrdské trati.
Lokomotiva řady 154, zvaná též
Všudybylka, se opravdu větší částí
trati, od Litně do Lochovic, sunula 
tendrem napřed. 
„Ptal jsem se na to,“ říká Pavel Švi-
torka, představující během jízdy
jednoho z detektivů rady Vacátka. 
„Problém byl se stoupáním mezi
Zadní Třebaní a Bělčí. Tam musela
jet lokomotiva komínem napřed,
protože jinak by se dostala pára do
komína, lokomotiva by mohla ztratit
sílu a vlak by nevytáhla.“ 
Účastníci loňské jízdy si na tuto si-
tuaci určitě vzpomenou. Tehdy totiž 
jízda v tomto místě málem skončila.
Osádka sypala pod kola písek a do-
konce i rozbíjela kameny z náspu,
aby vlak »vytáhla« do Bělče. (JoK) 

K mání byly pohledy,
kazety se chystají
Podbrdsko - Stylový suvenýr si

mohli odnést pasažéři cestující 17.
září zvláštním historickým vlakem
na trase Karlštejn - Zadní Třebaň

- Lochovice. Redakce Našich
novin k této příležitosti vydala po-
hledy s parní soupravou i speciální
číslo nezávislého poberounského

občasníku.
Přes sto pohledů s čadící mašinou

a lidmi v dobových oblecích se pro-
dalo při jízdě parního vlaku na

podbrdské lokální trati. O zvláštní
vydání Našich novin byl zájem ještě

větší - čísla s programem akce i
historickými zajímavostmi z provo-
zu trati Zadní Třebaň - Lochovice

kolportéři udali tři sta kusů.
Jízda parního vlaku i s děním v jed-
notlivých stanicích také byla zachy-
cena profesionálním kameramanem
a do několika dnů bude k mání na

videokazetách a DVD. 
Pohledy, zvláštní vydání NN, VHS
i DVD si můžete zakoupit, resp.

objednat na adrese Našich novin:
Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň

či u jednotlivých členů redakční
rady NN. (mif)

Podbrdsko - Jedním z taháků le-
tošní jízdy parního vlaku byla pří-
tomnost tzv. Četnické pátračky. 
„Vypadají přesně jako ti předváleč-
ní,“ ocenil uniformované muže zá-
kona pamětník Josef Fürst z Leče. 
A jak se líbilo ve vlaku četníkům? 
„Moc. Připadalo mi to jako stroj ča-
su,“ řekl velitel pátračky poručík Ra-
dek Galaš. „Všichni jsme se přesu-
nuli do doby před druhou válkou.“
Členové pátračky se při jízdě chova-
li jako skuteční četníci. Konali po-
chůzky, kontrolovali, udělovali po-
kuty. K tomu měli bloky přesně ko-
pírující předválečný vzor. 
„Udělili jsme 15 pokut,“ pokračuje
velitel četníků. „Zbytek byl řešen
domluvou. Postihováno bylo plivání
z oken, potulka a výtržnosti. Jeden z
cestujících se dokonce pokuty do-
máhal. Házel před nás prázdné ke-
límky, dokud jsme mu ji neudělili.“ 
Členové pátračky se během roku
zúčastnili třiceti akcí, většinou vzpo-
mínek na konec války a piet připo-
mínajících účast četníků na událos-
tech roku 1938. Nyní se chystají 1.
října na jízdu Posázavského pacifiku
a rádi by připravili krátké ukázky z
historie pro muzeum policie. 
„V březnu či v červnu bychom rádi
uspořádali četnický ples v dobovém
oblečení a s Třehuskem,“ končí čet-
nický poručík Galaš. Josef KOZÁK

Četníci ve vlaku udělili patnáct pokut
„BYLI JAKO TI PŘEDVÁLEČNÍ,“ CHVÁLIL UNIFORMOVANÉ MUŽE ZÁKONA PAMĚTNÍK

Četnická pátračka, jež asistovala jízdě parního vlaku.     Foto NN J. KOZÁK
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Na Medové odpoledne přijel šampion
NÁVŠTĚVNÍCI ORIGINÁLNÍ AKCE SLYŠELI SVĚTOVOU PREMIÉRU SKLADBY ANTONÍNA DVOŘÁKA

Zadní Třebaň - Druhé Medové od-
poledne věnované včelařství a neo-
ficiální kultuře se konalo 17. září v
Zadní Třebani. 
Odpoledne ve Společenském domě
zahájilo zhudebnění ironického textu
Ervína Schulhoffa, který se vysmívá
snobismu. Sólový zpěv doprovázely
dva kontrafagoty. 
Odpoledne mělo několik stěžejních
bodů. Prvním bylo představení Jo-
sefa Havla, který převzal nad Medo-
vým odpolednem patronát. Přivezl
kolekci svých jedinečných růží i fo-
tografií dokumentujících jeho expo-
náty a účast na světových soutěžích. 
Uvítání rytíře Havla se ujal ředitel
Botanické zahrady Univerzity Kar-
lovy Václav Větvička: „Josefa Havla
zná celý svět. Je pouze jedna země,
která jej nezná - Česká republika.“
Havel se totiž stal v roce 1995 v Ří-
mě mistrem světa v pěstování růží.
Zřejmě jediným oceněním však pro
něj dosud bylo udělení titulu dušev-
ního rytíře s erbem. 
Na téma dějiny a současnost vinař-
ství ve Středních Čechách diskutoval
Miloslav Richter, Stanislav Hošťálek
zase o historii, básních a heraldice.
Julius Hůlek prezentoval Protialko-
holní společnost dr. Řimsy, výtvarni-
ce Luisa Geisslerová z Dobřichovic

předvedla keramiku i loutky. 
Sálu dominovala pravá mongolská
jurta v čele s Jiřím Šímou. Včelaře

ze ZO Liteň zastupoval s medovými
perníčky, řezy i medovníkem Viktor
Revin z Litně. S medovými perníčky

přijel i Jiří Ševčík, který však hlavně
zastupoval Svatojanskou společnost.
Dětských návštěvníků nebylo mno-
ho, ale všichny navštívili dílnu Lud-
víka Čierťaského na výrobu svíček
ze včelího vosku a všichni si také
svíčku sami vyrobili a odnesli.
Zasloužená odměna ve formě spon-
tánního potlesku se dostala Radku
Hubačovi, předsedovi OV ČSV Par-
dubice, který  přednášel a diskutoval
na téma Využití včelích produktů v
prevenci a léčbě. Hubač přednášel ve
včelařském kroji. 
S ochutnávkou medoviny byla spoje-
na i ochutnávka a prodej medu členů
ZO ČSV Liteň. Neprodalo se jej zá-
vratné množství, ale více než vloni.
Závěr odpoledne patřil souboru Har-
monia Mozartiana Pragensis. Mimo
jiné zazněla i premiéra skladby Včelí
políbení od Ivana Kurze. Za zmínku
stojí i celosvětové premiérové uve-
dení nedávno objeveného osmitakto-
vého Andante pro hoboj od Antonína
Dvořáka, což je u tak známého skla-
datele skutečnou raritou.
Kdo přišel na Medové odpoledne s
tím, že něco pozná, seznámí se se za-
jímavými lidmi a jejich aktivitami a
nečekal, že bude baven pasivním te-
levizním způsobem, ten odešel spo-
kojen. Luboš FAIT

Mistr světa v pěstování růží Josef Havel (vpravo) a pardubický včelař Radek
Hubač na Medovém odpoledni v Zadní Třebani.           Foto Luboš FAIT 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
1. 10. 18.00 DŮM VOSKOVÝCH
FIGURIN
8. 10. 18.00 STOPAŘŮV PRŮVODCE
PO GALAXII

KINO MÍR BEROUN
27. 9.- 28. 9. 17.30 (St 18.30) OSTROV
27. 9. 20.00 HOTEL RWANDA
29. 9. - 5. 10. 18.30 (Út 17.30) SIN
CITY - MĚSTO HŘÍCHU
4. 10. 20.00 MELINDA A MELINDA
6. 10. - 12. 10. 18.30 (Út 17.30)
LEGENDY Z DOGTOWNU
10. 10. 13.45 SLONISKO A MEDVÍ-
DEK PÚ
11. 10. 20.00 2046

KINO MNÍŠEK POD BRDY
28. 9. 18.00 a 20.00  RUKOJMÍ
1. 10. 18.00 a 20.00  MOJE KRÁSNÁ
ČARODĚJKA  
8. 10. 18.00 a 20.00  FANTASTICKÁ
ČTYŘKA  

Muzea se nevzdáme!
tvrdí starosta Litně
Liteň – O tom, jak dál bude fun-
govat liteňské muzeum Jarmily
Novotné a Svatopluka Čecha, jed-
nala tamní radnice s církví.
U příležitosti 98. výročí narození
sopranistky a hvězdy metropolitní
opery Jarmily Novotné se 17. 9. ko-
nala v liteňském kostele mše. 
„Kostel byl plný,“ uvedl starosta ob-
ce Karel Kliment. Po skončení bo-
hoslužby starosta Litně projednával
se zástupci církve další spolupráci a
chod muzea. „To se totiž nachází ve
faře, jež je majetkem církve,“ uvedl
Kliment. Protože provoz muzea je
ztrátový, chtěla by na něj radnice zí-
skat peníze. „My žádat o dotace ne-
můžeme, neboť nejsme majiteli.
Musíme se domluvit s církví.“ Vloni
liteňská radnice dotovala chod mu-
zea deseti tisíci, letos to bude ještě
více. Přesto se rychta muzea vzdát
nechce. „Novotná i Čech jsou s Lit-
ní neodmyslitelně spjati,“ tvrdí sta-
rosta Kliment.           (pš)  

Mníšek pod Brdy – Skladatele a
varhaníka Jakuba Jana Rybu, od
jehož narození v říjnu uplyne 240
let, si v Mníšku připomenou sérií
kulturních pořadů.
V neděli 2. 10. bude v 15.00 v kláš-
teře na Skalce otevřena expozice
výtvarných děl  a dokumentů věno-
vaná J. J. Rybovi a Rožmitálu pod
Třemšínem, kde pobýval. 
„V Mníšku se akce nekoná náho-
dou, i u nás totiž  Jakub Jan za svého
života  působil,“ vysvětlila jedna z
organizátorek akce Jarmila Balková
z místního kulturního střediska.
Na výstavě bude k dostání kalendář
na příští rok obsahující 12 obrazů ze

života varhanního mistra a autora
známé mše Hej mistře!
O tři týdny později, v sobotu 22. 10.,
se od 19.00 představí v Modrém po-
koji mníšeckého zámku soubor Vio-
la D’Amore, který  přednese Rybův
koncert F-dur  pro housle s dopro-
vodem varhan.
Série vystoupení bude zakončena
29. 10. od 17.00 v mníšeckém kos-
tele sv. Václava, na jehož varhany
Ryba hrával, komponovaným pro-
gramem nazvaným Zpěv srdce, v
němž vystoupí Vladimír Matějček a
smíšený pěvecký sbor při bazilice
Strahovského kláštera Collegium
Strahoviense.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Tipy NN
* Večer ve společnosti Pavla Lan-
dovského můžete prožít 27. 9. v res-
tauraci Koliba v areálu Golfového
klubu Líšnice. Kromě besedy s her-
cem uvidíte i filmovou komedii Utr-
pení mladého Boháčka.                 (pš)
* Svatého Václava uctí 28. 9. v
Mníšku pod Brdy. Od 13.00 začíná u
kaple na Malé Svaté Hoře posvícen-
ská cesta lesem značená fáborky. V
cíli na farní zahradě se koná poseze-
ní u ohně, v 17.00 pak pohádka. (pš)
* Na Svatováclavské veselici, jež se
koná 28. 9. od 10.00 na pražské
Kampě, vystoupí i zástupci našeho
kraje. Návštěvníci uvidí černošickou
břišní tanečnici Ludmilu Svozilo-
vou, uslyší poberounskou kapelu
Třehusk. (mif)
* Pražská kapela Bílá nemoc hraje
v černošickém Club Kině 30. 9. od
20.30. Vstupné 70 Kč.                   (pš)
* Pohádka Jak zvířátka volila krále
je v mníšeckém Divadélku K k vidě-
ní 9. 10. od 15.00. (pš)

Černošické soubory
budou bavit Pražany
Černošice, Praha – Několik černo-
šických souborů se na svátek sv.
Václava představí v Praze.
Zatímco v půli června se v Černoši-
cích konaly oslavy páté městské
části, nyní se Černošičtí chystají vy-
stoupit v hlavním městě. Program se
bude 28. 9. odehrávat za kostelem
sv. Václava ve Štefánikově ulici.
Zahájí ho ve 14.00 průvod, poté bu-
de otevřeno tržiště. Na akci se před-
staví spolky a soubory, které sídlí v
Černošicích a okolí. Zatančí soubor
Pramínek, zapěje sbor Chorus An-
gelus, chybět nebudou šermířské
skupiny Nevers, Alotrium, Kvartet.
Ve 20.00 vystoupí středověká kape-
la Krless, po ní se mohou návštěvní-
ci těšit na fakíra či kejklíře.          (pš)

Budweiserová ničila omítku
VE SVATÉM JANU KONCERTOVAL SPIRITUÁL KVINTET
Svatý Jan pod Skalou - Spirituál
kvintet zahrál již podesáté v koste-
le ve Svatém Janu pod Skalou. A
opět sklidil velký úspěch.
Opravdovým zážitkem pro všechny,
kdo mají rádi písně Spirituál kvinte-
tu, byl koncert, který se v půli září
konal ve Svatém Janu pod Skalou.
Několik stovek posluchačů, kteří za-
plnili loď tamního kostela sv. Jana
Křtitele, mělo příležitost vychutnat
si texty známé i zbrusu nové, per-
fektní vokály podbarvené kytaro-
vým doprovodem či hlas Ireny Bud-
weiserové, který by mohl, jak během
vystoupení upozornil basista Dušan
Vančura, narušit letitou omítku zdej-
ší chrámové klenby. Žertem míněná
poznámka nebyla od věci - pořadatel
koncertu, Svatojánská společnost, se
od roku 1992 snaží o zvelebování
místních pamětihodností. Kulturní
akce představují významný zdroj fi-
nancí. Zástupce společnosti na závěr
uvedl, že za dobu trvání občanské

sdružení investovalo do záchrany
historických památek více než pět
milionů korun. Právě vystoupení
Spirituál kvintetu, kterých se tu ko-
nalo již celkem deset, mají na této
částce velký podíl.     Petr KŘÍZEK

Za šermíři jede pára 
Křivoklát - Parním expresem se
můžete druhý říjnový víkend vy-
dat na přehlídku středověkých
soubojů na hrad Křivoklát.
Šermířské klání skupiny Merlet a je-
jích hostů se na Křivoklátě uskuteč-
ní 9. a 10. října. Oba dny bude na
hrad vypraven parní vlak. Rychlíko-
vá lokomotiva Albatros vyjede z
Braníka v 9.05, zastaví na Smíchově
(9.43 hod.) i v Berouně. Kromě šer-
mířských klání na hradě čekají na
návštěvníky ukázky středověkých
řemesel, dobová hudba i jarmark.
Odpoledne se parní expres vrací z
Křivoklátu v 16.14. (pš)  

Mníšečtí oslaví Rybu
OD NAROZENÍ AUTORA MŠE HEJ MISTŘE! UPLYNE 240 LET



Chystá se stavba sanatoria 
Hostomice – Sanatorium pro nemocné 
Alzheimerovou chorobou by mělo stát 
v Hostomicích směrem ke Lšteni. 
Stavbu bude realizovat Prácheňské sanatori-
um a zdejší lokalita mu vyhovuje zejména  
z hlediska dostupnosti lékaře, lékárny a blíz-
kosti nemocnice. 
„Sanatorium poskytne 80 nových pracovních 
míst. Nezaměstnanost ve městě je velká,“ říká 
k tomu starostka A. Přívorová.                (JoK)  
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Osov – Stejně jako v předchozích le-
tech uspořádali Osovští posvícenské 
odpoledne pro děti. Letos se konalo  
v duchu pohádkového příběhu o za-
kleté princezně.  
U vchodu do zámecké zahrady vítal příchozí čaroděj a hned děti seznámil s úkoly. Nama-
lovat princeznu a pak projít všemi stanovišti 
s úkoly. Jen tak mohli malí účastníci dospět 
až k trpaslíkovi s truhlou a po zodpovězení 

Školu v Hostomicích  
odstartoval kurz GO! 
Hostomice - Tak jako každým ro-
kem, i letos začal nový školní rok 
hostomické školy pro žáky šestých 
tříd kurzem s názvem GO!  
Několikadenní setkání dětí, tentokrát  
v Nižboru u Berounky, bylo zaměřeno na 
komunikaci, chování a protidrogovou vý-
chovu. Do šestého ročníku přechází žáci  
z osovské školy a na kurzu GO! mají mož-
nost seznámení se svými novými spolu-
žáky.                                                            (rk) 

MALÝ RYBÁT. Jednou z disciplín pohádko-
vého odpoledne v osovském zámeckém 
parku minulou sobotu byl i rybolov. O váž-
nosti tohoto lovu svědčí výraz malého ry-
báUe na snímku.               Foto NN J. KOZÁK 

důležitých otázek mohli získat sladký po-
klad.  
První soutěžící dorazili v doprovodu dospě-
lých už před 15. hodinou a postupem času 
přicházeli další a další. Na rozdíl od minu-
lých let, kdy se her zúčastnili pouze místní a 
děti z blízkého okolí, letos přišli rodiče  
s dětmi z větších dálek a to zejména díky 
prezentaci během jízdy parního vlaku, kde 
na soutěže zvala princezna v podání Veroni-
ky Kočové   
„Je to moc hezké,“ pochvalovaly si soutěže 
maminky několika dětí a na důkaz opravdo-
vosti svého mínění přispěly na odpoledne i 
finančně. „To je od matek z Hatí,“ prohlásily 
skromně. 
Nakonec se počet zúčastněných dětí přiblížil 
stovce. „V truhle bylo přichystáno sto balíč-
ků a zůstalo jich tam pět, takže tu bylo 95 
dětí,“ zhodnotila účast představitelka trpas-
líka Pavla Kočová.                   Josef KOZÁK  

 Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁĮSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová přizpůsobivost. 

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

První tįídu zahájilo 
méně dětí než vloni 

Hostomice  - Do nového školního roku 
vchází Základní škola Pavla Lisého  

v Hostomicích s 273 žáky. Pouze 16 žáků 
nastoupilo letos do první tUídy, a to je o 

13 dětí méně, než v roce minulém.  
„Celkový úbytek oproti loňskému roku je 
13 žáků. Částečně se však rozšíUil mužský 
kádr sboru, nastoupili k nám dva učite-
lé,“ pUiblížila změny Ueditelka školy JiUi-
na Walterová. „PUed prázdninami došlo 
k rozšíUení počítačové tUídy. Žáci mohou 

nyní využívat celkem 15 počítačů,“  
dodala Ueditelka školy. 

Zajímavou formou vyučování je nabídka 
povinně volitelných pUedmětů od sedmé-
ho do devátého ročníku. Paleta pUedmětů 

se mění podle ročníků a žáci si mohou 
vybírat z jejich pestré nabídky. Jedná se 

napUíklad o semináUe ze společensko-
vědních pUedmětů zaměUené na dějiny 

regionu, techniku, informatiku, domác-
nost, konverzaci anglického a německého 
jazyka, technické kreslení, praktikum a 

využití pUírodních pUedmětů. 
V měsíci únoru pUipravujeme tradičně 

lyžaUský výcvik sedmého ročníku na cha-
tě v Dolním Maxově v Jizerských ho-

rách. „Ve výběru dalšího vzdělání podpo-
ruje škola žáky devátých tUíd pUímo ve 

vyučovacích hodinách občanské výchovy 
i formou pUednášek a odborných brožur. 
Také návštěva ÚUadu práce v HoUovicích 

pomůže dětem pUi výběru dalšího stu-
dia,“ sdělila výchovná poradkyně školy 

JiUina Kordulová. (rk) 

nase.noviny@zadnitreban.cz  

Josef Kozák, tel. 724 429 104 

INZERCE V PROVASU 

BABIČKA MARY. Známou postavu pís-
ničky dvojice W+V pUedstavoval během 
jízdy parního vlaku v sobotu 17. 9. osov-
ský hasič Luboš Vaňata. „Babička Mary 
je moje nejoblíbenější písnička,“ zdůraz-
nil několikrát.                Foto NN J. KOZÁK 

 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

V Osově děti hledaly poklad 
V ZÁMECKÉM PARKU SE KONALY TRADIČNÍ POSVÍCENSKÉ HRY   



ráme v týdnu od 26. 9. – 6. 10.  
Pro rodiče a přátele školy pořá-
dáme 7. 10. zájezd do divadla 
ABC na komedii »Do hrobu ta-
nečním krokem«. 
Nezapomínáme ani na naše za-
městnance. V minulých dnech 
jsme společně oslavili kulaté 
narozeniny L. Procházkové. 
Tímto jí přejeme vše nejlepší a 
pevné zdraví.                           (sk) 

Osov – Školní rok je v pl-
ném proudu. Prvňáčci už 
umí přečíst první písmena, 
slabiky, dokonce i slova.  
Všichni ostatní si pomalu začí-
nají zvykat na nové školní po-
vinnosti. 
V současné době naše škola po-řádá sběr starého papíru. Sváza-
nými balíčky může přispět i ši-
roká veřejnost. Starý papír sbí-

Žáci si pUivezli z Hudlic první vítEzství 
„HRÁT SE SILNDJŠÍM SOUPETEM JE LEPŠÍ,“ MÍNÍ OSOVSKÁ HRÁČKA  
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Osovské žákovské družstvo kopané.                           Foto R. KOČOVÁ 

Osovský fotbal vede tabulku 
 O VEDENÍ ROZHODNE DERBY S VIŽINOU 

Na naše zdraví  působí negativ-
ně i pobyt ve škodlivém záření. 
Léčení člověka, který spí ve 
škodlivé zóně je málo úspěšné a 
ve třetině případů se míjí účin-
kem. Takový člověk ráno vsta-
ne a je unavený, jako by celou 
noc skládal uhlí. Některé tyto 
zóny mají geochemickou pod-
statu, např. zvýšené množství 
radonu nebo rtuti. Nesmíme 
ani zapomenout na různá vede-
ní způsobená činností člověka. 
Rozhodující úlohu hraje i voda. 
Atmosferické srážky vsáknuté 
povrchem země pak vytvoří 
zvodnělou zónu, kde může pohl-
covat radioaktivní prvky a vy-
sílat je vzhůru nebo se jejím tře-
ním o horninu vytváří elektro-
statické pole. Škodlivě působí i 
některé květiny, azbest, lepidla 
z nábytku, vyzařování elektro-
spotřebičů apod.  
Proto je potřeba o zónách uva-
žovat již při stavbě domu nebo 
jeho koupi nebo přestěhování a 
teprve pak  zařizovat nábytek, 
protože v případě  potřeby pře-
místění postelí na jiné místo se 
tam postele nemusí vejít. Pokud 
dáme přednost přepychu nad 
účelností, je zde těžké pomoci. 
Větší problém jsou zóny na pra-
covišti. Jak si s nimi poradit? 
Nejdříve se místo ohledá. To je 
možné na dálku za pomoci ná-
kresu nebo přímo na místě. 
Podle toho se umístí postele ne-
bo pracoviště, aby byly mimo 
dosah škodlivé zóny. V mnoha 
případech to ale není možné. 
Existuje řada doporučení, jak v 

Osov – Se svými soupeři se 
žáci Osova 17. 9. utkali na 
hudlickém hřišti.  
V první polovině zápasu se  
Osovští dostali do vedení se tře-
mi brankami. Ve druhé půli 
utkání šlo o udržení výsledku. 
Osovští žáci se konečně dočkali 
a z Hudlic si odvezli své první 
vítězství 4:1. Góly za Osov pro-
měnil Jan Šmejkal, David Staňo 
a Martin Ciprian (2). 
K oporám žákovského týmu 
Osova patří i Simona Hošťálko-
vá.  
„V Hýskově se nám hrálo dobře. 
Soupeř byl však celkově mladší. 
I když jsme zápas vyhráli, mys-
lím, že hra proti silnějšímu sou-
peři je lepší. S mladším spolu-
hráčem musí být fotbal opatr-
nější a i tak se pády častěji za-

měňují za fauly,“ popsala utkání 
Simona Hošťálková z pohledu 
hráče. 
„Kopané se budeme věnovat i 
přes zimu. Na tréninky se bude 
dojíždět do hostomické tělocvič-
ny,“ dodala jediná dívka osov-
ského klubu, která prošla prázd-
ninovými tréninky a těší se i na 
každý zápas. 
Následující týden se osovští žáci 
utkali s týmem TJ Mořina. Vý-
sledek 5:0 pro SK Osov potěšil 
hráče, trenéra i fanoušky Osov-
ských. Góly přispěli Martin Ci-
prian (4) a David Staňo. 
 „Zvítězili jsme dvakrát za se-
bou. Máme z toho velikou ra-
dost, ale už se připravujeme na 
další naše utkání s Chyňavou a 
Zadní Třebání,“ zhodnotil po-
slední dva fotbalové zápasy žáků 

jejich brankář Jan Rajský, který 
má podle trenéra Petra Kočího 

na úspěchu týmu velikou záslu-
hu.                   Radka KOČOVÁ 

bytě geopatogenní zóny odrušit. 
Např. pomocí odrušovačů, které 
jsou dvojího typu.  
1. Přírodní: kaštany, kůže z be-
ránka, vaječné skořápky, včelí 
vosk apod.  
2. Technické: DAR-ZON. Deakti-
vátor, Depolar, Biosaner, Zonex, 
různé tvarové zářiče (nilský kříž, 
pyramida apod.) Lepší než odru-
šovače technické jsou přírodní, 
protože nevhodný odrušovač 
může vyčistit dané místo, ale zó-
nu přitom »odhodí« na vedlejší 
postel a způsobí problém jinému 
uživateli bytu.  Nutno upozornit 
na reakci organismu po odstra-
nění zóny, protože organismus 
byl na ni zvyklý  a může dojít ke 
zhoršení stavu. Tyto potíže trvají 
zhruba 3 až 7 dní. Z mnoha pří-
padů uvádím jeden z mé praxe:  
Volal mi otec 12ti-letého chlapce, 
který ležel v nemocnici s nádo-
rem na mozku a  ptal se, proč se 
to stalo. Při napojení na tohoto 
chlapce jsem zjistila, že od naro-
zení spal ve velni škodlivé zóně a 
bylo potvrzením i to, že otec pra-
vil, že jako dítě stále z postýlky 
utíkal k nim a často plakal, než 
usnul a při spaní sebou stále há-
zel. Zóna zde běžela zejména přes 
hlavu.                      M. HRZALOVÁ 

Poradna zdraví Provasu 

Prvňáčci už umí první písmena 
OSOVSKÁ ŠKOLA POTÁDÁ SBDR PAPÍRU  

Kdy a kde hrají příště  
Začátky v 16.00 hodin (není-li uvedeno jinak) 

1. 10. Vižina – Osov (10,15)                           Žáci (od 14.45) 
          Nižbor – Všeradice                               28. 9.  Chyňava – Osov 
7. 10. V. Újezd – Vižina, Všeradice – OZT       2. 10. Zadní Třebaň – Osov 
8. 10. Všeradice B – Osov  

Osov – Osovští fotbalisté 
plní předsevzetí svého kapi-
tána Petra Procházky, který 
již od loňské sezóny slibuje 
postup do vyšší třídy.  
Osovští v současnosti vedou ta-
bulky IV.A třídy. Těsně jim na 
paty šlape mužstvo sousední 
Vižiny. Osovští jsou ve vedení 
jen díky skóre, které je o pět 
branek vyšší. 
„Proto jsme sledovali jak dopad-
ne Vižina v nedělním zápase  
s béčkem Všeradic,“ říká trenér 
Karel Procházka. „O prvenství  

v tabulce však definitivně roz-
hodne naše vzájemné utkání tuto 
sobotu.“ 
Další výsledky: 
17.9. Mořina–Osov 0:2 
 Branky: Hošťálek, Bábíček J.   
24.9. Osov–Chrustenice 3:0 
 Branky: Hošťálek 2x,Bábíček A. 
24.9. Všeradice-Zdice B 5:0 
 Branky: Jakoubek Pavel,   
   Linhart, Los, Mackovič D., Vo-   
   káč 
25.9. Všeradice B-Vižina 0:3 
 Branky: Fiala, Krbec, F. Pro- 
   cházka                                 (JoK) 
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V září výrazně přibylo vykradených aut
NEZNÁMÍ ZLODĚJI ŘÁDILI HLAVNĚ V DOBŘICHOVICÍCH A V ČERNOŠICÍCH

Řevnice, Poberouní – Několikanásobný nárůst
vloupání do aut zaznamenali v září řevničtí po-
licisté. Většina případů má zřejmě stejného pa-
chatele - nasvědčuje tomu způsob vniknutí do
vozů, zájem o podobné věci a doba vloupání.
Škodu Octavia kombi našla její řevnická majitel-
ka na parkovišti před nákupním střediskem v
Dobřichovicích 13. 9. bez rádia za tři tisíce. Zlo-
děj v době mezi 7.15 a 17.30 rozbil levé přední
okno a vymontoval autorádio. Dalších pět tisíc
bude stát oprava auta. Okno se vysypalo pravdě-
podobně po páčení šroubovákem.
Do vozidel Hyundai Accent a Ford Fiesta se lupi-
či vloupali mezi 12. a 13. 9. Na fordu zloděj roz-
bil přední okno, otevřel odkládací prostor před
spolujezdcem, vyházel a prohrabal v ní umístěné
věci, ale nic neodcizil. Škoda činí 4500 korun.
Druhé auto stálo na oploceném pozemku v Praž-
ské ulici. Pachatel přelezl plot, vnikl do hyundaie
a odcizil autorádio Sony za 10 tisíc s přehrávačem
CD. Přitom poškodil handsfree sadu s palubní
deskou - oprava vyjde na dalších 15 tisíc.  
Dalších pět vozidel podlehlo nájezdu zlodějů v

noci ze 14. 9. na 15. 9., rukopis pachatele je totož-
ný. První čtyři automobily stály v bloku domů u
bývalého hotelu Trilobit a tenisového hřiště v
Dobřichovicích. Zloději rozbili okno u zadních
dveří Škody Fabia, sklopili sedadlo spolujezdce a
vytrhli autorádio za 13 tisíc korun. Výměna okna
vyjde na dva tisíce. U dalšího auta pachatelé roz-
tříštili okno opět u zadních dveří a odcizili auto-
rádio, popelník, propojovací kabel k rádiu a další
drobnosti za 80 korun. Hodnota odcizených věcí
byla sečtena na 8 tisíc, poškození je 6 tisíc. Opel
uzamčený o pár desítek metrů dál našel majitel s
rozbitým oknem pravých předních dveří a bez
autorádia a CD. Odcizených věcí bylo za deset ti-
síc korun, poškození auta bylo vyčísleno na 8 tisíc
korun. Felicie ve stejné ulici měla také rozbité
okno, jehož výměna vyjde na sedm tisíc korun.
Uvnitř zloděj otevřel úložný prostor v palubní
desce, vyházel věci, ale nakonec nic neukradl.
Tutéž noc se pravděpodobně stejní lupiči projíž-
děli i po Černošicích. Na Peugeotu 405 v ulici
Pod Horkou rozbili okénko zadních dveří, rozhá-
zeli věci z příručního odkládacího prostoru před

spolujezdcem, ale nic neodcizili. Poškození dveří
bylo vyčísleno na 10 tisíc korun. Vilém ŠEDIVÝ

Kemp v podhradí zavírá brány
Karlštejn – Sezona v karlštejnském kempu vr-
cholí. Naposledy bude otevřen příští víkend.
Chladné dny, kdy rtuť teploměru klesla k nule,
vyhnaly z kempu v Karlštejně poslední hosty. 
„Není tam ani noha,“ komentoval uplynulý čtvr-
tek situaci v kempu starosta obce Miroslav Ureš.
Přesto se o možnost ubytování v chatičkách lidé
zajímali, a to hlavně na víkend, kdy se v obci ko-
nalo vinobraní. „Chtěli si je zamluvit, jenže v tu
dobu tam byli ubytovaní účinkující,“ uvedl Ureš.
Kemp bude otevřen do 2. 10. „Jelikož je dokon-
čeno ústřední topení, budeme chatky dál tempe-
rovat. Pokud se poběží lyžařské závody na golfu,
chtěli bychom ubytování v chatkách inzerovat v
novinách,“ řekl Ureš. Počítá, že kvůli špatnému
počasí bude zisk o 200 000 nižší než loni.        (pš)

Radnice chce rekonstruovat
řevnické Lesní divadlo
Řevnice – Raritu města Řevnic – Lesní divadlo
má tamní radnice v úmyslu z gruntu zrekon-
struovat.
Peníze na rekonstrukci řevnického Lesního diva-
dla hodlá získat tamní radnice. „Chceme zpraco-
vat žádost na získání financí z programu na pod-
poru turistického ruchu,“ řekl NN starosta města
Miroslav Cvanciger. Podle něj by se mohla re-
konstrukce uskutečnit v letech 2006 a 2007.
„Chceme ho odkanalizovat, nově oplotit, obnovit
světelný park, vytvořit zázemí pro herce, opravit
šatny i sklad kulis,“ vypočetl. Radnice si od úp-
rav slibuje získání nových zájemců o pronájem a
intenzivnější užívání přírodního amfiteátru.   (pš)

Z našeho kraje
*  Moštovat se v řevnické moštárně U Bulavů
bude do 8. 10. Řevničtí zahrádkáři organizují kaž-
dou sobotu moštování v prostorách U Bulavů, ne-
daleko železničního přejezdu u lávky. „Začínáme
v 8.00,“ upřesnila jedna z organizátorek Marie
Váňová. Dodala, že letošní rok jablkům nepřeje.
„Ovoce hnije už na stromech a je ho málo,“ uved-
la s tím, že se nedostatek plodů odráží i na nízké
návštěvnosti. „Lidí chodí málo. Minule jsme jich
napočítali jen osm,“ řekla. Třebaže minimální vá-
ha pro zpracování jablek by měla být 30 kilo, le-
tos dělají zahrádkáři výjimky. (pš)
* O motorovou vibrační desku a elektrocentrálu
přišla černošická firma, která měla stroje uzamče-
né na svém pozemku u železniční zastávky v Mo-
kropsích. Zloději rozpletli pletivo, rozbili sklo na
zadních dveřích fordu transit a odcizili stroj za 10
tisíc na pěchování zasypaných výkopů a přenos-
nou elektrocentrálu Way za 30 000. Poškození au-
ta se odhaduje na 4000 Kč. (vš) 

Dobřichovičtí vylepšují školu
PŘEDĚLÁVAJÍ SE ROZVODY, STAVÍ PARKOVIŠTĚ - DĚTI SE UČÍ JINDE

Zasedání Liteňské nezajímalo
Liteň – Zcela bez zájmu veřejnosti se odehrálo
veřejné zasedání liteňského zastupitelstva.
O jednání zastupitelů měli zájem dva místní obča-
né. „Tak nízkou účast nepamatuji. Na zasedání
vždy chodilo na dvacet lidí,“ postěžoval si staros-
ta Karel Kliment. „Dohadovali jsme se o přestav-
bě školní kuchyně, projednávali návrh změny
územního plánu,“ řekl Kliment. O zasedání byli
lidé informováni rozhlasem i ve vývěsních skří-
ních. „Esemesky nerozesíláme, nebyl o ně zá-
jem,“ uvedl Kliment. Stejně »zkrachoval« i pro-
jekt vlídné administrativy Eva. Počítač s interne-
tem, který byl umístěn před poštou, je pryč. „Lidé
ho nevyužívali. Spíš si tam hrály děti a skenovaly
si obrázky,“ řekl Kliment s tím, že radnice nechtě-
la na přístroj přispívat 60 tisíci ročně. (pš)

Lety - První akci podzimní sezony mají za se-
bou letovští kynologové. Zkoušky dopadly vel-
mi dobře. 

Počasí se vyvedlo, bylo skoro až moc teplo. Roz-
hodčí odvedl kus poctivé práce, protože trávil celý
den na sluncem vyhřátém cvičišti. Odměnou mu
prý byly dobré výkony psovodů a psů a také dobrá
organizace a příjemná atmosféra. 
Ráno bylo na nástupu 13 psovodů se svými psy.
Byli tu dva boxeři, border kolie, německý ovčák,
střední knírač, belgický ovčák tervueren, dobr-
man, labradorský retrívr, rotweiler, beauceron,
cane corso a kříženci. Devět psovodů skládalo
zkoušku ZOP (základní ovladatelnost psa), čtyři
ZPU1 (zkouška upotřebitelnosti psa prvního stup-
ně). Všichni byli úspěšní, dva psovodi dostali plný
počet bodů a velkou pochvalu od rozhodčího Jana
Plška. I ostatní psovodi byli pochváleni za před-
vedený výkon. Celkové výsledky byly - šestkrát
známka výborná, čtyřikrát známka velmi dobrá,
dvakrát dobrá a jednou uspokojivá. Všem moc
blahopřejeme k dobrým výsledkům.
Dne 25. 9. se konaly zkoušky z výkonu dle národ-
ního zkušebního řádu. Alena VANŽUROVÁ

Dobřichovice – S novým školním rokem začala
v Dobřichovicích kompletní rekonstrukce jed-
né z budov ZŠ v Raisově ulici. Do konce roku
se žáci budou učit v náhradních prostorách.
Rekonstrukce budovy v sousedství nové školní
auly v Raisově ulici odstartovala 5. 9. Několik tříd
muselo být přemístěno jinam. „Učí se v umělecké
škole, v bývalé družině. Navrhovali jsme využít i
sál Dr. Fürsta,“ uvedl starosta obce Michael Pá-
nek. V budově, která před časem získala novou

omítku, se předělávají rozvody. „Kanalizace, vo-
dovod, plyn, topení. Bude-li to nutné, bude se op-
ravovat i střecha,“ vypočítává Pánek. Výčet oprav
však nemusí být úplný. „Řada dalších věcí se bude
postupně odkrývat, takže uvidíme, jaký bude je-
jich stav,“ dodal dobřichovický starosta. 
Rychta počítá s úpravou prostranství v okolí ško-
ly, součástí rekonstrukce má být i stavba parko-
viště. Na opravy získala radnice dotaci z minister-
stva financí 14,5 milionu. Zbytek do celkové část-
ky 18 milionů hradí rychta ze svého rozpočtu.
Stavební firma by měla školní budovu mít hoto-
vou do konce roku. Pavla ŠVÉDOVÁ

Oprava hlavní silnice
v Řevnicích má zpoždění

Řevnice – Rekonstrukce části Komenského
ulice v Řevnicích, která se měla odbývat v

září, bude mít zpoždění. S dopravními kom-
plikacemi při průjezdu městem tak mohou

řidiči počítat až v říjnu.
Nový asfaltový povrch měla během září dostat
Komenského ulice od prodejny M. Jelínka k

potravinám J. Noska. „Akci má na starosti kraj-
ský úřad, který teprve nyní vybral zhotovitele.
Počátkem tohoto týdne se mají zástupci firmy
sejít se starostou,“ potvrdil NN pracovník řev-
nické radnice Slavoj Hampl. S pracemi se tedy
nezačne dříve než v první polovině října. „V
říjnu by měl být nový povrch hotov,“ dodal

Hampl. Přesnou odpověď ovšem ještě radnice
nezná na otázku, zda bude chtít firma jeden jízd-

ní pruh nechat průjezdný, či zda bude silnice
uzavřena celá. (pš)

Novou školní kuchyni v Litni
si mohou prohlédnout lidé
Liteň – Rekonstrukce školní jídelny v Litni,
kvůli níž si tamní školáci o dva týdny prodlou-
žili prázdniny, je u konce. Na poslední zářijový
den je naplánována kolaudace i den otevře-
ných dveří.
S dvoutýdenním zpožděním zahájili 15. 9. školní
rok žáci ZŠ v Litni. Začátek byl posunut kvůli re-
konstrukci kuchyně a školní jídelny. „Nyní už se
dodělávají jen kosmetické úpravy. Zapojují se
nové spotřebiče,“ řekl starosta obce Karel Kli-
ment s tím, že školáci se zatím musí obejít bez
obědů. „Proto jim odpadlo v září odpolední vyu-
čování,“ sdělil. Kolaudace nových prostor by se
zástupci obce, firmy, stavebního úřadu i hygienici
měli zúčastnit 30. 9. Odpoledne si pak bude moci
moderní vybavení kuchyně od 12 do 18.00 pro-
hlednout kdokoliv na dni otevřených dveří.
Naplno kuchyně začne fungovat od 3. října. (pš)

Byty v Karlštejně budou
na jaře, zájemci už se hlásí 
Karlštejn – O malometrážní byty, jež v  Karlš-
tejně vybuduje soukromá firma, je už nyní zá-
jem. NN to řekl starosta obce Miroslav Ureš.
„Už několik lidí volalo na radnici a na byty se pta-
lo. Dal jsem jim číslo na firmu, která projekt roz-
jela,“ uvedl Ureš. Podle něj by měly byty být zá-
jemcům nabízeny příští rok na jaře. Na šest desí-
tek bytů od 40 do 80 metrů čtverečních vyroste v
areálu bývalého výzkumného ústavu. „Co já vím,
existují dva návrhy. V jednom se počítá s mezo-
netovými byty, druhý návrh upřednostňuje pavla-
če. O konečném řešení se rozhoduje,“ uvedl karl-
štejnský starosta s tím, že cena by se měla pohy-
bovat okolo 20 tisíc za metr čtvereční. (pš)

Zkoušky kynologů dopadly dobře
ROZHODČÍ CHVÁLIL PSY, PSOVODY, ORGANIZACI I ATMOSFÉRU
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Vítěz testu dostal mikrovlnnou troubu
Z VÝHRY SE RADOVAL S. JEŽDÍK Z MALÉHO CHLUMCE, DÁRKOVÝ BALÍČEK PATŘÍ HANĚ TUČKOVÉ

Poberouní – Z mikrovlnné trouby,
která byla hlavní cenou slavnostní
soutěže k 400. číslu Našich novin,
se může radovat Stanislav Ježdík z
Malého Chlumce.
Starostové třinácti obcí, ve kterých
se Naše noviny v současnosti prodá-
vají, byli autory testu, který byl sou-
částí jubilejního 400. čísla pobe-
rounského občasníku.
O tom, že otázky nebyly z nejsnad-
nějších, svědčí fakt, že na adresu re-
dakce doputovaly pouze dvě správné
odpovědi.
„Zdravím redakční radu. Potěšili jste
mě starostovským testem. Ač z nej-
bližšího okolí, byla to bojovka. Co
není v hlavě, je dobré vědět, kde na-
jít. No a v Našich novinách se pozor-
ný čtenář dozví téměř všechno,“ na-
psala jedna z úspěšných luštitelek
Hana Tučková ze Zadní Třebaně.

Los jí nakonec přiřkl druhou cenu –
kosmetický balíček v hodnotě 1000
Kč. Hlavní cenu – mikrovlnnou trou-
bu – vybojoval Stanislav Ježdík z
Malého Chlumce. 
„Občas už jsem něco vyhrál, nějaké
knížky, gril, ale tohle je zatím nej-
větší výhra,“ usmíval se spokojený
vítěz slavnostního kvízu.
A jaké tedy jsou správné odpovědi?
V Dobřichovicích se letos konal
TŘETÍ ročník Vinařských slavností.
V Karlštejně se naposledy hrála Noc

na Karlštejně na hradě V ROCE
1973. Letovský obecní sál se nachá-
zí v hostinci U KAFKŮ. V Litni
byste našli muzeum SV. ČECHA A
J. NOVOTNÉ. Železniční trať z Pra-

hy do Řevnic byla vybudována V
ROCE 1862. Do Svinař se můžete
jet vykoupat do rybníku ŽÁBA.
Hlásná Třebaň nese jméno podle
HLÁSNÝCH, Zadní Třebaň si letos
připomíná 1005. VÝROČÍ od první
zmínky. Jedna z černošických ulic
nese jméno po objeviteli krevních
skupin JANU JÁNSKÉM. Stavite-
lem osovského kostela je CARLO
LURAGO. Ve Všeradicích se naro-
dila M. D. RETTIGOVÁ. Ve Vižině
už brzy otevřou nové DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ, Podbrdy se pyšní hřištěm
na TENIS.            Pavla ŠVÉDOVÁ

Strašidla děkují!
Všem ...stům diváků, co přišli z

nejrůznějších příčin na netradiční
pohádku pro menší i větší -

»Čarodějná 5. bé, aneb Děda Karel
šílí«, která se hrála tuto sezonu v

Lesním divadle v Řevnicích.
Děkuje celý sbor dobrovolných

strašidel, sem tam civilista a umě-
lec, za milou návštěvu, nadšení i

projevy pochopení. Dík!
P. S.: Jo, a tomu chlapečkovi, co

přišel třikrát, a jeho maminka byla
ráda, že jsme to v září konečně

sbalili - posíláme pytel kouzelných
žížal a mamince vzkaz: Takové

diváky potřebujeme! Neřežte ho, ať
může zase sedět!

Slevy krásných nových kol! 

Na hřbitově se již
nemusí pumpovat!
Zdravím všechny Třebaňáky! Mám
pro ně informaci, že na hřbitově již
je v provozu elektrické čerpání vody.
Po dobu stisknutého tlačítka voda
teče. Po jeho puštění voda téci pře-
stane. Obsluha je jednoduchá.
Upozornění pro mládež i její rodiče:
Je ještě několik volných míst na náv-
štěvu Steinerothu v SRN, jež se usku-
teční 12. – 16. 10. Ubytování a stra-
va zajištěna. Je jen třeba, aby  dítě
mělo platný cestovní pas nebo ob-
čanský průkaz. Kapesné 60-70 Euro.
Doprovod dospělých je zajištěn. Zá-
jemci se mohou hlásit u Hany Tučko-
vé práce - 311 630 210, domů - 257
721 491. Schůzka účastníků bude 5.
října od 18.30 na obecním úřadu.
Bude škoda, nevyužijete-li možnost
poznat naši spřátelenou obec, i to,
jak se žije jinde. Mějte se hezky - tak,
jako já na dovolené.
Lubomír SCHNEIDER, starosta ZT

Farma Homolka ze Bělče u Karlštejna prodává

brambory na uskladnění - nyní jen 5 Kč/kg,
mléko a jiné produkty

Inf.: rodina Homolova, Běleč 202, tel. č.: 311 684 741, 607 617 809

TROUBA PRO VÍTĚZE. Mikrovlnnou troubu za vítězství ve slavnostním
testu NN získal Stanislav Ježdík z Malého Chlumce.       Foto NN M. FRÝDL

V Dobřichovicích už
máme první bankomat
Boudo budko, kdo v tobě zůstává...?
ptávají se děti ve známé hříčce. 
Zeptáte-li se pozorného obyvatele
Dobřichovic, uslyšíte jinou odpověď. 
V budce - »plynbudce« zůstává: pro-
dejna novin, malá pekárna, prodej
pohonných hmot, ale hlavně - první
bankomat v Dobřichovicích. Byl ins-
talován před pár dny, je přístupný od
asi 7 do 21 hodin na »rušné« křižo-
vatce u parku. Firma, která se o to
zasloužila, dostává jedničku za rych-
lost.       Petr MUSIL, Dobřichovice

Viděli jsme papoušky,
andulky i korely...
Článek o výletu do Prahy redakci
zaslali dva žáci druhé třídy zad-
notřebaňské málotřídky.         (NN)
Jeli jsme na výlet do pražské bota-
nické zahrady. Vyjeli jsme ze Zadní
Třebaně vlakem na Smíchov. Z Kar-
lova náměstí jsme pěšky šli do bota-
nické zahrady na výstavu papoušků.
Bylo to krásné. Viděli jsme papoušky
kakadu, ary ararauny, barevné an-
dulky a korely. Jeden papoušek se
jmenoval kakariki. Bylo tam i hodně
květin a jezírko s lekníny a rybkami.
Moc se nám tam líbilo. Před sklení-
kem každý nakreslil obrázek papouš-
ka a metrem jsme se vrátili na Smí-
chov.         Kateřina HERKUSOVÁ

Jan CINCIBUCH, 2. ročník ZŠ ZT 
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Muž z Radotína vyrazil za polární kruh
NA MOTOCYKLU K NEJSEVERNĚJŠÍMU VÝBĚŽKU EVROPSKÉ PEVNINY - 1)

Východní Berlín má ještě pořád co dohánět
REPORTÁŽ SPOLUPRACOVNÍKA NAŠICH NOVIN Z CESTY DO SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO

K nejsevernějšímu výběžku Evropy se na mo-
tocyklu vydal spolupracovník Našich novin
Miloslav PÁTEK z Radotína. O své dobrodruž-
né výpravě napsal sérii reportáží.                 (NN)

Nebyli jsme první ani poslední, kteří se vydali na-
příč Skandinávií k nejsevernější výspě evropské
pevniny, k Nordkappu. Naším cílem byly přírodní
krásy, některé kulturní památky na území Švédska
a Norska vysoko na severu za polárním kruhem.
Předpokládali jsme, že cestu k Nordkappu a zpět
dlouhou přibližně 9000 kilometrů pohodlně uje-
deme za čtyři až pět týdnů. Do jižního Norska
jsme na motocyklu cestovali před několika lety.
Tehdy se potvrdilo, že nejlepším obdobím pro
cestu k severu je červenec.  
Z Prahy jedeme Německem na Lübek. V Puttgar-
denu se naloďujeme na trajekt do Dánska. Úžinu
mezi Dánskem a Švédskem přejíždíme po novém
mostě mezi Kodaní a Malmö. Po třech letech vý-
stavby byl otevřen 1. 7. 2000. Poplatek za moto-
cykl a dvě osoby stojí v přepočtu 500 Kč. 
Ujeli jsme 1000 kilometrů a jsme ve Švédsku.
Idylka pěkného počasí skončila. Na další cestě
přes Stockholm, Uppsalu a dál k severu podle bot-
nického zálivu jedeme stovky kilometrů v dešti.
Polovinu dne trvalý déšť s průtrží mračen a teplo-
tou hluboko pod 15 stupni střídá slunečný průsvit
a teplota 16 až 20°C. Motocykl vybavený ochran-
ným štítem a dobré oblečení proti chladu a dešti

jsou pro cestu k severu nutností. Naše výpravy na
motocyklu do zahraničí začaly dávno před tím,
než japonské, italské a jiné značky motocyklů pře-
válcovaly českou Jawu. S úsměvem vzpomínáme
na ubohé vybavení a utrpení při našich cestách po

Evropě téměř před čtyřiceti lety.
Prohlídka centra Stockholmu, nástup hradní strá-
že a zastávka u největší skandinávské katedrály v
Uppsale byla plánovaným zpestřením programu. 
(Pokračování příště) Miloslav PÁTEK

Reportáž o cestě na sever, do Ně-
mecka, redakci zaslal spolupraco-
vník Našich novin, bývalý zadno-
třebaňský kronikář Franišek ŠE-
DIVÝ. (NN)

Naše dosavadní cesty vedly většinou
do míst, o nichž se nám dříve ani ne-
snilo. Zapomněli jsme poněkud na
to, že za našimi hranicemi je země
našich sousedů, o které toho mnoho
nevíme, protože jsme o ní v určité
době ani vědět nechtěli. Starší gene-
raci je se jménem Berlín, Hamburg,
Brémy spojena vzpomínka na váleč-
né události, na dny, kdy jsme se třás-
li strachem o příbuzné a známé, když
nad námi přelétaly bombardovací
svazy a mířily tam na německá měs-
ta, v nichž nuceně pracovali lidé nám
blízcí. To vše se skončilo a my jsme
o tuto zemi ztratili zájem. 
Konečně se nám ale podařilo překo-
nat dávnou averzi, a tak se jednoho
dne rozjel autobus směr Berlín. Znali
jsme jeho východní část z éry komu-
nismu, ale nic jsme nevěděli o zbý-
vajících čtvrtích. Dorazili jsme na
okraj Berlína a stihli ještě okružní
jízdu a prohlídku vnitřního města.
Naši zvědavost poutala budova zre-

konstruovaného Reichstagu. Výtah
nás vyvezl na terasu, odkud jsme již
pohodlně stoupali kopulí až téměř k
vrcholu. Odtud je výhled na celé
město. Ten den bylo opravdu krásně.
Pokusil jsem se pochopit pocity rus-
kého vojáka, jenž zde v květnu 1945
vztyčil vlajku na znamení totální po-

rážky Německa. Stál jsem tu několik
minut v hlubokém zamyšlení... Ber-
lín dnes ale dýchá jinak. Na hrobech
tisíců mrtvých vyrůstá život součas-
né i budoucí generace. Jako vždy v
dějinách, lepší a krásnější.
Po sestupu z terasy budovy a pro-
hlídce části interiéru se vydáváme k

Památníku holocaustu. Prosté ka-
menné kvádry různých velikostí v
pravidelných řadách. Pod nimi zbyt-
ky Hitlerova bunkru. Přecházíme do
moderní obchodní čtvrti Arkád. Jsou
to skutečné arkády s mnohými ob-
chody i podzemím. Výstavností a
rozsahem se přibližují k Novému
Smíchovu, který má evropský pri-
mát. Pěší procházka okolím vede
místy, kde po válce byly jen hroma-
dy suti. Nyní zde stojí výškové bu-
dovy upozorňující na sebe zvláštní
architekturou. Západní Berlín již ne-
nese stopy války. Ve východním je
ještě co dohánět.

Upomínka na těžké časy
Objíždíme staveniště ohrazená vyso-
kými ploty. Tu a tam jsou ještě části
berlínské zdi. Zůstávají zde jako
upomínka na těžké časy, které oby-
vatelé ohrazeného města prožívali.
Blíží se večer a my se snažíme vy-
hledat hotel, kde nás čeká večeře a
hlavně odpočinek.
Berlínu se však věnujeme i další den.
Navštěvujeme velkou zdejší zvlášt-
nost - protiatomový bunkr, postave-
ný v roce 1974 v západní části měs-
ta. (Pokračování) František ŠEDIVÝ

Přístav ve vnitrozemí Švédska.   Foto Miloslav PÁTEK

Památník holocaustu v Berlíně.   Foto František ŠEDIVÝ
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Řevnice v derby vyřídily Loděnice
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Letovští fotbalisté po
pěti vítězstvích utrpěli porážku.
Ostrovan Zadní Třebaň vstřelil v
Hořovicích čtyři branky, ale na vý-
hru mu to nestačilo. (NN)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
HOŘOVICE B - OZT A 4:4 
Branky OZT: Bacílek, Palička,
Prušinovský a Břížďala 
V divokém utkání vedl Ostrovan 3:1,
ale nakonec byl rád za remízu.  Již v
první minutě měl šanci Bacílek, ale
nedal. Jeho chvíle přišla později,
když sám před gólmanem nezaváhal.
Domácí sice zakrátko vyrovnali, ale
Palička a Prušinovský dostali hosty
do vedení. Hořovice ale opět velmi
brzy snížily. To vše za necelých dva-
cet minut (!) prvního poločasu. Úvod
druhé půle Ostrovanu tradičně nevy-
šel a domácí vyrovnali. Když se jim

podařilo dokonalý obrat ve skóre,
zdálo se, že OZT odjede z Hořovic
bez bodu, ale osm minut před kon-
cem Břížďala vyrovnal.            (Mák)
HUDLICE - OZT B 3:0 
Ostrovanu chyběli čtyři hráči zá-
kladní sestavy, kteří je li s A-týmem
do Hořovic. O deseti hráčích podal
srdnatý výkon a za daných okolností
uhrál proti favoritovi vcelku přijatel-
ný výsledek. Domácí ovšem ještě za-
hodili několik šancí. (Mák)
OZT A – OSEK A 3:1
Góly: Pazdera, Šťastný, Prušinovský
Ostrovan vedl do poločasu 2:0. Sou-
peř na začátku druhé půle snížil, ale
Prušinkovský pojistil zasloužené ví-
tězství domácích.  (pš)
OZT B – TRUBÍN 1:5
Branka: Hruška
Ostrovan zcela propadl v defenzívě.

SK ŘEVNICE
ŘEVNICE A - LODĚNICE A 4:1 
Branky Řevnic: Lerch 2, Pačes 2 
Domácí měli z Loděnic obavy. Řev-
ničtí borci však ve všech řadách po-
dali výborný výkon a zaslouženě
zvítězili. Poločas skončil 2:1, když v
jeho samotném závěru domácí inka-
sovali z penalty. Ve 2. poločase však
Řevnice drama nepřipustily.    (Mák) 
ŘEVNICE B  - LETY B 2:2 
Branky Řevnic: Sládek, Škarda
TUCHOMĚRICE - ŘEVNICE 3:1
Branka: Lerch
ČÍSOVICE B – ŘEVNICE B 4:0

FC LITEŇ
LITEŇ - VŠERADICE B 3:2
Branky: Franěk, Berka, Plavec
První půli domácí prohráli. Po změ-
ně stran snižoval Franěk a vyrovná-
val Berka. To už domácí byli v osla-
bení. Po  faulu na Fraňka dohrávali i
hosté v deseti. Před konečným hviz-
dem Plavec zajistil vítězný gól.   (pš)
LITEŇ – NIŽBOR B 3:2
Branky: Bárta 2, Kučaba

Do utkání vstoupili Liteňští úspěšně
gólem Bárty, vzápětí ale hosté vy-
rovnali. Bárta z penalty podruhé skó-
roval. Hosté vyrovnali z penalty. Do
konce poločasu se domácí dostali do
vedení brankou Kučaby. Náskok si
udrželi do konce zápasu.               (pš) 

SK KARLŠTEJN 
ŽEBRÁK - KARLŠTEJN 2:2  
Branky: Císař 2
Velkou zásluhu na získání bodu pro
Karlštejn má brankář Máchal, který
ve druhé půli zneškodnil několik
šancí domácích. (pš)

LETOVSKÝ FK
FK LETY - HOLUBICE 4:0 
Branky: Drašnar 2, Kučera, Šůra
Výborná podívaná s řadou líbivých
okamžiků. Domácí začali náporem a
hned v 5. minutě otevřel skóre Kuče-
ra. Zanedlouho byl faulován v poku-
tovém území hostů Kaše, ale ke zdě-
šení domácích hráčů a fanoušků
Karpiv pokutový kop neproměnil!
Hosté se nemohli vymanit z domácí-

ho tlaku. V rozmezí mezi 30. a 35.
minutou Lety dvakrát skórovaly.
Druhý poločas začali hosté náporem.
Hra se odehrávala na půlce domá-
cích. V 61. minutě vstřelil »pojistku«
Drašnar - 4:0.   
ÚHONICE - FK LETY 2:0
Po pěti vítězstvích přišla porážka s
velmi zkušeným soupeřem, který nás
převýšil v nasazení i ve vůli po vítěz-
ství. Domácí s mnoha borci, kteří
hráli v krajských soutěžích, se do nás
pustili a hned ve 4. minutě se ujali
vedení z tresného kopu. Naše hráče
gól zatlačil do defenzívy. 
Druhý poločas zahájili domácí dal-
ším náporem, který jim přinesl v 49.
minutě po několikanásobné chybě
naší obrany druhý gól. Domácí se
stáhli do defenzívy, ze které vyráželi
k rychlým a nebezpečným brejkům,
ze kterých ještě několikrát ohrozili
naši svatyni. Naše platonická převa-
ha přinesla v 73. minutě šanci Kuče-
ry, jehož technická střela těsně mi-
nula domácí branku.   Jiří KÁRNÍK

Kdy hrají příště
1. 10. 10.15 Kr. Dvůr B- OZT A
1. 10. 16.00 Řevnice - Nelahozeves, Lety
- Libeň, Zdice B - OZT B
2. 10. 16.00 Tetín B – Liteň
8. 10. 16.00 Řevnice - Velvary, Újezd -
OZT A, Všeradice - OZT B
9. 10. 15.00 Liteň – Zdejcina

Bacílek vstřelil
Hýskovu šest gólů
Zadní Třebaň, Lety - Zápasy ok-
resního poháru sehrály celky Zad-
ní Třebaně i Letů. Oba vyhrály. 
OZT A - HÝSKOV A 7:1 
Branky OZT: Bacílek 6, Hruška 
Obě mužstva nastoupila v kombino-
vaných sestavách a na bezstarostném
průběhu utkání to bylo znát. Hvěz-
dou utkání byl Bacílek, který dal ne-
skutečných šest branek. 
DOBŘÍČ - FK LETY 1:2

(Mák, jik)
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Řevnice – Velké úsilí museli vyna-
ložit řevničtí házenkáři, aby minu-
lou neděli přivezli body z Mostu.
MOST – ŘEVNICE 10:11 (6:5)
Branky: Zavadil 5, Hartmann Jan
3, Knýbel 3
V prvním poločase se hostům ne-
dařilo. „Musel chytat Pavel Jandus,
protože brankář Benda se kvůli práci
omluvil a Honza Babka je zraněný,“
řekl řevnický útočník František Za-
vadil. První poločas se Řevničtí špat-
ně prosazovali proti obraně, která
přerušovala hru častými fauly. „Tre-
stné hody jsme ale neproměňovali,“
uvedl Zavadil. Vstup do 2. půle byl
pro Řevnické o poznání lepší. „Tře-
mi po sobě rychle jdoucími góly
jsme obrátili výsledek a náskok udr-
žovali až do konce.“
ŘEVNICE – LITVÍNOV  21:20 

Branky: Zavadil 10, Hartmann 7,
Knýbel 4
V neděli 18. 9. jsme hostili nejnepří-
jemnějšího soupeře II. ligy, tým Lit-
vínova. Chemici mají vyzrálý útok,
který kdysi pinkal I. ligu za Louku, a
nejtvrdší, či spíše nejzáludnější ob-
ranu. Vloni jsme s nimi ztratili tři
body. Čekali jsme to nejhorší, zvlášť
když jsme znovu neměli brankáře.
Do branky se znovu postavil Pavel
Jandus a už deset minut po úvodním
hvizdu jsme prohrávali 3:6. Útok na-
štěstí brzy srovnal mušku. Po změ-
něn stran jsme zvýšili na 14:9 a od té
chvíle kontrolovali výsledek. Útoč-
níci ale dali ještě soupeři chybami
šanci zkorigovat výsledek. Po dvacá-
tém gólu Litvínovských jsme už ne-
pustili míč.

Týmy hrající oblastní soutěže národ-
ních házenkářů mají problémy – pro-
hrávají, co se dá. Ve Staré Huti jsme
nechali všechny body a stejně žalost-
ný výkon jsme zopakovali i doma s
celkem Modřan. V Huti nám vadil
nepříjemný terén, doma neúčast star-
ších hráčů. K lepšímu výsledku na
domácím poli nepomohl ani nově
postříkaný povrch hřiště. Navíc jsme

Řevničtí házenkáři udolali Most i Litvínov
VE DRUHÉ LIZE SE BORCŮM OD BEROUNKY DAŘÍ, ZATO V OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍCH ANI TROCHU

nuceni odvolat družstvo dorostenců,
kteří nemají zájem hrát.
ST. HUŤ – ŘEVNICE A žáci 15:6
Branky: Veselý 4, Veselý P., Štech 
ST. HUŤ – ŘEVNICE  B žáci 10:8
Branky: Veselý M. 6, Veselý P.,
Štech
ST. HUŤ B – ŘEVNICE B 20:18
Branky: Sviták 6, Hartmann 5, Ve-
selý 3, Jandus 3, Holý

ŘEVNICE A – MODŘANY žáci
9:17, branky: Veselý 5, Štech 2,
Jelínek 2
ŘEVNICE B – MODŘANY žáci
10:20, branky: Veselý M. 5, Veselý
P. 3, Jelínek 2
ŘEVNICE B – MODŘANY muži
23:25, branky: Sviták 10, Jandus
8, Jech 4, Veselý   Pavla ŠVÉDOVÁ

František ZAVADIL, Petr HOLÝ

Kdy hrají Řevnice
Rozpis mistrovských utkání II.
ligy národní házené:
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
16. 10. 9.15 Přeštice – Řevnice

Hlásná Třebaň - Ženy a dívky, taky
jste si v létě užívaly grilovaná masíč-
ka a lahodné moky, obáváte se vá-
nočního přejídání, zlobí vás choles-
terol, máte celulitidu nebo jen chce-
te být svěží a pružné až do vysokého
věku? Potom musíte cvičit! Že máte
pohybu dost při práci? Troufám si
tvrdit, že nemáte, aspoň většina ne.
Aby to totiž byl ten správný pohyb,
musí se vaše tepová frekvence dostat
přes určitou mez a aspoň půl hodiny
tam setrvat, zkrátka musíte se zapo-
tit. A na to je nejlepší aerobik. 
Jste-li z okolí Karlštejna, Řevnic a
Hlásné Třebaně, můžete cvičit každý
večer pod vedením zkušených cviči-
telek, ale postačí i jednou nebo dva-

krát týdně. Cvičení je takové, že si ho
každá musíme stejně přizpůsobit po-
dle kondice a možností. Jsou to jed-
noduché opakující se cviky, záleží
jen na rozsahu a intenzitě, s jakou je
provádíte. Zkušené cvičenky musí
cvičit s vervou, aby se zapotily, my
starší a plnoštíhlé se potíme rychleji
a kladný účinek cvičení je na našich
postavách brzy vidět. 
Ze cvičení mám nejradši ten pocit na
konci, že »…mám to za sebou«, ale
jak mohu, jdu zas.
Kam? Třeba každé úterý a pátek do
hlásnotřebaňské sokolovny od 20.00.
Přijďte si to taky zkusit s námi, osm-
nácti- až sedmdesátiletými děvčaty!

Jana BROŽOVÁ, Zadní Třebaň

Děvčata, pojďte si zacvičit!
KAM? TŘEBA DO SOKOLOVNY V HLÁSNÉ TŘEBANI


