
Cvičení záchranářů, jež se konalo v sobotu v Be-
rouně, Srbsku a okolí, se zúčastnili také Řevničtí.
„U hořícího paneláku  jsme ošetřili 17 raněných,
měli jsme i mrtvé,“ řekl NN šéf řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. (šm)             Foto David MALÍK

Černošicemi neprojedete!
Černošice – Až do čtvrtka 13. října se řidiči

do Prahy nedostanou přes Černošice. Od
pondělí je uzavřen tamní železniční přejezd.
V pondělí 10. 10. v 7.00 měly vypuknout práce
na budování nového povrchu železničního pře-
jezdu v Černošicích, který je od té doby uza-
vřen. Objížďka vede přes Třebotov, Kuchař a
Roblín. Znovu zprůjezdněn má přejezd být ve
čtvrtek 13. 10. v 17.00. Kvůli rekonstrukci je

změněna i autobusová doprava: zastávky v
Černošicích U Vodárny v obou směrech a

zastávka Praha, Na Viničkách ve směru na Lety
budou vynechány. Na lince č. 315 se ruší pro-
voz v úseku Sídliště Radotín - Černošice. (pš)

Paní z Dobřichovic zemřela
náhle u zapnuté televize
Dobřichovice - Před zapnutou televizní obra-
zovkou zemřela 7. 10. obyvatelka Dobřichovic.
Sousedky se 7. října odpoledne nemohla doklepat
starší žena z Dobřichovic. Protože paní viděla
sousedku přes záclonu sedět na židli, zavolala po-
moc. „Za účasti dobřichovických policistů jsme
se dostali do domku staré paní, které však lékař už
nemohl pomoci. Konstatoval jen smrt,“ sdělil NN
šéf řevnických záchranářů Bořek Bulíček. U paní,
jež zemřela před zapnutou televizní obrazovkou,
byla doporučena bezpečnostní pitva.                (šm)

Dráhy budou vracet jízdné
NA ŽELEZNICI BUDE LÍP TEHDY, AŽ ZMIZÍ AROGANTNÍ NÁDRAŽÁCI

V zóně u Letů vyroste
velká thajská restaurace
Lety – Velká thajská restaurace má být dal-
ším přírůstkem v letovské průmyslové zóně.
Průmyslová zóna podél levé části silnice spoju-
jící Lety a Dobřichovice se nadále rozrůstá. V

současné době se u silnice staví nová truhlárna.
Její součástí má být administrativní budova a

malá výrobní hala. I o další pozemky táhnoucí
se ke karlickému potoku je prý zájem. „Vím o
dvou prodaných parcelách,“ říká starosta Letů

Jiří Hudeček.  Podle jeho informací by zde
měla vyrůst velká thajská restaurace podnikate-

le, který působil přímo v Thajsku. (pš)

Muže, který šel po mostním
oblouku, odvezli do Bohnic
Karlštejn - Na most přes Berounku v Karštejně 4.
října v  půl desáté večer vylezl místní muž, který
se rozhodl přejít řeku nestandardním stylem. Mířil
na druhou stranu po mostním oblouku. 
Na dobrodruha upozornil telefonát, proto na mís-
to dorazily dvě policejní hlídky, jejichž osazenstvo
se karlštejnského občana snažilo dostat do bezpe-
čí. Nakonec »kaskadéra« odvezla záchranná služ-
ba.  „Muže se sebevražednými sklony jsme odvez-
li na psychiatrické vyšetření do pražské léčebny v
Bohnicicích,“ řekl šéf záchranářů Bořek Bulíček.
„Šlo o mírně vyšinutého pána,“ dodal mluvčí
karlštejnské policie Ivan Sýkora.                       (šm)

Poberouní -  Za zpožděný vlak by měli cestují-
cí v budoucnu získávat zpět část jízdného.
Shodli se na tom poslanci v Evropském parla-
mentu. Má to ale háček – zpoždění musí být
delší než hodinu. 

Lidem, kteří v úterý 4. října vpodvečer marně če-
kali na pražském Hlavním nádraží na spoj směr
Beroun, by tedy nová pravidla nejspíš v ničem
nepomohla. Nejprve bylo na ceduli odjezdu vlaku
v 17.25 z »hlaváku« vyznačeno pětiminutové
zpoždění. V době pravidelného odjezdu ale žen-
ský hlas z amplionu oznámil strohou větu: tento
ani následující vlak z hlavního nádraží neodjede.
Tečka. Mnozí lidé znalí arogantního chování ně-
kterých pracovníků Českých drah se sice dovtípi-
li, že je nutné urychleně nasednout na metro a od-
jet na Smíchov, ne všichni ale na této trati jezdí
každý den. Což si zaměstnanci ČD zřejmě uvě-
domili až po několika dalších minutách, kdy ná-
sledovalo hlášení, že vlaky budou vyjíždět ze
Smíchova. Ovšem, zda vyrazí ze Smíchova i spoj
v půl sedmé, nebyl nikdo na informacích schopen
říci. 
Podle nové směrnice by dráhy v pětadvaceti člen-
ských zemí EU měly za každé větší zpoždění vra-
cet část jízdného. Podle serveru iDnes by za vlak
zpožděný o hodinu, měl cestující dostat zpět čtvr-
tinu z ceny jízdného. Za dvouhodinové zpoždění
to bude polovina. Za tři hodiny čekání bude dráha
vracet 75 procent ceny jízdenky. České dráhy se
podle stejného zdroje příliš neobávají, že je nová
pravidla přivedou do finančních nesnází, neboť
zpoždění nad šedesát minut bývají spíše výjimeč-
ná. Stejně výjimečné ovšem stále ještě jsou i om-
luvy za pochybení a zpoždění ČD. Na železnici
bude líp až tehdy, zmizí-li nádražáci, kteří při
zpoždění svým arogantním vystupováním, pohle-
dem i řečmi dávají jasně najevo, že jste právě vy,
řádně platící cestující, pro ně jen obtížným hmy-
zem! Pavla ŠVÉDOVÁ

11. října 2005 - 20 (403) 6 Kč

POKŘTILI DOLNÍ BEROUNKU. Kniha o ob-
cích kolem dolní Berounky byla pokřtěna v Le-
tech. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

V NAŠICH NOVINÁCH:

* Děti vyrazily do středověku

* Obce u Berounky uctí sv. Havla

* Turisti létali nad Brdy
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Školáci se vypravili do středověku
ZADNOTŘEBAŇSKÁ VÝPRAVA VYRAZILA DO HISTORICKÉ ŘEMESLNICKÉ VESNICE OSTRÁ

Naše noviny se čtou až v Brazílii
WEBOVÉ STRÁNKY NN BRZY NAVŠTÍVÍ STOTISÍCÍ ČTENÁŘ

Poberouní - Nejen v papírové formě, ale i na
internetu si můžete každých čtrnáct dnů pře-
číst Naše noviny. Webové stránky NN už brzy
přivítají stotisícího návštěvníka.
Elektronické vydání je oproti papírové formě o
týden až o dva zpožděno, ale na druhou stranu
umožňuje vyhledávání podle zadaných klíčových
slov. Čtenáři mají možnost listovat si články zpět-
ně až do léta roku 2000. 
Naše noviny jsou součástí webu obce Zadní Tře-
baň a kromě nich jsou zde i stránky kapely Tře-
husk, Klubu českých turistů či školy. Nejvíce pří-
stupů je samozřejmě na stránky Našich novin. Dá-
le pak na stránky fotogalerie a v září i na stránku
s fotografiemi z jízdy parního vlaku. 
Na stránky přistupují lidé z celého světa. Nejexo-
tičtějšími za měsíc září byly přístupy z Argentiny,
z Brazílie a Mexika. 
Počet návštěvníků webových stránek se stále zvy-
šuje a brzy dosáhne jubilejního čísla 100 000. K
této události se rozhodla redakce nezávislého
poberounského občasníku připravit pro interneto-
vé surfaře malou soutěž. Od určitého okamžiku se

na webu NN začne objevovat okno s otázkou. Ze
správných odpovědí (zaslaných na adresu redak-
ce) vybereme tři, jež odměníme.    Josef KOZÁK 

Zadní Třebaň - Proti proudu času se koncem
září vydali zadnotřebaňští školáci. Vyrazili do
historického řemeslnického městečka Ostrá.
Samy děti o cestě napsaly: 
Jeli jsme vlakem přes Lysou nad Labem do Stra-
tova. Modrá značka nás dovedla až před bránu sta-
robylé vesnice ve Staré Ostré. Koupili jsme si vs-
tupenky, kdo měl středověký převlek, dostal sle-
vu. České peníze jsme vyměnili ve směnárně za
středověké groše. Pět grošů za 50 korun. 
Ve středověké vesnici stará řemesla předváděli
svíčkaři, kameníci, dráteníci, košíkáři a mýdlaři,
kteří se usadili ve staré lékárně. Ta krásně voněla
bylinami. Mýdlo, svíčku nebo ruční papír si mohl
každý vyrobit i koupit. 
„Mě nejvíc bavila výroba mýdla. Z mýdlových
šupin s bylinami jsem udělal kouli, vtlačil jsem ji
velkou silou do kulové formy a vyklepl hotové
mýdlo,“ napsal Tomáš Mazúr. 
Kameník právě dělal z pískovce kamenné obliče-
je, tloukl paličkou do ocelového sekáče, až kámen
odletoval. Provazník stáčel provaz z koudele na
prastarém stroji. Pomohl nám stočit provaz na
stroji s klikou a s těžkým vozíkem na kolečkách.
Keramik pracoval s hlínou na hrnčířském kruhu a
šikovně točil misky. Kovář koval podkovy pro ko-

ně, vyráběl meče, bouchal kladivem, kalil ocel ve
vodě, a zahříval ji v ohni na dřevěném uhlí. Kdo
byl odvážný, mohl si vykovat železný hřebík. Ru-
da zkusil vyrábět ruční papír, Míša si u dráteníka
odrátoval kamenný přívěšek. 
Viděli jsme bylinné zahrady a skalní dravé ptáky.
Mohli jsme si vyzkoušet plno starých řemesel.
Naše nejoblíbenější místnost byla u rytířů. Mohli

jsme zdvihat meče, zkoušet si rytířské rukavice a
nasazovat přílby. Měli tam také výstavu brnění i
mučírnu a skřipec - děti si ho mohly vyzkoušet! 
Taky jsme šli do zahrad. Konalo se tam představe-
ní s dravými ptáky. Také jsme tam viděli černě a
žlutě pruhovaného pavouka křižáka, byl maskova-
ný v kvítí jako vosa. K loukám se šlo přes most.
Za mostem byli připraveni lukostřelci. Na louce
posedávali draví ptáci. Vesnici obcházel lovec s
ochočeným orlem mořským. Nakonec jsme stříle-
li lukem - nejlíp Míša a Dominik. 
Moc se nám tam líbilo, byl to pěkný výlet. 

Žáci 3. a 4. třídy ZŠ Zadní Třebaň 
Zaznamenal Petr MUSIL 

Děti míří do Steinerothu
Zadní Třebaň - Osm zadnotřebaňských dětí

odjede ve čtvrtek 13. října na reciproční
návštěvu do německé obce Steineroth. 

Stejně jako k Berounce přijely v minulých
letech děti z německé obce, s níž má Zadní

Třebaň přátelské styky, jedou teď děti z Česka
na oplátku na Západ. Nedaleko Kolína nad

Rýnem stráví čtyři dny. (šm)

Novou jídelnu v Litni 
chtělo vidět hodně lidí
Liteň - Úspěšná kolaudace nové školní jídel-

ny a kuchyně se konala poslední zářijový
pátek v liteňské škole. 

„Od pondělí 3. října se ve škole vaří,“ pochlubil
se starosta obce Karel Kliment. Rekonstrukce
stála obec 4,5 milionu korun, z čehož je 1,8

milionu státní dotace. V pátek se konal ve škole
i den otevřených dveří, novou jídelnu si přišlo
prohlédnout velké množství zájemců. (JoK) 

Třebaňská výprava, která navštívila historickou vesnici Ostrá u Lysé nad Labem.        Foto Petr MUSIL

Lety – Na Mořinu musí své ratolesti vozit do
školky rodiče z Letů. Záměr vybudovat provi-
zorní mateřinku z prostor Jeky přímo v Letech
na Prostřední ulici nevyšel.

Poté co letovská školka musela být po povodních
zbourána, chodily děti do provizorní mateřinky
vytvořené v Základní škole Řevnice. Když letos v
létě vypršela lhůta pro setrvání v náhradních pro-
storách, rozhodla se letovská radnice upravit pro
své nejmenší občany místnosti přímo v obci.
„Kraj nám na rekonstrukci dalšího provizória ne-
dal dotaci,“ řekl starosta Letů Jiří Hudeček s tím,
že zamítavý verdikt se představitelé obce dozvě-
děli až v září. „Naštěstí nám vyšel vstříc obecní
úřad na Mořině a dal nám na dva roky k dispozi-
ci třídu v tamní mateřské škole. Během měsíce
jsme ji vymalovali, instalovali umyvadla, zácho-
dy,“ dodal Hudeček s tím, že od 1. 10. rodiče do-
vážejí děti tam. Pavla ŠVÉDOVÁ

Letovští vozí caparty na Mořinu
PLÁN OTEVŘÍT NOVOU MATEŘSKOU ŠKOLU PŘÍMO V OBCI NEVYŠEL

Řevničtí chystají setkání,
jinde oslavy neplánují

Řevnice, Poberouní – Řevnická radnice kaž-
doročně pořádá v předvečer Dne české stát-
nosti 28. října setkání obyvatel města. Jinak

tomu nebude ani letos.
„Setkání se bude  konat 27. 10. od 16.00 u

pomníku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad,“
řekl starosta města Miroslav Cvanciger s tím,
že radnice se bude snažit tuto tradici zachovat.
Naopak v Karlštejně už podobné pietní vzpo-
mínky vzdali. „Lidé na ně nechodí. Například
na nedávný podpis s francouzskou partnerskou
obcí přišly necelé tři desítky lidí,“ postěžoval si
starosta obce Miroslav Ureš. Oslavy neplánují

ani v Letech či Dobřichovicích. (pš)

Plány postavit novou školu
nechávají Řevnické v klidu
Řevnice – Řevnická radnice předložila obyva-
telům města projekt plánované výstavby nové-
ho školního areálu. Současně občany vyzvala,
aby vyjádřili své připomínky.
Starostovi města Miroslavu Cvancigerovi dosud
přišla jediná připomínka k výstavbě areálu. „Jed-
na paní se táže, zda je nutné, abychom stavěli no-
vou tělocvičnu, když jednu už máme,“ komentuje
reakci Cvanciger. Dodal, že radnice má v plánu v
listopadu uspořádat posezení obyvatel se zastupi-
teli i zpracovatelem projektu, na kterém by se vý-
stavba nové školní budovy projednávala. 
Radnice dosud nemůže na výstavbu areálu žádat
dotace z ministerstva. „Zatím existuje jen studie.
Musí následovat další kroky, třeba projektová do-
kumentace,“ dodal. (pš)
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Knihu Dolní Berounka pokřtili autoři
V PUBLIKACI JSOU POPSÁNY A VYFOTOGRAFOVÁNY VŠECHNY OBCE OD TETÍNA PO RADOTÍN
Poberouní – Kniha o obcích na
dolním toku Berounky byla slav-
nostně pokřtěna uplynulý čtvrtek
v Letech. K dostání je v několika
knihkupectvích v Berouně a Pra-
ze, i na jednotlivých radnicích.
Slavnostní křest se za účasti asi dvou
desítek starostů obcí z okolí konal v
sále letovského hostince U Kafků.
Kmotrem publikace se stal předseda
regionu Jiří Hudeček. „Popřál jsem
knize, aby se lidem líbila a aby se
dobře prodávala,“ uvedl první muž
regionu. A proč kniha o obcích na
dolním toku řeky vznikla? 
„Před časem vyšla kniha nazvaná
Řeka sedmi jmen. V ní jsou sice
zmiňované naše obce, ale nijak de-
tailně. Proto jsme se rozhodli vydat
publikaci týkající se přímo Dolní
Berounky,“ vysvětluje Hudeček. Zá-
stupci obcí o spolupráci požádali au-
tory několika obdobných knih – Sk-
ryté symboly pražských zahrad, Be-
rounský uličník aj. – Marii Holečko-
vou a Otomara Dvořáka, kteří si jed-
notlivé obce a města od Tetína po
Radotín objeli. „V knize je kromě
základních informací vždy nějaký
zajímavý příběh o obci. V letovské
části se lidé dočtou, proč se u nás ří-
ká Na Hvězdárně a kde tu žili Kelto-
vé,“ prozrazuje první muž Letů.
Publikace, která byla vydána v ná-
kladu 2500 kusů, je podle Hudečka k
dostání na každé radnici a je o ni zá-

jem. „Každá obec si totiž okolo sta
kusů odkoupila,“ říká s tím, že k do-
stání je Dolní Berounka i v beroun-
ských knihkupectvích a na některých
místech v Praze. Její doporučená ce-
na je 180 Kč.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Knihu Dolní Berounka společně pokřtili její autoři Marie Holečková a Otomar Dvořák se starostou Letů a předse-
dou mikroregionu Dolní Berounka Jiřím Hudečkem. Foto NN M. FRÝDL

Ke knize Dolní Berounka mám zv-
láštní vztah! tvrdí autorka fotog-
rafií v této publikaci a zároveň na-
kladatelka Marie HOLEČKOVÁ.
Čím je Dolní Berounka jiná?
Když na něčem pracujete v pohodě,
s příjemnými lidmi, většinou to i po-
hodově dopadne. Při práci na knize
byla maximálně vstřícná atmosféra.
Všichni spolupracovníci, letovským
Josefem Cmíralem počínaje a staros-
ty obcí konče, nás zahrnuli spoustou
materiálů, byli ochotni vše vysvětlit,
doporučit místa, která znají jen míst-
ní. Proto se v knize třeba objevují
snímky, které nejsou úplně tradiční.
Impuls k vydání knihy vzešel od mi-
kroregionu Dolní Berounka?
Ano. S panem Dvořákem jsme udě-
lali knihu Řeka sedmi jmen, jež se
setkala s velkým zájmem. V rámci
Dolní Berounky se prodalo několik
set knih. Následně nás pan Cmíral
oslovil, proč jsme obce na dolní Be-
rounce »ošidili«. Uznali jsme, že by
stálo zato napsat o nich více a nabíd-

li jsme, že bychom mohli zpracovat
nově, s novými fotkami i informace-
mi spodní část řeky. Povedlo se.
Dolní Berounkou tuto řadu knih
uzavřete, nebo už chystáte další?
Máme kolem Berounky náměty na
další zajímavé práce - o Litavce či o
povodí Kosího potoka. Také jsme
nasbírali spoustu zajímavých materi-
álů o »vaší« oblasti, takže pokud
projeví region zájem, mohlo by třeba
vzniknout další pokračování Dolní
Berounky.               Miloslav FRÝDL

Máme i další náměty!
ROZHOVOR S AUTORKOU SNÍMKŮ DOLNÍ BEROUNKY

Zastávky se chystají
Zdravím spoluobčany a čtenáře NN!
Po dovolené mám už i já. Ta letošní
patřila k nejlepším, které jsem pro-
žil. Díky bezvadné partě turistů a
prostředí, ve kterém jsme si užívali. 
Na jednání ohledně zřízení autobu-
sových zastávek »na znamení« v lo-
kalitě Třebaňská-Nad Soutokem byly
stanoveny podmínky realizace. Ne-
dařilo se nám sehnat projektanta na
dopravní stavby, pro něhož by byla
tato akce zajímavá. Nyní jsme do-
hodnuti  s firmou z Hýskova na pro-
hlídce místa a seznámení s našimi
představami. Věřím, že se dohodne-
me. Dopravce slíbil, že jakmile bu-
dou zastávky hotové, upraví jízdní
řády svých spojů.
Předminulý týden se vyskytl problém
s kanalizačním svodem ve školce. Je-
diné řešení bylo vybudování nového
svodu do jímky. Poslední investicí na
delší dobu pro školu bude oprava ve-
řejného osvětlení v areálu ZŠ a MŠ.
Bude nutné položit do země nové
elektrické vedení. Nyní se tato akce
materiálově zajišťuje. 
Hasiči pořádají 15. 10. ve Společen-
ském domě Posvícenskou zábavu, na
niž vás srdečně zvu. Bude to první
zkouška pro nového nájemce SD –
uvidíme, jak se s ní vypořádá. Já bu-
du bohužel s třebaňskými dětmi na
přátelské návštěvě ve Steinerothu.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Z.T.

Karlík, New York – Skvěle dopadl
unikátní transport dvou nadměr-
ných gotických soch na výstavu do
New Yorku, který organizoval so-
chař Petr Váňa z Karlíka. V newy-
orském Metropolitním muzeu se
setkal i s kastelánem Karlštejna
Jaromírem Kubů, jenž  jako kurýr
do USA doprovázel dva obrazy od
Mistra Theodorika.
Dosud největší přeprava soch z Čes-
ké republiky přes oceán dopadla po-
dle Váni na výbornou. „Pro mne to
byl ohromný zážitek,“ uvedl po ná-
vratu Váňa, který poprvé ve svém ži-
votě letěl v kabině nákladního leta-
dla spolu s pilotem. Dvě mohutné
sochy, které jsou největšími exponá-
ty výstavy českého gotického umění

v New Yorku, doprovázela dvojice
českých sochařů na každém kroku. 
„Měli jsme totiž výhradní právo na
veškerou manipulaci, s bednami
jsme mohli hýbat jen my. Nejvíce
nervózní jsem proto byl po přistání v
New Yorku, když jsme museli projít
imigrační kontrolou. V tu dobu jsme
nevěděli, co se se sochami děje,“ vz-
pomíná Váňa. Z letiště putovaly so-
chy kamionem k muzeu. V Metro-
politním muzeu jim měl s instalací
pomoci německý odborník. „Vše
jsme měli tak důkladně připravené,
takže jsme ho ani nepotřebovali.“
Při přípravě obřích exponátů se Váňa
sešel s dalšími českými delegáty.
Byl zde i kastelán Karlštejna Jaromír
Kubů. „Měl jsem tu čest doprovázet

dva obrazy Mistra Theodorika po-
cházející z kaple svatého Kříže do
New Yorku jako kurýr,“ uvedl pro
MF Dnes s tím, že návštěva USA by-
la jeho velkým snem. Prohlédl si i
Manhattan, místo, kde stála Dvojča-
ta, a to přímo v den výročí, kdy na ně
zaútočili teroristé -  11. září.
Petr Váňa se přes oceán vydá znovu
v lednu, aby sochy přepravil obdob-
ným způsobem do vlasti. „Cesta bu-
de trochu odlišná. Už budeme někte-
ré věci lépe vědět, budeme to mít lé-
pe vychytané,“ řekl NN. Od půlky
února budou moci gotické exponáty
zhlédnout i čeští návštěvníci na
Pražském hradě, kde bude výstava s
názvem Karel IV. - císař z Boží mi-
losti. Pavla ŠVÉDOVÁ

Sochy do Ameriky odletěly bez potíží
KARLICKÝ SOCHAŘ SE V NEW YORKU SEŠEL S KARLŠTEJNSKÝM KASTELÁNEM

UMĚLECKÉ DÍLO. Zvíře sestavené z obřích dýní můžete vidět při silnici z
Karlštejna na Srbsko. Foto NN M. FRÝDL
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Vyjede na počest masopustu pára?
TRADIČNÍ LIDOVÁ VESELICE BY PŘÍŠTÍ ROK MOHLA MÍT NETRADIČNÍ PODOBU. CO VY NA TO...?

Poberouní - Ještě ani pořádně ne-
začal podzim, ale už nyní je jasné,
kdy poberounské obce oslaví svůj
masopust 2006. Je možné, že ten-
tokrát na počest tradiční lidové ve-
selice vyjede parní vlak na trati
Zadní Třebaň - Lochovice.
Letošní jízda parního vlaku se kona-
la již potřetí. První jízda,  v září 2001
u příležitosti 100 let trvání lokálky,
doslova a do písmene propršela. Pro-
to se redakční rada Našich novin po-
kusila uspořádat reprízu o dva roky
později. Nepodařilo se však sehnat
dostatečné množství peněz, a tak na
reprízu došlo až v září 2004. A po-
časí jakoby chtělo účastníkům jízdy
vynahradit onen předchozí mokrý
podzim. Nad vlakem s císařskou de-
legací se klenulo modré nebe, smálo
slunce a vlak byl plný až po střechu. 
Z jízdy parního vlaku by se tak moh-
la stát hezká každoroční tradice. Ale

už během letošní jízdy, která se ob-
lékla do trampského, zazněly hlasy,
zda toho není moc, zda to lidi neo-
mrzí. A poukazovaly na malý počet

cestujících a účastníků. Jak tedy dál? 
Příští rok uplyne 105 let od zahájení
provozu na lokálce a byla by škoda 
toto výročí neoslavit. Jako odpovída-

jící forma se opět nabízí jízda parní-
ho vlaku s programem. Tentokrát
však by se nekonala v září, ale začát-
kem března, kdy oslavíme masopust.
Vlak by se mohl stát symbolem kon-
ce radovánek a rozvážet masopustní
rej do obcí Poberouní a Podbrdska.
Co vy na to?     Josef KOZÁK, (mif)

POJEDE PÁRA O MASOPUSTU? Napřesrok by parní vlak mohl být vypra-
ven i na počest oslav masopustu. Foto Bohumil KŘEČEK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
15. 10. 18.00 TLUMOČNICE
22. 10. 18.00 VÁLKA SVĚTŮ

KINO MÍR BEROUN
6. 10. - 12. 10. 18.30 (Út 17.30)
LEGENDY Z DOGTOWNU
11. 10. 20.00 2046
13. 10. 15.30 JARO, LÉTO, PODZIM,
ZIMA .... A JARO
13. 10. - 16. 10. 18.30 (So-Ne 20.00)
ROMÁN PRO ŽENY
15. 10. - 16. 10. 17.30 (Ne 15.30 a
17.30) VALIANT
17. 10. - 19. 10. 18.30 (Út 17.30) UTR-
ŽENÝ ZE ŘETĚZU
18. 10. 20.00 MODRÝ SAMET
20. 10. - 22. 10. 17.30 (Čt 18.30) KLÍČ
21. 10. - 24. 10. 20.00 (Ne-Po 18.30)
TĚŽKÁ VÁHA

KINO MNÍŠEK POD BRDY
15. 10. 16.00 a 18.00 KARLÍK A
TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU  
22. 10. 18.00 a 20.00 MR. & MRS.
SMITH  
CLUB KINO ČERNOŠICE
11. 10. 20.00 PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
25. 10. 20.00 SIN CITY

Staromilci se rozloučí
se sezonou v lomech
Bubovice – Potřetí se v Muzeu těž-
by a dopravy vápence v Českém
Krasu koná setkání přátel staré
techniky.
Ve skanzenu Solvayovy lomy si sta-
romilci dají sraz  29. října. Jedním z
účastníků bude také známý sběratel
veteránů, truhlář Tomáš Svoboda z
Řevnic. K vidění tu od rána budou
historické automobily, motory, lam-
py a další unikátní předměty. Do-
končena by po více než tříleté re-
konstrukci měla do té doby být i lo-
komotiva č. 26 BNE50 zvaná též
Gebusa. Pořadatelé akce, která zavr-
šuje sezonu ve skanzenu, uvítají
návštěvníky v dobových kostýmech.
Od listopadu do dubna budou Sol-
vayovy lomy otevřeny jen pro pře-
dem ohlášené skupiny čítající více
než dvacet osob. (pš)

Tipy NN
* Hon na lišku se koná 15. 10. od
11.00 na statku Špejchar v Želkovi-
cích. (pš)
* Havelské posvícení budou 16. 10.
slavit v Kněževsi u Rakovníka. Od
16.00 jim k tomu v místním kultur-
ním domě bude vyhrávat poberoun-
ská kapela Třehusk.   (mif)
* Kapely Pilot Jirka a Vhish Puli
Myš zahrají 21. 10. od 20.30 v čer-
nošickém club kině. (pš)
* Mladý kytarista Lukáš Martínek
se se svým bandem představí 22. 10.
od 20.30 v černošickém Club Kině.
K vidění bude také televizní záznam
z večera plného bluesové klasiky.
Vstupné je 80 Kč. (pš)
* Koncert souboru Viola D’Amore
se k 240. výročí úmrtí skladatele J. J.
Ryby koná 22. 10. od 19.00 v Mod-
rém pokoji mníšeckého zámku. (pš)
* Taneční párty můžete navštívit
27. 10. od 20.00 v Club Kině Černo-
šice. (pš)
* Komponovaný program Zpěv
srdce začíná 29. 10. od 17.00 v mní-
šeckém kostele sv. Václava. Vystou-
pí herec Divadla za Branou a Lyry
Pragensis Vladimír Matějček.  (pš)

V liteňském muzeu
přibylo návštěvníků
Liteň - Říjen je posledním měsí-
cem provozu muzea Svatopluka
Čecha a Jarmily Novotné v Litni. 
„Podle prvních odhadů se výdělek
letošní sezony blíží 10 tisícům,“ řekl
NN starosta obce Karel Kliment.
„Návštěvnost se v poslední době
poněkud zvýšila,“ dodal. 
Podle starosty je to výsledek kampa-
ně, kterou obec zahájila v médiích.
V současné době připravuje do tisku
další materiály, které by ráda během
zimy rozšířila do infocenter v okolí. 
„Hodně nám s propagací pomáhá
Nadace Jarmily Novotné,“ pochva-
luje si Kliment. (JoK) 

Kdy kde bude
masopust 2006

11. 2. 2006: KLÍNEC
18. 2. 2006: LETY

25. 2. 2006: SVINAŘE
4. 3. 2006: ZADNÍ TŘEBAŇ

Slavnosti narušila řidička
ROZEZLENÁ ŽENA NAJELA AUTEM DO STRÁŽNÍKA
Karlštejn – Velkolepé Karlštejn-
ské vinobraní se letos podle staro-
sty obce Miroslava Ureše nadmíru
vydařilo. (Viz NN 19/05) Pokojný
průběh slavnosti narušil jediný in-
cident, o který se zasloužila osmat-
řicetiletá řidička. 
V sobotu 24. září, krátce po poledni
kdy vzhůru k hradu mířil početný
průvod, řídil strážník obecní policie
na náměstí dopravu. Zastavil také
osobní automobil Škoda Felicia,
který řídila osmatřicetiletá žena. Ta
se za každou cenu rozhodla dostat

autem až na hrad. Když jí strážník
neumožnil pokračovat v cestě, žena
se proti němu znovu rozjela. 
„Nechtěl ji pustit a ona do něj jedno-
duše najela,“ popsal nehodu starosta
obce Miroslav Ureš s tím, že stráž-
ník utrpěl pouze menší škrábnutí.
Přesto policie šetří čin jako útok na
veřejného činitele. 
Ureš dodal, že obdobný incident se
nestal poprvé. „Už před léty jsme
něco podobného šetřili. Tehdy také
byla jedna paní agresivní,“ uzavřel
starosta. Pavla ŠVÉDOVÁ

Na vinobraní se stála
fronta i na domácí pivo
Karlštejn – Nejen víno a burčák šly
na dračku o karlštejnském vinobra-
ní. Fronta se stála i na domácí pivo.
To speciálně pro vinobraní připravil
místní podnikatel Jiří Chyba.
Dvanáctistupňové pivo točil přímo z
podomácky vyrobeného pivovaru,
který se blýskal před jeho prodejnou
suvenýrů na Zlaté stezce. „Vařil
jsem ho před měsícem, protože tak
dlouho se musí nechat kvasit. Směs
jsem koupil stejnou jako používají v
pivovaru U Fleků,“ vysvětloval nad-
šeným pivařům Chyba. „Oxidu uhli-
čitého je tam málo, takže nemáme
pěnu,“ omlouval se znalcům. Zájem
o degustaci moku z prvního karlš-
tejnského pivovaru byl vskutku velký.
A tak již Chyba plánuje další větší
vaření. (pš)

Poberouní - Ve znamení posvícen-
ských zábav se ponesou na Pod-
brdsku a v dolním Poberouní nás-
ledující víkendy.
Ve Svinařích již svatováclavské pos-
vícení oslavili kon-
cem září. Poslední zá-
řijovou sobotu vyhrá-
vala na tancovačce v
místním hostinci U
Lípy poberounská ka-
pela Třehusk. V pon-
dělí 26. 9. se několik
desítek hostů v čele se
starostou obce sešlo se stejnou ka-
pelou i na Pěkné hodince při svíč-
kách. Součástí posvícení byl také
tradiční nohejbalový turnaj Zagorky
cup. 
Na posvícení se nyní chystají v Litni
a Zadní Třebani. V Litni pořádají
taneční zábavu 15. 10. od 20.00
mladí z Liteňské chasy.  V sále hos-
tince Ve stínu lípy bude od 20.00
vyhrávat kapela Gong. 
Ve stejnou dobu - 15. 10. od 20.00 -
můžete jít oslavit posvícení do zad-

notřebaňského Společenského do-
mu, kam vás na taneční zábavu zvou
místní hasiči. Zahraje skupina Ju-
nior. Příspěvky do tomboly od spon-
zorů, příznivců i členů sboru hasičů

se budou vybírat 12.
10. od 17.00 v hasič-
ské zbrojnici nebo 15.
10. od 18.00 v kultur-
ním domě.
V Hlásné Třebani Ha-
velské posvícení osla-
ví 22. 10. Country bá-
lem a den nato pose-

zením seniorů. Na tancovačce, kte-
rou pořádá 22. 10. od 20.00 v míst-
ní sokolovně hlásnotřebaňská rych-
ta, zahraje pražská skupina Sekáči.
Hlásnotřebaňské posvícení bude po-
kračovat 23. 10. od 14.00 v sokolov-
ně posezením pro seniory.
Na listopad připravují oslavy Mar-
tinského posvícení Letovští. Konat
se budou 12. 11. od 13.45 na návsi.

Pavla ŠVÉDOVÁ
Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Michaela ŠMERGLOVÁ

Poberouní oslaví posvícení
VESELIT SE BUDOU VE TŘEBANÍCH, LITNI I LETECH

Kdy a kde se koná
oslava posvícení

15. 10.: Liteň
15. 10.: Zadní Třebaň
22. 10.: Hlásná Třebaň
23. 10.: Hlásná Třebaň

12. 11.: Lety
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Brdy - Na neobvyklý výlet vyrazili tuto 
sobotu Turisté severních svahů Brd. 
Rozhodli se totiž prohlédnout si Brdy 
z ptačí perspektivy.  
„Domluvil jsme se s dopravním pilotem Čurňakem, který létá i s malým čtyUmíst-
ným letadlem,“ vysvětluje hlavní organizá-
tor výletu Ladislav Jarý ze Chlumce.  
„Původně jsme měli letět 17. záUí, ale pak 
jsme to odložili kvůli jízdě parního vlaku. A 

Osovští vrátí dotaci 
a budou žádat o další 
Osov - Přístavba osovské hasičské 
zbrojnice stále stagnuje. Osovská 
obec se nedostala přes fázi schvále-
ní všech potřebných dokumentů. 
„Vůbec netuším, zda letos začneme,“ Uíká 
starosta Zdeněk Veverka. „Současná 
zbrojnice stojí na hranici tUí pozemků. 
Teď se čeká, než se změny a úpravy pro-
mítnou do katastru.“ 
Dotaci, kterou osovská obec na pUístavbu 
dostala, bude muset vrátit, ale má pUislí-
beno, že ji dostane i napUesrok. PUíští rok 
se osovští chystají požádat i o dotaci na 
opravu obecních cest. 
„Nejedná se o státní silnice vedoucí obcí, 
ale hlavně o ty, které je propojují a které 
má obec ve správě,“ upUesňuje Veverka. 
Dotace by měla činit 200 - 300 tisíc ko-
run. Další žádost o dotaci by měl podat 
region Horymír. Bude na nové značení 
podle pravidel EU, které by mělo být ho-
tové pUíští rok.                                      (JoK) 

OSOV Z NEBESKÝCH VÝŠIN. Z ptačí per-
spektivy měli možnost spatřit Osov a další 
obce Podbrdska účastníci vyhlídkového le-
tu, který zorganizovali Turisté severních 
svahů Brd.                          Foto NN J. KOZÁK 

další volný termín byl právě tuto sobotu  
v deset hodin.“ 
Kromě šesti chlumeckých turistů se letu  
zúčastnili i členové redakční rady Našich 
novin Pavla Švédová a Josef Kozák, kteUí 
letěli v první »várce«. 
„Pan Čurňak a jeho žena létají s velkými do-
pravními letadly a také zastupují i výrobce 
letadel z USA. Jedním z jeho letadel pUiletěli 
v sobotu i na letiště do Dlouhé Lhoty, aby 
nás »svezli« nad Brdy,“ pokračuje Ladislav 
Jarý. 
Trasa byla domluvena z letiště pUes DobUíš, 
kolem rozhledny na Studeném a dále nad 
podbrdským údolím. Zatímco turisty zají-
mal hlavně Chlumec a pak oblast směrem 
na Lochovice, redaktoUi NN chtěli vidět spí-
še druhou část údolí k Tevnicům. Letadlo 
tak zakroužilo nad rozhlednou, další otočka 
byla nad Osovem a pak se vydalo směrem k 
Leči. Zde však narazilo na silný vítr, takže  
s cestujícími redaktory to silně zatUáslo a 
dokonce i pilot rychle změnil směr a pUes 
bývalou raketovou základnu se vydal zpět  
k letišti. 
„Původně se hlásilo patnáct lidí,“ končí Ja-
rý. „Ale pak se omlouvali, že jim to nevyjde. 
Možná se i báli. Já jsem měl také strach, 
když jsem v pátek večer viděl ten vítr, volal 
jsem pilotovi a on mě uklidnil, že to není tak 
hrozné. Tak jsme letěli. Chtěl bych domluvit 
zimní let nad zasněženou krajinou. To by 
bylo zase  něco jiného.“          Josef KOZÁK 

Místní hasiči se podílejí 
na údržbě své obce 

Skřipel - Oslavy 70. výročí založení SDH 
Skřipel uzavřela výstava fotografií a do-
kumentace. Dne 17. září mohli návštěvní-

ci výstavy projít historií skřipelského 
sboru díky vystaveným fotografiím a z  

dokumentů se například dochoval doklad 
k zakoupení motorové stříkačky z roku 

1935. „Na naši výstavu se přišlo podívat 
téměř šest desítek návštěvníků,“ pochva-
loval si účast starosta skřipelských hasi-čů Kafka. „K úspěchům SDH Skřipel pat-ří i nově založené družstvo žen. Začátkem 

května se přímo ve Skřipli uskutečnila 
okrsková soutěž, ze které si místní ženy 

odnesly místo první a na okresní soutěži 
v Hořovicích se ze 14 družstev umístily 

jako šesté,“ dodal  Kafka a připomněl, že 
výroční schůze SDH Skřipel proběhne do 

konce letošního roku. 
Skřipelští hasiči spolupracují i s místním 
obecním úřadem na pravidelné údržbě 

obce. „Do konce roku je potřeba vybagro-
vat záchytné kaliště zdejšího rybníka,“ 

dodal starosta obce Cajthaml za všechny, 
kteří se o údržbu zasluhují. (rk) 

nase.noviny@zadnitreban.cz  

Josef Kozák, tel. 724 429 104 

INZERCE V PROVASU 

DRAKIÁDA 
v sobotu 15. října 2005 od 14 hodin 

v OsovE - Osovci 
Soutěž o vlastnoručně vyrobeného draka,  
soutěž o nejhezčího kupovaného draka,  

další soutěže 

Sraz soutěžících s draky  
ve 14 hod. před čp. 11 

 Po naší opravE, bude vaše kolo létat.

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

Turisté se prolétli nad Brdy 
 VZDUŠNÉ PORYVY NAD LEČÍ ZAHNALY LETADLO ZPDT     

Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁŘSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová přizpůsobivost.

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



Od Uíjna začínají zájmové kroužky  
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V pondělí 26. 9. navštívila MŠ Osov Jezdec-
ký klub Luke ve Skřipli. Děti si prohlédly 
stáje, viděly hřebelcování a projely se též 
na koni.                                         Foto ARCHIV 

Vižina se v nedEli ujala vedení tabulky 
 BEZBRANKOVÝ VÝSLEDEK POSUNUL OSOV NA 2. MÍSTO  

Děvčata cvičila aerobic 
Křivoklát – Ve dnech 23. – 25. 9. pro-
běhlo na rekreačním zařízení v Křivo-
klátských lesích víkendové soustředě-
ní  kroužku děvčat cvičících aerobik.  
Během pobytu děvčata hrála různé spole-čenské, vědomostní a sportovní hry. V sobo-
tu navštívila zámek v Nižboru, kde je infor-
mační centrum keltské kultury. Večer se ba-
vila na diskotéce volbou Miss Aerobic a   
v houstnoucí tmě plnila bobříka odvahy. Je-
likož jim počasí přálo, užila si sluníčka a  
v neděli odpoledne se vracela nerada zpátky 
domů.                                                              (lk) 

Osov – V uplynulých dnech bylo pro 
děti z osovské školy připraveno hu-
dební vystoupení s názvem »Písničky 
z pohádek«.  
Děti si připomenuly některé písničky, které 
znají z filmových pohádek. Na toto vystou-
pení byla pozvána také školka z Osova a 
Všeradic. 
Od měsíce října začínají na naší škole pra-
covat kroužky a zájmová odpoledne. Žáci 
školy tak mohou navštěvovat veselé pískání, 
němčinu hrou, angličtinu pro děti, kerami-
ku, výtvarné činnosti, sportovní činnosti a 
hry na internetu. 
V následujících dnech nás čeká návštěva 
knihovny v Hostomicích a zájezd do kina 
OSKAR IMAX.           Soňa KOCMANOVÁ 

Osov – Sobotní výhra Vižiny a nedělní 
bezbrankový výsledek Osova ve Vše-
radicích změnil pořadí v tabulce. Od 
nynějška jsou Vižinští v čele.   
„Čekali jsme na to dost dlouho. Jejich chy-
ba, že nevyhráli,“ “ řekl na adresu Osova Ja-
roslav Černý z Vižiny.  
1. 10. Vižina - Osov 2:2 (2:2) 
Branky: Vižina – Houska (penalta), Fiala 
Branky : Osov – Routa, Hošťálek 
První půle byla ve znamení převahy Osova. 
První gól ovšem střelili z pokutového kopu 
domácí, když  byl sražen domácí útočník ve 
velkém vápně. Osov pak vyrovnal a ujal se 

vedení po trestném kopu Jana Hošťálka. Za 
stavu 2:1 neproměnil osovský Jan Hošťálek 
penaltu a domácí v poločase ještě vyrovnali.  
8. 10. Vysoký Újezd – Vižina  3:0 
Houska (penalta), Mikitinec (penalta), Černý 
9. 10. Všeradice B – Osov  0:0 
„Byl to vyrovnaný zápas bez větších šancí. Na 
každé straně jedna tyčka  a jednu všeradic-
kou šanci vytěsnil osovský gólman,“ řekl  
k zápasu zraněný osovský hráč Michal  
Procházka.  

Další výsledky  
1. 10. Nižbor – Všeradice 1:1 

Na konci průvodu čekal ohňostroj  
VE VIŽIND CHYSTAJÍ OTEVÍRÁNÍ HTIŠTD A DRAKIÁDU  

Vižina – Již podruhé se  
v podvečer svátku Sv. Vác-
lava konal lampionový prů-
vod.  
Když se setmělo, pan starosta 
vypnul veřejné osvětlení a jedi-
ná světélka, která svítila do tmy, 
byly různobarevné lampiónky a 
rozzářené oči dětí. Celkem se 
večerní procházky zúčastnilo  na 
40 nadšenců, prošli celou vesni-
ci a na závěr bylo připraveno 
překvapení – pestrobarevný  
ohňostroj.  

Otvírání hřiště 
Poslední říjnový víkend bude na 
Vižině posvícení a nejen to, 
chystá se velká událost.  

V sobotu 29. 10. dopoledne se-
hrají fotbalisté mistrovské utká-
ní, na odpoledne se připravuje 
slavnostní otevření  nového dět-
ského hřiště a tradiční drakiáda. 
Přijďte s dětmi fandit, vyzkou-
šet nové hřiště, pouštět draky a 
ochutnat pečené selátko.              

Jana FIALOVÁ 

Kdy a kde hrají příště 
Začátky v 15.30 hodin (není-li uvedeno jinak) 

15.10. Nový Jáchymov – Všeradice, Osov –  
           Vysoký Újezd, Vižina – Chodouň (10:15) 
16.10. Tetín – Všeradice B 
22.10. Mořinka – Vižina 
23.10. Všeradice B – Vysoký Újezd, Chodouň –  
           Osov (10:15) 

Žáci (od 13.45) 
15.10.  Osov – Vysoký Újezd 
22.10. Králův Dvůr B – Osov 

Branky: Vokáč 
Všeradičtí byli lepší a vedli celou hru. Po na-
stavení hry nařídil sudí v 96. minutě penaltu 
a domácí vyrovnali. 
2. 10. Nižbor B – Všeradice B 1:2 
Branky: Vitner, Anděl                              (JoK) 
8. 10. Všeradice – OZT B 3:2 
Branky: Mackovič R.(2x), Linhart 
Po první polovině vedl zadnotřebaňský Os-
trovan 2:0, ale pak se domácí chytli a dotáhli 
zápas do vítězství                     (P. Jakoubek)  
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Zloději u Karlštejna ukradli auto i motorku
MUŽ SE VYPRAVIL NA HOUBY, KDYŽ SE VRÁTIL, JEHO ŠKODA OCTAVIA BYLA PRYČ

Karlštejn – Pěkně draho vyšlo houbaření čtyři-
advacetiletému mladíkovi, který se 4. října vy-
dal do lesa u Karlštejna na houby. Svoji Škodu
Octavia zaparkoval na lesní cestě poblíž obce.
Když se po půl hodině vrátil, vůz již nenašel.
„Muž vůz zabezepčil a byl třicet minut v lese
Když se vrátil, bylo auto ukradené,“ řekl NN
mluvčí karlštejnských policistů Ivan Sýkora,  
Krádeží mu vznikla škoda přes 400 000 korun.
Policie po jeho škodovce stříbrné barvy s pozná-
vací značkou 2C8 3396 pátrá.
Nekradou se ovšem jen auta. Jen o několik kilo-
metrů dál, u lomu Velká Amerika nedaleko Moři-
ny, se další krádež odehrála 28. září. Modrý moto-
cykl zn. Yamaha si nad lomem 28. září zaparkoval
muž, který se poté vydal na procházku. Po hodině
a půl, když se k místu vrátil, byl jeho rychlý milá-
ček pryč. Škoda odcizením motorky s poznávací

znaškou 3S2 847 činí 200 000 korun.
U Ameriky je vůbec živo, a to i přesto, že policisté
řidiče před tímto místem stále dokola varují. Další
krádež se tu odehrála 30. září mezi 18. a 19. hodi-
nou. Neznámý zloděj rozbil sklo u dveří zde za-

parkovaného auta a odcizil z něj koženou peně-
ženku s 2 500 korunami a doklady. Škoda způso-
bená na vozidle dosahuje dalších 5 000 korun. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ

Horymír peníze vracet nemusí
Svinaře – Vedení podbrdského regionu Hory-
mír si oddychlo: Dotaci ani penále za nedodr-
žení smlouvy při stavbě plynofikace vracet
nemusí. Rozhodlo o tom ministerstvo financí.
Jedenáct milionů korun a penále mělo vrátit
sdružení Horymír, neboť se mu nepodařilo splnit
podmínky, za kterých získalo dotaci na výstavbu
plynofikace. „Minulý týden nám konečně přišlo
rozhodnutí z ministerstva financí, že nemusíme
vracet ani korunu. Šlo o formální pochybění, na
základě našeho odvolání nic vracet nemusíme,“
říká předseda regionu a starosta Svinař Vladimír
Roztočil.
Dodal, že zbývá ještě 15 přípojek pro dosažení li-
mitu připojených domácností. „Jsme optimisté.
Věřím, že do konce roku ten limit splníme. Jedná
se o tři obce a leckde jsou již přípojky rozestavě-
né,“ dodal Roztočil. (pš)

Na Vrážce mezi Řevnicemi
a Třebaní budou létat draci
Řevnice – Dvakrát v minulosti uspořádaly
Naše noviny drakiádu na kopci Vrážka mezi
Řevnicemi a Zadní Třebaní. Letos se rozhodly
tuto oblíbenou akci zopakovat.
Třetí Drakiáda NN se bude konat v neděli 23.
října od 14 hodin. Sraz malých i velkých účast-
níků a jejich papírových či plastových výtvorů je
na poli mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní, kde se
pálívají čarodějnice.  
Kromě pouštění draků a jiných příšerek připra-
vuje redakce i soutěže o zajímavé ceny. Chybět
nebude vyhlášení nejhezčího draka, nejvýše léta-
jícího tvora, nejkrásnějšího ručně vyráběného či
nejoriginálnějšího modelu. Stačí se přihlásit pří-
mo na místě u poroty. Věk nerozhoduje.          (pš) 

Svinařští hodlají vystavět
vodovod a kanalizaci
Svinaře – Kanalizace a vodovod by chtěla ve
své obci vybudvovat svinařská radnice. Vy-
brala proto firmu, která má vytvořit projekto-
vou dokumentaci.
„Nejdříve musíme mít hotovou dokumentaci,
abychom mohli požádat o dotaci,“ komentuje po-
stup radnice svinařský starosta Vladimír Rozto-
čil. Úřad má rovněž v úmyslu oslovit své obyva-
tele a zjistit, jaký je mezi nimi zájem o přípojky.
„Rozdáme jim dotazníky, abychom věděli, kam
by řády vedly,“ řekl Roztočil. (pš)

Z našeho kraje
*  Rekonstrukce Komenského ulice v Řevnicích,
jež získá nový asfaltový povrch, potrvá podle sta-
rosty města Miroslava Cvancigera do konce října.
Objížďka mý být vyznačena přes Svinaře. (pš)
* Čtyřicet lidí se zajímalo o veřejné zasedání svi-
nařských zastupitelů. „Obvykle se dostaví tak
dvacet lidí,“ pochvaloval si starosta obce Vladi-
mír Roztočil. Svinařští si stěžovali na stav cest na-
rušených při  plynofikaci. „Firmu jsme několikrát
urgovali. Pokud silnice nespraví, dáme do novin
článek o jejich neserióznosti,“ řekl Roztočil. (pš)
* Do dráhy řidičce na Strakonické silnici pod
Řitkou vjel 7. 10. pruhu jiný řidič. Žena strhla ří-
zení a narazila do svodidel. „Žena i její spolujez-
dec utrpěli jen pohmožděniny. Odvezli jsme je do
nemocnice v Příbrami,“ řekl šéf řevnických zá-
chranářů Bořek Bulíček.             (šm)

Lety chtějí budovat cyklostezku
RADNICE HODLÁ UPRAVIT CELÉ PROSTRANSTVÍ NA LEVÉM BŘEHU ŘEKY

Leč má málo lidí s plynem a
bojí se, že bude muset platit
Leč - Výhody plynofikace začínají využívat
obyvatelé vesničky Leče. Z 36 přípojek je však
v provozu zatím jen 12, a to je problém. 
„Abychom nemuseli vracet dotaci, musí být při-
pojeno minimálně 50 %, což je v tomto případě
18, a to bohužel není,“ říká starosta Karel Kli-
ment. Pokud se na toto množství do půlky prosin-
ce dostanou, rozhodne zastupitelstvo o vrácení
desetitisícového příspěvku všem připojeným.
„Připravujeme žádost státnímu fondu o prodlou-
žení vyúčtování, čímž bychom získali čas pro dal-
ší připojení,“ plánuje Kliment. „Zda fond žádosti
vyhoví a o jakou dobu vyúčtování odloží, to ne-
vím. Maximálně můžeme získat rok.“
Liteň zaplatila za přivaděč 1,2 milionu a na ploš-
nou plynofikaci Leče, která pod ni spadá, získala
dotaci dalších 600 tisíc. (JoK) 

Řevnice – Druhá část putování po hranici řev-
nického katastru byla úspěšnější než červnová
premiéra. Zúčastnilo se jí pětadvacet zájemců.

Výšlap, který lemoval hranice katastru Řevnic, se
uskutečnil v sobotu 24. září. „Na lávce ke kempu
se nás sešlo pětadvacet, zatímco v červnu jen dva-
náct,“ pochvaloval si hojnou účast iniciátor výšla-
pu, starosta města Miroslav Cvanciger. 
Výletníci se vydali směrem k Černé skále. „Tam
jsme se díky členům oddílu Tuláci na dvou pra-
micích dostali na druhý břeh a pokračovali po hra-
nici se Zadní Třebaní až nahoru k lesu a dál do
Haloun,“ popsal trasu pochodu Cvanciger. Jede-
náctikilometrový výšlap zakončili turisté občer-
stvením na Halounech. Starosta Cvanciger nyní
připravuje zprávu o dvoudílném pochodu, která
bude obsahovat i informace o geologickém podlo-
ží Řevnic a okolí. Nevylučuje přitom, že se podél
katastrální hranice znovu vydá. „Hodně lidí, kteří
s námi šli podruhé, prošvihlo první pochod, který
je o něco delší a fyzicky náročnější. Proto jsem
navrhl, že bychom ho někdy na jaře zopakovali,“
dodal Cvanciger. Pavla ŠVÉDOVÁ

Lety – Letovská radnice usiluje o úpravu pro-
stranství na levém břehu Berounky od letov-
ského mostu k tamní klubovně kynologů. Počí-
tá, že tudy časem povede cyklostezka z Prahy
do Berouna.
Nespokojení byli se zarostlým a neudržovaným
pásem na levém břehu Berounky představitelé le-
tovské radnice. Právě tudy se do obce před třemi
lety při povodních vylila voda. „Proto jsme před
čtrnácti dny pozvali generálního ředitele povodí
Vltavy Františka Hladíka,“ uvedl pro NN starosta
Letů Jiří Hudeček. Na schůzce projednávali úpra-
vu pozemků. „Už minulý týden dorazil jeden stroj
s velikou sekačkou a všechny nálety likviduje,“
říká Hudeček. Dodal, že odstraněny budou i paře-

zy pokácených vrb, dendrolog by měl určit, jaké
nové dřeviny by zde mohly být do budoucna vysá-
zeny. „Chceme aby u mostu vznikl příjemný trav-
natý prostor s pohodlným vstupem do řeky, který
budou moci využívat i vodáci. Naším cílem je
udržovanou louku vybudovat až ke klubovně ky-
nologů,“ plánuje Hudeček. Současně se zástupci
povodí hovořil o tom, zda je možné na hrázi udě-
lat asfaltový povrch. „Neměl by to být problém.
Chceme zde vytvořit korzo, po kterém by součas-
ně vedla cyklostezka. Byla by zde i odpočívadla s
lavičkami,“ plánuje Hudeček. Radnice se totiž
rozhodla připojit k projektu berounské radnice,
jež má v plánu vyznačit cyklostezku propojující
Prahu s Berounem pracovně nazvanou Stezka čes-
kých králů. Počítá se v ní i s vybudováním něko-
lika lávek přes Berounku. „Kraj se zavázal, že
stavbu podpoří. Hlavní část peněz by ale měla jít
z EU,“ dodal Hudeček.             Pavla ŠVÉDOVÁ

Hlásnotřebaňští budou
vymýšlet jména pro ulice
Hlásná Třebaň - Během příštího roku budou
mít ulice v Hlásné Třebani svá jména.
„Pojmenování ulic pro lepší orientaci v obci, jež
se navíc rozrůstá, je nutnost,“ řekla NN členka
zdejší rychty Jana Gartová. Zastupitelstvo vyzývá
občany, aby pomohli ulice pojmenovat. „Zájemci
se mohou s názvy ulic obracet za Zpravodaj i in-
ternetové stránky rychty. Kdo vymyslí nejorigi-
nálnější název, dostane lahev dobrého šampaň-
ského. Vítěz bude vyhlášen na sv. Řehoře, což je
12. března 2006,“ dodala Gartová.                    (šm)

V parku jsou nové schody,
nyní se chystají brigády
Řevnice – Nové schodiště bylo vybudováno v
řevnických Havlíčkových sadech. Radnice
počítá i s rekonstrukcí dalších schodů.
Schodiště v Havlíčkových sadech v Řevnicích
jsou ve špatném stavu, stejně tak i lávka vedoucí
parkem přes Nezabudický potok. V minulých
dnech bylo osazeno nové schodiště vedoucí od
hasičské zbrojnice na pravém břehu potoka. 
„Rádi bychom v budoucnu opravili všechna scho-
diště. Nejdřív to vedoucí od hasičárny dolů. Do
oprav by měl být zahrnut i můstek,“ řekl starosta
města Miroslav Cvanciger. Vyloučil však, že by
se tak stalo ještě letos. „V tomto roce už chceme
uspořádat jen brigády,“ uvedl s tím, že jedna se
bude konat 5. 11. „Pokusíme se stihnout ještě jed-
nu v říjnu,“ dodal. Brigádníci by měli vyčistit
park od náletů a vysadit další nové stromy. (pš)

Přes hřbitov povede chodník
Řevnice - Dvě nové cesty pro pěší mají v bu-
doucnu vést z centrálního náměstí v Řevnicích.
Jedna z nich dokonce přes starý hřbitov.
Nové chodníky mají propojit náměstí Krále Jiřího
z Podebrad s nádražím. Na jednom ústícím u pro-
dejny Quelle se již pracuje. „Chtěli jsme stavbu
dokončit v létě. Protože tam ale navážíme zeminu
ze staveb kanalizace, práce postupují podle toho.
Později vrchní část upravíme štěrkem,“ řekl sta-
rosta města Miroslav Cvanciger.
Další pěší cesta má vést z náměstí přes starý hřbi-
tov u kostela sv. Mauritia a vyústit v zahradě pod
starou poštou. „Již jsme s církví o našem záměru
jednali,“ sdělil Cvanciger. Podle něj má církev zá-
jem pozemek prodat nebo vyměnit za jiný. (pš)

Řevničtí šlapali po katastru města
DRUHÉHO POCHODU SE ZÚČASTNILO DVAKRÁT VÍC LIDÍ, NEŽ PREMIÉRY
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Za polárním kruhem nás budili sobi
NA MOTOCYKLU K NEJSEVERNĚJŠÍMU VÝBĚŽKU EVROPSKÉ PEVNINY - 2)

K nejsevernějšímu výběžku Evro-
py se na motocyklu vydal spolu-
pracovník Našich novin Miloslav
PÁTEK z Radotína. O své výpravě
napsal sérii reportáží.               (NN)
Od moře odbočujeme do vnitrozemí
Švédska k městu Jokkmokk a vodo-
pádu Storfosen. Polární kruh přejíž-
díme po silnici č. 45 na opuštěném
místě, bez davů lidí a aut. K polární-
mu kruhu jsme ujeli za osm dní 3000
kilometrů. 
Dál projíždíme nádhernou krajinou a

rozkvetlými loukami. Ze zkušenosti
v jižním Norsku před pěti lety jsme
předpokládali, že zde bude mnoho
sněhu z minulé zimy. Míjíme odboč-
ku na Kirunu a pokračujeme k finské
hranici. Jedeme dlouho v dešti, až
konečně zastavujeme u opuštěné
chaty, a pod plechovou střechou kůl-
ny nocujeme. 
Další den nás probouzí slunečné rá-
no a s ním i první romantické setká-
ní se stádem sobů. Po dvaceti kilo-
metrech jízdy od noclehu v kůlně za-

stavujeme u tak zvané Rasstugy, dře-
věné chaty, která nabízí bezplatný
nocleh turistům. Chata je vybavena
kamny, dřevěnými stoly a lavicemi.
Je tu sociální zařízení, ohniště, kon-
tejner na odpadky a upravený vstup
do blízkého jezera. 
Přejíždíme 100 kilometrů finského
území do Norska a mezi městy Kau-
tokeino a Altou táboříme. Ten den se
odpoledne oteplilo až na 25°C. V
chladném jezeře přepíráme prádlo a
v průzračné vodě se koupeme. Na
trase od Botnického zálivu k Nord-
kappu je provoz velmi malý, téměř
žádný. Silnice jsou v dobrém stavu,
některé úseky jsou nové. V oblasti
vysoko na severu za polárním kru-
hem tankujeme při každé příležitos-
ti. Japonské nádrže motocyklů potře-
bují často doplňovat, a tak stále s na-
pětím sledujeme stav benzinu v ná-
drži. Ale obava je zbytečná. I když
projíždíme dlouhými úseky bez civi-
lizace, možností natankovat je dost.
(Pokračování) Miloslav PÁTEK

Slevy krásných nových kol! 

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

Reportáž o cestě na sever, do Ně-
mecka, redakci zaslal spolupraco-
vník Našich novin, bývalý zadno-
třebaňský kronikář Franišek ŠE-
DIVÝ. (NN)
Železobetonový protiatomový bunkr
byl v západní části města postaven v
roce 1974. Měl v případě útoku poj-
mout 3600 lidí. Vede do něj jediné
schodiště předělené několika ocelo-
vými dobře isolovanými dveřmi.
Každé místečko zde bylo využito.
Zásoby byly pouze na 14 dní. Pak by
všichni postupně zemřeli, nebo se
vydali na pospas atomovému záření.
Naštěstí ho nikdy nebylo třeba. Pou-
ze majitel domu na stavbě vydělal,
neboť mu byly poskytnuty velké sub-
vence, z nichž zvelebil i celý objekt. 
Muzeum Stasi je ukázkou techniky,
která byla používána. Jeho hlavní
část jsme bohužel neviděli. Je umís-
těna v blízkosti místa Checkpoint
Charlie, které bylo přechodem do
Západního Berlína. Nyní je zde pa-
mátník obětem zla. Tvoří ho 1 065
křížů, na nichž jsou jména těch, kteří

byli zastřeleni při pokusu o překoná-
ní zdi. Před časem proskočila zpráva,
že má být zrušen. Majitelka pozem-
ku zde chce postavit obchodní dům.
Pozůstalí po obětech uspořádali před
památníkem protestní demonstraci.
Kromě tohoto památníku je v Berlí-
ně muzeum. Zde jsou shromážděny
prostředky, které Berlíňané používa-
li při pokusech o překonání zdi. Jsou
zde vystaveny padáky, plovací či po-
tápěčské vybavení, balony a jiná dů-
myslná zařízení. 
Bylo by toho mnoho, co by stálo za
zhlédnutí, ale my jsme ten den ještě
navštívili Charlottenburg. Není to už
dávno hrad, ale pouze zámek. Skrý-
vá několik galerií s překrásnými
uměleckými díly. Obrazy, sochy, go-
belíny, nábytek, tapety... Vznešenost
sídla doplňuje francouzská zahrada,
jejíž architekt okopíroval zahradu ve
Verssailles.
Opouštíme Berlín plni dojmů z měs-
ta, které bylo kdysi hrozbou, později
nadějí a nyní kvetoucí metropolí.
(Pokračování) František ŠEDIVÝ

Do bunkru se vešlo 3600 lidí
REPORTÁŽ FR. ŠEDIVÉHO Z CESTY DO SRN - 2)

Krajina za polárním kruhem příliš obydlená není.       Foto Miloslav PÁTEK

Turisté zdolají Plechý
Zadní Třebaň, Nová Pec - Na Šu-
mavu se v závěru října vydá vý-
prava obyvatel Zadní Třebaně.
Při svém třídenním putování zdo-
lají nejvyšší bod oblíbeného poho-
ří - bájný vrchol Plechého.
Zadnotřebaňští turisté na podzimní
Šumavu zamíří již podesáté v řadě.
Na počest jubilejního putování se
rozhodli zdolat nejvyšší bod české
části hraničního pohoří, 1378 metrů
vysokou horu Plechý. Devatenácti-
členná výprava, v níž budou organi-
zovaní turisté i nečlenové KČT, se
jižním směrem vydá v pátek 28. 10.
Pochodníci vlakem dojedou do Hor-
ní Plané, odkud již po svých popu-
tují do Nové Pece. Druhý den je če-
ká trasa přes Plešné jezero, Plechý,
Trojmezí a Třístoličník do Nového
Údolí. Odtud je zpět do Nové Pece
doveze lokálka. Třetí den si ještě
prohlédnou Český Krumlov.   (mif)
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Cena NN 2005 už má deset finalistů
ZÍSKÁ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ NADŠENÝ OCHOTNÍK, ZÁMECKÝ PÁN, NEBO SBĚRATEL VETERÁNŮ?
Poberouní, Podbrdsko - Letošní
cena Našich novin už má finálovou
desítku. Vybrala ji redakční rada
spolu s Akademií laureátů. 
Vyzdvihnout ty, kteří pracují pro náš
kraj, se každoročně snaží redakční
rada Našich novin. Posedmé proto
udělí výroční Cenu NN určenou těm,
kteří se snaží o to, aby se v Poberou-
ní či na Podbrdsku žilo lépe. V mi-
nulosti ocenění získali řevničtí ocho-
tníci manželé Křivánkovi, vedoucí
dětských souborů Ludmila Chrous-
tová a Lenka Kolářová, bývalý poli-
tický vězeň František Šedivý a orga-
nizátor kulturních akcí Josef Kozák.
Předloni triumfoval starosta Letů Jiří
Hudeček, vloni bavič Jiří Vitouš. 
Z původních sedmnácti letošních
kandidátů vybrala minulý týden re-
dakční rada NN ve spolupráci s již
oceněnými deset finalistů. Z této de-
sítky vzejde v polovině listopadu
laureát Ceny NN 2005. Své hlasy
kandidátům můžete na adresu redak-
ce  zaslat i vy (Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, Email: nase.novi-
ny@zadnitreban.cz). Ke jménu při-
pište, proč by měl dotyčný Cenu do-
stat. Z přispěvatelů vylosujeme jed-
noho, který získá dárkový balíček. 

Laureát Ceny NN 2005 bude vyhlá-
šen 12. 11. na letovském posvícení.
S diplomem získá věcné ceny a
sedmnáct stokorun - za každý rok

existence Našich novin jednu. Kdo
se probojoval mezi finalisty: 
1) Ilona GARTOVÁ, Hlásná Tře-
baň - za práci pro »svoji« obec i So-

kol, za organizování kulturního a
veřejného života, spolupráci s NN 
2) Jana GARTOVÁ, Hlásná Tře-
baň - za snahu o rozhýbání kulturní-
ho života v Hlásné Třebani, za pořá-
dání akcí, za práci s dětmi 
3) Petr HOLÝ, Řevnice -  za práci
pro národní házenou, za organizová-
ní turnajů, za spolupráci s NN 
4) Miloš CHROUST, Řevnice - za
pomoc při pořádání kulturních akcí v 
regionu a ochotničení 
5) Karel KRÁL, Dobřichovice - za
dlouholetou obětavou práci pro
Lesní divadlo v Řevnicích 
6) Božena MUSILOVÁ, Dobřicho-
vice - za osvícené vedení zadnotře-
baňské málotřídky, spolupráci s NN 
7) Jiří NOSEK, Svinaře - za snahu
o oživení kulturního života, za zá-
chranu svinařského zámku 
8) Pavla PETROVÁ, Leč - za obě-
tavou práci s dětmi a vedení souboru
Malé Notičky 
9) Tomáš SVOBODA, Řevnice - za
udržování technických památek a
pomoc při pořádání kulturních akcí 
10) Michaela ŠMERGLOVÁ, Čer-
nošice - za pořádání kulturních, tu-
ristických a divadelních akcí, za spo-
lupráci s NN. Josef KOZÁK 

Jedna z kandidátek na Cenu NN Michaela Šmerglová (vpravo) se při jízdě
parního vlaku v půli září představila jako cikánka.  Foto Bohumil KŘEČEK
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Řevnice doma dostaly pět branek!
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Fotbalisté béčka Zad-
ní Třebaně vedli na hřišti favorizo-
vaných Všeradic už 2:0, přesto
prohráli. Tři z pěti branek v tomto
zápase padly z penalt!               (mif)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
ZDICE B - OZT B 5:2 
Branky OZT: Vašák a Moravec 
Mladé mužstvo domácích dělalo po-
hybem Ostrovanu problémy. Přesto
je výsledek příĺiš krutý. Do poločasu
byl stav 2:0, ale krátce po změně st-
ran snížil po rohu Vašák. Vzápětí byl
vyloučen třebaňský Gorog. Přesto
dokázal ještě Moravec vyrovnat. Pak
však přišla další z chyb v obraně a
třetí branka domácích. OZT se ne-
vzdal, Vašák trefil břevno, ale to bylo
od vyčerpaných hostí vše.        (Mák) 

KRÁLŮV DVŮR B - OZT A 1:0 
Ostrovanu toto utkání vůbec nevy-
šlo. Za celý zápas si nevytvořil žád-
nou šanci. Domácí nepředvedli nijak
oslnivý výkon, ale na neškodný Ost-
rovan to stačilo. Rozhodnutí padlo
na začátku 2. poločasu, kdy Kr. Dvůr
vstřelil jedinou, za to však rozhoduj-
cí branku utkání. (Mák)
VŠERADICE - OZT B 3:2
Branky: Hruška, Petřík z penalty
Třebaňští nad favorizovanými domá-
cími do poločasu vedli už 2:0. Obě
branky padly po tragických chybách
všeradického gólmana - jedna z pe-
nalty. Po změně stran hostům rychle
došly síly a domácí toho dokázali
využít. Obrana Ostrovanu hořela a
dělala hrubky. Dva ze tří gólů Všera-
dice daly z pokutových kopů.    (mif)
ÚJEZD – OZT A 1:1
Branka: Soukup
Ostrovan hrál celý 2. poločas bez
vyloučeného Procházky, a tak bod
má cenu zlata. (Mák)

SK ŘEVNICE
ŘEVNICE - NELAHOZEVES 0:1 
Ve vyrovnaném utkání byli šťastněj-
ší hosté. O vítězství ale rozhodli až
15 minut před koncem. Domácí se
poté vrhli do útoku, ale z brejků více
hrozili hráči Nelahozevse. V posled-
ní minutě byli Řevničtí blízko vyrov-
nání ze standardní situace, ale hosty
podržel gólman. (Mák)
ŘEVNICE A - VELVARY 1:5
Branka: Jůna
Řevnice vyhrály poločas 1:0, ale za
20 minut druhé půle dostaly 5 gólů. 
ŘEVNICE B - STŘEDOKLUKY 1:5
Branka: Sládek
DOBŘICHOVICE - ŘEVNICE B 2:0

FC LITEŇ
TETÍN - LITEŇ 5:2
Branky: Franěk, Berka
Na mokrém terénu se hostům, kteří
přijeli v deseti, nevedlo. Domácí byli
útočnější. „Než jsme se rozkoukali,
prohrávali jsme 3:0,“ řekl liteňský
Radek Šindler. 
LITEŇ - ZDEJCINA 1:0
Branka: Kučaba

S posledním mužstvem tabulky ode-
hrála Liteň vyrovnaný zápas. „V
prvním poločase jsme byli útočnější,
dali branku. Po přestávce se začalo
dařit i hostům. Náskok jsme ale udr-
želi,“ zhodnotil Radek Šindler.    (pš)

SK KARLŠTEJN 
ZDEJCINA - KARLŠTEJN B 3:1
Branka: J. Marek 
HÝSKOV - KARLŠTEJN 4:3
Branky: Císař, Vilhelm, Kubíček

LETOVSKÝ FK
FK Lety - IZROS Libeň 3:2 
Branky: vlastní, Nádr, Kaše
Náš tým začal náporem, který byl
hned v 2. minutě korunován gólem.
Za dalších 11 minut to bylo už 2:0 -
Nádr si při zahrávání přímého volné-
ho kopu všiml, že brankář hostí stojí
na značce pokutového kopu, a lobem
ho překonal z 50 metrů! Hosté se
začali osmělovat. V 45. minutě po
zaváhání Pilaře vstřelili gól »do šat-
ny«. Druhý poločas začal náporem
domácích, ale šance nepřicházely.
Lety se dostaly do křeče a hosté po
zmatku v naší obraně vyrovnali. Do-
mácí se pokusili o zvrat, ale nebyli s
to se dostat do šance. Až v 86. minu-
tě po rohu hlavičkoval Šůra a obrán-

ce hostí na brankové čáře vyrazil míč
rukou. Červená karta pro obránce
hostí a penalta! Exekuce se ujal Kaše
a nezaváhal.                Jiří KÁRNÍK
HOSTIVICE - FK LETY 2:0 (0:0)
Utkání o vedení v tabulce lépe zv-
ládli favorizovaní domácí. Bez zra-
něného Kašeho, Karpiva a distanco-
vaného Synka jsme se pokusili o
zázrak. Domácí zahájili zápas nápo-
rem, ale do poločasu se jim branku,
vsítit nepodařilo. V 59. minutě po ro-
hu neuhlídal Šindelář hráče, který
nekrytý skóroval. V dresu domácích
se objevil na hřišti bývalý repreze-
ntant v desetiboji Damašek, který v
zárodku rozrážel naše útoky. Otevře-
li jsme hru a v 89. minutě pronikl
naší obranou hráč domácích a podru-
hé skóroval.                 Jiří KÁRNÍK

Kdy hrají příště
15.10. 15.30 FC Jesenice -Řevnice, OZT
A - Neumětely, Lety - Černošice 
16. 10. 15.30 Srbsko – Liteň, OZT B -
Tmaň          
22. 10. 15.30 Řevnice - N. Knín, Tlustice
- OZT
23. 10. 15.00 Liteň – Mořina, Lužce -
OZT B

Sokolská štafeta
putovala Poberouním
Poberouní – Sletová štafeta, kte-
rou Sokol oficiálně začal nácvik na
XIV. všesokolský slet, putovala ob-
cemi na dolním toku Berounky.
Štafeta - symbol počátku nácviku na
všesokolský slet -  se z Tyršova do-
mu v Praze vydala paprskovitě do
šesti stran. V Dobřichovicích u nád-
raží předali štafetový kolík černošič-
tí sportovci Letům. Dobřichovičtí
sokolové si odepnuli jednu ze stuh,
se kterou doběhli na trase od nádraží
do sokolovny. Tam se konalo spor-
tovní odpoledne pro děti.
Letovští doručili kolík Řevnickým.
Před řevnickou sokolovnou si štafe-
tový kolík převzala trojice cyklistů z
Hlásné Třebaně. „U naší sokolovny
už čekali cyklisté ze sokola v Krá-
lově Dvoře,“ popsala další cestu šta-
fety ověnčené stužkami hlásnotře-
baňská sokolka Jana Gartová. Také v
Hlásné se konaly sportovní soutěže.
„Pro nejmenší jsme připravili jakou-
si zoologickou zahradu. Hráli si na
zvířata a plnili úkoly. Například jako
sloni nosili v chobotu vodu. Starší
mohli soutěžit v biatlonu,“ dodala
Gartová s tím, že bojů se zúčastnilo
na pětadvacet dětí. (pš)

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
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Evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 9. října 2005.
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Řevnice – Vítězné bylo tažení řev-
nických ligových národních há-
zenkářů v uplynulých zápasech na
domácí půdě. Nepoznali porážku.

ŘEVNICE - EJPOVICE 26:17
S druhým družstvem tabulky podali
domácí skvělý výkon. „Pěkné utkání
po všech stránkách, našim není co
vytknout,“ pochvaloval si hráč a roz-
hodčí Petr Holý. Nejlepším střelcem
byl vyhlášen František zavadil.
ŘEVNICE - NEZVĚSTICE 17:10
Domácí zpočátku trápilo deštivé po-
časí. Jejich vedení nebylo do v první
půli výrazné - 8:6. Po přestávce ale
hosty jasně přehráli. 
ŘEVNICE - PODLÁZKY 19:15
S přehledem odehráli Řevničtí první
poločas. „Po změně stran jim už moc
nevycházela střelba,“ komentoval
utkání Petr Holý s tím, že náskok z
první půle ale Řevnice udržely.  Stře-
lecky se nejvíc prosadil Pavel Kný-
bel a Jan Hartmann, která byl vyhlá-
šen nejlepším hráčem.
REPUBLIKÁN B - NH ŘEVNICE
B 25:17
Utkání se podle hostů nedalo vyhrát.
Nedostavil se totiž rozhodčí, a tak
zápas vedl jeden z domácích borců. 
ŘEVNICE - BAKOV A ml. žáci

Ligoví házenkáři vyhráli všechna svá utkání
NA DOMÁCÍM HŘIŠTI DOKÁZALI PORAZIT EJPOVICE, NEZVĚSTICE I PODLÁZKY

9:10; branky: Veselý 5, Šťastný 2,
Štech 2
ŘEVNICE - BAKOV B ml. žáci
16:6; branky: Veselý 7, Jelínek 5,
Šťastný a Štech po 2
BAKOV A - ŘEVNICE B 23:19 

BAKOV A - ŘEVNICE A st. žáci 36:7 
BAKOV B - ŘEVNICE B st. žáci 10:13
BAKOV A - ŘEVNICE B st. žáci
27:9
BAKOV B - ŘEVNICE A st. žáci
11:18 Pavla ŠVÉDOVÁŘevničtí volejbalisté

hostují v Modřanech
Řevnice – Tým žáků/kadetů řev-
nických volejbalistů se zúčastnil
soustředění v Horním Bradle. 
Přes nepřízeň počasí se podařilo ab-
solvovat všechny plánované tréninky
a sehrát dvě vítězná přátelská utkání.
Po návratu jsme sehráli čtyři utkání
na turnaji Velká cena Prahy juniorů. 
Pro sezonu 05/06 družstvo hostuje v
oddílu Sokol Modřany, protože ně-
kolik našich hráčů doplňuje celek
Modřan v 1. lize juniorů. V praž-
ském přeboru starších žáků a kadetů
startujeme jako Modřany A. V prv-
ním turnaji kadetů jsme skončili na
třetím místě, v kvalifikačním turnaji
starších žáků jsme všechna utkání
vyhráli a postoupili do první skupi-
ny. Michaela  ŠÁDKOVÁ  

Lety -  Páté letošní zkoušky z vý-
konu - tentokrát podle národního
zkušebního řádu - se konaly na le-
tovském kynologickém cvičáku. 
Bylo přihlášeno deset psovodů, tedy
plný možný počet. Šest psovodů sk-
ládalo zkoušku základní ovladatel-
nosti, tři psovodi zkoušku zkouška
všestranného výkonu prvního stupně
a jeden zkouška všestranného výko-
nu druhého stupně. 
Pachové práce byly naplánovány na
polích za dobřichovickou sokolov-
nou, na nízké řepce. Psovodi se nám
ztráceli před očima v mlze. Bylo těž-
ké najít orientační bod, protože ne-
bylo vidět na víc než 30 metrů. 

Stopy úspěšně očuchali tři ze čtyř
zkouškařů. Pak se pokračovalo po-
slušností, kdy byli všichni až na jed-
nu úspěšní. Zkoušky tedy dokončilo
osm psovodů se svými psy. Výkony
byly slušné, rozhodčí rozumný s
dobrou náladou, atmosféra příjemná,
počasí vynikající. Hodnocení akce je
dobré, můžeme být spokojeni. 
Teď nás čeká poslední letošní akce -
3. ročník obranářského závodu. Ko-
ná se 28. 10. ve čtyřech kategoriích,
takže to bude pro pořadatele nároč-
né. Snad nám bude přát  počasí.
Držte nám palce a přijďte se podívat,
co páníci se svými pejsky dokáží. 

Alena VANŽUROVÁ

Zkoušky složilo 8 psovodů
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ CHYSTAJÍ OBRANÁŘSKÝ ZÁVOD


