
HLAVNÍ SILNICE. Takto v těchto dnech vypadá
hlavní silniční průtah Řevnicemi. Rekonstrukce
by měla být hotová do konce listopadu. 
(Viz strana 7) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

VyVolené při autogramiádě
pohlídají řevničtí záchranáři
Řevnice, Praha - Autogramiádu aktérů reali-
ty show VyVolení, která se uskuteční 9. 11. v
nově otevřeném obchodním centru Praha -
Chodov, bude střežit řevnická záchranka. 

„Zajišťujeme autogramiádu a máme i pohoto-
vost při otevření nového centra, které se koná

téhož dne a je spojeno se slavnostním odpoled-
ním programem,“ řekl NN majitel záchranky

Bořek Bulíček. »Jeho« lidé se podílejí na zdra-
votní ostraze při natáčení reality show Big

Brother, při natáčení zábavných pořadů XXL 
i  Neřeš, nepřepínej! 

„Naše sanitky účinkují také v seriálu Ordinace
v růžové zahradě,“ dodal Bulíček. (šm)

Muž přišel v letovském
supermarketu o peněženku
Lety – Jen pár minut nechal bez dozoru svou
peněženku v letovském obchodě Eso muž z Do-
břichovic. Stačilo to, aby o ni přišel.
Muž platil u pokladny, sbalil nakoupené věci a
odnášel je na parkoviště. Jakmile je položil do au-
ta, uvědomil si, že na pultě za pokladnou nechal
peněženku a šel si pro ni. I když uběhlo jen pár
minut a kolem pokladny prošlo jen pár lidí, peně-
ženku už nenašel. Měl v ní asi 500 korun, dokla-
dy od vozu, platební karty a další průkazy.       (vš) 

Lupič-narkoman skončil!
PRAŽSKÝM POLICISTŮM ZLODĚJ UTEKL, ŘEVNIČTÍ JEJ CHYTILI

Chatař ze Všenor si
zasekl sekyru do nohy
Všenory, Řevnice - Chatař ze Všenor využil

volna 28. října k pracem na zahradě. Při
nich si zasekl do nohy sekeru. 

Čtyřicátníkovi při sekání dříví vylétla sekera 
z ruky a zatnula se mu do nohy. Se

zraněním byl převezen na chirurgii do nemoc-
nice Na Karlově v Praze,“ řekl NN majitel řev-

nické záchranky Bořek Bulíček. 
Chatař ovšem nebyl sám, kdo si o slunečném

posledním říjnovém víkendu přivodil úraz.
„Zaznamenali jsme několik ošetření po zranění

cirkulárkou, po prořezávání stromů a dalších
pracech,“ dodal Bulíček. (šm)

Vandalové v Karlštejně
naházeli květináče do řeky
Karlštejn – Pět betonových květináčů shodili do
Berounky neznámí vandalové v Karlštejně.
Velké betonové květináče stály u karlštejnského
mostu. „Podle mě mohly vážit přes sto kilo. Byly
z betonu a navíc plné hlíny,“ říká starosta obce
Miroslav Ureš. Vandalové všech pět květináčů
vhodili přes plot do řeky. „Stalo se to z pátku na
sobotu. V půl jedné v noci ještě hlídka policie kvě-
tináče viděla, ve tři už tam nebyly,“ komentoval
vandalismus Ureš. „Jeden obal zůstal nepoškoze-
ný, jeden ještě leží v řece,“ řekl Ureš s tím, že pa-
chatele, kteří nejspíš nebyli místní, se zadržet ne-
podařilo. Obci vznikla škoda 20 tisíc korun. (pš)

Dobřichovice – Řevnickým policistům se poda-
řil výjimečný kousek. Zadrželi lupiče-narko-
mana, který utekl jejich pražským kolegům!
Muž vykrádal sklepy dobřichovických panelá-
ků i vozy zaparkované u mstního nádraží. 

Vyšetřovatelé dvaatřicetiletému muži prokázali
vloupání do pěti aut a šesti sklepních kójí s cel-
kovou škodou 120 tisíc. Přiznal se i k dalším dvě-
ma případům, které policie neměla v evidenci. 
V ulici Za parkem se ve sklepích od července do
září ztrácela kola, kočárky, vrtačky, sekačky a
další věci. Zloděj je odvážel do bazarů v Praze,
které je vždy prodaly ještě před příchodem poli-
cie. V době, kdy byl už policistům podezřelý, ho
hlídka v Dobřichovicích potkala se sekačkou v
ruce - tvrdil, že patří jemu. Když prošli seznam
předmětů ukradených v okolí a sekačku tam ne-
našli, museli mladíka pustit. Dvě hodiny po udá-
losti dostali hlášku o vykradeném sklepě, kde
chyběla kromě jiných věcí právě sekačka, kterou
viděla dobřichovická hlídka. Zloděj však už byl
pryč. Od té doby se ovšem objevoval v Dobřicho-
vicích už jen sporadicky. 
Štěstí mu nepřálo 29. září v Praze, když jel v kra-
deném autě a stavěla ho policejní hlídka. Na jed-
noho policistu začal najíždět, ostatní po něm za-
hájili střelbu a zasáhli ho. Zranění nebyla vážná,
a tak po pár dnech podepsal revers, že si přeje být
z nemocnice propuštěn. Lékaři ho nechali 13. 10.
odejít, přestože věděli, že ho vyšetřuje policie. 
Když ho lidé poznali 21. října v Dobřichovicích,
byly jeho dny na svobodě sečteny. Policisté si ho
vyzvedli na nádraží - odpor jim nekladl, ani se
nesnažil utíkat. V té době měl u sebe igelitovou
tašku do poloviny zaplněnou bateriemi tužkový-
mi a do fotoaparátů, které ukradl v obchodě Eso,
a malý vysavač, jež při průchodu pokladnami
schoval pod kabát. Hodnota věcí odcizených v
Letech je 4500 Kč. Dle systému české justice je
darebák stíhán na svobodě.          Vilém ŠEDIVÝ

8. listopadu 2005 - 22 (405) 6 Kč

Jubilejní desátou výpravu na Šumavu podnik-
li v závěru října zadnotřebaňští turisté. Při
zpáteční cestě si někteří ještě prohlédli Český
Krumlov. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

V NAŠICH NOVINÁCH:

* Muže z Haloun dekoroval president

* Cena NN bude předána na posvícení

* V Osově zachraňovali labuť
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Draci vyletěli (skoro) až do nebes!
„MÁM STRACH, ŽE ULETÍM I S DRAKEM,“ SMÁLA SE OSMILETÁ MÍŠA VINTEROVÁ Z ŘEVNIC

Muže z Haloun president jmenoval profesorem
PLICNÍ SPECIALISTA MILOSLAV MAREL TITUL OD VÁCLAVA KLAUSE PŘEVZAL V PRAŽSKÉM KAROLINU
Halouny, Praha - Profesorem vnitřního lékař-
ství byl poslední říjnový den jmenován Halou-
ňan, plicní specialista Miloslav MAREL. Os-
vědčení o dosažení nejvyššího akademického
titulu v pražském Karolinu převzal z rukou
presidenta repubiky Václava Klause.
Malá podbrdská víska Halouny se od 31. října
může chlubit »svým« profesorem. Dvaapadesáti-
letý Miloslav Marel, populární mezi svými paci-
enty stejně jako mezi štamgasty vyhlášené tramp-
ské nálevny U Zrzavého Paviána, titul spolu s de-

víti desítkami dalších vysokoškolských pedagogů
převzal od samotného presidenta Václava Klause.
„Bylo to fakt moc hezké, snad i proto, že to jistě
byla moje poslední návštěva Karolina v roli stu-
denta,“ komentoval pro NN slavnostní akt novo-
pečený profesor. „Pan president byl přesně tako-
vý, jak lze očekávat - vyzařovalo z něj  přesvědče-
ní, že všichni, kdož tento titul získali, pro to muse-
li dlouhé roky usilovně pracovat. Jeho nakrčená
bradička dávala jasně najevo, že slovo gratuluji
myslí vážně. A ministryni školství Petře Buzkové
to při jejím nadobláčkovitém usmívání se na
všechny strany náramně slušelo.“
Miloslav Marel se specializuje na všechny plicní
nemoci. „Nejvíce mě trápí neutěšený stav s plic-
ními nádory - zatím nemáme možnost včasnější
diagnostiky,“ řekl NN.
Známý doktor medicíny pracuje jako zástupce
přednosty kliniky na pražském Karlově náměstí,
vyučuje studenty 1. Lékařské fakulty UK a je
koordinátorem pro tuberkulozu při krajské hygie-
nické stanici. Od roku 1957 trávil  se svými rodi-
či většinu volného času na chatě v Zadní Třebani,
v roce 1998 zkolaudoval rodinný dům na Halou-
nech. „Je to tak - již hodně pamatuji,“ přiznává.
„Kupodivu ale ještě nezapomínám, jak by se na
ctihodného profesora slušelo.“ 
Své zážitky (nejen) ze setkání s Václavem Klau-
sem M. Marel zaznamenal ve vlastním článku,
který otiskneme příště. „Pokusím se s lehce hu-

mornou nadsázkou popsat, jak se kluk od Beroun-
ky a Čertovky dopindá až k presidentovi,“ láká
čtenáře čerstvý pan profesor. Miloslav FRÝDL

Řevnice - Ukázkové počasí panovalo předpo-
slední říjnovou sobotu během třetího ročníku
drakiády, kterou na kopci Vrážka uspořádal
nezávislý poberounský občasník Naše noviny.
Nedočkaví jedinci se se svými dračími miláčky
začali na vrchol drápat už půl hodiny před oficiál-
ním startem. „Musíme našeho draka vyzkoušet,“
vysvětloval Jakub Kencl, zatímco jeho potomci
Eliška a Matěj vyndavali plastového černého dra-
ka s barevným čínským motivem. „Malovali jsme
ho barvami na sklo a netušili, že se nám obraz
začne  odlepovat,“ stěžoval si Kencl.
Pro příchozí caparty bylo připraveno několik sou-
těží, za které získávali body a ti nejlepší sladké
odměny. Skákalo se v pytli, naslepo se sbírali bon-
bóny připevněné na šňůře kolíčky, házelo se papí-
rovou koulí i badmintonovým míčkem. Zatímco
prckové soutěžili, tatínkové se nadšeně vrhli do
pouštění. Odtrhnout od lanka se nemohl například
zadnotřebaňský Petr Přívora.
„Dneska je na drakiádu bezva počasí,“ pochvalo-
vala si maminka osmileté Johany Šulekové z Pra-
hy, která nechyběla na dvou předchozích bezvětr-
ných ročnících. Nad hlavami desítek dospěláků
spokojeně létaly nejroztodivnější příšery. 
„Nám to nelítá. Včera jsme to zkoušeli u kravína,
to byl větší vítr,“ krčil rameny nad podomácky vy-
robeným drakem Pavel Eliáš.
Naopak Míša Vinterová z Řevnic měla opačný
problém – její drak se vyšplhal tak vysoko, že os-
miletá školačka měla co dělat, aby se udržela no-
hama na zemi. „Nechci ho pustit výš, mám strach,
že uletím,“ smála se. Právem si odnesla cenu za
nejvýše létající příšerku.
Nejoriginálnějším modelem byla vyhlášena černá

vrána Richarda Kauckého, kterou pouštěla na lan-
ku Richardova maminka. Nejvíce záležet si na vý-
robě domácího draka dali – soudě podle rozhod-
nutí poroty – sourozenci Kenclovi. 
Na třetím ročníku ovšem nechyběly ani dramatic-
ké okamžiky, to když se několik opeřenců zamo-
talo do stromů nebo mezi sebou. Strach některým
nahnal i černý mrak, který se objevil nad Třebaní.

Přinesl ale jen krásnou duhu.     Pavla ŠVÉDOVÁ
P.S.: Děkujeme všem, kteří nám s přípravou dra-
kiády na místě pomohli. (NN)

Dobřichovičtí jsou se svojí
»základkou« spokojeni

Dobřichovice – Rodiče žáků dobřichovické
ZŠ jsou vesměs se školou spokojeni. Vyplývá
to z ankety, již připravilo vedení »základky« .

Na anketní otázky odpovídali rodiče žáků z 1.
až 3. ročníku a rodiče šesťáků. Vyplněné formu-
láře odevzdalo přes sto respondentů, což před-

stavuje asi 60% dotazovaných rodičů. 
Co z ankety vyplývá? Kolem 90% rodičů vyjád-
řilo spokojenost se školou, ještě o dvě procenta
více rodičů si pochvaluje komunikaci s učiteli a
prostředí, v němž se jejich ratolesti učí. Zatímco

za klad dobřichovické školy považují rodiče
pořádání škol v přírodě, kulturních akcí, přístup
učitelů a využití počítačů i internetu, nejčastěji
zmiňovaným záporem je kvalita školní jídelny a

výuka angličtiny. (pš)

Součástí drakiády byly i různé soutěže pro děti.        Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Řevnice – Týden otevřených dveří i přednášku
pro rodiče o protidrogové problematice chystá
na druhou polovinu listopadu řevnická škola.
Zopakovat úspěšné dny otevřených dveří v řev-
nické »základce« se rozhodla Rada školy. Konat
by se měly od 21. do 25. 11. „Vloni využilo mož-
nosti navštívit školu na čtyřicet rodičů,“ řekl NN
ředitel institutu Zdeněk Košťál s tím, že největší
zájem projevili rodiče žáků z 1.stupně. „Zájemci
mohou navštívit po dohodě s učiteli jakoukoliv
hodinu či akci pořádanou školou,“ dodal.

Ve stejném týdnu  - 23. 11. - se ve školní jídelně
od 15.30 uskuteční také přednáška o protidrogové
problematice. Povede ji MUDr. Platz z místního
stacionáře Cesta. „Přednáška je součástí projektu
protidrogové prevence a pořádáme ji již čtvrtým
rokem,“ vysvětluje Košťál. Přesto o ni »dospělá-
ci« nejeví příliš velký zájem. „Průměrně bývá na-
vštívena tak dvaceti třiceti rodiči, což se nám při
počtu žáků 120 na druhém stupni jeví málo. Chtě-
lo by to ze strany rodičů větší zájem,“ dodal Koš-
ťál. Pavla ŠVÉDOVÁ

Škola zve rodiče na návštěvu
ŘEVNIČTÍ POŘÁDAJÍ TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I PŘEDNÁŠKU O DROGÁCH

Miloslav Marel z Haloun, jehož V. Klaus jmenoval
profesorem.        Foto Miroslava MATOUŠKOVÁ
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Třebaňští zdolali střechu Šumavy
JUBILEJNÍ VÝPRAVU TURISTŮ PROVÁZELO SKVĚLÉ POČASÍ I POHODOVÁ ATMOSFÉRA

Zadní Třebaň, Nová Pec - Nejvyšší
vrchol Šumavy - 1378 metrů vyso-
kou horu Plechý zdolala výprava
turistů ze Zadní Třebaně. Na pod-
zimní Šumavu se Zadnotřebaňští
vypravili podesáté v řadě.
„Nádherný výhledy, okolí, krásný
počasí. Sice necejtim nohy, dech

chytám jen tak tak, ale je to super!“
komentovala Slávka Matoušková
výstup na horu Třístoličník. Hned po
dobytí kóty 1332 metrů se vrhla do
německého restaurantu na pivo. 
Na česko-německo-rakouské pomezí
vedla desátá šumavská cesta turistů.
Připravil ji, stejně jako ty ostatní,
Míla Frýdl. Valná část výpravy vyra-
zila v pátek 28. října na jih vlakem.
Z Horní Plané putovala po svých do
deset kilometrů vzdálené Bělé u No-
vé Pece. Zde bylo osmnáct turistů,
jejich přátel a dva psi ubytováno v

rodinném penzionu Bugár. 
Druhý den brzy ráno se pochodníci
vydali motorákem do Nového Údolí
a dále pěšky vzhůru na hraniční hře-
ben. Cestu po trase Třístoličník,
Trojmezí, Plechý, Plešné jezero a
zpět do Pece provázelo fantasticky
slunečné, jasné a teplé počasí.
Při následném večerním zpívání za
muzikantského doprovodu Mílů -
Frýdla a Marela - a pohodovém po-
píjení v penzionu si málokdo vzpo-
menul na pětadvacítku klikatých ki-
lometrů v nohách, natož na fakt, že

se o hodinu posunul čas.  
„Tak jsem chytila zpívací slinu a ne-
mám parťáky!“ posteskla si Jarka
Zavadilová v půl druhé ráno, když už
to muzikanti i zbylí zpěváci směro-
vali k ukolébavkám a mířili na kutě. 
V neděli turisté posnídali a pak se
rozdělili na autoskupinky vznikající
podle potřeby dostat se domů. Jedna
z nich zamířila ještě na procházku po
Českém Krumlově. 
„Šumava? Skvělá!“ pochvalovali si
po návratu do Třebaně manželé Za-
vadilovi.   Michaela ŠMERGLOVÁ

SMĚR PLECHÝ! Část zadnotřebaňské výpravy nad Lipnem. Na obzoru cíl jejího třídenního putování - nejvyšší hora
Šumavy, 1378 metrů vysoký Plechý. Foto NN M. FRÝDL

Řevnický »Lesňák«
má sourozence
Řevnice – Unikátní Lesní divadlo v
Řevnicích má své »skalní« souro-
zence na severu Čech. Amfiteátry
najdete v lesích poblíž severočeské
Kytlice a Sloupu v Čechách.
Lesní divadlo v Řevnicích, jež bylo
založeno v roce 1916 Václavem Če-
kanem, je ve středních Čechách oje-
dinělým dílem. Vydáte-li se na se-
ver, můžete poberounský areál poro-
vnat s jeho sourozenci.
Kytlice je malebná obec v Lužických
horách. Kromě roubených chalup či
hrobu Miroslava Horníčka tu najde-
te i další atrakci. Pár set metrů za
vískou směrem na Českou Kamenici
odbočíte ze silnice vpravo do lesa a
vyšplháte se k areálu divadla z roku
1931. Po válce zpustlo; znovu se tu
začalo hrát v roce 1990. Skvělou
kulisu hercům tvoří skalní masiv,
tajemné průchody i dřevěný ochoz. 
Jen o deset kilometrů jižněji se mo-
hou pochlubit svým »Lesňákem«
Sloupští. K amfiteátru z roku 1921
vede červená turistická značka. Hry
v lese mezi skalami jsou napínavé
zejména pro herce, již se musí pro-
dírat spletitými schodišti a tunely
vyhloubenými do skály. Na dřevě-
ném pódiu nechybí ani pískovcová
věž či gotická brána.                     (pš)

Brdy - Severovýchodní část rozsáhlými lesy
pokryté Brdské vrchoviny se nazývá Hřebeny.
Jejich nejvyšším vrcholem je Studený vrch  do-
sahující nadmořské výšky 660 metrů. Od letoš-
ka je tu v provozu nová rozhledna.
Název hory, která se vypíná na jihovýchod od
Hostomic, je prý odvozen od studeného větru, kte-
rý tu často vane. Na jejím vrcholku byla v roce
1940 postavena 17,5 metrů vysoká zděná sedmi-
boká měřická věž, která dříve sloužila k země-
měřickým účelům. Těchto věží bylo postaveno de-
vět. Tato však byla jako jediná po nezbytných op-
ravách zpřístupněna turistům a začala se využívat
jako rozhledna. Největší zásluhu na tom má sdru-
žení zvané Turisté severních svahů Brd.

Osmdesát jedna schodů na vrchol
K rozhledně se nejlépe dostanete ze silnice vedou-
cí z Dobříše do Hostomic. Když přejedete nejvyš-
ší bod silnice a budete klesat lesem do Hostomic,
uvidíte vlevo odbočovat vzhůru rovnou asfaltovou
cestu. Tady na rozšířeném prostranství u cesty za-
parkujete auto a vydáte se pěšky nahoru. Po kilo-
metru chůze odbočíte na vrcholu stoupání vpravo
na lesní cestu, která vás zavede k rozhledně na
Studeném vrchu. Nejbližší železniční stanice v
Hostomicích je odtud vzdálená asi pět kilometrů.
Přesto, že věž nepřevyšuje okolní stromy a není z
okolí ani vidět, poskytuje překvapivě daleký vý-
hled do kraje. Vystoupíte–li  po 81 schodech na
vyhlídkový ochoz, uvidíte před sebou od severo-
západu k severu se rozprostírající hlubokými lesy
pokrytou Křivoklátskou vrchovinu, kde vyniká
kopec Velíz s kaplí a vpravo od něj Krušná hora.
Bude–li dobrá viditelnost, spatříte na obzoru tím-
to směrem i hřebeny Krušných hor, přičemž nej-

víc vlevo můžete zahlédnout nejvyšší horu Kruš-
ných hor Klínovec s rozhlednou a televizním vysí-
lačem. Na severu vystupuje České středohoří, kde
dominuje nejvyšší Milešovka s věží a vlevo od ní
mohutný kopec Hradišťany. Vpředu tímto směrem
uvidíte plochou Kožovou horu s rozhlednou a vp-
ravo za ní Říp. Na severovýchodě spatříte v údolí
hrad Karlštejn a za dobré dohlednosti daleko v po-
zadí i kopec Bezděz s hradem. Ještě víc vzadu vp-
ravo můžete spatřit Ještěd s televizním vysílačem.
Na jihovýchodě se pod vámi rozprostírá Dobříš,
na horizontu vystupují vrcholky České Sibiře,
zvlášť nejvyšší Mezivrata s televizním vysílačem
a měřickou věží. Napravo uvidíte Jistebnickou vr-
chovinu s nejvyšší Javorovou skálou s vojenskou
věží. Na jihu se vlní Písecké hory a za dobré doh-
lednosti můžete v pozadí spatřit i část Šumavy s
dominantním Boubínem. Na západě uvidíte kopec
Brno s televizním vysílačem a vpravo kopec s hra-
dem Zbiroh.

Uhlíře vyhnal Fabián
O Studeném vrchu se vypráví, že tu kdysi uhlíř v
milířích vyráběl dřevěné uhlí. Jeho syn prý v le-
sích pytlačil. To rozzlobilo dobrého ducha Fabiá-
na. Začal uhlíři zhasínat milíře a on se pak odtud
musel odstěhovat. 
Asi dva kilometry od Studeného vrchu na jihozá-
pad se vypíná o něco nižší kopec Velká Baba. Ne-
daleko jeho vrcholku je skalisko Fabiánovo lože,
kde prý Fabián sídlil. O něco dále na západ najde-
te pověstmi opředený vrch Plešivec. Ze skalní plo-
šiny kousek pod vrcholem Plešivce je krásný roz-
hled daleko do kraje. Na tomto kopci se mimo jiné
nacházejí i pozůstatky rozsáhlého hradiště z doby
bronzové. Vladimír POHORECKÝ

Z rozhledny na Studeném vrchu je vidět daleko
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ MEZI HOSTOMICEMI A MALÝM CHLUMCEM KDYSI SLOUŽÍVALA ZEMĚMĚŘIČŮM

Rozhledna na Studeném vrchu v Brdech. 
Foto Vladimír POHORECKÝ
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Cena NN bude předána na posvícení
NA POČEST SVATÉHO MARTINA SE V LETECH KONÁ ZABIJAČKA, ZAHRAJÍ ŠUMAVANKA I TŘEHUSK
Lety – Máte rádi jitrnice, jelítka a
posvícenské koláče? Pak byste 12.
listopadu neměli chybět na Mar-
tinském posvícení v Letech.
Stejně jako v minulých letech i letos
se letovská radnice rozhodla ve spo-
lupráci s místními hasiči a Našimi
novinami uspořádat Martinské po-
svícení. Začne v sobotu 12. listopadu
v tradiční čas 13.45 na tamní návsi.

Prodávat se zde budou domácí zabi-
jačkové pochoutky, chybět nebude
ani pitivo na zahřátí. K lukulským
hodům bude vyhrávat jedenáct skvě-

lých muzikantů z dechovky Šuma-
vanka, která sem stejně jako letos na
jaře poputuje z pošumavských Něm-
čic. Kromě jihočeských lidovek

budou znít i staropražské kuplety v
podání domácího Třehusku.
Součástí letošního ročníku posvícení
bude i udělení Ceny Našich novin,
kterou nezávislý poberounský ob-
časník každoročně předává tomu,
kdo se snaží nezištně pomáhat v Po-
berouní či na Podbrdsku. Letošnímu
laureátovi cenu předá jeho loňský
předchůdce Jiří Vitouš společně s
předsedou regionu Dolní Berounka
Jiřím Hudečkem.  
Večer se v místním hostinci bude ko-
nat posvícenská tancovačka, na níž
zahraje kapela Optimic. „Škoda, že
na stejný termín vyšla i baráž našich
fotbalistů proti Norsku,“ říká Hude-
ček a všem fanouškům vzkazuje:
Stav utkání budeme průběžně sledo-
vat i na zábavě.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Na Martinském posvícení v Letech zahraje originální jihočeská dechovka
Šumavanka z Němčic.           Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
12. 11. 18.00 DOBLBA
19. 11. 18.00 NESVATBOVI

KINO MÍR BEROUN
7. 11. – 9. 11. 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
DŮM VOSKOVÝCH FIGURIN
8. 11. 20.00 PŘÍBĚH MODRÉ 
PLANETY
10. 11. 15.30 RAY
10. 11. – 14. 11. 17.30 (Ne-Po 18.30)
LEGENDA O ZORROVI
10. – 12. 11. 20.00 DĚJINY NÁSILÍ
15. 11. – 17. 11. 17.30 (St 17.30 a
20.00, Čt 18.30) 3.15 ZEMŘEŠ
15. 11. 20.00 ZEMĚ HOJNOSTI
17. 11. – 19. 11. 15.30 STRAŠPYTLÍK
18. 11. – 20. 11. 18.30 (So 17.30 a
20.00) GÓÓÓL
21. 11. – 24. 11. 17.30 (Út 18.30) WAL-
LACE A GROMIT: PROKLETÍ
KRÁLIKODRAKA
21. 11. 20.00 MŮJ NIKIFOR

KINO MNÍŠEK POD BRDY
12. 11. 16.00 a 18.00 KOUZELNÝ
KOLOTOČ 
19. 11. 18.00 a 20.00 KLÍČ  
CLUB KINO ČERNOŠICE
8. 11. 20.00 Mr+Mrs SMITH
13. 11. 16.00 RYCHLÝ STRIPES
15. 11. 20.00 BROUK
22. 11. 17.30 a 20.30 DOBLBA!  

Řevničtí ochotníci
hráli v Hořovicích
Hořovice, Řevnice - S hrou Limo-
nádový Joe vystupoval Divadelní
soubor Řevnice v Hořovicích. 
Představení se odehrálo 29. října v
klubu Labe za přítomnosti asi stovky
diváků. Ti hned po úvodních repli-
kách vytvořili v sále příjemnou at-
mosféru. V publiku se objevilo i ně-
kolik řevnických rodáků, kteří se od-
stěhovali na Hořovicko, další zájem-
ci o představení autora Jiřího Brdeč-
ky a režiséra Martina Kirova přijeli z
Prahy. Diváci hru odměnili potles-
kem a ze sálu se některým návštěv-
níkům odcházelo jen těžko.          (vš)  

Kdo letos může získat Cenu NN?
Ilona GARTOVÁ z Hlásné Třebaně za práci pro »svoji« obec i

Sokol, za organizování veřejného života, Jana GARTOVÁ z Hlásné
Třebaně za snahu o rozhýbání kulturního života v Hlásné Třebani, 

za pořádání akcí, za práci s dětmi, Petr HOLÝ z Řevnic za práci pro
národní házenou; Miloš CHROUST z Řevnic za pomoc při pořádání
kulturních akcí a ochotničení; Karel KRÁL z Dobřichovic za oběta-

vou práci pro Lesní divadlo v Řevnicích; Božena MUSILOVÁ 
z Dobřichovic - za osvícené vedení zadnotřebaňské málotřídky; 

Jiří NOSEK ze Svinař za záchranu svinařského zámku; 
Pavla PETROVÁ z Leče za vedení souboru Malé Notičky; 

Tomáš SVOBODA z Řevnic za udržování technických památek a
pomoc při pořádání kulturních akcí; Michaela ŠMERGLOVÁ 

z Černošic za pořádání turistických a divadelních akcí.  

Tipy NN
* Kapela Cop hraje 9. 11. od 19.30
ve zdickém Městském kině.         (pš) 
* Přednáška Františka Pojera o po-
znávání tahových cest čápů černých
se uskuteční 9. 11. od 17.00 v Mu-
zeu Českého krasu Beroun.          (pš)
* Bluegrassová skupina Nová sek-
ce z Prahy bude hrát 11. 11. od 20.00
v restauraci U nádraží v Karlštejně.
Jako host vystoupí Kapičky.      (mif)
* Koncert rockového zpěváka a ky-
taristy z Amsterodamu Konstantina
Ruchadze a jeho Ruchadze Bandu se
koná 11. 11. od 20.30 v černošickém
Club Kině. Vstupné 80 Kč.          (pš)
* Kapela Neřež hraje 11. 11. od
20.00 v Klubu Labe Hořovice. (pš)
* Burzu oděvů, bot a sportovních
potřeb pořádá 11. a 12. 11. v beroun-
ském klubu OKO Dům dětí. Otev-
řeno je od 9 do 17.00.                    (pš)
* Prodejní výstava  dekorací ze su-
šených květin začne 12. 11 od 18.00
v Městském kulturním středisku
Černošice. Otevřena bude v sobotu,
v nědeli a ve čtvrtek 17. 11. od 12.00
do 19.00. Jinak od pondělí do pátku
od 15.00 do 19.00. (pš)
* Kapela Monkey Business koncer-
tuje 12. 11. od 20.00 ve Společen-
ském domě Plzeňka v Berouně. (pš)
* Loutková pohádka Vodník v pi-
vovaře bude k vidění 13. 11. od 15.00
v mníšeckém Divadélku K. (pš)
* Klubový večer P. Petrákové Slan-
cové začíná v Club Kině Černošice
16. 11. od 20.30. Diváci uvidí film o
Karlínském divadle v Tokiu. Hosty
budou V. Sloup a L. Županič. (pš)
* Koncert O. Havelky a Melody
Makers na počest Ježka, Voskovce a
Wericha se koná 16. 11. od 19.30 v
sále České pojišťovny Beroun.    (pš)
* Kapela Gaia Mesiah hraje 17. 11.
v Club Kině Černošice od 20.30. (pš)
* Narozeniny Club Kina Černošice
můžete slavit 18. 11. od 20.00. Koná
se tu hudebně-zábavný večer. (pš)
* Tématu Katastrofy a utrpení - co
na to Bůh? bude 19. 11. od 19.00 za-
svěceno posezení s kazatelem Dani-
elem Fajfrem v klubu Common
Grounds Řevnice. Tom SAMPLEY
* Koňskou operu  v podání ochot-
nického spolku Divoch z Chyňavy
můžete vidět 20. 11. od 17.00 ve
Společenském klubu Loděnice. (pš)
* Výstava snímků J. Semráda a J.
Šroubka nazvaná Lety a úlety je k
vidění do 7. 1. 2006 v Galerii Čes-
kého krasu v Želkovicích.            (pš)

Boženka je velkým vzorem!
ČTENÁŘKA Z DOBŘICHOVIC PÍŠE O CENĚ NAŠICH NOVIN

Párty servis
PETRA NEUBAUEROVÁ

Všechny společenské akce »na klíč«.
Nebo Vám přijede jen návštěva!

Zkuste zavolat, určitě se domluvíme!
Rozvážíme Vánoce 23. 12. a Silvestra 31. 12.

- teplá jídla, studené nářezy, předkrmy, chuťovky, sýrové, 
masové a zeleninové saláty, sladké mini dezerty, dorty atd.

Tel.: 25772 0332, 604 136 205
Pod květy 26, Zadní Třebaň

O letošním držiteli Ceny Našich
novin rozhodne redakční rada ne-
závislého poberounského občasní-
ku. Ještě těsně před tím než se tak
stane, přišel na adresu redakce do-
pis čtenářky z Dobřichovic.    (NN)

Naše noviny patří k mým oblíbeným
tiskovinám a Cenu NN sleduji s na-
pětím každý rok. Opravdu si vážím
všech jejích nositelů i kandidátů.
Přesto bych si moc přála, aby toto
ocenění letos dostala Boženka Musi-

lová z Dobřichovic. Ptáte se proč?
S velkou láskou a nasazením se dě-
tem věnovala a věnuje nejen v zad-
notřebaňské škole, ale i v několika
turistickopřírodovědných oddílech,
kde jsem se s ní před mnoha lety poz-
nala i já. Boženka pro mě byla a je
velkým vzorem pro svou obětavost,
vstřícnost a empatii. Roky strávené
pod jejím vedením v »turisťáku« pat-
ří k těm nejkrásnějším v mém životě.
S pozdravem
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Karlštejn se chystá 
na zimní přestávku
Karlštejn - Poslední dva týdny
mají turisté na to, aby si před
zimní pauzou prohlédli hrad
Karlštejn. Hojně toho využívají.
„Návštěvnost je na listopad slušná,“
pochvaluje si starosta obce pod hra-
dem Miroslav Ureš. Podle něj může
mít pozitivní vliv na návštěvnost i
nedávná zmínka v televizi o tom, že
hrad usiluje o zapsání do seznamu
UNESCO. Hrad spolu s Kaplí sv.
Kříže je až do 20. 11. otevřen denně
kromě pondělí od 9 do 15.00. V pro-
sinci pak bude zpřístupněn od 26.
do 31. 12. Karlštejnská rychta nabí-
zí i ubytování. „Kemp už je sice za-
vřený, ale stále ho temperujeme,
takže kdyby přijel karavan či zájem-
ce o chatičku, jsme schopni vyho-
vět,“ dodal Ureš.      (pš)
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Osov – Od jarních mEsíců vychovával 
v OsovE labutí pár pEt svých mláďat. 
Pobyt střídaly na všech osovských 
vodních plochách. NejčastEji jsme la-
butE mohli spatřit na místním rybní-
ku zvaném Velký.   
Ten byl však koncem měsíce října vypuštěn 
a labutě tak přišly o velkou vodní hladinu, 
kterou potřebují ke vzlétnutí. Labutí rodin-
ka opustila Osov a s ním i jedno mládě. 
„Všimla jsem si, že jedno labutí mládě naří-
ká samotné na vypuštěném rybníku na 
okraji Osova. Bylo jasné, že nemůže samot-

Vandal trubkou zničil 
parkující osobní vůz   
Osov – ZřejmE lešenářskou trubkou 
poškodil neznámý vandal 29. října 
mezi 21.00 a 22.30 hodinou vůz 
Škoda Favorit stojící na parkovišti u 
restaurace Na hřišti v OsovE.  
"Pachatel poničil těžkým předmětem 
přední část karoserie, čelní sklo a dveře  
u spolujezdce," uvedl pro NN Ivan Sýkora, 
tiskový mluvčí zasahujících karlštejn-
ských policistů. Majiteli vozu způsobil 
vandal nejen nepříjemné chvíle, ale i ško-
du ve výši 50 000 korun.                      (šm)  

NOVÉ DDTSKÉ HTIŠTD. Pásku u vstupu 
na nové hUištE pUestUihl společnE se staros-
tou Václavem CísaUem (vpravo) i senátor 
JiUí Oberfalzer.                 Foto NN J. KOZÁK 

né přežít zimu a že je nutné přivolat po-
moc,“ popsala začátek záchranné akce labu-
tího mláděte Pavlína Kočová, která s Marké-
tou Sklenářovou čekala na příjezd ochránce 
ze Záchranné stanice živočichů v Rokyca-
nech. 
Za necelé dvě hodiny od nahlášení labutího 
případu na Český svaz ochránců přírody do-
razil k osovskému rybníku pan Pavel Moulis 
se svým synem. 
„Záchranná akce začala na malém nevypuš-
těném rybníku. Nejdříve se záchranáři po-
koušeli labuť odchytit sítí ze břehu i přímo  
z vody, ale labuť se podařilo chytit až mimo 
vodní hladinu,“ dodala Pavlína Kočová. 
„Labutí mládě by už samo neodlétlo. Bylo už 
navyklé na potravu od lidí a tím zanikal in-
stinkt k blížící se zimě a potřeby změnit tak i 
působiště,“ vysvětlil Pavel Moulis důvod 
převozu labutě k Berounce, kde se nachází 
zimoviště labutí.  
Krmit labutě určitě můžete, ale ochránci 
přírody doporučují namísto pečiva napří-
klad nastrouhanou mrkev, zelí či jablka.                                

Radka KOČOVÁ 

Vižinští otevįeli hįiště,  
děti pak pouštěly draky  
Vižina – Zbrusu nové dEtské hřištE, 
splňující všechny požadavky no-
vých norem, otevřeli v sobotu  
29. 10. ve VižinE.  
Pásku slavnostně spolu se starostou Vác-
lavem Císařem přestřihl i senátor Jiří 
Oberfalzer. 
„Hřiště bylo zbudováno s vaší nemalou 
pomocí a za to bych vám chtěl poděko-
vat,“ řekl v úvodní řeči starosta ke shro-
mážděným občanům.  
Na výstavbu hřiště přispěl i stát z progra-
mu rozvoje venkova. Hřištěm však vý-
stavba sportovního areálu ve Vižině ne-
končí. 
„V příštím roce bychom chtěli pokračovat 
vybudováním hřiště pro míčové hry, do-
končujeme sáňkovací kopec s letním vyu-
žitím pro cyklokros,“ prozradil v projevu 
starosta Václav Císař. 
„Tato oblast má největší přírůstek dětí  
z celé republiky,“ zdůraznil v improvizo-
vaném příspěvku senátor Oberfalzer. 
Po přestřihnutí pásky se nové hřiště zapl-
nilo dětmi i přihlížejícími dospělci a pak 
navázala tradiční posvícenská drakiáda, 
kde na každého čekala odměna.      (JoK)       

nase.noviny@zadnitreban.cz  

Josef Kozák, tel. 724 429 104 

INZERCE V PROVASU 

ZÁCHRANÁT ZACHRANOVAL. Labutí 
mládE, které na Velkém osovském rybní-
ku opustila labutí rodinka, zachraOoval  
v minulých dnech Pavel Moulis ze Zá-
chranné stanice živočichů v Rokycanech. 

Foto M. SKLENÁTOVÁ 

 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

DEvčata zachraňovala labuť 
 LABUTÍ RODINKA OPUSTILA MLÁDD A ODLETDLA  

 Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁĮSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová přizpůsobivost.

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

Obec zve na »Pestrádu« 
Vižina – Obec Vižina pořádá dEtské 
divadelní představení  zpEvačky Inky 
Rybářové nesoucí název VELKÁ DDT-
SKÁ PESTRÁDA.  
Jedná se o estrádní pořad s Inkou, jejími 
písničkami, kouzelníkem Grinem a jeho 
zvířátky. Uskuteční se 12. listopadu od  
15 hodin v sále restaurace manželů Průcho-
vých ve Vižině. Vstupné 30 Kč, rezervace a 
předplatné P. Fiala, Vižina 83, případně 
telefon 604 445 178, 736 749 678.           (jf) 



Osovští žáci vyrazili na mezistátní utkání 
MALÍ FOTBALISTÉ ZAKONČILI PRVNÍ SEZÓNU NAD POLÁRKOVÝM DORTEM 
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Turisté šlapali druhohorním moUem 
PODZIMNÍ VÝLET TSSB VEDL PTES VOJENSKÝ PROSTOR 

Osov – Konec podzimní fotbalové se-
zóny mEli osovští žáci zpestřený ná-
vštEvou mezistátního utkání na hřišti 
SK Hořovice.  
Ve čtvrtek 27. října se v Hořovicích sešly 
národní týmy České republiky a Itálie do  
17 let. Výsledek byl 2:0 pro Čechy a osovští 
začínající fotbalisté se stali svědky nevšed-
ního fotbalového zážitku. 
V sobotu 29. října ukončili sezónu hráči 
osovské žákovské kopané zápasem s Lodě-
nicemi. Hrálo se na osovském hřišti s vý-
sledkem 0:6 pro soupeře. Po utkání sice ná-
lada žáků do výšek nešplhala, ale při pose-
zení na ukončení první sezóny se smutek  
z prohry rozplynul. Pochvalu trenéra si urči-
tě za celou sezónu zasloužili. Nechyběl sma-
žený sýr, hranolky a polárkový dort.  
„Hodnocení žákovské podzimní sezóny pro-
běhne na výroční schůzi našeho sportovní-
ho klubu. Hráči mají odvahu, chybí však bo-
jovnost, zvláště v hlavičkových soubojích,“ 
sdělil trenér žáků Petr Kočí.  
„Před další sezónou bychom pro tréninky 
rádi využili některou ze školních tělocvičen. 
Žáci potřebují zdokonalit sehranost muž-
stva, taktiku hry a práci s míčem,“ zhodnotil 
tým Petr Kočí. „Poděkování patří všem hrá-

V čele tabulky přezimuje 
Vižina před Osovem  
Osov – I přes prohru v Litni zůstává  
v čele tabulky Vižina před Osovem.   
Vedoucí místo ji zajistil jeden vstřelený gól 
navíc ve skóre. 
Zdejcina – Všeradice B 4:5 (2:3) 
Branky: Dufek 3, Mackovič 2 
Vižina – Karlštejn B 5:0 (2:0  
Branky: Kovář 2, Dolanský Mi., Blovský 2 
Osov – Mořinka 2:1 (0:1)  
Branky: Procházka K., Valkoun 
Liteň – Vižina 1:0 (1:0)  
KarlštEjn B – Osov 1:6 (0:4)  
Branky: Valkoun 2x, Bábíček A. 2x, Cencl, 
Hošťálek J. 
Všeradice – Lužce  1:0 (1:0) 
Branka: Mackovič R.                              (JoK) 

Podzim v osovské škole 
Osov – Podzim je v plném proudu. 
Příroda nás ještE obdařila poslední-
mi teplými dny, a tak si všichni mohli 
užít „babí léto“.  
Právě podzim je období, kdy děti ve škole 
vytvářejí nejrůznější výrobky z přírodních 
materiálů. Třídy teď zdobí podzimní závěsy 
z listů, kaštanové postavičky, draci, lam-
piónky, podzimní obrázky a další výrobky. 
Pro současné i bývalé žáky připravila naše 
škola zájezd do kina OSKAR IMAX  na 
film »Mimozemšťané v akci«. Všichni  se 
na chvíli ocitli v zábavním parku. Horská 
dráha, arktické dobrodružství, let na kou-
zelném koberci, vodní dobrodružství – to 
vše byla divoká jízda, která se promítala  
v projekci 3D. 
Pro rodiče a všechny přátele školy naše 
škola uspořádala zájezd do divadla ABC na černou detektivní komedii »Do hrobky ta-
nečním krokem«.     Soňa KOCMANOVÁ 

čům, jejich příznivcům a hlavně rodičům, 
kteří se podíleli na přepravě žáků k jejich 

soupeřům při mistrovských utkáních,“ do-
dal trenér.                            Radka KOČOVÁ 

Pozorovatelny v jineckém vojenském prostoru zvané »jeskyňky«.                     Foto ARCHIV 
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Nejohroženějším orgánem listopadu jsou 
plíce. Plíce ovlivňují nejenom naši psychi-
ku, dýchání, ale i stav pokožky. 
Jednou z dobrých bylin pro plíce a průduš-
ky je např. mrkev (její semena). Podáváme 
prášek z 1 g semene  4x denně v trošce vody 
nebo medu nebo odvar z 10 g v půl litru vo-
dy 2x denně, ráno a večer. Výborný je i od-
var z konopice – 2 šálky denně slazené me-
dem. Pro posílení funkce plic doporučuji 
zhotovit směs: 1 kg medu, 10 dkg česneku,  
5 dkg cibule, 5 dkg křenu a 1 dkg máty pe-
prné. Vše důkladně pomleté promícháme a 
k tomu pijeme čaj z lipového květu. Výbor-
ná je také směs jablečníku, 50 ml brandy, 
125 g medu a 1 litr červeného vína. Med  
s brandy a vínem rozmícháme a mírně 
ohřátou směsí přelijeme jablečník. Další 
byliny vhodné na plíce a průdušky: prvo-

senka, ostropestřec, slez, plicník, dobromysl, 
arnika, lišejník, růže, třezalka, jitrocel, mate-řídouška, majoránka, oman, tužebník, fialka, 
bedrník, podběl, proskurník, přeslička atd.  
Vhodný sirup na průdušky můžeme zhotovit 
i z pórku: Vezmeme 2-3 tyčky pórkové natě, 
po očištění je nakrájíme na malé plátky a  
v málo vodě je uvaříme do měkka. Pak masu 
protlačíme přes síto, vmícháme do ní 3 po-
lévkové lžíce medu a znovu povaříme. Plní-
me do skleněné nádoby, dobře uzavíratelné. 
Podáváme 1 polévkovou lžíci při potížích. 
Která z bylin vám nejlépe pomůže, vám může 
poradit zkušený bylinář či léčitel. 

Miloslava HRZALOVÁ 

Poradna zdraví Provasu 

Chlumec – Nastal podzim, stromy za-čaly barvit listy do nových módních 
barev a členové TSSB se rozhodli, že 
se půjdou podívat, jak se jim to daří.  
Výlet do lesů, které jsou uvnitř vojenského 
pásma, se konal v sobotu 22. 10. Celkem se 
sešlo 20 turistů, z toho 4 děti. 
Trasu určovali místní znalci, kteří mají cha-
tu v Ohrazenici. Taky jako jediní přišli na 
start k restauraci »U pstruha« pěšky, ostat-
ní tam přijeli auty. Co bylo dál? Vyrazili 
jsme do lesů. Z Ohrazenice nejprve podél 
potoka, za tábořištěm do stráně a pak lesem 
až ke skalnatému vrchu. Ten jsme zdolali a 
připadali si jako bychom byli na Hřebenech 
a šli kolem Hradce. Pokračovali jsme po 
hřebeni a došli k podivným stavbám – po-
zorovatelnám pro naše vojenské představi-
tele. Je to –  či spíše byla –  soustava cho-
deb a krytů, odkud mohla generalita kou-
kat, kam dopadají granáty a jiné střelivo a 
jak to při dopadu nadělá pěknou paseku. 

Sbírali jsme houby, hovořili o problémech 
místních obyvatel a o dobrém jídle, na které 
jsme se těšili. Pár zoufalců sbíralo šípek. 
Cesta pokračovala dolu do údolí a po asfalt-
ce do vesničky, kde mají u potoka krásného 
dřevěného vodníka. Zbýval už asi jen kilo-
metr – přelézt kopec a spustit se k restaura-
ci. Ale proč hnát, když pod vámi jsou náno-
sy z druhohorního moře a mezi šutry může-
te najít takové vzácnosti jaké jsou otisky tri-
lobitů a jiných tehdy žijících potvor. 
K obědu byl guláš, k pití co kdo chtěl. Za 
krásného, skoro letního počasí jsme dojedli 
a jako třešničku na dortu si naordinovali 
ještě vyhlídku na Plešivec do ZOO. Kdo ne-
ví, kde je místní ZOO, ať jde do Běřína, tam 
ji najde. Uvidí kozy, krávy, koně, pštrosy a 
bůhví co ještě.  
Výlet se vyvedl, počasí nám přálo. Přálo ale i 
těm, kteří od pátku do neděle smrdí kouřem 
ze spalování mokrého listí. To pak zkazí  
náladu.                                   Martin NDMEC 
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O Dušičkách byl na hřbitovech klid
OBVYKLÉ NÁJEZDY ZLODĚJŮ A VANDALŮ NA MÍSTA POSLEDNÍHO ODPOČINKU SE LETOS NEKONALY
Řevnice, Karlštejn – Jediné vloupání do auta v
době, kdy lidé slavili Dušičky a hojně mířili
auty na hřbitovy, zaznamenali řevničtí poli-
cisté. Klid byl i v rajonu policistů karlštejn-
ských.
Náročnou službu a nárůst vloupání do aut očeká-
vali policisté z Řevnic v uplynulém týdnu, kdy se
většina lidí chystala na hřbitovy, aby si připomně-
li památku zesnulých. „Je to k nevíře, ale zatím
jsme měli hlášeno jediné vykradené auto v Řev-
nicích,“ neskrýval překvapení nad  statistikou den
po Dušičkách vedoucí oddělení Policie ČR Řev-
nice Vít Lazar, kdy už za sebou měli strážníci ná-

ročný víkend. Ke krádeži došlo u řevnického hřbi-
tova 2. listopadu v 18.00. „Obvykle míváme ně-
kolik vloupání během týdne, tentokrát to byl op-
ravdu jen tento jeden případ,“ dodal Lazar. Při-
pomněl ale, že Dušičkami nájezdy zlodějů nekon-
čí, velký nápor lidí na hřbitovech očekával i v
následujících dnech.
Karlštejn, Zadní či Hlásná Třebaň ani další okolí
nepostihl nálet »zlodějských hřbitovních čet«. Ti-
to lidé speciálně v době Svátku zesnulých kradou
či ničí na hřbitovech svíčky, věnce, květiny...
Letos žádné vandalské poškození dušičkové vý-
zdoby ani krádeže na hřbitovech v tomto čase
karlštejnští policisté nezaznamenali.
„Možná je to výjimka, možná se lidé už chovají
lépe a s úctou ke vzpomínkám na mrtvé, to nedo-

kážu odhadnou,“ komentoval situaci mluvčí poli-
cistů v Karlštejně Ivan Sýkora. Pavla ŠVÉDOVÁ

Michaela ŠMERGLOVÁ

Den vzniku Československa
si připomnělo šedesát lidí
Řevnice – Rekord padl během letošních oslav
vzniku Československa v Řevnicích. V předve-
čer svátku přišlo k pomníku vzpomenout na
šest desítek lidí.
Ve čtvrtek 27. 10. se konalo tradiční setkání Řev-
nických u pomníku na náměstí Krále Jiřího z Po-
děbrad. „Přišlo asi nejvíc lidí, na šest desítek,“
vypočetl starosta města Miroslav Cvanciger s
tím, že mezi přítomnými převažovali starší lidé. 
„Na začátek zazněla hymna. Po mém úvodním
slovu promluvil Bohumil Kos, nakonec jsme si
znovu společně zazpívali hymnu,“ uvedl starosta.
Podle něj lidé mají chuť si den vzniku Českoslo-
venska připomínat. „Proto budeme v tradici set-
kání u pomníku pokračovat,“ dodal. (pš)

Řevnice mají své kalendáře
Řevnice – Kalendáře na následující rok s his-
torickými i současnými fotografiemi Řevnic
budou k dostání v tamních trafikách.     
Řevnická radnice s místními firmami nechala vy-
tisknout kalendáře města na rok 2006. „Jde o stol-
ní týdenní kalendář se starými pohlednicemi Řev-
nic,“ řekl starosta města Miroslav Cvanciger. Vy-
robeny byly i měsíční nástěnné kalendáře se
snímky ze současnosti. „Vyrobeno bylo tisíc ku-
sů. Část si rozeberou firmy, které mají logo v ka-
lendářích. Zbytek chceme dát do distribuce,“ řekl
Cvanciger. Přesná místa, kde se v Řevnicích bu-
dou kalendáře prodávat, a za kolik, Cvanciger ne-
věděl „Rádi bychom, aby se objevily na pultech
trafik počátkem příštího týdne.“ (pš)

Hasiči z okolí likvidovali
»požár« kravína v Hlásné
Hlásná Třebaň - Dvě cvičení absolvovali v říj-
nu hlásnotřebaňští hasiči. Toho většího, okrs-
kového se účastnilo osm družstev z okolí.
„Byli tu z Litně, Karlštejna, Drahlovic, Hatí, Mě-
ňan, Svinař i obou Třebaní,“ uvedl pro NN sta-
rosta domácích hasičů Karel Tomek. Při zmíněné
akci se simuloval požár kravína. „Zkoušela se
rychlost lidí i technika,“ dodal Tomek.
Druhé cvičení v Hlásné Třebani 28. října bylo už
jen pro místní hasiče. Ti využili toho, že obec po-
třebovala spálit roští, takže tentokrát požár ani ne-
simulovali. „Obě akce hodnotíme pozitivně, hasi-
či jsou připraveni,“ řekl Tomek. Pokud nebude
hořet doopravdy, uvidí se hlásnotřebaňští hasiči v
plné polní zřejmě až v lednu 2006 na své výroční
schůzi. (šm)

Řevničtí se sešli v sadech
Řevnice – Za zvuků dechovky několik desítek
lidí symbolicky ukončilo letošní práce v řevnic-
kých Havlíčkových sadech.
Slavnostní akce se konala uplynulou neděli v par-
ku. „Škoda, že moc lidí nepřišlo, jsou líní,“ pos-
teskla si jedna z asi třicítky přítomných Božena
Jirků. V malém přírodním amfiteátru vyhrávala
dechovka, Luboš Jelínek točil pivo. „Rádi by-
chom z tohoto setkání mezi padajícím listím udě-
lali tradici,“ uvedl starosta města Miroslav Cvan-
ciger. Vypočetl, co vše bylo v parku vybudováno,
a dodal, že na další rok je plánována rekonstrukce
hlavního schodiště. (pš)

Na hřbitově vyrůstá nová zeď
V ZADNÍ TŘEBANI SE PŘED PÁR DNY KONALA POVODŇOVÁ PROHLÍDKA

Dobřichovičtí rozšíří parkoviště
NA PLOŠE U NÁDRAŽÍ BUDE MÍSTO PRO PRO SEDMDESÁT PĚT AUT

Z našeho kraje
* Jméno nového kulturního referenta zatím
Dobřichovičtí neznají. Do výběrového řízení se
přihlásilo šest lidí, z toho jeden muž. „Všichni se
byli představit na radě, kde přednesli své předsta-
vy,“ uvedl starosta Michael Pánek. Vedení obce
chce do funkce dosadit člověka, který  by vdech-
nul kulturnímu životu v obci novou energii, přišel
s novými nápady, aby zaujaly více lidí. „Nový re-
ferent bude fungovat od ledna,“ dodal Pánek. (pš)
* Řevničtí školáci navštívili v rámci výuky míst-
ní radnici. „Zajímali se o spoustu věcí, třeba kolik
u nás žije obyvatel,“ řekl starosta Miroslav Cvan-
ciger. I on měl pro školáky připraveny otázky.
„Například neuměli odpovědět, v jaké nadmořské
výšce se naše město nachází,“ řekl. (pš)
* Sběr nebezpečného odpadu se koná 12. listo-
padu v Dobřichovicích. Mobilní sběrna bude stát
od 9 do 10.00 u nádraží, následující hodinu před
radnicí a od 11 do 12.00 u mateřské školy. (pš)
* Zájemci o uzavření sňatku na hradě Karlštejně
už si žádost nemusejí vyzvedávat na tamní radni-
ci, ale mohou si ji stáhnout na webových strán-
kách obce www.obeckarlstejn.cz. Podle matrikář-
ky Evy Cubrové lidem ubude starostí: „Lidé si
mohou listinu stáhnout, vyplněnou a podepsanou
ji pak spolu s rodnými listy přivezou k nám.
Ušetří si tak jednu cestu.“ Ročně si za hradbami
gotického hradu řekne své ano na 200 párů. (pš)

Na třebaňském hřbitově vyrůstá nová zeď. Stará
zeď se na několika místech nebezpečně nakláněla
– někde směrem ven, někde směrem na pomníky.
Po odstranění křoví bylo při důkladné prohlídce
zjištěno, že nedrží na základu a hrozí zřícení. Pro-
to jsme rozhodli, že je nutné vybudovat zeď novou.
Základ bude zpevněn železnými pruty, budou po-
staveny nové sloupy a jednotlivá pole budou vyz-
děna tvárnicemi. Je možné, že jste se setkali večer
se zajištěnými dveřmi na hřbitov. Je to proto, aby-
chom zamezili krádežím materiálu. Připravuje se
také odstranění suchých stromů před hřbitovem.
Předminulý týden se v Zadní Třebani konala po-
vodňová prohlídka. Komise složená ze zástupců
MěÚ Beroun OŽP, krizového řízení, povodí Vlta-
vy, Lesů ČR a obce prošla celou délku vodotečí a

zjišťovala závady na jejich tocích a březích.  Mimo
povinností odstranit naklánějící se stromy a křoví
na březích vodotečí, což přísluší jejich správcům,
bylo obci  uloženo informovat majitele pozemků
přilehlých  k vodoteči o zákazu odkládání rostlin-
ných a jiných odpadů na břehy toků. Jedná se
hlavně o lokality od mostu na Řevnice po ústí Svi-
nařského potoka a lokalitu Pod Chybou - podél
břehu Berounky. Vytvářet odpady umělý břeh pro
parkování aut, zahrádky a ohniště s posezením se
nesmí a může za to být uložena pokuta.
Upozorňuji ty, kteří mají sací potrubí umístěné ve
Svinařském potoce, že na odběr vody musí mít
povolení od vodoprávního úřadu. Musíte je tedy
legalizovat nebo odstranit. Hezký listopad!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Dobřichovice – Rozšíření a rekonstrukce par-
koviště u nádraží se dočkají v Dobřichovicích.
Počet míst se rozroste o pětadvacet.
Kapacita parkoviště nyní dosahuje padesátky. Po
rekonstrukci se jich sem má vejít pětasedmdesát.
„Parkoviště dostane nový asfaltový povrch, bude
zde vyhrazeno pět míst pro invalidy, počítáme se
sadovou úpravou,“ řekl starosta obce Michael Pá-
nek. Parkoviště bude rozšířeno podél trati, kde
obec přikoupila několik pozemků. „Na rekon-
strukci parkoviště, jež je bráno jako nástupní mís-
to pro cyklostezku, jsme získali dotaci 3,5 milio-
nu z fondu Phare,“ uvedl Pánek a dodal, že úpra-
va bude stát 5 milionů. „Zbytek doplatí obec.“
Kvůli složitějším  podmínkám soutěže, na kterou
dohlížejí i pracovníci Centra pro regionální roz-
voj, se protáhlo i výběrové řízení. „V současnosti
už je vybraná firma. Pokud bude schválena sm-
louva, mohlo by se na jaře začít s pracemi,“ odha-
duje Pánek. Parkoviště je podle něj hojně využí-
váno. „Parkují tu nejen místní, ale i lidé ze Vše-
nor, Černolic, Letů,“ říká Pánek. Ti všichni budou

muset počítat s tím, že na jaře, kdy by měla rekon-
strukce začít, bude parkování u nádraží omezeno.

Pavla ŠVÉDOVÁ

V Řevnicích se opravují
hned tři silnice najednou

Řevnice – Hned tři silnice se v těchto dnech
opravují v Řevnicích. Řidiči musí počítat s
dopravními komplikacemi v Komenského,

Masarykově a Tyršově ulici.
Neprůjezdná je Komenského ulice od prodejny

J. Noska k hospodě U Jelínků. Objížďka je vede-
na ulicí Vraného a Herrmannovou. „Zakázali
jsme tudy průjezd nákladních aut. Pro ně je

objížďka odkloněna přes Svinaře,“ uvedl starosta
města Miroslav Cvanciger s tím, že se připravuje

vozovka pro pokládku živičného povrchu, jež
začne 18. 11. „Finální povrch by se měl poklá-

dat čtyři dny nato,“ dodal Cvanciger.
Projet se ovšem nedá ani Masarykovou ulicí od
nákupního střediska k bývalé cihelně. „V části
byl odstraněn povrch, připravuje se výstavba

kanalizace,“ uvedl starosta. Před dokončením je
také položení nového povrchu v Tyršově ulici.
Na rekonstrukci vozovky se zde částkou půl
milionu korun podílejí místní občané. (pš)

Staromilci se loučili v lomech
Bubovice, Řevnice - Třetí  ročník setkání přá-
tel staré techniky se konal v Solvayových lo-
mech u Bubovic.
Za hojné účasti návštěvníků i milovníků staré
techniky byla v Solvayových lomech ukončena
poslední říjnovou sobotu sezona. „Bylo nádherné
počasí, lidí přišel rekordní počet - přes tři sta. Ve
tři odpoledne už nebylo co jíst,“ tvrdil spokojený
účastník z Řevnic Tomáš Svoboda. Největší zá-
jem byl mezi příchozími o vystavené motory, pro-
hlídku skanzenu a jízdu na mašinkách. „K vidění
byly i dvě desítky veteránů,“ dodal Svoboda, člen
zadnotřebaňských staromilců. Ti udělají tečku za
letošní sezonou tradičně 24. 12. v Řevnicích. (pš)
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Zdolali jsme i vysokou Stěnu Trolů!
NA MOTOCYKLU K NEJSEVERNĚJŠÍMU VÝBĚŽKU EVROPSKÉ PEVNINY - 4)

K nejsevernějšímu výběžku Evro-
py se na motocyklu vydal spolu-
pracovník Našich novin Miloslav
PÁTEK z Radotína. O své výpravě
napsal sérii reportáží.               (NN)
Z osady Sorvägen na jižním cípu Lo-
fot se plavíme trajektem do města
Bodo. Příští den přejíždíme Polární
kruh, tentokrát směrem k jihu, staví-
me u mohutného vodopádu Laksfo-
sen na řece Vefsně a po dalších pěti
stech kilometrech jsme před portá-
lem katedrály Nidaros v Trontheimu. 
V dalších dnech jedeme napříč již-
ním Norskem. Je to lahůdka pro mi-
lovníky přírody, pro vášnivé fotogra-
fy a kameramany je zde k zachycení
tisíce motivů. Po Trontheimu jsme
vyjeli jedenácti ostrými serpentina-
mi 800 metrů vysokou Stěnu Trolů a
opět sjížděli do hlubokého Gejran-
gerfjordu. Den nato stojíme u paty
mohutného ledovce Briksdalbren a
hned potom se plavíme přes největší
Sognefjord, kterým zasahuje moře
200 km hluboko do nitra pevniny. 
Cestovat jižním Norskem znamená
překonat řadu fjordů a hor, které zde
vytvořila příroda. Každý den jsme
použili jeden i dva trajekty a projeli
bezpočtem tunelů. Ten nejdelší byl
25,5 km dlouhý! 
V závěru cesty zastavujeme u vodo-
pádu Latefos; v nejjižnější části Nor-
ska jsme nemohli vynechat vysokou
skálu Prekestol. Velkolepá vyhlídka
z kolmé skály z výšky 604 m nad
hladinou Lysefjordu, je magnetem
pro tisíce návštěvníků.

Na zpáteční cestě z Nordkappu do
Osla jsme ani jednou nezmokli, zato
na pouti Švédskem a Německem
jsme si užili zimy až až. Byla to nej-
spíš daň za to, co jsme mohli vidět a
prožívat na dalekém severu.
Na závěr několik čísel: V době naší
návštěvy byl kurs: 1 NOK za 4,09, 1
SEK za 3,37, 1 EUR za 30,82 Kč.
Vezli jsme 560 EUR, 2850 NOK, a
2000 SEK, tj. celkem 42000 Kč. Litr
benzinu stál v Norsku 39, ve Švéd-
sku 32 Kč. Trajekt Puttgarden - Dán-
sko nás přišel v přepočtu na 800 Kč,
návštěva Nordkappu a průjezd pod-
mořským tunelem 2200 Kč, trajekt
Sorvagen – Bodo 1300 Kč, trajekt
Treleborg – Sassnitz 1350 Kč. Za
čtyři týdny jsme ujeli 9000 km s ná-
klady na osobu 15750 Kč. Zážitky z
cesty zachycuje seriál diapozitivů a
reportáž na videokazetách VHS i
DVD. (Konec) Miloslav PÁTEK

Slevy krásných nových kol! 

Reportáž o cestě do Německa re-
dakci zaslal spolupracovník Na-
šich novin, bývalý zadnotřebaňský
kronikář Franišek ŠEDIVÝ.  (NN)
Nedaleko památníku námořníků ce-
lého světa, kteří zahynuli ve světo-
vých válkách je pláž, na níž se pro-
hánějí surfaři tažení rogaly. Směrem
k městu je námořní muzeum, kde je
vystavena jedna z posledních pono-
rek druhé světové války.

Kiel je městem s bohatou historií.
Byl založen počátkem 13. století.
Osudový byl pro něj rok 1871, kdy
byl ustanoven říšským válečným pří-
stavem. Nyní tu žije asi 240 000
obyvatel. Jsou zaměstnáni převážně
v loděnicích, elektronickém a strojí-
renském průmyslu a také při zpraco-
vání ryb. Turisty poutají středověké
stavby, sakrální i světské. Z Holštýn-
ského náměstí vede ulička ke koste-
lu svatého Mikuláše v pozdně gotic-
kém stylu. Na radničním náměstí je
obnovené Městské divadlo a radnice
se sto sedm metrů vysokou vyhlíd-
kovou věží. 

Z náměstí vede ulice k zámku, z ně-
hož zůstalo po válce stát jen západní
křídlo. V novém východním je nyní
knihovna a Koncertní síň. Severně
od zámku je Umělecká síň a botanic-
ká zahrada.
V přístavu kotvící zámořská loď Ai-
da působí zcela mírově. O válce už
ostatně neví téměř celé město. Chví-
lemi na nás ovšem dýchne nostalgie
typická pro Sever.
Druhý den směřuje náš autobus do
Lübecku - města marcipánů. V roce
1987 byl vzat pod ochranu UNE-
SCO jako světové kulturní dědictví.

František ŠEDIVÝ

Poslední válečná ponorka stojí v Kielu
REPORTÁŽ SPOLUPRACOVNÍKA NN FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO Z CESTY DO SRN - 4)

Na Polárním kruhu. Vlevo autor reportáže Miloslav Pátek.      Foto ARCHIV
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Tip na vánoční dárek? DVD a VHS

VŠUDYBYLKOU DO 20. a 30. LET
PODBRDSKOU LOKÁLNÍ TRATÍ

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník a 

VIDEOSTUDIO Miloslav Pátek 

Vám nabízejí profesionálně zpracovanou videokazetu a DVD
natočené během jízdy parního vlaku po trase KARLŠTEJN
- ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE a zpět dne 17. září 2005.

* Cikánky a trampové v Zadní Třebani
* Babička Mary a dědeček Všetečka v Litni
* Vodníci v Leči
* Hasiči s ruční stříkačkou v Osově
* Dětské hry a výstava v Lochovicích
* Rada Vacátko, pánové Brůžek a Bouše, četnická pátračka...
* Poberounská hudební skupina Třehusk…
* 55 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

Kazety jsou k dostání či objednání u členů redakční rady Našich novin: Pavly Švédové, Josefa Kozáka, 
Josefa Malého, Viléma Šedivého a Miloslava Frýdla (viz tiráž NN).
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Podzimní sezona dospěla do finále
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLO FOTBALISTŮM MUŽSTEV NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Většina fotbalových
mužstev našeho kraje odehrála o
uplynulém víkendu poslední mist-
rovská utkání podzimní části sezo-
ny. (mif)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
OZT A - SKP BEROUN 2:2 
Branky OZT: Kozák, Hruška 
Střeleckou smůlu měl Ostrovan v
posledním domácím utkání podzi-
mu. Místo toho, aby vedl za poločas
alespoň dva nula - tyč nastřelili Ba-
cílek i  Soukup - prohrávali 0:2. Bo-
dy se zdály být v nedohlednu. Naději

vykřesal Kozák a na začátku druhé-
ho poločasu vyrovnal Hruška. Pak se
opět na OZT přilepila smůla: Bací-
lek znovu trefil tyč a krátce nato po
krásném průniku přestřelil Kozák
prázdnou branku. Hosté sice několi-
krát zahrozili, ale zápas nakonec do-
spěl do remízy. 
OZT B - SVATÁ 1:2 
Branka: Soukup (Mák)
LODĚNICE B – OZT B 6:1
Branka OZT: Bacílek z penalty
Rozhodčí nebyl Ostrovanu příliš na-
kloněn. Domácí tým byl kvalitnější,
ale porážka třebaňské zálohy byla
příliš krutá. (Mák)

SK ŘEVNICE
ŘEVNICE B - KYTÍN 0:2 
Řevnické záloze patří po podzimu v
jedenáctičlenné skupině IV. třídy 10.
místo. Na jaře se bude snažit posta-
vení vylepšit. Sestoupit není kam... 
MĚLNÍK - ŘEVNICE A 2:0 (Mák)
ŘEVNICE A - TUCHLOVICE 2:3
Branky: Tůma 
Řevnice se ujaly vedení, ale hosté do
poločasu vývoj utkání obrátili. Do-
mácí vyrovnali, ale pět minut před
koncem hosté rozhodli. (Mák)

SK KARLŠTEJN 
KARLŠTEJN – OZT A 1:1
Branka OZT: Palička
Ostrovan se ujal vedení po akci Ba-
cílka, který našel pasem Paličku. Po-
té rozhodčí Sekyrka uznal domácím
gól, který nebyl. Navíc vyloučil Pru-
šinovského. Přesto byl Ostrovan lep-
ším týmem. Ale ve druhém poločase
zahodil čtyři vyložené šance, a tak
utkání skončilo remízou.          (Mák)

K. DVŮR B - KARLŠTEJN 3:1
Branka: Beneš z penalty 
ERVĚNICE - KARLŠTEJN ženy
0:3 Branky: Jirotková, Huličková,
Chladová  

FC LITEŇ
CHRUSTENICE - LITEŇ 9:2
Branky: Kučaba, Šindler
Na hřiště hostí vyjížděla Liteň jen v
devíti; hned v první půli inkasovala
sedm branek. Pak se zranil brankář
Jirkal, jehož v brance zastoupil Jiří
Eliášek. „Trochu se nám začalo dařit
a dokonce jsme i dvakrát skórovali,“
uvedl hráč Radek Šindler.             (pš)
LITEŇ – VIŽINA 1:0
Branka: Kučaba
S prvním týmem tabulky se Liteň-
ským nečekaně podařilo zvítězit. „Je
vidět, že kdyby kluci měli zájem a
scházeli jsme se v plné sestavě, měli
bychom šanci pomýšlet výš,“ míní
hráč Radek Šindler. (pš)

LETOVSKÝ FK
ČERVENÝ ÚJEZD - LETY 5:2
Branky: Čermák, Drašnar
Domácí nám udělili lekci z produkti-
vity. Vypracovali si za poločas 2 šan-
ce a obě proměnili. Hra byla vyrov-
naná. Druhý poločas sotva začal a po
další chybě v naší obraně již vedli
domácí 3:0. Během 10 minut jsme
snížili. Náš tým získal převahu a
zdálo se, že vyrovná. Ale v 73. minu-
tě domácí hráč hrubě fauloval Šůru a
místo jeho vyloučení dohrával v 10
hráčích náš tým! Domácí dvěma
góly výhru pojistili.    Jiří KÁRNÍK
FK LETY - ZLATNÍKY 1:0 
Branka: Čermák
Výhra po velmi průměrném výkonu

s nováčkem, který se pokusil získat
bod na hřišti favorita. Nejdůležitěj-
ším okamžikem utkání byla 11. mi-
nuta, kdy po křídle zatáhl míč
Kučera a jeho centr zakončil z malé-
ho vápna Čermák - 1:0. Domácí pok-
račovali v náporu, poté se ale začala
karta obracet, hosté ztratili respekt a
vypracovali si šance. Druhý poločas
byl vyrovnanější. Hosté ke konci za-
čali hrát vabank, do jejich otevřené
obrany pronikl Kučera, jehož nemi-
losrdně zfauloval hostující brankář.
Byl vyloučen. V 90. minutě útočník
hostí přešel přes 3 hráče a přesně
vystřelil. Gólman byl na místě a tři
body zůstaly doma.     Jiří KÁRNÍK

Kdy hrají příště
12.11. 14.00 Jílové - Řevnice, Jinočany
- FK Lety

»Slepení« házenkáři
vyhráli turnaj poháru
Řevnice - Na turnaj Českého po-
háru národní házené odjížděla
»slepená« sestava Řevnických bez
ambicí. Nakonec vyhráli a z první-
ho místa postoupili do čtvrtfinále.
Do Litvínova jeli řevničtí házenkáři
předposlední říjnový víkend pouze
pro to, aby se turnaje zúčastnili. To-
mu odpovídal i slepený kádr, dopl-
něný o několik dorostenců. 
„Kluci postoupit nechtěli, protože se
hraje daleko a cesta něco stojí,“ vys-
větluje házenkář Petr Holý. Nakonec
tři z pěti utkání vyhráli, ve dvou re-
mizovali a postoupili tak překvapivě
z prvního místa do čtvrtfinále. „To
se bude hrát 14. ledna na Borech v
Plzni,“ dodal Holý.
Nyní házenkáře čeká taneční zábava,
na kterou zvou všechny příznivce a
fanoušky. Koná se 26. 11. od 20.00 v
řevnickém Lidovém domě.           (pš)

Lesní slalom se běží
po devětadvacáté
Řevnice- Tradičního Lesního sla-
lomu se můžete zúčastnit 19. listo-
padu v Řevnicích.
V pořadí již 29. ročník běhu mezi st-
romy vypukne v 10.00. Start je v le-
se mezi vodárnou a Lesním divad-
lem. „Zpočátku chodilo kolem dese-
ti lidí, v posledních letech se účastní
tři desítky borců,“ řekl jeden z orga-
nizátorů Petr Holý, jenž závodníkům
doporučuje: „Vezměte si s sebou
dobrou náladu a dobré boty.“      (pš)

Sport po okolí
* Turnaj trojic v nohejbale se 12.
11. uskuteční na hřišti házené v Řev-
nicích. „Zájemci se mohou přihlásit
na telefonním čísle 257 721 454 ne-
bo 731 462 376, startovné je 150
Kč,“ řekl organizátor Petr Holý. (pš)
* Sauna v letovské sokolovně je od
konce října znovu v provozu . Sauna
je pro zájemce otevřena za poplatek
vždy v sobotu. Pro ženy od 15.00 a
pro muže od 18.00. (pš)

Naše noviny - šestnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný
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Evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 6. listopadu 2005.

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

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

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

Vážení přátelé turistiky,

Klub českých turistů ze Zadní
Třebaně Vás srdečně zve na 

výšlap u příležitosti
Státního svátku 

dne 17. listopadu 2005.

Sraz všech účastníků je na míst-
ním nádraží v 6.45 hodin ráno. 
První část výletu bude lokálkou, 
dál to už je překvapení velitele…

Přijďte si prožít příjemný den 
s dobrou partou! 

Na všechny se těší 

Pavel Suk 

Hlásná Třebaň – V hlásnotřebaň-
ské sokolovně už se pomalu ale jis-
tě nacvičují skladby na Sokolský
slet, který se uskuteční v červnu
2006 v Praze. 
„Teď jsem učila pět cvičitelek z
Jungmannovy župy, pod kterou pat-
říme i my, skladbu pro žactvo. Jme-
nuje se Počítadla,“ řekla NN cviči-
telka Lenka Snopková. Ta první říj-
novou sobotu předváděla zmíněnou
šestiminutovou skladbu, při které se
na cvičební ploše objeví děti s opra-

vdovými velkými počítadly, svým
kolegyním z Mníšku pod Brdy,
Králova Dvora a Dobříše. 
„Z našeho Sokola nacvičuje na tuto
skladbu, již prvně veřejně předvede-
me na jaře, deset až dvanáct dětí.
Marta Starýchfojtů připravuje sklad-
bu pro matky s dětmi – Korálky. Cvi-
čí s gymbally,“ zmínila Snopková.
Úryvky ze sokolských skladeb mož-
ná předvedou cvičenci na mikuláš-
ské nadílce 5. 12. v místní sokolov-
ně.            Michaela ŠMERGLOVÁ

Sokolové už trénují na slet
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ SI CHYSTAJÍ POČÍTADLA A KORÁLKY


