
TRUBAČE POZDRAVIL CÍSAŘ. Vrcholem histo-
rické části programu Slavností trubačů, jež se up-
lynulou sobotu konaly v Hlásné Třebani, byl pří-
jezd Karla IV. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Na zámku vyhrávají Korejci
Dobřichovice – Tři desítky korejských, japon-
ských a českých muzikantů absolvují v Dob-
řichovicích 5. ročník mezinárodních mistrov-
ských kursů.
„Hudebníci se na zámku v Dobřichovicích věnu-
jí výuce hry na housle, cello a violu,“ řekl jeden
z organizátorů akce Martin Doležal. Nejmladší
účastnici je deset let, nejstarší překročili čtyřicít-
ku. „Učí se hned v několika sálech zámku, i v
sále Dr. Fürsta. Denně od 9 do 19.00,“ upřesnil
Doležal s tím, že výuku zajišťují tři profesoři
pražské konzervatoře a jeden Korejec. „Uspo-
řádali jsme i několik výletů - na Slavín nebo do
Vysoké u Příbrami. Závěrečný koncert studentů
se koná 4. 8. od 16.00. (pš)

Zlodějka v Řevnicích vzala
šperky za čtyři sta tisíc 
Řevnice – Zlaté řetízky ukradla v řevnickém
zlatnictví neznámá blondýna 21. července.
Žena si nechala předložit plato se 105 kusy ná-
ramkových řetízků za 380 000 Kč, plato proda-
vačce vytrhla z ruky a utekla z obchodu. Když
prodavačka vyběhla ven, zlodějku neviděla. Poli-
cisté se o činu dozvěděli až s patnáctiminutovým
zpožděním, takže pátrání bylo bezvýsledné. Lu-
pičce bylo kolem 30 let, měla vlasy dlouhé ke
krku, vysoká byla 165 cm, štíhlé postavy, na sobě
měla světlou sukni s motivem květin a bílé tričko.
Policie žádá svědky, kteří tuto ženu v Řevnicích
viděli, aby se ohlásili na tel.: 257 721 494.       (vš) 

Z vedra kolabují lidé i zvířata
NECHOĎTE NA PRUDKÉ SLUNCE A HLAVNĚ HODNĚ PIJTE! RADÍ ZÁCHRANÁŘI

Výluka na »pražské« trati
potrvá do konce týdne

Poberouní – Až do konce týdne mohou cestu-
jící dojíždějící do Prahy vlakem čekat komp-
likace. Kvůli výluce jsou některé spoje zruše-
ny, jiné mají posunuté časy i místa odjezdů,

další cestou nabírají zpoždění.
Výluka na trati Praha-Beroun začala minulý

pátek. Dvanáct spojů bylo z řádu zcela vyškrt-
nuto. Odpoledne na Prahu jedou místo dvou
vlaků do hodiny, spoje vždy jen pět minut po

celé hodině. Zrušeny jsou i ranní vlaky s odjez-
dy v 6.50 a 8.35 z Řevnic na Prahu. 

(Dokončení na straně 7) (pš)

Zbil mě francouzskou holí,
stěžovala si žena na manžela
Zadní Třebaň - Dva alkoholem zmožení mladí
manželé vystoupili 21. července z vlaku přijíždě-
jícího od Prahy v Zadní Třebani, a zde se drsně
pohádali. Paní pak zavolala policii s tím, že jí
muž ublížil. „Pán posilněn alkoholem partnerku
udeřil přes spánek francouzskou holí, kterou ona
používá. A podle její výpovědi jí chtěl i vyhodit z
vlaku,“ řekl NN mluvčí karlštejnských policistů
Pavel Zít. Žena byla s podezřením na otřes mozku
odvezena k lékařskému ošetření do nemocnice.
Případ je v řešení. (šm)

Řevnice, Poberouní - Až šestkrát denně vyjíždí
řevnická záchranka k lidem, kteří zkolabovali
z vedra. Hasiči zase v červenci zaznamenali ně-
kolikanásobný nárůst počtu požárů.
„Kolapsy většinou postihují starší občany a děti.
Senioři v horkých dnech málo pijí,“ řekl NN maji-
tel záchranky Bořek Bulíček. Ke kolapsu staršího

člověka mnohdy stačí cesta na nákup. „Někteří li-
dé v parnech i přes poledne pracují třeba na zah-
rádce. Koncem minulého týdne jsme zasahovali u
pána z Černošic, který měnil na slunci kola u auta.
U třetího se zhroutil,“ uvedl Bulíček s tím, že již
také zasahovali v pěti případech úmrtí z horka. 
„Lidé by měli víc pít a méně se zdržovat přes po-
ledne na přímém slunci,“ doporučuje záchranář.
Vedro sužuje ale i zvířata, proto veterináři radí
majitelům domácích mazlíčků umožnit jim pobyt
v chladnějších prostorách, a dávat jim dost teku-
tin. Rozhodně je však na slunci nesprchovat, to
má ve výsledku zcela opačný účinek.
Několikanásobný nárůst požárů zaznamenali od
počátku žhavého července středočeští hasiči. Pla-
meny se nevyhnuly ani dolnímu Poberouní. Před-
minulý pátek po páté večer hořela například řev-
nická skládka. „Nevím, kdo požár ohlásil, bylo už
po zavírací době. Ihned jsem informoval jednate-
le Zdráhala,“ uvedl někdejší vedoucí skládky Petr
Kubásek. Oheň vznikl v místech, kam se delší do-
bu odpad neukládá. „Hasiči tvrdili, že nejspíš od
kousku lahve, na kterou pralo sluníčko. Začal fou-
kat vítr, který oheň rozšířil,“ sdělil Kubásek. 
Uplynulý týden považují meteorologové za ab-
normálně žhavý, vyplývá to i ze záznamů meteo-
stanice, jež funguje nad Řevnicemi. Teplota poně-
kolikáté za sebou překonala třicetistupňovou hra-
nici. Středočeský kraj kvůli suchu zpřísnil opatře-
ní pro vstup do lesa. „Porosty nad Řevnicemi jsou
vyprahlé,“ uvedl lesní správce Vladimír Roztočil.
„Pokud nesprchne, očekávám to nejhorší,“ dodal.

Michaela ŠMERGLOVÁ, Pavla ŠVÉDOVÁ

1. srpna 2006 - 15 (423) 6 Kč

V Našich novinách

* Babička chystá knedlíky Rosákovi

* Česká »nej«? Karlštejn i K
oněprusy!

* NN vyhlašují LETNÍ SOUTĚŽ

Hru Utrpení žáka Hubičky předvedli uplynulý
víkend v řevnickém Lesním divadle místní
ochotníci. (Viz strana 7) Foto NN J. KOZÁK
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Zadní Třebaň - Berounka byla v
půli července štědrá k zadnotře-
baňskému rybáři Františku Koš-
ťálkovi. Ten v ní během dvou veče-
rů ulovil dva velké sumce. 
Prvního sumce se Košťálkovi podaři-
lo vytáhnout 18. 7. hodinu před půl-
nocí, když rybařil sám na takzvané
malé špičce na Ostrově v Zadní Tře-
bani. Po půlhodinovém výlovu mohl
zajásat - sumec měřil úctyhodných
170 centimetrů a vážil 42 kilogramů. 
Druhý sumec o dva dny později už

nebyl tak velký, přesto je míra 113
centimetrů a váha 11,5 kilogramu

taky slušný úlovek. Byl chycen na
stejném místě rovněž krátce před

půlnocí. „Ryby jsme vyfotili v res-
tauraci U Kapličky, samozřejmě se
to tam i trochu oslavovalo,“ dodala
rybářova manželka Pavla Košťál-
ková.  Lucie PALIČKOVÁ

Hlásná Třebaň – Obrovský zájem
diváků vyvolaly druhé Slavnosti
trubačů, které se poslední červen-
covou sobotu konaly v Hlásné Tře-
bani. Stovky návštěvníků neroze-
hnala ani prudká průtrž mračen,
která se nad návsí přehnala v po-
lovině programu.
Premiérové slavnosti konané na po-
čest hlásných, jež dali »přední« Tře-
bani jméno, vloni dopadly skvěle.
Proto se pořadatelé – hlásnotřebaň-
ský obecní úřad a Naše noviny – roz-
hodli akci zopakovat. Také letos byl
program rozdělen na dvě části. V té
první, historické, se představili
Karlštejnští pozounéři, Trio trubačů

a hudební skupina Jagabab. V kočá-
ře taženém koňským spřežením
dorazila skupina ochotníků z Řev-
nic, kteří přijeli diváky pozvat na
muzikál Noc na Karlštejně. Vrcho-
lem této části odpoledne byl příjezd
císaře Karla IV. s doprovodem – cí-
sařovnou Eliškou, Buškem z Velhar-
tic a karlštejnským purkrabím. Vzác-
nou návštěvu přivítal rychtář Vnislav
Konvalinka a všichni společně pak
zhlédli program nazvaný Na počest
císaře! V něm své umění předvedla
skupina historického šermu Okořská
garda, břišní tanečnice Ludmila Svo-
zilová, známou „karlštejnskou" pí-
seň Do věží zazpívala popová super-

star Pavel Vítek. Uprostřed vystou-
pení věhlasného kytaristy Štěpána
Raka se přes Hlásnou Třebaň pře-
hnala průtrž mračen, takže jeho reci-
tál musel být přerušen a diváci i
účinkující se poschovávali, kde to
jen šlo. Déšť se naštěstí zanedlouho
vypršel, takže Rak mohl nadchnout
opět zaplněnou náves svou variací na
skladbu Ivana Mládka Hlásná Tře-
baň je krásná.
Soutěž o nejlepšího zpěváka této pís-
ně pak korunovala druhou část pro-
gramu, v níž postupně zahrály kape-
ly Třehusk, Tango band a Kapičky. Z
vítězství se radovalo družstvo Pážata
pod Třebaní.           Miloslav FRÝDL

Do sbírky hraček 
přibyl i pes pamětník
Zadní Třebaň - Mateřský spolek
Broučci děkuje všem, kdo zatím
přispěli do sbírky pro nemocné

děti v Motole. Zatím se nám sešla
velká krabice knížek a dvě igeli-

tové tašky různých hraček.
Jsou mezi nimi i rarity v podobě

ručně vytvořených pletených med-
vídků, či pejsek »pamětník«,

kterého nám věnovala laskavá paní
Nedvědová. Pejska koupila pro

svého nyní již více než padesátile-
tého syna v době, kdy mu bylo 18
let.  Předala nám ho s osvícenými

slovy: „Věci mají sloužit, jinak
jsou k ničemu!“ Sbírku jsme pro-
dloužili do konce prázdnin, neboť
se stále hlásí lidé, kteří chtějí při-
spět. Hračky můžete nosit Heleně
Pelikánové, Lucii Paličkové či na
adresu Našich novin. Děkujeme! 

Helena PELIKÁNOVÁ

Výlet na Ameriku vás
může vyjít pěkně draho
Mořina - I když se do věhlasného
lomu Amerika u Mořiny nesmí, je
zde v horkých letních dnech nar-
váno. Těm, již porušují zákaz vs-
tupu, hrozí pokuta patnáct tisíc.
Policisté budou pokračovat v na-
mátkové kontrole těch, kteří přes
zákaz vstupu lezou do lomu Velká
Amerika. „Množství úrazů, krádeží
i samotné přestupování zákazu vstu-
pu do lomu vedlo k tomu, že zde dě-
láme větší zásahy. Od 21. července
jsme tu »načerno« nachytali přes
dvacet lidí,“ řekl NN zástupce šéfa
karlštejnských policistů Pavel Zít.
»Přestupkáři« nejsou pokutováni
policií - jejich nacionále jsou předá-
ny Baňskému úřadu v Praze, který
vyvolá správní řízení. V něm může
turista, který se vydal do zmíněného
lomu, dostat pokutu až 15 000 ko-
run. (šm, mif)

Zadnotřebaňan chytil dva velké sumce
JEDEN KAPITÁLNÍ ÚLOVEK MĚŘIL STO TŘINÁCT, DRUHÝ DOKONCE STO SEDMDESÁT CENTIMETRŮ

František Košťálek a jeden z jeho obřích úlovků. Foto ARCHIV

S trubači slavily stovky diváků
NA NÁVES V HLÁSNÉ TŘEBANI DORAZIL CÍSAŘ KAREL IV. S DOPROVODEM

LÉTO SE ZVÍŘATY. Fotografickou soutěž na téma Léto se zvířaty vyhlašují Naše noviny. Pošlete do konce srpna na adresu redakce (Naše noviny Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň) svůj podepsaný a zpáteční adresou označený snímek, který byl pořízen v létě a na kterém je zachyceno v zajímavé situaci nějaké
zvíře. Tři nejlepší fotky vybrané speciální porotou zveřejníme a oceníme tričkem, lahví řeckého vína či CD písniček z původního muzikálu Noc na Karlštejně,
který letos hostí zámek v Dobřichovicích.
Na našich snímcích je zachycena tříletá Jaruška Suková ze Zadní Třebaně, která se předposlední červencovou neděli se svým psím kamarádem (a rodiči)
vypravila na vyhlášenou skaleckou pouť. Na druhé fotce jsou studenti umělecké školy z Prahy, kteří před několika dny malovali koně na statku Kolářových
v Hlásné Třebani.         Foto NN M. FRÝDL

Rekreanti šli pryč,
lupič jim »vybílil« stan
Zadní Třebaň - Na léto v Zadní
Třebani nebudou rádi vzpomínat
rekreanti, kterým kdosi 23. 7. ve
zdejším kempu vykradl stan.
„Zloděj si vyhlédl moment, kdy tro-
jice rekreantů, kteří tu stanovali, by-
la mimo své plátěné obydlí. Ukradl
jim batoh s doklady a dalšími věc-
mi,“ řekl NN mluvčí karlštejnských
policistůPavel Zít. Škoda je 4 800
korun. (šm)

SOUTĚŽ NN

o tričko, víno a CD
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Česká nej? Karlštejn i Koněprusy
O TOM, KTERÉ SYMBOLY BUDOU REPREZENTOVAT ČESKO V ZAHRANIČÍ, MŮŽETE ROZHODNOUT TAKÉ VY
Poberouní – Mezi stovkou českých
»nej« jsou hned dvě pozoruhod-
nosti poberounského kraje: Karlš-
tejn a Koněpruské jeskyně.
Ministerstvo zahraničí před časem
zveřejnilo nový projekt propagace
České republiky v zahraničí. Cizince
mají do naší země napříště lákat spe-
ciální barevné bubliny zaplněné fo-
tografiemi či symboly českých pozo-
ruhodností. Bublin má být sto – ob-
sah poloviny z nich navrhlo samo
ministerstvo zahraničí. Druhou polo-
vinu mohou vybírat přímo lidé pro-
střednictvím internetového portálu
Aktuálně.cz. Šanci ovlivnit výběr

symbolů máte tedy i vy. Možnost
posílat tipy stále trvá, byť je sto bub-
lin již zaplněno. Obyvatele pobe-
rouského kraje může těšit, že se do
nich vešly i Karlštejn a Koněpruské
jeskyně. 
Jeden z nejkrásnějších českých hra-
dů, Karlštejn, byl vybrán spolu s dal-
šími dvaceti pamětihodnostmi. Kro-
mě »našeho« hradu budou Česko v
této kategorii reprezentovat ještě na-
příklad královské korunovační kle-
noty, Hradčany, Český Krumlov,
Ještěd, strahovský stadion, jihočeské
lidové baroko či Lednicko-valtický
zámecký areál.
Koněpruské jeskyně, nejrozsáhlejší
tuzemský jeskynní systém, byly za-
řazeny do skupiny největších čes-
kých přírodních zajímavostí. Spolu s
nimy by cizince do naší země měly
lákat třeba Český ráj, České Švýcar-
sko, Krkonoše, Šumava, Bílé Karpa-
ty, České středohoří či moravské vi-
nařské oblasti.
Kromě těchto dvou kategorií se vy-
bírají ještě další tři: Věda a výzkum
(zatím byl nominován například Ja-
roslav Heyrovský či Otto Wichterle a
jeho kontaktní čočky), Průmysl a ob-
chod (kostka cukru, Jan Becher a
stejnojmenný likér, pivo, automobily
Tatra…) a Kultura (Jaroslav Seifert,
František Kupka, Miloš Forman aj.).
V každé z pěti skupin bude dvacet
exkluzivit, čili dvacet bublin. Souhrn
českých nej není definitivní, mohou
ho pozměnit jiné nápady dalších hla-
sujících. Miloslav FRÝDL

Karlštejn je vyhledáván turisty i umělci. Občas zde koncertuje i světoznámý
kytarista Štěpán Rak. Foto Bohumil KŘEČEK

Třebaň je barevnější
- díky mládežníkům
Zadní Třebaň - Během prázdnin
prokoukla Zadní Třebaň. Tři mís-
tní hoši zde v rámci brigády na-
třeli a opravili, co bylo třeba. 
Patrné je to hlavně u školy a školky.
Tady brigádníci spravili a barevně
vyzdobili domeček i prolézačky a
připevnili houpačku, jíž dětem vě-
novali přátelé z německého Steine-
rothu. U školy i ve vsi pak natřeli la-
vičky, obě lávky přes Svinařský po-
tok, zábradlí  u silnice a nevynecha-
li ani plot u pomníku na návsi. 
„Hoši se sami přišli zeptat na brigá-
du, což jsme uvítali,“ řekl starosta
Lubomír Schneider. Mládežníci
udělali kus práce, na niž jinak není
čas. Díky nim je teď Třebaň trochu
barevnější.        Lucie PALIČKOVÁ

Poberouní - V unikátní knize, kte-
rá mapuje moderní architekturu
Středočeského kraje, jsou vedle
vyhlášených staveb i objekty z dol-
ního Poberouní. Do stovky vybra-
ných objektů se dostaly některé vi-
ly v Dobřichovicích, Černošicích a
Řevnicích.
Publikace nazvaná 100 staveb mo-
derní architektury Středočeského
kraje obsahuje fotografie a informa-
ce o stavbách, které vznikly od 60.
let 19. století do současnosti. 
Trojice autorů Zdeněk Lukeš, Jiří Ju-
nek a Šárka Koukalová původně vy-
tipovala na 250 míst ve středních
Čechách. Z nich pak po dlouhých
diskusích vybrali sto staveb. 

„Snažili jsme se o typologickou pes-
trost, a tak jsou v knize činžovní a
rodinné domy, víkendové stavby, ale
i školy či administrativní budovy.
Neopomenuli jsme ani moderní sak-
rální architekturu,“ uvedl architekt
Zdeněk Lukeš. 
Finální číslo 100 má v knize napří-
klad nová úprava centra v Dobři-
chovicích. „Jsme rádi, že jsme se do
knihy dostali. Už proto, že rekons-
trukce ulice 5. května vyvolala v ob-
ci velké diskuse,“ řekl starosta Dob-
řichovic Michael Pánek. V součas-
nosti jsou podle něj místní se vzhle-
dem centra spokojení. Dobřichovičtí
zde mají ještě jednoho zástupce: Vi-
lu dr. Franty v Brunšově.

V knize je  i funkcionalistická vilka
z Tyršovy ulice v Řevnicích. 
Hned několik zástupců mají v díle
Černošice, které architekti považují
za nejvýznamnější vilový satelit
hlavního města. 
„Prostřednictvím vlivných stavební-
ků se zde začaly promítat nejnovější
trendy podle pražského vzoru,“ vys-
větluje Lukeš. K nejvýznamnějším
stavbám Černošic patří vila situova-
ná u lesa při hlavní silnici na Karlš-
tejn. Postavená byla podle projektu
profesora Jana Kotěry pro ředitele
královedvorských železáren .
Kniha je volně dostupná na knižních
pultech, doporučená cena je 520
korun. Pavla ŠVÉDOVÁ

Do knihy se dostaly vily z Poberouní
MEZI UNIKÁTNÍMI OBJEKTY JSOU STAVBY Z ŘEVNIC, DOBŘICHOVIC I ČERNOŠIC

Na Křivoklát míří
řezbáři a umělci
Křivoklát – Už pojedenácté se
zkraje srpna sjedou na Křivo-

klát řezbáři. První srpnový den
zde bude zahájeno Křivořezání.
Řezbářské sympozium na nádvoří

hradu začne 1. 8. v 11.00 spolu 
s výstavou řezeb. Vyhrávat budou

Trombenik a Pražský klezmer
band. Na pátek 4. 8. je připraven
koncert  Švejk Bandu, který bude

vyhrávat i v sobotu od 11 do
18.00. V sobotu si na své přijdou

malí návštěvníci, kteří mohou vidět
pohádku  O Červené Karkulce a

představení Ze starých pověstí čes-
kých. Večer zahraje Žalman a spol.
Závěrečný den Křivořezání zpestří
členové Lidového divadla Tereza

hrou O statečné Johance. (pš)
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Šermíři se bili na hradě Rýzmberku
ČERNOŠICKÁ ALOTRIA  SE LETOS POPRVÉ BUDOU KONAT NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU V DOBŘICHOVICÍCH

Rýzmberk - Na sto padesát účin-
kujících z patnácti souborů histo-
rického šermu, tanečních i hudeb-
ních skupin se zúčastnilo velkolepé
historické show na hradě Rýzm-
berk u Domažlic. Nechyběla ani
výprava z Černošic.
Na přípravách a realizaci prvního
ročníku této mimořádné akce nazva-
né Urození rváči na Rýzmberku se
spolu se souborem Burdýři z Prahy

podílely  i černošické skupiny histo-
rickho šermu Reginleif a Alotrium.
Dva červencové dny měly stovky di-
váků možnost zhlédnout přes tři de-
sítky šermířských, tanečních a hu-
debních vystoupení. Zejména sobot-
ní noční program nazvaný Hra s oh-
něm, v podání skupin Burdýři, Alot-
rium a Reginleif, zakončený vynika-
jící fireshow v podání skupin Korbel,
Černá liie a Mericia sklidil obrovský
úspěch. 
Vy, kteří jste nenavštívili hrad Rý-
zemberk, nemusíte litovat, protože
část programu budete moci zhléd-

nout na III. ročníku setkání skupin
historického šermu Černošická Alot-
ria, které se tento rok bude konat 16.
září v areálu dobřichovického zám-
ku.  Josef KUTÍLEK

Skupina Korbel z Boru u Tachova se
v předhradí Rýzmberka chystá na
vystoupení. Foto Ondřej SVOBODA

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V srpnu má kino dovolenou.

KINO MÍR BEROUN
Od 10. 7. do 18. 8. kino nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
1. 8. - 3. 8. 21.30 ŠIFRA MISTRA
LEONARDA
4. 8. - 5. 8. 21.15 MLHA
6. 8. - 7. 8. 21.15 WALLACE & GRO-
MIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA
8. 8. - 9. 8. 21.15 BESTIE KARLA
10. 8. 21.15 NEPOHODLNÝ
11. 8. - 13. 8. 21.15 POSEIDON
14. 8. 21.15 SPOJENEC

KINO MNÍŠEK POD BRDY
2.  8. 19.00  FIMFÁRUM  
5.  8. 19.00  SCARY MOVIE  
9. 8. 19.00  ROMÁN PRO ŽENY 
12. 8. 19.00  ŠIFRA MISTRA LEONARDA

CLUB KINO ČERNOŠICE
1. 8.  20.00 GOLDFINGER    
8. 8. 20.00 BLIKAJÍCÍ SVĚTLA   
15. 8. 20.00 V ZAJETÍ RYCHLOSTI    

Na černošické pouti
můžete vystoupit i vy
Černošice - Vyhlášená Mariánská
pouť se v Černošicích uskuteční

19. a 20. srpna. 
„Sejdeme se tradičně u černošické-
ho kostela. Čekají na vás pouťové
atrakce, šermíři, pohádka pro děti,
vážná hudba, divadlo, velký big-

band Václava Zelinky a mnoho dal-
ších vystoupení,“ uvedl vedoucí
odboru černošického městského

úřadu Pavel Blaženín s tím, že pro-
gram se neustále dotváří. „Pokud
byste se do něj chtěli zapojit i vy,
budeme jedině rádi. Pouť by měla

být zábavou, kterou připraví místní
kumštýři pro místní lidi. A také

bych rád nejen černošické výtvarní-
ky a prodejce upozornil na možnost
stánkového prodeje. Bližší informa-

ce získáte na www.mestocernosi-
ce.cz. (mf)

Tipy NN
* Akordeonový recitál Václava
Mlejnka se koná 3. 8. od 18.00 v
dobřichovickém zámku. Vstupné 20
korun. (mif)
* Obrazy a umělecké knižní vazby
vystavuje Ladislav Hodný ml. od 5.
srpna  v sále kláštera na Skalce. (pš)
* Letní výtvarná dílna pro děti i
dospělé se na nádvoří zámku v
Mníšku pod Brdy koná v sobotu 12.
8. od 14.00. (pš)
* Výstava Cesta mramoru je do 12.
srpna k vidění ve Velká galerie Cho-
dovské tvrze v Praze. Svá díla tu
představují umělci, kteří se zúčast-
mili dobřichovického sympozia Ces-
ta mramoru:   J. Koblasa, P. Váňa, J.
Řehna, J. Kačer, J. Němcová, J.
Hendrych, Č. Suška, M. Šeborová a
O. Ishikava. (pš)
* Dekorační loutky a tapiserie z díl-
ny řevnické umělkyně Dagmar Re-
nertové jsou do 20. 8, denně kromě
pondělí od 9 do 17.00 k vidění v ga-
lerii zámku Mníšek pod Brdy.     (pš)
* Výstava malířky Jiřiny Adamco-
vé je v kostelíku sv. Maří Magdalény
na Skalce přístupná do 31. 8. k vidě-
ní. Otevřeno je o víkendech od 10 do
17.00.                 (pš)Filmové premiéry

Co nového uvádějí česká kina.
BESTIE KARLA (USA) - americ-
ký thriller byl natočen podle skuteč-
nosti. Vražednice českého původu
Karla Homolka a její muž Paul Ber-
nardo, jež spojovaly perverzní sexu-
ální praktikty, mají na kontě brutální
smrt několika dívek. Po svatbě daro-
vala Karla choti svou sestru, kterou
omámili a zneužili, až dívka na nás-
ledky jejich zvrhlostí zemřela. Ná-
sledovaly únosy, sexuální zneužití a
bestiální vraždy mladých žen. Karla
později spolupracovala s kanadskou
justicí a svědčila proti manželovi,
čímž si zajistila mírnější trest. Loni v
létě opustila vězení; za mříženi vy-
studovala  psychologii.
SILENT HILL (JAP, FR, USA) -
horrorový mix, který diváka straší po
japonsku - monstry jako z kubistic-
kého obrázku. Hrdinka Rose mající
smrtelně nemocnou dceru se vydá za
léčitelkou do tajemného městečka
Silent Hill… (šm)

Diváci měli v očích slzy
VE SVATÉM JANU POD SKALOU KONCERTOVAL HRADIŠŤAN
Svatý Jan pod Skalou - Jubilejní
stý koncert cimbálové muziky
Hradišťan se konal 22. července v
kostele Sv. Jana Křtitele ve Sva-
tém Janu pod Skalou.
Svatojánská společnost, která již
patnáct let pokračuje v ušlechtilé tra-
dici pořádání koncertů, do »svého«
kostela pozvala Hradišťan s primá-
šem Jiřím Pavlicou jako dárek svým
návštěvníkům. I přes nesnesitelné
horko se jich sešlo tolik, že zaplnili
celý kostel. 
Pavlica skrze své housle líbezně pro-
mlouval k divákům, vyprávěl jim o
lásce, o naší hrdé minulosti, o dětech
i o rodičích. Své skladby prokládal

povídáním a jemným humorem,
který návštěvníci oceňovali dlouhým
potleskem. Když zpíval svoji Mod-
litbu k vodě a Spánem bohem idu od
vás, zpíval spolu s ním celý kostel.
Pár hostů koncertu mělo dokonce
slzy v očích. 
Koncert byl opravdu nádherný, i dí-
ky chladnému prostředí kostela. Na
závěr vzdal Hradišťanu hold »službu
konající« farář Josef Pecinovský. 
„I v tak malé vesnici se mohou konat
velké věci,“ řekl a  poděkoval lidem,
za to, že místo nadávání na poměry a
stěžování si na cokoliv  se na těchto
»velkých věcech« podílejí.

Helena PELIKÁNOVÁ

V kině se bude tančit
Černošice – V rytmu country,
blues i bigbeatu můžete prožít

druhou polovinu prázdnin v čer-
nošickém Club kině.

První srpnový pátek se zde od
20.30 koná country bál se skupi-

nou Kapičky. Milovníci blues si na
své přijdou 11. 8. - od 20.00 bude
sálem znít to nejlepší z bluesové a
rockové hudby. Taneční párty se

koná ve stejný čas o den později s
dj. Bundou. Koncert Pje na Piff

vypukne 18. 8. od 20.30. Tečku za
hudebním létem udělá 25. 8. od

20.00 Poslední prázdninová taneč-
ní párty. (pš)
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SKOKANSKÉ M¥STKY V ZÁMECKÉM 
PARKU. Cesty v zámeckém parku, které 
budou brzy pro veUejnost uzavUeny, zatím 
patUí místním kluk]m a jejich jezdeckému 
umění.                                       Foto R. KOČOVÁ firma Investment and management 

company BarHill, zámek v Osově za účelem 
adaptace areálu na privátní hotel a 
společenský klub. Firma BarHill spravuje 
nemovitosti v celkové hodnotě cca 2,6 
bilionů korun, stará se v tomto směru o více 
než 45 nájemců, což představuje asi 90 000 čtverečních metrů komerčních prostorů. 
Osovský zámek nechal společně s blízkým 
kostelem Narození sv. Jana Křtitele vystavět  
ve třicátých letech 18. století hrabě Kounic. 
Dalšími vlastníky zámku a panství byl do 
30. let minulého století rod Schwarzen-
bergů.  Od nich koupil zámek komerční 
rada Václav Palivec. Objekt se stal centrem 
kulturního dění a do Osova jezdili 
významné osobnosti tehdejší kultury. Často 
zde pobýval, vzhledem k příbuzenským 
vztahům s rodinou Palivců, spisovatel Karel Čapek. Po válce byl zámek zabaven a pak 
zde bylo rukavičkářské učiliště a domov 
důchodců. Ten skončil v roce 2000. 
„Rekonstrukce bude maximálně respektovat 
historický význam objektu s tím, že budou 
veškeré části a vnitřní zařízení upraveny s 
využitím původních materiálů, jak to jen 
bude možné,“ hovoří dále o záměrech 
nového nájemce Emil Palivec. „Jedním  
z prvních cílů bude odstranění vlhnutí 
konstrukce objektu a investice do nového 
vytápění, rozvodů vody a elektřiny. Nový 
nájemce by chtěl ve spolupráci s rodinou 
Palivců zajistit tomuto majetku trvalé 
využití a přinést do regionu Osovska nový 
business.“                                 Josef KOZÁK 

Osov - Nedávno uzavUená nájemní 
smlouva začala psát další kapitolu 
osovského zámku. Podle této smlouvy   
vznikne v Osově privátní hotel a 
společenský klub. 
„Již delší dobu jsme se intenzivně snažili 
zajistit trvalé  využití zámku Osov včetně 
celého okolního areálu. V květnu 2006 byla 
pak mezi naší rodinou a jednatelem 
společnosti BarHill panem Christopherem 
Johnem Barrowem podepsána nájemní 
smlouva,“ říká Emil Palivec z Osova, který 
jednání vedl.  
Podle pana Ch. J. Barrowa získala realitní 

V zámku vznikne hotel a klub  
OSOVSKÝ ZÁMEK SI PRONAJALA REALITNÍ SPOLEČNOST  

INZERUJTE S NÁMI 
ceny od 6 Kč/cm

2
, slevy za opakování 

nase.noviny@zadnitreban.cz  
Josef Kozák, tel. 724 429 104 

Zámecký park ještě patří 
klukům a jejich skokům  
Osov - Prázdninové období je v plném 
proudu a  děti tak mají pUed sebou ještě 
měsíc letních radovánek. V tropickém 
počasí tohoto léta mohly osovští ke 
koupání využívat osoveckou požární 
nádrž. Voda v nádrži však svou kvalitou 
koupání už neumožňuje.  A tak se mohou 
děti svlažit ve svých bazénech, nebo pUi 
vzdálenějších pobytech u vody.  
Útočištěm osovských kluk] a jejich kol se 
stal park u osovského zámku. Změny  
v provozu  zámku však pUinesou uzavUení 
jeho parkových prostor. Svá kola zatím 
děti prohánějí po parkových cestách, i na 
jednoduchých skokanských m]stcích.  
„Byl jsem na prázdninách ve Španělsku a 
ještě pojedu s dědou a babičkou do 
Jizerských hor,“ prozradil své prá-
zdninové cesty Martin Chvojka. „S hoUo-
vickým fotbalovým klubem vyrazíme  
v srpnu na soustUedění do StUíbra.,“ pUidal 
své letní zážitky Ondra Jechort a David 
Staňo prozradil, že se těší na Slovensko k 
pUíbuzným.  Dlouhé vyprávění pro kluky 
není a tak hurá na kolo. Kluci dbají na 
bezpečnost. Cyklistická pUilba se jak vidět 
stala součástí jejich kol.                            (rk) 

 

STARÁ STTÍKAČKA. Starou ruční 
stUíkačku Sboru dobrovolných hasič] 
obce Podbrdy zrenovoval místní  
nadšenec JiUí Štěpán. StUíkačka, která 
vypadá opět jako „za mlada“ bude mít 
svoji roli v nadcházejících oslavách 110 
let trvání sboru a 250 let vzniku obce, 
které se v Podbrdech konají v sobotu  
12. 8. 2006.                      Foto R. KOČOVÁ    

Snížení rychlosti zvýší 
bezpečnost kolem hřiště 
Osov – K místnímu fotbalovému 
mužstvu se od jara loňského roku 
pUidalo i družstvo žáků.  
Při jarní i podzimní fotbalové sezoně se na 
osovském hřišti sejdou žákovské týmy vždy 
po dvou týdnech. Pro zajištění jejich 
bezpečnosti zažádal Sportovní klub Osov o 
snížení rychlosti na přilehlé dopravní 
komunikaci. Odbor dopravní při Městském 
úřadu v Hořovicích bude situaci řešit přímo 
na místě, k němuž se žádost o úpravu 
vztahuje. Odbor technický a dopravní při 
Městském úřadu Hořovice svolal místní 
šetření na úterý 15. srpna.                      (rk) 

Zloděj vykradl drážní dům  
Osov - Do drážního domku v Osově, 
který si jeho majitelé rekonstruují se 
dostal mezi 12. a 21. 7. zloděj.  
Z domu odnesl věci v hodnotě 13 000 korun. 
Nemusel překonávat žádné překážky, protože 
dům nebyl kvůli probíhajícím opravám 
dostatečně uzamčen.                                   (šm) 

Poslední rozloučení v Borku 
Borek - Smuteční uložení urny  
J. TehoUe, který se pUedminulou neděli 
stal v Osově obětí  autonehody, 
proběhlo v sobotu na hUbitově v Borku.  
Smutečního aktu se kromě rodiny a přátel 
zúčastnili také  jeho spoluhráči z osovského 
fotbalového klubu.                                     (JoK) 





Má rád peníze, hlavně však ty historické 
PROVAS - NAŠE NOVINY PŘEDSTAVUJE ZAJÍMAVÉ KONÍČKY LIDÍ Z REGIONU - PAVEL PEPŘICA 

Naše noviny 15/06 PROVAS, strana 6  

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, R. Kočová.  
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá, H. Veselá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz 

Osov - Lásku k penězům 
povýšil na koníčka Pavel 
Pepřica z Osova. Jedná se 
však o peníze, které mají 
hlavně historickou cenu.  
Systematicky se sběratelství 
platidel začal Pavel Pepřica 
věnovat před 15 lety. 
„Nejdříve jsem sbíral mince a pak 
přešel na bankovky,“ vypráví 
Pepřica o začátcích svého 
koníčku. Jeho sbírka se týká Československa a České repu-
bliky, včetně bankovek tzv. 
Protektorátu.  
„Podle katalogu mi chybí jen  
7 bankovek, aby moje sbírka byla 
kompletní. Jsou to drahé kusy 
nebo takové, které jsou nedo-
stupné,“ vysvětluje sběratel. 
Celkově nejdražší bankovkou je 
předválečná  pětitisícovka, 
kterých existuje pouze 26 ks a 
kterou žádný z majitelů neprodá. 
Bankovka nemá na burze ani 

DRAHÁ TISÍCOVKA. Sběratel 
Pave l  Pepř i ca  se  sv ým 
nejvzácnějším kouskem, tisíci-
korunou z roku 1919.                                                                      

Foto  Tomáš KOZÁK 

Otevřený nohejbalový mač 
vyhrálo místní »Nealko« 
Podbrdy - V otevřeném nohejbalovém 
turnaji se v Podbrdech na tenisovém 
kurtu utkalo sedm družstev.  
Na prvním místě se umístilo mužstvo  
starších Podbrdských nesoucí název 
»Nealko« a obdrželo první cenu - soudek 
piva. Těsně za nimi byli hráči ze sousedních 
Všeradic, kteří kopali pod názvem »Brazilci«. 
Těm patřila cena druhá - tři grilovaná kolena.                         
„Zda se z toho stane tradice nevím,“ říká 
starosta Karel Šťastný. „Ale jsme rádi, že je 
kurt využitý. Snad to bude pobídka pro další 
sportovní nadšence.“                                 (JoK) 

stanovenou cenu.  
„Mojí nejvzácnější bankovkou je 
tisícikoruna z roku 1919. Za tu 
jsem dal přes 8 tisíc. Ostatní 
bankovky byly levnější,“ pokra-čuje Pepřica.  
Osovský sběratel  má i nejvíce 
padělanou českou předválečnou 
bankovku zvanou Messaross. 
Kromě českých mincí a bankovek 
má i platidla cizokrajná.  
„Určitě se budu snažit sbírku 
zkompletovat a chtěl bych teď 
začít pořizovat postupně ony 
chybějící kusy. Jenže jejich cena 
se pohybuje kolem desítek tisíc,“ 
končí osovský sběratel českých 
bankovek  Pavel Pepřica.  

       Josef KOZÁK 

Chystá se opět Vižina Cup  
Vižina - Tradiční 6. ročník 
fotbalového turnaje chystá vižinský 
sportovní klub na sobotu 5. 8.  
V turnaji se utkají mužstva domácích a  
Všeradic, Osova a Hostomic. Začátek je 
plánován na 8. hodinu a finálový zápas 
začíná v 16 hodin.                                  (JoK) 

OSLAVY 

110 let hasičského sboru  
250 let trvání obce Podbrdy 

Sobota 12. 8. 2006 od 8 hodin 

V 11 hodin průvod obcí 

Od 12 hodin výstavka na obci 

Osov - Tzv. Kanadský víkend se konal v »Hospůdce 
Osov« u kostela ve dnech 14. a 15. července.  
Podstatou víkendového programu bylo co největší 
pobavení hostů. Tým pořadatelů »Záškodníci« přichystal 
několik legračních překvapení na štamgasty. Vrcholem 
akce bylo předání hospůdky týmu »čtyřprocentních 
hošanů« (František Černý, Martin Culek a Pavel 
Nájemník), kteří po 22. hodině vzali obsluhu do svých 
rukou. Zábava se značně protáhla až do ranních hodin a 
hospůdka získala nové jméno »Modrá ústřice«.  
Na srpen se chystá další zábavný večer, Čarodějnická 
sobota s karetním výkladem budoucnosti. Srdečně zvou 
pořadatelky - čarodějky Marcela, Laura a Laděnka.    (mn) 

Na osadě slavili osmdesát let od založení 
HATECKÁ TRAMPSKÁ OSADA »WESTEND« POŘÁDÁ NEJEN DĚTSKÉ, ALE I DĚDSKÉ DNY 

Hatě - Před osmdesátipěti lety objevil  
Otto Böhm „Wablo“ v lese nad Hatěmi 
nádherné údolíčko. Předtím zde 
tábořili cikáni a zůstal po nich 
nepořádek, proto nazval to místo 
»Údolí hadrů«. O pět let později  zde 
vyrostl první srub a vznikla trampská 
osada Westend. 
Výročí objevení »Údolí hadrů« a založení 
trampské osady Westend oslavili v sobotu  
v hospodě »U Menclů«. 
„Podle ohlasů kamarádů z Haloun a odjinud 
se oslavy povedly. Všichni byli spokojeni,“ 

řekl NN současný šerif TO Westend Pavel 
Vojáček, který na osadu jezdí sedm let a 
šerifuje druhým rokem. „Na oslavy přišlo 
kolem 130 kamarádů nejen z Westendu, ale i 
ze Ztracenky a z Haloun. Po úvodu a přivítání  
seznámil zúčastněné pamětník Standa Písař s 
historií osady a po zahrání Vlajky začala 
vlastní  zábava. Hrál nám plzeňský Soumrak 
a bavili jsme se až do jedné hodiny.“ 
Osadníci se »U Menclů« pravidelně scházejí 
jednou ročně na výroční schůzi. Jinak se na 
osadě hraje pravidelně volejbal a pořádají 
dětské dny. 

„Pořádáme den pro děti na konci prázdnin,“ 
pokračuje šerif Vojáček. „Předloni jsme 
kromě dětského pořádali i tzv. dědský den, 
což byl víceboj pro dědky a báby. Mezi 
disciplíny patřilo například cvrnkání kuliček. 
Den měl obrovský úspěch.“     Josef KOZÁK 

Nejdříve hořel Suchý rybník,  
v neděli jeli hasiči ke hnoji 
Osov - Hasičská siréna vyhnala ve čtvrtek 27. 7. osovské hasiče mezi 
Lážovice a Skřipel do míst kde se říká 
v Suchém rybníku.  
„Byl tam hnůj a chytlo to,“ říká hasičský 
starosta Josef Chvojka. Hořelo zde asi na 100 
metrech. Kromě osovských hasičů přijeli i 
hostomičtí  a profesionálové z Hořovic. 
V neděli 30. 7. se osovští a hostomičtí hasiči 
opět sešli, společně s hasiči z Dobříše při 
zásahu u hořícího hnoje mezi Velkým a 
Malým Chlumcem.                                    (JoK) 

„Bylo vedro, tak se šlo jen  
na Prahu,“ říká Sláva Ježdík 
Chlumec - Neúnosné vedro zaskočilo 
chlumecké turisty, kteří na sobotu  
22. 7. plánovali pochod na Tři trubky.  
„Nakonec jsme šli jen na vrchol Prahu a 
zámeček Tři trubky nechali na jindy,“ řekl člen TSSB Sláva Ježdík.                            (JoK) 

Turnaj v malé kopané  
SDK Hatě pořádá  

v sobotu 5. 8.   
turnaj v malé kopané  

Zápis v 8.30 , Zahájení v 9.00  
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Babička slíbila Rosákovi knedlíky
VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ MUZIKÁLU NOC NA KARLŠTEJNĚ, KTERÝ SE BUDE HRÁT V DOBŘICHOVICÍCH, JSOU VYPRODANÁ
Dobřichovice – To ochotníci nepamatují! Šest
představení muzikálu Noc na Karlštejně, který
se bude hrát první dva srpnové víkendy na
zámku v Dobřichovicích, je vyprodáno.
Tři sta padesát vstupenek na každé představení
bylo rozebráno týden před premiérou. 
„To jsem ještě nezažil,“ komentoval nebývalý zá-
jem režisér představení Miloslav Frýdl.
Zkoušky finišuji, a to i přesto, že se představitel
císaře Karla IV., známý herec Vladimír Čech, zra-
nil a na noze má několik stehů. Zranění se nevy-
hnulo ani zbrojnošovi Jiřímu Vitoušovi, který má
pro změnu zlomená žebra.
Zato hejtman Středočeského kraje Petr Bendl se
na první zkoušky s ochotníky dostavil minulý tý-
den v plné síle a zcela zdráv. „Divadlo jsem nikdy
nehrál, ale velkou trému zatím nemám. Naštěstí to
na mně nestojí,“ prozrazoval, když se po boku po-
berounských starostů chystal na svůj premiérový
výstup. Ze zpěvu několika písní strach nemá.

„Hraju na kytaru a už jsem si zazpíval i s několi-
ka profesionály,“ řekl.
Nejvíce se starostové Karlštejna, Dobřichovic,
Řevnic, Letů, Hlásné Třebaně a Svinař těší na zá-
věrečný příjezd žebřiňáku, který přiveze frauci-
mor. „Pane Rosáku, slibuju, že vám udělám na

premiéru i ty knedlíky,“ nadchla se pro roli jedné
z žen Věra Hrubá ze Řevnic.
Do finále se blíží také výroba CD s písněmi z mu-
zikálu, které nazpívali samotní herci. Mnozí z
nich, Karel Král, Roman Tichý či Jiří Cicvárek ve
studiu stáli vůbec porpvé.
„Byl jsem překvapen, jak jim to šlo. Třeba Roman
se na pódiu tváří, že zpívat neumí a ve studiu si
vedl skvěle,“ řekl muzikant Třehusku Honza Mar-
tínek, který má výrobu desky na starosti.
Již nyní je jasné, že se Noc na Karlštejně bude
hrát ještě v sobotu 2. září, tentokrát na zámku v
Mníšku pod Brdy. Pavla ŠVÉDOVÁ

Dva z hlavních představitelů muzikálu Noc na
Karlštejně - Pavel Vítek a Jan Rosák při zkoušce
na nádvoří zámku. Foto Bohumil KŘEČEK

Na Hubičku přišel do lesa
i básník Lubomír Feldek
Řevnice – Autorská divadelní hra Michaely
Šmerglové Utrpení žáka Hubičky, která měla
premiéru 28. 7. v Lesním divadle v Řevnicích,
přilákala i slovenského básníka, spisovatele a
dramatika Lubomíra Fel'deka. 
„Bavil som sa skvelo. Bolo to dobré, všetkého
akurát, nič naviac,“ řekl po sobotní repríze Fel'-
dek, který nedávno režíroval několik her ve Slo-
venském Národním divadle. „Shakespeare by sa z
toho  těšil, dobre si hráte s jazykom a mate dob-
rých hercov,“ dodal autor několika dětských kní-
žek. „ Beru hodnocení pana Feldeka jako poklo-
nu, i když …“ komentovala pochvalu režisérka. 
Hra je hlavně o tom, jak přežít mládí a jak pozvat
milovanou dívku na rande. Je plná vtipných rep-
lik - ačkoli se matkám a otcům skutečných ado-
lescentů vtipné moc nezdají - a představitelé rolí
si je opravdu naplno vychutnávají. K radosti
všech v hledišti. 
Další představení Utrpení žáka Hubičky se kona-
jí v pátek 8. 9. a v sobotu 9. 9. od 19.00 a v nedě-
li 10. 9. od 17.00. Hana TUČKOVÁ, (Jok)

Lety – Z trestného činu výtržnictví byl obviněn
jednatřicetiletý muž z Letů, který rozbil jiné-
mu Letovákovi okno a pak ho i fyzicky napadl.

Podezřelý muž se v půli července v obci účastnil
nohejbalového turnaje a celý den požíval alkoho-
lické nápoje. Když kolem 16.00 šel z této akce a
míjel dům jiného občana, který mu údajně nevrá-
til půjčenou věc, vzal dlažební kostku a hodil jí
směrem na dům. Kostkou prohodil na první pokus
okno do obývacího pokoje, čímž rozbil vakuové
sklo v plastovém rámu a způsobil škodu tisíc ko-
run. Potom pokračoval do restaurace U Kafků,
kde seděl nic netušící majitel domu. Výtržník ho
v podniku fyzicky napadl. V tu dobu přiběhla do
hospody matka poškozeného, která mu událost
sdělila a oba odešli dům obhlédnout. Výtržník vy-
razil za nimi, u domu je dohnal, přeskočil plot a
opět fyzicky napadl pana domácího. Poté odkrá-
čel směrem k domovu - po několika stech metrech
skončil v příkopě, kde byl nalezen hlídkou poli-
cie. Obyvateli Letů bylo sděleno podezření z tre-
stného činu výtržnictví, případ bude projednán ve
zkráceném přípravném řízení.      Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
*  Dovolenou vyhlásil od 7. 8. do 18. 8. Obecní
úřad v Hlásné Třebani. (šm)
* Základní škola Černošice přijme 2 vychova-
telky do školní družiny - jednu na plný, druhou na
poloviční úvazek. Bližší informace získáte na tel.:
728 069 497 Pavel BLAŽENÍN
* Zahrádkářská výstava se koná 2. a 3. 9. v sále
restaurace Česká hospoda v Hlásné Třebani. Vy-
stavováno bude ovoce, zelenina, květiny, suchá
vazba, citrusy, drátenické výrobky i ruční práce
zahrádkářů. (mif)
* Dvojici zlodějů barevných kovů chytili řevničtí
policisté přímo při činu v Letech 6. 7. v noci.  Dva
místní občané (*1954 a *1984) loupali ze zdí bý-
valé budovy obecního úřadu měděný plech, ople-
chování střechy, žlaby a svody. Hodnota demon-
tované mědi je 9500 Kč, poškození domu se od-
haduje na 20 000. Zloději byli obviněni z trest-
ných činů krádeže a poškozování cizí věci. (vš) 

Babetista nesvítil, jel bez
helmy a navíc neměl řidičák
Lety – Řidiče motocyklu Jawa Babeta zastavi-
li řevničtí policisté 20. července v Letech. Šest-
náctiletý mladík jel bez přilby a s vypnutým
reflektorem. Překvapením však bylo, že neměl
ani řidičské oprávnění. 
Protože se jednalo o osobu mladistvou, policisté
případ předali Službě kriminální policie a vyšet-
řování. Za řízení motorového vozidla bez řidič-
ského oprávnění může být osoba mladší 18 let po-
trestána odnětím svobody až na půl roku, peněži-
tým trestem nebo zákazem činnosti. Zákazem čin-
nosti by mladík přišel o možnost pořídit si v nej-
bližších letech řidičský průkaz. (vš) 

Opilý Letovák napadl »souseda«
NEJDŘÍV MU ROZBIL OKNO, PAK SE CHTĚL PRÁT, NAKONEC SKONČIL V PŘÍKOPU

Tuláky na táboře sužuje sucho
ŘEVNICKÉ DĚTI SE VYDALY PO STOPÁCH OBJEVITELE AZTÉCKÝCH POKLADŮ

Žena z Řevnic vybrala
úspory, zloděj jí je ukradl
Řevnice – Hotovost 130 tisíc korun se ztratila
z rodinného domu v řevnické Spojovací ulici

10. července dopoledne. 
Krátce předtím majitelka (*1942) vybrala pení-
ze v řevnické Spořitelně a uschovala je v obýva-
cím pokoji. Na čtvrthodinu mezi 10.30 a 10.45

dům opustila, ale nechala ho odemčený.
Pravděpodobně během této doby pachatel krá-

deže vstoupil do domu a z neuzamčeného
sekretáře odcizil 130 000 korun v bankovkách

po 5000 a 1000 Kč. Policisté dostali jen omeze-
nou možnost najít stopy po pachateli a pachová
stopa byla také nepoužitelná, protože žena krá-

dež ohlásila až 18. července. (vš) 

Rosovice -  Doslova na suchu jsou letos řevnic-
ké děti na táboře turistického oddílu Tuláci.
Ten se tradičně koná na louce poblíž Rosovic
na Příbramsku.
„Trápí nás sucho,“ hlásí z tábora vedoucí Tuláka
Jan Lojda. Řekl, že zatímco vloni tábor plaval na
vodě, letos ještě ani jednou nesprchlo. 
„Jsme tu od 22. července a zatím nespadla ani
kapka,“ uvedl. Kvůli vedru zcela vyschl potok, ze
kterého si Tuláci brali užitkovou vodu. „Proto
nám sem Pavel Kubásek nechal přivézt nádrž se
sedmi sty litry vody,“ potvrdil Lojda s tím,že pit-
nou vodu vozí z Příbrami.
V Rosovicích se letos odehrává příběh objevitele
aztéckých pokladů, který byl při pátrání po zlatu

umučen strážci pokladu. „Heslo letošního tábora
je Alvarez přijde,“ prozrazuje zaměření celotábo-
rové hry Lojda. „Třeba dnes jdeme podle jeho de-
níku. Děti měly za úkol sehnat povoz, a tak z jed-
noho stavení přivezly starý kočárek,“ uvedl hlav-
ní Tulák. Spolu s kolegy-vedoucími má v Rosovi-
cích až do 5. srpna na starosti šestnáct dětí. Nej-
mladší chodí do první třídy, nejstarší je čtrnáct. Ze
soboty na neděli spali ti starší pod širým nebem na
vrchu Plešivci, za sebou mají i výlet do aquapar-
ku v Příbrami. „Jinak se chodíme koupat do ryb-
níku Vacovák,“ doplnil Lojda s tím, že v neděli se
za dětmi přijeli podívat rodiče.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Výluka potrvá do 6. srpna
(Dokončení ze strany 1)

Tři odpolední vlaky vyjíždějí namísto z hlavního
nádraží pouze ze Smíchova, a to zcela podivně

již v 16.54, 17.54 a 18.54. „Je naplánovaná
rekonstrukce mostu. Bude se dělat po etapách,
že provoz bude v tomto úseku veden po jedné

koleji,“ řekla mluvčí Českých drah Hana
Bednářová. „Znamená to dočasné snížení kom-

fortu cestování, některé vlaky budou odřeknuty,“
dodala. Upravený jízdní řád si cestující mohou
prohlédnout ve stanicích či na www stránkách
ČD. Výluka bude ukončena 6. srpna ve 20.00.

Lidé z podbrdských a poberounských obcí se
ovšem do Prahy nyní dostávají hůře i po silnici.
Zatímco v Řevnicích má počátkem tohoto týden
skončit uzavírka Komenského ulice, omezení
provozu plánují na druhý a třetí srpnový týden v
Dobřichovicích. Nový povrch má dostat Palac-
kého ulice vedoucí k mostu. „Budeme se snažit o
to, aby řidiči měli co nejmenší problémy. Jde to-
tiž o frekventovaný úsek. Pokusíme se zavést jed-
nosměrný provoz,“ řekl starosta města Michael
Pánek. Připustil ale, že několik dní bude nejspíš
silnice zcela neprůjezdná. (pš)
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Francouzi truchlí, pokořil je Američan!
OD SPOLUPRACOVNICE NAŠICH NOVIN V HLAVNÍM MĚSTĚ FRANCIE LUDMILY HŮLOVÉ - 6

Slevy krásných nových kol! 

Paříž - Na několikaměsíční stáž do
Francie odjela Ludmila HŮLOVÁ
z Letů. Pro čtenáře NN zazname-
nává své zážitky a postřehy.    (mif)

Pařížská Avenue des Champs-Ely-
sées se jen tak tak vzpamatovala z
vojenské přehlídky při příležitosti os-
lav dobytí Bastily (14. 7. 1789), a už
je opět dějištěm velkolepé události –
dojezdu poslední etapy slavného

cyklistického závodu Tour de France.
Okolní ulice byly zavřeny už od po-
ledne, včetně některých stanic metra.
Velká dopravní omezení díky prázd-

ninám naštěstí nezpůsobila kolaps.
Pařížané jsou zvyklí se při takových-
to příležitostech přesunovat hromad-
ně, ba přímo davově, pešky. Policejní
vozy a obrněné autobusy postávaly v
kolmých ulicích a policejní síly v

plné pohotovosti odolávaly spíše hor-
kému počasí než neukázněným divá-
kům. Zástupy fanoušků z celého svě-
ta vyčkávaly u zábran již od brzkého
odpoledne, přestože poslední etapa
Tour odstartovala až ve 12,05 z měs-
tečka Antony vzdáleného 85 km od
okraje Paříže. Ulepení, zpocení a za-
prášení všichni dychtivě vyčkávali
peloton. Cyklisté najeli na okruh
Champs-Elysées lehce po 16 hodině
a za bujarého povzbuzování diváků
osmkrát obkroužili vydlážděná Ely-
sejská pole.
Letošní favorit vyrovnaného závodu,
Američan Floyd Landis, nezklamal.
Jezdec stáje Phonak si v konečném
pořadí udržel téměř minutový náskok
před Španělem Oscarem Pereirem.
Na Zelený trikot pro vítěze bodovací

soutěže dosáhl stejně jako v letech
2002 a 2004 Australan Robbie Mc-
Ewen, jenž letos vyhrát tři etapy. Vr-
chařům podruhé za sebou ukázal zá-
da Dán Michael Rasmussen.  Ital Da-
miano Cunego, bývalý vítěz Giro
d'Italia, získal bílý trikot pro nejlep-
šího jezdce do 25 let. 
Jediný český zástupce Pavel Padrnos
ze stáje Discovery Channel byl v zá-
věrečné etapě klasifikován na 75.
místě a celkově mu patří 65. pozice
(se ztrátou 2:16,45 hod. na Landise).
Nejlepší francouzští reprezentanti,
Cyril Drasel a Christophe Moreau, se
umístili až na sedmém a osmém mís-
tě. Francouzští fanoušci jsou zklama-
ní, i v dalším ročníku Tour je pokořil
Američan!
(Pokračování)        Ludmila HŮLOVÁ

Tip na dárek
Film o masopustní jízdě parního vlaku

25. 2. 2006 na trase Z. Třebaň-Lochovice
* masopustní fraška na návsi v Zadní

Třebani * pochovávání Masopusta 
* dětská muzika Notičky * program ve

stanicích* poberounská hudební skupina
Třehusk… * 46 minut, cena 200 Kč

(VHS), 250 Kč (DVD)

Objednat si můžete i VHS (DVD) z jízd
parního vlaku v roce 2004 a 2005

Kazety jsou k dostání u: P. Švédové (606 150
928), J. Kozáka (737 280 177), J. Malého (721

343 021), V. Šedivého (257 720 848) a M. Frýdla (257 720 847).

KONEČNĚ V PAŘÍŽI! Účastníci letošní Tour de France projíždějí ulicemi
Paříže. Foto Ludmila HŮLOVÁ
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V psím ráji je vše podřízeno pejskům
EVA POUSTECKÁ ZE ZADNÍ TŘEBANĚ VEDE ÚSPĚŠNOU CHOVATELSKOU STANICI MALÝCH ČIVAV
Zadní Třebaň -  Zadní Třebaň je známa přede-
vším milovníkům rybolovu. Není tomu ovšem
tak dávno, kdy se její jméno začalo spojovat i s
našimi věrnými čtyřnohými kamarády. Psí ho-
tel ve Mlýně má už dávno vybudované renomé,
nyní se Zadní Třebaň může pyšnit úspěšnou
chovatelskou stanicí Evy Poustecké .
Chovatelská stanice »Z třebaňského údolí« je do-

movem vzrůstem malých psíků čivav se srdcem
bernardýnů. Na červencové výstavě v nedalekých
Černošicích získala Poustecká se svým psím klu-
kem Alvou vítěze třídy mladých, v soutěži nej-
krásnější jedinec byl pátý. 
Psí maminka několika také úspěšných štěnátek
Cindrella Orlen, byla na mezinárodních výstavách
několikrát výborná. Z výstavy pořádané 10. červ-
na si chovatelský tým Poustecká-Vacek odvezl
čtyři cenné poháry, mimo jiné za vítěze třídy a ce-
nu diváků. 
„Za veškerými úspěchy naší chovatelské stanice
stojí laskavá péče MVDr. Vojtěcha Veverky,“ tvrdí
úspěšná chovatelka.
V psím ráji u Pousteckých je všechno podřízeno
pejskům, když k nim zavítáte, máte dojem, že je-
jich chovatelé bydlí u nich, ne naopak. Jak sami
tvrdí, pejsci jsou pro ně nejlepší přátelé a děti,
zkrátka takový maličký chlupatý smysl života. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Eva Poustecká (vlevo) na krajské výstavě v Černošicích. Foto ARCHIV

Autobusové zastávky se
budou stavět co nevidět
Zdravím spoluobčany i čtenáře NN!
Autobusové zastávky se budou stavět co nevidět.
Všechna povolení máme – nyní čekáme na třetí
cenovou nabídku. Ze tří firem vybereme tu, která
předloží nabídku nejlepší. 
Nezapomnělo se ani na chodník od ulice Beze-
jmenné do ulice K Vatinám. Nyní jednáme s Tele-
comem o možnosti vybudovat chodník z panelů,
které má obec k dispozici. Zde je trošku problém,
protože oni požadují rozebiratelný povrch – bez
použití těžké techniky. Z naší strany by to však by-
lo cenově velmi výhodné. Doufám, že společně
najdeme přijatelné řešení. Dostali jsme na tento
chodník dotaci 125000 Kč - už tato skutečnost nás
zavazuje akci dotáhnout.
V uplynulých čtrnácti dnech se podíleli na údržbě
obecního majetku tři třebaňští  studenti. Většinou
se jednalo o natěračské práce (plot u pomníku, lá-
vky přes potok, dětské vybavení hřiště ve škole,
označení retardérů, zábradlí u přechodu). Byly
opraveny lavičky po vsi a současně byly natřeny.
Na »sekadla« byly namontovány desky, na kterých
chceme odděleně od veřejných plakátovacích
ploch poskytovat informace z OÚ. Chci brigádní-
kům poděkovat za jejich přístup a zodpovědně
provedenou práci. 
Konečně si také udělala na naši obec čas firma
opravující cesty . Místa nutných oprav byla vyti-
pována a opravena. Jednalo se zejména o výtluky
po zimě a místa, která byla užíváním »vydrolena«.
Zbývá ještě opravit ulici V Zahrádkách, kde se
propadl asfalt po výkopu plynu.
Do školky přibyla klasická houpačka, která byla
zakoupena za peníze, které zde pro školku zane-
chali naši přátelé ze Steinerothu.
Mějte se hezky  a dodržujte pitný režim!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Objali se dva úhoři a nový uzel byl na světě!
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 10)

Podbrdsko - Před ča-
sem jsme v Našich no-
vinách zahájili seriál,
v němž vás seznamu-
jeme s »trampskou la-
tinou«. Dnešní díl je
věnován uzlům.   (NN)
Snad každý člověk ale-
spoň jednou v životě
potřebuje provaz (a ne-
mám opravdu na mysli
nabízející se šibeniční
humor). Provaz je dob-
rým a spolehlivým po-
mocníkem při mnoha
příležitostech. Je však
kupodivu, kolika lidem
se kousek »špagátu«
změní v rukou v nepo-
sedného hada, se kte-
rým si nevědí rady, na-
tož aby na něm uvázali
správný uzel.  
Proto se pár uzlů naučí-
me. Kus provazu do ru-
ky (v našem skautském
oddíle bývala uzlovací
šňůra - nejlépe z padá-
ku - samozřejmou vý-
bavou každého člena),

protože cvičením kaž-
dé opravdové chlapské
umění začíná.  
Uzlů je velké množství
- takoví klasikové čes-
kého trampingu a
skautingu jako napří-
klad F. A. Elstner nebo

Mirko Vosátka jich po-
psali několik desítek.
My se spokojíme s ně-
kolika, které se nazýva-
jí  »nováčkovské«. Ty
ovšem by každý skaut i
tremp měl umět uvázat
i poslepu. 

Pozorně studujte názor-
né obrázky. 

Lodní smyčka
Lodní smyčka je jedno-
duchá a přitom napros-
to spolehlivá. Používá
se nejčastěji k připev-

ňování lana ke kůlům.
Čím víc se provaz napí-
ná, tím je uzel pevnější

Rybářská spojka
Rybářská spojka je
vhodná zejména pro
navazování kluzkého
silonového lanka. Je to
vlastně volná smyčka,
kterou  můžeme  na
pevné části stahovat a
na volné povolovat. 
Při nácviku s novými
členy jsme vždy vyprá-
věli takový malý příběh
o dvou úhořích, kteří se
potkali ve vodě. První
úhoř kamaráda dlouho
neviděl a proto ho ra-
dostí objal. Druhý se
ohlédl a objal kamará-
da také. Když si popo-
vídali a chtěli se roz-
loučit, už to nešlo. No-
vý uzel byl na světě!

Ambulanční uzel
Ambulanční uzel (aneb
plochá spojka) slouží

ke svázání dvou stejně
silných provazů. Proto-
že uzel je plochý, sou-

měrný a netlačí, užívá
se často při zavazování
obvazů. (Pokračování)

Vladimír    ROGL,
Stehelčeves

Rybářská spojka. Kresba Jiří PETRÁČEK

Lodní smyčka. Kresba Jiří PETRÁČEK

Ambulanční uzel.
Kresba J. PETRÁČEK
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Memoriál Ivana Staňka vyhrály Hatě
FOTBALOVÝ TURNAJ VE SVINAŘÍCH MĚL LETOS SLABŠÍ ÚČAST, ALE ATMOSFÉRA BYLA JAKO VŽDY SKVĚLÁ
Svinaře - U příležitosti Annenské
pouti se ve Svinařích předposlední
červencovou sobotu uskutečnil
tradiční turnaj v malé kopané. Le-
tos podruhé jako Memoriál Ivana
Staňka. 

Oproti předchozímu ročníku byla
účast týmů poněkud slabší. Místo
deseti družstev jich na svinařské
hřiště vyběhlo letos pouze pět.
„Kromě tradičních účastníků - muž-
stev ze Zadní Třebaně, Hatí a Svinař
- tentokrát dorazil i tým Inkognito ze
Suchomast a celek Devil, složený z
části z pražských hráčů a z části z
hráčů Hatí,“ sdělil NN jeden z orga-
nizátorů turnaje Petr Procházka.

Hrálo se systémem každý s každým
a putovní pohár si po celodenních
bojích nakonec odvezlo mužstvo
Hatí. Druhou příčku obsadila Zadní
Třebaň, kterou od prvního místa dě-
lil pouze rozdíl ve skóre. Domácí
Svinaře skončily na čtvrtém místě.
„Turnaj měl jako každoročně skvě-
lou atmosféru. Příští rok ho určitě
uspořádáme znovu,“ dodal Petr Pro-
cházka. Ondřej JAHELKA

Karlštejn - Přípravu na novou se-
zonu zahájily o víkendu karlštejn-
ské fotbalistky. Ty se letos poprvé
představí v první lize. 
Hned první zápas pro ně bude zna-
menat doslova křest ohněm. Los jim
totiž určil pražskou Spartu, která je
bezesporu jedním z nejsilnějších tý-
mů nejvyšší soutěže.
„Přípravu samozřejmě nepodceňuje-
me. Kromě tréninků nás čeká i něko-
lik přípravných zápasů a turnaj.
Hráčky si musí přivyknout přede-
vším na rychlejší a důraznější hru,“
řekl vedoucí týmu Petr Pekárek. Do-
dal také, že do Karlštejna přijdou

nové posily. „Máme už podepsanou
smlouvu s jednou exsparťankou, při-
jít by měla i nová brankářka.“
A s jakými ambicemi karlštejnský
tým do první ligy vstupuje? Podle
Pekárka si neklade zatím žádné kon-
krétní cíle, prvořadým úkolem bude
udržení v nejvyšší soutěži. „Máme
za sebou několik přátelských utkání
s prvoligovými týmy a věříme, že s
některými bychom mohli uhrát dob-
ré výsledky. Jsou tu ale i týmy, které
jsou, co se kvality hry týče, o třídu
výš. Velký oříšek pro nás bude napří-
klad hned první zápas se Spartou.
Těžko se dá tedy teď hovořit o tom,
jak si budeme v tabulce stát,“ uvedl
vedoucí týmu.   Ondřej JAHELKA

VETERÁNI VE SVINAŘÍCH. Na turnaji ve Svinařích se objevují ostřílení harcovníci okresních fotbalových trávníků.
Barvy Svinař letos hájil dlouholetý hráč zadnotřebaňského Ostrovanu Jaroslav Krbec (vlevo).      Foto NN M. FRÝDL
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Karlštejn se těší na Spartu
FOTBALISTKY SE JIŽ CHYSTAJÍ NA NOVOU SEZONU

Liteňští fotbalisté by
rádi do horních pater
Liteň - Také liteňští fotbalisté už
udělali definitivní tečku za uply-
nulou sezonou. Na turnaji, který
uspořádali na místním hřišti ob-
sadili v konkurenci dvanácti týmů
skvělé druhé místo. 
A jak Liteňští hodnotí letošní účin-
kování v soutěži? „Naše výkony by-
ly průměrné. Často jsme nastupova-
li v okleštěné sestavě, což se samo-
zřejmě na naší hře projevilo. Také
jsme měli problémy s koncovkou,
protože jsme při dobývání soupeřo-
vy branky někdy až příliš kombino-
vali a zahazovali vyložené šance.
Myslím ale, že s osmým místem ve
IV. třídě okresní soutěže můžeme
být spokojeni,“ zhodnotil výkon
mužstva hráč Radek Šindler. „Do
příští sezony neplánujeme žádné vý-
razné změny. Zatím to vypadá, že by
se k nám mohli vrátit hráči, kteří ho-
stují v jiných týmech. To by nám
velmi pomohlo, protože pokud bu-
deme pravidelně nastupovat v plno-
hodnotné sestavě, mohli bychom se
pohybovat v horních patrech tabul-
ky,“ dodal.         Ondřej JAHELKA

Dobřichovičtí pořádají
nábor basketbalistů
Dobřichovice – Nábor dětí do oddí-
lu košíkové pořádá TJ Sokol Dob-
řichovice  ve spolupráci se školami
a basketalovými oddíly Poberouní. 
Přihlásit se mohou děti ročníků 1995
– 1998 do jednotlivých přípravek v
místě bydliště. Nábor se bude konat
11. září od 16.00 do 18.00 v hale
BIOS Sokola Dobřichovice. Zájemce
uvítají hráčky týmu žákyň, desáté
nejúspěšnější družstvo republiky.
INFO: www.basket.dobrichovice.cz ;
736 673 909. Hana GAISSLEROVÁ

Na Berounku v září
vyjedou dračí lodě
Beroun - Podzimní berounské hrnčíř-
ské trhy spojené s oslavami Dnů ev-
ropského dědictví, nabídnou o dru-
hém zářijovém víkendu i nevšední
sportovní podívanou. Na Berounce se
9. září uskuteční závod takzvaných
dračích lodí. 
Za víření bubnů změří své síly firemní
posádky i posádky celebrit. 
V samostatném závodě se pak utkají
společně s Berouňáky i posádky z
partnerských měst – Goslaru, Rijswij-
ku a Brzegu.         Ondřej JAHELKA

Házenkáři připravují
turnaj ligových celků
Řevnice - Polovina prázdnin je za
námi a řevničtí »národní« házenká-
ři připravují letní turnaj ligových
družstev. 
Zatím není vše jasné, ale termín  už
známý je - turnaj se bude konat v
sobotu 12. srpna  od 9 00. Zúčastní se
jej družstva Modřan, Ejpovic, Spojů,
Mostu a domácích Řevnic. Zajištěni
jsou i dva kvalitní rozhodčí. 
Neváhejte a přijďte se na ligovou pří-
pravu podívat. Přijít by měli i naši
mladíci, pro které by měl tento turnaj
odstartovat  pravidelné tréninky.
Soutěže se rozběhnou až v září - 2. 9.
jedeme do Litvínova a 3. 9 hostíme
doma nováčka z Modřan. Oblastní
přebor zahájí 9. 9. v Praze na Spojích
žáci a béčko. Petr HOLÝ

Karlštejn – Světový pohár a záro-
veň i Mistrovství České republiky
veteránů i český pohár v kvadriat-
lonu se uplynulou sobotu konal v
Karlštejně. Kromě napínavých bo-
jů měli návštěvníci možnost sledo-
vat i blesk, který udeřil jen dvacet
metrů od hlavního stanu!
Hlavní závod odstartoval v areálu ho-
telu Mlýn 29. 7. dopoledne. „Zúčast-
nilo se ho 36 závodníků z Česka, Ně-
mecka, Slovenska či Velké Británie,“
řekl hlavní pořadatel závodu Antonín
Löffelmann. Závodníky čekala kilo-
metrová trať pro plavání, na kanoi byl
limit 5 kilometrů, stejně jako v běhu.
Trasa na kole, která vedla z Karlštej-
na přes  Srbsko, Hostím a Svatý Jan
pod Skalou měřila 23 kilometrů. 

Nejlépe si vedl brněnský borec, ně-
kolikanásobný mistr světa Miroslav
Podborský. Z žen si zlato odvezla
Němka Silke Harenbergová.
Odpoledne se konal třetí ročník triat-
lonu pro veřejnost. Zúčastnilo se ho
na sedm desítek borců.
„Po vyhlášení výsledků jsme uspořá-
dali tombolu, v níž bylo hlavní vý-
hrou závodní kolo,“ uvedl Löffel-
mann s tím, že pak k poslechu vyhrá-
vala kapela Bluessberry. Odpolední
průběh závodu narušila bouřka. „Sle-
dovali jsme blesk, který udeřil do st-
romu dvacet metrů od hlavního sta-
nu. Plamen jel pomalu po kmeni do-
lů, začaly létat třísky. Byl to zážitek,
ještě, že neuhodilo do stanu,“ řekl
Löffelmann.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Kvadriatlon zbrzdilo počasí
BLESK UHODIL JEN DVACET METRŮ OD HLAVNÍHO STANU


