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Dobřichovice čekají, až je
sněmovna uzná městem
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Dobřichovice – Už čtvrt roku čekají
Dobřichovičtí na to, až jejich obec uzná
předseda Poslanecké sněmovny městem.
Kvůli svízelné politické situaci si ale nejspíš
budou muset na nový statut ještě počkat.
„Všechny potřebné náležitosti máme vyřešeny.
Čekáme jen na dopis a pozvání předsedy poslanecké sněmovny,“ říká starosta Dobřichovic
Michael Pánek. Připustil sice, že chod obce to
nenarušuje, přál si ale vše stihnout do konce
volebního období. „Mrzí mě, že to nejspíš
nestihnu,“ říká Pánek, který už se o post starosty ucházet nebude. (pš)

Zloději vyloupili zlatnictví.
Pomozte! prosí policisté

Řevnice – Zlaté prsteny za 161 tisíc korun ukradla čtveřice zlodějů z řevnické prodejny zlatnictví ve středu 2. srpna.
Do prodejny vstoupili 4 muži - dva zabavili obsluhu vybíráním hodinek, druhá dvojice si chtěla
prohlédnout prsteny. Zatímco prodavačky předváděly hodinky, zbylí zájemci se naklonili přes pult,
odemkli zámek a vzali plato se 70 prsteny ze čtrnáctikarátového zlata. Krádeže si ženy všimly až
chvíli po odchodu zlodějů. V tu dobu bylo prostranství před zlatnictvím prázdné, muži měli dost
času odjet autem. (Dokončení na straně 7)
(vš)

Prázdniny končí, je tu škola!
DĚTI V ZADNOTŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDCE SE BUDOU UČIT O HODINU DÉLE

Zadní Třebaň, Liteň, Řevnice - Prázdniny jsou
u konce. Ve školách vrcholí přípravy na nadcházející školní rok.
V zadnotřebaňské málotřídce se 30. srpna sejde
pedagogický sbor v čele s ředitelkou Boženou
Musilovou, aby probral a dohodl, co všechno je v
novém školním roce potřeba dělat. Třeťáci a čtvrťáci se musí připravit na to, že budou mít v rozvrhu o hodinu týdně víc. Změnu prodělá i výuka

VÁNOCE V SRPNU. Oslava Vánoc se poslední srpnovou sobotu konala na Ostrově v Zadní
Třebani. (Viz strana 3) Foto Miloš CHROUST

angličtiny. „Dosud se s angličtinou začínalo ve
čtvrté třídě, od letoška ji budou mít už i třetí ročníky,“ uvedla Musilová.
Novinkou pro všechny školy v republice je nově
vytvořený vzdělávací program, který je letos dobrovolný, povinně začne platit až za rok. Učivo je v
něm rozděleno na dvě skupiny - rámcový vzdělávací program je pevně dán všem školám stejně,
školní vzdělávací program si určuje každá škola
podle svých možností a zkušeností. „My letos
tento program uplatňovat nebudeme. Nejdřív musíme zjistit, co probírají školy v okolí, kam naše
děti odcházejí do pátých tříd, aby se za ty čtyři
roky u nás naučily vše, co budou potřebovat. Teprve za rok se k němu připojíme,“ řekla Musilová.
Učitelský sbor v Litni se na začátek školního roku
začal chystat už uplynulý týden. Předělávali jsme
třídu fyziky a chemie. Ještě před třiceti lety byla
nejmodernější v kraji, ale teď už její vybavení zaostávalo,“ uvedla zástupkyně ředitelky Ema Malá.
Doplnila, že ve třídě jsou nové rozvody i lavice.
Současně potvrdila, že první zářijové pondělí do
školních lavic usedne o pět žáků méně než vloni.
„Někdo se odstěhoval, někdo začal chodit na víceleté gymnázium,“ sdělila Malá. Naopak výrazně vzrostl počet prvňáčků. Vloni jich do Litně
docházelo třináct, nyní jich bude dvaadvacet.
Řevnické děti dostanou k začátku nového školního roku »dárek« - v Sádecké ulici, na křižovatce
se Školní bude vybudován první zpomalovací
práh v Řevnicích. „Právě tudy chodí děti na první
stupeň školy,“ řekl starosta města Miroslav Cvanciger. Lucie PALIČKOVÁ, Pavla ŠVÉDOVÁ

SVÁTEK VÍNA. Vinařské slavnosti se na sklonku
srpna uskutečnily v Dobřichovicích. Návštěvníci
mohli vybírat z mnoha desítek odrůd i značek.
(Viz strana 3)
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Lupič ukradl »jen« obraz,
zato hodně starý a cenný
Řevnice – Obraz starý sto dvacet let za 80 tisíc korun ukradl neznámý zloděj z rodinného
domu v Tyršově ulici v Řevnicích.
Lupič vypáčil vnější část špaletového okna, rozbil vnitřní okenní křídlo, vnikl dovnitř, vše prohledal a vybral si pouze historicky cenný obraz.
V domě nikdo trvale nebydlel, protože jeho majitelka (*1912) je v péči domova důchodců. Na
vloupání přišel 20. srpna její synovec, který dům
jezdí občas kontrolovat a udržovat. Podle šetření
sousedé sice v posledních dnech »něco« slyšeli,
ale nepřikládali tomu váhu. Stopy zajištěné v domě byly policií odeslány na expertízu.
(vš)

Mladý motocyklista měl štěstí,
operace mu zachránila život

Lety - Jízda na motorce se málem stala osudnou mladému motocyklistovi, který havaroval
24. srpna mezi Lety a Mořinkou.
Zpočátku nevypadalo jeho zranění nebezpečně,
stěžoval si jen na pohmožděné rameno. Po převozu do nemocnice však lékaři zjistili, že krvácí do
dutiny břišní. Proto musel být okamžitě operován,
což mu pravděpodobně zachránilo život.
Letos v Poberouní výrazně přibylo havárií motocyklistů. „Nejspíš je to tím, že je víc silných motorek a na nich ještě nezkušení řidiči,“ řekl šéf
řevnické záchranné služby Bořek Bulíček. (lup)
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Zahrála jsem to moc dobře! Mééé...
JEDNU Z PROTAGONISTEK MUZIKÁLU NOC NA KARLŠTEJNĚ, KOZU LÍZU, UVIDÍ I DIVÁCI NA MNÍŠKU

Svérázný portrét jedné z hereček,
které účinkují v původním muzikálu Noc na Karlštejně, jež je letos
v létě k vidění v našem kraji, sepsal Josef Kozák.
(NN)
Dobréééé dééén lidi! Říkají mi Lízo,
nebo někdy jen kozo a bydlím u Tarantů ve Všeradicích. Hrála jsem v
muzikálu. A ještě budu! Méééé.
Jednou přišel můj hospodář, umyl
mě, vypucoval, nablejskal rohy a už
jsme jeli do velkého domu u řeky Berounky. Dobřichovice, nebo tak nějak se to jmenovalo.
Bylo tam spousta lidí. Někteří seděli
a jiní pořád pobíhali sem a tam, něco povídali a zpívali a taky tam šermovali. A jeden takovej dlouhej, mě
chtěl podojit, jenže mu to moc nešlo,
a tak mě přivázal ke stolku, kde jiní
hráli kostky a pořád mi říkali: „Co
bys chtěla, kozo?!“
A vzadu za závěsem někdo brnkal
hezky na kytaru, prý nějaký Rak, jenže já měla krátký provaz a tak jsem
nakonec jen stála a čekala na závě-

rečné klanění. Lidé mi moc tleskali.
Asi jsem to dobře zahrála. Určitě! A
ti ostatní takééé. Mééé.
(JoK)

Noc se bude hrát ještě
dvakrát - v Mníšku

LÍZA. Jedna z protagonistek muzikálu Noc na Karlštejně, všeradická koza
Líza.
Foto Bohumil KŘEČEK

Mníšek pod Brdy - Sedm vyprodných představení má za sebou
muzikál Noc na Karlštejně. A dvě
před sebou.
Původně se Noc na Karlštejně, kterou společně připravili amatéři i
profesionálové z našeho kraje, měla
hrát na nádvoří zámku Dobřichovice šestkrát. Protože ale zájem diváků mnohonásobně převyšoval kapacitu hlediště, přidali herci přímo v
Dobřichovicích jedno představení.
Ani to nestačilo, takže se muzikál
bude hrát znovu - tentokrát na nádvoří zámku v Mníšku pod Brdy. A
hned dvakrát - v pátek 1. a v sobotu
2. září, vždy od 19.00. Posledních
pár vstupenek je možné si rezervovat na tel.: 257 720 847.
(mif)
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Hladová stráž - Colin čeká na večeři.
Foto Františka CHALOUPKOVÁ, Zadní Třebaň

Na návštěvě v chovatelské stanici.
Foto Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

Colin s naší vnučkou Bárou. Foto Františka CHALOUPKOVÁ, Zadní Třebaň

V kole starého drátu krmila skoro celý červenec samička reheka domácího svá mláďata.
Foto Ludmila KOZÁKOVÁ, Praha

Snímky do soutěže LÉTO SE ZVÍŘATY můžete posílat do konce srpna na adresu redakce (Naše noviny Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, nasenoviny@zadnitreban.cz, frydl@dobnet.cz). Nezapomeňte je podepsat, označit zpáteční adresou a stručně popište, kde či v jaké situaci vznikly. Tři nejlepší fotky
vybrané speciální porotou zveřejníme a oceníme tričkem, lahví řeckého vína či CD písniček z původního muzikálu Noc na Karlštejně.
(mif)
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Na nádvoří zámku se koštovalo víno
DOBŘICHOVIČTÍ NA ČTVRTÝCH VINAŘSKÝCH SLAVNOSTECH POKŘTILI KNIHU O SVÉM MĚSTĚ

Dobřichovice – Milovníkům i znalcům vína patřil uplynulou sobotu
zámek v Dobřichovicích. Konaly
se tu tradiční Vinařské slavnosti.
Slavnosti vína se v Dobřichovicích,
kde se v současnosti nacházejí vinice už jen na soukromých zahradách,
uskutečnily počtvrté.
„Vinice jsme tu měli přes pět set let.
Nyní révu ve městě připomínají už
jen některé názvy ulic,“ řekl starosta
Michael Pánek. Před několika dny
byla na nádvoří otevřena Veřejná degustační galerie Českého archivu
vín. Tam a u desítek stánků se v sobotu degustovala domácí i zahraniční vína. K tomu byl po celý den připraven bohatý kulturní program.
Hrálo se hned na dvou ozvučených
pódiích i pod nimi. Na své si přišli
milovníci jazzu, kterým vyhrávali legendární Steamboat Stompers, lido-

O místo ředitele školky
nemá nikdo zájem
Řevnice – O místo ředitele řevnické mateřské školy není zájem. Na
konkurs se nikdo nepřihlásil.
Před několika týdny vyhlásila řevnická radnice konkurs na obsazení
funkce ředitele místní školky. Dosavadní ředitelka Libuše Švarcová se
totiž rozhodla ze zdravotních důvodů skončit. „Dosud se nikdo neozval,“ říká starosta města Miroslav
Cvanciger. Doplnil, že město nabídku místa inzerovalo jak v místním
měsíčníku, tak v Učitelských novinách a deníku Metro. Pokud by se
žádný zájemce o tento post nenašel
do 15. 9., bude vedením mateřinky
někdo dočasně pověřen.
(pš)

Letovští dostali osm
milionů na mateřinku

Lety – Výstavba mateřské školy v
Letech se po několikaleté pauze
konečně pohne! Obec získala skoro osm milionů na její dostavbu.
Čtyři roky v srpnu uplynuly od povodní, po kterých musely být v Letech stržena školka. Od té doby vozili rodiče ratolesti do Řevnic a na
Mořinu. Nyní se blýská na lepší časy. „Z ministerstva pro místní rozvoj
jsme dostali 7 800 000 korun,“ řekl
starosta Letů Jiří Hudeček. „Ještě letos musíme začít stavět,“ dodal s
tím, že novou školku by chtěl zkolaudovat v prosinci 2007.
(pš)

POKŘTILI KNIHU. Knihu o Dobřichovicích na vinařských slavnostech společně pokřtili současný i bývalý starosta Dobřichovic Michael Pánek (vpravo) a Václav Kratochvíl.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
vé písničky s cimbálem se rozléhaly poledne spolu se svým předchůdcem ženým dětem.. Večer zpestřila muzina nádvoří zámku. Nechyběly ani Václavem Kratochvílem, který se o kou romská skupina Kale.
staropražské kuplety Třehusku.
vznik publikace nejvíc zasloužil,
Pavla ŠVÉDOVÁ
Na Křižovnickém náměstí obdivova- pokřtil knihu o Dobřichovicích.
li zejména malí návštěvníci šermíř- Po slavnostním vyhlášení vítězů jedŘevničtí se dočkali,
ské umění stejně tak jako kolotoče, notlivých kategorií soutěžních vzorhoupačky a skákací hrad.
ků přišla na řadu aukce vín, jejíž dráhy opraví nádraží
„S návštěvností jsem spokojen. Lidí výtěžek bude věnován občanskému Řevnice – Řevničtí se dočkali! Po
je tu hodně,“ uvedl Pánek, který od- sdružení Náruč věnujícímu se postiKarlštejně, Dobřichovicích a
Zadní Třebani se začne na podzim opravovat zdejší nádraží.
„Už od roku 2003 o to usilujeme.
Psal jsem už několik dopisů a
V ZADNÍ TŘEBANI SLAVILI NA KONCI SRPNA VÁNOCE
žádostí,“ řekl starosta města
Miroslav Cvanciger. Nyní ho navZadní Třebaň - Na sobotní večer 26. lyžích. K poslechu a tanci hrála živá
štívil přednosta železničního
srpna připravili nájemci restaurace kapela, která střídala koledy s popuúseku, pod který Řevnice spadají,
Na Ostrově v Zadní Třebani pro hos- lárními songy. Zlatým hřebem večea potvrdil, že rekonstrukce staré
ty a přátele vánoční večírek. Podle ra bylo rozdávání dárků, některé oribudovy by měla být zahájena ještě
ostrovního kalendáře, jak stojí na ginalitou vzbuzovaly záchvaty smíletos. „Oprava řevnického nádraží
pozvánce připadl Štědrý den právě chu u obdarovaných. Samozřejmě
je zařazena na seznamu budov,
na tuto sobotu. Restaurace byla nemohl chybět kapr či řízek s bramkteré se mají rekonstruovat. Je to
útulně vyzdobena chvojím, blikající- borovým salátem.
skvělé,“
pochvaluje si Cvanciger.
mi řetězy, vánočními ubrousky a ne- Štědrovečerní akce byla velice zdachyběly ani dva ozdobené stromečky. řilá a doufám, že není poslední. Ten- Nezávisle na tom byly rekonstruovány toalety. Opraveným nádražím
Hosté docházeli k štědrovečerní srp- to druh zábavy může přimět lidi opuse mohou pyšnit v Radotíně,
nové tabuli oděni v zimních šatech, stit vysezené křeslo v obývacím poKarlštejně, Dobřichovicích či
na hlavách kulichy, šály a pletené koji a jít se pěkně pobavit. Martine,
v Zadní Třebani. (pš)
palčáky, jeden pán přijel dokonce na díky!
Helena PELIKÁNOVÁ

Ostrovem zněly koledy
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Na pouti se hrálo, zpívalo i práskalo
DIVÁCI MOHLI V ČERNOŠICÍCH VIDĚT I VÝSTAVU ŘEKA BEROUNKA NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH

Černošice - Jedno zajímavé umělecké vystoupení za druhým bavilo
návštěvníky Mariánské pouti, která se konala 19. a 20. srpna na návsi před kostelem Nanebevzetí
Panny Marie v Černošicích.
Na podiu dětem zahrálo pražské Divadlo bez opony pohádku Pan doktor
a jeho zvířátka. Divadelní scénky se
střídaly s tanečními vystoupeními,
skupinou historického šermu Nevers a samozřejmě hudebními skupi-

výstavu Řeka Berounka na historických pohlednicích, kterou připravila
Milena Křížová.
Poděkování patří všem, kdož se zasloužili o to, že jsme se všichni dobře pobavili, a zejména těm, kteří vystoupili bez nároku na honorář.
Pavel BLAŽENÍN

Tipy NN

Tečku za slavnostmi
vína udělá muzikál
Mníšek pod Brdy – Mníšecký festival vín se koná v sobotu 2. září
v Mníšku pod Brdy. Na nádvoří
zdejšího zámku představí své výrobky vinaři z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie a Francie.
Festival zahájí v 10.00 hodin moderátor Jan Rosák společně se senátorem Jiřím Oberfalzerem.
„V průběhu degustace bude na nádvoří vyhrávat cimbálová muzika z
Kyjova,“ uvedla manželka kastelána Jana Digrinová. „Tečku za slavnostmi vína udělá derniéra původního muzikálu Noc na Karlštejně, který se sem k nám přesunul ze zámku
v Dobřichovicích,“ dodala.
(mif)

Kina v okolí

KINO LITEŇ

2. 9. 18.00 SEXY PISTOLS
9. 9. 18.00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA

KINO MÍR BEROUN

28. 8. - 30. 8. 17.30 a 20.30 SUPERMAN SE VRACÍ
31. 8. - 3. 9. 20.00 (Čt 19.00) RYCHLE
A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
1. 9. – 6. 9. 17.30 (Po 18.30) LET'S
DANCE
5. 9. 20.00 BRATŘI
6. 9. – 8. 9. 20.00 (Čt 18.30) BESTIE
KARLA
8. 9. – 10. 9. 15.00 a 17.30 AUTA

LETNÍ KINO BEROUN

28. 8. - 29. 8. 20.45 SILENT HILL
30. 8. - 31. 8. 20.45 TOMMYHO
PEKLO

KINO MNÍŠEK POD BRDY
30. 8. 18.00 ZA PLOTEM

CLUB KINO ČERNOŠICE

29. 8. 20.00 ZMRAŽENÁ POJISTKA
3. 9. 16.00 KOUZELNÁ CHŮVA
5. 9. 20.00 CASANOVA
10. 9. 16.00 DOBA LEDOVÁ 2

V Kině budou slavit
konec prázdnin
Černošice – Konec prázdnin
oslaví v Černošicích 1. září
Školní taneční párty. V tamním
Club Kině je ale bohatý program
naplánovaný na celé září.
Školní taneční párty vypukne první
zářijový den v sále Club Kina ve
20.00, písně bude vybírat
Dj. Bunda.
Týden nato 8. 9. zahraje od 20.30
kapela Bublifuck a současně pokřtí
video záznam pořízený v Club
Kině.
Na kombinaci jazzu, blues, rocku,
funku se mohou těšit ti, kteří přijdou na koncert 9. 9. od 20.30, na
kterém vystoupí kytarista Hiram
Bullock. Další rockový koncert se
uskuteční v clubu už 15. 9., kdy
zahrají Lokomotiva Planet a Bitter
Blue. (pš)

Na černošické pouti bylo veselo.
nami, z jejichž repertoáru si každý
mohl vybrat muziku podle svého
gusta.
V neděli se představil mistr světa v
ovládání biče Pavel Votápek a dva-

Foto Pavel BLAŽENÍN
cetičlenný Big band Václava Zelinky. To vše doplňovaly tradiční pouťové atrakce – kolotoče, houpačky i
stánky s nejrůznějším sortimentem.
Celý víkend mohli návštěvníci vidět

Hubička se vrací do Lesa

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY SLAVÍ JIŘÍ VITOUŠ A MARIE ŠÍMOVÁ
Řevnice – Divadelní hra Utrpení
žáka Hubičky, aneb Jak pozvat
slečnu na rande, kterou letos uvádí Lesní divadlo Řevnice, se opět
bude hrát v září.
„Z červencových reakcí diváků je
nám jasné, že představení lidé vnímají jako sitcom, který pobaví hlavně rodiče, ale i ty, kdo právě prožívají první školní lásky,“ řekla NN
produkční hry Ilona Léblová. „Doufám, že přízeň publika, ale i počasí
vydrží,“ smála se.
Největší úspěch zatím v příběhu pu-

bertálních dítek, jejich kamarádů,
rodiny a deptaného okolí slavil Jiří
Vitouš coby drsný propadlík a Marie
Šímová – ztvárňující moderní babičku původem Němku.
Autorská hra Michaely Šmerglové
se hraje v pátek 8. a sobotu 9. září
od 19.00, nedělní derniéra 10. září
začne již v 17.00 hodin.
„Na posledním představení se dopustíme jednoho překvapení,“ dodala
produkční s tím, že je na tento termín pozvána jedna česká politická
špička. Michaela ŠMERGLOVÁ

Rytíři se budou bít s lapky

V DOBŘICHOVICÍCH SE CHYSTÁ ROMSKÝ FESTIVAL
Dobřichovice – Výstavy, koncerty
vážné hudby, ale i setkání šermířů
a romských muzikantů je na září
naplánováno v Dobřichovicích.
Až do pátku 8. září pokračuje v dobřichovickém zámku výstava obrazů,
fotografií a plastik Simony Blahutové, Miloše Englberthe, Petra Hájka,
Jakuba Kandla, Jiřího Machta, Bronislavy Malé a Jana Neuberta. O dva
dny později 10. září bude na stejném
místě zahájena výstava Alice Vegrové nazvaná Můj hedvábný svět. Její
malby na hedvábí můžete obdivovat
denně až do 29. 9.
Živo bude rovněž v karlickém kostele, kde se 2. září od 17 hodin představí Ad vocem, soubor staré hudby
s uměleckým vedoucím Přemyslem
Vackem. O týden později, zde budou

znít od 18 hodin skladby Johannesse Brahmse a Antonína Dvořáka v
podání Richarda Nováka (bas) a Jaroslava Šarouna (klavír).
Sobota 16. září bude ve znamení
soubojů – do zámku se sjedou šermíři na třetí ročník Černošických
alotrií, které vypuknou ve 13.00.
„Návštěvníci uvidí rytíře, lapky, piráty, mušketýry, šermíře i dámy v
podání skupin historického šermu
Burdýři, Alotrium, Nevers, Bargotti, Lepus a Reginleif,“ řekla organizátorka dobřichovické kultury Andrea Hrubá. Na nádvoří bude otevřeno historické tržiště, připraveny jsou
hry pro děti, krčma a ohnivá show.
Na poslední zářijovou sobotu je pak
připraven od 17.00 Romský festival.
Pavla ŠVÉDOVÁ

* Výstava malířky Jiřiny Adamcové je v kostelíku sv. Maří Magdalény
na Skalce přístupná do 31. 8. Otevřeno je o víkendech.
(pš)
* Pohádkové odpoledne se koná 2.
9. od 14.00 na Ostrově v Zadní Třebani. Pro děti jsou připraveny soutěže, módní přehlídka i občerstvení.
Doporučuje se pohádkové oblečení a
bílé tričko na malování.
(lup)
* Rozloučení s létem pořádají 2. 9.
u hlásnotřebaňského jezu místní hasiči. Od 16.00 divákům předvedou
svoji techniku i umění, od 19.00 bude hrát hudba.
(mif)
* Festival Cesty se na prostranství
před Zámečkem v Řevnicích uskuteční 2. 9. od 13.00. „S motorkářskou show se představí místní rodák
Mirek Lisý. Chybět nebude kouzelník ani muzika,“ zve starosta Řevnic
Cvanciger. Odpolednem bude provázet senátor Jiří Oberfalzer.
(pš)
* Zahrádkářská výstava se koná 2.
a 3. 9. v sále restaurace Česká hospoda v Hlásné Třebani. Vystavováno
bude ovoce, zelenina, květiny, suchá
vazba, citrusy, drátenické výrobky i
ruční práce zahrádkářů.
(mif)
* Hiram Bullock, jeden z nejlepších
světových kytaristů zahraje 9. 9. od
20.30 v černošickém Club Kině.
Vstupné 150 Kč.
(mif)
* Spirituál kvintet koncertuje 9. 9.
od 16.00 v kostele ve Sv. Janě pod
Skalou.
(lup)
* Svatováclavské slavnosti se v
zámku Dobříš konají 9. 9. od 9.00
do 18.00. V programu je prohlídka s
výletem do 18. století a s hudebním
doprovodem, ukázka kovářské výroby, produkce umělecké slévárny, šermířské umění, sokolníci...
(pš)
* Oslavy Dne železnice se konají
23. 9. Parní lokomotiva potáhne vlaky jezdící po trase Praha Braník –
Krč – Vršovice – Smíchov. Ve stanici Braník se od 9 do 15.00 koná výstava současných lokomotiv.
(pš)

Bolek Polívka točil
film u Berounky
Poberouní - Film Roming natáčel
v minulých dnech na Berounsku
režisér Jiří Vejdělek. Diváci mohli
obdivovat mj. Bolka Polívku.
Scény, kdy jeden z hlavních hrdinů
Rom Stano – v podání
Boleslava Polívky – popojíždí
svým starým náklaďákem, a konverzuje s kolegou Romanem
(Marián Labuda), točili hlavní protagonisté a filmový štáb v
Chodouni. Odtud se pak na
čas přesunuli do nedalekých
Hudlic. Tady vznikají hlavně scény
z lesa. Při natáčení v okolí Prahy
využívá Polívka svého domu v
Průhonicích, kam se na velkou část
letošního léta přesunul z moravských Olšan. V Praze totiž hostuje
v několika divadelních projektech.
(šm)
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Muž z Osova přivezl sbírku
zvířátek po svých dětech
Zadní Třebaň - Do sbírky hraček pro
nemocné děti tento týden přibylo
úctyhodných pět pytlů plyšáků.
Na telefonní číslo uvedené v Našich
novinách zavolal pán z Osova a dovezl do
Třebaně zrušenou sbírku zvířátek po svých
odrostlých dětech. Měl jediné přání, ať ještě
potěší... Také obyvatelé naší vesnice stále
přispívají, do Motola tak poputuje kočárek,
a stolní hry pro větší děti. Pytlíček Barbínek
zanechali na obecním úřadě prázdninoví
návštěvníci z České Třebové. Sbírku
ukončíme posledním srpnem, i nadále však
můžete přispívat rovnou do dětské
nemocnice v Motole.
(hp)

Na opravy kabin přispěl kraj
Osov - Opravy kabin SK Osov byly
dokončeny před zahájením mistráků.
Dotaci Středočeského kraje využili Osovští na
opravu sociálního zařízení, další opravy
pokryli z prostředků klubu.
(rk)

Starosta má jméno od starostí
KDO Z PODBRDSKÝCH STAROSTŮ PŮJDE DO PODZIMNÍCH VOLEB
Podbrdsko - V těchto dnech se
uzavřely kandidátky do podzimních
komunálních voleb. Kdo z podbrdských starostů se opět pustí do
volebního klání a kdo přenechá místo
jiným?
S účastí ve volbách nepočítá všeradický
starosta Jiří Špalek: „Jsem ve funkcích od
roku 1968 a už bych měl přenechat místo
mladším.“ Za svůj úspěch v posledních
letech považuje plynofikaci, opravu kostela
a rybníka. Naopak chybí kulturní a
společenské dění. To je pořád nedostatečné.
„Dělat starostu je poslání, o všechno se
starat, proto se to také jmenuje starosta,“
končí Jiří Špalek ze Všeradic.
S funkcí starosty končí i chlumecký Václav
Nagy. Do zastupitelstva kandiduje a přijal

Oheň na Chalkidiki zničil během dvou
dní 3500 hektarů lesa. Z lodí, které
budou p iplouvat k molu v Pefkochori,
bude místo piniových a olivových hájů a
borovic vidět jen spáleniště (viz článek
na této stránce).
Foto R. KOČOVÁ

by i funkci ve finanční a kontrolní komisi.
„S tím mám zkušenosti.“
Václav Nagy byl ve funkci necelé volební
období a za svůj úspěch počítá realizaci
vodovodních přípojek, opravy komunikací a
hlavně odpady v chatové oblasti.
„Neúspěch? Nebyly zahájeny práce na
splaškové kanalizaci. Je však připravený
malý projekt na odklonění dešťové vody
kolem Velkého Chlumce,“ říká Václav Nagy
z Malého Chlumce.
Od roku 1990, kdy se Podbrdy odtrhly od
Všeradic, zde starostuje Karel Šťastný, který
se o tuto funkci bude ucházet znovu.
„Obec má majetek, něco se děje, což by pod
střediskovou obcí asi nebylo. Nyní jsme
oslavili 250 let obce a chtěl bych poděkovat
všem, kteří k úspěchu oslav přispěli.“
O místo starosty se bude potřetí ucházet
také Zdeněk Veverka z Osova. „Kandidátku
jsme stěží dali dohromady. Je na ní sedm
jmen stejně jako počet zastupitelů.“
Co se mu povedlo? Postavit nový obecní
úřad a rozšířit hasičárnu. „Největším
úspěchem však je, že stále funguje osovská
škola. To nás stálo a stojí nejvíc úsilí,“
chlubí se Veverka. Neúspěchem je pro něho
plynofikace, která se do Osova nedostala.
„Na druhou stranu to znamená, že Osov bez
plynu dál zůstane hezkým venkovem a
nedotkne se ho tak rychle rozvoj Prahy jako
jiných plynofikovaných obcí,“ nevidí
neúspěch plynofikace tak negativně Zdeněk
Veverka.
Josef KOZÁK

DÍVKY V ÚTOKU. Nohejbalového turnaje na
koupališti v Osovci se zúčastnilo i dívčí
družstvo, které hrálo pod názvem
»Krabice« (viz stranu 6). Foto NN J. KOZÁK

V místech bájných míst
leží nyní popel spálenišť
ecko, Chalkidiki – Nejhezčí
suvenýry z cest jsou vzpomínky. Ze
severního ecka jsme si v polovině
srpna ke vzpomínkám p ibalili i pár
mušlí a kamínků z Egejského mo e.
Poloostrov Chalkidiki má tvar ruky se
t emi prsty s názvem Kassandra, Sithónia
a Athos. ecké pověsti p irovnávají tvar
poloostrova k trojzubci boha mo e a
vodstva Poseidona. Ještě máme v živé
paměti klidnou tyrkysovou hladinu, teplý
písek pod nohama, olivové háje, ulice
lemované oleandry, ale poloostrov
Kassandra se mezitím proměnil v jedno
velké spáleniště. ecká policie se domnívá,
že požár založil žhá . Oheň zachvátil lesy
v jižní části Kassandry a vítr ho rychle
rozší il do vnitrozemí. Být o čty i dny déle
na eckém pob eží a z jihu bychom si
nep ivezli jen krásné zážitky, ale i popel
spálenišť. Než znovu získají dlouhé písčité
pláže a malebné rybá ské vesničky svou
tvá , uplynou desítky let.
(rk)

Kde prožít konec prázdnin
Vižina - Rozloučení s prázdninami
»Hody s Inkou Rybářovou« pořádají
obce Vižina a Podbrdy.
Uskuteční se v sobotu 2. 9. od 16 hodin na
hřišti TJ Vižina, v případě deště na sále
Europajzlu. Vstupné 30 Kč, občerstvení
zajištěno. Vižinští připravují též zájezd na
Zahradu Čech v Litoměřicích v sobotu 23. 9.
Odjezd v 7 hodin, cena 200 Kč. Zájemci se
mohou hlásit u pí Hrubé na Vižině.
(jf)

INZERUJTE S NÁMI
ceny od 6 Kč/cm2, slevy za opakování
nase.noviny@zadnitreban.cz
Josef Kozák, tel. 724 429 104
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První mistrák skončil těsným vítězstvím
NĚKOLIK VÁŽNÝCH CHYB V ZÁVĚRU UTKÁNÍ PŘI PREMIÉŘE STÁLY OSOVSKÉ DVA GÓLY
Osov – Těsným vítězstvím skončilo pro
Osovské první mistrovské utkání ve
třetí třídě.
„Měli jsme šance dát víc gólů,“ íká nový
osovský kapitán Pavel Pep ica. „Pak jsme
vyst ídali a na konci jsme udělali chyby a ty
nás stály dva góly. Chtělo by to ještě vylepšit
fyzičku.“
„Klukům je jedno v jaké t ídě hrají,“ doplňuje
trenér Karel Procházka. „Hlavní je, že si
mohou zahrát fotbal.“
Utkání Osov - Hudlice skončilo 3:2 (0:0).
Branky: Hošťálek, Jánský, Kubec
Další výsledky:
19.8. Mořinka - Všeradice B 0:2 (0:1)
Branky: Vitner, Augusta.

19.8. Tetín - Všeradice 1:1 (1:0)
Branka: Mackovič R.

20.8. Srbsko - Vižina 0:1 (0:0)
Branka: Hruška

26.8. Všeradice - Z. Třebaň 4:0 (1:0)
Branky: Urban, Kulhavý, Eliášek 2x

27.8. Cembrit B - Osov 1:0 (1:0)

(JoK)

Kdy a kde hrají příště
2.9. (17:00) Osov - Všeradice
2.9. (10:15) Vižina - Nižbor
3.9. (17:00) Srbsko - Všeradice B
9.9. (17:00) Všeradice - Hudlice
10.9. (17:00) Chyňava - Osov
10.9. (17:00) Všeradice B - Vižina
Žáci
3.9. (10:15) D. Újezd - Osov
10.9. (14:45) Zdice - Osov

ÚTOK A OBRANA. První mistrák ve třetí třídě odehráli Osovští.

Žáci trénují a připravují se na mistráky
OSOVSKÉ FOTBALOVÉ NADĚJE SE TĚŠÍ NA NOVOU SEZÓNU

Osov - První mistrovský zápas ve třetí
třídě mají muži SK Osov úspěšně
odehrán, žáci se na další sezónu teprve
připravují.
„Po prvním tréninku se žáci těší na novou
sezónu a zatím neznámé soupe e. Do jejich
mužstva se zapracovávají nově p íchozí hráči.
Vižinští hasiči zase v akci Od
letošního podzimu hraje žákovské
Vižina - Hasičské soutěže a oslav mužstvo ve skupině »A« okresního p eboru,
v Podbrdech se po 8 letech zúčastnilo což je ho ovická skupina. P ed zahájením
i družstvo Vižiny pod vedením velitele mistrovských utkání žáků je v jednání několik
V. Hušnera.
„Dlouhou dobu hasiči na Vižině fungovali Osov končí až za hřištěm
jako spoluorganizáto i kulturních akcí, tak Osov - Pro zvýšení bezpečnosti
snad se nyní blýská na lepší časy,“ ekl pyšně žákovských utkání zažádal SK Osov
jejich starosta J. Cajthaml, který se zúčastnil o snížení povolené rychlosti na silnici
jako psychická podpora. „D íve naše družstvo kolem hřiště.
soutěžilo po celém okrese, měli jsme i V polovině srpna bylo svoláno jednání za
družstvo žen. Vě ím, že chlapi zase začnou. p ítomnosti Policie ČR, Správy a údržby
P ed soutěží si několikrát vyzkoušeli útok a silnic Kladno a zástupců obcí Osov a Sk ipel.
techniku u rybníka v Mlází a z Podbrd si Výsledkem je p esunutí označení obce za
p ivezli pohár a diplom za 3. místo.“
(jf) konec fotbalového h iště.
(rk)

všeradování
sobota 2. září 2006
od 13 hod. v areálu U Bobeše ve Všeradicích
Uvidíte: divadlo Studna, Velká pivní paroplavba,
Ponožky pana Semtamťuka, Bingo.
K tomu spousta her a kratochvil pro děti i kmety,
občerstvení pevné i tekuté, výhledy na Brdský
masiv.

Na školáky čeká čerstvě
vymalovaná školní budova
Osov - Všem školákům i učitelům již
brzy nastanou po zaslouženém
odpočinku jejich povinnosti.
V ZŠ Osov se o prázdninách malovalo, takže
na děti čeká p íjemné čisté prost edí. Škola
p ivítá své žáky v pondělí 4. zá í, paní
učitelky nastoupí o něco d íve na p ípravný
týden, aby bylo vše včas nachystáno.
(jf)

Foto NN J. KOZÁK

p átelských zápasů,“ p ibližuje vstup do nové
fotbalové sezóny trenér Petr Kočí.
Žákovské tréninky probíhají každé úterý a
čtvrtek od 18 hodin a na první mistrovské
utkání se vypraví v neděli 3. zá í. Utkání
začíná v 10:15 hod., odjezd od h iště SK Osov
je v 8:30 hod.
Radka KOČOVÁ

Turnaj vyhráli »Legendy«
Osov - Jedenáct mužstev včetně
jednoho kompletně dívčího se
zúčastnilo vzpomínkového turnaje
v Osovci na koupališti.
Turnaj uspo ádali uplynulou sobotu osovští
fotbalisté na počest J.
eho e, který
nedávno zahynul p i autonehodě.
Po celodenních utkáních skončilo na
bronzovém místě bezdědické mužstvo
»Maracaná« za st íbrným mužstvem
»Moribundus« z Osova. Zlatou medaili si
odnesli účastnící hrající pod názvem »Žijící
legendy«.
(JoK)

Poradna zdraví Provasu
KOŘENÍ I LÉK. V minulém příspěvku
jsem vás seznamovala s účinky bazalky,
tymiánu a majoránky a nyní pokračuji
s dalšími druhy.
Máta - patří mezi nejstarší kořeninové a
léčivé bylinky na světě. Dodává svěží chuť
letním nápojům, salátům, skvěle doplňuje
chuť jehněčího i vepřového masa a ryb.
Patří i do zeleninových omáček,
bylinkových másel, k vaječným pokrmům,
do mletých mas i k luštěninám. Jako léčivá
bylina se používá při nemocech žlučníku i
jater, tlumí křeče trávicího traktu,
zmírňuje nadýmání, povzbuzuje chuť
k jídlu. Dobře působí i při žaludeční
neuróze. Zlepšuje dýchání, pomáhá při
bolestech hlavy. Tip na jídlo: ve slupce
vařené brambory oloupeme, přidáme
najemno nakrájenou cibuli, kyselou

smetanu nebo bílý jogurt. Přimícháme
nasekanou čerstvou mátu (na 1 kg
brambor 6 lžic). Hodí se k pečeným
masům, ale můžeme ho použít i samotný
jako osvěžující přesnídávku.
Oregano - nejčastěji je spojováno
s italskou kuchyní, kde je nepostradatelnou
surovinou při přípravě pizzy, těstovin
všeho druhu a dalších specialit. Čerstvé
oregano můžeme přidat do salátů, zvláště
v kombinaci s rajčaty a paprikami.
Používáme jej rovněž k zvýraznění chuti
telecího, skopového, kuřecího a ryb.
Přidává se do všeho, ale až nakonec, aby
neztratilo chuť a aroma. V lidovém
léčitelství se oregano používá k podpoře
zažívání, má žlučopudné a protizánětlivé
účinky. Rovněž působí dobře proti kašli,
bolesti v krku a zubů.
M. HRZALOVÁ
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Řidiči se musí připravit na problémy
SILNICE SE OPRAVUJÍ V DOBŘICHOVICÍCH, V PŮLI ZÁŘÍ ZAČNE REKONSTRUKCE HLAVNÍ CESTY V ŘEVNICÍCH
Dobřichovice, Řevnice – S opravami silnic se v
dolním Poberouní roztrhl pytel. Opravuje se
Palackého ulice a 5. května v Dobřichovicích,
velká rekonstrukce čeká i hlavní Pražskou ulici
v Řevnicích. Řidiči se tak musí při průjezdu
oběma městy obrnit pevnými nervy.
Z důvodu rekonstrukce části ulice Palackého mezi
mostem a ulicí 5. května byl značně omezen provoz v Dobřichovicích. Radnice přitom uvažovala
i o úplném uzavření průjezdu městem.
„Sice se občas tvořily fronty, ale podle nás bylo
lepší, když si řidiči pár minut počkali, než kdybychom zavedli objížďku přes Mníšek. To by ztráta
byla až 45 minut,“ řekl starosta Dobřichovic Michael Pánek. Součástí opravy bude i rekonstrukce
již nevyhovujícího retardéru před Jednotou. Podle
Pánka není ideální, že opravy vyšly právě na dny,
kdy se ve městě konají vyhlášené Vinařské slav-

nosti. „Jinak to ale nešlo,“ uvedl. Od počátku tohoto týdne se práce měly přesunout do ulice 5.
května, kde se bude kopat a pokládat nové řády až
ke křižovatce s Fügnerovou.
V polovině září se začne opravovat také hlavní
ulice Pražská, která protíná Řevnice. V úseku od
náměstí až k prodejně Nissan bude položen nový
asfaltový povrch, který nahradí dosavadní kostky.
„Zatím ještě nemáme promyšlené uzavírky. Chceme se co nejdřív sejít s dodavatelem a vše probrat,“ řekl starosta města Miroslav Cvanciger.
Úsek by se měl opravovat po částech. „Ten od
náměstí ke křížku by neměl být problém. Jsou
možné hned dvě objízdné trasy, kolem školy a Sá-

deckou dolů, nebo podél uhelných skladů a vytvořit tam chodník pro pěší,“ uvedl Cvanciger. Zbytek komunikace by byl průjezdný nejspíš na semafory. Ve všech případech by měla být z města
odkloněna nákladní doprava. Práce, které financuje krajský úřad, mají trvat asi dva týdny.
Po Komenského a Masarykově ulici se tak řidiči v
Řevnicích dočkají další nové cesty. „Spoustu nám
jich ještě chybí,“ připustil Cvanciger. Třeba »děravá« Třebaňská ulice či Selecká. Zatímco Selecká má šanci se dočkat nového povrchu brzy, obyvatelé podél Třebaňské si budou muset několik let
počkat. „Nejde dělat nový povrch - není tam kanalizace,“ uvedl Cvanciger.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Muži v Letech ukradli náklaďák

Lety – O nákladní automobil Peugeot J5 přišla
firma z Přestavlk, když její řidič (*1975) vykládal nábytek, který do Letů přivezl.
Muž z Prahy zamkl auto svého zaměstnavatele v
ulici Pod viničkou ve 13.00, při jeho návratu ve
14.15 bylo už parkovací místo prázdné. Náklaďák
bílé barvy byl opatřen registrační značkou CHA
34 19, měl najeto 230 000 km a jeho hodnota se
odhaduje na 102 tisíc korun.
(vš)

Z našeho kraje
* Do 15. září mohou řevnické organizace pracující s dětmi žádat radnici o finanční příspěvek.
„Mezi spolky rozdělíme čtyři sta tisíc,“ uvedl starosta města Miroslav Cvanciger. „Zatím máme
žádosti například od fotbalistů, házenkářů či tenisového klubu,“ uvedl.
(pš)
* V noci ze čtvrtka na pátek ukradl kdosi výstražná modročervená světla z vozu záchranné služby Trans Hospital přímo u jejího sídla v Řevnicích. „Oznámili jsme to policii, ale zatím se neví,
kdo to byl,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček.
„Pokud nám kdokoliv pomůže s jejich nalezením,
dostane od nás odměnu,“ dodal.
(lup)
* Mimo provoz je od 31. 8. řevnická sokolovna bude se tu opravovat, čistit a uklízet. Druhý týden
v září už má být vše hotové a cvičencům se opět
otevřou dveře sportoviště dokořán.
(šm)
* Nezdolná žízeň přepadla 15. 8. večer neznámého zloděje před cukrárnou v Karlštejně. Zmíněný
vandal zde násilím vnikl do chladícího boxu na
nápoje a ukradl Coca Coly, Sprite a jiné nápoje v
hodnotě 500 korun.
(šm)
* Do chaty v Zadní Třebani, jejíž majitelé byli
právě na zahradě, vlezl 14. 8. neznámý zloděj. Z
kabelky kradl doklady a 2.000 Kč.
(šm)

TĚŽKÝ ŽIVOT ŘIDIČŮ. V minulých dnech se opravovala silnice před dobřichovickým mostem. Další
komplikace řidiče ještě čekají - v Dobřichovicích i Řevnicích.
Foto NN M. FRÝDL

Řidiče budou ve městě vítat billboardy
PO ŘEVNICÍCH SE K PROJEKTU VÍTACÍ CEDULE PŘIPOJUJÍ TAKÉ DOBŘICHOVICE
Dobřichovice – Cedule s mávajícím dítětem
budou vítat řidiče vedle Řevnic také v sousedních Dobřichovicích. Ty se totiž rozhodly připojit k projektu s názvem Vítací cedule.
Billboardy s dítětem mávajícím dopravní značkou
omezující rychlost budou stát na všech čtyřech
vjezdech do Dobřichovic. „Z Karlíka, od Řevnic,
Prahy i Všenor,“ upřesnil starosta Michael Pánek.
Na rozdíl od těch řevnických ale budou povolovat
nejvyšší rychlost 50 km/h.
Řevničtí jsou se svými cedulemi omezujícími rychlost dokonce na 40 km/h spokojeni. „Lidem se
ty značky líbí. Jsou rádi, když přijedou do města,
kde je někdo oslovuje. Nápad je to dobrý, je to

Sezona je úspěšná! hlásí kemp

NA TŘEBAŇSKÝ OSTROV MÍŘÍ HLAVNĚ ČEŠI, OBČAS DORAZÍ HOLANĎANÉ
Zadní Třebaň - Letošní sezona v kempu na
zadnotřebaňském Ostrově je nejúspěšnější od
povodní v roce 2002. Může za to hlavně horké
počasí, okolní příroda i zlepšující se služby.
Nově natřené chatky na Ostrově jsou přes léto obsazené prakticky pořád. „Někteří lidé si je zamlouvají už teď zase na příští rok. Jinak se většinou

Vandalové řádili ve Třebani
Zadní Třebaň - Někteří lidé asi mají radost z
ničení obecního majetku. Jak jinak se dají
vysvětlit nápisy a čmáranice, které se během
prázdnin objevily na několika místech v Zadní
Třebani. Vandalové zde popsali vnitřek bíle
natřené autobusové zastávky u Jednoty i dřevěnou tabuli pro zprávy z obecního úřadu.
Počmárali dokonce vývěsku u hlavní silnice, ve
které si lidé mohli přečíst Naše noviny. Teď už se
čtou velice špatně. Nezbývá než doufat, že takové kazisvěty stihne za jejich počínání spravedlivý
trest. Lucie PALIČKOVÁ

objednávají v březnu,“ řekl spolumajitel Ostrova
Martin Gabriel. V září jsou chatičky plné hlavně o
víkendech.
Letos do Třebaně zavítalo i dost lidí se stany, zvláště za horkých letních dnů. Jsou to především
tuzemští návštěvníci, z nichž se někteří vracejí rok
co rok. Občas přijedou také Holanďani nebo Dánové. Ti všichni měli k dispozici louku pro stany.
„Lidem se tato nová plocha přímo u vody líbila.
Jsou tam vysoké stromy, takže je kam se schovat
před sluncem. To bylo dobré hlavně v horku,“ pochvaluje si Gabriel.
Na Ostrově se dá hrát nohejbal nebo stolní tenis,
v hospodě se pořád vaří, o víkendech tu hraje muzika. Občas někdo využije možnost masáže.
Už téměř nic nenasvědčuje tomu, jak si tu vodní
živel při povodních před čtyřmi lety zařádil, pouze některé nově vysazené keře a stromy ještě nejsou tak veliké, jako byly dřív. V Berounce se dá
koupat, oblíbená je taky mezi rybáři, kterých sem
jezdí opravdu hodně. Sezona na Ostrově potrvá do
poloviny října.
Lucie PALIČKOVÁ

hezká věc,“ pochvaluje si »svoje« billboardy starosta Řevnic Miroslav Cvanciger.
Také jeho dobřichovický kolega je přesvědčen, že
značky budou mít efekt. „Ten projekt se mi líbí.
Navíc radnice nebude muset za jejich umístění
platit ani korunu. Vše hradí Česká pojišťovna,“
dodal s tím, že cedule mají řidiče vítat v Dobřichovicích do dvou měsíců.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Zloději vykradli zlatnictví
(Dokončení ze strany 1)
První podezřelý byl ve věku kolem 30 let, měl
blond vlasy, štíhlou postavu vysokou 175 cm a na
sobě sportovní tričko. Druhému bylo kolem 40
let, měl silnější postavu vysokou 180 cm, tmavé
krátké vlasy a tmavé oblečení. Svalnatý muž
sportovní postavy, který se pravděpodobně natáhl
přes pult k zásuvce, byl 190 cm vysoký, měl tmavě blond vlasy, na sobě bílé tričko s krátkým rukávem a džínsy, věkem měl nejblíže 25 rokům.
Čtvrtý z darebáků byl vysoký 180 cm, hnědé delší
vlasy měl zastřižené na délku 10 cm, postavu měl
spíše silnější, věk se odhaduje na 30 let a oblečen
byl do tmavého trička. V obchodě byla v době
krádeže pouze jeho majitelka z Řevnic (*1960) a
prodavačka. Policie uvítá jakékoliv informace od
občanů, kteří si před měsícem všimli v okolí řevnické pošty něčeho podezřelého.
(vš)

Sklep Zámečku pronajmeme,
nabízí řevnická radnice
Řevnice - Pronajmout sklepní prostory Zámečku se rozhodla radnice v Řevnicích.
„Vyhlásili jsme výběrové řízení,“ uvedl starosta
Řevnic Miroslav Cvanciger. Město nemá jasnou
představu, co by mohlo v někdejším rockovém
klubu vzniknout. „Bude-li mít zájem muzika Notičky, rádi jim to dáme. Objeví-li se nějaký jiný
nápad, také ho uvítáme,“ řekl Cvanciger.
(pš)
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Noční vyjížďky Paříží jsou populární
OD SPOLUPRACOVNICE NAŠICH NOVIN V HLAVNÍM MĚSTĚ FRANCIE LUDMILY HŮLOVÉ - 8)

Paříž - Na několikaměsíční stáž do
Francie odcestovala Ludmila HŮLOVÁ z Letů. Pro čtenáře NN zaznamenává své zážitky a postřehy.
Minule psala o pařížských bruslařích. Dnes se k tomuto tématu ještě vrací.
(mif)
Každý pátek, po celý rok s výjimkou
deštivých večerů se bruslařští nadšenci scházejí na náměstí Place
Raoul Dautry na Montparnassu, aby
v 22 hodin vyrazili na tříhodinovou
noční projížďku francouzskou metropolí. Trasa je zajímavá a naštěstí
pro začátečníky i méně pokročilé vede téměř po rovině. Navíc je zajištěno dostatečné osvětlení silnic, aby
nedocházelo k silničnímu lišeji či jiným úrazům. Je to paráda frčet si v
noci po bulváru Saint Michel, mrknout se v rychlosti na Notre-Dame a
Hotel de Ville de Paris a po rue Rivoli dojet k opeře Garnier. Poté trasa
směřuje po bulváru Bonne Nouvelle
až na Trocadéro, kde si člověk může
vyzkoušet vlastní brzdící techniku
nebo jednoduše zout brusle a sejít k
Eiffelovce pěšky. Okolo Invalidovny
na bulvár Saint Germain, který si
můžeme vychutnat v plné délce až na
Bastilu. Okolo opery Bastille po obvyklé trase stávkujících studentů na
Nation, Gare d’Austerlitz a přes latinskou čtvrť zpět k osvícené věži
Montparnassu. Čas návratu 1.00 v
noci, v nohách zhruba 20 kilometrů.
Jak to všechno začalo? Jednoho nedělního odpoledne v roce 1996 přáte-

Pařížští bruslaři na jedné ze svých vyjížděk.
lé Olivier Husson a Emmanuel Jackson vyrazili na bruslích na projížďku
ulicemi Paříže. Cestou potkali více
bruslařů, které vyzvali, aby se k nim
připojili. Díky příjemné atmosféře a
zajímavé trase se rozhodli, že si výlet
za týden zopakují. Každou následující neděli se počet účastníků zvětšoval
současně s rostoucím zájmem o inline bruslení. Sportovci se pravidelně
scházeli v Le Marais a vyráželi na
»Divoké vyjížďky« metropolí.

Slevy krásných nových kol!

V roce 1997 byla na žádost pařížské
Prefektury vytvořena asociace Rollers & Coquillages®, která měla jednak usměrnit toto spontánní hnutí a
jednak zajistit bezpečný a organizovaný průjezd ulicemi Paříže. Místy,
kam obvykle bruslaři nepatří.

Foto Ludmila HŮLOVÁ
Věrná své filozofii Rollers & Coquillages® rozvíjí rovněž další doplňkové akce jako organizované bruslařské
výlety do jiných francouzských letovisek včetně pikniků či rozličné jiné
akce v Paříži.
(Pokračování) Ludmila HŮLOVÁ

Fazole moc k jídlu nebyly!
DENÍK »FORMANŮ« Z EXPEDICE ROKYCANY 2006 - 2)
Halouny - Cestu na kozlíku vozu
taženého koníkem podnikli dva
»formani« - Jan Vrba z Haloun a
Blahomír Duda ze Lhotky. Na své
Expedici Rokycany 2006 si vedli
deník, který nyní poskytli Našim
novinám. Úryvky z něj vám postupně nabídneme.
(NN)
Druhý den se probouzíme v lesíku
Háj dva kilometry za Lochovicemi.
Budíček je v půl páté ráno - déle
spát nešlo vinou dotěrných komárů.
Krmení kobyly čerstvě nasekanou
trávou. Výdej léků, osobní hygiena.
Snídaně do ruky.
V 6.50 odjezd na Rpety. Došla vody,
takže nabíráme v Podlužském potoce
novou a jedeme na Podluhy. Odtud
stoupáme v 7.50 asi dva kilometry
do kopce. Fena Rita, která nás doprovází, odpadává, takže ji nakládáme na vůz. V lese je přestávka, půl
hodiny krmíme. Jedeme z kopce na
Hvozdec, ale za chvíli už zase stoupáme. A jak - na dva kilometry 92
metrů! Sjíždíme do Mrtníku a v
10.10 stavíme u Záskalské nádrže.
Krmíme a doplňujeme vodu. Je hroz-

né vedro, tak se chvíli díváme, jak se
lidi koupou. Přes Neřežín míříme do
Malé Vísky a opět stoupáme. Tentokrát ale musíme sesednout z vozu. V
Malé Vísce vyhlašujeme přestávku
na vydechnutí. Po chvíli vyrážíme na
Kvaň a do Zaječova. Za Zaječovem
máme přestávku u rybníka Nový. Na
poli seno, voda z rybníka. Svačina s
obědem - perníky ruměnky. Není čas
na vaření. Kobyla šlápla trochu Ritě
na nohu, tak je na marodce. Ve 14.30
jsme v Těních. Velká přestávka. Petr
Procházka přivezl na kole čerstvé
koláče od paní Petákové. Zapíjíme je
pár pivy. Ještě doplnit vodu a v
17.45 odjíždíme do Strašic. Zbývá
šest kilometrů. Jedeme krásným lesem, je to pohoda. Ve Strašicích stavíme v hospodě U pily. Po cestě nás
dohonili příbuzní pana Vrby - syn s
rodinou a pantáta z Mirošova.
Za Strašicemi jedeme za závoru nalézt místo na spaní. Ve 20.30 rozděláváme oheň. V kotlíku vaříme fazole s klobásou a vejci. Moc k jídlu to
není, tak raději sečeme trávu a ve
21.15 usínáme.
Blahomír DUDA
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Starostové si chtějí svá »křesla« udržet
PO ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH CHTĚJÍ VE FUNKCÍCH ZŮSTAT RYCHTÁŘI ZADNÍ TŘEBANĚ, SVINAŘ I LITNĚ
Zadní Třebaň, Liteň, Svinaře - Komunální volby, které se konají 20. a 21. října, zaměstnávají již nyní představitele jednotlivých obcí. Většina z nich, i současní starostové v Poberouní,
budou ve volbách opět kandidovat.
V Zadní Třebani se o přízeň voličů budou ucházet
dvě sdružení nezávislých kandidátů, stejně jako
před čtyřmi lety. Sedm lidí utvořilo sdružení Za
Třebaň krásnější, kandidátka Sboru dobrovolných
hasičů má devět členů. Pokud by nové zastupitelstvo navrhlo na starostu znovu Lubomíra Schneidera, přijal by.
„Už jsem starostou dvanáct let, vím, co a jak se

V Hlásná Třebani budou voliči
vybírat z jediné kandidátky

Hlásná Třebaň - V říjnových komunálních volbách bude v Hlásné Třebani figurovat jediná
kandidátní listina - Sdružení nezávislých.
Do 15. srpna, kdy měli zájemci o zvolení do obecního zastupitelstva přijít s kandidátkami, byla v
Hlásné odevzdána pouze jediná.
„Na listině je sepsáno deset kandidátů, do zastupitelstva se jich volí jen sedm,“ řekla NN dosavadní členka zastupitelstva Jana Gartová.
Na soupisce potecionalních radních je jméno jediné ženy, zbytek jsou muži - z toho čtyři jsou členy
současné »rychty«. O přízeň voličů bude opět usilovat současný starosta Konvalinka, jeho zástupce
Palek a zastupitelé Kotík i Bobek.
„Ne, já už do voleb nepůjdu. S čímkoli budou na
rychtě potřebovat pomoci, pomohu, ale teď se
chci věnovat osobnímu životu,“ dodala Gartová.
Úplnými nováčky jsou tedy tři muži, z toho jeden
zástupce části Rovina, a jedna žena. Dva čerství
kandidáti, pánové Krejčí a Málek, již v minulých
volebních obdobích v zastupitelstvu byli.
(šm)

Také svinařský starosta Vladimír Roztočil (na snímku ze závodu Svinařský Čochtan) se hodlá znovu
ucházet o místo rychtáře.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
musí dělat. Chtěl bych pokračovat,“ řekl Schneider. Důležitým úkolem pro představenstvo v Zadní Třebani je vybudování vodovodu a kanalizace v
obci. „Jestli se to podaří, tak nejspíš až ke konci
nového volebního období,“ dodal starosta.
Občané ve Svinařích budou moci vybírat z jednoho sdružení nezávislých kandidátů. Do volebního
klání půjde všech sedm členů nynějšího zastupi-

Náruči by se hodila kouzelná truhla

PŘEBÝVAJÍ-LI VÁM VÝTVARNÉ POTŘEBY, VĚNUJTE JE DOBŘICHOVICKÝM
Dobřichovice - Prázdniny už pomalu končí a v
dobřichovickém denním stacionáři pro děti s
mentálním postižením a kombinovanými vadami Náruč je opět živo.

Pár, který vykradl Al Bundu,
policie chytla hned v Řevnicích
Řevnice – Škodu přesahující 80 000 způsobil
mladý manželský pár v noci na 20. 8., když se
vloupal do restaurace Al Bunda v Řevnicích.
Zloději prostříhali plot na terasu, vypáčili okno a
vnikli do restaurace. Zde vzali peníze z výherních automatů. Ze skladuukradli lihoviny, cigarety a alkohol za 80 000. Na základě tipu policisté za pár hodin mladý pár z Dobříše dopadli
ještě v Řevnicích. Pachatelé si část věcí schovali
v lese nad městem, kde je ale rozebrali chataři a
houbaři. Zbylí lup policie zajistila v řevnickém
domě, kde byli několikrát trestaný muž (*1976)
a jeho manželka (*1980) ubytováni. (vš)

Z prázdinového pobytu se sem vrátilo několik
dětí, o které zde pečují. Speciální pedagožka, fyzioterapeutka, arteterapeutka a další zaměstnanci
zde každodenně napínají své síly, aby se tu dětem
líbilo, aby měly šanci rozvíjet se a učit jako děti
bez postižení. Každý človíček zde vyžaduje speciální individuální přístup a láskyplnou péči, na
které je tento projekt postaven.
A jelikož pracovníci Náruče jsou tvůrčí a aktivní
lidé, připravují na příští týden malování chodby za
pomoci svých »človíčků«, kdy si každé dítě bude
moci namalovat svůj příspěvek. Takovou svoji
stopu, či otisk, který zde zůstane.
Dobřichovická Náruč je organizací neziskovou a
jako taková se věčně potýká s nedostatkem peněz.
Jak říká psychoterapeutka Karin Řeháková, potřebovali by kouzelnou truhlu s výtvarnými potřebami, ze které by nikdy neubývalo. Takže - jestli
vám doma leží nějaké nevyužité potřeby pro výtvarné práce, v Náruči vám za ně budou vděčni.
Helena PELIKÁNOVÁ

telstva a také dvě nové tváře, mezi těmito devíti se
rozhodne o složení nového představenstva. Starostování by rád vykonával dál současný nejvyšší
představitel obce Vladimír Roztočil. „Něco se tu
rozdělalo, rádi bychom to dokončili. Samozřejmě
bych to vzal znovu,“ uvedl Roztočil.
Podobný názor má starosta Litně Karel Kliment.
„Budu-li zvolen a dostanu nabídku pokračovat ve
vedení obce, tak se nebráním. Je tu spousta rozdělané práce,“ řekl. V Litni se utvořila devítičlenná
kandidátka nezávislých pod hlavičkou ČSSD, z
toho tři ze stávajícího zastupitelstva včetně starosty Klimenta. Zda bude ještě kandidovat někdo jiný, se ukáže tento týden.
Lucie PALIČKOVÁ

Nábytek Halisen
hledá pro spolupráci montážní firmu
nebo truhlářství (montáž kuch.linek)
Tel.: 257 720 835, Opletalova 39, Řevnice
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Nabídka posledních volných míst
v ozdravném pobytovém zájezdu na Kypr v doprovodu lékaře.
Termín: 30. 10. -19. 11. 2006, cena od 17 990,- Kč + letištní taxa
Informace CK MEDEA, tel.: 224 223 636, dr. Šípová tel.: 775 919 963, dr. Fuchsová tel.: 603 233 873

Naše noviny

- nezávislý poberounský občasník

vám nabízejí

NOC NA KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který letos v létě uvádějí
amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na desce najdete
skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp sluší sólo, Když mám tekutou révu, Hoja hoj, Kdypak tetřevi hon s lovci prohrají atd.
Zpívají Pavel Vítek, Pavla Švédová, Jan Rosák, Roman Tichý, Štěpán Rak,
Karel Král, Alexandr Skutil, Jiří Cicvárek, Simona Hauerlandová,
Miroslav Kus a sbor. Cena 200 Kč
DVD a VHS s profesionálním záznamem premiéry
na nádvoří dobřichovického zámku dne 4. srpna
2006. Představení bylo snímáno třemi kamerami a profesionálně sestřiháno.
Délka 112 minut, cena 300 Kč.

***

CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů redakční
rady Našich novin (viz tiráž), na tel.: 257 720 847,
606 150 928 nebo na mailu
nasenoviny.zadnitreban.cz, frydl@dobnet.cz
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Kdybych neopravoval, jsem na bedně!
DVA NADŠENCI ZE SVINAŘ ABSOLVOVALI TAJNÝ ZÁVOD MALÝCH MOTOCYKLŮ STO ZATÁČEK POBEROUNÍ
Svinaře, Žebrák – Tajný závod malých motocyklů absolvovali dva členové svinařského klubu mopedistů. Na trase ze Žebráku do Příbrami a zpět si nevedli špatně – mezi sedmi
desítkami účastníků obsadili 8. a 11. místo.
Závod mopedů nazvaný Sto zatáček Poberouní se
jel v sobotu 19. srpna. „Všichni to znají jako Tajný závod,“ uvedl Michal Skála, jeden ze dvou
borců, kteří hájili barvy Svinař.
Proč tajný? „Protože nikdo až do poslední chvíle
neví, kudy se pojede, a taky proto, že se občas jezdí rychleji, než je povoleno – takže nechceme, aby
o nás věděla policie.“
Letošní trasa měřila 78 kilometrů a vedla ze Žebráku přes Lochovice, Jince a Hluboš do Příbrami.
„Tady jsme vyfasovali razítko a uháněli zpět. Cíl

pisuje Michal Skála s tím, že na prestižní akci mají dorazit tři stovky účastníků. Miloslav FRÝDL

Extrémní cyklistický závod
absolvovala stovka jezdců

Lety – Stovka závodníků se uplynulou sobotu
zúčastnila cyklistického závodu Bike Brdy Extreme, který se konal v Letech.
„Trasa dlouhá 107 kilometrů vedla po hřebenech
Brd,“ řekl Jiří Hudeček, starosta Letů, které se na
organizaci závodů podílely. Do cíle se první dva
cyklisté vřítili po 4 hodinách a 57 minutách. Jako
první projel cílem Miroslav Brabec z Bike Brdy
Teamu, těsně za ním skončil domácí Jiří Hudeček
mladší z Ravo Racing Teamu. Jízdu borci završili
posezením na hřišti místní sokolovny.
Hladký průběh závodu hlídala řevnická záchranná
služba - na místě ošetřila pouze jedno odřené koleno. „Ještě se nám za celou dobu nestalo, aby nebyl
během závodu nikdo zraněn,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček.
V Letech se letos pojede ještě jeden závod - 18.
11. zimní Trans Brdy Maraton.
(pš, lup)

Třebaňská rychta chystá
sběr nebezpečného odpadu
Ze tří cenových nabídek na stavbu autobusových
zastávek Nad Soutokem byla vybrána firma pana
Krůty z Hýskova. S výsledkem výběrového řízení
byl seznámen a nyní čekáme na předložení smlouvy. Následně by měla začít výstavba.
Ke stavbě chodníku K Vatinám - bylo odsouhlaseno použití panelů za podmínek, že bude ponechán
prostor nad kabelem telefonu přístupný a k jeho
zakrytí se použijí prefabrikáty, které se dají ručně
odstranit. Tam, kde by tato podmínka nešla splnit,
bude zámková dlažba. Nyní tedy hledáme vhodný
typ prefabrikátů, který následně musí odsouhlasit
správce sítě.
Rovněž připravujeme odvodnění cesty Na Bořích –
nová zástavba, kde vyvěrá pramen přímo v komunikaci a v zimním období zde vzniká ledová plotna. Dále připravujeme na září sběr nebezpečného
odpadu. Zatím nám nebyl termín potvrzen.
Mějte se hezky!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Michal Skála ze Svinař na jednom ze svých mopedů.
Foto NN N. FRÝDL
byl v Točníku,“ sdělil NN Skála, který trať na stroji Stadion S 22 zvládl za hodinu dvacet pět minut.
Za tento výkon mu mezi devětašedesáti borci patří osmá příčka. „Kdyby mi při zpáteční cestě v
Lochovicích neuletěl výfuk, byl jsem na bedně,“
lamentuje nadšenec ze Svinař. „Takhle jsem musel opravovat a medaile byla fuč.“ Druhý člen svinařské výpravy, Martin Zíma, dojel jedenáctý.
S letošní sezonou se mopedisté rozloučí 2. září na
Křivoklátě. „Na hradě se seřadíme a vyrazíme položit věnce ke hrobu T. G. Masaryka do Lán,“ po-

Veřejně prosím poděkujte
skřítkům hospodáříčkům!

Vážená redakce,
každý den se lze z medií dozvědět, že letos bude
nižší sklizeň potravinářského i krmného obilí a z
toho vyplývající zvyšování cen potravin. Je nad mé
rozumové chápání, proč za této situace jsou ještě
teď, koncem srpna, mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi nesklizená pole obilí. Můžete, prosím, veřejně a jmenovitě poděkovat ve vašem listu příslušným skřítkům hospodáříčkům?
Vždyť by mohli při zvýšené poptávce třeba i více
vydělat. Zdravím svůj oblíbený tisk!
Eva BUBNOVÁ, Zadní Třebaň
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Lety jedou, vyřídily Újezd i Rudnou
MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE SE NA SKLONKU PRÁZDNIN ROZEBĚHLY NA PLNÉ OBRÁTKY
SK ŘEVNICE
Krajská soutěž
Řevnice A - Rakovník 2:1
Domácí otočili nepříznivý průběh.
Prohrávali sice 0:1, ale Nosek z
penalty vyrovnal a v poslední minutě zajistil domácím vítězství
Bezpalec.
Měchenice - Řevnice A 3:0
Domácí do poločasu vedli 2:0. Řevničtí se sice ve druhé půli zlepšili,
ale vyšli střelecky neprázdno. (Mák)
OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A - Nižbor 2:1
Branky OZT: Cieciura, Hruška
Vstup do podzimní části okresního
přeboru se Ostrovanu vydařil. Lahůdkoubyla první branka. Pár metrů
za velkým vápnem napřáhl Cieciura
a vymetl pavučinku v horním růžku
soupeřovy branky. Přicházely i další
šance, ale Hruška ani Bacílek je neproměnili. Prvně jmenovaný se však
dočkal, když mu do jasné pozice přihrál po křídelním úniku Sýkora.
Druhý poločas již tak vydařený
nebyl, hosté nejdřív zahrozili střelou
z přímého kopu do tyče a pak snížili. Naštěstí byl Ostrovan v obraně
téměř bezchybný.
(Mák)
Cerhovice - OZT A 1:2
Branky OZT: Kozák, Bacílek
V Cerhovicích Ostrovanu vyšel začátek - už v první minutě zařídil Kozák vedení. Domácím se sice podařilo vyrovnat, ale tři body pojistil Bacílek.
(Mák)
III. třída okresní soutěže
OZT B – Cembrit Beroun 0:1
Pro Ostrovan to byl smolný zápas.
Brzy inkasoval, zranili se Petřík,
gólman Görög a Frydrich, velké šance zůstaly nevyužity. Zkušenější
hosté šli v prvním poločase do vedení, OZT si šance nevytvářel. Po změ-

Období letních turnajů v malé kopané je definitivně pryč. Fotbalisté rozehráli
mistrovské soutěže.
Foto NN M. FRÝDL
ně stran Hruška trefil tyč a pak šel se k odraženému míči dostal Šindenikým neohrožován sám na hostují- lář a zvýšil vedení na 2:0. Hosté necího gólmana - bohužel ho jen nast- rezignovali a jejich aktivita jim vyřelil. Za zraněného domácího bran- nesla v 44. minutě snížení z penalty
káře zaskočil útočník Martin Hrubý za ruku v trestném území domácích.
(téměř před dvaceti lety působil jako Gól »do šatny« se projevil v úvodu
gólman v tehdejší Lokomotivě Be- 2. poločasu na hře domácích, která
roun) a udržel čisté konto.
(Mák) ztratila přesnost a efektivitu. Hosté si
Všeradice A - OZT B 4:0
vytvořili několik šancí. V 76. minutě
Třebaňská záloha bez posil z áčka se ale nejlépe zorientoval před branneměla šanci na úspěch.
(Mák) kou hostí Plánička a vstřelil uklidňující třetí branku.
Jiří KÁRNÍK
FK LETY
Rudná - FK Lety 1:6 (1:2)
Okresní přebor Praha-západ
Branky: Plánička 3, Šůra, Šturma,
FK Lety - Červený Újezd 3:1 (2:1) Kučera
Branky: Šůra, Šindelář, Plánička
Domácí začali utkání náporem Domácí hned po zahájení zatlačili hned v 5. minutě se ujali vedení. Hra
Újezd do defenzívy. V 1. minutě pro- se postupně vyrovnala, hosté se stále
váhal velkou šanci Šůra. Druhá při- více osmělovali a od 25. minuty ovšla v 6. minutě a zde se již nemýlil - ládli hru. Svoji převahu začali od 34.
1:0. V 36. minutě po rohovém kopu minuty vyjadřovat i střílením bra-

nek. Do přestávky otočili skóre a po
změně stran přidávali jeden gól za
druhým.
Jiří KÁRNÍK
SK KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
SKP Beroun – Karlštejn A 6:2
Branky: Štýbr, Lopušan
Karlštejnskému áčku se vstup do nové sezony nevydařil. Beroun už v
první polovině zápasu dal jasně najevo převahu a po přestávce zahájil exhibiční dobývání karlštejnské branky. Hosté tlaku domácího týmu nedokázali vzdorovat a výsledek pouze
zkorigovali.
Ondřej JAHELKA
Karlštejn A – Stašov 0:2
Ani v druhém zápase sezony se nedokázal karlštejnský tým prosadit.
IV. třída okresní soutěže
FK Svatá B – Karlštejn B 1:3 (0:1)
Góly: Vybíral, Kolařík, Cajthaml
Oproti svým kolegům z A-týmu si
hráči karlštejnského béčka vedli v
prvním zápase letošní sezóny o poznání lépe. Zásluhou Vybírala, Kolaříka a Cajthamla dokázali ve Svaté
dovést zápas do vítězného konce a
získat body.
Ondřej JAHELKA
Karlštejn B – FC Liteň 2:0
Branky: Drmla, Mako
Do přestávky se diváci branky nedočkali. V druhé polovině se Karlštejnští vyburcovali k aktivnější hře, která
přinesla ovoce. Ondřej JAHELKA
FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
FC Liteň – Mořina B 0:0
Bezbrankovou remízou skončilo
první utkání pro liteňské fotbalisty.
„Šance byly na obou stranách, ale
nám i soupeři chybělo štěstí v koncovce. Myslím, že obraz hry odpovídal začátku sezony, věřím, že náš výkon půjde nahoru,“ řekl liteňský hráč
Radek Šindler. Ondřej JAHELKA

Rozpis podzimních mistráků Řevnic a Zadní Třebaně
SK Řevnice A
2. 9. 17.00 Řevnice A – Hvozdnice
9. 9. 17.00 Velvary – Řevnice A
16. 9. 16.30 Řevnice A – Hořín
23. 9. 16.30 Řevnice A – Buchlovice
1. 10. 16.00 Hradištko – Řevnice A
7. 10. 16.00 Řevnice A – Nový Knín
15. 10.16.00 Vraný – Řevnice A
21. 10. 15.30 Řevnice A – Jílové
28. 10. 14.30 Mělník – Řevnice A
4. 11. 14.00 Řevnice A – Sp. Příbram
11. 11. 14.00 Vel. Dobrá – Řevnice A

SK Řevnice B
3. 9. 17.00 Vonoklasy B – Řevnice B
10. 9. 17.00 Řevnice B – Mníšek B
17. 9. 16.30 Všenory B – Řevnice B
24. 9. 16.30 Černošice – Řevnice B
1. 10. 16.30 Řevnice B – Choteč B
8. 10. 16.00 Lety B – Řevnice B
15. 10. 16.00 Řevnice B – Kazín B
22. 10. 15.30 Kytín – Řevnice B
29. 10. 14.30 Řevnice B – Čísovice
4. 11. 14.00 Klinec – Řevnice B

Karlštejn chce hrát »kraj«
JEDNÁNÍ BAFUŇÁŘŮ SE ZÚČASTNIL AGENT PAVEL PASKA
Karlštejn - Jednání fotbalových
funkcionářů, jehož se zúčastnil i
agent fotbalových hvězd Pavel Paska, se konalo v Karlštejně.
„Jednali jsme o tom, jak karlštejnský
fotbal více zviditelnit. Naše fotbalistky sice letos vybojovaly první ligu,
ale my bychom chtěli, aby i mužská
kopaná získala větší prestiž. Naším
přáním je, aby se u nás v budoucnu
hrála krajská I. B třída,“ uvedl karlštejnský starosta Miroslav Ureš s tím,
že Karlštejn by rád získal také nějakého fotbalového internacionála. Na
jednání bylo odsouhlaseno, že pro

letošní sezónu bude prioritní ženská
kopaná. O tom, jak vyzdvihnout karlštejnské fotbalisty, se bude znovu
jednat v příštím roce. „Jelikož naše
děvčata vybojovala první ligu, shodli
jsme se, že podpora ze strany obce i
sponzorů bude směrována především
jim. Neznamená to, že mužský fotbal
bude na druhé koleji. Obec schválila
finanční příspěvek i na podporu mužské kopané. Naším cílem je, aby se
náš fotbal dostal na úroveň jakou mají nyní například Černolice,“ dodal
karlštejnský starosta, který zároveň
trénuje B-tým. Ondřej JAHELKA

Ostrovan Zadní Třebaň A
2. 9. 17.00 OZT A – Králův Dvůr B
9. 9. 17.00 Tlustice – OZT A
16. 9. 16.30 OZT A – Karlštejn
24. 9. 14.00 Bzová B – OZT A
30. 9. 16.00 OZT A – SKP Beroun
7. 10. 16.00 Stašov – OZT A
14. 10. 16.00 OZT A – Hořovice B
21. 10. 15.30 Osek – OZT A
28. 10. 14.30 OZT A – Hýskov
4. 11. 14.00 OZT A – Neumětely
12. 11. 14.00 Újezd – OZT A

Ostrovan Zadní Třebaň B
3. 9 17.00 OZT B – Chyňava
9. 9. 17.00 Zdice B – OZT B
17. 9. 16.30 OZT B – Trubín
24. 9. 16.30 N. Jáchymov – OZT B
1. 10. 16.00 OZT B – Loděnice B
7. 10. 16.00 Svatá – OZT B
15. 10. 16.00 OZT B – Lužce
21. 10. 15.30 Tetín – OZT B
29. 10. 14.30 OZT B – Hýskov B
5. 11. 14.00 OZT B – Osov
11. 11. 14.00 Hudlice – OZT B
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