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Tři nezletilí kluci se na konci
prázdnin zpili do němoty
Poberouní - Hned tři ani ne patnáctiletí
chlapci se s prázdninami loučili za pomoci
alkoholu. Zpili se do němoty.
Jeden z kluků byl 1. září v bezvědomí převážen z Dobřichovic do motolské nemocnice, přivolaní policisté mu naměřili 2,5 promile
alkoholu v krvi.
Další dva hoši se opili hned den nato
v Černolicích, přičemž jeden z nich byl opět
v bezvědomí, druhý silně opilý. (lup)
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Cyklistka bez přilby a bez
světla málem přišla o život

Zadní Třebaň - Jezdit na kole bez přilby je
opravdu nebezpečné. Přesvědčila se o tom mladá cyklistka, která během posledního prázdninového týdne spadla v Zadní Třebani z kola.
Mladá žena jela v noci za deště bez světel a bez
přilby na hlavě, navíc pravděpodobně byla pod
vlivem alkoholu. Zhruba 200 metrů nad školou
havarovala, uhodila se do hlavy a upadla do bezvědomí. Přivolaná řevnická záchranná služba ji
odvezla s vážným poraněním hlavy do nemocnice
v Praze. „Kdyby měla přilbu, tak by se jí to nestalo. Vlastně to ale pro ni dopadlo dobře - máme
zkušenosti, že podobné pády na kole bez přilby
většinou končí smrtí,“ řekl šéf záchranky Bořek
Bulíček.
(lup)

U Berounky přibylo prvňáčků
CAPARTI MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ DNY NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Poberouní - První týden školy mají za sebou
žáci základních škol v dolním Poberouní. Do
lavic tam usedlo několik desítek prvňáků. V
Dobřichovicích, Řevnicích i Litni je jich více
než v loňském roce.
Do řevnické základní školy letos nastoupilo 42
prvňáků. „Je to podstatně více než vloni, kdy
jsme jich měli jen šestadvacet,“ uvedl ředitel řevnické školy Zdeněk Košťál.

ŠERMÍŘI V DOBŘICHOVICÍCH. Velké setkání šermířů se bude v půli září konat v areálu
zámku Dobřichovice. (Viz str. 4) Foto ARCHIV

Zvýšil se i celkový počet řevnických školáků.
„Máme jich 328, což je o 21 více než loni. Před
sedmi lety jsme jich měli jen 247,“ vypočetl Košťál. Dodal, že do Řevnic dojíždějí děti z Mořiny,
Zadní Třebaně, Svinař, Hatí a dokonce i Všeradic.
O necelou stovku více školáků mají v Dobřichovicích. „V letošním školním roce máme 421 dětí,
tedy o 16 více než vloni,“ uvedl Bohumil Stejskal,
ředitel ZŠ Dobřichovice. Otevřeny tu byly i dvě
třídy prvňáků. „V obou třídách máme po 27 dětech, je to o něco více než loni,“ řekl Stejskal. I
sem míří děti i z okolních obcí, nejčastěji ze
Všenor, Letů, Karlíka ale i Řevnic.
Výrazně vyšší je i počet liteňských prvňáků: „Loni jich do Litně docházelo třináct, nyní dvaadvacet,“ uvedla zástupkyně ředitelky Ema Malá.
Zatímco ve Středočeském kraji se počet žáků prvních tříd zvýšil jen mírně, okresy Praha-západ a
Praha-východ hlásí mnohem výraznější přírůstky.
„Nejvíce vzrůstá počet prvňáků právě v obcích
okolo Prahy,“ uvedl mluvčí Středočeského krajského úřadu Martin Kupka.
Většina škol už začala s přípravou vlastního vzdělávacího programu. Největší změny? „Učíme
angličtinu od první třídy, druhý jazyk od šesté třídy, předmět základy technického názvosloví v
sedmé třídě,“ uvedl řevnický ředitel Košťál.
Na všech školách si žáci mohou vybrat z mnoha
nepovinných předmětů a kroužků. „Připravili
jsme semináře z českého jazyka a matematiky,
sportovní oddíly. Z kroužků třeba hru na kytaru,
sborový zpěv, šachy. Celkem jich je asi patnáct,“
dodal Košťál. (Viz strana 2)
Pavla ŠVÉDOVÁ

ŠKOLA ZAČALA. Poprvé do školy se 4. září vypravily děti v celém poberounském kraji. Slavnostní přivítání čekalo caparty v Zadní Třebani.
(Viz strana 2)
Foto Romana SOKOLOVÁ

Martina Navrátilová bude
v Praze vystavovat obrazy
Řevnice, Praha - Řevnická rodačka a světoznámá tenistka Martina Navrátilová představí
v říjnu v Praze své obrazy.
Projekt nazvaný Výtvarný Grand Slam vznikal
šest let na kurtech grandslamových turnajů v
New Yorku, Melbourne, Paříži, Londýně, ale i v
Řevnicích. Plátna Navrátilové, která vytváří se
slovenským výtvarníkem J. Králíkem, vystaví
Kongresové centrum od 7. do 22. října.
(pš)

Přivezte knedlo vepřo zelo!
žádali Francouzi Karlštejnské

Karlštejn - Přivezte nám z Karlštejna knedlo
vepřo zelo! Takové měli přání obyvatelé francouzské obce Althene de Paluds, která se s
Karlštejnem již několik let druží.
„Poprosili nás, zda bychom mohli do Francie poslat sto porcí vepřové s knedlíkem,“ řekl karlštejnský starosta Miroslav Ureš. Podle něj se ve
francouzské vísce měla konat ochutnávka české,
italské, francouzské a bulharské kuchyně.
Oblíbené české jídlo ale nakonec do Francie
neputovalo. „Zjistili jsme, že to není možné dostat přes hranice. Navíc hotovky se musí podle
hygienických předpisů prodat do tří hodin,“ dodal
Ureš. Karlštejnští se pokusí dovézt svým přátelům žádanou pochoutku příští rok.
(pš)
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Pohádkové odpoledne se dětem líbilo
MATEŘSKÉ CENTRUM BROUČCI PŘIPRAVILO NA ZADNOTŘEBAŇSKÉM OSTROVĚ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Zadní Třebaň - Poslední prázdninovou sobotu patřil zadnotřebaňský Ostrov převážně dětem. Mateřské centrum Broučci zde uspořádalo pro malé i větší děti Pohádkové odpoledne plné soutěží a her.
Krásné slunečné počasí a bohatý
program nalákaly na hřiště přes 70
dětí a rodičů. Už zdálky byl vidět bílý stan s občerstvením a ozdobené
dětské hřiště, takže se zde neplánovaně zastavovali i kolemjdoucí.
„Tady bude nějaká akce pro děti?
Tak to přijdeme,“ slibovali ještě v
době příprav. První návštěvníci dorazili před druhou hodinou. A pak už
se hřiště zaplňovalo čím dál víc. Pořádající v pohádkových róbách dohlíželi na to, jak děti plní jednotlivé
úkoly - celkem jich bylo připraveno
osm. Holčičky si vyráběly korunky
pro princezny a navlékaly korálky,
pod slunečníkem měly možnost nechat se pohádkově nalíčit. Kluci zase
mohli střílet z luku pod vedením krále Jaroslava Matouška nebo si udělat
dřevěný meč. Kdo chtěl, maloval
pastelkami, fixami či temperami obrázky, jiný si zas mohl ustřihnout
bonbony pověšené na provázkách.
Mnohé děti zdobily foukacími fixami nejen bílá trička, ale i různé druhy oblečení, které měly zrovna na
sobě, z čehož asi neměly velkou radost jejich maminky....
I když odpoledne bylo pohádkové, v
maskách mnoho dětí nepřišlo, a tak

Děti si to na hřišti užily, poslední odcházely až v pět hodin. I jejich jménem děkujeme všem, kteří nám pomáhali - Petře Neubauerové Jaroslavu Matouškovi, tatínkům i všem
mladým holkám. Velký dík patří zastupitelům Zadní Třebaně za finanční
příspěvek.
Lucie PALIČKOVÁ

Svinařští opravují
školu i památky

Svinaře - Projekt, jímž se má zamezit vlhnutí bývalé školy, dokončuje svinařská radnice. V budově sídlí obecní úřad a školka.
„Stará kamenná budova trpěla vlhkem a proto dáváme kolem izolace a
trubky, aby vysychala. Práce trvaly
dva měsíce - dostali jsme na ně od
krajského úřadu 125 tisíc,“ řekl starosta Vladimír Roztočil. „Celková
cena však dosáhla 769 000 Kč.“
Další akcí ve svinařském katastru
je oprava drobných památek, soch a
křížků u cest. „Jde o sochu sv. Jana
a sv. Isidora, o zvoničku na Lhotce,
o kapličku »U kyselé vody« a kámen z vybombardované Staroměstské radnice,“ dodal starosta. (JoK)

KRÁL VYRÁBĚL MEČE. Pod dohledem »krále» Jana Paličky se děti učily
vyrábět meče.
Foto NN M. FRÝDL
porota v čele s králem odměnila tvarnice Blanka Hovorková-Maříkovšechny převlečené postavy malým vá. O zábavu se staral malý Mikuláš
dárkem. Nejvíce se všem líbil asi tří- Basika, když v přestávkách mezi
letý rytíř ve zbroji. Drobné dárky si převleky předváděl sám sebe.
pak odnesli i ti, kteří si vytáhli překvapení z kouzelných pytlíčků.
Zpestřením byla dětská módní přehlídka. Ručně vyrobené modely pro
děti zde ukázala hlavně Ivana Pezlo- TŘEBAŇSKÁ MÁLOTŘÍDKA PŘIVÍTALA SEDM PRVŇÁČKŮ
vá, šátky a doplňky k nim oděvní vý- Zadní Třebaň - S příchodem září nastalo další vítání. Děti usedly do
skončily školákům prázdniny. Ta- lavic se svými hračkami a plyšáky,
ké v zadnotřebaňské málotřídce se aby jim nebylo smutno, prvňáci dov pondělí 4. září zahajoval nový stali malé dárečky. Nejdřív se předškolní rok.
stavila učitelka Monika Mazúrová.
Ráno se na prostranství před školou „Určitě znáte tanec mazurku, má
shromáždili všichni zúčastnění - mí- jméno jako já,“ řekla a dětem slíbila,
stní učitelky v čele s ředitelkou Bo- že je mazurku naučí tancovat. Každý
ženou Musilovou, starosta Zadní školáček pak ostatním řekl, jak se
Třebaně Lubomír Schneider, někteří jmenuje, a přidal pár vět o tom, co
rodiče a samozřejmě děti, mezi nimi ho baví a co zažil o prázdninách.
sedm nových prvňáčků a dva noví „Já rád žehlím kapesníky,“ rozesmál
třeťáci. Ti starší, kteří už do školy všechny druhák Adam Musil. Jediný
chodí déle, zazpívali nejmenším pís- kluk v první třídě Dan Sedláček zase
ničku, ředitelka pak všechny po prá- vzpomínal, jak byl o prázdninách na
zdninách přivítala. „Doufám, že se motokárách. „A už jsem si dvakrát
tu našim novým kamarádům bude lí- vyrazil zub," dodal nakonec.
bit, v tom jim můžeme my ostatní Na závěr k dětem promluvil také stapomoci,“ řekla Musilová.
rosta Schneider. První den byl veseV 1. a 2. třídě, které jsou spojené v lý a krátký. Přejeme dětem, ať se jim
Já a můj psí kamarád Filip při odpočinku.
jednu stejně jako 3. a 4. třída, poté ve škole líbí. Lucie PALIČKOVÁ
Foto Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň o

Rád žehlím! hlásil Adam
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Osel byl prima, než se urazil - nekrmilo se dostatečně rychle.
Foto Hana TUČKOVÁ, Zadní Třebaň

Pelikán hlídal vstup na pláž, ne každému se podařilo kolem něj projít.
Foto Hana TUČKOVÁ, Zadní Třebaň

LÉTO SE ZVÍŘATY. Do soutěže NN nazvané Léto se zvířaty, která měla uzávěrku na konci srpna, doputovaly posladní snímky. Ze čtrnácti fotografií, které
jsme obdrželi, teď speciální porota vybere tři, jejichž autory oceníme tričkem, lahví řeckého vína a CD písniček z původního muzikálu Noc na Karlštejně.
Vítězné fotografie otiskneme v příštím čísle.
(mif)
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Tečku za festivalem vín udělal muzikál
POSLEDNÍ DVĚ PŘEDSTAVENÍ NOCI NA KARLŠTEJNĚ V MNÍŠKU VIDĚLO BEZMÁLA DEVĚT SET DIVÁKŮ

Mníšek pod Brdy – První dva zářijové večery se na nádvoří zámku v
Mníšku hrál muzikál Noc na
Karlštejně. V sobotu se na zámku
také konal historicky první Mníšecký festival vín, pořádaný Klubem přátel dobrého vína.
Nezapomenutelný zážitek a skvělou
podívanou přivezli do Mníšku řevničtí ochotníci a profesionální herci.
Muzikál Noc na Karlštejně v režii
Miloslava Frýdla bavil po dva večery skoro devět stovek diváků.
Byla to nádhera! Herci sršeli vtipem,
scény vylepšovali vlastními dovětky,
hráli pro diváky i sami pro sebe a
všichni si to užili. Publikum jim náležitě oplácelo. Bouřlivé reakce, potlesk a ovace nebraly konce. Písničku Hoja hoj si v závěru večera zazpívali doslova všichni. Byl to herecký
a divácký koncert, o kterém si Mníšečtí povídají ještě dnes.
Sobotní Noc na Karlštejně byla zároveň vyvrcholením Mníšeckého festivalu vín. Ten připravil Josef Vítek,
který je v Mníšku předsedou Klubu
přátel dobrého vína. Klub vznikl
před dvěma lety a sdružuje lidi, kteří
se chtějí dozvědět něco zajímavého o
víně, bavit se a také víno ochutnávat.
Pavla Švédová a Pavel Vítek v muzikálu Noc na Karlštejně.

Festival vín zahájil senátor Jiří
Oberfalzer.
Foto Petr KADLEC

Na začátku festivalu přivítal návštěvníky Jan Rosák: „Jednoho lednového
večera mi přišla esemeska: Právě
jsme založili KPDV. Jsi členem a
máš číslo 007, psala mi manželka.
Co to proboha je, ptám se, ale to číslo 007 mě nadchlo.“
Takhle nějak vznikal Klub přátel dobrého vína, jehož členem je i senátor
Jiří Oberfalzer. I on přijel pozdravit
návštěvníky festivalu. Divákům připomněl mezníky v historii vinařství
v Čechách a popřál všem, aby jim
vždy každý nalil jen čistého vína.
Pak se koštovalo, bylo veselo a milo.
Vydatně k tomu napomáhala kyjovská cimbálovka i slunečný den. Děti
si přišly taky na své. Ve výtvarné
dílně Marušky Sadilové a Kateřiny
Typlové si vyráběly větrníky, korále,
kytičky, čelenky a další dílka.

A jak se líbil festival hlavnímu organizátorovi? „Chtěl jsem přiblížit lidem v okolí Mníšku produkci českých vinařů ve srovnání s ostatním

Foto Petr KADLEC
světem a vytvořit příležitost pro setkání a pobavení lidí. A to se, myslím,
povedlo,“ řekl Josef Vítek.
Jana DIGRINOVÁ

Co všechno si můžeme dovolit? vyzvídali herci

Mníšek pod Brdy - Více než čtyři sta padesát diváků sledovalo 2. září na
nádvoří mníšeckého zámku derniéru muzikálu Noc na Karlštejně.
„Co všechno si můžeme dovolit?“ vyzvídal před začátkem na režisérovi
Miloslavu Frýdlovi představitel arcibiskupa Petr Říha. Mezi herci panovala nervozita. Ne proto, že se jednalo o derniéru, ale protože představitel
císaře Karla IV. Vladimír Čech se toulal kdesi v Křivoklátských lesích.
Začalo se proto s mírným zpožděním. I když režisér nedovolil hercům
popustit příliš uzdu improvizaci, právě Čech se pustil na tenký led. V závěrečné scéně totiž navzdory scénáři nejprve nedovolil ženám vstoupit na
hrad. Přesvědčilo ho až publikum. Tečkou za vydařeným muzikálovým
představením byla oslava narozenin herce a mníšeckého občana Jana
Rosáka. Jemu Věra Hrubá, jedna z členek »fraucimoru«, upekla nádherný
dort ve tvaru ženských ňader. „Takové u vás v Bavořích nemají,“ usmívala
se Hrubá v narážce na Rosákovu roli vévody bavorského. (pš)

Rosák: Chtěl bych hrát purkrabího! A nebo Ofku

ZNÁMÝ MODERÁTOR O ROLI V MUZIKÁLU NOC NA KARLŠTEJNĚ: HRÁLO SE MI DOBŘE, UŽÍVAL JSEM SI TO
Mníšek pod Brdy - Na mníšeckém
zámku se 2. září konalo poslední
představení muzikálu Noc na
Karlštejně. Užili si je nejen diváci,
ale i herci. Hráli s velkou chutí, dialogy vylepšovali vlastními bonmoty, jako by se s každou scénou
doslova loučili. A diváci jim za to
opláceli. Salvy smíchu střídaly salvy smíchu. Hlediště zpívalo spolu s
herci známé písničky, děkovačka
nebrala konce. Po představení
jsem požádala Jana Rosáka, který
si doslova zařádil v roli vévody bavorského Štěpána, o rozhovor.
Hrál jste v sedmi představeních
dobřichovických, dvě jste odehrál v
Mníšku pod Brdy, kde jste doma.
Jak se vám tu na nádvoří hrálo?
Tady jsem měl větší pocit zodpovědnosti. Tušil jsem, že mě uvidí daleko
víc mých »krajanů« a taky to byla
více méně moje »vina«, že se muzikál na Mníšku hrál. Na nádvoří zdejšího zámku je divadelnější prostředí.
Prostor je uzavřenější, je tu bližší

SOUBOJ HVĚZD. Dva z hlavních protagonistů muzikálu Noc na Karlštejně
- Jan Rosák v šermířském souboji s Pavlem Vítkem.
Foto Petr KADLEC

kontakt s divákem. Měl jsem větší
obavy než v Dobřichovicích, ale nakonec vše dobře dopadlo a publikum
bylo skvělé. Hrálo se mi opravdu
dobře, užil jsem si to.
Kdyby se muzikál hrál v budoucnu
znovu, o kterou roli byste stál?
Bylo by jich víc. Určitě bych si rád
zahrál purkrabího - komediální role
mi sedí. Ale musím říct, že Karel
Král zahrál Ješka z Vartemberka moc
pěkně a já jsem se opravdu bavil.
Nebo co třeba Ofku? Ta byla taky
skvělá.
Jak se vám spolupracovalo s režisérem a jak se díváte na možnost další
spolupráce?
Upřímně řečeno pro mě už začala.
Přišel jsem za Mílou Frýdlem a navrhl mu, abychom si společně zahráli Tři mušketýry. Nápad se líbí i Vladimíru Čechovi. Vidím už jen jeden
problém. Nejspíš se poperem o statného Porthose - kandidátů na tuto roli je v souboru hned několik.
Jana DIGRINOVÁ
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Kouzelník předváděl zmizení hodinek
NA FESTIVALU CESTY V ŘEVNICÍCH ZAHRÁLY KAPELY ORKUS, ŽLUTEJ PES I LETY MIMO

Řevnice - Potřetí se před řevnickým Zámečkem konal festival
Cesty, který pořádá místní radnice
společně s pražským magistrátem.
Termín tradičně připadl na poslední víkend před začátkem školního roku.
Na sluncem prozářeném prostranství
se 2. září po poledni začali scházet
první hosté. K poslechu vyhrávalo
několik kapel, které na pódiu představoval senátor Jiří Oberfalzer, jenž
se zhostil role moderátora. Zatímco
dospěláci posedávali na trávě nebo
se osvěžovali pivem, pro menší náv-

vám bude hodit,“ lákal na své vystoupení kouzelník, který zvědavým
divákům ukázal třeba to, jak je možné nechat zmizet hodinky.
K večeru se na pódiu představily i
kapely Orkus, Žlutej pes či Lety mimo.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Tipy NN

V zámku budou
hrát romské kapely
Dobřichovice – Podruhé si v Dobřichovicích dají sraz romští muzikanti. Romský festival se v areálu
dobřichovického zámku koná poslední zářijovou sobotu.
Na festivalu romské hudby, který
vypukne v 17 hodin, uslyšíte tradiční romskou hudbu, ale i progresivní
romské kapely například skupinu
hip-hop Gipsy. Zahrají známé soubory Kale či Terne Čhave z Hradce
Králové. „Návštěvníci budou moci
ochutnat i speciality romské kuchyně,“ uvedla jedna z organizátorek
akce Andrea Hrubá. Připravena je
také výstava fotografií. Vstupné na
akci je 99 korun.
(pš)

Kina v okolí

KINO LITEŇ

16. 9. 18.00 AUTA
23. 9. 18.00 SCARY MOVIE 4

KINO MÍR BEROUN
11. 9. – 13. 9. 17.30 (St 18.30) PIRÁTI
Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO
MUŽE
12. 9. 20.30 ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ
14. 9. – 20. 9. 17.00, 19.15 a 21.30
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
18. 9. 13.45 DOBA LEDOVÁ 2
21. 9. – 25. 9. 17.30 (Čt 18.00, Ne-Po
20.00) ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
21. 9. 15.30 TRISTAN A ISOLDA
21. 9. – 25. 9. 20.00 (Čt 20.30, Ne-Po
17.30) SKY FIGHTERS: AKCE V
OBLACÍCH
22. 9. – 24. 9. 15.30 GARFIELD 2

KINO MNÍŠEK POD BRDY
13. 9. 19.00 SAW 2
16. 9. 16.00 a 18.00 DIVOČINA
20. 9. 19.00 ZEPTEJ SE PRACHU
22. 9. 19.00 MEXICKÁ JÍZDA
23. 9. 19.00 KACHNÍ SEZÓNA

CLUB KINO ČERNOŠICE
12. 9. 20.00 ŠIFRA MR. LEONARDA
19. 9. 20.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ
24. 9. 16.00 SUPERMAN SE VRACÍ

Na Letorostech
zazpívá Plíhal i Bende
Beroun – Country, folk i rock
bude znít na festivalu Berounské
Letorosty, který se 16. září koná
v Autocampu Na Hrázi.
Během dne zahrají a zazpívají
Ozzy Osbourne revival, Čankišou,
Karel Plíhal, skupina Blue Efect
Radima Hladíka, Žlutý pes,
Čechomor, Petr Bende a další.
Vstup na akci, kterou pořádá
nadační fond Letorosty v čele se
senátorem Jiřím Oberfalzerem, je
150 Kč. Výtěžek koncertu bude
věnován Integračnímu centru
Klubíčko Beroun. (pš)

Na festivalu Cesty si návštěvníci mohli zahrát šachy s členy řevnického šachového oddílu.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
štěvníky tu byl skákací hrad. Prckové v něm řádili o sto šest. Starší
zkoušeli horolezeckou stěnu, ti zkušenější si zase mohli zahrát šachy. U

několika stolečků jim byli zdatnými
soupeři řevničtí šachoví mistři v čele
se sourozenci Paukertovými.
„Teď se můžete naučit něco, co se

Alotria se přestěhovala
SETKÁNÍ ŠERMÍŘŮ SE POPRVÉ KONÁ V DOBŘICHOVICÍCH

Dobřichovice - Černošická Alotria
- třetí ročník setkání skupin historického šermu - se letos poprvé nebudou konat »doma«, v Černošicích. Pořadatelé našli azyl v areálu
zámku Dobřichovice.
Milovníci historie a šermířských
soubojů si přijdou na své 16. září od
13.00 do 22.00 hodin. V té době pro
ně bude v dobřichovickém zámku
připraven bohatý stylový program.
„Uvidíte barbary, rytíře, lapky, piráty, mušketýry, šermíře i šermířky v
podání 13 skupin historického šermu

z celé České republiky,“ uvedl jeden
z pořadatelů akce Josef Kutílek.
Chybět nebudou legendární Burdýři
z Prahy, či unikátní dámská šermířská skupina Reginleif z Černošic,“
dodal. V doprovodném programu,
diváci uslyší keltské balady v podání australské zpěvačky Beth A. Cooper, připraveno bude dobové tržiště
či historické hry pro děti. Akce bude
zakončena ohňovou show.
„Vstupné je 80 Kč, pro mládež polovic. Děti do výšky meče neplatí nic,“
láká Kutílek.
Miloslav FRÝDL

* Kapely Lokomotiva Planet a Bitter Blue zahrají 15. 9. od 20.30 v
černošickém Club Kině.
(pš)
* Jan Vyčítal a skupina Greenhorns
zahrají 15. 9 od 20.00 v pivovaru Berounský medvěd.
(pš)
* Koncert rockové skupiny Tři sestry s předkapelou Doktor P. P. se koná 15. 9. na zámku v Králově Dvoře.
Vstupné 130 Kč.
(pš)
* Česko-italská hardrocková skupina vystoupí 16. 9 od 20.30 v černošickém Club Kině.
(pš)
* Posvícenská zábava se koná 16.
září ve Svinařích. V hostinci U lípy
bude od 20.00 hrát skupina Gong.
Vstupné 60 Kč.
(mif)
* Třetí ročník setkání s jarmarkem a
řemeslníky nazvané Křivoklátské
panování se uskuteční 16. září na
hradě Křivoklátě.
(pš)
* Pěkná hodinka se koná v pondělí
18. 9. ve svinařské hospodě U lípy.
Od 17.00 bude vyhrávat kapela Třehusk.
(mif)
* Zatancovat si při písničkách vybíraných Dj Bundou můžete 22. 9. od
20.00 v Club Kině Černošice. (pš)
* Festival divadla, hudby a filmu
Štrůdl se koná 22. a 23. 9. v Mníšku
pod Brdy.
(pš)
* Vernisáž výstavy kreseb Věry
Hainzové – Dobřichovice a Brunšov
s tématikou dobřichovických vil bude zahájena v dobřichovickém Fürstově sále 23. 9. od 17.00.
(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)

Loutku od Renertové má i královna
VÝSTAVA ŘEVNIČANKY V MNÍŠECKÉM ZÁMKU SLAVILA VELKÝ ÚSPĚCH

Mníšek pod Brdy – Déle než měsíc
mohli návštěvníci zámku v Mníšku pod Brdy vidět výstavu dekoračních loutek a tapiserií řevnické
výtvarnice Dáši Renertové. Pro
velký zájem byla výstava o 14 dní
prodloužena.
„Krásné, plné něhy a pohlazení.
Chtěli bychom si odnést skoro všechno. Odnášíme si krásnou vzpomínku.“ Tohle je jeden ze vzkazů, který
si přečte Dáša Renertová ve svých
Pamětních listech. Slova o kráse se v
nich skloňují ve všech pádech. Děti
ovšem mnohdy vystačily se slovem
super. Super Baba Jaga. Super Zlatovláska! Super vodník… Jedna maminka napsala: „Moc se nám to líbilo. Andrejce se chtělo čůrat a Anetka
chrochtala. Nejlepší je Zlatovláska a
Zubejda.“
Ve vzkazech však zazněla i výtka:
Proč se Jaro neusmívá? Je to pravda.
Loutky jsou pěkné, ale melancholické. Co vy na to paní Renertová, budou se vaše loutky někdy usmívat?
„Když nemám kamaráda, tak si ho
udělám. A dělám ho často ve chvíli,

Dagmar Renertová se sochou Zimní
královny. Originál autorka věnovala
muzeu v Odensee, rodišti H.Ch. Andersena.
Foto ARCHIV

kdy mi není do smíchu. Sama jsem
slyšela od lidí, že loutky nejsou
veselé. Dávám jim zapravdu. Napravím to, budu dělat veselé loutky.“
Výtvarnici potěšilo, že o její výstavu
byl velký zájem. Jak sama říká, na
zámku zapustila kořeny a myslí si,
že na věčné časy. Moc ráda by připravila něco dalšího. „Dám si dvě
decinky vína a přečtu si vzkazy od
návštěvníků. Bude to pro mě vodítko, jak dál,“ říká.
Dílo Dáši Renertové slavilo úspěch i
za hranicemi. Aranžér královského
dvora v Kodani ji pozval do Dánska.
Byly zrovna Velikonoce a ona si vymýšlela z vajíček postavičky Andersenových pohádek. Moc se jim to líbilo, hlavně proto, že se vrhla na »jejich« Andersena. Jednu postavičku
má i dánská královna.
A co ji v poslední době nejvíce oslovilo? „Moc se mi líbila Noc na
Karlštejně, kterou jsem viděla právě
na Mníšku. Amatéři nebyli horší než
profesionálové. Báječně hrála koza.
Báječně hrála husa. To všechno k
tomu patří!“
Jana DIGRINOVÁ
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Nejdříve páčil zámek,
pak vyrazil přední okno
Osov - V době od 28. do 29. srpna
došlo v Osově k vloupání do osobního
automobilu Peugeot 306.
Zatím neznámý nenechavec se u vozidla
zaparkovaného před rodinným domem
nejprve pokusil vypáčit zámek a když se mu
to nepodařilo rozbil skleněnou výplň
předních dveří. Poté zevnitř Peugeotu
odcizil autorádio a ledvinku s osobními
věcmi. Zloděj svým jednáním způsobil
škodu 12.900 korun. V. BENEDIKTOVÁ

Ožije Višňovka hudbou?
Vinařice - O uspořádání koncertu ve
vinařické Višňovce přemýšlí starosta
Petr Podubecký.
„Kdo na Višňovku přijdelituje, že je
nevyužitá,“ stěžuje si Podubecký. „Byl jsem
teď na dovolené se skupinou Greenhorns a to
je muzika, která by lidi přitáhla. Ale je to jen
nápad,“ krčí rameny Podubecký.
(JoK)

Rodiče byli za »šoumeny«
S PRÁZDNINAMI SE LOUČILI NA VIŽINĚ I V MALÉM CHLUMCI
Vižina - Poslední prázdninovou
sobotu si děti z Vižiny a jejího okolí
užily hodně zábavy a legrace. Obecní
úřad společně s podbrdským pozval
na tento den zpěvačku Inku
Rybářovou a klauna Denderybku
s programem Podzimní hody.
Veselé a rytmické písničky vhodné k tanci
zvedly ze židlí nejen děti, ale i rodiče a
mnohdy i prarodiče. Počasí jakoby bylo
objednáno, a tak se sešlo na vižinském
hřišti na 150 lidí. Proběhla pěvecká soutěž
Superstar, soutěž o nejsmutněji zazpívanou
písničku Pec nám spadla, tatínkové
soupeřili v soutěži o největšího šoumena a
bojovalo se o domeček Boba a Bobka.
Tancoval se rokenrol, twist, mašinka, klaun

Denderybka vymýšlel taneční kreace a děti
ho napodobovaly - bylo to zkrátka prima.
O přestávce děti dostávaly zákusky na dobití
energie a po vystoupení si opékaly buřtíky
na ohníčku. A co na to děti?
Martin Chvojka z Osova: „Mně se líbil
klaun. Byl vtipný, dělal zábavu. Písničky
Inky byly hezké.“
Vojta Fiala z Vižiny: „Já měl největší radost,
když mě Inka vybrala s několika dětmi do
soutěže Superstar. A taťka vyhrál soutěž
o nejlepšího šoumena.“
Šárka Beková z Kladna: „Inka se mi moc
líbí, ve škole se učíme její písničky a tak
jsem byla ráda, že jsem ji mohla vidět. Měla
krásné šaty.“
Loučení s prázdninami proběhlo ve stejný
den i na Loužku v Malém Chlumci. Děti a
rodiče si společně opekli buřty a po setmění
se pro děti konala noční bojovka se
strašidly, strašidelnými úkoly a sladkými
odměnami.
(jf, lk)

Divadlo s pávy »vlétlo«
přímo mezi přihlížející

VZH RU NA DRAKA. S klasickou
pohádkou
o princi Bajajovi se na
Všeradování představilo divadlo
Studna.
Foto NN J. KOZÁK

Všeradice – Areál čtyřkolové dráhy
U Bobeše se v poslední sobotu
letošních prázdnin proměnil v arénu
plnou muziky a zábavy pro velké i
malé.
Svými hudebními a soutěžními bloky
vévodila programu skupina Ponožky pana
Semtamťuka. V soutěžích pivních svůj um
předvedly dámy i pánové a pro děti byla
připravena lanová dráha i skákání v pytli.
Netradiční pohádku s drakem a princeznou
zahrálo Divadlo Studna a se svým dalším
originálním vystoupením s pávy „vlétlo“
přímo mezi diváky.
Záštitu nad Všeradováním převzal poslanec
Jan Schwippel. „Mám rád akce, kde se sejde
celá rodina,“ prohlásil Schwippel.
(rk)

PÍSNIČKY A SOUT ŽE. S prázdninami se
rozloučili ve Vižin na fotbalovém hřišti
písničkami Inky Rybářové a sout žemi
klauna Danderybky.
Foto R. KOČOVÁ

Hola, hola, ta naše
škola už zase volá!
Ano, je to tak. Prázdniny definitivn
skončily a ze škol a školních lavic se znovu
ozývá d tský smích a křik.
V osovské škole přivítala 4. září paní
ředitelka J. Hanousková pedagogický
sbor, rodiče a 74 d tí, z toho 15 prvňáčk .
V mateřince přivítali 15 d tí a 6 nováčk .
Letošní školní rok op t přináší n co
nového. Žák m 3. a 4. třídy v rozvrhu
přibyla jedna vyučovací hodina a
současn se začíná s výukou anglického
jazyka již ve 3. ročníku.
Školní družina nabízí zájmová odpoledne:
veselé pískání v pond lí, dramatika
v úterý, keramika ve středu, výtvarné
činnosti ve čtvrtek a sportovní činnosti
v pátek.
Op t
budeme
p oř ád at
n k oli k
mimoškolních akcí pro d ti i pro dosp lé.
Takže hrr do práce!
Přejeme d tem, aby je učení bavilo a do
školy se t šily, paní učitelkám pevné nervy
a stále dobrou náladu. I když ta nálada
byla už trošku pokažená. B hem prázdnin
se totiž z d tského pískovišt na školní
zahrad ztratila ochranná síť. Úplnou
náhodou byla objevena rozstříhaná
v parku. Kdopak ji asi potřeboval na
branky?
(sk)

Turisté končili u rozhledny
Chlumec - Ukončení letního provozu
rozhledny na Studeném uspořádali
chlumečtí turisté.
„Nejdříve se konal menší výšlap,“ říká Martin
Němec. „Šlo deset lidí a pět dětí. A odpoledne
jsme poseděli u rozhledny, kde se sešlo
kolem stovky lidí.“ Rozhledna bude nyní
otevřena jen o svátcích.
(JoK)

Naše noviny 18/06

PROVAS, strana 6

Hostomice budou vracet tři milióny dotace
STAROSTOVÉ PODBRDSKA PROZRAZUJÍ CO SE JIM POVEDLO NEBO NEPOVEDLO

Podbrdsko - Který ze starostů bude „Neúspěch? Vyčištění místního rybníka,“ 3 milióny z dotace na čističku a kanalizaci,
opět kandidovat a co se komu povedlo? odpovídá bez přemýšlení starostka. „Nese- která měla být hotová v 1997, ještě za
V minulém čísle jste četli vyznání hnali jsme peníze. A teď budeme vracet ještě předchozího starosty.“
Josef KOZÁK
prvních čtyř, dnes pokračují další.
První volební období má za sebou vižinský
první radní Václav Císař a chystá se na další.
„Vybudovali jsme dětské hřiště a
pokračujeme ve stavbě sportovního areálu.
Ale hlavní je, že se obec zviditelnila. I taková
malá obec dovede žít. Obnovili jsme Máje,
uspořádali setkání rodáků a pravidelně
pořádáme hry pro děti.“ V dalších letech chce
starosta Císař pokračovat vodovodem a
v budoucnosti vybudovat i kanalizaci.
Na pozici první dámy končí letos Alena
Přívorová z Hostomic.
„Jsem na devátém místě kandidátky,“ říká
starostka města. „Kandidátek je celkem šest,
takže jsem spíše do počtu. Ale i kdybych se do
zastupitelstva dostala, o funkci starostky se
ucházet nebudu. Za osm let toho mám dost.“
Za hlavní úspěchy považuje Alena Přívorová
opravu komunikací, rekonstrukci školky a
rekonstrukci veřejného osvětlení. V Bezdědicích opravili hráz rybníka a v Radouši zase
můstek u požární nádrže.

Turisté vyšli na Bacín
Chlumec - V sobotu 2. září vyrazili turisté
z Chlumce a okolí - bylo jich 8 - také
n kam jinam, než jen do hlubokých
brdských lesů. Jejich cílem byl nejvyšší
vrchol pahorkatiny mezi Berounkou a
Hřebeny - vrch Bacín vysoký 499 m,
o kterém se píše, že byl kontinuáln osídlen
minimáln 13 tisíc let.
Sraz byl v Litni na nám stí, odtud se šlo
přes Mramorový vrch lesem.
Všude jsou nádherné výhledy!
Na Bacín se musí přes pole a pak houštím
k posvátnému jezírku, kde byla přestávka
a pak na zarostlý vrchol a dolů do Vinařic.
Z Vinařic přes bedlami porostlý kopec
rovnou na Všeradování. Po besed
s panem poslancem Schwipplem (probíral
se stav rozhledny na Studeném vrchu) se
šlo na ob d do restaurace a pak přes
Podbrdy kolem Karpat na Knížecí a do
Muchova.
Martin N MEC

PRVŇÁCI. Patnáct žáků 1. třídy přivítala osovská škola.

Foto S. KOCMANOVÁ

Osov na Všeradice A neměl o gól
VŠERADICKÉ TÝMY BODOVALY V OBOU PODBRDSKÝCH DERBY
Osov – V derby třetí třídy podlehl Osov 10.9. Všeradice B - Vižina 4:1 (2:0)
Branky: And l, Hruška, Vitner, Stegműller - Novák
všeradickému áčku.
„Udělali jsme chyby,“ řekl kapitán Pepřica.
Kdy a kde hrají příště
Vítězně skončilo i derby všeradického béčka
s Vižinou.
(JoK) 16.9. (16:30) Osov - Zdice B
16.9. (10:15) Vižina - Tmaň
Další výsledky:
17.9. (10:15) Cembrit B - Všeradice
2.9. Osov - Všeradice 2:3 (0:3)
17.9. (14:00) Nižbor B - Všeradice B
Branky: Macho, Routa - Eliášek, Mackovič,
Linhart

2.9. Vižina - Nižbor B 4:6 (3:2)
Branka: B lohlávek 2, Novák, Blovský.

9.9. Všeradice - Hudlice 3:1 (1:1)
Branka: Linhart 2x, Mackovič

10.9. Chyňava - Osov 2:0 (0:0)

23.9. (16:30) Mo ina - Vižina
24.9. (16:30) Trubín - Osov
24.9. (16:30) Hýskov - Všeradice
24.9. (16:30) Chrustenice - Všeradice B
Žáci
16.9. (14:30) Osov - Žebrák
23.9. (14:30) Tlustice - Osov

Kozy chová pro zdraví, pro radost a na drbání
PROVAS P EDSTAVUJE ZAJÍMAVÉ KONÍČKY LIDÍ Z NAŠEHO REGIONU - JAN TARANT ZE VŠERADIC
Všeradice - V dnešním vydání Provasu
vás seznamujeme s dalším člověkem
z Podbrdska a jeho koníčkem. Jan
Tarant ze Všeradic chová pro zábavu
husy, daňky a kozy. Jedna z nich byla
k vidění i v úspěšném muzikálu
letošního léta - v Noci na Karlštejně.
„Je to opravdu jen koníček,“ směje se
všeradický Jan Tarant. „Mou profesí je práce
pro manželku a její lékárny. Zvířata chovám
pro zábavu a také na zpestření jídelníčku. Nic
není načerno, ale s oficiálním požehnáním
veterinární správy.“
Jan Tarant vyrábí kozí sýry, které pak rozdá
přátelům, stejně jako kozí mléko a maso. Dělá
to pro zdraví a pro radost. Na jeho panství je
možno vidět klasické bílé kozy a černé
kamerunské. Ty však má - jak s oblibou

zdůrazňuje Tarant - na drbání. Mláďata
sehnal z plzeňské a pražské zoologické
zahrady a z hodonínského zooparku.
Celkem se na jeho pozemku prohání kolem
20 koz, 5 psů, 2 kočky, husy a divoké kachny.
Ozdobou zahrady jsou však dva daňci a také
6 danělek a dvě letošní mláďata.
Jan Tarant je členem obecního zastupitelstva
a chystá se i do podzimních voleb. Avšak
starostu určitě dělat nebude - na to nemá čas.
Těší se na další masopustní vlak a na další
účinkování svých zvířat v divadelních hrách.
„Už jsme o tom mluvili s režisérem,“
prozrazuje všeradický chovatel. J. KOZÁK
TROJICE. Koza Líza s hereckým partnerem
z muzikálu Noc na Karlštejn A. Skutilem a
majitelem J. Tarantem. Foto NN J. KOZÁK
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Opravy jsou nekvalitní a pomalé!

DOBŘICHOVICKÝ STAROSTA NENÍ SPOKOJEN S FIRMOU, KTERÁ REKONSTRUUJE STŘED »JEHO« MĚSTA
Dobřichovice - Na kvalitu i rychlost rekonstrukce dobřichovické Palackého ulice si stěžuje tamní radnice. Po firmě žádá nápravu.
Českobudějovické pozemní stavby neprovádí opravu Palackého ulice vedoucí od dobřichovického

Z našeho kraje

* Dvojí výročí slavného rodáka Karla Havlíčka
Borovského, který se narodil před 185 lety a od
jehož úmrtí letos uplynulo 150 let, si počátkem
září v Havlíčkové Borové připomněli i členové
Dělnické besedy Havlíček z Řevnic. V průvodu
kráčela borovská mládež, myslivci, hasiči, sportovci v čele s dechovkou. Během slavnosti byla
pokřtěna i kniha Havlíčkových Epigramů. (pš)
* Začátečnický kurs francouzštiny pro dospělé
se koná v MěKS na Vráži. Informační schůzka se
uskuteční 14. 9. od 19.00 v kulturním středisku na
Vráži. Informace na tel.602 200 817, e-mail kultura@mestocernosice.cz.
Pavel BLAŽENÍN
* Na první prázdniny se dobřichovičtí školáci
mohou těšit hned v září - poslední zářijový pátek
totiž mají ředitelské volno.
(pš)
* Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
se v Hlásné Třebani koná 16. 9. „Nebezpečný
odpad se bude vybírat za obecním úřadem od 9 do
10.00. Pak se přesuneme na Rovina, kde budou
moci odpad lidé přivézt od 10.15 do 11.15,“ řekla
tajemnice úřadu Ilona Gartová.
(šm)
* Jeden z účastníků festivalu Řev Řevnice si při
programu vážně zranil rameno. Přítomní dva zdravotníci, kteří neměli potřebné vybavení ani sanitku, si s ním nevěděli rady, tak museli nakonec
zavolat řevnickou záchranku. „Na takových akcích by měla být sanitka, kdyby se stalo něco vážného,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček.
(lup)
Helena Pelikánová wrote
* Po úspěchu »vánočního večírku« se na zadnotřebaňském Ostrově rozhodli uspořádat další poveselení v podobném duchu. Mělo by se konat v
říjnu.
Helena PELIKÁNOVÁ
* Zahájení tanečních kursů pro dospělé se v
MěKS Černošice na Vráži koná 8. 10. od 17.30.
Kontakt 603 462 776.
Miloš CHROUST
* Osobní auta Nissan Patrol a Škoda Felicia se
střetla v Řevnicích před pneuservisem U Králů 1.
9. po 16. 00. Při nehodě se nikdo nezranil, ale stav
vozů si vyžádal protipožární zabezpečení. Oba
řidiči byli z okresu Praha západ.
(vš)
* Z vozu značky Škoda Felicia kombi, které stálo
zaparkované před domem majitele v obci SvinařeLhotka, zmizelo v noci ze 27. na 28. srpna autorádio poněkud kuriózním stylem. Poberta vysadil
u auta přední sklo, vyndal z palubní desky rádio
zn. Panasonic v ceně 4 500 Kč odnesl je. Sklo - jehož cena byla mnohem vyšší - opatrně opřel o automobil a odešel.
(šm)

kruhového objezdu k mostu kvalitně. Tvrdí to starosta města Michael Pánek.
„Máme na místě stavební dozor. Mnoho věcí je
uděláno nekvalitně. Jsou tam například křivé oblouky, dlažba,“ vypočítává Pánek. Ten se proto sešel se zástupci firmy a své připomínky sdělil.
„Jednáme s nimi už měsíc o výrazném zlepšení.
Zatím se ale nic nevyřešilo. Necháme jim práce
předělat,“ tvrdí Pánek s tím, že se jedná asi o 50
metrů chodníku. Jinou firmu prý nemůže na místo
povolat. Důvod?

Zahrádkářská výstava se zkraje září konala v Hlásné Třebani.

HLAVNÍ TAH ŘEVNICEMI BUDE UZAVŘEN NEJDŘÍVE OD 18. ZÁŘÍ

Řevnice – Rekonstrukce Pražské ulice v Řevnicích měla začít 11. září. Nezačne. Práce budou zahájeny nejdříve o týden později.
Už 11. září mělo začít dopravní omezení na hlavní ulici v Řevnicích. Pražská silnice měla být nejdříve neprůjezdná od náměstí ke křižovatce se
Sádeckou, další etapa počítala s uzavřením úseku
od křížku k prodejně aut Nisssan.
„Oprava budeme muset posunout. Až 14. září se
totiž sejdeme se všemi, kdo se budou vyjadřovat k
uzavírce. Tedy dodavatelem stavby, zástupcem

„ROSTOU HŘIBY, KLOUZKY, ZAČÍNAJÍ MUCHOMŮRKY,“ ŘÍKÁ MYKOLOG DUDA

Sdružení zřejmě koupí radar

Řevnice – Je možné, že obce sdružené v mikroregionu Dolní Berounka pořídí mobilní
radar na měření rychlosti. Uvítal by to
místopředseda sdružení Miroslav Cvanciger.
„Zatím jsme se o tom vážně nebavili, ale určitě
to bude na programu nějakého dalšího jednání
rady,“ připustil Cvanciger. Podle něj nemá
smysl, aby si radar, který stojí minimálně šest
set tisíc, pořizovalo město Řevnice samostatně.
„Určitě o tom budeme mluvit,“ potrvdil
Cvanciger s tím, že další setkání starostů sdružených obcí se uskuteční 14. září. (pš)

Foto NN M. FRÝDL

Rekonstrukce silnice se odkládá

Do lesů táhnou procesí houbařů

Brdy - Rostou a porostou! Člen mykologického
klubu ve Svinařích Blahomír Duda tvrdí, že
houbaři mají v těchto dnech žně.
Minulý týden si Duda z lesa u Jeleních palouků
přinesl šest kilo hřibů. „Pořád rostou hřiby, hodně
klouzky, začínají i muchomůrky růžové. Našel
jsou také pár mladých panských suchohřibů,“ vy-

„Při veřejné obchodní soutěži musíme vybrat nejlevnější nabídku. To je nevýhoda. Jediným kritériem je cena. Nejspíš se vychází z toho, že všechny stavební firmy jsou stejně kvalitní,“ říká.
Nelíbí se mu ani to, že práce nebudou dokončeny
v daném termínu. „Původní termín zněl konec
září. Podle mě je to ale nemožné. Budu rád, když
se vše podaří stihnout do konce volebního období,“ uvedl Michael Pánek, který se rozhodl v dalším volebním období již o post dobřichovického
rychtáře neucházet.
Pavla ŠVÉDOVÁ

počítává Duda. Podle něj je ale třeba, aby trochu
zapršelo. „Pokud sprchne, houby dál porostou,“
domnívá se. Tvrdí, že na Brdech teď rostou houby
všude. Proto není divu, že o víkendech jsou lesní
cesty v obležení aut.
„O prázdninách to bylo nejhorší, teď to trochu
polevilo,“ uvedl správce řevnických a dobřichovických lesů Vladimír Roztočil. Podle něj jsou
řidiči vcelku ukáznění. „Parkují jen na odpočívadlech, parkovištích nebo před zákazy vjezdů. Se
žádným porušením jsem se nesetkal,“ uvedl.
Do brdských hvozdů míří mnoho nadšenců také
vlakem. A to jak po hlavní trati směrem na Beroun
a Holoubkov, tak i lokální tratí do Brd. Lidé s košíky nejčastěji vystupují na zastávkách Vižina,
Osov, Hostomice a Radouš. „To jsou hotová procesí, co teď míří do lesa,“ říká starosta Vižiny
Václav Císař.
A kde rostou nejvýstavnější hřiby? „Nejlepší je
hledat přímo pod vedením vysokého napětí, při
krajích lesů,“ radí mykolog Blahomír Duda.
Pavla ŠVÉDOVÁ

dopravců, policejním inženýrem,“ uvedl starosta
města Miroslav Cvanciger. Ten počítá, že rekonstrukce vozovky, při které budou dosavadní kostky nahrazeny asfaltovým povrchem, začne až po
18. září.
„Trvat budou dva týdny,“ sdělil Cvanciger. Podle
něj přichází v úvahu, že provoz bude veden podél
uhelných skladů, kde bude vytvořen chodník pro
pěší, a dále pak ulicí 28. října. „Konkrétní podoba
uzavírky ještě není dořešena. Budeme hledat nejrozumnější řešení,“ dodal.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Invalida přišel o svůj vůz

Dobřichovice – Osobní automobil Škoda Favorit 135 ukradli invalidnímu důchodci z
Dobřichovic na novém parkovišti u nádraží 25.
srpna.
Šedesátiletý muž zaparkoval kolem 10.00 a odjel
vlakem k lékaři do Prahy. Když se ve 14.00 vrátil, jeho tmavě červený automobil už u nádraží
nestál. Vůz vyrobený v roce 1994 měl poznávací
značku 4S9 0667, na pátých dveřích byla přilepená samolepka Dítě v autě a za oknem se nacházel
modrý čtverec se symbolem invalidy. Hodnota
tohoto ojetého automobilu je 40 tisíc korun. (vš)

Nad Řevnicemi hořela skládka
Řevnice – Černý dým stoupal v neděli 3. 9. ráno ze skládky Ekos nad Řevnicemi. Na stejném
místě hořelo v poslední době již několikrát
Zatímco v případech předchozích požárů na této
skládce byli hasiči voláni v den, kde byla skládka
pro veřejnost otevřená, tentokrát se oheň nečekaně rozpoutal v noci. Zpozorován byl až po osmé
hodině ráno a hasiči byli o zásah požádáni až v
8.52. Požár zlikvidovali profesionálové z Řevnic
a dobrovolné sbory z Dobřichovic a Řevnic. (vš)
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Lasem nejdřív házejte na kamaráda!
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 12)
Podbrdsko - Před časem jsme v
Našich novinách zahájili seriál, v
němž vás seznamujeme s »trampskou latinou«. Dnešní článek je o
lasování.
(NN)
Kouzlu lasování podlehne snad každý ctitel zálesácké a indiánské literatury, zvláště když pak vidí v některé
kovbojce, jak se laso s neomylnou
přesností zaklesne na šíj koně nebo
obtočí kolem krku padoucha.
Skutečné lasování i v našich podmínkách je však možné vidět i na
různých trampských soutěžích nebo
skautských táborech. Hezky se na to
dívá, ale naučit se toto umění rozhodně nedá za jedno odpoledne,
chce to především trpělivost. A samozřejmě, že i potřebné laso.
Skutečné laso (lariat nebo spining)
se ani nyní běžně koupit nedá – snad
jen v některých specializovaných
prodejnách. Ale vynalézaví trampové si vždycky uměli poradit.

Dne 26. září uplyne 20 let
plných smutku a samoty
od odchodu našeho drahého
manžela, táty a dědečka,
pana Věroslava Kratochvíla
ze Zadní Třebaně.
Děkuji všem,
kteří vzpomenou s námi.
Manželka a dcery
s rodinami.

Základní figury při lasování. Vpravo způsoby zakončení lasa při vlastní výrobě.
Kresby Jiří PETRÁČEK
Pro začátek stačí obyčejná hladká
šňůra nebo lanko o průměru asi 1 cm
a délce asi 6 metrů. Jeden konec se
ukončí kovovým očkem (hondou) a
druhý pevně omotá režnou nití.
Vláčnost budoucího lasa zvýšíme lojem nebo voskem, který do šňůry vetřeme dlaní. Hondou pak protáhneme volný konec šňůry a laso je na
světě!
Při prvních pokusech se snažíme
dosáhnout krouživého pohybu provazu – to je vlastně základ lasování.
Dalšími základními figurami jsou

»talíř«, »štít« a »krinolína«. Provaz
se musí neustále v prstech prokruco-

vat, jinak se po několika kruzích zamotá. A pak konečně přijde ten kýžený okamžik: házení smyčky na cíl
– pro začátek si samozřejmě skromně jako cíl vybereme něco klidného
a rozumného – například osamělý
kůl nebo vlídného kamaráda. Jednou
to ale možná bude i divoký mustang.
(Pokračování)
Vladimír ROGL

Mladá rodina koupí

domek, chatu
k trvalému bydlení i před rekonstrukcí - v Letech,
Dobřichovicích, Řevnicích nebo Zadní Třebani.
Do max.hodnoty 1,5 mil. Kč, jen od přímého
majitele, ne realitní kancelář.

Prosím volejte 602 812 313

Slevy krásných nových kol!
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Včelaři pořádají Medové odpoledne
DOBŘICHOVICKÝ HUDEBNÍK PŘEDSTAVÍ SKLADBU INSPIROVANOU SNUBNÍM LETEM VČELÍ KRÁLOVNY POBEROUNÍM
Zadní Třebaň - Medové odpoledne připravují
včelaři ze základní organizace v Litni a komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. V
sobotu 23. září se uskuteční ve Společenském
domě v Zadní Třebani jeho třetí ročník.
Při oficiálním zahájení ve 13.15 zazní zhudebnění
textu Ervína Schulhoffa pro tři kontrafagoty a
zpěv, jako »pocta« lidskému snobismu, ješitnosti
a hlouposti. Ale již od 12.15 se budou představovat a debatovat s návštěvníky spisovatelé, básnící,
heraldici, řimsolog, umělecký kovář, badatel v
oboru vinařství ve středních Čechách, aj. Šikovností zaujme výrobce svíček ze včelího vosku
Ludvík Čierťaský. Účast na Medovém odpoledni
přislíbil i známý botanik Václav Větvička, který se
bude prezentovat jako autor úspěšných knih.

dobovou úpravou Mozartovy Kouzelné flétny.
Program koncertu umocní premiéra skladby dobřichovického včelaře a hudebníka Jaroslav Šarouna, která je inspirovaná snubním proletem včelí
královny v kraji u Berounky pod svatojánskou
Skalou. Světovou premiéru zde bude mít také nedávno objevený pochod od Antonína Dvořáka.
Luboš FAIT

Broučci oslaví rok a chystají
lucerničkový průvod vesnicí

Zastávky budou do listopadu

Vážení spoluobčané a čtenáři NN, prázdniny
skončily a já přeji všem studentům (i těm, kteří šli
poprvé do školy), aby se jim dařilo a v těch horších chvílích si připomenuli heslo škola hrou.
Dne 18. září nastoupí firma na výstavbu autobusových zastávek Třebaňská – Nad Soutokem. Dílo
má být předáno do 10. 11. Obě strany však předpokládají , že stavba bude dokončena dříve.
Termín sběru nebezpečného odpadu byl dohodnut
na sobotu 7. 10. Stanoviště je před OÚ - od 8.00
do 11.00. Bude se sbírat i velkoobjemový odpad,
ne však železo. Podrobnosti jsou vyvěšeny na informačních místech OÚ.
Na žádost občanů rozšiřujeme otvírací hodiny v
knihovně. Od 19. 9. bude knihovna otevřena každé
úterý od 8.30 do 10.00. Věřím že bude otvírací
doba vyhovovat každému. Vaše čtenářské potřeby
bude naplňovat Ilja Horáková. Mějte se hezky!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Na Medovém odpoledni si budete moci nakoupit
výrobky ze včelího vosku.
Foto Luboš FAIT
Stěžejním bodem Medového odpoledne bude
přednáška včelařky Jany Hajduškové na téma
Včelí produkty pro zdraví. Hajdušková je známou
propagátorkou včelařství i včelích produktů a její
přednášky jsou žádané po celé republice. Následovat bude ochutnávka a prodej medu včelařů ZO
Liteň, pod kterou patří i včelaři ze Zadní Třebaně
a Hlásné Třebaně. Pochopitelně nebude chybět ani
ochutnávka medoviny a pečiva z medu.
Poslední část Medového odpoledne bude patřit
souboru Harmonia Mozartiana Pragensis. Tento
dechový oktet se v Zadní Třebani se představí s

WC NA KRUHÁKU. Záchodová mísa se objevila
v neděli 3. 9. uprostřed dobřichovického kruhového objezdu. „Nevím, co to mělo znamenat,“
řekl tajemník zdejší radnice Petr Hampl. „Asi nějaký vtipálek…“
Foto NN J. KOZÁK

Hlasuji pro Boženku, velmi si jí vážím!
DOPIS ČTENÁŘKY K CENĚ NAŠICH NOVIN A ODPOVĚĎ REDAKTORA

Psala jsem loni a letos píšu zas, s vědomím, že to
dělám pro někoho, koho si velmi vážím. Rok je
dlouhá doba na to, abych mohla přemýšlet. Neznám hodnotu Ceny NN, ale určitě je dobře, že
existuje. Cena práce B. Musilové je mi ale jasná.
Skrývá se za ní hodně času braného z vlastního
volna. O tom, že učit a ředitelovat málotřídku je
náročné, psát snad nemusím. A význam pro region? Příslib do budoucna, že z těch dětí, které v duchu J. A. Komenského Boženka dlouhá léta obětavě a s láskou učí, vyrostou slušní a pracovití lidé, jichž je v této době nejvíc zapotřebí. To si zřejmě ti, kteří o udělení Ceny NN rozhodují, neuvědomují. Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice
Začnu od konce. Ti, jež svým hlasem rozhodují o
udělení Ceny NN, si dobře uvědomují, proč roz-

hodují tak, jak rozhodují. A není to opravdu jednoduché, neboť všichni navržení kandidáti věnují
svůj volný čas činnosti, která buď přímo či nepřímo vychovává mladé lidi, přináší radost jiným a
pozdvihuje celý region. Kdyby tomu tak nebylo,
nestali by se kandidáty na Cenu NN. Každý z nich
má své obhájce, kteří dokáží vylíčit všechny
klady toho svého kandidáta a proč by právě on
měl dostat Cenu.
Tím se dostávám k jádru věci. Každá volba je subjektivní, je poznamenána pohledem, který se nutně nemusí shodovat s pohledem příznivců kandidátů, aniž by tím však snižoval jejich zásluhy.
Možná, že příště najdeme společně nějaký objektivnější způsob výběru nových laureátů Ceny NN,
ale letos to zůstane opět na členech redakční rady
a jejich odpovědném hlasování. Josef KOZÁK

Na podzim oslaví náš mateřský spolek Broučci rok
trvání. V započaté práci pro naše broučínky jsme
se rozhodli pokračovat. Začneme tím, že si chceme zútulnit dětský koutek, dát mu veselého ducha.
V říjnu chystáme zahradní slavnost spojenou s
dlabáním dýní a pečením brambůrek v ohni u přátel Ivy a Aleše Pezlových, na kozí louce. Začátkem
listopadu, jakmile se bude brzy stmívat, máme v
plánu lucerničkový průvod vesnicí. Rádi bychom
dětem zhotovili převleky broučků na pamětní fotku
do naší kroniky, kterou zapisuje Lucka Paličková.
V předvánočním čase bychom si rádi ve vesnici
ozdobili stromeček v duchu staročeských tradic
dary ze zahrádek a perníčky. A po novém roce
chystáme pro všechny zájemce soutěž ve stavění
sněhuláků na Ostrově.
+Rádi bychom také poděkovali všem, kteří přispěli do sbírky hraček pro motolskou nemocnici.
Výsledek sbírky předčil veškerá naše očekávání a
utvrdil nás v přesvědčení, že v Poberouní žijí lidé
se srdcem na pravém místě. V této a podobné činnosti bychom rádi pokračovali.
Členy spolku jsou Helena Pelikánová, Lucie Paličková, Petra Humlová, Monika Vaňková, Ivanka
Pezlová, Lenka Šmausová, Dana Dvořáčková, Jana Gornerová, Hanka Partajová, Markéta Suková, Renata Babková a další maminky a naši broučínkové. Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Mladá žena si zaslouží velký
dík za ochotu pomoci!
Dne 23. srpna odpoledne jsem zažila zajímavou
příhodu, o kterou se chci podělit se čtenáři NN.
Poblíž železničního přejezdu U Bučinských v
Zadní Třebani ležel v bezvědomí poměrně mladý
muž. U něj klečela malá drobná blondýnka a snažila se mu ze všech sil pomoci. Byl v alergickém
šoku - bodla ho vosa. Mladá žena s ním dělala,
co mohla, až ho přivedla k vědomí. Mezitím dorazila sanita, záchranáři muže naložili a odvezli. Ta
mladá žena vzala kočárek s malou holčičkou a
nenápadně odjela. Nikdo si jí ani nevšiml, natož
aby jí poděkoval. Možná, že tomu člověku zachránila život. Nebo mu alespoň ulehčila, zmenšila jeho zdravotní potíže. Já sama jsem se jen
stačila zeptat: Vy jste zdravotní sestra? Ona již
na odchodu odvětila - Ano! To je vše.
Až dodatečně jsem se dozvěděla, že to snad byla
mladá paní Suková. Nemám to však ověřené. Ať
ano, či ne - myslím si, že jí za okamžitou pohotovost a hlavně ochotu pomoci patří velký dík!
Stanislava JINDÁČKOVÁ, Zadní Třebaň
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Na ocenění je navržen další tucet jmen
KDO ZÍSKÁ SEDMNÁCT STOKORUN, JANA ČERVENÁ, PETR HOLÝ, NEBO VNISLAV KONVALINKA?

Poberouní - Prestižní Cena Našich
novin, která bude letos udělena již
poosmé, je určena těm, kteří nezištně pracují pro zvelebení a propagaci dolního Poberouní či Podbrdska. Vítěz bude vyhlášen o letovském posvícení, dostane diplom, věcné dary a počet stokorun
odpovídající rokům existence NN.
Se jmény prvních deseti kandidátů
od tzv. Akademie laureátů (lidí oceněných v minulých letech) jste se
mohli seznámit v NN 16/06. K nim
nyní přibývá další tucet jmen navržených redakční radou, která zohlednila i podněty čtenářů. Možnost podpořit dopisem či mailem »svého«
kandidáta má stále možnost každý
čtenář NN; může navrhnout i někoho
nového. Součástí návrhu musí být i
stručný popis, proč by dotyčný měl
Cenu NN dostat.
Své návrhy posílejte na adresu redakce NN (Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, email.: nase.noviny@
zadnitreban.cz). Autor jednoho ze
čtenářských návrhů, kterého vylosujeme, získá hodnotný dar.
Koho navrhuje redakční rada
na Cenu NN 2006
1) František BĚHOUNEK z Dobřichovic - za uchovávání kulturního
odkazu předků, dlouholeté vedení
souboru Ludus musicus
2) Miroslav BŘÍŽĎALA ze Zadní
Třebaně - za celoživotní práci s dětmi ve sportovních oddílech
3) Václav CÍSAŘ z Vižiny - za organizování kulturních a společenských
akcí, za spolupráci s NN
4) Jana ČERVENÁ z Řevnic - za
obětavou pomoc při organizování
kulturních a společenských akcí, za

tel dolního Poberouní.
10) Jiří ŠPALEK ze Všeradic - za
organizování kulturních a společenských akcí ve Všeradicích, za podporu akcí a spolupráci s NN
11) Karel ŠŤASTNÝ z Podbrd - za
organizování kulturních a společenských akcí v Podbrdech, za podporu
akcí a spolupráci s NN
12) Miroslav UREŠ z Karlštejna za organizování kulturních a společenských akcí v Karlštejně, za podporu akcí jinde, za spolupráci s NN
Josef KOZÁK

O Cenu M. Křivánkové
není zájem! Opravdu?

KANDIDÁT. Jedna z kandidátek na Cenu NN - řevnická statkářka Jana Červená.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
podíl na veřejném životě, za přínos
ochotnickému divadlu
5) Václav KRATOCHVÍL z Dobřichovic - za podíl na organizování
kulturního i společenského života
Dobřichovic, za zásadní přínos partnerské spolupráci Dobřichovic s
francouzskými obcemi
6) Jana GARTOVÁ z Hlásné Třebaně - za práci pro Hlásnou Třebaň,
za práci s dětmi
7) Petr HOLÝ z Řevnic - za dlou-

Naše noviny

holeté vedení oddílů národní házené
v Řevnicích, za neutuchající snahu
zachránit tento unikátní sport i pro
budoucí generace
8) Vnislav KONVALINKA z Hlásné Třebaně - za podporu kulturních
akcí v Hlásné Třebani i jinde
9) Elaine a Tom SAMPLEY z Řevnic - za dlouholetou vzdělávací a misionářskou činnost, která přispívá k
jazykové zdatnosti, světonázorové
orientaci a kulturnímu vyžití obyva-

- nezávislý poberounský občasník

Poberouní - Je to již více než rok, co
Naše noviny (NN 10/2005) navrhovaly zavést divadelní Cenu Marie
Křivánkové, neúnavné ochotnice a
nositelky první Ceny Našich novin
za rok 1999. Od té doby se nic nestalo. Žádná reakce odnikud.
Je to velká škoda. Název tohoto divadelního ocenění by Marii neustále připomínal mladším adeptům hereckého umění, kteří její nadšení naplno nezažili. Navíc - jak jsem se letos přesvědčil na představeních v
řevnickém kině i »Lesňáku« a v dobřichovickém zámku, je mnoho těch,
kdož si takovou cenu zaslouží.
Není v tuto chvíli podstatné, kdo by
kandidáty na cenu navrhoval a za co
by se cena měla udělovat, důležité je
kdo věc začne organizovat. Podle
mého by největší díl měl mít řevnický ochotnický soubor, jehož duší
Křivánková byla, případně Městské
kulturní středisko. Naše noviny jsou
připraveny pomoci. Josef KOZÁK

vám nabízejí

NOC NA KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který letos v létě hráli amatérští i profesionální umělci z našeho kraje. Na desce jsou skladby Do věží,
Lásko má já stůňu, Muži nejlíp sluší sólo, Když mám tekutou révu, Hoja hoj aj.
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.
DVD a VHS s profesionálním záznamem derniéry na nádvoří zámku v Mníšku
pod Brdy dne 2. září 2006. 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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Křesťané »kempovali« v Krkonoších
ŘEVNICKÉ OTEVŘENÉ SPOLEČENSTVÍ COMMON GROUNDS SI OBLÍBILY MAMINKY S MALÝMI DĚTMI
Řevnice, Krkonoše - Prázdniny skončily, zbyly
krásné vzpomínky na úspěšný sedmý English
Camp, pořádaný tradičně v Janských Lázních
otevřeným křesťanským společenstvím COMMON GROUNDS .
Zájem o kemp, kterého se účastní rodiny i jednotlivci, byl opět větší, než bylo možné uspokojit
(kolem 130 míst). Je zde spousta dětí, dospívající
i senioři. Výuku jazyka vedou rodilí mluvčí ze spřátelených farností v USA. Překlady, program pro
děti a jiný servis zajišťují čeští pomocníci.
Ráno se může začít rozcvičkou v trávě, po snídani jsou jazykové kursy ve skupinách podle stupně
znalostí. Dopolední výuku pak vystřídá celotýdenní seminář, ve kterém se přednáší o vztazích a
o životě vůbec. Letos byl milým hostem ředitel
Poradenského centra z Ohia.
Po obědě je volno na turistiku, zábavu, hry. Je

Ukládejte si zážitky, budou
se hodit v horších časech

Když si vyjdete na procházku na kopec nad Řevnice s hrůzou zjistíte, že u několika domků z komínů stoupá dým. Už se topí. Počasí je proměnlivé a
nevíte, jestli ráno vzít deštník a holiny, kraťasy, nebo pletenou čepici. To se špatně odráží na psychice nás všech. Celý rok byl ve znamení extrémů, na
jaké nejsme zvyklí, a tudíž je i těžko snášíme.

NÁZOR
Vzpoměňte: zima byla třeskutá a dlouhá , následovalo krátké jaro a hned extrémní, dlouhotrvající
horka a sucho, které opět jakoby naschvál přeskočilo do studeného a deštivého počasí.Co to dělá s
lidskou psychikou jsem se zeptala psychoterapeutky Karin Řehákové. Její odpověď byla lakonická:
„Devastuje nás to!“ Člověk svým způsobem ztrácí
jistoty, a to nemluvíme o starých pranostikách, kterými se řídili generace našich předků. Do slova
nevíme, co přijde. Ptáme se po smyslu našeho konání: Má smysl zasít? Co když přijde povodeň,
nebo sucho, nebo krupobití!? Daleko více lidí trpí
depresemi a nespokojeností. Odráží se to i v partnerských vztazích - vznikají problémy, které mají
podstatu v rozladěnosti, jež je způsobena extrémy
kolem nás. Jednou z možností, jak z toho ven, je
držet se pěkných zážitků, užívat pěkných dní naplno, nabírat do zásoby a ukládat na dny nepříliš
vydařené. Vytvořit si pomyslnou spižírnu hezkých
chvilek, a v případě nouze zajít na kompot.
Do dalších pochmurných a větrných dní slunce v
duši a vězte, bude líp!
Helena PELIKÁNOVÁ

Jedna z besed v řevnickém křesťanském společenství Common Grounds.
možné si zastřílet z luku, zahrát basebal, volejbal,
tenis. Ženy mohou tvořit rukama či se dát do břišních tanců. Večer se povídá na přednášené téma,
promítají filmy, bývá diskotéka, táborák, když prší, hrajeme stolní hry, některé zlákají lázeňské
hospůdky. Duchovním vrcholem byla letos nedělní bohoslužba v Common Grounds Řevnice, kterou vedl charismatický pastor z Daytonu, jehož
ovečkami jsou tamní motorkáři.
S novým školním rokem znovu začíná program v
řevnickém centru. Pokračují kursy angličtiny,
Clubhouse, ruční práce žen a stále oblíbenější pravidelné setkávání maminek s dětmi.
Připomínáme termíny: Pondělí: 16-18 h. CLUBHOUSE – setkávání dětí 8-12 let ke hrám, zpívání a základní konversaci s vedoucími.
Jazykové kursy jsou otevřené, je možné si je vyzkoušet a zařadit se podle znalostí. V pondělí jsou
začátečníci, v úterý pokročilí, ve čtvrtek mírně
pokročilí. První hodina bývá vyučovací, navazuje
četba z Bible v angličtině, překlad a rozhovor.
V Common Grounds našly přívětivé prostředí maminky s kočárky a setkávají se tam každou středu
od 9,30 do oběda. Uvnitř či na zahradě, u kávy a
čaje si česky povídají o tom, čím žijí.
V neděli od 17.00 se kolem prostřeného stolu
schází otevřený kruh přátel ke sdílení křesťanské

Foto ARCHIV

víry a života. Letos se budeme snažit lépe porozumět základním pojmům biblické zvěsti. K těmto
shromážděním patří i písně a přímluvné modlitby.
Budou-li na podzim připraveny nějaké tématické
besedy, včas je oznámíme. Ke kursům a do klubu
dětí je možné se hlásit u Jackie Lewis - 736 722
344; lewisjas@hotmail.com, nebo prostě přijít do
centra v řevnické Žižkově ulici. Otakar ŠTANC

Kemp i parkoviště vydělá
méně, počasí prý nepřálo
Karlštejn - Pravděpodobně až o čtyři sta tisíc
korun méně letos vydělá karlštejnský úřad na
provozu obecního parkoviště a kempu.
NN o tom informoval starosta Karlštejna Miroslav
Ureš. I když se teď na karlštejnském parkoviští
střídá denně kolem pětadvaceti autobusů s turisty
a stovky aut, letošní tržba příliš velká nebude.
„V červenci moc lidí nejezdilo, protože bylo
vedro. Srpen se taky moc nevydařil, byl chladný,“
vysvětluje Ureš s tím, že velmi chabý byl co do
návštěvnosti i leden a únor. „A tak na tržbách
máme asi o dvě stě tisíc korun méně než loni,“
sdělil první muž Karlštejna. Stejná částka bude
radnici chybět i v kase obecního kempu. „Počasí
nám prostě nepřálo,“ řekl Ureš.
(pš)

Malí tanečníci prošli Labyrintem a zalévali zahrady
DĚTI Z KLÍČKU SE NA SOUSTŘEDĚNÍ V CHORVATSKU SETKÁVALY S POSTAVAMI ŘECKÉ MYTOLOGIE
Řevnice, Chorvatsko - Osm slunečných dnů strávily děti z řevnického tanečního souboru Klíček na
soustředění v Chorvatsku.
Kromě koupání a slunění tam na
konci srpna nacvičovaly nové pásmo
o mlynářích a také hrály celotáborovou hru na motivy řeckých bájí.
Na soustředění se vydalo přes třicet
dětí. Mezi nimi dokonce několik
předškoláků, kteří odloučení od rodičů zvládali statečně. Nejmladším z
nich, sourozencům Sudkovým, jsou
pouze čtyři roky.
Program soustředění byl pestrý. Ráno rozcvička, poté zkoušky tanečků
na terase, odpoledne koupání v moři
a jeden úkol z celotáborové hry.

„Každý den přicházela jedna postava
z řecké mytologie a přinášela dětem
úkoly,“ řekla vedoucí souboru Ludmila Chroustová. Děti musely uháčkovat řetízek z vlny pro Medúzu, nakapat Kyklopovi do oka 15 kapek
mořské vody, zalít zahrady Semiramidiny, projít Labyrintem nebo složit báseň. Večery patřily zábavě, konala se třeba diskotéka v pyžamu,
Milionář a také božský rej.
Nechyběl ani výlet loďkou po řece
Cetině kaňonem skal, kde se točil
Vinnetou. „Pár odvážných se dokonce zúčastnilo sjezdu výše položené
části řeky v peřejích na raftu. A při
hodinové pauze na koupání jsme zatančili na pódiu pro turisty improvi-

zované tance,“ říká Chroustová. V
hotelu na pláži v městečku Omiš,
kam všichni chodili na zmrzlinu,
měl Klíček vystoupení. „Předvedli
jsme tance z muzikálů Pomáda a Rebelové. Diváci byli nadšeni!“ dodala
Chroustová. Lucie PALIČKOVÁ

Ve sklepě se nejspíš
usadí dětská muzika

Co také děti vzkázaly od moře domů

Fulda: Netěším se domů, je tu dobře. Rád bych tu zůstal, je tu teplý moře.
Tomáš: Moře je docela dobrý, snídaně jsou nejlepší, ale večeře nejhorší.
Anetka: Dneska při bodování jsme měly kvůli jedněm pitomejm spodkům
jenom 9 bodů.
Tobík: Ci domů za tátou!

Děti z Klíčku se na soustředění setkávaly z postavami z antické mytologie.
Foto Jiří CICVÁREK

Řevnice – Sklepení řevnického Zámečku budou nejspíš využívat děti
z muziky Notičky. Ta se totiž jako
jediná přihlásila na výzvu města,
které nabízí prostory k pronájmu.
„Je pravda, že zatím máme jedinou
přihlášku - od Notiček, které by zde
chtěly mít zkušebnu,“ řekl koncem
minulého týdne starosta města Miroslav Cvanciger. Konečný termín podání žádostí je 15. září. „Na místě se
byla podívat hygienička,“ řekl Cvanciger s tím, že hygienička upřesnila,
za jakých podmínek se mohou místnosti veřejně využívat.
(pš)
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Lety nastřílely Zlatníkům osm gólů
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO KRAJE
SK ŘEVNICE
Krajská soutěž
Řevnice A - Hvozdnice 4:2
Branky Řevnic: Bezpalec, Jindra,
Nosek (z penalty), Jůna
Domácím se zápas vyvedl - převahu
dokázali vyjádřit i střelecky. A to
ještě od 40. minuty hráli o deseti bez
vyloučeného Tůmy.
(Mák)
Velvary - Řevnice 3:1
Branka Řevnic: Elsner
Hosté začali bez respektu a dokonce
vedli 1:0. Domácí se však zvedli a
po vyrovnání šli díky penaltě do vedení. Řevničtí borci vyvinuli drtivý
tlak, ale Velvary z brejku v závěru
své vítězství pečetily.
(Mák)
IV. třída okresní soutěže
Vonoklasy B - Řevnice B 4:1
Řevnice B - Mníšek B 1:3
OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Králův Dvůr B 1:1
Branka OZT: Palička
Hosté přijeli s několika hráči divizního A–mužstva a na jejich hře to
bylo znát. Po zásluze šli do vedení.
V závěru 2. poločasu převzal OZT
iniciativu a hostím docházel dech. V
88. minuta se po rohovém kopu prosadil Palička a vyrovnal.
(Mák)
Osov – OZT 1:2
Branky OZT: Kozák a Hruška
Ostrovan v kombinované sestavě
rozhodl o vítězství v okresním pohá-

Kdy a kde hrají příště
16. 9. 16.30 Řevnice A – Hořín, OZT A –
Karlštejn, Teplice - Karlštejn ženy, Lety Holubice
17. 9. 10.15 Chodouň - Karlštejn B
17. 9. 15.30 Liteň - Chrustenice
17. 9. 16.30 Všenory B – Řevnice B, OZT
B – Trubín
23. 9. 15.30 Hlučín - Karlštejn ženy
23. 9. 16.30 Řevnice A – Buchlovice,
Karlštejn - Neumětely, Dobřichovice - Lety
24. 9. 14.00 Bzová B – OZT A
24. 9. 15.30 Liteň - Vysoký Újezd
24. 9. 16.30 Černošice – Řevnice B, N.
Jáchymov – OZT B, Karlštejn B - Srbsko

IV. třída okresní soutěže
Vysoký Újezd – Karlštejn B 2:1
Karlštejn B – Mořinka 7:1
FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
FC Liteň – Zdejcina 3:1
Branky: Dufek 3
V úvodu měla navrch Zdejcina, která
otevřela brankové skóre. Liteň se
však záhy rozehrála a ještě do poločasu dokázala díky brankám Dufka,
který přestoupil ze Všeradic, skóre
otočit. „Soupeř začal dělat chyby a
my je využili,“ řekl liteňský hráč Radek Šindler.
Ondřej JAHELKA

Karlštejn vyfasoval
od Sparty »devítku«
Krutou lekci od Všeradic dostali dorostenci Zadní Třebaně. Na svém hřišti
prohráli 1:7. Čestný úspěch domácích vsítil Moravec. Foto NN M. FRÝDL
ru až v samotném závěru.
(Mák) FK LETY
Tlustice - OZT A 1:6
Okresní přebor Praha-západ
Branky: Cieciura, Prušinovský, FK Lety - Úhonice 1:2 (0:2)
Kozák, Palička, Bacílek, vlastní
Branka: A. Samuel (penalta)
Třebaňské áčko ještě nepoznalo na Hosté se hned zkraje ujali vedení.
podzim hořkost porážky. Na hřišti Lety pak marně dobývaly jejich
Tlustice si dělalo doslova co chtělo. branku. Naopak Úhonice v 32. miI když prakticky celou 2. půli hrálo nutě po brejku zvýšily vedení. Druhý
bez vyloučeného Pazdery, nedalo poločas začal náporem domácích. V
zoufalým domácím šanci.
(Mák) 59. minutě byl faulován Šůra a z penalty snížil Samuel na 1:2. Hosté doIII. třída okresní soutěže
hrávali v 10, když jim byl vyloučen
OZT B – Chyňava 3:3
jeden z hráčů.
Jiří KÁRNÍK
Branky OZT: Bacílek 3
Zlatníky - FK Lety 1:8
Ani střelecký koncert posily z áčka Branky: Kučera 4, Čermák, Šůra,
Bacílka nevedl k prvnímu podzimní- Plánička, Soukup
mu vítězství třebaňské zálohy. Hned Od prvních minut byl zřetelná převav úvodu se krásně trefil Bacílek, kte- ha hostujícího týmu, který v rozmezí
rý pak po změně stran přidal ještě mezi 13. a 19. minutou nastřílel 3
další dva góly. Zdálo se, že je roz- góly a utkání rozhodl. Domácí se o
hodnuto. Jenže neuvěřitelné chyby v zkorigování výsledku snažili marně.
obraně ale hostům dovolily vyrov- Vynikl zejména střídající Kučera,
nat.
(Mák) který vstřelil čistý hattrick a ještě jeZdice B - OZT B 2:1
den gól k tomu.
Jiří KÁRNÍK
Branka OZT: Hrubý
Přestože hosté neodjížděli k zápasu s SK KARLŠTEJN
velkými ambicemi, sahali po bodu. Okresní přebor Beroun
Domácí rozhodli 15 minut před kon- SK Hořovice B – Karlštejn A 2:0
cem z trestného kopu.
(Mák) Karlštejn A – Slavoj Osek 0:1

Řevničtí odevzdali body nováčkovi
HÁZENKÁŘI NEČEKANĚ USPĚLI V LITVÍNOVĚ, ZATO DOMA ZTRATILI S TÝMEM MODŘAN
Řevnice - Dvoukolem odstartoval
další ročník II. ligy národní házené.
V sobotu jsme jeli do Litvínova,
kde poslední dobou body ztrácíme,
v neděli jsme se těšili na oddychový
zápas s nováčkem soutěže Spartakem Modřany. Dopadlo to jinak!

Klub národní házené
oslaví osmdesátiny

Řevnice – Osmdesát let svého trvání oslaví nadcházející sobotu klub
národní házené v Řevnicích.
U příležitosti oslav založení oddílu
národní házené v Řevnicích pořádají
místní sportovci 16. září několik
akcí. Program odstartuje v 10.00 turnaj starých gard, při němž bude zpřístupněna na hřišti házené výstava
trofejí, kronika a album. V 16.00 bude sehráno utkání II. ligy domácích
proti týmu Avia Čakovice. Program
vyvrcholí od 19 hodin slavnostní valnou hromadou. Po ní bude následovat zábava, při které bude vyhrávat
kapela Třehusk. Na oslavy zvou házenkáři všechny příznivce.
(pš)

LITVÍNOV – NH ŘEVNICE 15:21
V Litvínově se nám podařil nástup do
zápasu. Brankář Brzobohatý chytil i
trestný hod a rázem jsme vedli 3:0.
Pak přišlo pár nepřesných akcí našich
a šťastných gólů domácích, kteří dokázali srovnat na 6:6. V útoku jsme se
ale znovu dostali do pohody a v poločase vedli 11:8. Po změně stran jsme
se snažili držet míč v útočné třetině,
což se nám dařilo. Ke konci již domácí složili zbraně.
ŘEVNICE – MODŘANY 17:19
V neděli jsme nastoupili na domácím
hřišti proti nováčkovi soutěže družstvu Spartaku Modřany. Tým, který
hrál, však žádným nováčkem není.
Kromě jediného hráče mají všichni
Modřanští ligové zkušenosti. Smůlou
byla neúčast našeho brankáře, jenž v
neděli vychytal Litvínov. Ten bohužel
bude chybět i v několika příštích zápasech, neboť má služební povinnosti
v zahraničí. Naštěstí se můžeme spolehnout na našeho veteránského univerzála Švícka štístka Pavla Janduse.
PŘÍCHOVICE B – ŘEVNICE 15:19
Zavadil 10, Hartmann 5, Knýbel 4

PŘEŠTICE - ŘEVNICE 15:20
Zavadil 9, Hartmann 6, Knýbel 5
Novou posilou ze Spojů Praha je Jan
Švarc. Bude nám vypomáhat místo
Petra Kokeše, jenž musí do zimy slepit rodinné hnízdo na venkově.
Doma házenkáře můžete vidět 16. 9.
od 16.00.
František ZAVADIL

Karlštejn, Liteň - Své soutěže rozehrály také ženské fotbalové celky - v našem kraji hrají hned tři.
Sparta Praha – Karlštejn 9:0
Karlštejnským dívkám přisoudil los
soutěže na úvod přetěžkého soupeře
– pražskou Spartu, která pravidelně
okupuje přední pozice. Prvoligová
premiéra hostům opravdu nevyšla!
Karlštejn – Ředice 0:0
Karlštejn B – Jirkov 5:1
Ženské béčko Karlštejna v prvním
zápase třetí ligy Jirkov rozstřílelo.
Pavlíkov – Karlštejn B 2:0
Liteň – Blatná 4:2
Branky: Králová 2, Eliášková,
Kaplanová
Liteň v úvodním utkání 2. ligy využila výhodu domácího prostředí.
„Zápas jsme odehráli s přehledem,
jen v zakončení jsme občas zaváhali,“ řekl trenér domácích Jaroslav
Kumšta. „V létě jsme posílili, myslím, že bychom se mohli pohybovat
na špici tabulky,“ dodal.
Slavoj Droužkovice – FC Liteň 0:3
Ondřej JAHELKA

Cyklisté se vydají
do Karpat za vínem

Zadní Třebaň - Stezky v Bílých
Karpatech se letos stanou cílem
tradičního vinařského cyklovýletu
zadnotřebaňských turistů.
„Prosím, aby všichni byli na startu
28. září přesně v 10.45,“ zavelela
spoluautorka trasy Jarka Zavadilová
na přípravné schůzce, která se konala první zářijové úterý. Tři dny budou cyklisté zdolávat zajímavé terény. Účast je vysoká a neovlivnil ji
ani fakt, že s novým bodovým systémem nesmějí už popíjet za jízdy ani
cyklisté. Ani když jde o vinařský
kraj v čase sklizně.
(šm)
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