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Dnes v NN

Novou řevnickou sanitku
si prohlédl ministr vnitra

Řevnice, Praha - Řevnická záchranka nedávno uvedla do provozu novou sanitku. V Praze
si ji prohlédl nový ministr vnitra Ivan Langer.
Nejen sanitku, ale i další záchrannou techniku si
mohli prohlédnout návštěvníci akce Rodinné odpoledne s policií ČR, která se konala na pražské
Letné. „Předvedli jsme naši techniku a postarali
se i o zdravotnické zabezpečení,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Akce se zúčastnil také nový ministr vnitra Ivan Langer.
(lup)

tografické
Výsledky fo se zvířaty
soutěže Léto

V domě spalo dvacet lidí,
zloděj jej přesto vykradl
Černošice - Věci za 45 tisíc si odnesl zloděj, který se v Černošicích 17. září vloupal do domu
obsazeného dvaceti lidmi.
Majitelé a jejich hosté spali po rodinné oslavě v
domě. Že něco není v pořádku, si všiml majitel,
když kolem osmé hodiny vyběhl s dětmi na zahradu a našel tam svoje doklady. Potom všichni dům
prohlédli a zjistili, že nad ránem někdo vypáčil
okno, vlezl dovnitř a odcizil mobilní telefony, fotoaparát, zlatý řetízek, hodinky, koženou bundu i
peníze. Zloděj se pokoušel vloupat i do garáže,
kde pouze poškodil dveře garáže, ale dovnitř se
nedostal. Škoda na poškozených oknech a dveřích
byla vyčíslena na 7 tisíc korun, hodnota odcizených věcí činí 45 tisíc korun.
(vš)

Tah na Prahu bude přerušen!
V ŘEVNICÍCH ZKRAJE ŘÍJNA ZAČNE REKONSTRUKCE HLAVNÍ SILNICE

Řevnice, Dobřichovice – Hlavní silniční tah z
dolního Poberouní na Prahu bude na počátku
října v Řevnicích přerušen. Řidiče čekají potíže. Naopak průjezd centrem Dobřichovic má
být po 4. říjnu opět plynulý.
Na komplikace při průjezdu Řevnicemi se musejí
připravit řidiči. Zcela neprůjezdná bude hlavní
Pražská silnice pod náměstím Krále Jiřího. Objížďka povede kolem bývalých uhelných skladů.

KLAUS V HOSTOMICÍCH. Nový výrobní areál otevřel v Hostomicích president ČR Václav
Klaus s majitelem firmy Vlastimilem Mandíkem. (Viz strana 5)
Foto Radka KOČOVÁ

Do třetice se posunul termín rekonstrukce Pražské
silnice v Řevnicích. Z původního 11. září byl začátek oprav posunut na 4. října. „Vypadá to, že
tentokrát začneme,“ řekl starosta města Miroslav
Cvanciger. Objížďka povede podél železniční trati
u uhelných skladů. Silnice bude uzavřena u řevnické lékárny. Lidé jedoucí po 4. 10. z poberounských obcí přes Řevnice na Prahu, budou muset
odbočit Berounskou ulicí k uhelným skladům.
„Tam bude provoz řízen semafory,“ řekl Cvanciger s tím, že dále bude doprava svedena ulicí 28.
října, kde kdysi fungovala restaurace Champion’s
club. Radnice plánuje, že ještě před spuštěním objížďky provizorně upraví Berounskou ulici, která
je v katastrofálním stavu. Podle starosty má uzavírka trvat dvacet dní. Po tu dobu bude objížďka
pro nákladní dopravu vedena přes Mníšek.
Na Pražské ulici bude vyměněna dlažba z kostek
za asfalt. „Rekonstrukce má stát asi 54 milionů,“
řekl Cvanciger. Kostky budou uloženy v areálu
řevnické čistírny odpadních vod a použity při další rekonstrukci centra města.
Zatímco v Řevnicích komplikace začnou, provoz
v dlouhodobě rekonstruované Palackého ulici v
Dobřichovicích by měl být po 4. říjnu plynulý.
Podle starosty města Michaela Pánka bude Palackého ulice vyasfaltována a znovu plně průjezdná.
Pokračovat naopak bude rekonstrukce silnice 5.
května před školou. „Budujeme i další část chodníku na Karlík,“ řekl Pánek. Během října by zde
měla být osazena třetí socha dlouhodobě budovaného sochořadí. Celkem jich zde má být osm.
Pavla ŠVÉDOVÁ

EXTRÉMNÍ ZÁVOD. Dobrodružný expediční závod, během něhož museli účastníci za 75 hodin
zdolat 360 kilometrů, se konal v okolí Zadní Třebaně. (Viz strana 3)
Foto ARCHIV

Řevnice chtějí mít vlajku,
její autor dostane dva tisíce
Řevnice – Vlastní vlajku chce mít město Řevnice. Rada vyhlásila soutěž o nejlepší návrh.
„Zatím doputovaly návrhy od dvou lidí,“ uvedl
starosta města Miroslav Cvanciger. Zodpovědně
vzal výrobu návrhů Řevničan Radek Havel.
„Původně jsem jich měl asi sedmdesát,“ řekl Havel. „Všechny vycházely z kombinace čtyř barev:
bílé, červené, modré a zelené.“
Vlajka nesmí být stejná jako vlajka jiné obce v
Česku, nesmí být zaměnitelná se státní vlajkou,
nesmí obsahovat ani nápis či jiné heslo.
„Lidé mohou posílat návrhy do konce září,“ dodal Cvanciger s tím, že nejlepší návrh vybere komise. Jeho autor dostane 2000 Kč.
(pš)

Řidič, jenž usnul za volantem,
trefil v protisměru jiné auto
Dobřichovice - Vážná dopravní nehoda se stala
předminulý týden v ranních hodinách v Dobřichovicích. Způsobil ji řidič, který usnul a v
protisměru naboural jiný vůz.
Muž, který byl pravděpodobně pod vlivem alkoholu, usnul za volantem a vjel do protisměru, kde
narazil do jiného auta.
„Dva lidi jsme odváželi se středně těžkým zraněním do nemocnice,“ řekl šéf řevnické záchranné
služby Bořek Bulíček.
(lup)
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Víkend U Mlýna patřil bloodhoundům
DO ZADNÍ TŘEBANĚ SE SJELI CHOVATELÉ PSŮ Z ČESKA, SLOVENSKA, POLSKA, MAĎARSKA A ITÁLIE

Zadní Třebaň - Hned dvě výstavy
psů se konaly v půli září v zadnotřebaňském penzionu U Mlýna.
Psí rasu bloodhound zde představili majitelé z Česka, Slovenska,
Polska, Maďarska a Itálie.
V sobotu 16. září se v Zadní Třebani
konal již 7. ročník speciální výstavy
organizované Bloodhound Clubem
České republiky. Z 35 přihlášených
psů se stal vítězem Erny od Taxisova
příkopu.

výstavy zařazeny doprovodné soutěže, největší ohlas sklidila soutěž Dítě
a pes. V mladší věkové kategorii vyhrála čtyřletá Kateřina Bajerová, ze
starších dětí se nejvíc líbila jedenáctiletá Líza Kopecká.
„Velký potlesk sklidil nejstarší veterán, pes Cedrik od Červené Lišky, jemuž je 12 let,“ řekl NN chovatel Pavel Kopecký. Lucie PALIČKOVÁ

Aquaparkem zájemce
provede Bohdalová

Na hradní Křivoklání
vyrazí z Prahy pára

Křivoklát - Parní lokomotivou se
v polovině října můžete vydat na
hrad Křivoklát, kde se koná tradiční Křivoklání.
Parní expres vyjede v sobotu i v neděli 14. a 15. 10. z Prahy Braníka v
8.58. V Praze ještě zastaví ve Vršovicích (odj. 9.20) a na Smíchově
(9.29). Další zastávkou bude Beroun a pak až Křivoklát. Tam se uskuteční mezinárodní festival šermu,
písní a divadla. Akce se zúčastní i
hudebníci z Německa či žonglér z
Anglie. Součástí programu je řemeslnický jarmark. K vidění budou kováři, hrnčíři, skláři, řezbáři, koželuhové, tkalci, či košíkáři.
(pš)

Vítězný Erny od Taxisova příkopu s majitelem.
O den později se nově konala klubová výstava za rok 2006, na které
majitelé předvedli 40 pejsků. Vítěz-

Soutěž vyhráli rehci

POROTA VYBÍRALA ZE ČTRNÁCTI FOTEK
Zadní Třebaň - Do soutěže Našich novin nazvané
Léto se zvířaty doputovalo čtrnáct příspěvků.
První místo patří Ludmile Kozákové z Prahy za
snímek ptačí samičky krmící svá mláďata.
Soutěžní snímky hodnotila speciální porota. Za znalce zvířat to byli chovatelka psů a majitelka hotelu pro
zvířata Kateřina Schwippelová, veterinář Vojtěch Veverka a lhotecký farmář Tomáš Nolč. Druhá část
poroty se skládala z profesionálních i amatérských
fotografů Josefa Malého, Bohumila Křečka a Andrey
Papadopulu.
A jak porota rozhodla?
Na třetím místě skončily se stejným počtem bodů obrázky osla Hany Tučkové a Návštěva v chovatelské
stanici Evy Poustecké ze Zadní Třebaně (viz str. 1).
Druhé místo obsadila Františka Chaloupková také ze
Zadní Třebaně s fotografií Colin s naší vnučkou Bárou a na první místo umístila porota fotografii krmení mladých ptáčátek Ludmily Kozákové z Prahy. Na
výherce nyní čekají trička, láhev řeckého vína a CD
s písničkami muzikálu Noc na Karlštejně.
(JoK)

Foto Pavel KOPECKÝ

kou Bloodhound clubu se stala fena
Ch. Princess de Famous Alhavant.
Pro zpestření byly do programu

Beroun - Velký aquapark vyrůstá
v Berouně. Jak pokračuje výstavba, si budou moci zájemci prohlédnout v den svatého Václava.
Nemnoho příležitostí mají obyvatelé dolního Poberouní v létě ke koupání. Ti, kdo se bojí do Berounky,
musí do aquaparku zajet až do Hořovic či Zdic. Brzy ale přibude plavecký areál v Berouně. Na Ostrově
vedle zimního stadionu má být otevřen na jaře příštího roku.
Jak výstavba parku pokračuje se
mohou lidé dozvědět 28. 9., kdy se
zde od 10 do 16.00 koná den otevřených dveří. Akcí bude provázet
moderátor Petr Salava a s ním Jiřina
Bohdalová, Martin Dejdar, Michal
Nesvadba a Lešek Semelka.
(pš)

1

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

3

Osel byl prima, než se urazil - nekrmilo se dostatečně rychle.
Foto Hana TUČKOVÁ, Zadní Třebaň

2

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

SOUTĚŽNÍ TÝMY Z ČESKA I ZAHRANIČÍ MUSELY ZA 75 HODIN ZDOLAT TRAŤ DLOUHOU 360 KILOMETRŮ
Zadní Třebaň - Centrem dobrodružně expedičního závodu Adventure Race 2006 se
12. až 17. září stala
Zadní Třebaň.
Byl to již 4. ročník tohoto závodu, v němž se
na náročnou trať dlouhou 360 kilometrů vypravilo 20 čtyřčlenných
a 2 tříčlenné týmy převážně z Česka. Zastoupení však mělo také
Dánsko, Finsko a Velká
Británie.
Závodníci to opravdu
neměli
jednoduché.
Všichni startovali společně ze zadnotřebaňské návsi. Kromě trekkingu v okolí a jízdy na
horských kolech po
hřebenech Brd je čekalo splouvání řeky na
raftech a kánoích, jízda
na kolečkových bruslích z Třebaně do Mníšku pod Brdy, plavání,
skalní lezení v Srbsku,
slaňování nebo orienta-

PŘES KOLEJE. Jeden ze závnodních týmů při překonávání kolejí na nádraží v Zadní Třebani.
ce v mapách. Celou trať
museli zvládnout v časovém limitu 75 hodin,
takže spali jen mini-

VÍTĚZOVÉ. Prvenství v závodě si vybojoval tým
Tilak/OpavaNet Adventure.
Foto ARCHIV

málně. Několik týmů
bylo diskvalifikováno,
protože někdo z členů
nebyl schopen pokračovat v závodu, některé
týmy během soutěžení
samy vzdaly nebo nestihly trať dokončit ve
stanoveném limitu. Jeden závodník si dokonce při jízdě na in-line
bruslích zlomil nohu.
Vítězem závodu se stal
Tilak/OpavaNet Adventure Team z České
republiky, jehož členové dorazili do cíle v čase 45 hodin a 39 minut.
Jen o necelé tři hodiny
později se radoval z
druhého místa rovněž
tuzemský tým Ekonom/Internet Billboard,
třetí skončil Fjällraven
z Dánska, který však
kvůli časové penalizaci
za odmítnutí jedné vlo-

žené disciplíny přišel o
vítězství až ve 3. etapě.
Všichni účastníci Adventure Race se na zá-

věr sešli ve Společenském domě v Zadní
Třebani, kde se konalo
slavnostní vyhlášení ví-

Foto ARCHIV
tězů s promítáním
fotek pořízených při
soutěžním klání.
Lucie PALIČKOVÁ

Jednání radních mohou lidé sledovat doma

Řevnice – Chcete vědět, o čem jednali vaši zastupitelé, ale nemáte
šanci se na zasedání dostavit? V Řevnicích pro takové občany začali
radniční schůze přenášet on-line na webu města.
Již dvakrát se mohli Řevničané dívat, co a jak řeší jejich zastupitelé, aniž
by na radnici museli. „Jednání teď natáčíme na kameru a vše přenášíme na
našich webových stránkách,“ uvedl starosta města Miroslav Cvanciger. „Je
to proto, aby lidé měli možnost zasedání sledovat, i když jsou třeba v práci
nebo doma,“ říká první muž Řevnic s tím, že by se kamera dala využít i
pro přenos některých výjimečných událostí. Doplnil, že zařízení získalo
město od sponzorů. Další zasedání můžete po síti sledovat 2. 10. od 19.00.
Na stránkách www.revnice.cz mají lidé k dispozici také diskusní fórum. V
současnosti je zde kolem stovky dotazů, připomínek, ale i stížností - například na hluk při nedávném festivalu Cesty či kvalitu některých silnic.
Leckdy autoři, většinou anonymní, používají i nevybíravý slovník.
„Sprostá slova jsou automaticky vymazávána, takže se tam neobjeví,“ říká
Cvanciger. Nevadí mu ani, že autoři příspěvků se nepodepisují. „Není to
nutnost, i když pod anonymitou lidé ztrácejí zábrany. Ale je to zatím na
dobré úrovni. Lidé si mohou diskutovat sami mezi sebou, když uznáváme
za vhodné, reagujeme také,“ říká Cvanciger. Má za to, že většina příspěvků je věcných. „Což kvituji,“ dodal. (pš)

V kočičím Fantasy World kraluje šampion Bon-Bon
V ZADNOTŘEBAŇSKÉ CHOVNÉ STANICI MARKÉTY SIMANOVÉ JSOU ČTYŘI VÝSTAVNÍ DÁMY A JEDEN TULÁK Z ULICE
Zadní Třebaň - Jen málokdo ví, že
v Zadní Třebani funguje chovná
stanice Fantasy World Markéty
Simanové a její dcery Markétky.
Starají se o čtyři výstavní mňau
dámy a jednoho tuláka z ulice.
Dcera Markéta, pro kterou je tato
záliba prioritní, nyní mlsně pokukuje po dalším plemeni. Je tedy možné,
že se kočičí sestava brzy rozšíří.
Kočky mají pevně stanovená pravidla rodinné hierarchie. Hlavní místo
ve smečce zastává Britská černá EC
BON-BON, která se honosí titulem
Evropský šampion+ 5 Best in variety. Její pravou tlapkou je černě želvovinová GIC VIVA LA VITA - pro
rodinu známá jako Nynynka s čestným titulem Grand inter šampion + 3
Best in Show, 2x Best opposite sex.
Dalším kočičím aristokratem je britská modrá GIP COCO CHANEL. Ta
je Grand inter premior + 4x Best kastrát, 3x Best opposite sex kastrát, 4x
Best in variety. A konečně i dáma ve
výstavním důchodu britská modrá

SÍŇ SLÁVY. Markéta Simanová s jednou ze svých svěřenkyň mezi trofejemi,
které její kočky vybojovaly na různých výstavách.
Foto ARCHIV

Iriska Blue Silver. Je zajímavé, že toto rozdělení moci respektují i dva psi
- kokršpanělka Lady a pražský krysařík Lucinka. Ty jsou ve velení netypicky až na konci řady.
Jak říká chovatelka, tato záliba je náročná na čas, finance i na domácí úklid. Bez dobrého rodinného zázemí a
podpory členů rodiny by to nešlo. K
získání titulů je nutné mít kvalitní
zvířata a absolvovat nespočet výstav.
Například na dosažení titulu Evropský šampion je nutné zvítězit na 21
výstavách, a to nejméně ve třech různých zemích a nejméně jednou dosáhnout na titul Best in variety. Především je však nutná láska k těmto
miláčkům, ochota dát každé díl času
na pomazlení a respektovat jejich
často výstřední libůstky. Třeba pro
Nynynku je žádoucí mít v zásobě
slaný popcorn. Důležitá je také kvalitní péče zvěrolékaře. A v tom mají
ve Fantasy World jasno - jednička
pro jejich »holky« je MVDr. Vojtěch
Veverka. Helena PELIKÁNOVÁ
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V čele původu pošlape velbloud
VYHLÁŠENÉ KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ SE KONÁ V SOBOTU 30. ZÁŘÍ A V NEDĚLI 1. ŘÍJNA

Karlštejn - Vše připraveno! Hlásí
starosta Karlštejna Miroslav Ureš
všem, kdo se chtějí na přelomu září a října zúčastnit vyhlášeného
Karlštejnského vinobraní.
Vinobraní začíná v obci pod hradem
v sobotu 30. 9. „Už týden před tím
bude u řeky vystupovat skupina Traken s rytířským turnajem,“ řekl starosta Karlštejna Miroslav Ureš s tím,
že souboj bude k vidění i 30. 9. a 1.
10. vždy v 11 a 16 hodin.
Hlavní sobotní program vypukne 30.
září v deset hodin. Tradičně se ho
zúčastní na 150 hostů v dobových
kostýmech z Českého Krumlova.
Krumlovští pištci budou vyhrávat od
10 do 12.30.
Od vinařské stanice pak vyjde ve
13.30 vzhůru ke hradu průvod.
„V čele půjde opět velbloud,“ říká
Ureš, který se poprvé oblékne do nového kostýmu. „Nechali jsme ušít
šaty i pro vinaře, výběrčí vstupného

Kina v okolí

KINO LITEŇ

30. 9. 18.00 POSEIDON
7. 10. 18.00 SUPERMAN SE VRACÍ

KINO MÍR BEROUN
25. 9. 17.30 SKY FIGHTERS: AKCE
V OBLACÍCH
26. 9. – 27. 9. 17.30 (St 18.30) BÍLÁ
MASAJKA
26. 9. 20.00 KANADSKÝ BLOK –
RYAN
28. 9. – 2. 10. 18.30 POSEIDON
3. 10. – 4. 10. 17.30 SILENT HILL
3. 10. 20.00 RÁJ HNED TEĎ
4. 10. – 8. 10. 18.30 (St 20.00) KRÁSKA V NESNÁZÍCH
9. 10. 13.45 ZA PLOTEM - pohádka
9. 10. – 11. 10. 18.30 (Út 17.30) ZÍTRA
NEHRAJEME

KINO MNÍŠEK POD BRDY
27. 9. 19.00 NEPOHODLNÝ
30. 9. 18.00 a 20.15 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
7. 10. 19.00 PIRÁTI Z KARIBIKU –
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE

CLUB KINO ČERNOŠICE
26. 9. 20.00 MISSION: IMPOSIBLE III

tanečníci. Po 17.00 bude zahájen
podvečerní historický průvod, který
vyjde z nádvoří na náměstí. Ve 20.30
vypukne ohňové představení.
„Vstupné zůstává padesát korun. Děti do patnácti let neplatí nic,“ doplnil
Ureš. Chybět nebudou ani novinky.
Jednu z nich uvítají zejména ti, kteří
se na slávu vydají s malými dětmi.
„Na prostranství u školy totiž bude
dětský ráj, kde mohou rodiče nechat
své potomky na hlídání,“ řekl Ureš.
Program se bude s výjimkou podvečerního průvodu opakovat i v neděli.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Tipy NN

Starosta Karlštejna Miroslav Ureš (první zleva) se i letos v průvodu vinobraní poveze na vyzdobené bryčce.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
a paní kastelánovou. Jsou moc hezké,“ pochvaluje si Ureš. Mezi poddané se vydá i císař Karel IV. s chotí
Eliškou, který k nim na náměstí pod

hradem promluví. Během sobotního
programu bude vyhrávat i poberounské skupina Třehusk, dechová hudba
Berouňačka, představí se kejklíři,

Filharmonie hrála v trávě
LIDÉ SI ZDARMA MOHLI PROHLÉDNOUT ZÁMEK V MNÍŠKU
Mníšek pod Brdy - Pomyslná brána kláštera v barokním areálu
Skalka se pro veřejnost otevřela
uplynulou sobotu a neděli. Lidé si
prohlédli prostory kláštera; v
sobotu se na louce u kláštera uskutečnil již třetí Koncert v trávě.
Odpoledne s Mozartem i jinými klasiky přilákalo diváky všech věkových kategorií. Děti pobíhaly, dospělí posedávali či polehávali na trávě
a všichni společně poslouchali nádherné skladby v podání České komorní filharmonie. „Pikniky v trávě
se konaly už za dob Mozarta. Klidně
si dejte něco k pití i jídlu. Klasické
hudbě to vadit nebude,“ přivítal
všechny dirigent Vojtěch Spurný.

V zámku si lidé prohlédli novou expozici zdarma a zhlédli francouzskou veselohru plnou četníků, humoru a nedorozumění Gangsteři z
Valence v podání divadelního souboru Kruh z Dobříše. Prosluněné
odpoledne se vydařilo v zámku i na
Skalce. V kostelíku sv. Máří Magdalény jste stále zváni k prohlídce veselých skleněných plastik Vítka Zadiny, který vám také poradí, co s depresí. „Máš-li depku, odlej si lebku,“
říká text na panelu, nad kterým najdete dvě skleněné, krásné, černé siluety lidské lebky. Dále si můžete
prohlédnout fotografie českých kostelů či tapiserie Hany Kolesové.
Jana DIGRINOVÁ

* Křest CD Zatracený písně Žalmana a spol. se koná 27. 9. od 20.00 v
klubu Labe Hořovice.
(pš)
* Pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký můžete vidět 30. 9. od
18.00, 1. 10. od 16.00, 14. 10. od
18.00 a 15.10. od 16.00 v řevnickém
kině.
(pš)
* Kapela Bílá nemoc hraje 29. 9. od
20.30 v černošickém Club Kině. (pš)
* Písně Erica Claptona, Rolling
Stones, Vladimíra Mišíka aj. budou
znít v podání kapely B.LUES v Club
Kině Černošice poslední zářijový
den od 20.30.
(pš)
* Romský festival se koná v areálu
dobřichovického zámku 30. 9. od 17
hodin. Vstupné je 120 Kč.
(pš)
* Hasičská veselice na počest 110
let hasičů v Letech se koná 30. září.
V programu, který začne ve 13.45
průvodem, zahrají Květovanka a
skupina V Pantoflích.
(mif)
* Michaela Dolinová, Petr Lesák,
Tereza Kerndlová aj. vystoupí 30. 9.
od 19.00 na Galavečeru pro dobrou
věc v berounském Společenském
domě. Výtěžek půjde na provoz
Azylového domu Berounka.
(pš)
* Vernisáž výstavy kreseb Věry
Hainzové – Dobřichovice a Brunšov
s tématikou dobřichovických vil se
koná v dobřichovickém Fürstově sále.
(pš)

Na oslavy kostela přijede kardinál Miloslav Vlk
V MNÍŠKU SI VELKOLEPĚ PŘIPOMENOU ČTVRT TISÍCILETÍ OD POSVĚCENÍ ZDEJŠÍHO SVATOSTÁNKU
Mníšek pod Brdy – Velkolepě se bude slavit 250.
výročí posvěcení kostela
sv. Václava v Mníšku pod
Brdy. Oslavy potrvají do
1. října a zúčastní se jich
také pražský arcibiskup,
kardinál Miloslav Vlk.
Před 250 lety 28. září byl
posvěcen farní kostel svatého Václava. U příležitosti výročí této pro Mníšek
významné události jsou
připraveny koncerty duchovní hudby, přednášky i
několik slavnostních mší
svatých.
Ve středu 27. září se od
19.30 v mníšeckém zámku
uskuteční přednáška Jana
Royta na téma Vliv svatováclavské tradice na umění v Čechách.
Slavnostní mše svatá se
bude konat ve čtvrtek 28.
září od 8.30. Na týž den je
připraven také 6. ročník
Posvícenské cesty. Start je

Kostel svatého Václava v Mníšku pod Brdy.
Foto Jana DIGRINOVÁ

ve 14.00 na Malé Svaté
Hoře, kam je možno dojet
autobusem. Děti, jejich rodiče i babičky a dědečky
čeká cesta lesem značená
fáborky s několika zastaveními, na nichž mohou
plnit úkoly. V cíli na farské
zahradě si posedí u ohně,
od 17.00 začne divadelní
pohádka.
Další mše za účasti kardinála Miloslava Vlka začne
v pátek 29. 9. v 18.00.
Poslední zářijovou sobotu
se od 18.30 bude konat
koncert duchovní hudby v
kostele sv. Václava. Zahraje Karel Loula (varhany),
zazpívají členové dětského
pěveckého sboru Chorus
Angelus z Dobřichovic,
smíšeného sboru Mikrochor, dívčího sboru Brécy
a chrámového sboru kostela sv. Ducha v Praze.
Jana DIGRINOVÁ
Pavla ŠVÉDOVÁ

Program oslav

27. 9. – Vliv svatováclavské tradice
na umění v Čechách, přednáška
prof. Jana Royta v Zimní jídelně
mníšeckého zámku od 19.30 hod.
28. 9. – slavnostní mše svatá od
8.30 v mníšeckém kostele
28. 9. – Posvícenská cesta z Malé
Sv. Hory na farskou zahradu od
14.00
29. 9. – Mše svatá za účasti kardinála Miloslava Vlka od 18.00.
29. 9. – Vliv svatováclavské tradice
na náboženský život v Čechách,
přednáška Aleše Opatrného v jídelně mníšeckého zámku od 19.30
30. 9. – Antonín Dvořák Mše D-dur
Lužanská, op. 86, na varhany zahraje Karel Loula, zazpívá dětský
pěvecký sbor Chorus Angelus, smíšený sbor Mikrochor, dívčí sbor
Brécy a chrámový sbor z Prahy
1. 10. – mše svatá za účasti generálního vikáře Michaela Slavíka a
kněží dříve působících v Mníšku od
10.00
(jd)
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Policisté zadrželi muže,
který měl zákaz řízení

Osov - Muže, který usedl za volant
přestože měl vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel, zadržela
v sobotu 9. září hlídka karlštejnských
policistů v Osově.
Krátce
p ed
půlnocí
zastavili
čty iadvacetiletého idiče Fordu Transit a
hned zjistili, že muž pocházející
z Ho ovicka má soudně zakázáno ízení
všech motorových vozidel. Zároveň bylo
zjištěno, že se idič dlouhodobě vyhýbá
trestnímu ízení a je na něj vydán p íkaz
k zatčení. Muž byl umístěn do cely
p edběžného zadržení.
(pš)

Lampionový průvod obcí
s ohňostrojem
se na Vižině uskuteční vpodvečer
svátku sv. Václava 27. září.
Sraz s lampionky v 19.30 na hřišti.

Prezident otevřel nový areál
POZVÁNÍ OD PANA MANDÍKA BYLO VÝJÍMEČNÉ, ŘEKL V. KLAUS

Hostomice - V pondělí 11. září byl za
účasti prezidenta České republiky
slavnostně otevřen nový areál firmy
Mandík.
„Denně dostáváme spoustu pozvánek na
podobné akce. Devadesát devět procent
návštěv se neuskuteční, pozvání od pana
Mandíka bylo tak výjímečné, že jsme se
rozhodli dnes do Hostomic vypravit,“
prohlásil prezident Václav Klaus.
„Musím p iznat, že i když jsem viděl většinu
krajů naší země, zde jsem poprvé,“ dodal
Václav Klaus.
Hostomická firma, zamě ená zejména na
vzduchotechniku, chladící a vytápěcí
systémy se výstavbou nového areálu
rozrostla o šest tisíc čtverečních metrů

výrobní plochy a administrativního a
sociálního zázemí. Investice byla ve výši cca
100 milionu korun a areál vznikl během
13 měsíců.
Slavnostního dopoledne se zúčastnila
i starostka města Alena P ívorová. „Pro
naše město byla návštěva Václava Klause
p íjemným zážitkem a velkou událostí.
Hostomice dosud nejvyšší p edstavitel státu
nenavštívil,“ uvedla starostka Alena
P ívorová. „Václav Klaus nám věnoval svůj
podpis do kroniky Hostomic, kterou
otevíráme p i důležitých událostech města,“
dodala Alena P ívorová a zároveň
zdůraznila, že pro město má právě otev ená
výrobní hala velký význam. Místní firma
p ináší možnost pracovních p íležitostí,
hlavně technického směru.
editeli společnosti Vlastimilu Mandíkovi
se poda ilo pozvat prezidenta republiky na
otev ení nového objektu firmy a zároveň jej
i p ivítal. „Návštěva Václava Klause
proběhla ve výborné atmosfé e. Měl jsem
p íležitost s panem prezidentem i osobně
pohovo it. Nezůstaly stranou ani otázky
naší politické scény. P ítomnosti prezidenta
republiky p i otev ení výrobního areálu
firmy si velmi ceníme,“ konstatoval
Vlastimil Mandík.
Radka KOČOVÁ

Osovské posvícení

Dětské odpoledne v ZOO
s ob ot a 30 . z á ř í 20 06

ZAČALY TANEČNÍ. V sobotu 16. zá í byl
v sálu hotelu „U Frajerů“ zahájen kurz
společenského tance a výchovy, který
po ádá místní svaz žen (viz článek na
této straně).
Foto R. KOČOVÁ

od 15 hodin u koupaliště v Osovci
Pro malé i velké, pro domácí i přespolní.
---

»Pěkná« se skupinou Šporny
pondělí 2. října od 18 hodin
v hospůdce u kostela

PREZIDENT P EST IHL PÁSKU. Pásku
nového administrativního a výrobního
centra v Hostomicích p est ihli společně
prezident Václav Klaus a majitel firmy
Vlastimil Mandík.
Foto R. KOČOVÁ

Žáčky čeká deset
měsíců do prázdnin
Osov - Máme za sebou první týdny
ve škole. Je důležité, aby žáčci dobře
začali. Musí přece dlouho vydržet se
silami, protože do června je celých
deset měsíců.
Proto i my se snažíme o volné tempo,
abychom žáky postupně vpravili do
školního rytmu. Prvňáčci už umí první
písmenka a ti starší opakují učivo z nižších
ročníků.
Pro zpest ení jsme pro žáky uspo ádali
naučný program v planetáriu. V úterý
shlédli po ad »O Měsíčku, Sluníčku a
hvězdičkách«. Ve čtvrtek čtvrťáci a páťáci
vyrazili vlakem na po ad »Vesmír kolem
nás«. Na
íjen chystáme pro děti
mimoškolní akci do Divadla kouzel Pavla
Kožíška. Pro dospělé p ipravujeme
v listopadu zájezd do divadla Karlín na
muzikál Producenti.
(sk)

Taneční skončí Věnečkem
Hostomice – V sobotu 16. 9. byl
v hotelu „U Frajerů“ zahájen kurz
společenského tance a výchovy.
Po adatelem je místní svaz žen a za
hudebního doprovodu Ji ího Klatovského
p edávají mladým párům své taneční umění
manželé Kainovi. Kurz má t ináct lekcí,
začátkem prosince čeká tanečníky prodloužená Mikulášská a 9. 12. budou hodiny
tance ukončeny Věnečkem.
„Taneční kurzy mají v Hostomicích
čty icetiletou tradici. Plánujeme i kurzy
pokračovací,“ prozradila za po adatele Marie
Menyová.
(rk)
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Žáci konečn zúročili tréninkovou p ípravu
CHLUMECKÝM ŽÁKŮM SE POPRVÉ PODA ILO ZVÍT ZIT, DVAKRÁT SKÓROVAL CHVOJKA
Osov - První mistrovské utkání
odehráli žáci Osova na hřišti v Újezdě.
V prvním poločase vedli Osovští 1:0, ke konci
první půle po hrubých chybách obrany však
dvakrát inkasovali. V druhém poločase
osovští hráči nestačili na soupeře fyzicky.
Utkání SK Doubravan Újezd – SK Osov
skončilo výsledkem 4:1.
V sobotu 16. září si na osovském hřišti změřili
své síly místní žáci se Spartakem TOS Žebrák.
„V tomto zápasu osovští žáci konečně zúročili
veškerou tréninkovou přípravu a zaslouženě
porazili svého soupeře. Začátek zápasu
předvedli několik velmi dobrých fotbalových
akcí a do poločasu vedli 3:1,“ zhodnotil utkání
trenér Petr Kočí a dodal, že v druhé půli

Kdy a kde hrají příště
30.9. (10:15) Vižina - Karlštejn B
30.9. (16:00) Osov - N. Jáchymov
30.9. (16:00) Všeradice - Chyňava
1.10. (16:00) Všeradice B - Tmaň
7.10. (16:00) Mo ina - Všeradice B
7.10. (16:00) Zdice B - Všeradice
8.10. (16:00) Lod nice B - Osov
8.10. (10:15) Zdejcina - Vižina
Žáci
30.9. (14:00) Osov - Hostomice
7.10. (14:00) Broumy - Osov

utkání podali jeho svěřenci ještě lepší výkon,
ke kterému přidali další góly. „I přes velmi
dobrý výsledek utkání se žáci nevyhnuli
velkým chybám v obraně, které však soupeř
nepotrestal. I když někteří diváci hodnotili
výkon žáků jako nefotbalový, pochvalu
zasluhuje celé mužstvo,“ uzavřel Petr Kočí.
V sobotu 23. 9. zvítězili osovští žáci v Tlustici
1:0. Vítěznou branku proměnil ze
samostatného úniku David Staňo 7 minut
před koncem utkání.
(rk)
Další výsledky:
16.9. Osov - Zdice B 3:3 (1:3)
Branky: Macho, Jánský, Ciprián

16.9. Vižina - Tmaň 2:1 (1:0)
Branky: Procházka, Fiala

17.9. Cembrit B - Všeradice 2:1 (0:0)
Branka: Jakoubek Pavel

17.9. Nižbor B - Všeradice B 6:3 (1:1)
Branky: Obořil, Stegmüller, Šebek

23.9. Mořina - Vižina 0:2 (0:2)
Branky: Hruška 2x
Branky: Jánský, Plicka, Bábíček Aleš

Ostrovan se nominoval na
Pohár fotbalového svazu

24.9. Hýskov - Všeradice 3:5 (1:2)

Osov – Ve středu 6. září odehráli

24.9. Trubín - Osov 5:3 (2:2)

Branky: Macík, Linhart, Jakoubek Pavel, Kulhavý, mužstva SK Osov a Ostrovan Zadní
Augusta
Třebaň zápas prvního kola nominace

24.9. Chrustenice - Všeradice B 6:0

Osovské hasičky vybojovaly vít zství
JIŽ PODRUHÉ LIKVIDOVALI HASIČI DOUTNAJÍCÍ KUPU HNOJE
Osov – V měsíci září si osovští hasiči
poměřili své zásahové schopnosti na
Memoriálu zasloužilých hasičů ve
Tmani.
Ze tří družstev žen obsadil tým Osova první
příčku. Pohár ze soutěže mužů zůstal
v pořádající obci, zvítězilo družstvo Tmaně.
Do života hasičů patří i zásahy skutečné. Již
podruhé musel SDH Osov likvidovat
doutnající kopu hnoje na pozemku u Velkého
Chlumce.
„Potíže zde vznikly již před dvěma měsíci, kdy

V pátek 15. září se poprvé podařilo mladším
žákům SK Chlumec zvítězit nad mužstvem
Drozdova 2 : 1. Obě branky vstřelil Martin
Chvojka.
Foto L. KOCOUROVÁ

bylo policií, hasiči i místním obecním úřadem
doporučeno rozhrnutí a upravení doutnající
hromady. S likvidací ohně jsme začali v pátek
15. září ve 14 hodin a akce byla skončena
následující den ve večerních hodinách. Když
nebude silný vítr, nemělo by hrozit již žádné
nebezpečí. Na místě už nemá ani co hořet,“
vysvětlil průběh záchranné akce starosta
hasičů Josef Chvojka.
K dalšímu zásahu vyjížděl v polovině září
dobříšský hasičský sbor. U obce Skřipel bylo
třeba odstranit prasklý kaštan.
(rk)

Poháru českomoravského svazu.
Po vyrovnaném boji hosté rozhodli zápas ve
svůj prospěch v posledních minutách utkání.
Hosté si odváželi do Zadní Třebaně vítězství
nad SK Osov 2:1.
(rk)
Turisté severních svahů Brd
po ádají pro všechny zájemce

PODZIMNÍ SOUST ED NÍ
na Benecku v hotelu Diana.
Začínáme v pátek 6. 10. po 14. hodin
a končíme v ned li 8. 10. do 10 hodin
Zajištěna personální cena 490 Kč
za osobu a den s polopenzí
Kontakt: R. Plachetka 724 040 715

V Hatích bude restaurace
VINA IČTÍ SE CHLUBÍ DENNÍMI DROBNOSTMI

Díky pánům pokrývačům Milanovi a
Miroslavu (Bédovi) Pillerovým a Pavlům
Boučkovi a Tůmovi (Tel: 728 608 971) zá í
naše st echa novotou.
D kují manželé Veverkovi z Osova

Podbrdsko
Který
ze
starostů bude opět kandidovat a co se komu povedlo?
V minulých číslech jste četli
vyznání šesti rychtářů, dnes
pokračují další.
Do dalšího období se chystá i
skuhrovský starosta Zdeněk
Trnka, který vede obec již od roku
1968.
„Máme za sebou úspěšné roky,
udělali jsme toho víc, než jsme
plánovali,“ prozrazuje Trnka.
„Hlavně to byla plynofikace celé
obce, rozšíření obchodu v Hatích
a čističky v Hatích a Drahlovicích.
To byly největší akce. Kromě toho
jsme opravili komunikace.“
Na příští období se chystá
prosadit další opravy komunikací
a udělat v Hatích prvotřídní
hospodu, kde se bude i vařit.
„Dali jsme dohromady jednu
kandidátku na které je devět

jmen, stejně jako míst
v zastupitelstvu. Nikdo to nechce
dělat,“ krčí rameny starosta
Skuhrova Zdeněk Trnka.
Počet kandidátů do voleb je
stejný s počtem zastupitelů i ve
Vinařicích.
„Kandiduji do zastupitelstva,“
říká starosta Petr Podubecký.
„Ale na starostu ne. Pokud mi to
však nové zastupitelstvo nabídne,
přijmu to.“
A co se ve Vinařicích povedlo?
Hlavně drobnosti, se kterými
přicházejí lidé do styku. Prosadili
třídění odpadu, podařilo se
zajistit pojízdnou prodejnu se
základními potravinami.
„To bych nadsadil nad velkou
akci plynofikace obce,“ hodnotí
starosta Podubecký. Na druhou
stranu ho trápí zanesený rybník,
na jehož vyčištění se nepodařilo
sehnat dotaci.“
(JoK)
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Lokálka už jezdí přes nový můstek
V ZADNÍ TŘEBANI BYLY MINULÝ TÝDEN ROZEBRANÉ KOLEJE, CESTUJÍCÍ NA PODBRDSKO MUSELI AUTOBUSEM
Zadní Třebaň - Cestující na lokální železniční
trati ze Zadní Třebaně do Lochovic museli minulý týden jezdit autobusem. Pracovníci Českých drah v Zadní Třebani u přejezdu opravovali most, takže byla trať pár dní uzavřená.

Z našeho kraje

Původní konstrukce mostu byla kompletně rozebrána, místo ní se pod koleje vložila ocelová roura
o průměru osmdesát centimetrů a vše se zasypalo
štěrkem.
„Můstek byl podle mého odhadu tak osmdesát let
starý, už potřeboval opravit,“ řekl Josef Střecha ze

Správy mostů a tunelů Českých drah. Podle dohody se zadnotřebaňským obecním úřadem bylo upraveno a zpevněno také okolí mostu.
Výluku všech vlaků využily České dráhy k dalším
drobným opravám na trati. Nyní už by měla lokálka jezdit bez problémů.
Lucie PALIČKOVÁ

*Prodejní výstava ovoce, zeleniny a květin se
koná 30. 9. (9 - 18.00) a 1. 10. (9 - 16.00) v liteňském kině. Vstupné 10 Kč.
(mif)
* Občanské sdružení Oáza zve 30. 9. v 15.00
hodin všechny dospělé do Kulturního střediska v
Mníšku pod Brdy na výtvarnou dílnu – práce s
voskem a textilními barvami. Podrobnosti a přihlášky na tel.: 728 244 846.
(jd)
* Ve stacionáři DPS na Skaleckém náměstí v
Mníšku pod Brdy se koná 6. 10. od 18.30 přednáška Marie Hruškové a Bedřicha Ludvíka s názvem Paměť stromů.
(jd)
* Do rekreačního domu ve Svinařích se vloupal
mezi 18. až 20. 9. neznámý poberta. Vnikl do garáže a dílny a odnesl pilu, křovinořez a další nářadí v hodnotě 14 000 korun.
(šm)

V Karlštejně přivítali trojčata
Karlštejn – První karlštejnská trojčata Ondřeje,
Daniela a Tomáše uvítali spolu s dalšími dvěma
malými Karlštejňáky oficiálně na radnici.
Vítání občánků se konala v obci pod hradem 9. 9.
„Bylo to výjimečné setkání. Jen tři rodiny, ale pět
dětí,“ uvedla Eva Cubrová z karlštejnského úřadu. Kromě trojčat Holečkových, která se narodila
26. 6. v Praze, tu byla další červnová miminka:
Julie Fílová a Kryštof Janů. „Novým občánkům
jsme dali dárek – zlatý přívěsek v podobě jejich
znamení zvěrokruhu,“ dodala Cubrová.
(pš)

Žena ze Všenor se nedovolala
na linku první pomoci 155
Všenory, Řevnice - Horké chvilky prožila minulý týden žena ve Všenorech. Když její manžel dostal infarkt, snažila se dovolat na linku
155. Marně, linka byla v tu dobu mimo provoz.
Protože ani nebyl žádný jiný náhradní zdroj, musela složitě shánět přímý kontakt na záchranku z
Řevnic. Kvůli tomu však vzniklo časové prodlení, které mělo negativní vliv na zdraví pacienta.
„Po příjezdu jsme pána napojili na umělou plicní
ventilaci a v sanitce jsme ho sedmkrát resuscitovali. Vrtulník ho pak převážel do Vinohradské nemocnice, dokonce musel být cestou znovu resuscitován,“ sdělil šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Pacientův stav je pořád velmi vážný. Podle
Bulíčka to nebylo poprvé, co se lidé na linku první pomoci nedovolali.
(lup)

Dělníci opravují můstek u přejezdu v Zadní Třebani.

Na hradě se slavila Europa Nostra
KARLŠTEJN ZÍSKAL PRESTIŽNÍ CENU ZA UCHOVÁNÍ MALEB MISTRA THEODORIKA
Karlštejn – Velkolepá sláva se odehrála poslední zářijové pondělí na hradě Karlštejně. Jeho
zaměstnanci a další pozvaní hosté oslavovali získání přestiženého ocenění Europa Nostra.
Prestižní evropskou cenu Europa Nostra Award
převzali zástupci středočeského pracoviště Národního památkového ústavu v královském paláci El
Pardo v Madridu již v červnu, uplynulé pondělí se
ale uskutečnila od 14 hodin slavnostní neveřejná
prezentace ocenění na hradě Karlštejně.
„Byl pozván hejtman Petr Bendl, ministr kultury
Martin Štěpánek a další vzácní hosté,“ uvedl starosta obce Miroslav Ureš.
Nejznámější a nejnavštěvovanější hrad dostal tuto
cenu za uchování deskových maleb Mistra Theodorika. Oceněn byl projekt restaurace 129 středo-

Řidič přišel o kufřík s dvaceti tisíci
ZLODĚJŮM V ČERNOŠICÍCH I TŘEBOTOVĚ STAČILO NA KRÁDEŽ PÁR MINUT

Černošice - O kufřík s 23 000 korunami přišel
řidič nákladního automobilu, který přivezl
zboží k železářství U Koníčků v Černošicích.
Zloděj jej okradl doslova za pár minut.

V Mníšku vykolejila mašina,
vytekly tři tisíce litrů nafty
Mníšek pod Brdy – K ekologické havárii, při
které v mníšeckých Kovohutích vyteklo 3000
litrů nafty, vyjížděli 18. září řevničtí hasiči.
Na vlečce v Kovohutích Mníšek vykolejila lokomotiva. Z proražené nádrže vyteklo 3000 litrů
nafty. „Na místo vyjeli hasiči ze Řevnic, místo
zajistili a po hodině je předali hasičům Českých
drah,“ uvedla Lenka Kostková z tiskového oddělení středočeských hasičů. Podle mluvčího
Drážní inspekce Zdenka Neusara nehodu zřejmě
zavinil strojvůdce. „Škoda na lokomotivě je 161
tisíc. Na odstranění ekologické havárie bude
zapotřebí sedm set tisíc,“ dodal Neusar. (pš)

Foto NN M. FRÝDL

Po zaparkování se řidič šel ohlásit do prodejny.
Předtím vozidlo uzamkl, ale okénko na levých
dveřích nechal pootevřené. Po pěti minutách vyšel s prodavačem k autu, odemkli nákladní prostor
a začali vykládat zboží. Po dalších pěti minutách
přišel do prodejny zákazník, který sdělil, že od auta právě odešli dva muži tmavší pleti a odnášeli si
černý kufřík. Když řidič zkontroloval obsah kabiny vozu, zjistil, že před sedadlem spolujezdce
chybí kožený kufřík za tisíc korun, ve kterém byly uloženy faktury, jiné písemnosti a 23 200 Kč. I
když se jedno z osobních vozidel, která parkovalsa poblíž, vydalo podezřelou dvojici hledat, nikde
v okolí ji už pronásledovatelé neviděli.
Podobně dopadl řidič v Třebotově, který si 11. září nezamkl vůz Nissan Primera. Během pěti minut, kdy nebyl u auta, mezi 9.20 a 9.25 přišel o
ledvinku, ve které byly jeho doklady, platební karty, dva mobilní telefony, 200 korun, klíče a doklady od vozidla. Ledvinka ležela na sedadle spolujezdce. Oba případy policisté dále vyšetřují.
Vilém ŠEDIVÝ

věkých deskových maleb Mistra Theodorika v
kapli sv. Kříže na Karlštejně.
Hrad se tak řadí k dalším českým památkám zámku Konopiště a Českému Krumlovu, které
ocenění od celoevropské federace pro kulturní dědictví získaly již v minulosti. Pavla ŠVÉDOVÁ

Presidentka hnutí Stonožka
míří z Norska do Černošic

Černošice - Norka českého původu Běla Gran
Jensen přijede na pozvání starostky Heleny
Langšádlové do Černošic.
Presidentka hnutí Na vlastních nohou Stonožka,
které je dobrovolnou humanitární a mírovou organizací, v níž děti pomáhají jiným dětem, přijede do černošického Club Kina 27. 9. ve 14.00.
„Jensen přítomným vysvětlí, jak se mohou do
stonožkového hnutí zapojit. Každý je důležitý a
může pomoci tam, kde jsou například války,“ řekl
Pavel Blaženín z černošického odboru kultury.
Podle něj se černošická škola do projektu zapojí
tím, že její žáci budou pro Stonožku vytvářet vánoční přání.
(pš)

Na řevnickém náměstí se bude
bourat, Náruč postaví nový dům
Řevnice – Dům na řevnickém náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad v sousedství prodejny Quelle, který město pronajalo sdružení Náruč, čeká
kompletní rekonstrukce.
Jak NN potvrdil starosta města, budova byla v tak
dezolátním stavu, že se její nájemci rozhodli ji
zbourat. „Tato varianta nakonec bude levnější,
než dům opravovat. Sdružení na to získalo grant z
fondů Evropské unie,“ potvrdil Cvanciger s tím,
že město Náruči pronajalo dům na dvacet let. Podle řevnického starosty by na místě měla vyrůst
kopie původní stavby. „Půjde o víceúčelové zařízení. Kromě stacionáře by zde měly vzniknout i
prostory pro veřejnost, jako je třeba kavárna,“
uvedl Miroslav Cvanciger.
(pš)
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Vy mi pane Vašák trháte švestky!
KOMU PATŘÍ PLODY STROMU ROSTOUCÍHO VOLNĚ NA BŘEHU ŘEKY? PTÁ SE ČTENÁŘ NN

Zadní Třebaň - Obsáhlý dopis na
adresu Našich novin doputoval od
zadnotřebaňského chataře Jiřího
Vašáka. Otiskujeme ho ve zkrácené podobě.
(NN)
Na konci září jsem si všiml, že pod
stromem, který roste na břehu řeky,
jsou spadané švestky. Část ovoce již
byla auty rozježděna. Honem jsem
švestky, které ještě nebyly rozmačkány, naházel do bezpečí pod strom a
šel si domů pro kárku.
„Mládeži, jde se na švestky!“ řekl
jsem a naložil dvě lísky i plachtu. Tu
jsem rozprostřel pod strom a začali
jsme třást.
„To se mi snad zdá. Vy mi pane Vašák trháte švestky!“ ozval se rozčilený hlas chataře, před jehož parcelou
strom stojí. „Jestli nemáte na švestky, měl jste přijít, já bych vám ty dvě
stovky na ně dal, ale neberte mi mé
švestky. Já si ten strom zasadil a teď
nebudu mít dětem, až se vrátí od
moře, z čeho udělat knedlíky!“
Jeho hněvivá slova mě zaskočila.
Díval jsem se na švestky jako na borůvky v lese. Jako na plody Matky
přírody, která nám je laskavě nabízí.
Rozhodně jsem v nich neviděl chatařův majetek. Dospěl jsem sice s léty
k přesvědčení, že lepší než v konfliktech bojovat, je jim předcházet, ale
již se stalo. Řekl jsem mu proto, že si
nemyslím, že to jsou jen jeho švestky
a pokud je o tom přesvědčen, ať na
mě podá trestní oznámení a uvidí se.
Ohledně obav, že nebude mít dětem
na knedlíky, může být klidný. Na stromě je švestek pořád dost a má-li
dojem, že není, ať si vezme z nasbíraných švestek, co potřebuje. To chatař neučinil, z čehož usuzuji, že mu
nejde o švestky, ale o princip. Prostě
mu beru něco, co je jeho. Dále jsem

du pro Prahu 10 příhodu a zeptal se
ho, co tomu říká. Ubezpečil mě, že
strom nepatří tomu, kdo jej zasadil,
ale vždy tomu na jehož pozemku stojí. Rovněž tak ovoce, které spadne na
sousední pozemek, náleží tomu, čí je
strom. Majitel pozemku, na který
spadlo, je musí vydat, nebo umožnit
jeho sběr. Majitel stromu má zase za
povinnost uklidit spadané listí. Dle
názoru soudce strom zřejmě patří správě povodí a já bych bez jeho svolení švestky trhat neměl.

Zadnotřebaňský chatař Jiří Vašák.
mu navrhl, že až jeho emoce opadnou, můžeme si v klidu pohovořit.
Rozezlený chatař však řekl, že si nemá se mnou o čem povídat, a můj návrh nepřijal. Zbývá mi naděje, že si
přečte můj názor v novinách.
Nuže, můj názor je tento: Nevím, jestli si strom opravdu zasadil, je to
docela možné. Sám jsem zasadil na
břeh ořech, který rostl mezi kolejemi.
Až vyroste, můžu si na něj dát nanejvýš cedulku se jménem, kdo ho zasadil. To je vše. Strom, třebaže jsem ho
zasadil, mi nepatří, a nemohu si tedy
nárokovat jeho plody. Neroste na
mém pozemku. Proč si chatař nezasadil strom na své parcele, když
chce, aby byl jen jeho? Sadaři, zahrádkáři či zemědělci jsou vlastně

Foto NN M. FRÝDL
hlupáci. Proč si kupovat či najímat
pozemky, když stačí někde něco zasadit a je vystaráno...
Z psychologického hlediska jej ovšem chápu. Žádný rybář nebude
nadšen, když mu na »jeho« místě bude sedět jiný rybář. Ani houbař nebude nadšen, potká-li ve »svém« revíru
s plným košem jiného. U švestek prostě platí to, co u hub: Kdo dřív přijde, ten dřív bere.
Soused po chvíli zašel a mě napadlo:
Co kdybych mu švestky vysypal k jeho brance? Tím bych ale přiznal, že
má pravdu. A on ji nemá. Nelze přece takto dělat z obecního soukromé!
Rozhodl jsem se zjistit u osoby povolané, jak to se švestkou vlastně je.
Vylíčil jsem soudci Obvodního sou-

Francouzi cvičící na břehu Seiny.

Mám jiný právní názor
Jestli tomu dobře rozumím, švestky
jsem si neoprávněně přivlastnil,
lidově řečeno ukradl. Ale ne sousedovi, jak se tento domnívá, ale správě povodí. Ačkoliv si pana soudce
vážím, zastávám jiný právní názor, a
to ten, že švestky trhat mohu. Správa podle mě není majitelem, ale jak
již z názvu vyplývá pouze správcem.
Skutečným majitelem břehu je přeci
někdo jiný. Plody stromu, který roste
volně na území státu, v tomto případě ČR, patří státu, tedy všem jeho
občanům. Bude-li proto na stromě
deset milionů švestek, mám na jednu
nárok. Tento limit jsem pravda překročil, ale proč bych si to měl vyčítat, když ostatní spoluobčané nemají o svůj podíl zájem a nechávají
ho hnít na zemi. A pak - tohle přece
není jediný strom v republice. Jsou
jich tisíce a na všech mám nárok na
podíl. Klidně se ho zřeknu, vybral
jsem si ho již na tomhle. V každém
případě mi švestky přijdou jako ubohá, ale přeci jen jakás takás náhrada
za zprivatizovaný národní majetek.
Doufám proto, že mi nikdo nebude
vyčítat, že sběrem švestek okrádám
stát!
Jiří VAŠÁK, Zadní Třebaň

Foto Ludmila HŮLOVÁ

Na nábřeží Seiny se cvičilo
OD SPOLUPRACOVNICE NN V HLAVNÍM MĚSTĚ FRANCIE - 9)
Paříž - Na několikaměsíční stáž do
Francie odjela Ludmila HŮLOVÁ
z Letů. Pro čtenáře NN zaznamenává své zážitky a postřehy. (mif)
Společnost Vittel pojala reklamní
kampaň ve francouzské metropoli
originálně. Nemám tím na mysli jen
slovní hrátky s názvem vody Vittel a
vitalitou, revitalizací resp. reVittelizací a obligátních letáčků, jak cvičit
v kanceláři, a dodržování pitného režimu. Team Vittel připravil pro Pařížany zdarma nedělní kursy Tai Chi,

Kung Fu, Caporeira a švédské gymnastiky.
Každou neděli od 10.00 do 14.00
byli sportovní nadšenci během kampaně zváni na nábřeží Seiny v blízkosti pařížské radnice. Kapacita kursu byla omezena na 70 účastníků,
proto se aplikovalo pořekadlo: Kdo
dřív přijde, ten dřív mele. Ovšem vyplatilo se trochu si přivstat - vedle fyzicky ne příliš náročného tréninku se
člověk pobavil, navázal nové kontakty a vyzkoušel moderní sporty. Tak
jako já. Ludmila HŮLOVÁ, Paříž
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Dýňová slavnost se koná na kozí louce
VE VATINĚ MŮŽETE OCHUTNAT DÝŇOVOU POLÉVKU, DÝŇOVÉ KOLÁČKY ČI VÝROBKY Z KOZÍHO MLÉKA
Zadní Třebaň - Dýňovou slavnost na kozí louce
u Pezlových v zadnotřebaňské části Vatina
chystá na 7. října místní spolek Broučci. Budeli hezky, slavnost začne ve 14.00 hodin.
Pro děti máme přichystány různé tvůrčí aktivity,
např. výrobu razítek z brambor, tiskání listů za pomoci barev na papíry či výrobu vlajek. Pro velký
úspěch lukostřelby na pohádkovém odpoledni ji
budeme mít pro děti nachystanou opět. Slavnost
dýní bude korunována ochutnávkou polévky, koláčků a jiných pochutin z této podzimní zeleniny.
Kdo bude mít chuť, může pojíst vzorky výrobků z
kozího mléka, které připravuje Ivanka Pezlová.
Její manžel Aleš slíbil, že dětem zapůjčí indiánské
bubínky. Zájemci o ekologické hospodářství si
mohou prohlédnout zahrádky, venkovní pec k pečení domácího chleba či kozí příbytky. Bude možnost seznámit se s dalšími ekologicky čistými pro-

po 10 minutách chůze uvidíte obrovské týpí, jednu vousatou kozu a dvě rohaté. A ucítíte vůni výborné dýňové polévky. Pro případné bloudící označíme cestu.
Helena PELIKÁNOVÁ

Jablíčko vybírá na hřiště
Dobřichovice – Hřiště pro děti chybí v Dobřichovicích. Místní maminky z občanského
sdružení Jablíčko se proto rozhodly vyhlásit
veřejnou sbírku na jeho vybudování.
„Iniciativa přišla od rodičů,“ uvedl starosta Dobřichovic Michael Pánek s tím, že město nadšencům vyšlo vstříc. „Jsme připraveni jim dát k dispozici pozemek, máme vybráno již několik variant,“ řekl Pánek. Doplnil, že pokud se rodičům
podaří ve sbírce vybrat 150 tisíc korun, přidá
rychta na jejich konto dalších padesát tisíc.
Finanční dary mohou lidé odevzdávat v podatelně obecního úřadu anebo bezhotovostně na účet
020036-0388029319/0800.
(pš)

Dětský koutek bude už brzy
připraven pro caparty
Zadní Třebaň - Dětský koutek v Zadní Třebani
bude již brzy připraven pro své dětské návštěvníky. Mateřské centrum Broučci chystá jeho otevření na polovinu října.
Práce na zvelebení koutku se chýlí ke konci. Minulý týden jsme místnost pro děti i záchod barevně vymalovali a pověsili obrázky, na oknech jsou
nové záclony a pestré závěsy. Obecní úřad nám
poskytl dětské stolky a židličky, přibyly také dvě
police na hračky a tabule na kreslení. Zbývá jen
doladit výzdobu, doplnit hračky, aby se děti nenudily, a můžeme začít. Těšíme se na vás!
(lup)

Sběr se uskuteční 7. října

Nejprve bych chtěl připomenout sběr nebezpečného odpadu, který se uskuteční 7. října od 8 do
11.00 před OÚ v Z. Třebani.
Začátkem října se bude konat jednání s Pečovatelskou službou a MěÚ Řevnice o možnosti zajišťování obědů pro starší a méně pohyblivé občany.
V současné době vím pouze následující informace: 1 oběd 50-60 Kč (včetně donášky), každý odběratel musí mít 2 sady přepravek na obědy, je
vhodné mít doporučení od lékaře a z jedné lokality musí být minimálně 8 zájemců. Přesto, že tyto
informace nejsou pro rozhodnutí zájemce dostačující, prosím, aby se eventuální zájemci o obědy
ozvali na tel.č. 257 721 399, abychom si udělali
obrázek, zda je v naší obci dostatečný zájem.
V minulých dnech byl opraven můstek u lokálky
nad Jednotou. Po dohodě s dodavatelem bylo dno
odkryté části propusti doděláno dle pokynů obce,
na čemž se bude obec finančně spolupodílet.
V pátek 29. 9. bude Obecní úřad v Zadní Třebani
uzavřen. Užívejte si sluníčka a mějte se dobře
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Nová ulice se jmenuje Sadová

Zadnotřebaňští Broučci při úpravě dětského koutku.
Foto Petra HUMLOVÁ
středky jako jsou třeba mýdlové ořechy, s kterými
můžete umýt domácnost, sebe i vyprat prádlo.
Kozí louku najdete tak, že se vydáte pod viadukt
do Vatiny a na prvním rozcestí se dáte doleva. Asi

Medové odpoledne zahájila hymna
V ZADNOTŘEBAŇSKÉM »KULTURÁKU« SE PREZENTOVALI VČELAŘI A UMĚLCI
Zadní Třebaň - Již třetí Medové odpoledne se
konalo uplynulou sobotu v zadnotřebaňském
Společenském domě. Včelaři ze základní organizace v Litni a komorní soubor Harmonia
Mozartiana Pragensis připravili pro návštěvníky bohatý program.
První přicházející mohli krátce po poledni obdivovat výrobky a díla, ochutnat medové dorty nebo
si vyrobit svíčku z vosku, jak to umí včelař a učitel Ludvík Čierťaský. Své umění předvedli výtvarnice Luisa Geisslerová, spisovatelka Jana Kašová,
umělecký kovář Karel Huněk či historik a heraldik Julius Hůlek. O rostlinách pohovořil botanik a
autor oblíbených knih Václav Větvička.
Akce byla ve čtvrt na dvě slavnostně zahájena
hudbou - Hymnou Medového odpoledne. Její text
od Ervína Schulhoffa jako »poctu« snobismu, ješitnosti a hlouposti zhudebnil Stanislav Jelínek.

Hajé, hačačá! pokřikoval Vinnetou

V BÝVALÉ RAKETOVÉ ZÁKLADNĚ SE KONAL KULTURNÍ FESTIVAL
Mníšek pod Brdy – Obecně prospěšná společnost Magdaléna pořádá vždy v září setkání terapeutických komunit z celého Česka. Letos se
tu sešlo přes 150 klientů, kteří se úspěšně léčí ze
závislosti na návykových látkách.

Rorejsové upekli další štrůdl

Mníšek pod Brdy – Čtvrtý týden v září se v Mníšku
konal festival divadla, filmu a hudby Štrůdl, který
připravuje občanské sdružení Rorejs.
Již šestý podzim si návštěvníci festivalu v Mníšku
mohli vychutnat nejen kulturní, ale také pečený
štrůdl. Festival byl zahájen tragikomedií Mexická
jízda a pásmem dokumentárních filmů Jeden svět.
V sobotu byl připraven program pro nejmenší, odpoledne divadelní společnost Tyl z Rakovníka
představila dramatizaci románu Zdeňka Jirotky
Saturnin. Na nádvoří zámku vystoupila skupina
2+1 s folkjazzovým koncertem. Následovalo autorské čtení Bohuslava Vaňka Úvalského. Festival
byl zakončen koncertem skupiny Eggnoise. (jd)

Dobřichovice – Novou ulici mají v Dobřichovicích. Zastupitelé odsouhlasili, že se bude jmenovat Sadová.
Jen tři nové ulice pojmenovávali během uplynulých čtyř let zastupitelé v Dobřichovicích.
„Většinou schválíme návrh, který nám je předložen,“ uvedl starosta města Michael Pánek s tím,
že zatím poslední název Sadová předložil investor její výstavby. „Originálně dostala název ulice
Hýčkaná. Tehdy nám bylo vyčítáno, že je to cesta,
již si město velice hýčká. Název se tak vžil, že
jsme jej odsouhlasili,“ dodal Pánek.
(pš)

Na temeni vrchu Včelník v areálu bývalé vojenské
raketové základy se předposlední víkend v září
konal osmý ročník divadelního a sochařského festivalu Kulturfest. V úvodu všichni přivítali divadelní múzu, která za zvuku fanfár otevřela bránu
do improvizovaného divadelního sálu – bývalého
raketového bunkru. Cílem divadelní přehlídky je
rozvíjet tvořivost, schopnost komunikace a přitom
se dobře pobavit. To se podařilo hned při prvním
představení komunity Magdaléna, která se předvedla ve hře Vinnetou. Zdařilé masky i vtipné scény se líbily. Pokřik »Ha-jé, ha-čačá!«, kterým se
častovali Vinnetou a jeho rudý bratr, pobavil
všechny. O víkendu odehrály komunity osm představení, většinou parodií jako Slunce seno, Mrazík nebo Rapitka a Jelenin, což byla parodie slavného příběhu veronských milenců Romea a Julie.
Divadelní maratón byl proložen výtvarnými dílnami – tvorba plastik ze stavebních tvárnic a malování pláten. Terapeutické komunity také sehrály
turnaj ve fotbale.
Jana DIGRINOVÁ

Během odpoledne si mohli návštěvníci vyslechnout přednášku Jany Hajduškové Včelí produkty
pro zdraví, ochutnat med liteňských včelařů či
medovinu. Závěr patřil souboru Harmonia Mozartiana Pragensis, který zahrál Kouzelnou flétnu W.
A. Mozarta a v novodobé premiéře nedávno objevený pochod od Antonína Dvořáka. Soubor přednesl i skladbu dobřichovického včelaře a hudebníka Jaroslava Šarouna Příběh v údolí radosti pod
svatojanskou Skálou.
Lucie PALIČKOVÁ

O místo ředitele řevnické
školky stojí jediný člověk

Řevnice – Jediný uchazeč se přihlásil do konkursu na místo ředitele řevnické školky.
NN o tom informoval starosta města Miroslav
Cvanciger.
„Nyní se sejde komise, ve které zasednou
zástupci města, školské komise a krajského
úřadu,“ uvedl Cvanciger. Zda uchazeč uspěl, by
mělo být známo během října. „Pokud nového
ředitele neseženeme, bude řízením školky někdo
pověřen,“ uvedl Cvanciger. (pš)
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Přes Berounku plavali jen tři psi!
DO POVODNÍ V ROCE 2002 VYHLÁŠENÝ ZÁVOD PSOVODŮ TENTOKRÁT TAKŘKA NIKOHO NEZAJÍMAL

Řevnice - První zářijovou sobotu
se v Řevnicích konal závod přes
Berounku. Do roku 2002, než přišla velká povodeň, to bývala tradiční a vyhlášená akce.
Po pěti letech tedy byla tradice obnovena. Radovala jsem se, počasí
slibovalo sluníčko a teploučko, přesně na koupání v Berounce. Se svým
psem Barym jsem závodila na posledním závodu v roce 2001, takže
jsem se samozřejmě přihlásila i tentokrát. Závodit se mělo jen v jedné
kategorii bez omezení, to znamená,
že se mohli zúčastnit i psi, kteří mají
složenou vyšší zkoušku než tu, v níž
se soutěží. Těšila jsem se, že zpestřím Barouškovi trénink. Večer před
závodem jsem mu šeptala do ouška:
Zítra bude legrace, půjdeme si zazávodit do Řevnic, zaplaveš si...
V sobotu ráno byl sraz závodníků v
Řevnicích v ulici Na Stránce, odkud
se vždy po nástupu chodilo na břeh
řeky, kde se měla odehrát první část
závodu. Na Stránce jsem byla s rozhodčími a pořadateli dlouho sama,
až už to vypadalo, že si asi nezazávodíme. Nakonec přišli ještě dva závodníci, a tak bylo možné závod začít. Bylo mi pořadatelů líto kvůli
počtu závodníků, protože vím dobře,
co obnáší příprava závodu, zajištění
občerstvení, cen pro vítěze…
Co naplat, alespoň, že jsme tři! Jdeme na to. Na nástupu jsme si vylosovali startovní čísla. Jako první měl
startovat Roman Vaněk se psem Jer-

TŘI STATEČNÍ. Trojice psovodů, která se v Řevnicích zúčastnila závodu
přes Berounku.
Foto ARCHIV
ry Lee, dvojku si vylosoval Vladimír
Kasl s Bronem z Gargamellu, nám s
Barym připadlo číslo nejvyšší.
Všichni jsme měli německé ovčáky.
Na břehu řeky se konal závod rybářů. Asi moc velkou radost neměli,
když jsme šli okolo nich. Postupovali jsme proti proudu po pravém břehu Berounky až na úroveň řevnického cvičáku. Tady jsme absolvovali
první část závodu, setkání s figurantem, prohlídku, přepad a doprovod

figuranta k lodičce. Figurant pak nastoupil na lodičku a odplouval. Pomocník na lodičce vystřelil a psovod
vyslal psa do řeky za lodičkou. Od
výstřelu se počítal čas přeplavání psa
přes řeku do chvíle, kdy pes na druhém břehu zadržel figuranta zákusem do ochranného rukávu. Psovod
na druhé loďce následoval plavajícího psa na druhý břeh, kde byla dokončena obrana. Zajímavá disciplína, docela náročná pro psa, protože
řeka je v tomto místě asi 100 metrů
široká a je tam proud. Po obraně následovala disciplína poslušnost.
Následovalo slavnostní předání cen,
diplomů a dobrot pro psy. Vyhráli
jsme vlastně všichni, protože jsme se
zúčastnili. Ale pro pořádek: první
byl Roman Vaněk, druhá já s Barouškem, třetí skončil Vladimír Kasl
s Bronem. Závod se povedl, škoda,
že jsme byli jen tři. Věřím, že příští
rok nás bude na břehu řeky stát mnohem víc, a že závod zase získá svoji
pověst.
Alena VANŽUROVÁ

Letovští lenošili u bazénu
KYNOLOGOVÉ ZVOU DIVÁKY NA SVÉ ZÁVODY I KURSY

Lety - Letní výcvikový tábor absolovovali letovští kynologové. Strávili týden na cvičáku Kynologického klubu v Městci Králové.
V době, kdy jsme tam byli, panovala
tropická vedra. S výcvikem se to nedalo přehánět, takže jsme odpočívali.
Co by kamenem dohodil od cvičáku
je koupaliště s nádherně čistou a příjemně chladivou vodou, kde jsme
trávili hodně času. Příjemně strávený
týden odpočinku s pejsky rychle
utekl. Příští rok si dovolenou prodloužíme - týden se nám zdál málo.
V neděli 3. září byly na našem cvičáku opět zahájeny kursy socializace
a výchovy pro štěňátka. Na cvičáku
se prohání množství štěňat různých

plemen, radost pohledět. Podle jejich majitelů se štěňata na tyto hry
velmi těší, což je moc dobře.
Po zkouškách z výkonu, které se konaly v neděli 24. 9., nás v říjnu čekají dokonce tři akce. Nejprve 7. 10.
opět zkoušky z výkonu. Čtrnáct dnů
poté, v neděli 22. 10., se budou konat
zkoušky z výkonu podle národního
zkušebního řádu. Poslední letošní
akcí bude čtvrtý ročník tradičního
závodu o putovní pohár.
Kromě toho budou pokračovat výše
zmíněné kursy pro štěňátka. Pouze
ve dnech, kdy se budou konat nedělní zkoušky, kursy odpadnou. Na
všechny akce jsou srdečně zváni také
diváci.
Alena VANŽUROVÁ

Mladá rodina koupí

domek, chatu
Slevy krásných nových kol!

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

Strana 11, SPORT, REKLAMA

Naše noviny 19/06

Národní házenkáři slavili osmdesátiny
TURNAJ STARÝCH PÁNŮ, KTERÝ VÉVODIL VELKÉMU DNI ŘEVNICKÝCH SPORTOVCŮ, VYHRÁLI DOMÁCÍ

Řevnice - Soutěže národní házené
už běží na plné obrátky. Zatímco
druhá liga, kterou hrají muži, už
má za sebou čtvrté kolo, oblast zahájila teprve uplynulou sobotu.
Družstva hrající oblastní soutěže
měla začínat na pražských Spojích.
Nemají však hotové nové hřiště, a
tak se hrálo v Řevnicích.
B-tým mužů na celek, který sestoupil z II. ligy, neměl a po nevydařeném výkonu podlehl celkem jasně
15:22. Branky stříleli Veselý T. 6,
Sviták M. 4, Jandus 3, Najman 2.
Žáčkové svého soupeře jasně přehrávali, ale brnkali na nervy svému trenérovi. Oba poločasy vedli až o pět
branek, ale nakonec vyhráli o jediný
gól 17:16. Střelci branek M. Veselý
12, P. Veselý 2, Šťastný 2, Jelínek.
Poslední zápas hrálo béčko s béčkem
Spojů. Ani toto utkání nebylo jednoduché. Měli jsme jasně vyhrát, střelcům se však příliš nedařilo, a tak
jsme byli rádi, že jsme v závěru vyrovnali na konečných 13:13. O branky se podělili Sviták M. 7, Holý 4,
Jandus, Veselý.
Potěšitelné je, že začíná trénovat přípravka. Děti, nemáte-li co dělat po
škole, přijďte v pondělí nebo ve středu v 15.00 na naše hřiště!
Opilce odvezla záchranka
V polovině září jsme oslavili osmdesáté výročí založení národní házené
v Řevnicích. Hra se však našim borcům příliš nedařila. Výborně si vedli
žáčkové, kteří své zápasy vyhráli.
Řevnice – Čakovice st. žáci 21:10
Potěšitelné je, že začínají proměňovat šance i ostatní střelci. Kromě Michala Veselého, který dal 9 branek,
stříleli Michal Jelínek 6, Jan Štech 3,

Večer se pak konala výroční valná
hromada s udělováním různých ocenění, která předali starosta Řevnic
Miroslav Cvacinger a místostarosta
svazu národní házené Josef Popelka
ze Žatce. Příjemný večer byl zakončen taneční hudbou v podání Třehusku. Stala se i jedna nepříjemná
věc - jeden z účastníků poněkud přebral, upadl a musel být ošetřen záchrankou. Nakonec vše dobře dopadlo.
Petr HOLÝ

Béčko poprvé vyhrálo,
žáci na body nedosáhli

Na házenkářských oslavách převzali zasloužilí házenkáři ocenění. Jedním z
nich byl také Míla Tausche (vlevo).
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
stejně jako Petr Veselý.
Řevnice – Čakovice ml. žáci 19:5
Branky: Petr Veselý, Štech 4, Najman 4, Jelínek 3
Řevnice B – Čakovice B 11:16
Chlapi se vzpamatovali až za stavu
0:5, pak byla hra vyrovnaná, ale náskok soupeři stačil k udržení vítězství. Branky: Holý 5, Jandus 3, Veselý 2, Najman.
Oslavám však vévodil turnaj starých
pánů. Za účasti tří družstev předved-

Naše noviny

li padesátníci pohlednou házenou.
Po vyrovnaných střetnutích nakonec
vyhráli domácí. Se Starou Hutí hráli
sice jen nerozhodně 8:8, ale Ždírec
porazili 8:4. Tito soupeři pak vzájemně hráli nerozhodně 10:10. Výborně zachytal Rudla Zuzka, který
byl také vyhlášen nejlepším brankářem. Nejlepším útočníkem byl Franta Pešek ze Staré Huti a nejlepším
obráncem Mašek ze Ždírce. Všichni
dostali ceny od NN a SSŽ.

- nezávislý poberounský občasník

Řevnice - V sobotu 23. září se hrály další zápasy oblastního přeboru
národní házené. Řevničtí borci se
ani tentokrát nedočkali plného
bodového zisku.
Béčko sice zvítězilo, zato žáci nejtěsnějším poměrem prohráli. Tři kluci byli po nemoci, a to bylo znát.
Stará Huť – Řevnice st. žáci 14:13
Branky: Veselý M.6, Veselý P. 4,
Jelínek 3
Stará Huť B – Řevnice B 20:27
Branky: Sviták M. 16, Jandus 7, Holý 3, Veselý.
První bodový zisk B-týmu v nové
sezoně.
(HoP)

Prodám levně

Zimní pneumatiky
185/60 R14 takřka nové

Tel.: 724 135 824

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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Ostrovan na podzim ještě neprohrál
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO KRAJE
SK ŘEVNICE
Krajská soutěž
Řevnice A - Hořín 0:6
Výsledek napovídá, kdo byl na hřišti pánem. Domácí drželi s lídrem tabulky krok jen první poločas, který
skončil 0:1. Drůhá půle už byla exibicí Hořína.
Řevnice A - Tuchlovice 3:2
Branky Řevnic: Jůna 2, Nosek z
penalty
Domácí rozhodli o svém vítězství v
nastaveném čase z penalty.
IV. třída okresní soutěže
Všenory B - Řevnice B 3:2
Branky Řevnic: Sládek a Vimr
Řevničtí měli blízko k bodu, ale domácí byli přeci jen o branku lepší.
OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Karlštejn 2:2
Góly OZT: Palička, Prušinovský
Karlštejn byl poslední bez bodu, a
tak měl mít zápas jednoznačný průběh. Hosté sice v obraně neoplývali
jistotou, zato v útoku bylo docela nebezpeční. Stačilo první zaváhání v
zadních řadách Ostrovanu a bylo to
0:1. Naštěstí Palička po rohu pohotově vyrovnal. Když Prušinovský dal
na 2:1 zdálo se, že se hosté nezmůžou na odpor, ale další chyba v obraně nabídla karlštejnským útočníkům
šanci, a ti ji využili. Do konce utkání se přes šance Ostrovanu již nic nezměnilo.
Bzová B - OZT A 1:3
Bacílek 2, Hruška
Stále platí, že Ostrovan na podzim
ještě neprohrál. Jeho výsledky jsou
zatím milým překvapením
III. třída okresní soutěže
Nový Jáchymov - OZT B 2:2
Branky: Bacílek 2
Třebaňská záloha ztratila vedení v
poslední minutě.
OZT B – Trubín 3:2
Branky: Břížďala, Bacílek, Gőrőg
Hosté měli celý zápas výraznou pře-

vahu a neproměnili snad osm vyložených šancí. Trubín vedl 1:0 už ve
druhé minutě brankou z penalty. Pak
neproměni několik šancí a přišel
trest. Břížďala využil špatně postaveného gólmana a z trestného kopu vyrovnal. Na začátku 2. půle se ujali
hosté opět vedení a další šance zahazovali. Udeřilo na druhé straně, když
prakticky z nulového úhlu zesměšnil
brankáře Trubína Bacílek. Kalich
hořkosti si do dna vypili hosté 10
minut před koncem, kdy unikl Gőrőg a zavěsil.
(Mák)
FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
FK Lety - Holubice 5:3 (2:1)
Branky: Plánička 2, Kučera 2,
Čermák
Domácím trvalo 51 minut, než se
vymanili z vlastní nervozity. V 8.
minutě vstřelil Plánička vedoucí gól.
Hosté se ale osmělili a v 21. minutě
z přímého kopu vyrovnali. Lety pak

přitlačily hosty k jejich trestnému
území. Po sérii rohových kopů poslal
domácí do vedení hlavou Čermák.
Druhý poločas nezměnil ráz hry, domácí útočili, hosté se bránili. V 51.
minutě zvýšil křižnou střelou vedení
domácích Kučera - 3:1. Od této chvíle bylo o výsledku rozhodnuto. Domácí skórovali ještě dvakrát. Hosté
ale nerezignovali a zkorigovali výsledek.
Jiří KÁRNÍK
Dobřichovice - FK Lety 2:2 (1:0)
Branky: Kučera, Šturma
Derby velmi dobré kvality skončilo
zaslouženou remízou. Před velkou
návštěvou vstoupili domácí do zápasu ve větší pohodě a předčili hosty
nasazením a důrazem. Od první minuty se hrálo od branky k brance a až
do konce byl k vidění velmi pohledný fotbal.
Jiří KÁRNÍK
SK KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
Karlštejn A - Neumětely 1:3

Nejlepším hráčem Řevnic v utkání s Baníkem Most byl vyhlášen František
Zavadil.
Foto Roman TICHÝ

IV. třída okresní soutěže
Karlštejn B – Srbsko 1:1
Branka: Kolařík
Chodouň – Karlštejn B 3:1
Branka: Švec
FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
FC Liteň – Chrustenice 0:7
FC Liteň – Vysoký Újezd 2:1
Branky Eliášek, Dufek
Liteňským se vydařila první půle. Po
přestávce se jim ale přestalo dařit.
„Zmohli jsme se jen na nakopávání
balónů, nevycházela nám kombinace. Naštěstí jsme náskok udrželi,“
řekl hráč Radek Šindler.
(oj)

Ženám Karlštejna se
v první lize nedaří

Karlštejn, Liteň - Výsledky ženských fotbalových soutěží
1. liga
Teplice – Karlštejn A 3:2
Hlučín – Karlštejn A 4:2
Branky: Chladová, Češpivová
„Jeli jsme do Hlučína pro 3 body, ale
soupeř nás zaskočil hrubou hrou,“
uvedl trenér Karlštejna Jan Vytásek.
2. liga
FC Liteň – Karlovy Vary 0:4
FC Liteň – Holoubkov 4:1
Branky: Boulová, Králová, Vestfálová, Kreislerová
Zápas byl v režii Litně. „Dařilo se
nám kombinovat a vycházela i koncovka,“ řekl trenér domácích Jaroslav Kumšta.
3. liga
Karlštejn B – Rakovník 0:3
Kralupy – Karlštejn B 1:1
Branka: Chladová
Kromě úvodních deseti minut byl 1.
poločas nezajímavý. Jediným světlým okamžikem byla branka Karlštejnských. „Druhá půle už byla lepší.
Bohužel, soupeři se podařilo vyrovnat,“ řekl karlštejnský kouč Jaroslav
Lochman.
Ondřej JAHELKA

Řevničtí porazili Most brankami z konce utkání
HÁZENKÁŘI SE TAHALI O VÝSLEDEK AŽ DO ZÁVĚRU ZÁPASU, NEJLEPŠÍM HRÁČEM BYL BYHLÁŠEN ZAVADIL
Řevnice - Další dva mistráky odehráli druholigové »národní« házenkáři Řevnic.
NH ŘEVNICE – MOST 20:19
Branky: Zavadil 14, Knýbel 4,
Hartmann Jan 2
Řevnickým hráčům se doma zpočátku

nedařilo. Most od začátku vedl a přehrával domácí obranu. „Neustále drželi jedno až dvoubrankový náskok,“
uvedl jeden z hráčů František Zavadil. Situace se až do poločasu, který
skončil 10:11, nezměnila. Po přestávce trenér Řevnických změnil rozmís-

Cyklostezka začne na nádraží
V KARLŠTEJNĚ MOŽNÁ VYROSTE NOVÁ LÁVKA PŘES ŘEKU
Dobřichovice – Výstavba prvních
metrů cyklostezky bude poslední
větší akcí dobřichovické radnice
pod vedením starosty Michaela
Pánka, který se již o funkci napříště ucházet nehodlá.
Součástí budování cyklostezky je i
úprava prostranství před dobřichovickým nádražím. „Před budovou
bude nová zámková dlažba, k dispozici zde budou i místa na zastavení
pro ty, kdo budou se zavazadly přijíždět k nádraží,“ uvedl starosta Pánek. Od nádraží navíc povede k prvním závorám nová cyklostezka. „Půjde o kombinovaný chodník, který
bude širší než ty klasické,“ uvedl Pánek. Podle něj výstavba první části

cyklostezky omezí provoz na silnici
do Všenor jen minimálně.
Další nové cyklostezky se kolaři dočkali nedaleko Berouna, kde byl podél Berounky položen asfaltový povrch. Cesta, která byla v minulosti
velmi poškozena povodní, je součástí budoucí cyklostezky Po stopách
českých králů. Nejtěžší bude výstavba úseku mezi Srbskem a Karlštejnem, na kterou chce město Beroun získat peníze z rozvojových
fondů Evropské unie. „Silnice je úzká a frekventovaná. Možná se bude
muset kvůli cyklostezce postavit nová lávka přes Berounku u jezu v naší
obci,“ řekl Miroslav Ureš, starosta
Karlštejn.
Pavla ŠVÉDOVÁ

tění obrany. „Eliminovali jsme střelbu
z dálky. Útoku se lépe dařilo přehrávat obranu hostí a proměňovat standardní situace,“ řekl Zavadil. Domácím se nakonec vývoj zápasu povedlo
zlomit a v samém závěru za stavu
18:18 dát ještě dvě branky. Cenu Našich novin pro nejlepšího hráče si odnesl právě František Zavadil.

ŘEVNICE - ČAKOVICE 12:17
Branky: Zavadil 3, Knýbel 3, Sviták 3, Smetana 2, Hartmann 1
Proti exligovým Čakovicím se domácím borcům nedařilo. Poločas skončil
5:11 a ani druhá půle nepřinesla změnu. „Nevedla se nám střelba ze hry
ani ze standardních situací,“ řekl
František Zavadil. Pavla ŠVÉDOVÁ
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