
SLAVNOST DÝNÍ. Několik desítek dětí se sešlo
první říjnovou sobotu v Zadní Třebani na Dýňové
slavnosti. Mohly ochutnat různé pochoutky či si
zajezdit na lanovce. Foto Lenka ŠMAUSOVÁ

»Nejstarším« středočeským
městem jsou Řevnice
Poberouní – Nejstarším městem Středočeské-
ho kraje jsou Řevnice. Vyplývá to ze zprávy
Českého statistického úřadu.
„Z měst ve středních Čechách mají nejvyšší prů-
měrný věk právě Řevnice,“ řekla Helena Kunsto-
vá z  oddělení regionálních analýz a informač-
ních služeb Krajské správy pro Středočeský kraj.
Doplnila, že z celkového počtu 1146 obcí kraje,
jsou Řevnice na 165. místě. 
Střední Čechy patří v republice k místům, kde se
rodí nejvíce dětí. Nejvíce dětí v dolním Poberou-
ní se rodí v Černošicích, kde porodnost činila
39,4 novorozeňat na tisíc obyvatel, v Dobřichovi-
cích byla porodnost  o něco nižší: 38,4.            (pš)

Na slavnosti dýní se děti
málem popraly o lanovku
Zadní Třebaň - Na Kozí louce v zadnotřebaňské
části Vatina se v sobotu 7. října ozýval dětský křik
a smích. Mateřské sdružení Broučci tu pro děti
připravilo podzimní Dýňovou slavnost. 
Dýně byly opravdu všude - jako výzdoba, straši-
delný svícen i jídlo. Plný stůl nabízel dýňový ko-
láč, osmažené dýně nebo cuketový nákyp, u ohně
se hřála dýňová polévka. Kromě toho mohli všich-
ni ochutnat saláty, buchty a pomazánky z kozího
mléka. Na slavnost dorazilo přes čtyřicet dětí, kte-
ré mohly zdobit vlajky, vyrobit si časopis či obtis-
kovat listy na papír. Úspěch slavila razítka z
brambor a v závěru také lanovka natažená přes
celou louku, o níž se děti málem popraly.        (lup)

Na radnice chtějí starci i teenageři
VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV SE KONAJÍ 20. A 21. ŘÍJNA

Řidiči trpělivost: Oprava
průtahu Řevnicemi začíná!
Řevnice – Od 11. října se musí řidiči projíž-

dějící Řevnicemi obrnit pevnými nervy –
začíná oprava hlavní silnice ve středu města.
Dlažbu Pražské ulice v úseku od servisu Nissan

k náměstí Jiřího z Poděbrad nahradí asfalt.  
Nákladní auta nad musí Řevnice objíždět přes
Lety, Hlásnou Třebaň a Karlštejn. Pro osobní
auta a autobusy je objížďka  vedena ulicí 28.
října, kolem nádraží, Pod Lipami, na náměstí

Palackého a Berounskou na ulici Komenského.
Rekonstrukce potrvá dvacet dní. (pš)

Muže, jenž dobíhal na nádraží
v Černošicích, srazil vlak
Černošice - Na nádraží v Černošicích skončil
život pětapadesátiletého muže z Prahy. Když
minulý pátek dobíhal vlak, srazila ho protije-
doucí lokomotiva. 
Záchranná služba z Řevnic přijela okamžitě, ale
muži už nemohla pomoci. 
„Lékař se ho pokoušel zachránit, resuscitoval ho,
ale bezvýsledně,“ uvedl pro NN šéf řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. Případ nadále vyšetřuje
policie. (Viz strana 10) (lup) 

Poberouní - Za necelé dva týdny – 20. a 21. říj-
na se uskuteční volby do komunálních zastupi-
telstev. O hlasy voličů se v kraji ucházejí deva-
tenáctiletí i osmdesátiletí kandidáti.
V městech a obcích na dolním toku Berounky se
volby konají na tradičních místech. Volit můžete s
platným občanským průkazem v pátek od 14.00
do 22.00 a v sobotu od  8.00 do 14.00 hodin.
V Řevnicích se o hlasy voličů uchází 72 lidí, 35  z

nich kandidovalo do zastupitelstva už v minulých
volbách. Letos bylo utvořeno pět kandidátek -
KSČM, KDU-ČSL, ODS, Naše Řevnice a Řevni-
ce pro budoucnost. Mezi kandidáty je devět sedm-
desátníků, osm z nich hájí barvy KSČM. Nejstar-
ším z nich je jednaosmdesátiletý Václav Sadílek.
Naopak lidí mladších třiceti let kandiduje jen
osm, nejméně je dvaadvacetileté Zuzaně Kusba-
chové na kandidátce ODS.
V sousedních Dobřichovicích o zvolení usiluje
takřka o polovinu méně lidí: 39. Kandidátky zde
jsou tři: ČSSD, Sdružení ODS a nezávislých kan-
didátů a Společně pro Dobřichovice. Kandidáty
starší sedmdesáti let mají v Dobřichovicích tři,
méně než třicet je jedinému kandidát – devěta-
dvacetiletému Michalu Maxovi.
V Letech sestavili společnou kandidátku ODS,
KDU-ČSL a nezávislí, samostatně se uchází o
hlasy Letováků Vilma Černá. Ze sedmi kandidátů
je nejstarší Váňa Michal (68), nejmladší je sou-
časný starosta Jiří Hudeček (41).
V Zadní Třebani mohou lidé vybírat ze 16 lidí na
dvou kandidátkách - hasičů a sdružení Za Třebaň
krásnější. Ze současného zastupitelstva nekandi-
duje jen Ilja Horáková. Zadnotřebaňští mají v kra-
ji nejmladší kandidáty: devatenáctiletou Ivanu
Ševčíkovou a stejně starého Jiřího Nikodýma. 
V Hlásné Třebani kandiduje devět nestraníků na
jediné kandidátce. ČSSD je jedinou stranou, která
nabízí kandidáty v Litni, sám se o hlasy voličů
uchází nezávislý Josef Hrách. A z koho mohou
vybírat na rychtu Svinařští? Na jediné kandidátce
nezávislých je devět jmen. Pavla ŠVÉDOVÁ

10. října 2006 - 20 (428) 6 Kč

V Našich novinách

* Multimilionáři, ozvěte se Náruči!

* Tříletá Jaruška čte i píše

* Dráhy opravují trať, čekejte zpoždění

SLAVIA V KARLŠTEJNĚ. K prvoligovému fot-
balovému utkání přijel uplynulou sobotu do
Karlštejna tým pražské Slavie. 
(Viz strana 12)  Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Bílý Kámen - Astronomický pod-
zim nás již vítá v celé své barevné
a větrné kráse, nastává čas, kdy
Matka příroda vytahuje pyžamo a
naklepává polštáře. S tím jde ruku
v ruce úklid našich zahrad. Milov-
níci ježků však bijí na poplach:
Buďte, prosíme vás, opatrní!
Spousta ježčích rodinek stihla ještě v
srpnu povít hromádku malých jehel-
níčků. Ti se v této větrné době ukrý-
vají v hromadách listí a jiného pod-

zimního nepořádku. Své by o tom
mohli vyprávět třeba manželé Lu-
káškovi z osady Bílý Kámen u Svi-
nař, kde se jim takového nadělení
dostalo hned devětkrát! Pichlavých
mrňousků se rozhodli ujmout a za-
chránit je. Jelikož byli velmi malí,
starali se o ně jako o miminka, krme-
ním počínaje a vážením konče. A
protože neměli dosud s těmito tvo-
rečky žádné zkušenosti, obrátili se
na záchrannou stanici ve Všeradi-
cích, kde jim ježčí maminka Zdena
Dvorská ochotně poradila a následně

se i jejich drobotiny ujala.
Ježek, jak známo, je jedním z nej-
starších savců žijících na naší plane-
tě, je to dobrý plavec a šplhoun, do-
káže se ubránit i útoku zmije jedova-
té. Ale se svými největšími nepřáteli
- člověkem, chemií a automobilis-
mem - bojovat nedokáže. Spousta
zvířátek je na podzim zbytečně us-
mrcena při pálení listí a neopatrném
úklidu. Na druhou stranu má ježek
spoustu spřízněných duší, které se k
němu staví jako Zdena Dvorská či
manželé Lukáškovi. A tak je tedy jen

na nás, aby se ježek nestal jen obráz-
kem v knížce vymřelých druhů zví-
řat.   Helena PELIKÁNOVÁ

Řevnice - Lidé, kteří  pro-
cházejí řevnickým náměs-
tím, zaznamenali velkou
změnu: zmizel žlutomodrý
domek vedle papírnictví.
Časem zde má vyrůst nový
objekt (Viz NN 19/06).
Domek získala do pronájmu
dobřichovická Náruč - ob-
čanské sdružení pro děti a
dospělé se zvláštními potře-
bami. Hodlá v něm po roz-
sáhlé rekonstrukci nabídnout
regionu  chybějíci služby a

vybudovat zde příjemný pro-
stor pro bezbariérové setká-
vání, komunikaci a integraci.
Podaří-li se vše tak, jak je v
plánu, za pomoci státních i
evropských podpor zde vz-
nikne centrum »sociální fir-
ma«, která má v úmyslu sta-
vět mezilidské mosty a spo-
jovat všechny lidi rozličných
vrstev bez ohledu na zdra-
votní i mentální úrovně.
Náruč chce tímto projektem
vyjít vstříc lidem, kteří mají

ztížený přístup na otevřený
trh práce. Vytvořit zde mís-
to, kde budou  pracovně koe-
xistovat zdraví lidé a lidé,
kteří potřebují supervisi asis-
tenta, což jim však nebrání
aby mohli žít plnohodnotný
život, jaký žijí lidé bez ome-
zení. Náruč zde hodlá nabí-
zet kulturní a turistické info-
centrum, zprostředkovatel-
ské služby v oblastech soci-
álních i praktických, pořádat
tématické víkendy s artetera-

peutickým zaměřením, vy-
tvářet domovské zázemí pro
spolkovou činnost, pořádat
přednášky, vést osvětovou
činnost a vzdělávací kursy.
V  kavárně se jistě bude líbit
i nám, maminkám s dětmi.
Filosofií toho místa bude
příjemné posezení s kout-
kem pro dětské hraní a  stra-
tegií »Jsme tu pro vás, ať je
vám tu dobře«.
Projekt »sociální firma« plá-
nuje dokončení rekonstruce
a otevření v létě 2007, do té
doby je třeba zajistit mnoho
věcí s provozem spojených.
Na velké množství těchto
potřeb zatím nejsou peníze.
Modrý domeček by potřebo-

val jakoukoliv formu pomo-
ci, ať již finanční (na č. ú.
391028309/0800), či věc-
nou. Potřebují papíry i barvy
do tiskárny, kopírku, kance-
lářské potřeby, dva počítače
do internetové kavárny, au-
dioprojekční techniku, čistí-
cí a hygienické potřeby a ja-
kékoliv výtvarné potřeby pro
děti. Najde-li se tudíž mezi
čtenáři Našich novin dobro-
tivý multimilionář (i milio-
nář) se silným sociálním cí-
těním a snahou pomáhat,
který si již vše koupil a hledá
nový smysl života, nechť se
ozve na telefonní číslo 257
712 312. 

Helena PELIKÁNOVÁZadní Třebaň - Číst a psát se učí děti vět-
šinou až ve škole. Tříletá Jaruška Suková
ze Zadní Třebaně už to ale umí teď. Její
rodiče vlastní certifikát, podle kterého je
Jaruška nadané dítě. 
„Co se týká psaní, čtení a abstraktního myš-
lení, je tak na úrovni pětiletého dítěte. Nedá
se to úplně přesně říct, má IQ kolem 140,“
říká její maminka Markéta Suková. Podle ní
se Jaruška už ve dvou letech zajímala o pís-
menka, všechno se rychle naučila a zapama-
tovala si to. 
„Když jí byly asi tři roky, zkusili jsme psací
písmenka. Teď už je normálně píše a čte po
slabikách knížku,“ dodává Suková.
Rodiče se proto spojili s organizací Mensa,
která sdružuje lidi s vysokým IQ, a ti malou
Zadnotřebaňanku pozvali na testování. Cel-
ková diagnostika zní nadané dítě, asi o rok a
půl napřed. V pěti letech se pak Jaruška pod-
robí dalšímu psychologickému vyšetření,
jestli nadání pokračuje, nebo ne.  

Lucie PALIČKOVÁ

Děti očichávaly les
Mníšek pod Brdy – Šestý ročník Pos-
vícenské cesty lesem se konal 28. zá-
ří v Mníšku pod Brdy.
Z Malé Svaté Hory se na cestu vyda-
li děti, rodiče, prarodiče i pejskové.
Děti za pomoci dospělých stavěly
město pro skřítky, skákaly, házely,
běhaly, počítaly, zpívaly i očichávaly
les - zjišťovaly, jak voní mech, šiška
či kůra stromů. V cíli na zahradě v
Oáze na děti čekala pohádka o lou-
pežnících, opékaly se buřty a povída-
lo se. Návštěvou všechny potěšila že-
na moderátora Honzy Rosáka, Jiři-
na, jíž se akce velice líbila.            (jd)

MALÁ ČTENÁŘKA. Tříletá Jaruška Suková
ze Zadní Třebaně.                      Foto ARCHIV

Broučci chystají 
podzimní úklid obce
Zadní Třebaň - Letos již druhý,
tentokrát podzimní úklid obce
Zadní Třebaň pořádá místní ma-
teřské sdružení Broučci. Bude se
konat v sobotu 14. října. 
Všichni ochotní pomocníci mohou
přijít v 9 hodin ráno před hasičskou
zbrojnici. Zde se podle počtu lidí
vytvoří skupinky, které projdou část
obce například směrem ke škole
nebo na náves, případně dále k nád-
raží. Pytle na odpadky je možné zís-
kat na obecním úřadě.                (lup)

Senioři si zpívali
předválečné šlágry
Dobřichovice -  V září kromě pra-
videlných aktivit, jako je zpívání,
trénink paměti či výtvarná dílna,
se v dobřichovickém Domově dů-
chodců konal pořad o Jaroslavu
Ježkovi. 
S povídáním o životě známého sk-
ladatele doprovázené jeho nejzná-
mějšími písněmi a doprovázené
vtipnými gagy k nám přijelo trio
Milana Kubce. Obyvatelé si většinu
písní s muzikanty zazpívali, nešetři-
li potleskem a do svých pokojů od-
cházeli v dobré náladě. 
Týden nato senioři v doprovodu za-
městnanců domova vyjeli na výlet
do Roztok u Prahy. Za slunečného
počasí si prohlédli zámeckou zahra-
du a někteří z nich i výstavu módy
60. let, jež se nachází v prostorách
zámku. Martina KÁLALOVÁ 

Manželé zachránili devět malých ježků
BODLINÁČI MAJÍ TŘI ÚHLAVNÍ NEPŘÁTELE: ČLOVĚKA, CHEMII A AUTOMOBILISMUS...

Manželé Lukáškovi se o malé bodlináče starali jako o miminka: Krmili je i
vážili...          Foto Helena PELIKÁNOVÁ

Sdružení Náruč vyzývá multimilionáře: Ozvěte se nám!
NA ŘEVNICKÉM NÁMĚSTÍ MÁ VYRŮST PŘÍJEMNÝ PROSTOR PRO BEZBARIÉROVÉ SETKÁVÁNÍ, KOMUNIKACI A INTEGRACI

Tříletá Jaruška už čte i píše
MALÁ ZADNOTŘEBAŇANKA JE PODLE MENSY NADANÉ DÍTĚ

Karlštejnští chtějí pokořit rekord
v počtu rozsvícených strašáků
Karlštejn - Netradiční akce nazvaná Bubák párty se ko-
ná následující sobotu v Karlštejně. Účastníci si během
ní budou moci vydlabat strašáky z dýní.
Sraz zájemců o dlabání dýní je 14. října ve 14 hodin pod
přístřeškem v obecním kempu Karlštejn. 
„Na všechny čeká veliká zásoba dýní. Účastníci však mo-
hou sortiment okrasných a užitkových dýní obohatit i svý-
mi výpěstky,“ říká Milan Pelant z Karlštejna s tím, že dla-
bání dýní se uskuteční pod dohledem specialistů. Všechny
výtvory budou zařazeny do výstavy a soutěže o nejkrásněj-
ší výpěstky a nejstrašnější dýňovou příšeru. Volit se bude
rovněž Miss Halloween. „Bude-li příhodné počasí, večer u
ohně  zaútočíme na rekord v počtu najednou rozsvícených
strašáků,“ plánuje Pelant. Podle něj bude možné rovněž
zkusit pokrmy vyrobené z dýní: „Ženy přislíbily ochutnáv-
ku dýňových pokrmů, kompotů a specialit,“ dodal. Účast-
níci si pak budou moci své výtvory odnést domů. (pš)
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Po hradem se pil burčák i »Karlíček«
DESÁTÝ ROČNÍK VYHLÁŠENÉHO KARLŠTEJNSKÉHO VINOBRANÍ PŘILÁKAL DVACET TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ
Karlštejn - Velbloud, kejklíři, šer-
míři, manové, císař Karel IV. i je-
ho choť a desítky dalších vyrazili
na přelomu září a října  v průvodu
na hrad Karlštejn. Historické pro-
cesí bylo hlavní součástí vyhláše-
ného karlštejnského vinobraní.
Aprílové počasí i návštěvnost prová-
zely desátý ročník karlštejnského vi-
nobraní, které se konalo 30. září a 1.
října. Zatímco slunečná sobota ke
hradu přilákala na patnáct tisíc lidí,
deštivá neděle byla klidnější.
Po cestě na hrad se v sobotu dalo jít
jen stěží. „Nechápu, jak se tam lidi
mohli vejít,“ řekl Jiří Vitouš, člen
staropražské kapely Třehusk, která
hrála na stezce k hradu. Kromě ní tu
byla i dechovka, lidová muzika No-
tičky či tanečníci z Klíčku. Nechy-
běli ani krumlovští hudci.
Na mnoha místech se prodával bur-
čák. Leckde ovšem jeho kvalita spíše
připomínala jablečnou šťávu. 
„Tohle se nedá pít. Rovnou to vylij-
te,“ radil při ochutnávce jedné dvou-
decky místní podnikatel Jiří Chyba.
Zatímco v sobotu se dala koupit
sklenka burčáku za dvacet korun, v
neděli už někteří slevili na patnáct. K
dostání ovšem bylo i speciální karl-
štejnské pivo. To stejně jako loni va-
řil právě Chyba. Letos už měl zlata-
vý mok jméno. „Je to ležák a jmenu-
je se Karel IV. Ovšem my mu důvěr-
ně říkáme Karlíček,“ uvedl Chyba. 
Oba dny před druhou hodinou vyra-
zil ke hradu průvod v čele s velblou-

dem, na chůdách se ke hradu dobe-
lhal i kejklíř Petr Theimr, naopak na
voze se starostou Miroslavem Ure-
šem a kastelánem Jaromírem Kubů
se vezl žongléř Vojta Vrtek. Vzneše-
ně na koni jel císař Karel IV., jehož
jméno poddaní provolávali. Živo by-
lo i na nádvoří hradu, kde se zpívalo,
tančilo, pozdrav panovníkovi před-
nesl v dobovém kostýmu i místní ob-
čan, známý zpěvák Pavel Vítek.  
Deštivé nedělní ráno mnoho návš-
těvníků od cesty na hrad odradilo.
„Počítám, že v neděli přišlo jen ko-
lem pěti tisíc lidí,“ uvedl starosta
Miroslav Ureš, který se poprvé před-
stavil v novém kostýmu. „Nechali
jsme je ušít i pro výběrčí,“ dodal.
Odpoledne se naštěstí vyčasilo, a tak
poslední hodiny desátého ročníku
vinařských slavností znovu prováze-
lo sluníčko.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Historický průvod byl hlavní atrakcí desátého karlštejnského vinobraní. Foto NN M. FRÝDL

U vlaků se líbí zmiji
Zadní Třebaň - Lidé cestující vla-
kem do práce či do školy z Třebaně
by se měli na nádraží pořádně roz-
hlížet kolem sebe. Již několikrát se
tu totiž objevila zmije jedovatá. 
Nikdo neví, zda nádraží navštěvuje
pouze jediný exemplář, nebo jich je
víc. „Zrovna minulý týden jsem vi-
děl, jak zmiji chytali do kleští na od-
padky,“ řekl jeden z cestujících.   
Pokud se pracovníkům Českých
drah hada podaří ulovit, odnesou
ho do trávy k Berounce.              (lup)

Střední Čechy - Těsně před komu-
nálními volbami NN poskytl roz-
hovor  Jaroslav Král, člen rady St-
ředočeského kraje pro oblast in-
vestic a sportu.
Jste předsedou Komise pro sport,
která je poradním orgánem rady St-
ředočeského kraje a rozdělujete do-
tace. Jak podporujete sport v Benát-
kách nad Jizerou, kde jste od roku
1990 starostou?
Už v prvním volebním období při-
cházely peníze za kuřivo a alkohol a
my jsme se dohodli, že je věnujeme
na rozvoj sportu. Vytvořili jsme fond
na podporu sportovních organizací.
U nás máme 9 sportovních oddílů,
kterým poskytujeme zdarma sporto-
viště i haly a dáváme jim peníze na
činnost. Dále dáváme 250 000 na
trenéry a vedoucí mládeže, a to nejen
ve sportu, ale třeba také Junáku a
dalším, kteří pracují s dětmi.  
V nejbližší době Středočeský kraj
vypíše granty z Fondu sportu. Kdo
může o grant požádat?

O grant můžou žádat všechny orga-
nizace, které nejsou zřizovány kra-
jem. Podrobnosti žadatelé najdou na
internetových stránkách Středočes-
kého kraje, kde jsou vypsána také té-
mata i výše finančních prostředků,
které lze získat.
Byla vyhlášena anketa sportovec
Středočeského kraje. Můžete nám ji
přiblížit?
Letos jsme vypsali anketu o nejpo-
pulárnějšího sportovce, v níž rozho-
duje veřejnost. Lidé mohou hlasovat
formou SMS nebo korespondenčně.
Byla také jmenována odborná komi-
se, jež rozhodne o nejlepších spor-
tovcích podle výkonů. Vyhlášení se
koná 19. 12. v Mladé Boleslavi. 
Jaký je váš nejsilnější sportovní
zážitek z poslední doby?
Když jsem byl v Helsinkách na pos-
ledním zápase kvalifikace pro mist-
rovství světa, seděli jsme na stadio-
nu, kde Zátopek vybojoval tři zlaté
medaile. Za stavu 0:3 čeští fanoušci
začali skandovat jméno Emil Záto-

pek, finští fandové zase Pavo Nurmi
(finský atlet). Najednou bylo jedno,
kdo vyhrává. Všichni byli »spolu«,
tleskali a byl to nezapomenutelný
zážitek. Jana DIGRINOVÁ

O grant mohou požádat všechny organizace
ROZHOVOR NAŠICH NOVIN S PŘEDSEDOU KOMISE PRO SPORT STŘEDOČESKÉHO KRAJE JAROSLAVEM KRÁLEM

Člen rady Středočeského kraje pro
oblast investic a sportu Jaroslav
Král. Foto ARCHIV

Na volby v Hlásné
budou dohlížet ženy
Hlásná Třebaň - Komunální volby,

které se konají 20. a 21. 10., budou
v budově hlásnotřebaňského obec-

ního úřadu dozorovat ženy.
„Volební komise je tu opravdu
feminí, samá komisařka,“ řekla

pracovnice OÚ a současně jedna z
»komisařek« Ilona Gartová. 

Co to bude pro voliče znamenat?
„Myslíte, jestli bude napečeno?
Hlady se týrat nebudeme, ale že
bychom zvali voliče na buchtu a
ovlivňovali jejich hlasy, to určitě
ne. Ať si vyberou sami,“ dodala

Gartová, jež s dámskou sekcí také
vyzdobí volební místnost. (šm)

Děti vyráběly z plastů potvůrky i zvířata
Liteň - Čestné uznání za účast v celostátní soutěži »Co si představíte,
když se řekne plastová láhev? - Výstava nejen ve škole« dostala v září

učitelka základní školy v Litni Lenka Říhová.
Letošní druháci z liteňské školy se v loňském školním roce zúčastnili celo-

státní soutěže výtvarných projektů, kterou vyhlásila katedra výtvarné
výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Už z názvu soutěže »Výstava
nejen ve škole« vyplývá,že se nejednalo pouze o výzdobu nástěnek. Děti
pod vedením učitelky Lenky Říhové vyšly do ulic, aby se pokusily vtáh-

nout do své performance i  své okolí a oživit tak veřejný prostor. Děti si se
svou učitelkou povídaly o tom, co je to odpad, jak s ním co nejlépe naklá-
dat a také o nutnosti ho třídit. Ke Dni Země připravily výstavu, při níž by
využily odpadového materiálu při tvorbě. Název »Zvířata z říše fantazie«

napovídá, že z věcí, které po použití končí v popelnicích, vzniklo něco
jiného, nového a vlastně krásného. Malí výtvarníci vyráběli z PET lahví či
z pytlíků zvířata, potvůrky, plazy, ptáky. Veronika vytvořila žížalu z barev-

ných brček,Nikolka rybu z plastových lahví a Janek kraba z kelímků od
nápojů. Každý měl originální nápad, všichni byli dobří. Dokumentace z

projektu zaujala porotu soutěže natolik, že Lenka Říhová obdržela čestné
uznání. Letos v září jsme si pro diplom do Prahy jeli. Paní učitelka nemo-

hla, je na mateřské dovolené. Hana HAVELKOVÁ
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Posvícení bude letos v duchu country
V HLÁSNÉ TŘEBANI ZAHRAJÍ SEDLÁCI I TŘEHUSK, LETOVŠTÍ UŽ SE TĚŠÍ NA ZABÍJAČKU

Hlásná Třebaň, Lety - Posvícenské
posezení v duchu country se koná
14. října v hlásnotřebaňské hospo-
dě Na Růžku. V Letech už se chy-
stají na posvícení Martinské.

V Hlásné Třebani se tradičně slaví
posvícení Havelské. Letos se nebude
konat, tak jako v jiných letech tanco-
vačka, ale »jen« posezení. V restau-
raci Česká hospoda Na Růžku na
něm 14. 10. od 19. 00 hodin vystou-
pí tříčlenná muzika Sedláci. 
„Nejsou od Chlumce, ale od Litně,“
uvedla jedna z organizátorů akce
Ilona Gartová. 
Den nato, v neděli 15. 10., se v hos-

podě Na Růžku bude konat Senior-
ská neděle - posezení určené hlás-
notřebaňským, rovinským i jiným
pamětníkům a pokročilým. Na ne-
dělní akci, která začne ve 14.00, za-
hraje staropražské písničky kapela
Třehusk. Její součástí bude i promí-
tání videa s předtančeními při růz-
ných akcích v Hlásné Třebani. 
„Pro tento rok připravujeme i přek-
vapení a dar pro nejstaršího účastní-

ka seniorské neděle,“ dodala Ilona
Gartová. 
Martinské posvícení se na návsi v
Letech bude konat 11. listopadu. Je-
ho součástí bude pravá zabijačka,
vystoupení muzikantů i šermířů.
Během odpoledne bude také předána
Cena Našich novin 2006.

Michaela ŠMERGLOVÁ, (mif)

Multikulturní skupina Emashie zavítala 6. října v rámci evropského turné do
černošického Club Kina. Osmičlenná skupina hrající afrosoul s kořeny ve
Švýcarsku, Brazílii, Srí Lance, Itálii, na Seychelách a v Africe doslova srše-
la rytmickou energií. Pavel BLAŽENÍN Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
14. 10. 18.00 PIRÁTI Z KARIBIKU:
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
21. 10. 18.00 GARFIELD 2

KINO MÍR BEROUN
9. 10. – 11. 10. 18.30 (Út 17.30) ZÍTRA
NEHRAJEME
10. 10. 20.00 A TOU NOCÍ NEVIDÍM
JEDINOU HVĚZDU
12. 10. – 15. 10. 18.30 (So-Ne 15.30) 
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
14. - 15. 10. 18.30 PIRÁTI Z KARIBI-
KU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
16. 10. – 21. 10. 17.30 (Po+Čt 18.30)
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
17. 10. 20.00 PĚT PŘEKÁŽEK
18. 10. 20.00 PROPOSITION
19. 10. 15.30 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
20. - 21. 10. 20.00 ZTRACENÉ MĚSTO
21. 10. 15.30 KOUZELNÁ CHŮVA
NANNY McPHEE
22. 10. – 23. 10. 18.30 (Po 17.30)
SUPER NÁHRADNÍK
23. 10. – 24. 10. 20.00 (Út 17.30) LET
Č. 93
24. 10. 20.00 KRAJINA PŘÍLIVU

KINO MNÍŠEK POD BRDY
14. 10. 16.00 a 18.00 AUTA  
21. 10. 16.00 a 18.00 KARCOOLKA   

Tipy NN
* To nejlepší z rockové a bluesové
hudby zazní v černošickém Club
Kině 12. 10. od 20 hodin. (pš)
* Kapely Timudej a Tleskač zahrají
v černošickém Club Kině 14. 10. od
20.30. Vstupné je 99 Kč.               (pš)
* Koncert souboru Collegium Bo-
hemia  se uskuteční 14. 10. od 19.00
v řevnickém kostele sv. Mořice. (pš)
* Silvestr se v hospodě na zadnotře-
baňském Ostrově bude slavit 14. 10.
Návštěvníci budou moci ochutnat
zabijačkové lahůdky. (lup)
* Přednáška bývalé velvyslankyně
v Kuvajtu Jany Hybáškové o životě
Kuvajťanů se koná 14. 10. od 19.00
na zámku v Mníšku pod Brdy.     (jd)
* Pohádka Dlouhý, Široký a Bystro-
zraký se hraje v řevnickém kině 14.
10. od 18.00 a 15. 10. od 16.00.  (pš)
* Koncert Škampova kvarteta se v
rámci akce Talichův Beroun koná
17. 10. od 19.30 v sále České pojiš-
ťovny Beroun. (pš)
* Vystoupení nazvané Šanson, věc
veřejná s Milanem Jírou, Rudolfem
Pellarem, Janem Petránkem a Mar-
tou Balejovou se koná 18. 10. od
19.30 v řevnickém Zámečku. (pš)
* Africké písně a americké spirituá-
ly přednesou členové pěveckého
sboru Gymnázia Oty Pavla v Rado-
tíně v černošickém Club Kině 21.
října od 17.00. (pš)
* V rámci festivalu Kytara napříč
žánry vystoupí kytarista Jiří Jirmal v
černošickém Club Kině. Koncert se
koná 22. 10. od 17.00. (pš)
* Rockové kapely Vosí hnízdo, Ni-
kde nikdo i Check Point hrají 28. 10.
od 20.30 v Club Kině Černošice. (pš)
* Výstava výtvarných děl Drahomí-
ra Majera, Zdeňka Pátka, Martina
Patřičného, Barbory Sládkové, Jaro-
slava Turka a fotografií Marie Ho-
lečková nazvaná Potkáš-li starý st-
rom, smekni je do konce října k vi-
dění  v barokním klášteře na Skalce.
Expozice je přístupná o víkendech a
svátcích od 10 do 17.00.                (pš)

Do kapličky se vrátí
socha sv. Václava
Mokropsy - Socha svatého Václa-
va bude slavnostně umístěna do
niky kapličky v Mokropsích.
Slavnostní akt umístění nové sochy
českého patrona se uskuteční v
předvečer státního svátku, 27. 10.
od 17.00. V doprovodném progra-
mu vystoupí Schola Černošice.
Soubor pro tuto příležitost nastudu-
je slavný Svatováclavský chorál.
Představí se i dětský soubor Pramí-
nek či Chrámový sbor kostela svaté-
ho Václava z Horních Mokropes. 
Původní dřevěná polychromovaná
plastika v ceně 300 000 Kč byla v
srpnu  2003 odcizena . Od té doby
se začalo při poutích a masopustech
vybírat na Václava nového. To však
na dokončení nestačilo, proto pro-
jekt podpořilo město Černošice. Dí-
la se ujal černošický výtvarník Jiří
Altmann.   Pavel BLAŽENÍN, (pš)

Děti si zatančí podle mapy 
V DOBŘICHOVICÍCH MOHOU DIVÁCI VIDĚTJAMAJSKÝ FILM

Paťiv uspořádala Společnost bloumající veřejnosti
NA FESTIVALU ROMSKÉ HUDBY V AREÁLU DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU VYSTOUPILY TŘI KAPELY 

Dobřichovice - Na promítání ja-
majského filmu, hudebně taneční
odpoledne i koncert vážné hudby
se mohou těšit příznivci kultur-
ních akcí v Dobřichovicích.
V sobotu 14. října bude DJ Kaya z
Rádia 1 promítat v přízemním kle-
nutém sále dobřichovického zámku
jamajský film The Rockers. Po fil-
mové produkci bude následovat ta-
neční party.  
Zatančit si budou mít následující den
šanci i malí návštěvníci. V neděli 15.
října se od 15 hodin koná v sále dr.
Fürsta  hudebně taneční odpoledne
pro děti. „Připravena zde bude mapa

světa a barevné kostýmy, které ožijí
v jednotlivých ukázkách tanců z růz-
ných částí světa,“ uvedla organizá-
torka kulturního dění v Dobřicho-
vicích Andrea Hrubá.
O týden později si přijdou na své mi-
lovníci folku. Koncert zpěvačky
Martiny Trchové se uskuteční 21.
října od 19.30 ve Fürstově sále.
Říjnový program zakončí koncert
vážné hudby, na kterém zazní sklad-
by Bacha, Haidna, Handela, Vival-
diho, Zelenky a dalších. Vystoupení
se uskuteční 22. října od 17.00 kos-
tel sv. Martina a sv. Prokopa v Karlí-
ku. Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovice - Večer 30. září pat-
řil v Dobřichovicích akci, která po
hudební stránce převyšovala jiné
akce z okolí v posledních týdnech.
V areálu dobřichovického zámku
vystoupily tři kapely, které patří k
tomu nejlepšímu, co romská hu-
dební scéna v Čechách nabízí.
Paťiv 2006 je název festivalu, který v
Dobřichovicích uspořádala Pražská
společnost bloumající veřejnosti.
Festival vloni založili studenti Ro-
mistiky na FF UK pro tragické smrti
profesorky Mileny Hubschmannové.
Ztráta této výrazné osobnosti zasáhla
celou romskou veřejnost - na první
ročník festivalu přišli vzdát čest její-
mu dílu významné osobnosti nejen

romského života. Koncert pod zášti-
tou Václava Havla v pražském klubu
Roxy navštívilo na 700 diváků. 
Ve svém druhém ročníku se festival
Paťiv díky vstřícnosti obce přesunul
do Dobřichovic. Areál zdejšího zám-
ku je pro podobné akce jako stvoře-
ný. Program po šesté hodině zahájila
rokycanská kapela Le čhavendar,
druhá generace slavných Kale.
Druhá kapela v pořadí byli známí
Gulo čar, držitelé ceny Anděl hrající
hudbu převážně ve stylu funky. Živá
a strhující hudba, která by rozvlnila i
mrtvolu, vygradovala skvělou atmo-
sféru festivalu. Škoda jen, že okolo
osmé hodiny bylo v areálu jen asi
150 lidí. S postupujícím časem se

hlediště přece jen trošku zaplnilo.
Třetí a zároveň poslední kapelou vy-
stupující na festivalu Paťiv byla for-
mace Gipsy.cz. Rappera Gipsyho
jistě není třeba představovat přede-
vším mladší generaci. Gipsyho lze
označit za jednu z výrazných osob-
ností naší hip-hopové scény. Těsně
před koncertem v Dobřichovicích
pokřtil své nové album Romano hip-
hop, na kterém se spojil se skvělými
muzikanty, například houslistou Voj-
těchem Lavičkou nebo Vladimírem
Demeterem. Kombinace tradičních
nástrojů - houslí, basy a kytary s hip-
hopem vytváří úžasnou směsici, jež
osloví nejen posluchače nakloněné
hip-hopu. I přes problémy s CD, jež

Gipsy.cz využívají jako podkladu,
předvedla skupina v Dobřichovicích
hudebně zajímavý a zábavný kon-
cert, během něhož učila publikum
tančit. Vše zakončil Gipsy na podiu
vtipnou ukázkou beat boxu, aneb
hudby produkované jenom za pomo-
cí vlastních úst a mikrofonu.

Diváky přetáhlo vinobraní
Paťiv v Dobřichovicích byla úžasná
akce, která bohužel doplatila na sou-
časně pořádané vinobraní v Karlš-
tejně. I tak ale na místě vládla skvě-
lá atmosféra. Už teď se můžeme těšit
na další ročník, který pořadatelé slí-
bili v Dobřichovicích opět uspořá-
dat. Tomáš NÁDR



Osov  –  Posvícení  v  Osově  pUipadlo 
tentokrát  na  pUelom  měsíce  záUí  a Uíjna.  Svátečnímu  víkendu  vévodilo 
nádherné počasí a děti měly sobotní 
odpoledne zpestUené „Dětským odpo-
lednem v ZOO“.  
Místní obecní úřad a informační občasník 
Provas  připravily  společně  na  koupališti 
v  Osovci  soutěže  a  hry  pro  školáky  
i předškoláky, pro místní i přespolní.  
Příchozí uvítal ředitel a krotitel v jedné osobě 
a  vysvětlil  jim  cestu  touto  netradiční 
zoologickou  zahradou.  Děti  pak  mohly 
soutěžit  u  lva,  opice  i  veverky.  Na jejich 

Posvícení oslavily děti v ZOO 
NETRADIČNÍ ZOOLOGICKOU BYLO MOŽNO NAVŠTÍVIT V OSOVCI 
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CESTA BLUDIŠTDM. Svérázné putování  
zoologickou zahradou si užily dEti  v Osovci 
na koupališti. U každého zvířete musely 
splnit úkol. Například u medvEda  koulely 
kuličku bludištEm.                      Foto J. KOZÁK 

moudré  hlavičky  dohlížela  sova  a  své 
dovednosti  si  mohly  vyzkoušet  u  delfína, 
kočky i myšky.  
„Já neuhádnu, co je v košíku“, bála se malá 
soutěžící,  ale  nakonec  všechny  děti  úkoly  
u zvířátek splnily, získaly spoustu zvláštních 
hracích peněz a mohly si  za ně  nakoupit  
sladkosti dle svého přání.                            (rk) 

 Sportovní klub Luke ve Skřipli pořádá  

HUBERTOVU JÍZDU 
v sobotu 14. října 2006    
Zahájení v pravé poledne 

Muž havaroval u Bykoše, 
lékařské ošetření odmítl 
Bykoš - Ve stUedu havaroval u Bykoše  čtyUiačtyUicetiletý muž z Prahy se 
Škodou Octavií.  
Na mokré vozovce ve směru na Neumětely 
vjel příliš rychle do ostré pravotočivé 
zatáčky a nezvládl řízení. Octavie skončila  
v protisměru a mimo cestu, kde se  
převrátila na střechu a narazila do stromu. 
Škoda činí 100 500 korun. Lehce zraněný řidič odmítl lékařské ošetření.             (JoK) 

 

BALONY NAD OSOVEM. MajestátnE se 
vznášející balóny bylo možno vidEt  
v minulých týdnech nad vesnicemi 
Podbrdska. O tEchto vyhlídkových letech 
si můžete přečíst více na stránkách 
www.balony.cz              Foto R. KOČOVÁ 

Školáci vyrazili do Prahy, 
někteří jeli prvně metrem 
Osov - Ve čtvrtek 21. září vyrazili čtvrťáci a páťáci do Prahy. Jejich 
cesta za poznáním byla tentokrát 
vlakem.  
NEkteří se už nemohli dočkat, protože je čekalo i cestování tramvají a metrem a 
tak ještE necestovali. 
Cílem cesty bylo Planetárium, ale také 
zajímavá výstava. První zastávka 
patřila KampE a výstavE ZemE krásná 
neznámá - Planeta pohledem shůry. 
Francouzský fotograf zde pod širým 
nebem vystavuje 120 velkoformátových 
fotografií, které pořídil z vrtulníku. 
Školáci zde mohli vidEt poušť, arktické 
oblasti, pustiny, ale i přelidnEné oblasti. 
Neznámé oblasti si pak mEli možnost 
najít na obrovské mapce svEta. 
Druhou zastávkou bylo Planetárium  a  
pořad Vesmír kolem nás. DEti se tady 
podívaly na celou naší planetu, ale vidEly 
i ostatní planety a planetky. UrčitE se 
výlet zdařil a všichni si odnesli spoustu 
zážitků. 
V současné dobE připravujeme zájezd do 
Divadla kouzel. Zveme širokou veřejnost, 
aby vyrazila kouzlit spolu s námi v nedEli 
15. 10. Případní zájemci se mohou hlásit 
ve škole.                                                    (sk) 

Pomazal dům psími výkaly 
Všeradice - Psími výkaly, jak zjistila 
policejní hlídka po ohledání místa činu, kdosi pomazal část fasády domu 
ženě žijící ve Všeradicích.  
"Jde o přestupek ze sféry občanského 
soužití," komentoval případ Pavel Zít, mluvčí 
karlštejnských strážců zákona. K činu došlo 
podle postižené v noci mezi 28. a 30. zářím. 
"Kdo je aktérem (zřejmě pomsty) se 
nepodařilo zatím zjistit," dodal Zít s tím, že  
v tomto případě nelze ani vyčíslit vznik 
finanční škody.                                             (šm) 

Podbrdskému posvícení 
přálo počasí i návštěvníci  
Podbrdy – Svatováclavské posvícení 
oslavili také Podbrdští. Na novém 
tanečním parketu a s novou obsluhou 
místní hospůdky se hrálo a tancovalo 
až do půlnoci. 
„Nazvali jsme to Posvícení trošku jinak,“ říká 
starosta Karel Šťastný. „Vyšlo nádherné 
počasí a přišlo přes 90 platících diváků, což 
považuji za obrovský úspěch.“  
Starosta Šťastný plánuje na každý měsíc 
nějakou akci: „Pomáháme tím i nové 
hospodské, která dojíždí ze Rpet. Bylo 
posvícení, veřejná schůze, chceme dělat výlov 
rybníka a  pak něco na Vánoce.“             (JoK) 

Kočičí útulek se do Osova  
opět vrátí v příštím roce 
Osov – Nápis »UZAVTENO« a prázdné 
klece naleznou návštěvníci kočičího 
útulku na osovském nádraží. 
„Vrátíme se v příštím roce,“ slibuje ředitelka 
útulku Radka Šenková. „V současné době 
bydlíme na Dobříši a kočičky jsme odvezli do 
Prahy.  Ale připravujeme rekonstrukci domku 
na osovském nádraží, který nám České dráhy 
slíbily, a jakmile bude hotovo, vrátíme se do 
Osova zpátky. Samozřejmě, že budeme 
pokračovat s útulkem.“                             (JoK) 



obnovily se „Máje“, pro děti 
děláme „Karneval“,  „Čaro-
dějnice“, „Velikonoční pochod na 
Skálu“, „Den dětí“,  „Loučení 
s prázdninami“, „Drakiádu“, 
„Lampionový průvod s ohňo-
strojem“ a „Vánoční nadílku“. 
Pro naše maminky pořádáme 
oslavy „Dne matek“ a letos 
poprvé pro seniory „Posezení při 
harmonice“. V zimě pořádáme 
pro děti na sáňkovacím kopci 
„Sněhurádu“. 
Přes tyto dobré výsledky se nám 
vše ale nedařilo, jak bychom 
chtěli. Územní plán obce se 
schvaluje již celé volební období,  
plynofikaci obce se nám 
z důvodu neustále se zvyšující 
ceny plynu nepodařilo prosadit. 
Nejdále je zatím situace 
v zajišťování dostatku pitné vody 
pro občany. Je vybudovaný vrt, 
který by svou vydatností stačil 
zásobovat 2 obce s 500 obyvateli. 
Na závěr bych chtěl poděkovat 
občanům Vižiny za důvěru 
v minulých volbách.     V. CÍSAT 

úřadu) a všem občanům, kteří 
zastupitelstvu obce pomáhali. 
Během volebního období se 
podařilo zastupitelstvu naší 
malou vesnici zviditelnit. 
Podařilo se nám vybudovat 
dětské hřiště splňující normy EU. 
Pokračujeme v dokončování 
sportovního areálu. Ve výstavbě 
je hřiště pro míčové hry 
s umělým trávníkem. Máme 
v obci zaveden veřejný internet, 
provedli jsme modernizaci 
obecní knihovny, vybudovali 
nové dopravní značení, vyčistili 
a opravili požární nádrže. 
Schválení územního plánu je 
před dokončením, je v něm 
počítáno s novou výstavbou 
rodinných domků, opravou 
místních komunikací a posílení 
energetické sítě vybu-dováním 2 
nových trafostanic. 
V kulturní a sportovní činnosti 
ve spolupráci s místní jednotkou 
d o b r o v o l n ý c h  h a s i čů  a 
sportovním klubem Vižina se 
zavedlo „Vítání občánků“, 

Vižina paní účetní V. Vaňková, 
pan J. Junek, který se stará  
o čistotu a pořádek v obci, 
knihovnice paní J. Černá, 
kronikář pan Z. Záhorák, členové komisí, pan J. Rybák 
(oprava a údržba veřejného 
osvětlení), manželé Průchovi 
(bezplatné zapůjčování sálu 
restaurace na akce obecního 

Uplynulé volební období 
zhodnotil pro Provas 
starosta Vižiny Václav 
CísaU. (JoK) 
Dovolte mi, abych na závěr 
volebního období do zastu-
pitelstva obce Vižina poděkoval 
nejen všem zvoleným zastu-
pitelům, ale všem občanům. Ať to 
byli pracovníci Obecního úřadu 

Ještě hodinu před začátkem 
průvodu pršelo, ale pak se počasí 
umoudřilo. Největší obavy z deště 
měli zastupitelé, kteří objednali 
ohňostroj za osm tisíc. Na větší část přispěli místní podnikatelé, 
zbytek doplatila obec.  
V půl osmé se u hřiště sešlo 
mnoho rodin s dětmi, aby 
sp o l ečně  p o sv í t i l i  sv ými 
lampiónky v temných ulicích naší 
vesničky. Pan starosta vypnul 
veřejné osvětlení, a tak barevné 
lampiónky světélkovaly v úplné 
tmě. Cestou se  zpívalo do kroku a 
na konci průvodu byl u pomníčku 
připraven zmiňovaný velkolepý 
ohňostroj.  
„Celá akce se vydařila, takovou 
účast jsem nečekal,“ řekl starosta 
Václav Císař.      Jana FIALOVÁ 
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Radní koupili ohňostroj a obávali se deště    
NA TŘETÍ ROČNÍK LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU DO VIŽINY PŘIŠLI LIDÉ ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ  

Vižina - Ve středu 27. září vpodvečer se 
na Vižině konal již 3. ročník lampió-
nového průvodu obcí, po kterém 
následoval ohňostroj.  
Tentokrát nabyl ovšem větších rozměrů. Tuto 
událost si nenechala ujít stovka účastníků 
z blízkého i dalekého okolí.  Některé z řad 
dětí  šly s lampiónem poprvé v životě.  

„Obec Vižina se hlavně zviditelnila,“ píše starosta 

Kdy a kde hrají příště 
14.10. (16:00) Osov - Svatá 
14.10. (16:00) Všeradice - Trubín 
14.10. (10:15) Vižina - Svatá B 
15.10. (16:00) Všeradice B - Karlštejn B 
21.10. (15:30) Lužce - Osov 
22.10. (10:15) Zdejcina - Všeradice B 
22.10. (15:30) N. Jáchymov - Všeradice 
22.10. (15:30) Liteň - Vižina 
Žáci 
14.10. (14:00) Osov - Komárov 
21.10. (13:30) Rpety - Osov  

Změna přednosti v Osově 
neznamenala více nehod 
Osov - Jaká je nehodovost na 
křižovatce  u kostela v Osově zjišťoval 
Provas na policii v Berouně. 
O zpomalení provozu na bývalé hlavní 
silnici z Chlumce do Lážovic požádal  
v minulém roce starosta obce a změna 
přednosti tomuto požadavku vyhovuje. Za 
rok 2006 zde nedošlo k žádné dopravní 
nehodě, v roce 2005 zde byly nehody dvě,  
z toho jedna s těžkým zraněním.        (JoK) 

Osovská mateřinka zavítala ke koníčkům do klubu 
LUKE ve Skřipli.                                  Foto L. KOCOUROVÁ 

Osovští žáci pokořili doma 
silnější hostomické soky  
Osov – Poslední zářijovou sobotu 
přivítali osovští žáci na svém hřišti 
soupeře z Hostomic.  
Po velmi dobrém výkonu zvítězili žáci Osova 
1:0. Za předvedený výkon zasluhuje pochvalu 
celé mužstvo SK Osov. Tímto výkonem žáci 
vyhráli nad dosud neporaženým mužstvem 
SK Hostomice. Touto výhrou se žákovské 
mužstvo Osova dostalo na třetí místo tabulky 
Okresního přeboru. Jediný gól zápasu po 
nádherné přihrávce Martina Silbernágla 
vstřelil David Staňo.                                      (rk) 

„Byli lepší,“ prohlásili o soupeřích Pavel 
Jakoubek ze Všeradic a osovský kapitán Pavel 
Pepřica. Prohrou 9:0 skončil i zápas 
osovských žáků v Broumech. „Nejhorší zápas 
od založení mužstva,“ konstatoval tvrdě  
trenér Petr Kočí.                                         (JoK)                                         

Další výsledky:  

30.9. Vižina - Karlštejn B 2:1  (1:1) 
Branky: Hruška, vlastní 
30.9. Osov - N. Jáchymov 1:2 (0:1) 
Branka: Bábíček Aleš 
30.9. Všeradice - Chyňava 9:1 (4:0) 
Branky: Mackovič R. 2, Linhart 2, Hruška, 
Staněk, Jakoubek Pavel, Augusta, Vokáč   
1.10. Všeradice B - Tmaň 7:0 (4:0) 
Branky: Anděl 3, Obořil, Bábela, Jakoubek 
Petr, Augusta 

Nejhorší výkon žáků od založení   
7.10. Zdice B - Všeradice 3:1 (1:1) 
Branka: Augusta  
8.10. Loděnice B - Osov 4:1 (4:0) 
Branka: Hošťálek Tomáš  
8.10. Zdejcina - Vižina 0:3 (0:2) 
Branky: Bělohlávek 2, Černý  

INZERUJTE S NÁMI 
ceny od 6 Kč/cm2, slevy za opakování 

nase.noviny@zadnitreban.cz  
Josef Kozák, tel. 724 429 104 
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Záchranář má sanitky i na poličce
BOŘEK BULÍČEK Z ŘEVNIC SBÍRÁ AUTÍČKA I STARÉ VĚCI SOUVISEJÍCÍ SE ZÁCHRANÁŘSKÝM OBOREM

Řevnice - Téměř každý občan Poberouní zná
řevnickou záchrannou službu a její vozový
park, do něhož patří kromě sanitek také auto-
bus nebo obrněný transportér. Málokdo však
ví, že majitel záchranky Bořek Bulíček má sa-
nitky také doma. Jeho neobvyklá sbírka čítá
700 malých vozidel. 
První model sanitky dostal Bulíček v roce 1992, v

té době už rok provozoval soukromou záchranku.
„Autíčko jsem dal někam na poličku. Časem jsem
si další sanitku sám koupil. Pak byly Vánoce a
všichni přemýšleli o dárku pro mě,“ vzpomíná na

začátky své sbírky. A tak se poličky postupně za-
plňovaly dalšími modely. Nejmenší z nich je sa-
nitka měřící asi 2 centimetry, kousek vedle ní stojí
sanitní vůz z 50. let nebo papírová sanitka, kterou
pro tátu udělala dcerka. Některé kusy ve sbírce
byly vyrobeny na zakázku, třeba ten s nápisem
»Záchranná služba Brno«. Pak je tu také sanitka
čokoládová, malý autobus od zaměstnanců, různé
motorky či záchranné vrtulníky. 
„Vůbec nezáleží na  ceně. Důležité pro mě je, aby

to byl typ, který ještě nemám. Často se liší tytéž
typy sanitek od jednoho výrobce - třeba  počtem
pruhů, barvou nebo značkou,“ říká sběratel. 
Kromě záchranářských vozidel sbírá Bořek Bulí-
ček všechno ostatní, co souvisí s tímto oborem.
Můžeme u něj najít starý lékařský kufřík, dřevě-
nou kazetu se sérií ampulí, staré algeny, líh prošlý
v roce 1963, staré lékařské recepty i fotografie a
mnohé další zajímavé exponáty. Kdyby kdokoliv
ze čtenářů NN vlastnil podobné staré věci, bude
nadšený sběratel rád, pokud se mu ozve na telefon
602 237 037. Lucie PALIČKOVÁ

Bořek Bulíček se svojí sbírkou. Foto ARCHIV

Poděkování
Děkuji srdečně všem přátelům a známým, kteří 
se naposledy přišli rozloučit s mým manželem,

panem Jaroslav Andrem ze Zadní Třebaně.
Děkuji Mysliveckému sdružení Řevnice,

Mysliveckému sdružení Ostříš Vinařice, všem
myslivcům z Hudlic - revír Krušná Hora a dalším
jednotlivým kamarádům myslivcům, přátelům z
rybářského spolku, bývalým spolupracovníkům

závodu Janka Radotín a přátelům z firmy SWAH
v Letech. Všem účastníkům posledního rozlouče-
ní děkuji za květinové dary a za vřelá slova útě-
chy, která v takovém okamžiku mají cenu zlata.

Eva ANDROVÁ

Vzpomínka
Dne 9. října uplynulo smutných deset let ode dne,

kdy nás navždy opustila paní Jarmila Frýdlová 
z Nesvačil.

S láckou a úctou vzpomínají maminka, 
dcera a sestra s rodinami.

U ESO se srazila auta, jedno
skončilo na sloupu osvětlení
Lety – Zraněním skončil střet dvou aut před
přechodem pro chodce u supermarketu ESO v
Letech. Ráz byl tak velký, že jeden z vozů byl
vymrštěn na sloup osvětlení, který ohnul. 
Srážka se odehrála 22. září. Řidiči Land Roveru a
Škody felicia pocházeli z okresu Beroun. Zra-
něného muže ošetřila záchranka, poté přijeli i
řevničtí hasiči a provedli protipožární zabezpeče-
ní místa nehody. (vš)

Liteň, Řevnice – Při vážné dopravní nehodě,
která se stala  25. září večer nad obcí Běleč, by-
li zraněni dva lidé. Jeden z nich bojuje o život.
Sedmadvacetiletý řidič Volkswagnu Golf, který
mířil od Bělče ke Karlštejnu, se čelně srazil s pro-

tijedoucím nákladním automobilem Tatra 815.
Mladík, který nebyl připoután bezpečnostními pá-
sy, utrpěl  těžká zranění. „V kritickém stavu byl
letecky transportován do pražské nemocnice,“
řekla mluvčí berounské policie Veronika Benedik-
tová. Jeho stejně starý spolujezdec, který cestoval
připoutaný, byl zraněn jen lehce.  
U nehody kromě záchranky zasahovali řevničtí
profesionální hasiči. Ti k místu neštěstí vyslali
dva vozy vybavené speciální technikou pro vypro-
šťování. Jednotka HZS zraněným poskytla předlé-
kařskou pomoc. Hasičům se nejdříve podařilo z
auta vysvobodit spolujezdce, kterého si odvezla
záchranná služba Beroun. Potom pomocí hydrau-
lického zařízení vyprostili i těžce zraněného řidi-
če, který měl nohy zaklíněné pod pedály. 
Dvaapadesátiletý řidič Tatry z Hodonínska zraněn
nebyl. Podle dechové zkoušky ale za volant usedl
po požití  alkoholu,“ doplnila Benediktová. 

Michaela ŠMERGLOVÁ 
Pavla ŠVÉDOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
* Scény filmu o pilotovi z první světové války
natáčeli 28. 9. v dobřichovické Krajníkově ulici
němečtí filmaři. K vidění byla stará auta, kočáry s
koňmi a kompars v dobovém oblečení. Nejvíce
bylo rušno u vily Luisa. Martina KÁLALOVÁ
* Taneční kursy pro dospělé, které vedou Lud-
mila a Miloš Chroustovi z Řevnic, začaly 8. 10. v
černošickém kulturním domě na Vráži. Informace
na telefonu 604 702 569. (mif)
* Nádražní ulici v Litni čeká příští rok rozsáhlá
rekonstrukce. Začít by se mělo na jaře, kdy bude
silnice vybagrovaná do hloubky a poté dostane
nový povrch. Zatím je pouze provizorně oprave-
ná, všechny díry a nerovnosti byly potaženy ten-
kou vrstvou asfaltu. Silnice bude během prací
uzavřená, takže se bude jezdit po objížďce.    (lup)
* Téměř nepoškozený vůz vytahovali z potoka
pod hradem Karlštejnem řevničtí hasiči pomocí
jeřábu. Opel Astra se středočeskou značkou spadl
do potoka v úrovni hradní studny u spodní cesty
na Mořinu. Nic z něj nevytékalo, ani se při udá-
losti nikdo nezranil. (vš) 
* Kursy přípravy na přijímací zkoušky na střed-
ní školy se konají v MěKS Černošice na Vráži.
Čekají na vás 2 hodiny týdně matematiky nebo
českého jazyka a zaměření se na odstranění nedo-
statků ve znalostech každého žáka. Informace zís-
káte u lektorky Olgy Karousové na tel.: 605 954
045, 251 643 027. Pavel BLAŽENÍN
* Prostory v bývalé provozovně Dipra v Mokro-
psích  nabízí spolkům a organizacím působícím v
Černošicích k pronajmutí zdejší radnice. Informa-
ce na telefonu 251 641 116 nebo pavel.blaze-
nin@mestocernosice.cz            Pavel BLAŽENÍN

Rogalista přistál ve větvích,
dolů mu pomohl kolemjdoucí
Černošice – Pád rogala do korun stromů nahlási-
li hasičům lidé z Černošic 23. září. 
Bílé rogalo zamířilo do lesa na straně Lipenců
krátce po startu  před půl druhou odpoledne. Ha-
siči vyslali na místo lezeckou skupinu s technic-
kým vozidlem, na cestu se vydal také policejní vr-
tulník. Když záchranné týmy dorazily k rogalu, je-
ho pilot už chodil po lese. Dolů ze stromu mu po-
mohl náhodný kolemjdoucí. I když při pádu utrpěl
oděrky a byl poškrábaný, přesto si ošetření nevy-
žádal. Protože žádné vyprošťování osob už neby-
lo třeba, vrátili se hasiči na základnu.               (vš)

Mladíkům se do cesty postavila tatra
PŘI VÁŽNÉ NEHODĚ U BĚLČE SE ZRANILI DVA LIDÉ, ŘIDIČ BOJUJE O ŽIVOT

Muže, jenž propadl lešením, 
evakuovala lezecká skupina
Černošice – Dělník se zranil na stavbě v Čer-
nošicích - propadl lešením. S jeho snesením
museli pomáhat hasiči.
Muž spadl 26. září v Táborské ulici na 1. patro le-
šení. Protože schodiště ještě nebylo použitelné,
hasiči nešťastníka naložili do evakuační vany a le-
zeckou technikou ji spustili až do úrovně terénu,
kde si dělníka převzala záchranná služba. Akce se
zúčastnila lezecká skupina Hasičského záchran-
ného sboru z Řevnic. (vš) 

Na výstavě zahrádkářů
hosté obdivovali ačokču
Liteň - Třetí ročník zahrádkářské výstavy se
konal předminulý víkend v Litni. Ovoce, zele-
ninu a další exponáty si přišlo prohlédnout 134
návštěvníků a děti z liteňské školy a školky. 
„Celkem se zde sešlo 62 odrůd jablek a dalších
100 exponátů,“ řekla jedna z organizátorek Olga
Šináglová. Kromě jablek byly k vidění například
hrušky a víno, rajčata, papriky, patizony, tykve a
zvláštní cizokrajná rostlina jménem ačokča, něco
mezi hráškem, okurkou a paprikou. „Měli jsme tu
také ruční výrobky od klientů z Ústavu sociální
péče v Suchomastech, různé výšivky, batikovaná
trička, sošky...,“ dodala Šináglová.                   (lup)

V Mníšku přednášel
režisér seriálu o stromech
Mníšek pod Brdy – Přednáška o památných
stromech i o seriálu České televize, který se vě-
noval tomuto tématu, se konala v opraveném
sále domova důchodců v Mníšku pod Brdy. 
Na natáčení seriálu Paměť stromů vzpomínal reži-
sér Bedřich Ludvík spolu s Marii Hruškovou, kte-
rá píše knihy o věkovitých stromech. Při přednáš-
ce zazněly autorské písničky režiséra, který pro-
mítl také diapozitivy. „Památných stromů je v Če-
chách asi 1 700. Všechny by se do seriálu nevešly.
Proto jsme vybírali takové, které mají svůj pří-
běh,“ řekl Ludvík. Seriál uváděl herec Luděk
Munzar, kterému bylo v době natáčení téměř 75
let. Na konci každého dílu zasadil strom, jeden
prý přesně ve středu Česka. (jd)

Hořící střechu garáže si vodou
z hadice uhasil sám její majitel
Řevnice – Událost ohlášená jako požár garáže
v řevnické Tyršově ulici vyvolala poplach míst-
ních hasičů 19. září. 
Protože nebylo jasné, co všechno hoří, krajské
velení vyslalo k požáru hned dva vozy; s další cis-
ternou vyjel dobrovolný sbor. Když hasiči dorazi-
li na místo, nikde nic nehořelo. Ve skutečnosti se
jednalo pouze o požár lepenky na střeše garáže.
Oheň, který vznikl při svařování lepenky plyno-
vým hořákem, byl veliký jen metr na metr, takže
ho majitelé uhasili vodou ze zahradní hadice. Ha-
siči si střechu prohlédli a odjeli bez zásahu.     (vš)
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V potoce nebyla ani kapka vody!
„LETOŠNÍ POČASÍ SE VYZNAČUJE KATASTROFÁLNÍM SUCHEM!“ TVRDÍ FRANTIŠEK ŠEDIVÝ Z ŘEVNIC

Slevy krásných nových kol! 

Poberouní - Letošní počasí, ač se
to třeba v těchto dnech právě ne-
zdá, se vyznačuje katastrofálním
suchem. 
Příliš si to již neuvědomujeme, ne-
boť spjatost současného člověka s
přírodou je podstatně menší než to-
mu bylo v dobách, kdy zemědělství
vytvářelo základ k životu vesnic i
měst. Nechci listovat v kronice, stačí
se rozpomenout na léta, která jsme
sami prožívali. Měřítkem velikosti
sucha byl stav vody v řece i v poto-
cích. Když v řevnickém Nezabudic-
kém potoce nebyla ani kapka, bylo
to zlé. Přesně tak to bylo právě letos. 
Vraťme se však do minulosti.
První veliké sucho nastalo v roce
1942. Nebylo však tak katastrofální.
Začátkem června toho roku nás po-
stihlo silné krupobití, potom ještě
několikrát slabě zapršelo, ale pak už
ani kapka. Teplé a slunečné dny se
protáhly až do začátku listopadu. Jez
v Řevnicích bylo možno přejít su-
chou nohou. Vyschlá koryta potoků
se hrozivě bělala mezi zahradami
obcí a křížila cesty i silnice. Nemilo-
srdná příroda ještě zesilovala atmo-
sféru událostí po heydrichiádě.
Uběhlo pět let. Psal se rok 1947.
Druhý poválečný. Zima byla dlouhá
s velikým množstvím sněhu a jarní-
mi záplavami. Naposledy pršelo o
Velikonocích. Stará pranostika říká:
„Velký pátek deštivý dělá rok žízni-
vý!“ Ten den skutečně lilo. Byl to
však poslední déšť až do pozdního
podzimu. Obilí nedosáhlo ani 30 cm,

klasy byly prázdné. Louky vypálené,
seno jen na stinných či vlhkých mís-
tech u potoků než vyschly. Podnika-
ví sedláci vyjížděli na Šumavu, aby
si nasušili na příští zimu. Tam v hor-
ských výškách ještě někdy zapršelo.
Seno nakládali na železniční vagony
a posílali domů. Vlaky byly tehdy ta-
ženy parními lokomotivami a tak se
stávalo, že vagony se senem, ač při-
kryté plachtami, zapalovaly ulétající

jiskry. V Zadní Třebani jsme několi-
krát takové vagony hasili. Vedra při-
tom nebyla tak silná jako letos. Bylo
dost často pod mrakem a vypadalo
to, jako by se měl za chvilku spustit
liják. Jenže se nespustil. Obilí se ne-
urodilo téměř žádné, brambory se
velikostí podobaly třešním, cukrová
řepa, ač velmi sladká, si vzrůstem
nezadala s kořenovou zeleninou. By-
lo to sucho století. Mělo i politické
důsledky, ale to už je jiná kapitola.
Katastrofa hrozila i v letech 1952,
1965 a 1975, ale hladinu Berounky i
potoků nakonec zvedl spásný déšť.
Suchých let však stále přibývá. Ani
letošní dlouhá a vlhká zima nepřine-
sla nasycení půdy. Na lesních ces-
tách, kdysi rozmáčených, jsou místy
závěje prachu. Řevnické lesní »kou-
paliště«, postavené nákladem několi-
ka milionů v Nezabudicích, je bez
vody. Těch několik kapek, které les-
ním potokem proteče, se ztrácí v te-
rénu nebo se vypaří. Koryto potoka
před vtokem do Berounky je bílé.
Uschneme?         František ŠEDIVÝ

I když se letošní počasí vyznačuje suchem, na jaře Berounka zahrozila. Oby-
vatelé Letů kontrolovali, kde se hladina zastaví.       Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

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
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Školáci adoptovali Indku, kantoři Inda
Z DOBŘICHOVICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY UŽ ASIJSKÝM DĚTEM PUTOVALO BEZMÁLA PADESÁT TISÍC KORUN
Dobřichovice – Třináctiletý Manoj Ambig a
sedmnáctiletá Syamalatha Balasubramani žijí
v Indii, ale adoptivní rodiče mají v Dobřicho-
vicích. Přesněji v tamní škole. Dívku si před
šesti lety na dálku osvojili tehdejší osmáci. Uči-
telé druhého stupně nezůstali pozadu – vloni se
rozhodli změnit život dalšímu indickému dítěti.
S nápadem adoptovat prostřednictvím projektu
Arcidiecézní charity v Praze děti přišla v roce
2000 učitelka Soňa Kritzlerová. „S tehdejšími
osmáky začali shánět peníze. Chtěli jsme, aby si o
peníze neříkaly děti rodičům, ale snažily se samy.
Třeba prodejem svých výrobků na vánočních tr-
zích či výrobou pohlednic,“ říká Renáta Barto-
níčková, zástupkyně ředitele školy. Když osmáci
dokončili školní docházku, ujali se péče o indic-
kou kamarádku další žáci. 
Ovšem »své« dítě mají v Indii i učitelé. Impuls k
jeho adopci dal v lednu loňského roku učitel ma-
tematiky a výpočetní techniky Jan Syblík.
„Seděl jsem u doktora a pročítal propagační mate-
riál o adopci na dálku. Propočítal jsem si, kolik
nás na škole učí a že 300 korun za rok nikoho

nezabije,“ vzpomíná Syblík. Jeho kolegové sou-
hlasili, a tak už v lednu poslali první roční příspě-
vek 5070 Kč. 
„Vážení, jsem Vaše milující dítě, toužící po Vašem
požehnání. Mám se dobře a doufám, že Vy také.

Píšu tento dopis z vesnice, která je obklopena nád-
hernou řekou a horami. Jmenuje se Adkar. Na-
vždy Vám zůstanu vděčný za Vaši pomoc a děku-
ji,“ napsal do Dobřichovic třináctiletý Ind, který
díky jejich pomoci může navštěvovat základní
školu. Od té doby doputovalo na adresu dobřicho-
vické základky několik dopisů. Opačným směrem
už jich školáci taky několik poslali.
„Využíváme toho při hodinách angličtiny, kdy
děti překládají dopisy, i v zeměpise. Velký strach
jsme měli v době, kdy Asii postihla vlna tsunami.
Na mapách děti hledaly, kde jejich kamarádi byd-
lí,“ říká Bartoníčková. Celkem už do Indie puto-
valo z Dobřichovic téměř 50 tisíc. „Peníze bude-
me posílat dál, dokud naše děti budou studovat,“
dodal Syblík. Pavla ŠVÉDOVÁ

ČAS DRAKŮ. Děti i dospělé pouštějící draky mů-
žete v těchto dnech vidět leckde po kraji. Třeba na
polích mezi Lety, Řevnicemi a osadou Rovina.

Foto NN M. FRÝDL

Třebaňští zastupitelé se
loučili s místními i chataři
Hlásná Třebaň - Na veřejném zasedání, které
se konalo v Hlásné Třebani 6. října, zhodnotili
radní své působení během čtyřletého volebního
období, které v těchto dnech končí. 
Hlavním předmětem hodnocení byla plynofikace.
Z akcí, které Hlásnou čekají, se nejvíce mluvilo o
kanalizaci. „První etapu výstavby kanalizace by
měla představovat čistička a napojení středu ob-
ce,“ uvedl starosta obce Vnislav Konvalinka. Tato
akce je však už úkolem pro budoucí zastupitel-
stvo. „Nezodpovězenou otázkou je financování
kanalizace,“ dodala zastupitelka Jana Gartová. 
Na zasedání, na kterém se sešlo 40 místních i cha-
tařů, se také hovořilo o kulturních a sportovních
aktivitách v obci. (šm)

Muž řídil opilý, jeho osmiletý
syn skončil v nemocnici

Černošice - Otec osmiletého chlapce, který
nejspíš v opilosti usedl za volant, způsobil v
úterý 3. října dopravní nehodu. Při ní zranil i
svého potomka.
Nehoda se stala v úterý těsně před obědem na sil-
nici z Černošic do Solopysk. Vůz dostal smyk a
řidič pravděpodobně pod vlivem alkoholu ne-
zvládl řízení a narazil do stromu. Na místo neho-
dy vyjížděli kromě řevnické záchranky také hasi-
či. Při nehodě byl zraněn osmiletý chlapec, kte-
rého kolemjdoucí vyprostili z auta ještě před pří-
jezdem záchranky. 
„Chlapce jsme s otevřenou zlomeninou ruky pře-
váželi do pražského Motola,“ potvrdil šéf řevnic-
ké záchranné služby Bořek Bulíček.        (pš, lup)

Povedená dvojice Liteňským
nabízela ukradený pěch
Liteň - Podivná dvojka mužů (1977 a 1985)
nabízela koncem září v Litni na zastávce ČD
za 5000 Kč vibrační pěch k udusávání země.
Na bizarní prodavače byla upozorněna policie.
Při kontrole se ukázalo, že ačkoli přijeli autem -
dokonce s francouzskou značkou! - žádný nebyl
držitelem řidičského průkazu. Nabízený pěch byl
navíc kradený. „Muž, který řídil bez řidičského
dokladu, se tohoto trestného činu dopustil vícek-
rá a má na kontě i jiné vroubky. Byl zadržen a
předán soudci,“ řekl mluvčí policie v Karlštejně
Pavel Vít. Pěch, který muži z Králova Dvora uk-
radli ve Svaté, byl zajištěn. (šm) 

Řevnice - Sezonu Lesního divadla 2006 ukonči-
li řevničtí ochotníci na své říjnové schůzi. Podle
předběžného sčítání navštívilo čtyři hry, které
divadlo letos uvedlo, 2010 diváků. 
Režiséři  některých děl byli zklamáni »neletním«

počasím, které jim ubralo návštěvníků. Přesto se
pustí do práce i v dalším roce. „V následující se-
zoně uvede Lesní divadlo opět čtyři hry. V březnu
bude v kině k vidění Pygmalion uváděný Petrem
Říhou, poté hra Blbec k večeři v režii Martina Ki-
rova a Gogolova Ženitba, které se ujmu já,“  řekla
NN principálka divadla Alice Čermáková. Autor-
ská hra Michaely Šmerglové je pro změnu rodin-
ný divadelní sit-com pro všechny věkové katego-
rie. Do Řevnic zavítají jako již tradičně i hosté -
například Dejvické divadlo. 
Nyní se divadlo ukládá k zimnímu spánku, pouze
21. října zde budou mít ochotníci ještě brigádu. 
„Divadlo stejně jako všechny ochotnické organi-
zace trápí nedostatek peněz na nutné rekonstruk-
ce. Snažíme se hradit opravy z vlastních fondů,
ale nezříkáme se žádné pomoci příznivců tohoto
historického stánku. Uvítáme jakoukoli pomoc od
jednotlivců i firem,“ dodala principálka. 

Michaela ŠMERGLOVÁ

Karlštejn – Poslední zahraniční smlouvu o
partnerství odjel uplynulý pátek podepsat sta-
rosta Karlštejna Miroslav Ureš do německého
městečka Mylau.
Za západní hranice se v pátek vydalo sedmnáct
karlštejnských obyvatel v čele se starostou obce a
zastupiteli. „Jedeme autobusem, v pátek večer nás
čeká večeře a slavnostní uvítání,“ hlásil přímo z
česko-německé hranice starosta Miroslav Ureš.
Také další program návštěvy městečka Mylau,
které se stejně jako Karlštejn pyšní hradem zalo-
ženým Karlem IV., byl pestrý.
„V sobotu naplánovali setkání s představiteli
města na radnici, poté nás čekala prohlídka školy,
školky, hasičárny. Po obědě je přichystán turnaj v
kuželkách,“ řekl Ureš. V případě hezkého počasí
by se měla Karlštejnským naskytnout příležitost
prohlédnout si Mylau z ptačí perspektivy. „Měli

bychom letět v balonu,“ upřesnil starosta.
Svým německým přátelům, se kterými by měli v
neděli slavnostně podepsat smlouvu, vezli Středo-
češi dárkové koše s becherovkou, českým pivem i
obrazy Karlštejna.
Mylau je po francouzském městečku Althen des
Paluds a italském Montecarlu dalším místem, s
nímž bude mít Karlštejn podepsánu smlouvu o
přátelství. Pavla ŠVÉDOVÁ

Bolí vás záda? Na Vráži
se cvičí Pilates

Černošice - Cvičení Pilates určené těm, kteří
chtějí odstranit bolesti zad, zlepšit držení těla,
rovnováhu a koordinaci, organizuje černošic-

ká radnice v Kulturním domě na Vráži.
Jedná se o cvičení na podložce, které využívá
zejména hmotnosti vlastního těla. Techniky

Pilates jsou vhodné pro muže i ženy, bez ohledu
na věk či předchozí pohybové zkušenosti. Cvičí
se každé pondělí od 9.00 do 10.00. Informace na

tel.: 724 026 096.  Pavel BLAŽENÍN

»Lesňák« napřesrok uvede čtyři hry
ŘEVNIČTÍ DIVADELNÍCI HODNOTILI LETOŠNÍ SEZONU A PLÁNOVALI TU DALŠÍ

Karlštejnští se těšili na let balonem
STAROSTA UREŠ V NĚMECKU PODEPSAL SMLOUVU O PARTNERSTVÍ

Caparti vyrazili na Višňovku
Liteň - Příspěvek o cestě dětí do letního areálu
Višňovka u Vinařic redakci Našich novin po-
slal žák liteňské školy Jan Havelka.             (NN)
Dne 27. září byla na Višňovce akce, kterou pořá-
dal svaz ochránců přírody z Rokycan. Žákům li-
teňské školy ukázali živého výra, poštolku, sokola
a káně. Taky pro nás uspořádali soutěž. Na foto-
grafiích ukazovali zvířata a my jsme je poznávali.
Ten, kdo nejrychleji správně odpověděl, dostal
kalendář. Nakonec si všichni mohli vybrat časo-
pis, plakát nebo kalendář o přírodě a o tom, jak ji
chránit. Tam a zpátky jsme šli pěšky a bylo to dob-
ré. Jan HAVELKA, 2. třída ZŠ Liteň
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Nábytek HALISEN
Řevnice

Otevírací doba: PO-PÁ: 9-12  13-17.30, SO: 9-12 hod.

Tel.: 257 720 835, tel.mobil. 777 628 776
www.halisen.cz 

Opravuje se trať, čekejte zpoždění!
POLOVINA OSOBNÍCH VLAKŮ KONČÍ OD 9. ŘÍJNA V KARLŠTEJNĚ; REKONSTRUKCE POTRVÁ DO 26. 10.

Vladimír Komenda

MASÁŽE
nám. Jiřího z Poděbrad 626,

Řevnice
pátek 10 -18 nebo dle dohody

Tel.:736 233 720

Karlštejn, Beroun - Rekonstrukce
malého železničního mostu a pro-
pustku na železniční trati mezi
Karlštejnem a Berounem si vyžá-
dá úpravy v jízdním řádu. 
Necelá polovina osobních vlaků
končí v Karlštejně či odtud odjíždí.
Cestující do Srbska a Berouna jsou
odkázáni na zbylé osobní vlaky, pří-
padně rychlíky, jež mimořádně staví
v Karlštejně a Srbsku. Opatření platí
od 9. října 7.00 do 15. 10. 19.00 a od
19. října 7.00 do 26. 10. 19.00. 
Ve směru do Berouna končí v Karlš-
tejně jízdu vlak 9906 v pracovní dny
(ze Řevnic v 6.01), vlak 9910 v pra-
covní dny a sobotu (ze Řevnic v
7.01), vlak 9914 v pracovní dny (ze
Řevnic v 8.01), vlak 9932 v pracov-
ní dny (ze Řevnic v 14.01), vlak
9936 vždy (ze Řevnic v 15.01), vlak
9940 vždy (ze Řevnic v 16.01), vlak
9944 vždy (ze Řevnic v 17.01), vlak
9948 vždy (ze Řevnic v 18.01) a
vlak 9952 vždy (ze Řevnic v 19.01).

Obyvatelům Karlštejna a Srbska se
Dráhy snažily vyjít vstříc zastave-
ním alespoň čtyř rychlíků na těchto
místech, a to v 7.45, 8.45 (v pracov-
ní dny), 18.45 (víkendy) a 19.45 (ví-
kendy) v Karlštejně. 
Osobním vlakům, které po dobu vý-
luky vyjíždějí z Berouna, by se velká
zpoždění měla vyhýbat. To se týká
vlaků 9913 v pracovní dny (ze Řev-
nic v 7.05), 9917 v pracovní dny a
sobotu (ze Řevnic v 8.05), 9921 v
pracovní dny (ze Řevnic v 9.05),
9937 v pracovní dny (ze Řevnic v
15.05), 9941 vždy (ze Řevnic v
16.05), 9945 vždy (ze Řevnic v
17.05), 9949 vždy (ze Řevnic v
18.05), 9953 vždy (ze Řevnic v
19.05) a 9955 vždy (ze Řevnic ve

20.05). Tři rychlíky a jeden sobotní
zrychlený osobní vlak sice zastaví v
Srbsku, Karlštejnem však projedou.
Cestující z Berouna nebudou mít u
těchto několika kombinací možnost
dostat se do Karlštejna nebo si v
Karlštejně přestoupit na vlak Karlš-
tejn - Praha. Tento nedostatek nejvíc
postihne cestující, kteří by přišli v
pracovní den před půl sedmou večer
na berounské nádraží a chtěli jet na-
příklad do Zadní Třebaně. Poslední
vlak jim totiž odjede v 18.18 a další
má jet až ve 20.48.  
Pokud během obou výlukových týd-
nů budete jezdit pouze v úseku Karl-
štejn - Praha, setkáte se nanejvýš se
zpožděním. Ale dojíždíte-li do Srb-
ska nebo Berouna, doporučujeme si
pro důležitou cestu udělat dostateč-
nou časovou rezervu.            Jan SUP

V minulých dnech dráhy opravovaly můstek na trati Zadní Třebaň - Locho-
vice. Nyní se bude pracovat na trati Praha - Beroun.     Foto NN M. FRÝDL

Zdravím spoluobčany a čtenáře NN!
Práce na výstavbě autobusových za-
stávek v lokalitě  Třebaňská - Nad
Soutokem začaly později, ale termín
ukončení bude dodržen. Výstavba
chodníku K Vatinám se blíží po ad-
ministrativní  a konstrukční stránce
ke konci a bude požádáno o stavební
povolení. Každopádně se akce musí
stihnout letos – kvůli dotaci.
Komunální volby se konají 20. 10. od
14.00 do 22.00 a 21. 10. od 8.00 do
14.00. Voličem může být osoba star-
ší 18 let nebo pokud tento věk dovrší
v den voleb. Volební lístky obdržíte
nejpozději 3 dny před volbami.

Oprava můstku lokálky v ulici Lipo-
vé byla dokončena.  Před zahájením
prací byla s realizační firmou a ČD
dohodnuta konečná podoba propusti
se spoluúčastí obce. Chtěli jsme to-
tiž, aby v rámci opravy můstku bylo
upraveno celé koryto  pro lepší údrž-
bu a jeho vzhled byl  estetický. Obec
za to zaplatila 15.000 Kč. Dno kory-
ta teď má 20 cm betonový podklad,
takže by neměla prorůstat žádná ve-
getace a bude tedy vidět,  jak vypadá
dešťová voda – to je informace pro
obyvatele lokality K Voškovu. Hezký
podzim! Lubomír SCHNEIDER

starosta Z. Třebaně

Chodník bude ještě letos

Žena spadla pod vlak,
ale zázračně přežila
Dobřichovice - Střet s osobním
vlakem jako zázrakem přežila
dvaapadesátiletá žena ze Všenor.
V pondělí 25. září čekala žena na
peronu v Dobřichovicích. Když se
přiblížil pantograf od Berouna,
spadla pod něj. „Naštěstí vlak vjíž-
děl do stanice pomalu. Paní měla
tržnou ránu na hlavě, zádech a na
nohou, ale žije,“ řekl majitel řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček. Česká
tisková kancelář krátce na to vydala
zprávu, že vlak jedoucí z Berouna
do Prahy usmrtil  v Dobřichovicích
člověka. Tuto informaci pak demen-
tovala. Podle mluvčího Drážní ins-
pekce Zdeňka Neusara nehodu zavi-
nila žena, jež byla navíc podle ně-
kterých svědků pod vlivem alkoho-
lu.       (pš)
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Lety - V neděli 24. září pořádali le-
tovští kynologové další zkoušky z
výkonu, tentokrát podle zkušební-
ho řádu klubu německých ovčáků
i mezinárodního zkušebního řádu. 
Na zahajovacím nástupu nás se psy
bylo devět. Byla tu: německá doga,
dalmatin, bílý švýcarský ovčák, rot-
vajler, dobrman a čtyři němečtí ov-
čáci. Rozhodčí Hana Golhová povz-
buzovala nervózní psovody. 
Hned po nástupu jsme vyrazili na
pole směrem Rovina na pachové
práce. Protože víc jak měsíc nespad-
la ani kapka deště, byla pole bezna-
dějně suchá. Všichni měli ze stop st-
rach. Foukal vítr a na podmítce pro-

rostlé kvetoucí krmnou směskou psi
kýchali a frkali jako o závod. Zkrát-
ka terény byly hodně těžké, což se
vzápětí ukázalo na výkonech. Z pěti
»jedničkových« stop vypracovaly
stopu tři dvojice. Pak přišla na řadu
těžká stopa FH 2, která je položená
cizím kladečem, je tři hodiny stará,
tisíc osm set kroků dlouhá, má složi-
tý tvar, kde jsou dva ostré lomy a ta-
ké úsek ve tvaru oblouku. A aby to
bylo ještě složitější, je dvakrát pře-
křížená dalším cizím kladečem, 30
minut před jejím vypracováním. Je
to jedna z nejtěžších stopařských
speciálních zkoušek. Dvojice, která
tuto stopu vypracovávala bohužel ta-

ké nebyla úspěšná. Pes vyhledal náš-
lap a vypracoval bez chyby dva prv-
ní úseky a pravoúhlé lomy.  Pak si si-
ce poradil s prvním křížením stopy,
ale na dalším lomu, který byl ostrý,
stopu ztratil a sešel z ní. Ne každý
den může být posvícení, zkouška je
od slova zkoušet - tuto dvojici teď
čeká další trénink a možná na jaře...
Po stopách se vrátili psovodi na cvi-
čák, kde se pokračovalo poslušnost-
mi. Tři psovodi se svými psy před-
vedli zkoušky doprovodného psa,
následovaly další poslušnosti. Všich-

ni splnili limit, někteří si odnesli i
dobré body. Bez přestávky se pokra-
čovalo obranou, oba psovodi byli ta-
ké úspěšní. Nakonec ještě speciální
část zkoušky v dopravním ruchu.
Hurá, zkoušky máme za sebou! Ještě
vyplnit protokoly, zapsat výsledky a
už můžeme do kantýny pro něco na
zub. Nervy se pomalu uklidňují,
všichni si sdělují zážitky. 
Další zkoušky se konají 22. října; 28.
října bude závod. Letos je to pořádný
maraton, už aby sezona byla za ná-
mi! Alena VANŽUROVÁ

Psi při stopování frkali jako o závod
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ POŘÁDALI ZKOUŠKY PODLE ŘÁDU KLUBU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ

Řevnice - Na Velkou cenu Prahy juniorů řevničtí volejbalisté přihlásili
spolu s TJ Sokol Modřany tři družstva. A-družstvo v ligové kategorii
zvítězilo, B-tým obsadil 7. a C-tým 5. místo. Na Velké ceně Prahy star-
ších žáků řevnický celek, který hrál v pěti, obsadil 5. místo.
Na prvním turnaji Pražského přeboru kadetů se A-družstvo s jednou poráž-
kou kvalifikovalo do první skupiny a družstva B i C do druhé skupiny. Do
Pražského přeboru juniorů se v Praze přihlásila jen dvě družstva: Dansport
a S. Modřany, a tak soutěž probíhá formou dvojutkání. V prvním Modřany
(za něž nastupují někteří naši hráči) prohrály dvakrát 0:3. 
Předposlední zářijový víkend se v Modřanech konalo soustředění hráčů, na
kterém se ladila forma a vybírali hráči pro juniorskou ligu. Z našich byli no-
minováni Gemperle, Junek a Šádek. Ve stejnou dobu se konal  kvalifikační
turnaj  Pražského přeboru starších žáků.  V tříčlenné základní skupině jsme
v prvním utkání prohráli s Prosekem A 1:2. Se slabým soupeřem Lužinami
B si pak zahráli všichni. V boji o čtvrté postupové místo jsme dvakrát vyhrá-
li 2:0 a kvalifikovali se do 1. skupiny. Družstvo starších žáků je složené ze
čtyř modřanských hráčů a pěti řevnických.                Michaela ŠÁDKOVÁ

Na letovském cvičáku je pořád živo. Foto Alena VANŽUROVÁ

Junioři vyhráli Velkou cenu 
ŘEVNIČTÍ VOLEJBALISTÉ ABSOLVOVALI NĚKOLIK TURNAJŮ
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Béčko Řevnic dostalo deset »banánů«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO KRAJE

SK ŘEVNICE
Krajská soutěž
Hradišťko – Řevnice A 2:1
Branka Řevnic: Bezpalec
Zápas se hostím nepovedl. V úvodu
měli několik šancí, ale neproměnili
je, a tak se po chybě v obraně Řevnic
radovali domácí. Nadějí na bodový
zisk bylo vyrovnání. Jenže v 25. mi-
nutě II. poločasu přišla další nedů-
slednost v obraně Řevnic a vítězný
gól Hradištka.
Řevnice A - Nový Knín 1:2 
Branka Řevnic: Nosek z penalty 
Hosté byli lepší a zaslouženě vyhrá-
li. Domací sice vyrovnali z penalty,
ale hosté si vítězství vzít nenechali. 

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Choteč B 6:10
Branky Řevnic: Sládek 2, Pitauer
2, Vimr, Škarda 
I tak může skončit fotbalové utkání.
Obránci prostě neměli svůj den, nao-
pak střelci měli nabito. 
Lety B - Řevnice B 2:1
Branka Řevnic: Sklenář

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A - SKP Beroun 2:2 
Branky OZT: Bacílek 2
Rozhodčí Šnajdr dokonale ovlivnil
zápas. Proti domácím nařídil dva po-
kutové kopy, přičemž jeden byl vel-
mi přísný a druhý absolutně vymyš-
lený. Ostrovan bojoval a přestože v
poločase prohrával 0:1 dokázal prů-
běh utkání otočit. Čtvrt hodiny před
koncem však opět zaúřadoval roz-
hodčí a bylo vyrovnáno. Přes něko-
lik nadějných situací už Ostrovan na
výhru nedosáhl. 
Stašov  - OZT A 3:2 
Branky: Prušinovský, Bacílek 
Proti Ostrovanu se zase kopaly dvě
penalty, ale tentokrát oprávněně.
Hosté vedli 2:1, ale nováček soutěže
stav otočil a když pět minut před
koncem dal Bacílek penaltu do břev-
na, bylo o první podzimní prohře
OZT rozhodnuto. 

III. třída okresní soutěže
OZT B - Loděnice B 2:3 
Branky OZT: Vašák, Bacílek
Loděnice sice byly fotbalovější, ale
Ostrovan to nahrazoval bojovností.
Dokonce vedl 2:0, jenže  hrubky v
jeho obraně přinesly ve 2. poločase
obrat a domácí na tolik potřebné bo-
dy nedosáhli. 

Svatá - OZT B 3:0 
Bez pomoci hráčů z A mužstva mělo
béčko jen pramalou šanci na úspěch. 

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
FK Lety - Dolní Břežany 2:0
Branky: Šůra, Šturma
V pohledném utkání prvních dvou
celků tabulky rozhodla v 2. poločasu
větší zkušenost a vůle po vítězství.
První půle skončila bez branek. Po
přestávce se hosté stáhli na vlastní
polovinu a podnikali rychlé protiúto-
ky. Záloha domácích měla navrch a
hosté se dostávali pod tlak. V 75.
minutě neudržel míč brankář hostí a
důrazný Šůra dostal domácí do vede-

ní - 1:0. Hosté už vyloženou šanci
neměli, naopak v 90. minutě pojistil
vítězství Šturma.         Jiří KÁRNÍK
Choteč - FK Lety 6:3 
Branky: Šůra, Kischer, Plánička
Utkání, v němž šlo o vedení v tabul-
ce, ovlivnil výkon rozhodčího Verne-
ra! Zajímavé je, že nasazení tohoto
sudího nás během roku potkalo vždy

na hřišti Chotče, jež je známa umě-
ním »naklonit si hřiště« ve svůj pro-
spěch. Podivné je i to, že na tak důle-
žitý zápas nebyl nominován delegát,
ačkoliv na našich dvou předchozích
utkáních byl. V 11. minutě jsme ved-
li po střele Šůry. V 19. minutě to již
bylo 0:2, když zvýšil Kischer. Do-
mácí do poločasu snížili. V 51. mi-
nutě zvýšil vedení hostí Plánička, ale
pak převzal otěže hry sudí. Nejprve
proti hostům vymyslel penaltu, vzá-
pětí další »standardku« těsně za hra-
nicí pokutového území a korunu vše-
mu dodala odpískaná »malá domů«
v našem pokutovém území, z níž se
domácí dostali do vedení. Tyto výro-
ky natolik ovlivnily utkání, že nemě-

lo moc význam v něm pokračovat.     
Jiří KÁRNÍK

SK KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
Újezd – Karlštejn A 5:0
Karlštejn A – SK Nižbor 2:1
Branky: Choc, Švec

IV. třída okresní soutěže
Vižina – Karlštejn B 2:1
Branka: Drmla
Karlštejn B – SK Nižbor B 0:1

FC Liteň
IV. třída okresní soutěže
Mořinka – FC Liteň 3:2
Branky: Dufek 2
FC Liteň – Chodouň 1:4
Branka: Eliášek

Řevnice - V sobotu 30. září a v ne-
děli 1. října jsme jeli k těžkým sou-
peřům na Plzeňsko. V Litohlavech
jsme se museli obejít bez brankářů.
Do brány se neohroženě postavil ve-
teránský obránce Pavel Jandus. 
TJ Litohlavy – NH Řevnice  22:22 
Branky: Zavadil 15, Hartmann 4,
Knýbel 3.
Hra Litohlav se opírá o střelce Radka
Tycara, výškovou převahu a silné ru-
ce. Naštěstí se dařilo našemu útoku,
který domácí obranu jasně přehrával a

sázel branky. Těsně před koncem jsme
vedli 22:21, ale rozhodčí doslova da-
roval domácím pokutový hod ve své-
volném nastavení času.
TJ Plzeň-Újezd – NH Řevnice  7:16
Branky: Zavadil 8, Knýbel 4, Hart-
mann 2, Smetana
Béčko Újezdu se trápilo. Našemu úto-
ku se znovu dařilo soupeřovu obranu
přehrávat a brankář se nezdál být na
překážku. Ke konci poločasu se však
spustil vytrvalý déšť, který smazal
rozdíly mezi oběma soupeři. Ve 2.

poločase se obrana domácích vysunu-
la a přerušovala naše útoky dřív, než
jsme se dostali do šance. S mokrým
míčem se nám nedařilo ani střelecky.
Body už jsme si ale vzít nenechali. 
NH Řevnice– Raspenava 21:13
Branky: Zavadil 9, Knýbel 7, Hart-
mann 5

Žáci si poradili s Modřany
Řevnice - Modřany st. žáci 16:11
Branky: Veselý M. 9, Veselý P. 3,
Jelínek 3, Šťastný 
Naši žáci překvapili v oblastním pře-
boru Modřanské rychlou obrannou
hrou. František ZAVADIL

Řevnice, Ždírec - Turnaje veterá-
nů v národní házené se 30. září ve
Ždírci zúčastnili řevničtí borci. 
První zápas nás čekal celek Nezvěs-
tic. V prvním poločase nepadla ani
jedna branka, druhý jsme vyhráli
3:0. Ve druhém utkání jsme se nara-
zili na Starou Huť. Vedli jsme 3:1,
ale na konci poločasu se zranil gól-
man Rudla Zuzka. Do branky se po-
stavil Vráťa Hrubý a nevedlo se mu
špatně. Zvítězili jsme 9:3 a čekalo

nás finále. Se soupeřem z Radobyčic
jsme uhráli remízu 5:5. Došlo na
pokutové hody.  Vráťa první dva vy-
tlačil na tyče. Pak Luděk Zrostlík
trefil břevno, ale vše napravil obrán-
ce Pavel Satorie - jeslemi pozval své
spoluhráče na oslavy prvního místa.
K těm nám pořadatelé z cédéčka pu-
stili Třehusk. Nejvíce branek nastří-
lel Zrostlík 7, Holý přidal 6. Bylo
nás jedenáct a náš věkový průměr
činil 50,4 let. Petr HOLÝ

Řevničtí přivezli od soupeřů tři druholigové body
V LITOHLAVECH DOKÁZALI »NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI VYVÁLČIT REMÍZU I BEZ BRANKÁŘE 

Veteráni vyhráli turnaj ve Ždírci
ŘEVNIČTÍ ZDOLALI NEZVĚSTICE, STAROU HUŤ I RADOBYČICE

Veteránský fotbalový turnaj se konal 28. září v Litni. V konkurenci čtyř týmů
si prvenství vybojoval Union Beroun, Liteň byla třetí.      Foto NN M. FRÝDL
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Liteň nadělila domácím
dvacet čtyři branek
Karlštejn, Liteň - Výsledky žen-
ských fotbalových soutěží.
1. liga
Karlštejn A – Slavia Praha 1:5
Branka: vlastní
Slavie měla citelnou převahu. I když
se Karlštejnu podařilo po přestávce z
tlaku vymanit, na velmi dobrou tech-
nickou hru soupeře nedokázal najít
recept. „Sedmdesát procent hry se
odbývalo na naší polovině,“ uznal
kouč domácích Jan Vytásek.
2. liga
Trstěnice – FC Liteň 4:2
Branky: Boulová, Kreislerová
FC Liteň – Tábor 5:0
Branky: Vestfálová 2, Kreislerová
2, Kohoutová
„Hráli jsme s přehledem a vytvořili
si spoustu brankových příležitostí,“
zhodnotil zápas trenér Litně Jaroslav
Kumšta. 
3. liga
Karlštejn B – Pokratice 2:1
Větrušice – Karlštejn B 0:24
Exhibiční zápas. Do přestávky stihl
Karlštejn 12 x rozvlnit síť branky
soupeře. Ondřej JAHELKA


