
Hlavní tah na Prahu je volný
UZAVÍRKA SILNICE MEZI ČERNOŠICEMI A RADOTÍNEM SKONČILA

Hledal houby, našel oběšence
Vonoklasy - Na procházku lesem bude asi nerad
vzpomínat houbař, který 26. srpna našel neda-
leko Vonoklas muže oběšeného na stromě. 
Mrtvý mladík pocházející z Teplic zřejmě spáchal
sebevraždu, její příčinu šetří policie. Mnohé napo-
ví nařízená soudní pitva. „Podle našeho lékaře tam
pravděpodobně visel více než měsíc a půl,“ uvedl
šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. (lup) 

Pražský magistrát: problémové
seniory pošleme do Dobřichovic
Dobřichovice - Domov pro problémové seniory
chce pražský magistrát zřídit v Dobřichovicích.
Uvedl to pražský radní Jiří Janeček s tím, že by
se do města u Berounky měli přesunout ti, kteří
znepříjemňují život ostatním lidem a je s nimi
složitá spolupráce. 
Do Dobřichovic by se tak měli přestěhovat lidé,
kteří mají problémy s alkoholem nebo odmítají
platit za pobyt a služby. To se místním ale nelíbí.
Podle Janečka byly Dobřichovice vybrány záměr-
ně. Tamní domov totiž nesplňuje požadavky na
standardy sociální péče, které jsou ve většině
městských domovů. „V tomto objektu nelze zřídit
malé jedno až dvoulůžkové pokoje. Pokoje jsou
tam tří až čtyř lůžkové se společným sociálním
zařízením,“ řekl Janeček s tím, že první senioři by
se do Dobřichovic mohli přesunout koncem letoš-
ního nebo začátkem příštího roku. Lidé, kteří nyní
žijí v dobřichovickém domově, by se přestěhovali.
Jejich budoucí domov se nyní opravuje a přestav-
bou se zvýší i jeho kapacita. „Viděl jsem to jen v
televizi, musíme vše zjistit. Domov ale není v Do-
břichovicích, spadá už pod Všenory,“ uvedl tajem-
ník dobřichovické radnice Petr Hampl. (pš)

Poberouní - Silnice mezi Černošicemi a Rado-
tínem byla po více než čtyřech měsících uzavír-
ky 3. září opět otevřena. Hlavní tah z dolního
Poberouní na Prahu je průjezdný téměř o měsíc
dříve, než bylo původně naplánováno. 

To je dobrá zpráva především pro řidiče, kteří z té-
to oblasti denně dojíždějí do práce v Praze. 
„Průjezd na Černošice ulicí Karlickou je volný, by-
lo povoleno předčasné užívání této komunikace, i
když okolní ulice ještě nejsou hotové,“ řekl NN
Jan Martínek, vedoucí odboru dopravy městské
části Praha - Radotín. Dřívější otevření silnice se
stihlo díky tomu, že na opravách v Karlické ulici v
Radotíně pracovalo více lidí ve více směnách. Bu-
dovaly se zde inženýrské sítě, silnice dostala nový
asfaltový povrch a nové jsou i chodníky. Vše stálo
110 milionů korun. 
„Naši lidé museli kvůli uzavírce denně najet něko-
lik kilometrů navíc,“ řekla místostarostka Černošic
Helena Langšádlová. Podle ní je ale možné, že ně-
kteří řidiči se už do Černošic nevrátí. „Zvykli si
jezdit přes Dobřichovice na Jíloviště,“ míní.
Starosta Dobřichovic Michael Pánek je ale pře-
svědčen, že přes Všenory se po zprovoznění silni-
ce v Radotíně provoz opět sníží. „Silnice je tam
totiž úzká, což mnohým vadí,“ uvedl Pánek. 
Podle Langšádlové je pravděpodobné, že správa a
údržba silnic nyní připraví opravu silnice z Černo-
šic směrem na Třebotov. Během radotínské uzavír-
ky totiž byla velice poškozena těžkými vozy. „Jed-
nali jsme o její opravě s kladenskou správou silnic
a ti opravu silnice připravují,“ řekla Langšádlová.  
Obyvatelé obcí, přes které vedla objížďka, napří-
klad Kuchaře, Třebotova nebo Solopysk, si tedy
oddychnou jen nakrátko: „Teď nám spadl kámen
ze srdce. To, co jsme v obci prožívali během uply-
nulých měsíců, bylo šílené,“ postěžoval si starosta
Třebotova Pavel Macháček. 

Lucie PALIČKOVÁ, Pavla ŠVÉDOVÁ

11. srpna 2007 - 18 (451) 6 Kč

Na Berounce byly záplavy!
Naštěstí »jen jako«
Poberouní – Třetí stupeň povodňové aktivity
vyhlásilo koncem minulého týdne několik obcí
na řece Berounce. Jednalo se ale jen o fiktivní
záplavy, které byly naplánovány podle scénáře
povodňového cvičení Vltava a Labe 2007.
Středočeský kraj patřil k šesti krajům z Česka, na
jejichž území se třídenní protipovodňové cvičení
konalo. Z 28 obcí středních Čech se do protipo-
vodňového cvičení zapojily Černošice,  Řevnice,
Lety, Všenory a Hlásná Třebaň. Cvičení bylo si-
mulované, proto do terénu nevyjely složky integ-
rovaného záchranného systému. Úkolem bylo pro-
cvičit činnost a komunikaci povodňových orgánů
a orgánů krizového řízení během povodní. (pš)  

Řevničtí záchranáři projeli 
pět evropských metropolí
Řevnice - Sofie, Bělehrad, Budapešť, Bratisla-
va, Praha. Pět evropských hlavních měst proje-
li při převozu pacientky z bulharského Burgasu
do Čech pracovníci řevnické záchranné služby. 
Dívka spadla s padákem z dvacetimetrové výšky
mezi kameny, vážně si zlomila kotník a poranila
hlavu. „Jeli jsme dva dny nonstop, celkem 3600
kilometrů,“ upřesnil šéf záchranky Bořek Bulíček.
Teď už je pacientka v péči českých lékařů.      (lup)

CÍSAŘSKÝ PÁR. Dobřichovické Vinařské slavnosti, které se konaly první zářijovou sobotu v areálu míst-
ního zámku, navštívil také císař Karel IV. s chotí Eliškou. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Brouci hráli na Cestách

Škola začala
(viz strana 2)

BROUCI. Festival Cesty se na závěr prázdnin ko-
nal v Řevnicích. Zahrála na něm také kapela
Brouci band. (Viz str. 4) Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Poberouní - První dny nového
školního roku mají za sebou děti
základních škol v celé republice.
Ve středočeském kraji jich usedlo
do lavic 97 300, z toho téměř 10
400 prvňáků. Střední Čechy tak
patří mezi tři kraje, kde se počet
prvňáků přehoupl přes deset tisíc. 
Právě žáky 1. a 6. tříd čekají největ-
ší změny a jiný systém výuky. Každá
škola si vytvořila vlastní vzdělávací
program, podle nějž bude děti učit.
Někde tak zmizí klasické předměty a
nahradí je vzdělávací bloky, všude
by se děti měly učit víc komunikovat
a zpracovávat informace. Vyučování
by časem mělo být tvořivější a smě-
řovat k praktickému využití školních
znalostí. 
Také ředitelka zadnotřebaňské málo-
třídky Božena Musilová musela ve
spolupráci s ostatními pedagogy při-
pravit nový vzdělávací program.
„Na změny, které přináší školská re-
forma, jsme se už těšili. Směřujeme
totiž k podobnému cíli řadu let, tak-
že máme významný náskok,“ říká
Musilová. Málotřídka je mezi škola-
mi specifická, její výhodou je menší
počet dětí než v klasických školách a
spojení různě starých dětí, které se
ve škole naučí spolupracovat. V tře-
baňské škole už řadu let funguje do-
plnění výuky praktickým poznáním,
děti často chodí do přírody, navště-
vují muzea, galerie nebo keramické

dílny. Co se tedy od letoška změní?
„Legislativa umožnila značnou vol-
nost v propojování nového programu
s dosavadním, a tak ve třídě nebude
nic nápadně rozdílného,“ tvrdí ředi-

telka. Ve vzdělávacím plánu této
školy je časově posílen český jazyk,
matematika a zavedena angličtina i v
1. a 2. ročníku. Během roku se usku-
teční projekt prvního průřezového

tématu, kde se mají děti seznámit s
odlišností různých ras a typů lidí a
jejich kultur. „Bude třeba klást větší
důraz na pokusné, objevné a zobec-
ňující postupy žáků,“ dodává Musi-
lová.  Lucie PALIČKOVÁ

Caparti se na Ostrově loučili s létem
Zadní Třebaň - Hravé odpoledne pro děti uspořádalo mateřské
centrum Broučci 2. září na zadnotřebaňském Ostrově. S prázdni-
nami se sem přišlo rozloučit asi čtyřicet převážně menších dětí. 
Připraveno pro ně bylo hned několik atrakcí. Holčičky navlékaly
korálky, kluci dělali praky. Všichni si pak mohli ozdobit trička ba-
revnými obrázky zvířátek, házet míčky na terč, vymodelovat zvířát-
ko, vyrobit si masku na obličej nebo nakreslit vlajku. Největší ús-
pěch však měly lodičky z kůry. Šikovní tatínkové i maminky neú-
navně předváděli své umění a svým ratolestem vyráběli krásné zdo-
bené lodičky s vlajkami. Některé děti je nakonec poslaly po Be-
rounce. Během odpoledního hraní byly vyhlášeny tři vítězné masky,
mezi nimi pejsek, princezna a kočička, porota ocenila i nejhezčí
vymodelovaná zvířátka. Všechny děti si za snahu odnesly sladké ce-
ny a malé dárečky. Nechybělo samozřejmě občerstvení, za koláčky
patří velký dík Petře Neubauerové. Děti si odpoledne stejně jako
vloni užily. Lucie PALIČKOVÁ

Ředitelka: Na změny jsme se těšili!
ŠKOLÁKY PO PRÁZDNINÁCH ČEKÁ NOVÝ SYSTÉM VÝUKY - KAŽDÁ ŠKOLA MÁ VLASTNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LOUČENÍ. Ještě než děti nastoupily do školy, měly v Zadní Třebani možnost
rozloučit se společně s prázdninami Foto NN L. PALIČKOVÁ

Liteň - Sta let by se letos v září dožila světoz-
námá operní pěvkyně Jarmila Novotná. Na její
počest ctitelé a příznivci připravili hned něko-
lik akcí. Oslavy vyvrcholí v Litni, kde Novotná
prožila část svého života.
Oslavný cyklus zahájí Liteňští v pátek 21. září.
Ten den bude v 17 hodin odhalena v místním Mu-
zeu Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné busta
pěvkyně. V den narozenin věhlasné operní divy -
23. 9. - se v Litni koná akcí hned několik. Od 10
hodin budou žáci místní školy provázet zájemce
muzeem Čecha a Novotné. Počínaje toutéž hodi-
nou až do 13.30 bude návštěvníkům zpřístupněna
hrobka rodiny Daubků, v níž je Novotná pochová-
na. Od 14 hodin se v liteňském kostele koná za
Jarmilu Novotnou mše svatá . Bezprostředně po ní
v kostele následuje koncert duchovní hudby z děl
J. S. Bacha, W. a Mozarta, A. Dvořáka a C. Franc-
ka v podání předsedkyně Společnosti Jarmily No-
votné Jany Jonášové.
Tentýž den se navíc od 18.00 koná v Kulturním
domě U koruny v Radotíně vernisáž výstavy o
pěvkyni. Radotínští úctu slavné Češce projeví i
tím, že její jméno ponese jedna z nových ulic.
K oslavám nedožitých narozenin Jarmily Novotné

se připojují i další. Národní divadlo jí věnuje jed-
no ze svých představení, Český rozhlas připravil
četbu na pokračování z její životopisné knihy a
Česká národní banka vydá pamětní dvousetkoru-
nu.              Václav KLIMENT, Miloslav FRÝDL

Osmdesátník v sedle Novotná dostane bustu i minci
OD NAROZENÍ SVĚTOZNÁMÉ OPERNÍ DIVY UPLYNE LETOS STO LET

Děti zpívaly před
školou s učitelkami
Zadní Třebaň - Tradiční zahájení
školního roku zažili v pondělí 3. 9.
žáci v zadnotřebaňské málotřídce.
Děti, mezi nimi jedenáct prvňáčků,
se sešly před školou, kde je uvítala
ředitelka Božena Musilová i ostatní
učitelky, všichni si také zazpívali.
Mezi hosty nechyběl poslanec Jan
Schwippel s krásným dárkem v po-
době knížek. 
„Hlavně ať se vám ve škole líbí, a
nezlobte, aby z toho paní učitelky
nebyly nervózní,“ řekl starosta obce
Lubomír Schneider školákům ve tří-
dě. Pak už mluvily děti, některé se
trochu styděly. „Tak nám řekni, co
rád děláš,“ povzbuzovala je učitelka
Monika Mazúrová, „na co se těšíš
do školy?“ Většinou na zpívání nebo
kreslení. „Já rád hraju tenis,“ pro-
zradil prvňáček Péťa Vaněk. Druháci
pak slíbili, že budou svým mladším
kamarádům pomáhat. První školní
den netrval dlouho, v deset hodin už
byli všichni doma. (lup)

Liteň – Vyučování na základní škole v
Litni začalo teprve uplynulé pondělí –
10. září. Kvůli rekonstrukci školy si
tamní žáci prodloužili prázdniny.
Rozsáhlou rekonstrukcí prošla budova
školy v Litni. „Máme nová sociální zaří-
zení ve všech patrech. Chlapci s modrým
obkladem, toalety dívek jsou dooranžo-
va, ta původní tu byla osmdesát let,“ řekl
starosta obce Karel Kliment. Ve všech
třídách jsou nová umyvadla a obklady.
„Kompletně nová je i dlažba na chod-
bách,“ řekl Kliment s tím, že opravy stály
čtyři miliony korun, polovinu tvořila stát-

ní dotace. I když se podle něj ve škole
pracovalo o prázdninách i o víkendech,
navíc se začalo už týden před prázdnina-
mi, začátek školního roku v Litni nestih-
li. Ministerstvo školství jim proto udělilo
výjimku pro posunutí výuky. Liteň tak
byla jednou ze tří středočeských škol,
která začala s výukou později. „Nebude
to problém, učitelé s tím počítali, takže
tomu přizpůsobili plány,“ sdělila zástup-
kyně ředitelky Ema Malá. 
V pondělí, kdy škola začala,  se konala i
kolaudace, odpoledne se uskutečnil den
otevřených dveří.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Prázdniny už skončily i v Litni
LITEŇSKÁ ŠKOLA MÁ ZA SEBOU ROZSÁHLOU REKONSTRUKCI

PROJÍŽĎKA. Osmdesáté narozeniny oslavil v lé-
tě dlouholetý spolupracovník Našich novin, býva-
lý politický vězeň a kronikář Zadní Třebaně Fran-
tišek ŠEDIVÝ z Řevnic. Při oslavě jubilea se pro-
jel po Řevnicích v kočáře i v sedle koně. K dlou-
hé řadě gratulantů se připojuje i redakční rada
NN.           Foto Milena SRBOVÁ



Strana 3, VÍCE, SOUTĚŽ Naše noviny 18/07 

Dobřichovice – Víno na vinař-
ských slavnostech v Dobřichovi-
cích koštoval předminulou sobotu
na zámku také císař Karel IV.
Toho si – stejně jako ve zde uvádě-
ném muzikálu Noc na Karlštejně –
zahrál herec Vladimír Čech.
„Je to pěkná role a atmosféra je tu
nádherná. Začal jsem bílým vínem,
což je pravidlo. Ještě jsem nenarazil
na žádné obyčejné odrůdové, byla tu
samá přívlastková. Zatím stojím na
nohou, a to je dobré,“ usmíval se
Čech, zatímco po boku se svou he-
reckou partnerkou Monikou Vaňko-
vou, alias Eliškou, procházel mezi

stánky. „Když bude potřeba, rytíři
mě podepřou,“ žertoval. 
Právě císař Karel v sobotu odpoled-
ne předal pohár vinaři, který se stal
vítězem soutěže Vinař roku. „Z ví-
tězství máme velkou radost. Porota
nehodnotí jednu láhev vína, ale pět
vzorků ze tří kategorií vín. To ukazu-
je na kvalitu širší produkce,“ poch-
valoval si  Jan Balga, zástupce vítěz-

né vinařské společnosti ČEBAV.
Císař při té příležitosti Dobřichovic-
kým odpustil daně. „Ale jen na dneš-
ní den,“ dodal Čech. „Asi zjistil, že
by přišel o velké peníze,“ komento-
val to starosta města Michael Pánek.
Na slavnostech se během dne vystří-
dalo kolem tří tisíc lidí. Ochutnávat
mohli vína od tří desítek vinařů z
Čech a Moravy, byly tu i sýry a další

pochoutky. Mezi návštěvníky byli
místní, přespolní ale i cizinci. Ně-
kteří dokonce až ze Spojených států
amerických. „Máme tu na návštěvě
starostu a radní města Manhattan v
Kansasu,“ sdělil Pánek. 
Živo bylo jak na nádvoří, tak i na
Křižovnickém náměstí, kde se na pó-
diu střídal dixieland se staropraž-
skou muzikou. U zámku zase vyhrá-
vala cimbálovka. Davy pak přilákalo
večerní vystoupení romské kapely
Terne Čhave. Program zpestřily i at-
rakce pro děti či šermířská vystoupe-
ní. Pavla ŠVÉDOVÁ

O víno vznikla bitka
Dobřichovice – Sto padesát tisíc
korun vynesla aukce vín, která byla
součástí dobřichovických Vinař-
ských slavností. Částka bude použi-
ta na výstavbu dětského hřiště.
„Takovou sumu jsem nečekal. Je to
rekord našich aukcí,“ řekl starosta
Dobřichovic Michael Pánek. Aukce
se konala v předvečer oslav v zá-
mecké galerii vín. Nejdražší lahev z
vinařství Barabáš byla vydražena za
26.000 korun. „O toto víno z ro-ku
1999 vznikla doslova bitka,“ uvedl
Pánek. „Na hřiště teď máme dva
miliony a potřebovali bychom o
čtyři sta tisíc více,“ dodal.           (pš)

V Karlštejně vystoupí
šermíři, kejklíři i fakíři
Karlštejn – Bohatý kulturní i his-
torický program nabídne XI.
Karlštejnské vinobraní. Na hradě
i v podhradí se koná dva poslední
zářijové dny.
Nejen na burčák a víno z místních
vinic se mohou těšit návštěvníci
Karlštejnského vinobraní. V sobotu
i v neděli na ně po celé Zlaté stezce
k hradu i na nádvoří čekají vystou-
pení šermířů, tanečníků, stylových
kapel, kejklířů či fakírů. Oba dny se
ve 13.30 vydá od vinařské stanice
historický průvod v čele s Karlem
IV., který projde městysem.      (mif)

Císař Dobřichovickým odpustil daně
NA VINAŘSKÝCH SLAVNOSTECH SE BĚHEM DNE VYSTŘÍDALY TŘI TISÍCOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ

NA ZDRAVÍ. Návštěvníci Vinařských slavností v Dobřichovicích mohli ochu-
tnat víno od tří desítek vinařů. Foto NN M. FRÝDL

Čivový čaj o páté v chovatelské stanici Z Třebaňského údolí. 
Foto Vladimír VACEK, Zadní Třebaň

Úsměvné léto v Lesním divadle v Řevnicích.
Foto Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

Čekání. Foto Josef ŠEBA, ŘevniceTak jsem vyzkoušela 220 V... Foto Marcel BURDA, Liteň

ÚSMĚVNÉ LÉTO. Snímky pořízené v létě, na nichž je zachycen nějaký úsměvný motiv či situace jste mohli posílat do 7. září. Sešlo se nám jich přes dva-
cet. Porota vedená Simonou Hošťálkovou z Osova nyní vybere tři nejlepší fotky, které oceníme lahví řeckého koňaku metaxa, tričkem Našich novin či DVD
z původního muzikálu Noc na Karlštejně. Menší ceny dostanou ještě autoři tří dalších vylosovaných fotografií. (mif)

ÚSMĚVNÉ LÉTO

soutěž NN o metaxu,

triko, DVD a jiné ceny
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Rottrová vyprodala hrad Karlštejn
„ROZSVIŤTE VÍCE SVĚTEL, NA PÓDIU JE ZIMA,“ ŽÁDALA SLAVNÁ ZPĚVAČKA PŘEZDÍVANÁ LADY SOUL

Karlštejn - Marie Rottrová excelo-
vala první zářijové pondělí na
Karlštejně. Před zaplněným nád-
vořím zazpívala své největší hity i
novější písně. 

Lidé aplaudovali hitům jako Lásko
voníš deštěm, Markétka, Lásko či
Ten vůz už jel. Společně se zpěvač-
kou přezdívanou Lady soul vystou-
pila skupina Neřež. 
„Nechceme na Karlštejně nějakou
párkovou kulturu. Rottrová předsta-
vuje absolutní kvalitu a její vystou-
pení se sem hodí,“ řekl karlštejnský
kastelán Jaromír Kubů. 
Vystoupení ostravské rodačky, která
na tuzemské hudební scéně působí
od roku 1960, bylo teprve druhým
open air koncertem za posledních 20
let na Karlštejně. Prvním byl také
beznadějně vyprodaný galakoncert

Královen popu v roce 2004. „Jednou
za čas, ne častěji než jednou ročně,
je možné na Karlštejně podobnou
akci udělat,“ podotkl kastelán.
Pořadatelé akce se připravili i na ne-
přízeň počasí - pro každého návštěv-
níka byla k dispozici pláštěnka. Ty
nakonec ale nebyly třeba. 
„Také jsme se za přízeň počasí byli
pomodlit v kapli svatého Kříže,“
sdělil s úsměvem Kubů. Divákům
tak koncert znepříjemňovala pouze
velká zima, na kterou si přímo na pó-
diu postěžovala i Rottrová. Nakonec
požádala, aby kvůli většímu teplu
rozsvítili na jevišti více světel.

Koncert navštívila řada osobností -
zpěvák Pavel Vítek nebo starostové
Berouna, Karlštejna a Letů.

Janis SIDOVSKÝ

LOUTKY NA CESTÁCH. Poslední prázdninovou sobotu se před řevnickým
Zámečkem počtvrté konal Festival Cesty.  Slavnostní zahájení festivalu se
konalo dvě hodiny po poledni, hned poté začala vyhrávat kapela Rusty. Na
pódium ji stejně jako ostatní účinkující uvedl senátor Jiří Oberfalzer v roli
moderátora. Dospělí diváci si vychutnávali především hudbu, pro děti byla
připravena horolezecká stěna a skákací hrad. U stolků si pak zájemci mohli
zahrát šachy s členy řevnického oddílu. Během odpoledne představili své
písně Marty Hall, Brouci Band, Orkus, Krausberry či Murphy Band. Kromě
hudby bylo k vidění též divadlo nebo tanec. (lup)            Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
15. 9. 18.00 SHREK TŘETÍ
22. 9. 18.00 DIVOKÉ VLNY

KINO ŘEVNICE
12. 9. 20.00 SHREK TŘETÍ
14. 9. 20.00 NA SEVER SEVEROZÁ-
PADNÍ LINKOU
15. 9. 16.00 ERAGON
15. 9. 20.00 ZODIAC
19. 9. 20.00 KVASKA
21. 9. 20.00 VE STÍNU BEETHOVENA
22. 9. 16.00 SPLÁCHNUTEJ
22. 9. 20.00 VRATNÉ LAHVE
25. 9. 20.00 HARRY POTTER A
FÉNIXŮV ŘÁD

KINO MÍR BEROUN
10. 9. - 13. 9. 18.30 (Út 17.30) MISS
POTTER
11. 9. 20.00 ČERNÁ KNIHA
14. 9. - 17. 9. 15.30 a 17.30 (Pá 17.30,
Po 20.00) SIMPSONOVI VE FILMU
14. 9. - 17. 9. 20.00 (Po 17.00) EDITH
PIAF
18. - 19. 9. 17.30 (St 18.30) HOSTEL II
18. 9. 20.00 SHERRYBABY
20. 9. 15.30 FONTÁNA
24. 9. 13.45 ŠARLOTINA PAVUČINKA

KINO MNÍŠEK POD BRDY
12. 9. 20.00 DANYHO PARŤÁCI III.
15. 9. 20.00 SHREK TŘETÍ
19. 9. 20.00 HOSTEL II
22. 9. 20.00 NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
STOLETÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
11. 9. 20.00 TAJNOSTI
18. 9. 20.00 EDITH PIAF
25. 9. 20.00 WARHOLKA

Karlický sochař Váňa
vystavuje na Strahově
Karlík - Sochař Petr Váňa z Karlí-
ka vystavuje své sochy ve Strahov-
ském klášteře v Praze. 
Spolu s ním jsou na výstavě nazvané
5 Sculptors k vidění díla dalších čtyř
sochařů: Jeana Paula Chablaise, Ge-
lase Kessidise, Marie Šeborové a
Emanuely Camacci. Projekt 5sculp-
tors je volná sochařská umělecká
skupina, která vznikla na základě
kontaktů mezi sochaři, již se potká-
vají na mezinárodních sochařských
sympoziích. Výstava v prostorách
křížové chodby a románských sálů
začíná 11. 9. slavnostní vernisáží v
18 hodin. Otevřena je denně mimo
pondělí od 9 do12 a od 12.30 do 17
hodin, a to až do 28. října. (pš)

Tipy NN
* Setkání příznivců starých moto-
strojů do 50 ccm se koná 15. 9. ve
Svinařích. Sraz je v 9.00 u hospody,
zájemci se pak mohou zúčastnit pa-
desátikilometrové okružní jízdy
Podbrdskem. (lup)
* Velký koncert k 10. výročí trvání
dětského folklorního souboru Klíček
se koná 15. 9. od 15.00 v Lesním di-
vadle Řevnice. Kromě Klíčku vystu-
pí též soubory Notičky, Modřenec,
Hájíček a Praskavec. (pš)
* Setkání skupin historického šer-
mu nazvaný Černošická Alotria se v
areálu dobřichovického zámku koná
15. 9. od 13.00. Uvidíte rytíře, lapky,
piráty i mušketýry v podání 12 sku-
pin historického šermu z celé ČR a
Slovenska. Připraveno je dobové tr-
žiště s krčmou.  Akce bude zakonče-
na ohňovou show.  Andrea HRUBÁ
*  Výstava Oděv a textil, aneb Co si
oblékali naši předci je v berounském
Muzeu Českého krasu k vidění do
12. září.  (lei)
* Do 14. září můžete v berounské
Duslově vile navštívit výstavu hlás-
notřebaňské malířky Marie Kovaří-
kové Pořád na začátku.                (mif)
* Jana Uriel Kratochvílová zazpí-
vá 20. 9. od 20.30 v Club Kině v
Černošicích. Doprovodí ji britská
skupina Illuminatica. O pódiovou
show se postarají tanečníci. (pb)
* Beseda  o Vietnamu s promítáním
se koná 22. 9. od 19.00 ve Fürstově
sále v Dobřichovicích.                   (pš)
* Koncert písní a árií se uskuteční
23. 9. od 18.00 v sále dobřichovic-
kém sále Dr. Fürsta. Přednese je Ja-
na Sýkorová, kterou na klavír dopro-
vodí Jaroslav Šaroun. (pš)
* Letovský malíř Tomáš Bím vysta-
vuje litografie v areálu Skalka nad
Mníškem pod Brdy do 30. 9. o ví-
kendech od 10 do 17.00.           (pš)
* Textilní medailony Dagmar Re-
nertové můžete na zámku v Mníšku
pod Brdy vidět do 30. 9., denně
mimo pondělí 9 - 17.00.              (mif)
* Kresby a grafiky Jiřího Altmanna
jsou do 14. 10. k vidění v Galerii
Mokropeská kaplička. Otevřeno je v
sobotu a neděli nebo na požádání na
tel.: 251640170. (pb)
* Výstava fotografií vedoucího sp-
rávy CHKO Český kras Petra Hůly
je k vidění v galerii Čerťák v Tmani
do 18. října.    (pš)

V Mníšku se koná Štrůdl, přehlídka divadel
Mníšek pod Brdy – Divadlo, koncerty i filmové představení nabídne fes-
tival Mníšecký Štrůdl, který se uskuteční v Mníšku pod Brdy 22. září.
Nesoutěžní přehlídka amatérského a studentského divadla pořádaná občan-
ským sdružením Rorejs se koná už posedmé. „Tato akce nemá jiné ambice
než pobavit diváky všech věkových kategorií a trochu rozproudit mníšecký
kulturní život,“ uvedl jeden z organizátorů Filip Hájek. „Stejně tak jako se
pečený štrůdl skládá z mnohých ingrediencí, i mníšecký Štrůdl nabídne roz-
ličné přísady, které snad přispějí k namíchání té správné atmosféry a poho-
dy,“ řekl Hájek. Festival v sobotu odstartuje soubor Loutky bez hranic dět-
ským představením Výlet na Říp. Na programu jsou koncerty skupiny Cain
Da Breth, vystoupení divadla Ztracená existence, autorské čtení spisovatele
Ivana Krause či výstava snímků fotografa Gabriela Frágnera. Festival bude
zakončen  koncertem skupiny Byl Pes v Restauraci Sokolovna.                 (pš)

Jiří Nosek a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na

První prohlídku zámku Svinaře
Zámecký pán Vás osobně provede stále ještě rekonstruovaným areálem výjimečné 

rezidence drobné venkovské šlechty

Doprovodný program: RANGERS-PLAVCI
Třehusk, Tango band, divadlo pro děti, lehce lechtivá komedie pro dospělé

Výstava fotografií zámku, občerstvení…

Zámek Svinaře, sobota 6. října 15.00 hodin
Akce se koná pod záštitou hejtmana Petra Benda, senátora Jiřího Oberfalzera a za finančního přispění Středočeského kraje.



Všeradice - Opět po roce se první sobotu 
v září konalo ve Všeradicích odpoledne pro
děti i dospělé pod názvem Všeradování. 
Moderátor Petr Vejvoda přivítal na pódiu
divadelní skupinu Mazec, která dětem
předvedla pásmo pohádek a písniček. Skupina
Pokus má ve svém repertoáru country, folk,
gospel i středověkou hudbu. 
Pro všechny diváky byla připravena soutěž
Pivní štafeta. Soutěžila tři družstva po třech
soutěžících. Na prvním místě skončilo
smíšené družstvo s časem dvacet osm vteřin.
O měření času se postaral Martin Culek ml.
Vystoupila i skupina Rybníkáři, převlečená za
hastrmany. Zahrála i zazpívala lidové vod-
nické písničky. Při zpěvu jim asistovala děvča-
ta, která byla vybrána z řady diváků. Děti
mohly vyzkoušet plno atrakcí a získat hodnot-
né ceny. 
Nedaleko od podia stál skákací hrad, nafuko-
vací bojový ring a trasa soutěží. V prodeji
byla velká škála občerstvení, rozpečený her-
melín, klobásy, sýry plněné cibulí nebo
kořením z udírny, pardubické perníčky, pivo,
limo, čaj, grog i panáčky alkoholu. Děti měly
od pořadatelů jako dárek cukrovou vatu.
V areálu se ženy a dívky mohly nechat nalíčit
vizážistkami a dokonce se vdát i oženit na
jeden den. Vystoupili Jirka Šneberk 

a skupina Rowdy Rascals. Hlavním hostem
večera byl herec a písníčkář Jiří Schmitzer,
který pobavil vtipnými slogany a písněmi
Japonec, Kaluž, Ferda jede na kole. Zahrál 
i na přání diváků. Večer zakončila brněnská
skupina Mošny a plzeňské seskupení ABBA
STARS.  Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Všeradování podruhé 
PÍSNÍČKÁŘ JIŘÍ SCHMITZER POBAVIL VTIPNÝMI SLOGANY

Školní aktovka ukrývala
plyšáky i školní potøeby
Neumětely - Aby se dětem šlo do školy
snadněji, uspořádala kulturní komise
Obecního úřadu Neumětely první ročník
Loučení  s prázdninami. 
Poslední prázdninovou neděli se děti sešly na
terase kulturního domu, aby se rozloučily 
s letošními prázdninami. Čekaly tu na ně
soutěže i odměny. Každý si mohl za svůj
výkon vybrat něco ze školní aktovky. Ta ukrý-
vala něco na zub, plyšáky i školní potřeby.
Zábavným odpolednem provázel Karel
Moravec, který ochotně propůjčil svůj mikro-
fon talentovaným zpěvákům a zpěvačkám.
K dobré náladě přispělo i počasí. Nezbývá než
dětem popřát úspěšné vykročení do nového
školního roku a rodičům pevné nervy.       (sk)
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Jihočeská kapela Rybníkáři zahrála na
Všeradování pásmo veselých vodnických 
písniček.                             Foto Radka KOČOVÁ 

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 18 (90)

Pøehlídku techniky hasièù
doplní výstava o èinnosti
Osov - V sobotu 15. září oslaví Sbor dobro-
volných hasičů Osov 105. výročí svého
založení. 
Od 13:30 hod. bude zahájen na místním fot-
balovém hřišti slavnostní program. K vidění
bude přehlídka staré i současné techniky 
a výstava o činnosti sboru hasičů. 
Program bude pokračovat slavnostní schůzí,
nebude chybět občerstvení ani hudba pro pří-
jemné posezení.                             (rak)      

OÚ Vižina a TJ Vižina
pořádá ve čtvrtek 27. září 2007

Lampionový prùvod
Od 13 hod. předvede PČR seskok 
z vrtulníku a přehlídku techniky,

po setmění vyjde lampionový průvod 

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

Osovská škola slavnostně přivítala sedmnáct
prvňáčků.          Foto Simona HOŠŤÁLKOVÁ

U rybníka Lou�ek opékaly
dìti vuøty a hrály bojovky 
Malý Chlumec - Poslední srpnový den se 
u rybníka Loužek rozloučily děti s prázdni-
nami. 
Místní obecní úřad uspořádal pro děti
zábavné odpoledne s názvem Loučení 
s prázdninami. Na děti čekala spousta her 
i opékání vuřtů. 
Po setmění následovala noční bojovka.     (lk)  

Pachatelé byli vyrušeni.
Odnesli cigarety a alkohol
Osov - Zloděj se do objedktu pokoušel vni-
knout postraními vchodovými dveřmi.
To se jim nepodařilo. Do restaurace se nakonec
dostali oknem po vypáčení mříže a rozbití skla. 
Pachatele zajímaly pouze cigarety a alkohol.
Někdo je asi vyrušil, protože elektronika nebyla
odcizena.                                                   (hoš)

Ve škole je opìt slyšet 
dìtský smích i køik
Osov - Po zasloužených prázdninách začal
nový školní rok. V pondělí 3. 9. se osovská
škola opět rozezněla dětským smíchem a
křikem.
Slavnostně bylo přivítáno 17 prvňáčků, kteří
od paní učitelky Evy Nádvorníkové převzali
pohádkovou knížku jako vzpomínku na první
školní den.
Po slavnostním přivítání se všichni školáci
rozešli do svých tříd, aby si vybrali každý své
místo. Nechybělo vyprávění o prázdninách,
poučení o bezpečnosti a první školní den byl
u konce.                                              (sk)

Dìti zakonèily prázdniny
stezkou odvahy
Vižina - Stalo se již tradicí, že poslední
prázdninovou sobotu se sešly děti i se svými
rodiči na hřišti TJ Vižina při společné akci
Loučení s prázdninami.
Nejprve se hrála vybíjená, děti hrály ve velké
přesile proti dospělákům a na plné čáře vyhrá-
ly. Neminula je sladká odměna, a pak se všich-
ni přesunuli k táboráku, opékali si buřty a zpí-
vali při kytaře a foukací harmonice. 
Po setmění se výprava odrostlejších vydala 
k lesu a připravila stezku odvahy pro své malé
kamarády. 
Trasa byla označena hořícími svíčkami a
podél trasy pobíhala strašidla. "Trochu jsme
se bály, ale bylo to hezké,” řekla po projití
stezky většina dětí.                           (jf)

Na výstavì budou k vidìní
obrazy i staré �ehlièky
Podbrdy - Obecní úřad Podbrdy připravuje
na sobotu 29. září výstavu obrazů místních
umělců.
Výstava bude doplněna sbírkou starých
žehliček a od 20 hodin bude slavností den
pokračovat taneční zábavou s hudební
skupinou Úžas.                                     (rak)

Bramboráková slavnost
pohostila místní i turisty
Velký Chlumec - Bramborákovou slavnost
si poslední srpnovou sobotu nenechalo ujít
velké množství chlumeckých usedlíků,
chatařů i turistů z Brd.
Zpracováno bylo padesát kilo brambor, které
se pekly tradičním způsobem na velké
rozpálené plotně. Různé druhy bram-
borákových specialit povýšily tuto prostou
pochutinu na jídlo takřka královské
O příjemnou atmosféru u chutného jídla a
dobrého pití se postarala skupina muzikantů 
z české televize.                                (mak)
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Naše noviny vám nabízejí

PYGMALION
DVD se záznamem premié-
ry představení řevnických

ochotníků na nádvoří dobři-
chovického zámku 5. čer-
vence 2007. Délka 143

minut, cena 250 Kč.

Hrají: Hedvika Hájková,
Karel Král, Alexandr Skutil,
Alena Říhová, Petr Říha,

Jiřina Cvancigerová, Lucie
Kukulová, Tereza Červená,

Jiří Cicvárek a další
Režie Petr Říha

DVD si můžete 
objednat u členů 

redakční rady Našich
novin (viz tiráž),

na tel.: 257 720 847,
724 135 824 nebo na

mailu frydl@dobnet.cz

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

PEDIKÚRA V SALONU Klára
nám. Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice

Krásné nohy? Žádný problém! 
- Provádíme pedikúru mokrou cestou.

- Ošetříme zarostlé nehty, kuří oka. 
- Nabízíme parafínové ošetření a peeling. 

- Zkrášlíme vaše nehty lakováním a la Francie 
či nanesením gelu.

- Hýčkejte si nohy masážemi: ideální je reflexní 
masáž chodidel 

Jsme Vám k dispozici 
od pondělí do soboty od 9 do 20 hodin.

Objednávky přijímáme na telefonním čísle:
2 5772 1889

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 
potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem 
platebních karet.

Od 15. června otevřeno denně 
od 7 do 20.00 hodin

Lety u Dobřichovic

NOVINKA!!!
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Na mostě zpíval kvintet Hluchota
TURISTÉ OSLAVILI DESÁTÉ NAROZENINY LÁVKY PODÉL ŽELEZNIČNÍ TRATĚ V ZADNÍ TŘEBANI

Zadní Třebaň - Oslava 10. výročí mostu u lo-
kálky v Zadní Třebani se konala první zářijo-
vou sobotu. Slavnostní událost si nenechalo ujít
asi sedm desítek místních občanů. 
Mostek postavili členové zadnotřebaňského Klu-
bu českých turistů v roce 1997 na místě původní
dřevěné lávky, která tu byla od konce 70. let. Prá-
vě turisté připravili pro příchozí oslavu s bohatým
programem, hudbou a občerstvením. Líbil se za-

hajovací proslov Jaroslava Matouška i oslavné
básně na most, lidé tleskali vtipnému projevu sta-
rosty Lubomíra Schneidera. „Most se stal nedíl-

nou součástí obce, spojil její dvě dříve oddělené
části, tu klidnou a rušné centrum,“ řekl Schneider.
Pak zazněla píseň Na tom našem mos-tě, kterou
zazpívaly členky turistů alias Ženský disharmo-
nický kvintet Hluchota. Naopak vážně hrál v prů-
běhu odpoledne komorní soubor HMP Trio. 
Náčelník turistů Robert Neubauer odhalil ceduli
se znakem KČT a pokřtil ji šampaňským. Nako-
nec kněžna Libuše pronesla věštbu a popřála mos-
tu, aby ještě dlouho vydržel. Lucie PALIČKOVÁ

HLUCHOTA. Při oslavě 10. výročí lávky u lokál-
ky v Zadní Třebani zazpíval Ženský disharmonic-
ký kvintet Hluchota.  Foto NN L. PALIČKOVÁ

Při těžké havárii mezi Litní a
Třebaní byla zničena dvě auta
Liteň - Vážná dopravní nehoda se stala minulý
pátek dopoledne mezi Litní a Zadní Třebaní.
Byla při ní téměř zdemolována dvě auta. 
Řidič octavie vjel z dosud nezjištěných příčin do
protisměru a v plné rychlosti narazil čelně do do-
dávky. „Na tak vážnou nehodu to ještě dopadlo
dobře. Řidič dodávky má zlomenou ruku a druhý
otevřenou zlomeninu nohy,“ řekl šéf řevnické zá-
chranky BořekBulíček. Oba byli převezeni do ne-
mocnice. Kromě záchranné služby zasahovali na
místě také profesionální hasiči z Řevnic.        (lup) 

Vandal poškodil jedno z děl
dobřichovického Sochořadí
Dobřichovice – Škodu osm tisíc korun způsobil
Městskému úřadu Dobřichovice vandal, který
zřejmě o posledním srpnovém víkendu rozlo-
mil jeden z kamenů nedaleko karlické křižo-
vatky v Dobřichovicích.
Pachatel si vybral abstraktní sochu Kolotoč, kte-
rou vytvořil sochař Jan Hendrich a je umístěna na
chodníku u křižovatky ulic Karlická a Mánesova.
Vylezl na sochu, vzepřel se o protější prvky hlav-
ní části sochy a rozlomil kámen. Při prohlídce po-
ničeného díla se také zjistilo, že povrch kamene
někdo polil červeným vínem. Opravy sochy se
ujal sochař Petr Váňa. (vš) 

Poberouní - Nominace na Cenu Našich novin
Cenu Arnošta Tučka 2007 byla uzavřena. Re-
dakční rada poberounského občasníku vybrala
jména, z nichž vzejde letošní vítěz.
Cenu NN 2007 určenou lidem, kteří se nezištnou
prací zasluhují o rozkvět či propagaci kraje kolem
dolní Berounky či Podbrdska získá některý z těch-
to kandidátů:
Miroslav BŘÍŽDALA ze Zadní Třebaně
Jana ČERVENÁ z Řevnic
Petr HOLÝ z Řevnic
Miloš CHROUST z Řevnic
Vnislav KONVALINKA z Hlásné Třebaně
Karel KRÁL z Dobřichovic
Marcela a Ivan LÁTALOVI z Černošic
Jan MARTÍNEK ze Zadní Třebaně
Vladimír ROZTOČIL ze Svinař
Alena a Petr ŘÍHOVI z Dobřichovic

Redakční rada Našich novin měla letos obzvláště
těžkou práci - obvyklou závěrečnou desítku nomi-
novaných vybírala z více než třiceti jmen. Ta kro-
mě ní navrhla také tzv. Akademie oceněných slo-
žená z dosavadních držitelů Ceny NN a samozřej-
mě čtenáři.
Vítěz bude vyhlášen 28. září v Letech v rámci pro-
gramu Koncertu na mostě. Cenu letošnímu laure-
átovi, o kterém rozhodne v tajném hlasování
redakční rada NN, předají středočeský hejtman
Petr Bendl, starosta Letů Jiří Hudeček a majitel
firmy K+V Elektro Petr Kozák. Kromě diplomu si
držitel Ceny Našich novin Ceny Arnošta Tučka
odnese věcné dary, osmnáct stokorun - za každý
rok existence NN jednu a speciální peněžní prémii
od firmy K+V elektro. Dva tisíce korun získá také
vylosovaný autor některého ze čtenářských návr-
hů. Miloslav FRÝDL

Hasiči oslaví 130 let trvání
Liteň - Oslavy 130. výročí Sboru dobrovol-
ných hasičů v obci se budou konat 15. září v
Litni. Během dne bude uzavřena část Litně od
kina na náměstí. 
Tam také hasiči od 10 hodin připraví atrakce pro
diváky. Bude vystavena historická technika, pro-
fesionálové předvedou záchranu osob z auta, k
vidění bude výšková technika nebo hořící auto.
Zároveň se uskuteční výstava historie a součas-
nosti SDH Liteň.    (lup)

Autobus z Řevnic do Brd 
bude jezdit už od listopadu
Brdy - Nová autobusová linka z Řevnic do Brd
by mohla začít jezdit už v listopadu. Usiluje o
to jedenáct obcí mikroregionu Horymír. 
„Všechna jednání směřují k tomu, aby to vyšlo.
Byli bychom rádi, kdyby autobus vyjel 1. listopa-
du,“ řekl předseda mikroregionu a starosta Svinař
Vladimír Roztočil. Linku bude provozovat be-
rounský PROBO TRANS a povede z Řevnic přes
Halouny, Svinaře do Všeradic, Nesvačil a zpět.
Autobus bude stavět ve všech obcích na trase. 
Na schůzích zúčastněných stran se zatím upřes-
ňuje jízdní řád spojů a jedná se o tom, kde bude
zřízena konečná stanice v Řevnicích.              (lup)

Cena NN: Kandidáti jsou známí
REDAKČNÍ RADA VYBRALA JMÉNA, Z NICHŽ VZEJDE LETOŠNÍ VÍTĚZ

Své návrhy posílají i čtenáři
Poberouní – Další návrhy na Cenu Našich no-
vin doputovaly také pod čtenářů NN.
Helena Pelikánová a Petr Basika ze Zadní Třeba-
ně navrhují Vladimíru Hejmovou z Řevnic za
snahu pomáhat postiženým dětem
Petra a Robert Neubauerov ize Zadní Třebaně po-
sílají hlas Miroslavu Břížďalovi ze Zadní Tře-
baně za skvělou,dlouholetou a trpělivou práci s
dětmi, kterým předal lásku ke kopané
Božena a Petr Musilovi z Dobřichovic navrhují
Alenu Frydrichovou ze Zadní Třebaně, která
věnovala po více než 40 let svůj čas a životní
energii výchově stovek nejmenších dětí ze Zadní
Třebaně i okolí a Lubomíra Schneidera ze Zad-
ní Třebaně za příkladnou podporu vzdělanosti v
zadnotřebaňské škole a starostlivou péči o obec 
Eva Poustecká ze Zadní Třebaně dává hlas Hele-
ně Pelikánové z téže obce. Je podle ní obětavá,
ochotná, dokáže jít za svým cílem, má pěkný vz-
tah ke starým a nemocným lidem.                   (mif)

Na Medovém odpoledni
zazní Let čmeláka i Včelka
Zadní Třebaň - Čtvrté Medové odpoledne se
koná 22. září ve Společenském domě v Zadní
Třebani. Pořádají ho liteňští včelaři a komorní
soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. 
Program začne krátce po poledni diskusemi a
přednáškami Karla Sejka i Ludvíka Čierťaského.
Ve 13.15 se uskuteční slavnostní zahájení, při
němž zazní zhudebněný text Ervína Schulhoffa
pro zpěv a čtyři kontrafagoty. Poté zahrají řevnic-
ké Notičky a od půl třetí představí Libor Dupal
svoji Knihu o medovině a Knihu o marihuaně. 
Návštěvníci budou moci ochutnat med, medovinu
i koupit výrobky z včelích produktů. Na závěr
zahraje soubor Harmonia Mozartiana Pragensis
Let čmeláka od N. R. Korsakova, Včelku od F.
Schuberta nebo Dvořákovu Humoresku.        (lup)

Oheň zničil střechu kůlny,
hasiči zachránili majitelku
Běleč - Střechu kůlny v Bělči poškodil požár 1.
září večer. Hasiči z trosek vyprošťovali zraně-
nou majitelku objektu.
Oheň byl nahlášen ve 22.20, na místě zasahovaly
cisterny dobrovolného sboru z Litně, profesionálů
z Berouna i Řevnic. Pod propadlou střechou hasi-
či našli zraněnou majitelku. Poté evakuovali hos-
podářská zvířata a během hodiny byl požár uha-
šen. Poškození střechy se odhaduje na 10 tisíc ko-
run. Zásah trval do půlnoci. (vš) 

Z našeho kraje
* Příznivci jízdy na kolečkových bruslích se v
sobotu 8. září vypravili do Černošic. Místní radni-
ce pro ně připravila projížďku a časovku jednot-
livců pod názvem Černošická míle.                  (bla)
* Sociální firma Modrý domeček bude na Ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad slavnostně otevřena
14. 9. v 10.00. (mif)
* Přes padesát dálničních známek ukradl nezná-
mý zloděj z čerpací stanice v Mníšku pod Brdy.
„Během chvilky obratný chmaták odcizil dálniční
známky a dobíjecí kupóny do mobilních telefonů
v hodnotě 50 tisíc korun,“ uvedla Petra Potočná z
oddělení policie Praha-venkov. (pš)
* Zrestaurované kyvadlové hodiny staré 120 let
ukradl neznámý zloděj z rekreační chaty v ulici
Smetanova v Řevnicích. Majitelka (*1928) z Pra-
hy 8 ohlásila událost 24. 8., ale za pravděpodobný
čas krádeže označila 3. 8. Ten den odběhla na ho-
dinu z chaty a nechala otevřené okno, branku do
ulice však uzamkla. Vyřezávané nástěnné hodiny
jsou z  dubového dřeva, kyvadlo i ciferník jsou z
mosazi, hodinové údaje byly vykreslené arabský-
mi číslicemi. Jejich cena je10 tisíc korun. (vš) 
* Dva venkovní slunečníky s nápisy Gambrinus
odnesl neznámý zloduch mezi 31. 8 a 3. 9. ze za-
hrádky restaurace ve Svinařích. Slunečníky v ho-
dnotě 20 000 korun byly jen mírně zajištěny.  (šm)
* Celý obsah dámské kabelky – průkazy, peně-
ženku s 800 Kč, kreditní karty a šperky – odnesl
4. 9. z chodby odemčeného domu v Hlásné Tře-
bani neznámý zloděj. Dotyčný kradl v domě pře-
sto, že v něm byla v tu chvíli jedna z jeho obyva-
telek. Ta se ale nevšimla nikoho cizího, ani nesly-
šela žádné zvuky. (šm)
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BŘIŠNÍ TANCE
oblíbené kurzy s renomovanou 

společností Aisha s.r.o.

opět od 21. září 2007
v Dobřichovicích

a na dalších 50 místech celé republiky

Informace a rezervace:
Tel.: 222 523 800, 603 844 424

e-mail: aisha@aisha.cz, 
internet: www.aisha.cz

Eliášek: Šlo mi o stavovskou čest
OBYVATEL ZADNÍ TŘEBANĚ POSÍLÁ DRUHÝ OTEVŘENÝ DOPIS POSLANCI PARLAMENTU ČR

V Našich novinách č. 16/07 jsme
otiskli otevřený dopis obyvatele
Zadní Třebaně Miloše Eliáška své-
mu spoluobčanovi a zároveň pos-
lanci Parlamentu ČR Janu Sch-
wippelovi. V minulém čísle se ob-
jevila poslancova odpověď. M. Eli-
ášek se nyní rozhodl v polemice
pokračovat. Redakce poskytla je-
ho druhý dopis k vyjádření J.
Schwippelovi - jeho reakci také
otiskujeme. Zároveň jsme vyzvali
oba pány, aby si případné další do-
pisy již vyměňovali přímo mezi se-
bou. (NN)

Vážený pane poslanče! Musím rea-
govat na Vaši odpověď na můj člá-
nek v NN. Vytýkáte mi,
že jsem se nezúčastnil
veřejného zasedání
OÚ. Můj zdravotní
stav mi od Vánoc nedovoluje účastnit
se veřejného dění a bylo mi to i léka-
ři zakázáno. Mám dojem, že Vy jste
se zasedání zúčastnil poprvé. Já když
jsem byl zdráv, tak jsem se většinou

těchto akcí zúčastnil. Co se týče roh-
líků, tlumočil jsem jen názory kupu-
jících, kteří se shodovali na tom, že
rohlíky jsou jiné, než bývaly dříve.
Vím, že rohlíky nepečete Vy. 
Jako důchodce vážně nemocný s re-
formou nemohu souhlasit hlavně v
oblasti zdravotnictví. Zatím nevím,
jak nám bude vláda kompensovat vy-
dání za léky, energii, pobyt v nemoc-
nicích atd. Proto také chápu Váš po-
stoj k reformě a souhlasím s ním.
Teď o tom, v čem jsme si nerozuměli
a v čem jste mě možná nepochopil.
Před několika lety jsme se zahrádká-
ři uspořádali zájezd do německého
Bayreuthu. Při prohlídce města jsme
objevili cukrárnu. Vešli jsme dovnitř,

abychom si koupili
kořeněné sušenky. V
obchodě  nás přivítala
starší dáma a když vi-

děla náš úžas nad sortimentem zbo-
ží, hned nám nabídla několik po-
choutek k ochutnání. Prošli jsme se
prodejnou, vybrali si naše sušenky a
další dobroty. Ještě při placení nám
ta milá paní dala zdarma do sáčku
nějaké pochoutky. Dal jsem se s ní
do řeči a ptal se, jak mohou zvlád-
nout takovou výrobu atd. Víte, odpo-
věděla mi, manžel je cukrář, jeho
otec byl cukrář, dědeček byl také cu-
krář a my musíme tu tradici zacho-
vat. Pochopil jsem jejich stavovskou
čest a hrdost. Se stejným názorem
jsem se setkal při cestách v Rakous-
ku, v Německu, ve Švýcarsku i třeba
v Itálii. Stalo se, že do některých míst
jsem se vrátil po několika letech zno-
vu. Zase jsem koupil chléb jako dří-

ve. Byl stejně dobrý a pekař mi po-
tvrdil ta slova té paní z cukrárny. Ví-
te, já jsem pekař, otec byl pekař, dě-
da byl pekař. Je to naše povinnost
udržovat tradici a stavovskou čest.
Ale abych nechválil jen cizinu. Před
několika lety jsem si v Berouně na tr-
hu koupil klobásu a k tomu jsem do-
stal 3 krajíčky chleba. Ten mi tak
chutnal, že jsem se zeptal stánkaře,
kde ho bere. Řekl mi, že z pekárny U
Křížů. Zašel jsem tedy hned do pro-
dejny a požádal prodavačku o chle-
ba, který tu kupuje ten stánkař. Pro-

davačka mi s úsměvem dala šišku
chleba. Byl vynikající, snědli jsme ho
do posledního krajíčku. Věřím, že po-
chopíte, o co mi šlo - tedy o tradici a
stavovskou čest. Ta se u nás objevuje
spíše sporadicky. S pozdravem 

Miloš ELIÁŠEK, Zadní Třebaň

P. S.: Pokusím se Vám přiblížit život
u nás v době první republiky i sta-
vovskou čest obchodníků a řemeslní-
ků z této doby. Já tu žiji skoro 80 let
a snad si něco z té doby budu pama-
tovat.

Schwippel: Znalostí
a postřehů si vážím
Pana Eliáška jsem kontaktoval a
domluvil se s ním na osobním set-
kání tak, jak to umožní jeho zdra-
votní stav. Znalostí a postřehů pana
Eliáška si velice vážím a rád bych
se též dozvěděl více o historii obce,
jejíž je významným pamětníkem.

Jan SCHWIPPEL, poslanec 
Parlamentu ČR, Zadní Třebaň

POLEMIKA

Šik silueta bez bolesti!
LIPOSUKCE ULTRAZVUKEM - BEZ SKALPELU

PŘÍSTROJ ULTRACOUNTOUR
na formování postavy nabízíme 

JIŽ OD ZÁŘÍ! 
-  nejnovější lékařská liposukční technologie 

na odstranění tuku z problémových partií 
(břicho, stehna, hýždě, ruce, záda)   

-  výsledky jsou ve srovnání s invazivní 
liposukcí lepší, zákrok je zcela bezbolestný

Konzultace nutná! 
Těsí se na vás

Salon Klára, nám. Jiřího z Poděbrad 1,
Řevnice, tel.: 257 721 889 
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník, Obecní úřad Lety a hejtman Petr Bendl

vás zvou na

III. KONCERT NA MOSTĚ
Lety u mostu, 28. září 2007, 13.45 hodin

Účinkují: 
HRADIŠŤAN + JAN VYČÍTAL + GREENHORNS 

PAVEL VÍTEK + JAN MATĚJ RAK + PETR BENDL 
TŘEHUSK + NOTIČKY + KAPIČKY 

VLAK NA DOBŘÍŠ + ORKUS + HARRY BAND
Moderují Debora Štolbová a Jiří Oberfalzer

K tomu:
Výstava záchranářské a vojenské techniky  + jarmark 

+ občerstvení + atrakce pro děti...
Během odpoledne hejtman Petr Bendl, starosta Letů Jiří Hudeček a majitel

firmy K+V Elektro Petr Kozák předají Cenu Našich novin určenou lidem, kteří
se nezištně zasluhují o rozvoj či propagaci našeho kraje.

Akce se koná pod záštitou středočeského hejtmana Petra Bendla 

Přes Berounku plavali jen čtyři psi
ALENA VANŽUROVÁ: „VÝKONY PODLE MÉHO SOUDU MĚLY HORŠÍ ÚROVEŇ, NEŽ VLONI!“

Řevnice - Poslední srpnovou sobo-
tu pořádal řevnický kynologický
klub další ročník závodu přes
Berounku.
Jak jsem zmiňovala již vloni, tradici
závodu přerušila velká voda v roce
2002. Podle pořadatelů nebylo jeho
obnovení  jednoduché - mnoho po-
zemků na břehu řeky změnilo maji-
tele, a tak bylo nutné hledat místo ji-
né. Nakonec se to vloni podařilo a
my jsme se těšili, že si zazávodíme
tak, jako před povodní, v konkurenci
minimálně dvaceti závodníků. Bohu-
žel jsme byli jen tři, kteří chtěli po-
měřit síly s Berounkou. Všichni jsme
čekali, že letošní závod bude mít
hojnější účast. Mýlili jsme se. Na
startu se sešli jen čtyři odvážlivci. 
Závod začínal jako vždy na pravém
břehu řeky, zhruba naproti řevnické-
mu cvičáku. Řeka je v tomto místě
minimálně 80 metrů široká. Po prů-
tržích mračen byl uprostřed docela
slušný proud. Závodníci absolvovali
první část obrany a postupně překo-

návali řeku na loďce za plavajícím
psem, který měl sledovat figuranta
na první loďce. Na levém břehu pak
následovala druhá část obran. Psi by-
li plaváním dost vysíleni, a tak zadr-
žení nebyla moc razantní. Někteří
psi se i hůře orientovali. Jako první
startovala ostřílená závodnická dvo-
jice Roman Vaněk s německým ov-
čákem Jerry Lee, jež měla, tak jako
vloni, opět nejrychlejší čas plavání. 
Druhý plaval Orlando pana Krbce.
Měl poměrně velkou ztrátu na čas
Jerryho. Závodil však na tomto závo-
du poprvé, takže se projevila jednak

jeho nezkušenost, ale také závislost
na pánovi, který ho celou dobu plav-
by vehementně povzbuzoval. Násle-
dovalo startovní číslo tři, Vladimír
Kasl s Bronem z Gargamellu a Karel
Ráž s dobrmankou Elis Laguna No-
va. Těšili jsme se na plavajícího
dobrmana. Po první části obrany se
Elis snaživě vrhla do Berounky za
figurantem, avšak po několika tem-
pech se rozhodla, že se vrátí k páno-
vi, který stál na molu. Situace se ně-
kolikrát opakovala. Dlouho, dlouho
trvalo, než dal rozhodčí pokyn po-
mocníkovi z druhé loďky, aby přira-

zil k molu a naložil psovoda. Bylo
jasné, že Elis bez pána prostě nepo-
plave. 
Po přestávce závodníci absolvovali
disciplínu poslušnost a závod byl u
konce. Zbýval již jen závěrečný ná-
stup, zhodnocení výkonů a předání
diplomů i cen. Pořadí závodníků by-
lo dáno časem plavání přes Beroun-
ku a výkon poslušnosti v podstatě
pořadí neovlivnil. Škoda. První byli
Roman Vaněk s německým ovčákem
(NO) Jerry Lee, druhý se umístil
Vladimír Kasl s Bronem z Garga-
mellu, třetí byl Krbec s Orlandem
(NO) a na čtvrtém místě Karel Ráž s
dobrmankou Elis Laguna Nova.

Co bude dál?
Je těžké vyjádřit se k výkonům. Po-
dle mého soudu měly horší úroveň
než vloni. Nemá-li psovod soudnost,
nezná zkušební řád a jde závodit s
nepřipraveným psem, pořadatel s tím
nic nenadělá.
Co bude dál? Závodníků je všeobec-
ně málo, o čemž svědčí zkušenosti i
z jiných akcí. Je pravda, že tento zá-
vod patří mezi ty náročnější, ale pře-
sto pamatujeme doby, kdy se závodi-
lo dokonce ve dvou kategoriích a na
břehu se sešlo skoro třicet závodní-
ků. Že by to bylo již nenávratnou mi-
nulostí? Já doufám, že ne, a že to po-
řadatelé nevzdají. Snad se tedy příští
rok obrátí k lepšímu a práce s přípra-
vou závodu se zúročí větším počtem
závodníků a diváků.  

Alena VANŽUROVÁ, Lety

Chodník K Vatinám
už se začne stavět
Nejdříve bych chtěl popřát všem prv-
ňákům , aby se jim ve škole líbilo a
škola byla pro ně skutečně jen hrou
a místem, které budou rádi navštěvo-
vat. Ostatním studujícím samozřej-
mě hodně úspěchů .
Po problémech bylo konečně vydáno
stavební povolení na chodník K Vati-
nám. Budu ještě jednat s SÚS Klad-
no o opravě krajské silnice, která s
chodníkem bude sousedit. Zde je
krajnice propadlá a pod úrovní bu-
doucího chodníku. Toto se ještě musí
před výstavbou vyřešit. Předpoklá-
dám však, že by se mělo kolem 24. 9.
začít budovat. Po dobu stavby bude
provoz na silnici zřejmě řízen světly
a chůze po silnici bude nebezpečná.
Doporučuji  raději  používat lávku  u
autobusové zastávky a do ulice K Va-
tinám se vrátit zpět.
Připomínám, že v sobotu  29. 9. se
od 8.00  do 11.00 koná před OÚ sběr
nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Sortiment je známý. Jen  vy-
řazené elektrospotřebiče je možné
odložit již nyní do kontejneru (zelený
zvon) u Jednoty. Televizory a moni-
tory položte ke kontejneru na zem.
Shromažďujeme je na obci a  až při-
jedou pro kontejner, budou naloženy. 
Na listopad připravujeme další sbír-
ku nepotřebného ošacení, bot, hra-
ček, dek apod. pro Diakonii Brou-
mov. Věci budeme sbírat  od  října
do  23. listopadu. Pokud tedy budete
chtít nějaké věci darovat, připravte
je jako vždy do pytlů nebo krabic.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná 4. 10. od 18.00 ve Společen-
ském domě. Lubomír SCHNEIDER, 

starosta Zadní Třebaně 

Musilovi: Děkujeme!
Zadnotřebaňská málotřídka děkuje
panu poslanci Schwippelovi. Daro-
val školce didaktické hry, žákům na-
učné knihy a pro všechny děti zajis-
til dokonalé zatemnění multimediál-
ní učebny. Třešničkou na dortu je
pozvánka k návštěvě Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Uskuteč-
ní se v říjnu. Děti poznají zajímavé
pracoviště našeho dárce a poučí se
o volebním systému státu. Samy si
budou moci volby naostro vyzkoušet
v novém kole školní soutěže. 

Božena a Petr MUSILOVI,
ZŠ Zadní Třebaň

OSM STATEČNÝCH. Jen čtyři psovodi se svými čtyřnohými šampiony se le-
tos v Řevnicích zúčastnili závodu přes Berounku. Foto Jiří HŮLA
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Ostrovan na podzim ještě nevyhrál
ZATO ŘEVNIČTÍ FOTBALISTÉ JEDOU - PO ŠESTI KOLECH KRALUJÍ TABULCE 1. A TŘÍDY KRAJSKÉ SOUTĚŽE

Poberouní - Mistrovské fotbalové
boje jsou v plném proudu. Řev-
ničtí v 1. A třídě krajské soutěže
ještě neprohráli, naopak áčko zad-
notřebaňského Ostrovanu na prv-
ní výhru stále čeká.                    (NN)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Velvary - Řevnice A 0:2
Branky:Jůna a Rosenkranz
Jízda pokračuje! Řevnice mají z šesti
zápasů 18 bodů a jsou vedoucím cel-
kem tabulky! Jedna zajímavost: Tři-
krát hráli řevničtí borci venku a ne-
dostali ani gól. (Mák)
Řevnice A  - Milín 2:1 
Branky Řevnic: Jůna, Rosenkranz
Na řevnický pažit přijel nepříjemný
soupeř. Ve 22. minutě se bomba hos-
tujícího hráče zastavila až v síti.
Naštěstí se Milín neradoval dlouho.
Po pěkné kombinační akci se prosa-
dil Jůna - 1:1. Druhý poločas se nesl
v režii domácího favorita. Po sedmi
minutách se z trestného kopu trefil
Rosenkranz a rozhodl o osudu utká-
ní. V kádru Řevnic se představily
dvě posily – Šponiar z Viktorie Žiž-
kov a Lhota z Admiry 8.           (Mák)
IV. třída okresní soutěže
Hvozdnice B – Řevnice B 5:3
Branky: Pitauer, Strejček a Škvor.
Do kabin se šlo za nerozhodného
stavu 3:3. Ve 2. poločase se prosazo-
vali už jen domácí a připravili hos-
tům první podzimní prohru.    (Mák)
Řevnice B : Dobřichovice B 4:2
Branky: Sládek, Koštialik, Viter-
na, Strejček

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Petrovice - FK Lety 4:0 (2:0) 
Do 42. minuty se hrál svižný a vy-
rovnaný fotbal. Po taktické chybě v
defenzívě hostů se domácí ujali ve-
dení a minutu nato zvýšili do šatny
na 2:0 z pokutového kopu. Po pře-
stávce se Lety ze šoku již nevzpama-
tovaly. Jiří KÁRNÍK

FK Lety - Rožmitál 2:3 (2:1) 
Branky: Zdanovec, Plánička 
Soupeř v čele s exligistou Jarosla-
vem Maškem si od počátku  vypra-
coval převahu. První vážnou akci do-
mácích zakončil v 16. minutě přes-
nou střelou Zdanovec - 1:0. Hosté
pokračovali v náporu a jejich šance
likvidoval jak na běžícím pásu  gól-
man Strnad. Podle hesla nedáš -
dostaneš podnikli domácí v 26. mi-
nutě protiútok a bylo to 2:0. V 41.
minutě se rozestoupila domácí obra-
na a Mašek snížil na 2:1. Hosté po
přestávce pokračovali v náporu a v
54. minutě po další  hrubce obrany
vyrovnali na 2:2. V 81. minutě byl
vyloučen domácí Kabrna. V 92. mi-
nutě Mašek z penalty rozhodl o vý-
hře Rožmitálu 2:3.      Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Osek - OZT A 3:1
Branka: Moravec 

Ostrovan stále čeká na první pod-
zimní výhru. V Oseku sice1:0 vedl,
ale domcí stačili do poločasu skore
otočit a po změně stran tři body poji-
stili třetím gólem. (Mák)
OZT A – Stašov A 1:3
Branka OZT: Hruška
Tak špatný začátek soutěže Ostrovan
nepamatuje. Nepodává dobré výko-
ny a když se dostane do šance, ne-
promění ji. Důkazem bylo druhé ut-
kání na domácím hřišti proti nikterak
kvalitnímu Stašovu. Hosté šli do ve-
dení po rohovém kopu, kdy hlavič-
koval do sítě nikým nekrytý útočník.
Pak šli v krátkém sledu na branku
hostí Bacílek a po něm Šťastný, ale
hostujícího golmana z jasné pozice
nepřekonali.  Ve druhé půli se přile-
pila na kopačky hráčů Ostrovanu
smůla. Dvakrát jejich pokus zastavi-
lo břevno a k dorážce chyběli jen
centimetry. A tak se po brejku opět
radovali hosté. Hruška sice snížil,
ale závěrečný nápor OZT zastavila
chyba obrany po rohovém kopu, kdy
hosté pohodlně dali na 3:1.     (Mák)

III. třída okresní soutěže
OZT B – Chyňava 1:0
Branka: Cieciura
O osudu vyrovnáného utkání rozho-
dl krásný gól Cieciury z trestného
kopu. Šest bodů po třech kolech, to
OZT B dlouho nepamatuje. (Mák)
Loděnice B - OZT B 4:1
Branka: Cieciura
Poločas byl vyrovnaný, ale po změně
stran už nedokázali Třebaňstí favori-
tovi vzdorovat. (Mák)

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice - Statenice 2:0 
Branky: Větrovec, Smiovský
Domácí si vytvořili řadu šancí, ale
obrana hostů se štestím odolávala.
Recept na její překonání našel až
Pavel Větrovec. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže 
Chlumec - Karlštejn A 4:0 
Karlštejn A – Lužce 2:2
Branky: Tomášek, Beránek

IV. třída okresní soutěže 
Karlštejn B – Mořina 2:4
Branky: Vobořil, Zajíc

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Zdejcina – FC Liteň 1:2
Branky: Rys, Eliášek 
FC Liteň – Tetín B 2:2
Branky:  Šindler 2
Z prvního poločasu vyšel vítězně do-
mácí tým a skóre 2:1 se nezměnilo
prakticky do konce utkání. V deva-
desáté minutě se ale hostům podaři-
lo vyrovnat. (oj)

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
SK Osov - Cerhovice B  2 : 0
Branky: Jánský, Bábíček A. 

Narodil se gólman?
Zadní Třebaň - Dlouholeté brankář-
ské opoře Ostrovanu Zadní Třebaň
Radku Procházkovi a jeho partnerce
Lence se 25. srpna narodil syn Ond-
řej. Klučina vážil 4, 14 kilogramu a
měřil 52 centimetrů. Zda půjde v tá-
tových šlěpějích, ukáže až čas. Zdra-
vý by však měl být jako řípa, protože
jej spoluhráči a kamarádi na svinař-
ských kurtech nedlouho po narození
náležitě zapili.                             (Mák)

Řevnice - V neděli 2. září jsme
zajížděli ke druhému zápasu II.
ligy do Plzně-Újezda, kde jsme se
utkali se záložním týmem loňské-
ho mistra ligy. 

Plzeň-Újezd – Řevnice  18:18 
Sestava a góly: Jandus, Jelínek -
Leinweber, Knajfl, Smrčka, Par-
kán - Erhart 5, Dlouhý 4, Zavadil

3, Smetana 3, Bělohlávek 2, Hart-
mann 
Domácí měli ze začátku převahu a
naši zadáci nevěděli, kam dřív sko-
čit. Až do stavu 15:15 jsme soupeře
jen doháněli, pak jsme se ale doká-
zali utrhnout na 17:15, ovšem soupeř
stáhnul na 17:17 a 18:18. Tento stav
vydržel celé tři minuty až do konce
utkání. František ZAVADIL

Řevnice remizovaly v Plzni
NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI ROZEHRÁLI DRUHOU LIGU

STARÁ GARDA. »Staří pánové« řevnických »národních« házenkářů, kteří na
konci prázdnin odehráli Memoriál R. Tauscheho. Foto ARCHIV
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Po prázdninách se
v Litni opět cvičí
Liteň - V tělocvičně liteňské zák-
ladní školy se už několik let koná
večerní aerobik se Zuzkou. Po
prázdninové přestávce  začínáme
ve středu 12. září od 19.30.
Cvičení začíná o půl hodiny dříve,
než v minulém školním roce,a proto
přijďte včas. Skončíme ve 21.00. S
sebou 15 Kč a víru v to, že první lek-
ci po prázdninové přestávce ve zdra-
ví přežijeme. Žáci naší školy mají
cvičení zadarmo.  (ha)

DOMÁCÍ PROHRA. Fotbalistům A-týmu Zadní Třebaně se začátek soutěže
nevyvedl. Doma prohráli se Stašovem 1:3. Foto NN L. PALIČKOVÁ


