
Modrý domeček: Otevřeno!
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NÁRUČ ZPROVOZNILO V ŘEVNICÍCH CHRÁNĚNOU DÍLNU

Muž, jehož srazil motorkář,
zemřel v nemocnici
Osov – Jedenaosmdesátiletého chodce srazil v
pátek 14. září večer v Osově motocykl. Muž
nehodu nepřežil. 
Motocyklistu převezli záchranáři po ošetření na
chirurgickou ambulanci v Hořovicích. „Tam  těž-
kým zraněním podlehl,“ sdělila mluvčí středočes-
ké záchranné služby Tereza Janečková. Na nebez-
pečném úseku silnice, kde se stalo několik doprav-
ních nehod, zástupci Osova před třemi lety prosa-
dili změnu přednosti v jízdě. (Viz strana 5) (pš, koč)

Zaměstnance TV Nova 
našla policie oběšeného
Poberouní - Ke třem oběšencům byli v posled-
ních třech týdnech voláni řevničtí záchranáři. 
O jednom případu nedaleko Vonoklas psaly NN v
minulém čísle, další tragédie se udály v Řitce a
Černošicích. 
„V Řitce jsme našli mrtvého mladého muže přímo
v objektu restaurace Na Veselce,“ doplnil šéf řev-
nické záchranky Bořek Bulíček. Na následky obě-
šení zemřel též pracovník TV Nova v domě v
Černošicích. Příčiny úmrtí šetří policie.           (lup) 

Řevnice – Nová internetová
kavárna, kopírovací centrum,
galerie, ale i v regionu jedineč-
ná žehlírna začne od října fun-
govat pro veřejnost v Modrém
domečku na řevnickém náměs-
tí. Novou chráněnou dílnu
slavnostně otevřelo občanské
sdružení Náruč.
„V poslední době jsme doma ne-
mluvili o ničem jiném. Manžel-
ka Vladěnka probírala jen Mod-
rý domeček,“ řekl při slavnost-
ním ceremoniálu muzikant Ond-
řej Hejma. Právě jeho paní se
Zuzanou Dudákovou má rekon-
strukci objektu »na svědomí«.
„Když jsme provozovali denní
stacionář v sousedních Dobři-
chovicích, uvědomili jsme si, že
pro naše starší klienty nemáme
žádné uplatnění. A tak jsme se
začali pídit po tom, co by šlo pro
ně udělat,“ uvedla Hejmová. V
Řevnicích na náměstí si sdružení
vyhlédlo zchátralý domek. Bý-
valou cukrárnu u Libertinů, kte-
rou tehdy město získalo do vlast-
nictví a hledalo nájemce. Náruč
vyhrála soutěž na jeho využití.
Podařilo se jí sehnat potřebných
dvacet milionů z evropských
fondů, deset procent ale musela
zaplatit z vlastní kapsy. 
V sociální firmě najdou uplatně-

ní výhradně znevýhodnění pra-
covníci. Ať už  zdravotně hendi-
kepovaní, maminky po mateřské
či lidi starší padesáti let, kteří
hůře shánějí práci. Pomáhat zde
budou i starší klienti dobřicho-
vického stacionáře. 
Slavnostnímu otevření, které
zpestřila místní muzika Notičky,
byli přítomni středočeský hejt-
man Petr Bendl, senátor Jiří

Oberfalzer, poslanec Aleš Rádl i
řevnický starosta Miroslav
Cvanciger. Ještě než přestřihli
pásku, zazněla skladba Hejmovy
kapely Modrá je dobrá. 
„Proč Modrý domeček? Je to
prozaické, má modré okenice,
dveře. Stejné okenice měl i pů-
vodní dům, kde dřív bývala vy-
hlášená cukrárna,“ dodala Dudá-
ková. Pavla ŠVÉDOVÁ

25. září 2007 - 19 (452) 6 Kč

V Letech zahraje Hradišťan,
ve Svinařích Rangers
Lety, Svinaře - Dvě velké kulturní akce se na
přelomu září a října konají v našem kraji. Na
obou vystoupí známí umělci.
Koncert na mostě, který má připomenout ničivé
povodně v roce 2005, se uskuteční v pátek 28. zá-
ří. Vystoupí na něm Hradišťan, Jan Vyčítal s kape-
lou Greenhorns, Pavel Vítek a další.
Týden nato, v sobotu 6. října, si bude moci veřej-
nost poprvé prohlédnout zámek ve Svinařích. Při
té příležitosti v areálu rezidence zahraje své nej-
větší hity skupina Rangers. V prvorepublikové ko-
medii Páni, to bude jízda! s řevnickými ochotníky
účinkuje Jan Rosák. (Viz strana 6) (mif)

OTEVŘENO. Slavnostní zahájení provozu chráněné dílny moderoval rocker Ondřej Hejma. Jeho man-
želka (zcela vlevo) má rekonstrukci tzv. Modrého domečku »na svědomí«. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

V Dobřichovicích zkřížili zbraně šermíři

Motoveteráni ve Třebani

(viz strana 7)

Setkání šermířských skupin nazvané Černošická Alotria se konalo
15. září u zámku v Dobřichovicích. Kromě bojovníků z celých Čech
i Slovenska se akce zúčastnily také taneční skupiny Mericia a Gwi-
nevra. Text a foto Andrea KUDRNOVÁ
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Zadní Třebaň - Dvě výstavy psů se
konaly v polovině září v zadnotře-
baňském penzionu U Mlýna. Rasu
bloodhound posuzovala rozhodčí
až z Anglie. 
V sobotu 15. září se uskutečnila dru-
há klubová výstava, na niž bylo při-
hlášeno šedesát bloodhoundů. Vítě-
zem Bloodhound Clubu České repu-
bliky se stal a titul BOB získal pes
Ch.Collin z Podjeřmanské skály.
Vítězství patří také feně Eponinne
Roborovski. 
Návštěva z Anglie Suzanne Emrys-
Jones rozhodovala o den později 8.
ročník speciální výstavy. Z 59 soutě-
žících vyhrál pes Ch. Collin z Pod-
jeřmanské skály a spolu s ním titul
BOB získala fena Catja Ivaliruz. 
V rámci klubové výstavy mohli di-
váci vidět také doprovodné soutěže
nejlepší senior, nejlepší chovatelská
skupina a nejkrásnější pár psů. Tím
se stali pes Ch.Young Iseb a fena
Absolute Lady Japa-Mys. 
„Nejstarším bloodhoundem obou
výstav byla deset a půl roku stará
fena Dorotea od Taxisova Příkopu,
která na speciální výstavě získala ti-
tul nejlepší veterán a rovněž vyhrála
kategorii nejlepšího seniora,“ řekla
chovatelka Lenka Kopecká.  
V soutěži Dítě a pes zaujala šestiletá
Kristynka Gagalíková. 

Lucie PALIČKOVÁ

Desítky mopedistů drandily Podbrdskem
Svinaře - Setkání příznivců starých motostrojů se konalo předmi-
nulou sobotu ve Svinařích. Pořádal ho Spolek svinařských mope-
distů Svinařští letci. 
Na sraz k místnímu hostinci přijelo celkem třicet osm majitelů mo-
pedů a malých motorek, z nichž nejstarší spatřil světlo světa roku
1959. V deset hodin se mopedisté vydali na slavnostní, 42 kilomet-
rů dlouhou jízdu s několika zastávkami. Takzvaný Brdský okruh
vedl přes Liteň, Měňany, Suchomasty, Neumětely, Hostomice a Vše-
radice. Kromě dvou dojely všechny stroje zpátky do Svinař krátce
po poledni. Po projížďce se posedělo v hospůdce. Ceny dostali na-
příklad účastník z dalekého Jirkova na Chomutovsku, nejmladší
»závodnice« teprve čtrnáctiletá dívka, a také Tomáš Svoboda z
Řevnic. „Ten během jízdy nejvíc opravoval, tak jsme mu dali šam-
paňské,“ řekl jeden ze svinařských »letců« Michal Skála.          (lup)

Mlýn o víkendu patřil bloodhoundům
V ZADNÍ TŘEBANI SE V POLOVINĚ ZÁŘÍ USKUTEČNILY DVĚ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY PSŮ

PSÍ KRASAVEC. Několik desítek psů rasy blooudhund se v Zadní Třebani
zúčastnilo dvou speciálních výstav. Foto NN M. FRÝDL

Zadní Třebaň - Životní jubileum oslavil začát-
kem září filmový střihač Zdenek Patočka ze
Zadní Třebaně. K šedesátinám mu přišli pobla-
hopřát členové rodiny, kolegové a přátelé, mezi
nimi také Ondřej Havelka, režisér Jiří Strach
nebo herec Ondřej Kepka. 
Oslava se konala v baru pražského kina MAT,
kam se všech 120 gratulantů s dárky stěží vešlo.
Největší dar byl předán v průběhu večera - zbrusu
nové krásné kolo. Všichni totiž ví, že je Zdenek
skvělý sportovec a cyklista, který často jezdí do
práce na kole, tedy z Třebaně do Prahy a zpátky.
„Něco od kola jsem čekal, ale tohle ne. Je to op-
ravdu překvapení, mám strašnou radost,“ říkal vi-
ditelně dojatý Zdenek. Kromě kola má rád také
hory - před necelými dvěma lety podnikl spolu s
manželkou Helenou výstup na nejvyšší horu
Ameriky Aconcaguu měřící 6962 metrů. 
Zdenek Patočka je jako střihač ve filmovém pro-
středí velmi známý a ceněný. Mezi jeho díla patří
dokumenty, televizní filmy, seriály i celovečerní
filmy. Sestřihal třeba slavné pohádky Anděl Páně,
Lotrando a Zubejda nebo Nesmrtelná teta, Satur-
nina, seriály Bylo nás pět či Dobrá čtvrť, TV filmy
Vůně vanilky nebo Operace Silver A a řadu dal-
ších, nejnověji film Marcela. Je známý také jako
pedagog FAMU.
„Když jsme s Melody Makers začínali točit klipy,

dovolil jsme si drze oslovit mistra Patočku, jestli
by mi nepomohl. Ještě dnes mu musím poděkovat,
že mě tenkrát neodmítl,“ řekl známý hudebník a
herec Ondřej Havelka. 
Naše noviny se ke gratulacím připojují a přejí Z.
Patočkovi zdraví a hodně najetých kilometrů na
novém kole. Lucie PALIČKOVÁ

Střihači k šedesátinám popřál Havelka i Strach
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE NAŠEHO KRAJE: ZDENEK PATOČKA

GRATULANT HAVELKA. K šedesátým narozeni-
nám přišel Zadmnotřebaňanovi Zdenku Patočkovi
popřát i známý herec a zpěvák Ondřej Havelka.

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Přehlídka psí krásy
byla úžasná…
Zadní Třebaň -  Přehlídka psí krásy
se v polovině září uskutečnila v zad-
notřebaňském mlýně.
Klubovou  a speciální výstavu pro
plemena BASSET a BLOOD-
HOUND uspořádaly bassetklub a
bloodhoundklub, jejichž předsedky-
ní je majitelka mlýna Kateřina
Schwippelová.
Výstava probíhala za krásného po-
časí a také samotní psí zástupci se
nádherně předváděli ve své kráse.
Prostředí pro pořádání výstavy je tu
opravdu nádherné. Každou katego-
rii zakončovala přehlídka mládeže
Junior handling - jak mladší katego-
rie do 9 let, tak starší kategorie. 
Opravdu se máme čím pochlubit
světu, psí jedinci i mládež vychová-
vaná pro tuto práci je na vysoké
úrovni. Souhra krásné malé slečny s
velkým plemenem Bloodhoundu by-
la špičkou na konec prvého dne.
Ladnost, s jakou toto plemeno před-
váděla, byla úžasná. 
Je to krásná reprezentace naší obce,
neboť se zde účastnili i zástupci a
majitelé těchto plemen z Belgie, Ho-
landska a Německa.

Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

Zadní Třebaň - Třicáté čtvrté Setkání
rybářské mládeže se konalo předminu-
lý víkend v kempu na Ostrově v Zadní
Třebani. Za odměnu sem přijelo 50 dě-
tí z celé republiky. 
Setkání pořádá každý rok jiný územní ry-
bářský svaz. „Letos vyšla organizace na
Prahu. Nechtěli jsme ale, aby byly děti ve
městě, a tak jsme je pozvali do Zadní
Třebaně,“ řekl hlavní pořadatel Vladimír
Chmelař. Počasí vyšlo, celý víkend byl
teplý a slunečný. 

„Děti byly spokojené, hrály si v přírodě a
ve volném čase chytaly ryby,“dodal
Chmelař. Organizátoři vypustili do Be-
rounky deset  metráků kaprů, aby si mla-
dí rybáři zalovili; ryby pak pouštěli zpát-
ky do vody. 
Kromě toho se během víkendu soutěžilo,
úspěšná družstva tvořená z dětí i dospě-
lých získala ceny. Všichni si mohli vy-
zkoušet třeba večerní lov udicí nebo se
podívat do Koněpruských jeskyní. 

Lucie PALIČKOVÁ

Do Třebaně se sjeli mladí rybáři
NA OSTROVĚ SE SETKALO PADESÁT DĚTÍ Z CELÉ REPUBLIKY
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Řevnice - Velkolepou oslavu desá-
tého výročí svého trvání připravil
pro diváky taneční soubor Klíček z
Řevnic. Během tříhodinového vy-
stoupení zazněl v řevnickém Les-
ním divadle folklor i hudba z mu-
zikálů, zahrály Notičky, Modřenec
i Třehusk a předvedl se dospělý
soubor Praskavec. 

Ve slunečném odpoledni zatančil
Klíček průřez desetiletím své exi-
stence. Nejstarší pásmo Okolo Be-
rounky a tanec Pod šable doprovodi-
ly řevnické Notičky, které s Klíčkem
spolupracovaly prvních několik let.
„Téměř všichni se Berounku museli
učit nově, z počáteční sestavy jsou tu
snad už jen dva tanečníci,“ řekla ve-
doucí souboru Ludmila Chroustová. 
K poslednímu pásmu Mlynáři, na-
cvičenému až letos, a k dalším pís-
ním zahrála pražská dětská muzika
Modřenec. Tanečníci pak ukázali
ještě pásmo Husaři, Skočnou a Chla-
pecké hry, přípravka Malý Klíček si
zahrála Na pejska a Ševce. 
Mezitím přišli poblahopřát dospělí
tanečníci z někdejšího souboru Pras-
kavec a poberounská kapela Tře-
husk, jejíž vedoucí Miloslav Frýdl
oslavu moderoval. S dárkem se do-
stavila rovněž Jana Svobodová,
předsedkyně Folklorní unie Prahy a
Středočeského kraje i řevnický sta-
rosta Miroslav Cvanciger. 
Na závěr si mohli diváci vychutnat

modernější formy tance, tance na
hudbu z muzikálů My Fair Lady, Re-
belové a Pomáda, které nacvičili
starší členové Klíčku a již dříve je
předvedli například na plesech či v
divadle. 
Oslava desetiletí Klíčku se opravdu
povedla, v hledišti zavzpomínali i

někteří bývalí členové, přátelé a ro-
dinní příslušníci. Po koncertě došlo
také na prohlížení fotek, povídání a
občerstvení. 
„Všem bych chtěla poděkovat za vý-
borné taneční výkony,“ pochválila
»své« děti Ludmila Chroustová. 

Lucie PALIČKOVÁ
Vedoucí Klíčku Ludmila Chroustová.

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Klíček oslavil narozeniny velkolepě
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR ZE ŘEVNIC SI SPOLU S PŘÁTELI PŘIPOMNĚL DESET LET SVÉ EXISTENCE

Děti ze souboru s narozeninovým dortem. Foto NN L. PALIČKOVÁ

I v Berounce jsou žraloci... Foto Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Kontrola před jízdou. Foto Hana MACOURKOVÁ, ŘevniceHolky sobě…. Foto Hana MACOURKOVÁ, Řevnice

Nejúsměvnější snímek?
Žraloci v Berounce
Letní fotografická soutěž Našich no-
vin Úsměvné léto zná svého vítěze.
Respektive vítězku. Stala se jí Helena
Pelikánová ze Zadní Třebaně.
Šestadvacet fotografií doputovalo do
naší soutěže nazvané Úsměvné léto.
Vítěze vybírala speciálně pro tuto příle-
žitost sestavená porota v čele se spolu-
pracovnicí redakce Simonou Hošťálko-
vou z Osova. Určila toto pořadí: 1) I v
Berounce jsou žraloci, autorka Helena
Pelikánová, 2) Holky sobě, autorka Ha-
na Macourková, 3) Kontrola před jíz-
dou, autorka Hana Macourková, 4)
Čivový čaj o páté, autor Vladimír Vacek.
Autorka vítězného snímku od nás dosta-
ne lahev řeckého koňaku metaxa, Hana
Macourková za druhé a třetí místo získá
triko Našich novin i DVD z původního
muzikálu Noc na Karlštejně. 
Ze všech šestadvaceti snímků nyní ještě
vylosujeme tři. Jejich autoři od redakce
dostanou menší pozornost. (mif)
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Operní diva už má portrét i bustu
MĚSTYS LITEŇ OSLAVUJE STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ SLAVNÉ PĚVKYNĚ JARMILY NOVOTNÉ

Liteň - Předposlední zářijový ví-
kend se v Litni slavilo. Na neděli
23. 9. totiž připadlo sté výročí na-
rození slavné operní pěvkyně Jar-
mily Novotné.

Liteňští už ovšem začali slavit s vel-
kým předstihem - v květnu. Sedmáci
základní školy si připravili průvod-
covskou službu v místním muzeu.
Jejich akce byla přijata veřejností
velmi příznivě. V kině se pak konal
koncert Štěpána Raka a Alfréda St-
rejčka, kterým »předskokana« dělali
žáci naší školy s pěveckým a flétno-
vým vystoupením. Při této příleži-
tosti byl odhalen obraz – portrét J.
Novotné od malíře T. Šmejkala. Sna-
hou organizátorů bylo shromáždit
peníze na zaplacení bronzové busty,
která by důstojně vyplnila »bílá mís-
ta« v pamětní síni  J. Novotné  liteň-
ského muzea. Ta vznikla během up-

lynulých let při výpravách nezná-
mých lapků. Portrét umělkyně tam
žádný nebyl, zmizely i některé cenné
originály. Expozice sice byla zajíma-
vá, ale něco jí chybělo…
V květnu přibyla malba -  portrét  od
T. Šmejkala a v pátek 21. září byla
odhalena busta od sochaře Jiřího
Vydry. Slavnostní vernisáž se usku-
tečnila v podvečer v muzeu za účas-
ti autora. Programem  provázel Vác-
lav Kliment. Krátkým projevem se
představil i starosta Litně Karel Kli-
ment. Poděkoval zainteresovaným a
nezapomněl ani na oddanou trojici
průvodců , kteří mají velkou zásluhu
na tom, že muzeum nejen je, ale i ži-

je. Slovo dostala také zasloužilá
členka Společnosti přátel J. Novot-
né pí Hutarová. Návštěvou všechny
potěšil  zástupce rodiny J. Brumov-
ský, který připojil i malou vzpomín-
ku na svoji tetu Jarmilu. Krátkým
koncertním vystoupením zaujali Si-
mona a Petr Krutští, kteří vytvořili
půvabné kytarové duo a zahráli dvě
skladby od anglického renesančního
skladatele Johna Dowlanda a ukázku
z novější doby - skladbu Milana Te-
saře s názvem Aria. Na závěr byla
odhalena busta, která oživí muzejní
expozici. Hana HAVELKOVÁ

EVROPSKÉ DĚDICTVÍ NA SKALCE. Letošním  Dnům evropského dědictví
v barokním areálu Skalka opět nepřálo počasí – bylo  studené a deštivé.
Tradiční koncert  České komorní filharmonie i jemu předcházející vernisáž
se zase utkaly s dopravním kolapsem, jenž už od dopoledních hodin panoval
na Strakonické silnici z Prahy až nad Cukrák (vinou zbraslavského závodu
veteránů,  jenž zčásti vedl  po této komunikaci a  připravil tak pořadatelům,
účinkujícím i návštěvníkům koncertu a vernisáže skutečně perné chvilky).
Nakonec se s  časovým posunem odehrálo vše – vernisáž obrazů Pavly Vaň-
kové a soch Jiřího Vaňka v kostelíku sv. Maří Magdalény i koncert České
komorní filharmonie ve zcela zaplněném sále kláštera. Orchestr řízený mla-
dým dirigentem Tomášem Braunerem hrál jako vždy skvěle!  Výstavu v kos-
telíku bude možné navštívit do konce října.   Text a foto Jarmila BALKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
29. 9. 18.00 ARTHUR A MINIMOJOVÉ

KINO ŘEVNICE
25. 9. 20.00 HARRY POTTER A
FÉNIXŮV ŘÁD
26. 9. 20.00 EDITH PIAF
28. 9. 20.00 ZVĚTŠENINA
29. 9. 16.00 NOC V MUZEU
29. 9. 20.00 POSLEDNÍ SKOTSKÝ
KRÁL
3. 10. 20.00 TAJNOSTI
5. 10. 20.00 ZUŘÍCÍ BÝK
6. 10. 16.00 LETOPISY NARNIE
6. 10. 20.00 TRANSFORMERS
10. 10. BOURNEOVO ULTIMÁTUM

KINO MÍR BEROUN
25. 9. 20.00 RENAISSANCE
28. 9. - 30. 9. 15.30 DIVOKÉ VLNY
20. 9. - 3. 10. 17.30 a 20.00 (20. 9.
18.30, Út 17.30) MEDVÍDEK
2. 10. 20.00 IRINA PALM

KINO MNÍŠEK POD BRDY
26. 9.  20.00  KLIK - ŽIVOT NA DÁL-
KOVÉ OVLÁDÁNÍ   
29. 9. 20.00 KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
13. 10. 20.00 HARRY POTTER A FÉNI-
XŮV ŘÁD   

CLUB KINO ČERNOŠICE
25. 9. 20.00 WARHOLKA
2. 10. 20.00 HAIRSPRAY 
9. 10. 20.00 PUSINKY  

V zámku můžete vidět
fotografie z procesí
Dobřichovice - Fotografie z dobři-
chovického procesí – slavností Bo-
žího těla budou k vidění v dobři-
chovickém zámku.
Vernisáž výstavy snímků rodáka z
Ostravy Vladimíra Ondračky se v
zámku uskuteční 6. října od 17 ho-
din. Ondračka při procesí fotil něko-
likrát. „Na místo činu jsem se napo-
sled vrátil v roce 2004, říká se do
třetice všeho dobrého, zdálo se mi,
že ty poslední fotky byly i nejlepší.
Jsem rád, že jsem je udělal, patří v
mém archivu k těm, které mám rád,“
uvedl autor. Výstava nazvaná Stopy
a odraz bude k vidění do konce
října, denně od 10 do 18 hodin. (pš)

Tipy NN
* Posvícenská tancovačka se koná
29. 9. od 20.00 ve svinařském hos-
tinci U lípy. Hraje kapela Vepřové
hody. (mif)
* Představení pro děti na závěr se-
zony nazvané Jak si princezna vzala
draka se koná 30. 9. od 16.00 v Les-
ním divadle Řevnice. (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)
* Koncert nazvaný Bohemian
Acoustic Music se koná 5. 10 od
20.30v černošickém Club kině. Pro-
jekt, v němž se sešli hudebníci z celé
České republiky, a servírují akustic-
ké verze písniček, které se staly pilí-
ři rockové a populární hudby.    (mif)
* Koncert kapel Tribute a Zrní  mů-
žete navštívit 6. 10. od  20.30 v Club
kině Černošice. (mif)
* Slavná detektivka Agathy Chris-
tie Past na myši v nastudování praž-
ského divadla Na Baterky bude v
černošickém Club kině k vidění 7.
října od 19.00. (mif)
* Kulturní program i prohlídku
vznikajícího tunelu chystají pořada-
telé Havelského posvícení v Praze-
Radotíně. Městská část Praha 16 ho
pořádá 13. října. (pš)
* 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)

Dobřichovice nabízejí maraton kulturních akcí
Dobřichovice – Bohatý program připravila na říjen pro diváky a poslu-
chače organizátorka kulturního dění v Dobřichovicích Andrea
Kudrnová.
Měsíční maraton akcí odstartuje 5. října vernisáž výstavy fotografií Emílie
Mrazíkové nazvaná Lovím nevšednosti. Koná se od 18 hodin ve velkém sále
dobřichovického zámku. Otevřena bude až do konce října, denně od 10 do
18 hodin. 
Ve stejný den od 20 hodin se uskuteční v sále dr. Fürsta koncert Jany
Lewitové a Vladimíra Merty.
O týden později, 12. října od 20.00, bude znít v Dobřichovicích bluegrass.
Hrát ho bude ve Fürstově sále skupina Monogram. Na koncert kapely, která
vystupuje na festivalech i v klubech v Evropě a USA, je vstupné 100 korun. 
Naopak milovníci duchovní hudby si na své přijdou 13. října, kdy se od 17
hodin koná v karlickém kostele koncert duchovní hudby Jaroslava Koneč-
ného a pěveckého sboru. (pš)

Karlický sochař Váňa vystavuje na Strahově
Karlík, Praha – Sochy pěti evropských umělců jsou k vidění ve Stra-
hovském klášteře v Praze. Jedním z vystavujících je i sochař z Karlíka
Petr Váňa.
Vernisáž s názvem 5sculptors se uskutečnila v prostorách křížové chodby a
románských sálů předminulý týden. Kromě Váni zde takřka čtyři desítky děl
vystavují i Marie Šeborová, Francouz Jean-Paul Chablais, Emanuela Ca-
macciová z Itálie a Řek Gelas Kessidis. Jedná se o plastiky od komorních
děl až po dvoutunové monumenty tesané z jednoho kusu pískovce nebo
mramoru. „Projekt 5sculptors je volná umělecká skupina, která vznikla na
základě osobních kontaktů mezi jednotlivými sochaři,“ uvedl Váňa s tím, že
pětice umělců se potkává na mezinárodních sochařských sympoziích.
Jedním z nich je i dobřichovická Cesta mramoru, která se letos uskutečnila
už potřetí.Expozice v klášteře bude přístupná do 28. října. (pš)  

Festival vína chválil

i strážmistr Arazim
Mníšek pod Brdy – Milovníci vína si
první neděli v září přišli v Mníšku
pod Brdy na své. Vinaři z Čech, Mo-
ravy, Rakouska, Německa a Itálie
nalévali své nejlepší vzorečky a od-
měnou jim byla spokojenost návštěv-
níků. Festival vína se konal na zám-
ku i pod ním, v Amfiteátru Káji Ma-
říka. Pro dobrou náladu hrála cim-
bálovka Kyčera a dixielandový Tan-
go band, úspěch sklidilo také oteví-
rání sektu mečem či řízené ochut-
návky. Příjemnou akci si pochvalo-
val také populární velitel četnické
pátrací stanice Karel Arazím – herec
Tomáš Töpfer. Pro děti byla připra-
vena keramická dílna, soutěž i po-
hádka. (jdi)

Ve Společenském
domě zavoněl med
Zadní Třebaň - Včelaři a hudba se
setkali minulou sobotu na Medo-
vém odpoledni v Zadní Třebani.
Liteňský svaz včelařů a komorní
soubor Harmonia Mozartiana
Pragensis pořádali tuto akci spo-
lečně již počtvrté. 
V zadnotřebaňském Společenském
domě to vonělo medem celé odpo-
ledne. K tomu přednášeli Karel Sejk
o úlu s rotačním plodištěm a Libor
Dupal o medovině a marihuaně, hrá-
la dětská lidová muzika Notičky z
Řevnic a samozřejmě pořádající
pražský soubor, tentokrát ke 100.
výročí narození operní pěvkyně
Jarmily Novotné. Zazněla Humores-
ka Antonína Dvořáka, Včelka Fran-
ze Schuberta či Let Čmeláka Rim-
ského-Korsakova. Všichni přítomní
mohli ochutnat medovinu nebo si
vyrobit svíčku.   (lup)



Osov - Oslava 105. výročí založení
osovského sboru dobrovolných hasičů se
uskutečnila v sobotu 15. září.
Za účasti okresního starosty hasičů Zděnka
Moutelíka bylo slavnostní odpoledne zahá-
jeno v sále restaurace U hřiště. Pamětní listy
obdržely Markéta Vaňatová, Gabriela
Procházková, Šárka Procházková, Lenka
Klimtová, Laura Plicková, Jana Pajerová, Jana
Rejzková, Markéta Chvojková, Ladislava
Chocová a Bohumila Kropáčková. Za dlouho-
letou aktivní činnost a za zásluhy o sbor byli
oceněni Pavel Valkoun, Míla Chvojková, Petr
Chvojka, Karel Chvojka, František Sklenář,
Jiřina Skalová a Josef Skala.
Pro návštěvníky oslav byla připravena výstava 
z historie hasičů i prezentace celé obce.
“Výstava vzbudila velký zájem, nejvíce  zau-
jaly fotografie Osova,” líčil starosta
osovských hasičů Josef Chvojka a dodal, že
fotografie je možné získat na místním obec-
ním úřadě. "Na osovském hřišti se uskutečni-
la přehlídka historické i současné techniky
hasičů, zprovozněna byla i stará stříkačka 
z roku 1907," řekl k programu Josef Chvojka. 
Z Dobřiše přijel profesionální hasičský sbor 
s třicetimentrovým výsuvným žebříkem, na
kterém někteří návštěvníci zkoušeli svou
odvahu a pevnost nervů přihlížejících občanů.

Na oslavu přijali pozvání hasiči z Podbrd 
a Skřiple. Podbrdské družstvo dětí předvedlo
své hasičské umění a za své výkony získalo
diplom a sladkou odměnu. Tříčlenné skupiny
předvedly netradiční štafetu. Přenášení
raněného kolem překážek vyvolalo mocné
veselí v řadách účinkujících i přihlížejících.
Od odpoledních hodin hrála k poslechu
dechová hudba a podávalo se občerstvení.
Oslavy navštívilo více jak dvě stě lidí.
“Nechť Pánbůh požehná osovskému hasičské-
mu sboru, slavnému ochránci stavení a dvoru.
Nechť bez požáru jsou všechna další rána,
nechť štěstí má na starostu i řadového kmána,”
popřál sboru Josef Kozák. (hoš, mp, rak)

Hasiči slavili 105. výročí
HASIČÍ  PŘEVZALI OCENĚNÍ ZA VĚRNOST A DOBROU PRÁCI
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Oslava 105. výročí založení osovského sboru
dobrovolných hasičů byla zpestřena přehlíd-
kou hasící techniky.  Foto S. HOŚTÁLKOVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 19 (91)

Spolek PRO VÁS, OÚ Osov, 
SDH Osov 
pořádají

v pátek 28. září 2007 od 14 hodin
1. ROČNÍK

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ
OLYMPIÁDY

* koupaliště v Osovci * sportovní
soutěže * hodnotné ceny

Pétanque club Osov 
pořádá v sobotu 29. září 2007 

od 11 hodin
Svatováclavský turnaj. 

Prezentace do 10.45 hodin 
na bulodromu v Osově.

Pohoštění zajištěno.

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

TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHŮ
BRD 

a OÚ VELKÝ CHLUMEC
si Vás dovolují pozvat na 

přátelské posezení při kytaře

s JITKOU VRBOVOU. 
Setkání se uskuteční v sobotu

13. října 2007 od 20 hodin 
v pohostinství u Kozohorských.

Výstava v Podbrdech představí historii obce 
a nabídné zábavu pro celou rodinu. Dominan-
tou Podbrd je místní kaplička.  Foto R. Kočová

Černošské kořeny hip-hopu
vtančily do všeradického sálu
Všeradice - V sále všeradického pohostin-
ství se v sobotu 15 září asi tucet tanečníků
pokoušelo proniknout do základních rytmů
a kroků hip-hopu. 
Tanečníci mohli zakusit černošské kořeny
hip-hopu a dokonce se naučit jednoduchou
skupinovou choreografii, kterou pak
předvedli nadšeným divákům. Ačkoli se
tančily pouze ty nejjednodušší kreace, přišly
na řadu i ručníky na pot a velké lahve s pitím,
protože dobře tančit hip-hop je poměrně fy-
zicky náročné.
Zdařilá akce si žádá pokračování. Příští
hodiny hip-hopu pro začátečníky i mírně
pokročilé plánují ve Všeradicích na měsíc
prosinec. V říjnu se tanečníci sejdou při
výuce orientálních tanců a o měsíc později
opět se salsou.                                    (hoš)

Motorkáø srazil chodce.
Ten nehodu nepøe�il
Osov - V noci na sobotu 15. září srazil
mladík při své jízdě na motocyklu jede-
naosmdesáteiletého muže, který nehodu
nepřežil. 
Záchranná služba dorazila k místu dopravní
nehody za několik minut po nahlášení a lékař
konstatoval smrt.
Mladík, který chodce srazil, nevlastnil
řidičské oprávnění. "Motocyklista byl po
ošetření odvezen na chirurgickou ambulanci
hořovické nemocnice,” řekla mluvčí stře-
dočeské záchranky Tereza Janečková. 
Na tomto nebezpečném úseku, kde došlo 
k dopravní nehodě již poněkolikáté, se zá-
stupcům Osova podařilo před třemi lety
prosadit změnu přednosti v jízdě. (rak, peš)

Ve škole zazní jazyky
státù Evropské unie 
Osov - Základní škola Osov chystá na
konec září Barevný týden. Děti si tak
připomenou barvy členských států EU. 
Na středu 26. září připadne Evropský den
jazyků. Každá třída má za úkol připravit si
prezentaci o státech Evropské unie s ukázkou
jejich jazyka. Ve škole zazní kromě češtiny
také ruština, angličtina, nemčina a fran-
couzština.                                            (sk)

Výstavu obrazù mù�ete
navštívit v Podbrdech
Podbrdy - Poslední sobotu v září vypukne
druhý ročník Podbrdského posvícení 
s bohatým programem a zábavou pro celou
rodinu.
Od devíti hodin bude v klubovně hasičů zahá-
jena výstava obrazů i prezentace historie obce
Podbrdy. Novinkou pak bude výstava starých
žehliček. Hasičská zbojnice dobrovolného
sboru hasičů bude otevřena pro všechny
návštěvníky.
Na hřišti za obecním úřadem pak předvede své
umění umělecký kovář a diváci budou mít
možnost shlédnout i zpracování dřeva na ští-
pačkách a pile. Vystaveny budou i historické
nástroje na zpracování dřeva.
Hudební skupina Úžas pozve tanečníky na
letní parket v 15 hodin a občerstvení na grilu
bude zajištěno po celý den. (rak)

OÚ Vižina pořádá 
ve čtvrtek 27. září 2007 od 19 hodin

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
S OHŇOSTROJEM

zváni jsou místní i přespolní
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Lety – Pět let! Přesně tak dlouho
museli čekat rodiče a děti v Letech,
na novou mateřskou školu. Když
musela být po ničivých povodních
v roce 2002 zbourána, nikdo netu-
šil, že obnova potrvá tak dlouho.
„Samozřejmě mě tehdy ani nenapad-
lo, že to bude takhle dlouho trvat.
Pronásledovalo mě to i ve snu,“ řekl
starosta Letů Jiří Hudeček. Podle něj
zpočátku nic nenasvědčovalo tomu,
že by měly nastat komplikace. „Mys-
leli jsme, že peníze se seženou na
odstranění povodňových škod rychle.
Ukázalo se ale, že na výstavbu no-
vých budov nebyly vypsány žádné
dotační tituly,“ sdělil Hudeček.
Prostřednictvím českého Červeného
kříže začal vyjednávat o pomoci ze
Švýcarska. Z té ale nakonec sešlo,
což výstavbu nové školky na několik
let zdrželo. Letovské děti musely do-
jíždět do školky v Řevnicích a po

dvou letech na Mořinu. Nakonec le-
tovské radnici pomohlo ministerstvo
pro místní rozvoj, které prostřednic-

tvím kraje dalo obci dotaci 14 mi-
lionů. Další částku přidala nadace
Člověk v tísni. „Školka stála dvaa-

dvacet milionů korun. Bude nejmo-
dernější v okolí,“ uvedl Hudeček. 
Podle ředitelky školky Marie Cvanci-
gerové se nyní kapacita školky zdvoj-
násobila. „Budeme mít dvě třídy,
zvýší se ze dvou na čtyři i počet uči-
telek,“ sdělila.
„Pokud vše vyjde, mohli by si lidé
školku prohlédnou během Koncertu
na mostě. Záleží na tom zda se v té
době nebudou právě dělat podlahy,"
uvedl Hudeček.
Na Koncertě na mostě v pátek 28. zá-
ří zahrají místní kapely Kapičky, Tře-
husk, Orkus  či Notičky a s nimi Hra-
dišťan, Greenhorns, P. Vítek či J. M.
Rak. K vidění bude i záchranářská a
vojenská technika. Pavla ŠVÉDOVÁ

KONCERT NA MOSTĚ
Lety u mostu, 28. září 2007
13.45 Třehusk – písničky ze staré Prahy a od vody

14.15 Notičky – dětská lidová muzika
14.45 Hradišťan – známá moravská cimbálovka

15.30 Jan Matěj Rak
16.00 Pavel Vítek

16.10 Modřenec – dětský folklorní soubor
16.30 Vlak na Dobříš – trampská kapela

17.30 Předání Ceny NN osobnosti našeho kraje
18.00 Petr Bendl s kytarou

18.20 Kapičky – country skupina
19.00 Harry band – blues, funky, soul

19.45 Greenhorns + Jan Vyčítal
20.30 Orkus – rocková kapela

Na vinobraní se bude
vařit speciální pivo
Karlštejn – Víno a burčák opět po-
teče proudem nadcházející víkend
v Karlštejně. Ovšem ochutnávat se
bude i místní pivo, které vaří zdejší
podnikatel Jiří Chyba.
Tradiční karlštejnské vinobraní se
chystá na poslední zářijový víkend.
Městysem v sobotu a v neděli projede
velkolepý průvod. Jeden z místních
prodavačů, Jiří Chyba u svého ob-
chůdku se suvenýry umístí svůj mini-
pivovar. Dvanáctistupňový mok na-
zval po zakladateli hradu Karel IV.
Karlíček. Vařit vlastní pivo napadlo
Chybu před několika lety. „S kamará-
dy jsme navštívili výstavu Pivex v Br-
ně, kde nás malé domácí pivovárky
nadchly. A tak jsme se rozhodli vyro-
bit si pro sebe něco podobného,“
uvedl. Pivo z podhradí mohli návštěv-
níci vinobraní ochutnat už dvakrát. A
byl o něj velký zájem. Chyba dokon-
ce pořídil i speciální půllitry.         (pš)

Lety čekaly na novou školku pět let
LIDÉ SI JI PRAVDĚPODOBNĚ BUDOU MOCI PROHLÉDNOUT BĚHEM KONCERTU NA MOSTĚ 28. ZÁŘÍ

BĚH PRO FOXE. Rekordních 150
velkých i malých běžců, pěšáků a
cyklistů se zúčastnilo 8. ročníku Bě-
hu Terryho Foxe v Mníšku pod Brdy.
Organizátoři jim nabídli dvě trasy –
1,5 km okolo Zámeckého rybníka a 7
km přes barokní arál Skalka. Tu ab-
solvoval i velvyslanec Kanady v ČR
Michael Calcott. Účastníci běhu na
výzkum rakoviny věnovali 8 478 Kč.

Text a foto Jarmila BALKOVÁ
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Jeden víkend, tři přepadené benzinky
LOUPEŽE MAJÍ PODOBNÝ SCÉNÁŘ: LUPIČ SI POČKÁ NA KLID A JDE SE ZBRANÍ V RUCE NA VĚC

Dobřichovice – Tři vyloupené benzinky během
několika hodin v okruhu jen několika kilomet-
rů od Dobřichovic. Taková je bilance z víkendu
8. a 9. září. Policisté už požádali veřejnost o po-
moc. Většinou mají loupežná přepadení podob-
ný scénář. Lupič si počká, až je klid, a pak se
zbraní v ruce pumpu přepadne.
Nejprve si lupiči vyhlédli 8. 9. před pátou ranní
benzínku na rychlostní komunikaci R4 u Líšnice.
Neznámý muž vysoký kolem 180 centimetrů pře-
padl pumpu se zbraní v ruce. Na hlavě měl nata-
ženou kuklu. Druhý případ se udál o den později

rovněž brzy ráno v Mníšku pod Brdy v ulici Nád-
ražní.  K poslednímu případu došlo v neděli 9. 9.
po půl deváté večer v Dobřichovicích na čerpací
stanici Benzina. 
„Ozbrojený pachatel byl rovněž štíhlé postavy,
hovořil česky, bez vady řeči a přízvuku. Oblečen
byl do černých krátkých kalhot a černé mikiny či
bundy,“ popsal pachatele mluvčí policie Praha-
venkov Zdeněk Chalupa. Doplnil, že policie uvítá
veškeré poznatky, které by pomohly k dopadení

pachatelů. Zatím není jasné, zda se jedná o jedno-
ho lupiče či nikoliv.
Není to poprvé, co lupiči v dolním Poberouní řá-
dili. V srpnu si vyhlédli benzínovou stanici v
Letech a na Mníšku. Ze čtyř čerpacích stanic,
které leží kousek od sebe na silnici mezi Dobři-
chovicemi a Lety, tak už byly během krátké doby
přepadeny dvě. „Někdy se bojím. Zejména ráno,“
řekla zaměstnankyně benzinové stanice Martin
Oil v Letech. Pavla ŠVÉDOVÁ

Vítěz soutěže elegance při setkání starých aut Jiří
Kepka z Karlštejna.       Foto NN L. PALIČKOVÁKouzelník měl ve třebaňské

škole papoušky i sovy
Zadní Třebaň - Pěkný den prožili zadnotře-
baňští školáci na začátku září. Mohli se podí-
vat na představení kouzelníka, který navštívil
místní mateřskou školu. 
Kouzelník zdaleka nepředváděl jen triky a kouzla.
„Nejprve nám ukazoval ptáčky a sovy a pak začal
kouzlit,“ popsala Iveta Koutská. Děti viděly ob-
rovského papouška aru araraunu, výra velkého,
sýčka i sovu pálenou. V krabičce měl kouzelník
dokonce dvě sotva vylíhlá soví mláďátka a také
kouzelného králíka, toho si mohla pochovat Luc-
ka Kudláčková. „Mně se nejvíc líbil výr velký, lí-
tal nám nad hlavou, pak se usadil pod stropem a
dělal, že spí,“ rozesmálo Denisu Schýbalovou. To
Míšu Vostárka zase zaujala tančící sova, již si
mohl prohlédnout v kouzelnické bedně. Potom
všem předváděl, jak sova vlní boky. Každý odváž-
ný školák i někteří předškoláci si také mohli podr-
žet velikého barevného papouška aru. 
Nakonec kouzelník čaroval s provazem a kostka-
mi. Honza Cincibuch prý prohlédl fintu se zmize-
ním prstenu - kouzelník měl údajně prsten scho-
vaný v ruce a mačkal tlačítko na krabičce, aby to
vypadalo, že prsten chrastí uvnitř.                    (lup)

Řevnice – Opravit komín chtěl Václav Klimt ze
Řevnic. Řemeslník, který si jej přišel prohléd-
nout, sice vybral bez jakékoliv práce zálohu
čtyři tisíce, pak už se ale u Klimtů neukázal. 
„Chci na toho podvodníka upozornit i další lidi,“
uvedl Klimt, který případ ihned nahlásil na policii
i na živnostenském úřadu. Vše začalo zcela nevin-
ně. Klimt potřeboval opravit komín, a tak si v in-
zertních novinách Deixetip vyhlédl nabídku ko-
minictví Václava Rady z Berouna a objednal si ho.
„Dohodli jsme se, že se na komín přijde podívat.
Skutečně přišel, ale na střechu ani nelezl a řekl
jen, že to bude stát 9 000. Požadoval zálohu 4 000
Kč, kterou mu manželka dala,“ uvedl Klimt s tím,
že na částku dostal i pokladní blok – ovšem bez
čísla. Byli dohodnuti, že se Rada 5. září zastaví i
s pomocníky a práci provedou. „Žádnou smlouvu
jsme nesepisovali. I proto, že to byl známý,“ řekl
Klimt. Ve stanovený den Rada nepřišel a nebral

telefon. „Když jsem se mu konečně dovolal, řekl,
že přijde v pondělí 10. září. Pak volal znovu, že
přijde, ale až v úterý,“ popisuje jednání podnika-
tele Klimt. Když řemeslník v úterý nepřišel, po-
koušel se mu opět dovolat. Tentokrát marně – mo-
bil nezvedal. „Tak mu dcera poslala textovou zp-
rávu, že by chtěla opravit komín. Okamžitě se oz-
val zpátky,“ rekapituluje Klimt, který toho využil
a vzal si Radu k telefonu. „Řekl jsem mu, že mu
už nevěřím a chci zpátky peníze. Jinak že to na-
hlásím policii. Sdělil, že ho to nezajímá a zavěsil,“
uvedl okradený Řevničan. Vše nahlásil na policii
a o podvodu informoval i inzertní časopis, kde
Radovi vychází inzerát. „Tam mi řekli, že nemo-
hou inzerát vyhodit, když jim Rada platí,“ říká
Klimt, který informoval i živnostenský úřad. 
Zda Klimt získá peníze zpět, není zatím jasné.
„Pokud jste někdo byl také podveden, nahlaste to
na policii,“ vyzývá. Pavla ŠVÉDOVÁ

Liteňští připravují výstavu
zeleniny i nádobí babiček
Liteň - Výstava ovoce, zeleniny, květin i nádo-
bí z domácností našich babiček se koná v Litni. 
Úřad městyse Liteň již počtvrté vyjde vstříc míst-
ní organizaci svazu  zahrádkářů a umožní pořádá-
ní výstavy v prostorách tamní obecní knihovny.
Účast přislíbil i  pěstitel citrusů a exotických rost-
lin, prodejce výrobků a kosmetiky z medu a paní
s ukázkou výroby a prodejem figurek z vizovic-
kého těsta. Výstava  se uskuteční 6. a 7. října od 9
do 18 hodin. (pš)

Komín opravený nemá, peníze taky ne
ŘEVNIČAN VÁCLAV KLIMT: POKUD VÁS OKRADLI, NAHLASTE TO POLICII

Řevnická radnice dá peníze
spolkům pracujícím s dětmi
Řevnice – Do poloviny října mohou řevnické
organizace pracující s mládeží žádat radnici o
finanční příspěvek. 
Podmínky přidělení peněz jsou stejné jako v
minulých letech, kdy od města získaly finanční
podporu například folklorní soubory Klíček a
Notičky, Sokolové, házenkáři a další. Příspěvek je
určen organizaci pracující s mládeží, která před-
loží čestné prohlášení, že má sídlo v Řevnicích a
pracuje s dětmi, které mají bydliště v Řevnicích.
Se žádostí by měl být do 15. října předložen i se-
znam dětí, maximálně patnáctiletých, s uvedením
roku narození.  A jak budou peníze mezi žadatele
rozděleny? V poměru daném počtem členů kon-
krétní organizace k celkovému počtu dětí podle
všech seznamů. (pš)

Hasiči oslavili 130. výročí 
Liteň - Již 130 let působí Sbor dobrovolných
hasičů v Litni. Oslava tohoto výročí se v obci
konala předminulou sobotu. 
Během dopoledne se u kina shromažďovala tech-
nika a přihlíželi první diváci. Po schůzi hasičů se
vše rozjelo naplno. Profesionálové předvedli po-
žár automobilu a vyprošťování raněných, k vidění
byla výšková technika a historické i současné vo-
zy. Zájemci si také mohli prohlédnout výstavu do-
kumentující činnost liteňského hasičského sboru. 
Přítomné děti se těšily na pohádku Shrek 3, která
se v rámci oslav promítala v kině, dospělí si zase
večer mohli zatancovat na zábavě. Spokojení byli
i sami hasiči. „Vše proběhlo podle plánu, přišlo
docela dost lidí,“ řekl zástupce velitele hasičů Petr
Lebeda. (lup)

Veteráni troubili u Berounky
Zadní Třebaň - Majitelé autoveteránů měli uply-
nulý víkend sraz na zadnotřebaňském Ostrově. V
rámci 4. setkání značkových klubů se sem sjelo asi
50 vozidel. 
Na Ostrově byla k vidění auta značky simca, vol-
vo, ford, renault, talbot nebo peugeot. Všichni pří-
tomní majitelé podnikli spanilou jízdu po okolí.
„Jízda se vydařila, mávali jsme, troubili, dokonce
se povedlo, že se kolona neroztrhla,“ pochvaloval
si Michal Primák z pořádajícího Simca Klubu.
Soutěž elegance starších vozů vyhrál Jiří Kepka z
Karlštejna, jehož Renault 4 cv byl vyroben v roce
1955. „Tohle auto jsem udělal z vraku. Stálo mě
to čtyři roky života a spoustu peněz,“ řekl.      (lup)

Z našeho kraje
* Dětský koutek v Zadní Třebani bude po letní
přestávce opět otevřen od října. Maminky s dětmi
se mohou přijít podívat každý pátek od 10 do 12
hodin, poprvé 5. 10. (lup) 
* Mateřská škola Lety přijme od 1. 1. 2008 kva-
lifikovanou učitelku. Životopis je možné zasílat
na adresu MŠ  Lety, Řevnická 227, 252 29 Dobři-
chovice. (pš)
* Zasedání zastupitelstva města Řevnice se koná
24. 9. od 19.00 v Zámečku. Na programu jsou
zprávy o činnosti Rady města,  finančního výboru
či  o pozemcích v majetku Řádu dominikánů. (pš)
* Sběr nebezpečného odpadu se v Řevnicích
koná 13. října od 9.00 do 12.00 na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad. (pš)
* Policistům v Řevnicích se podařilo dopadnout
muže, který se vyhýbal nástupu trestu. Odsouzený
muž z Černošic byl policejní hlídkou zatčen 11.
září navečer. (pš)
* Několik vážných zranění si způsobil muž při
stavbě domu v obci Mořina. Spadl z pětimetrové
výšky a utrpěl tržnou ránu na hlavě. „Měli jsme
podezření na zlomeninu páteře, proto jsme ho ne-
chali vrtulníkem převézt do nemocnice v Moto-
le,“ řekl šéf řevnické záchranky B. Bulíček. (lup)
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Město Dobřichovice přijme

ÚŘEDNÍKA
na stavební úřad

Město Dobřichovice přijme do pracovního poměru  pracovnici nebo pracovníka 
pro stavební úřad. Hlavní součástí pracovní náplně je vedení stavebních, územních 

a kolaudačních řízení pro správní celek Dobřichovice, Karlík a Všenory 
a práce s územním plánem. Pracovištěm je Městský úřad Dobřichovice.

Podrobnosti a kvalifikační předpoklady naleznete na úřední desce města
Dobřichovice, na internetových stránkách www.dobrichovice.cz, či přímo 

u tajemníka Městského úřadu Dobřichovice Ing. Hampla na tel. 257712182.

Lhůta pro podání přihlášky: do 31. října 2007 
Předpokládaný termín nástupu: listopad 2007

Dobřichovice se zařadily mezi
málo měst, kde se nabízí nová
služba na světovém trhu - ultra-
zvuková liposukce ULTRACON-
TOUR.
Jde skutečně o celosvětovou
novinku v oblasti plastické medici-
ny a chirurgie, kde se ale nepra-
cuje s jehlou a skalpelem, ale s
ultrazvukem. Toho se nikdo nebo-
jí, a také není čeho. Jedná se o
zcela neinvazivní, nebolestivý zá-
krok na odstranění lokalizované-
ho tuku.To je to, co si každý přeje,
odstranit a upravit místo, kde nám
tukový polštář vadí a nemůžeme
se ho za žádnou cenu zbavit.
Jak ošetření probíhá? 
Technologie je založená na kom-
binované duální terapii vysoce
intenzivního fokusovaného ultra-
zvuku HIFU a ultrazvukové dre-
nážní masáži UMD.
V první fázi zákroku (HIFU) ultra-
zvuk naruší membránu (buněč-
nou stěnu) tukových buněk a ob-
sah buněk (tuk) se »vylije« do
mezibuněčného prostoru. Na po-
žadovanou lokalitu jsou apliková-
ny ultrazvukové impulsy. Klient je
vnímá jako velmi jemné, bezbo-
lestné chvění. Tato část zákroku
trvá přibližně 20 minut. Druhá
fáze ošetření (UMD) je založena
na urychlení metabolického pro-
cesu prostřednictvím zesílené
lymfodrenáže. Tuk »vylitý« do me-
zibuněčného prostoru je transpor-
tován k metabolickému zpracová-
ní a posléze je z organismu přiro-
zenou cestou vyloučen. Na tělo

klienta jsou připevněny ultrazvu-
kové sondy, které provádějí počí-
tačem řízenou ultrazvukovou dre-

nážní masáž. U některých pacien-
tů je vhodné pro zlepšení kvality
kůže (zpevnění povolené pokožky
a odstranění celulitidy) doplnit
fyzikální lymfodrenáž v druhé fázi
ošetření lymfodrenáží mechanic-
kou, prováděnou pomocí přístroje
LPG Cellu M6, případně obě dre-
nážní metody kombinovat. Lidově
řečeno, dochází k rozpuštění ulo-
ženého tuku a následně jeho od-
plavení z problematických partií.

Jaké výsledky lze očekávat? 
Výsledky zákroku jsou v porovná-
ní s tumescenční liposukcí srov-

natelné co do objemu úbytku tu-
kové vrstvy, co do rovnoměrnosti
dokonce lepší. V porovnání s kos-
metickými neinvazivními metoda-
mi např. s elektrolipolýzou jsou
nesrovnatelné, jelikož na rozdíl od
jiných neinvazivních metod ultra-
zvuková liposukce tukovou tkáň
odstraňuje. Nezanedbatelný je i
zdravotní efekt ošetření. Lymfo-
drenáž uvolní »ucpané« lymfatic-
ké cesty, a tím umožní nejen od-

plavení »rozpuštěného« tuku, ale
i usazených škodlivin z organis-
mu. Zprůchodněný lymfatický
oběh navíc urychlí metabolismus,
takže se pacient »cítí lépe«. Poža-
dovaného výsledku ztráty 3-5 ob-
vodových cm dosahujeme sérií 3-
6 ošetření opakovaných po při-
bližně jednom týdnu. Jsou doku-
mentovány i úbytky 18 cm, proces
je samozřejmě individuální.
S jakou cenou je třeba počítat? 
Ceny jsou různé. V kosmetickém
salonu v Dobřichovicích jsou nyní
zaváděcí ceny první ošetření
3500 Kč za první zákrok, další zá-
kroky 2500 Kč. Tak pokud se roz-
hodnete, neváhejte dlouho. Na
pražských klinikách se cena po-
hybuje kolem 5000 Kč za zákrok.
Kde se objednat? 
Na tento zákrok se můžete ob-
jednat v kosmetickém salonu
Martiny Janoušové v Dobřicho-
vicích: www.kosmetika.webgar-
den.cz 
Objednávky na telefonu 777 110
398, informace 603 172 875. V
Řevnicích budeme tento zákrok
provádět v salonu Klára.

TIP NA DÁREK K VÁNOCŮM 
V listopadu budou v kosmetic-
kém salonu připraveny dárkové
poukázky pro vaše blízké, které
budete chtít obdarovat touto
službou. Radost budete mít vy,
jak máte půvabnou štíhlou
partnerku, i ona, která si uvědo-
mí, jak má pozorného muže.
Těšíme se na Vás!

Ilustrační foto ARCHIV

Nová služba v Dobřichovicích: Liposukce
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Václavův život se dotýká našeho kraje
KE SVĚTCI ZAVRAŽDĚNÉMU V BOLESLAVI 28. ZÁŘÍ SE UTÍKÁ NÁŠ NÁROD VŽDY, KDYŽ JE MU NEJHŮŘ

V pátek 28. září budeme státním
svátkem a církevními slavnostmi po
celé zemi oslavovat památku patrona
českého národa svatého Václava.
Václavův život se přímo dotýká na-
šeho kraje. Václav byl vnukem svaté
Ludmily, která sama mučednicky ze-
mřela na nedalekém Tetíně 15. září
921. Václavova babička dala vnuko-
vi to nejdůležitější: vzdělání a roz-
hled, lásku a – víru.
Ludmila, žena mocného českého
knížete Bořivoje, žila v době, kdy
křesťanství teprve zapouštělo kořeny.
Na Moravě přijal v roce 874 Ludmi-
lin manžel křest z rukou svatého mi-
sionáře Metoděje. Ludmila byla po-
křtěna až moravskou (staroslověn-
skou) misií kněze Kaicha, jež našla
útočiště na Levém Hradci u Prahy.
V drsném prostředí bojových družin
se ocitá skutečná křesťanka Ludmila
i její věřící vnuk. Václav má obdivu-
hodné vzdělání. Zná jak Cyrilo-Me-
todějskou staroslověnštinu, tak řečti-
nu i latinu. To bylo srovnatelné snad
až s Karlem IV. Není to jednoduché
žít jinak než okolní svět s jeho »zá-
bavou« a politikou. V kronikách jsou
zaznamenány výtky jeho okolí typu
„je zkažen od kněží a učiněn jako
mnich«. Vytýkali mu neúčast na pit-
kách družiny… Odcizení svým vrs-

tevníkům, žití v duchovní izolaci se
svou vírou a ideály, už to samo je
mučednictví (dí sv. Augustin). Tato
zkušenost je blízká každému, kdo ži-
je podle evangelia Ježíše Krista. V
každé době.

Politická situace tehdy nebyla jedno-
duchá, byla pod stálým tlakem sou-
sedů. Takovou zemi roku 925 Václav
převzal po své energické matce Dra-
homíře, která patrně sama stála za
vraždou svaté Ludmily… Smrt Vác-

lavovy babičky zanechala těžké sto-
py i na vztahu matky a syna. Smut-
ným faktem je, že sám kníže Václav
se stal obětí vnitropolitického sporu
»v rodině«. Byl úkladně zavražděn
při návratu ze mše sv. u dveří koste-
la ve Staré Boleslavi v pondělí 28.
září 929 (935).
Úcta ke svatému Václavu je patrná
již za dalšího světce a mučedníka bi-
skupa sv. Vojtěcha Slavníkovce (ze-
mřel v Prusku roku 997). Rozvíjí se
plně za Karla IV. Svatováclavská ko-
runa s křížem se stává symbolem
českých králů. Hymnou tehdejších
českých zemí je známý chorál Svatý
Václave… K Václavovi se utíká náš
národ vždy, když je mu nejhůř. U
jeho sochy se také děje vše, co má
podstatný vliv na život naší země.
Dodnes. Mysleme na něj i my.
Na Václavovi se naplnilo slovo z
evangelia: „Amen, pravím vám, kdo
slyší mé slovo a věří tomu, který mě
poslal, má život věčný a nepodléhá
soudu, ale přešel již ze smrti do živo-
ta.“           Martin SKOČDOPOLE, 

husitský jáhen, Řevnice

Český podzim je
spojen s posvícením
Jaké počasí v září, tak i v březnu se
vydaří, ozve li se v září hrom, bude
zavát každý strom. Je-li o Michalu
jasná noc, zvěstuje to zimy moc.
Astronomický podzim nastává. Za-
čátek září přinesl chmurné a stude-
né dny, nad okolními vesnicemi z ne-
jednoho komínu stoupal dým. Pod-
zim s sebou kromě hýření barev, ve-
selého poletování listí a sklizně úro-
dy nejednomu přináší smutné dušev-
ní stavy. Brzy se stmívá, den je krat-
ší a  ráno se nám nechce z postele.
Také poviností je daleko více a letní
sluníčko už nám tolik nedobíjí bater-
ky. Vše se začíná připravovat na zi-
mu, a s ní přichází i čas, kdy se
všechno a všichni stahují do sebe,
čas, kdy dochází k celkovému ztiše-
ní, v dnešní hlučné době tolik pot-
řebnému. Září je měsícem sklizně,
dobou děkování za úrodu a podzim-
ních slavností. To je bohužel záleži-
tost, kterou dnešní generace tolik
postrádá »svěcení času«. Povyšová-
ní obyčejného na neobyčejné, a tím
si činit život krásnější a některé dny
slavnostnější. V české tradici je pod-
zim spojen s posvícením, na Moravě
s hody, kdy lidé oslavují štastnou sk-
lizeň a konec tvrdých zemědělských
prací, o nichž si v dnešním instantně
industriálním světě můžeme nechat
leda vyprávět. Na posvícení se lidé
dlouho připravovali a brali ho jako
něco výjimečného. Dnes lze za něco
výjimečného pokládat, sejde-li se
celá rodina u jednoho stolu k obědu. 
V září  lze oslavit dva  tradiční svát-
ky našich předků - Svatého Václava,
patrona České země, a Svatého Mi-
chala, který je  z nejvyšších  archan-
dělů, ochráncem proti zlu. A pokud
by se vám nechtělo s přáteli slavit
staré svátky, nechte se dětmi zlákat k
výrobě všecho možného z podzim-
ních přírodnin, dejte se jimi vést do
pohádkově bezstarostného světa,
kde nic není nemožné (a kde neexis-
tují složenky ani nezaplacené faktu-
ry)! Slavnostní dny podzimní přeje
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

V minulých týdnech mi naše média dala nálepku »rebe-
la« a snad stokrát položila otázku, zda podpořím vládní
reformní balík. Přitom mi však poskytla poměrně málo
prostoru na vysvětlení mého stanoviska. Protože stojím o
to, aby mi naši občané a voliči správně rozuměli, chtěl
bych k tomu pár slov dodat.
Zaprvé chci zdůraznit, že potřebu reformy veřejných fi-
nancí jsem nikdy nezpochybňoval. Vinou vlád vedených
sociální demokracií má totiž Česká republika již pováž-
livě vysoký veřejný dluh. Socialisti tím vlastně »berou
chudým a dávají bohatým«, tedy praktikují politiku ob-
ráceného Jánošíka, a to již dnes a nyní. Jestliže totiž již
dnes je tzv. dluhová služba (tj. placení úroků ze státního
dluhu) pátou největší položkou státního rozpočtu a činí
více než čtyřicet miliard korun ročně, reálně tím ukraju-
jí z koláče, který je možno rozdělit potřebným. Každý si
může spočítat, kolik tisíc nemocnic a škol, kolik milionů
vozíčků a dalších potřeb pro slabé a postižené se proto
nepostaví a nepořídí.
Přesto jsem spolu s dalšími kolegy uplatnil výhrady a po-
žadoval změny návrhu. Jistě ne proto (jak nám stále ně-
kdo podsouvá), že bych si přál rozvířit vnitrostranické
spory. Zdůvodnění je obsaženo v oné výše uvedené větě.
My jsme skutečně 1) uplatnili výhrady. ODS je stranou,
která vždy obhajovala demokratické principy, a proto
jsme požadovali, aby byl návrh projednán s poslanci a

aby jejich námitky byly brány v úvahu. Sněmovna není
»spartakiáda« a bez respektu k základním demokratic-
kým postupům by ODS klesla na úroveň socialistů povin-
ně odevzdávajících hlasovací lístky při tajné volbě. A my
jsme také 2) požadovali změny, které by konkrétní podo-
bu návrhu přiblížily programu ODS a klíčovým slibům,
které jsme dali našim voličům. To se nakonec díky půso-
bení parlamentní reformní platformy, jejímž členem jsem
se spolu s dalšími sedmi poslanci ODS stal, podařilo.
Díky nim dojde v roce 2009 k dalšímu (v původním návr-
hu neobsaženému) snížení daní. Navíc jsme získali slib
předsedy vlády a koaličních partnerů, že do poloviny ro-
ku 2008 bude upravena i sleva na dani pro rok 2009. Spl-
níme tedy slib, že na daňové reformě nikdo neprodělá.
Více nebylo za daných okolností možno dosáhnout, po-
kud jsem nechtěl ohrozit soudržnost vládní koalice, způ-
sobit další politické otřesy a ohrozit znovuzvolení Václa-
va Klause prezidentem. A to jsem přesto, že mi to mnozí
podsouvali, rozhodně nechtěl, jak myslím moje závěreč-
né hlasování pro reformu nakonec dokazuje. Jiné důvo-
dy jsem neměl a narážky na to, že jsme snad byli pod-
placeni nebo nějak zastrašeni, mě urážejí. Mou nejvyšší
prioritou a jedinými hledisky jsou totiž práce pro obča-
ny a udržení důvěryhodnosti demokratické pravice, jíž
považuji pro naši zemi za zásadní.      Jan SCHWIPPEL,

poslanec Parlamentu ČR, Zadní Třebaň

O týden později, ale zato s plnou pa-
rádou, začal v liteňské škole nový
školní rok. Shromáždili jsme se před
školou, a protože nám počasí přálo,
konal se úvodní ceremoniál venku. 
Po projevu paní ředitelky se několika
větami představil R. Dolejš, posla-
nec Parlamentu ČR, který má velkou
zásluhu na přestavbě naší školy. Po-
máhal zajistit dotaci, bez níž bychom
asi školu do pořádku nedali. Na zá-
věr promluvil i pan starosta  a upo-
zornil, že práce ještě u konce nejsou,
chybí některé nátěry a obložení cho-
deb. Během následujících dnů by
mělo být všechno dokončeno.

Slavnostní přestřižení pásky se ujal
poslanec Dolejš. Před dveřmi se vy-
tvořil hlouček a lup, páska byla pře-
střižena. Je vidět, že většina zúčast-
něných nemá v tomto dostatečnou
praxi. Žádné úsměvy pro fotografy,
žádná gestikulace, že tedy právě teď
stříhám, jak to známe z médií. 
Otevřená škola lákala k návštěvě i
rodiče, všichni si prohlédli nové
dlažby, obložení, sociální zařízení a
další novinky. Celé pondělní odpo-
ledne  prvního školního dne si mohli
zájemci školu projít, zavzpomínat,
jaké to bylo dřív. Doufáme, že byli
příjemně překvapeni.

A jak proběhl první školní den ve tří-
dách?  Především rychle a stručně, k
velké radosti dětí. Přivítání, infor-
mace, blesková prohlídka se struč-
nou instruktáží, a pak už škola patři-
la kolaudační komisi. Od úterý slou-
ží nám, žákům i učitelům a zaměst-
nancům. Je na nás, abychom si nové
prostředí chránili a pečovali o něj.
Vítáme mezi námi nové spolužáky,
prvňáčky a přejeme jim samé dobré
zážitky. Letos je jich šestnáct - osm
kluků, osm  holek. Přejeme si, ať se
jim daří a chodí do školy (alespoň
trochu) rádi. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

TETÍN. Starobylý Tetín je spjat se životem svatého Václava.     Foto ARCHIV

Pomohl jsem prosadit nižší daně!
»REBELUJÍCÍ« POSLANEC JAN SCHWIPPEL VYSVĚTLUJE SVŮJ POSTOJ K REFORMĚ

Školní rok jsme zahájili s plnou parádou
OTEVŘENÉ DVEŘE LITEŇSKÉ ŠKOLY LÁKALY K NÁVŠTĚVĚ I RODIČE…
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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 

Naše noviny vám nabízejí

NOC NA
KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který nastudovali

amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na desce jsou
skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp sluší sólo, Hoja hoj...

Zpívají Pavel Vítek, Pavla Švédová, Jan Rosák, Roman Tichý, 
Štěpán Rak, Karel Král, Alexandr Skutil, Jiří Cicvárek, Simona

Hauerlandová, Miroslav Kus a sbor. Cena 200 Kč

DVD se záznamem premiéry na nádvoří dobřichovického zámku 4. 8.
2006. Délka 112 minut, cena 250 Kč.

DVD se záznamem představení hraného 2. 6. 2007 v Karlštejně 
- na louce u mostu. Délka 106 minut, cena 250 Kč. NOVINKA!!!

***
CD, DVD i VHS 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

Hledám osobu,
která by se mnou 1x týdně zopakovala 

francouzskou konverzaci - úroveň středně pokroči-
lí. Řevnice a okolí. Čas, cena a místo domluvou.

Tel.: 739 610 772

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.

Otevřeno denně od 7 do 20.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Vítěz překonal rekord trati
V ČERNOŠICÍCH SE ZÁVODILO NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH

Černošice - Milovníci jízdy na ko-
lečkových bruslích si dali dostave-
níčko 8. září v Černošicích. Město
pro ně připravilo in-line odpoled-
ne, v jehož rámci se jela časovka
jednotlivců nazvaná Černošická
míle. 
Do časovky se přihlásilo šedesát tři
závodníků. Nechyběli mezi nimi
bruslaři z absolutní české špičky, na-
příklad mistr republiky v in-line ma-
ratonu Matěj Krupka nebo Petr
Lochman. Toho pořadatelé požádali,
aby jako předjezdec stanovil základ-
ní rekord trati. Čerstvě vytvořený
rekord časem 2.19.10 byl poté v ča-
sovce překonán hned dvakrát, a to
Pavlem Krobem (2.18.72) a vítězem
Matějem Krupkou. Ten se vřítil do
cíle v čase 2.12.34. V kategorii žen
zvítězila časem 2.40.55 Nikola
Kubelková. 
Vítězové obdrželi od starosty města
Aleše Rádla poukázku na nákup in-
line výbavy v hodnotě 3000 Kč. V
dětské kategorii nebyl čas rozhodují-
cí, a proto všichni účastníci dostali
sladkou odměnu. 
Hned 1. ročník Černošické míle se
vydařil nejen poměrně širokým star-
tovním polem a mohutnou diváckou
kulisou, ale především hojnou účastí
těch milovníků in-line bruslení, kteří
si na závodní trať přišli jen tak volně
zajezdit a zasportovat si. 

Pavel BLAŽENÍN

Řevnice - Další mistrovské zápasy
odehráli druholigoví řevničtí »ná-
rodní« házenkáři.
O víkendu 8. - 9. září jsme hostili
dva nevyzpytatelné soupeře. Značně
omlazené Nezvěstice nám již minulý
rok předvedly, jak s námi umí zatočit
a Ejpovice mají stále přehnané ambi-
ce na lepší zítří, které věští na zákla-
dě dobře hrající obrany.
Řevnice - Nezvěstice  21:21 (11:9)
Sestava a branky: Zelený, Jandus-
Leinweber, Knajfl, Parkán- Bělo-
hlávek 8, Zavadil 6, Knýbel 5, Er-
hart 1, Hartmann 1, Dlouhý
Po zkušenostech z minulého ročníku
jsme opět očekávali gólovou pře-
střelku. Dlouho nám trvalo se od
hostí střelecky odpoutat. To se nám
podařilo na začátku druhého poloča-
su, kdy jsme vedli 16:11. To ale na
bojovného ducha soupeře nestačilo -
po pár našich chybách srovnal. 
V neděli k nám přijel ejpovický tým,
jenž v sobotu porazil trápícího se no-
váčka z pražských Spojů. Hosté si
neustále stěžovali na rozhodčího,
ačkoliv ten proti nám nařídil 4 poku-
tové hody a proti hostům žádný.

Řevnice - Ejpovice  18:16 (10:9)
Sestava a branky: Zelený, Jandus-
Leinweber, Knajfl, Parkán, Hart-
mann - Zavadil 8, Sviták 6, Hart-
mann 3, Bělohlávek 1, Erhart,
Dlouhý

V sobotu 15. září jsme jeli na hřiště
Litohlav, které v loňské sezóně ztra-
tily na domácím písku pouze dva bo-
dy za dvě remízy. Jednu remízu jsme
u nich udělali my při skóre 22:22.
Průběh zápasu byl letos podobný a s
nachlup stejným výsledkem.
Litohlavy – Řevnice  22:22 (10:10)
Sestava a branky: Zelený, Jandus-
Knajfl, Kokeš, Hartmann P.,
Smrčka- Zavadil 11, Smetana 6,
Knýbel 3, Sviták 2, Hartmann J.
Nevím jak popsat již čtvrtou remízu
z pěti kol. Byl to velmi vyrovnaný
zápas od začátku do konce. Ačkoliv
to nevypadá, naše obrana zahrála je-
den ze svých nejlepších zápasů i bez
distancovaného Leinwebera. Zelený
v bráně několikrát zázračně vyrazil a
skvěle záplatoval nedorozumění v
obraně. Útok se zpočátku zápasu ne-
dokázal prosadit přes silově hrající
obranu. Postupem času však donutil
domácí k chybám. Do poločasu jsme
dokázali srovnat skóre a přiměli
domácího trenéra ke změnám v ob-
raně. Ve druhém poločase jsme zís-
kali převahu a dokázali se dostat na
výhodný stav 19:17. Bohužel po
dvou neproměněných tutovkách
jsme domácím přepustili vedení
20:19. Naštěstí jsme se ještě dokáza-
li zvýšenou bojovností nadechnout
ke třem srovnáním stavu. Ještěže
jsou Litohlavy na tom s taktickou
disciplínou stejně jako my – na štíru. 

Pokud tedy pomineme průběh závě-
ru zápasu, s bodem musíme být spo-
kojeni. 
Béčko mužů hrálo na dobříšské
umělé trávě proti béčku Staré Hutě.
Velmi improvizovanou sestavu Sta-
rohuťáků naši muži jednoduše pře-
hráli 17:13.

V neděli čekaly dva mistráky na do-
mácím hřišti na naše mladší žáky,
kteří nejprve remizovali s Bakovem
19:19 a poté porazili žáčky Podlázek
24:12. Znovu to vypadá, že budou
naši mladší žáci svádět boj o přebor
republiky s Bakovem.

František ZAVADIL

Sokolové mají hřiště 
s umělým povrchem
Černošice - Hřiště s umělým povr-
chem vybudovali černošičtí soko-
lové u tělocvičny v centru města. 
Sobě i sportuchtivé veřejnosti tak
dali dárek k 95. výročí TJ Sokol
Černošice, jež oslaví v příštím roce.
Hřiště je víceúčelové, vhodné pro
košíkovou a tenis, dá se zde hrát i
florbal a fotbálek. 
Sportoviště stálo téměř milion ko-
run. Sokolové získali grant Středo-
českého kraje, příspěvek města i do-
taci nadace Zlatá Praha. Na pokrytí
zbytku nákladů (asi půl milionu) jim
město Černošice poskytlo bezúroč-
nou půjčku. (sj)

Fotbalistky Karlštejna 
remizovaly v Teplicích
Poberouní - Výsledky ženských
fotbalových soutěží
II. Česká fotbalová liga žen
Teplice B – Karlštejn A 1:1
Branka: Fuchsová
Trutnov – FC Liteň 4:2
Branky: Jeřábková, Smíšková
III. Česká fotbalová liga žen
Karlštejn B – Tábor 3:0
Góly: Olájošová, Bárová, Průchová 

Špunti už hrají mistráky
STŘELECKY SE DAŘÍ MARKÉTĚ HUMLOVÉ A FILIPU EDLOVI

Do Černošic se sjeli vyznavači kolečkových bruslí. Foto Stanislav JANOVSKÝ

Řevnice - Druhou zářijovou sobo-
tu začali hrát své mistrovské zápa-
sy také »Špunti« - nejmladší členo-
vé oddílu národní házené Řevnice.
Dobře se uvedli střelci Markéta
Humlová a Filip Edl, který už zazna-
menal 4 branky.
NH Řevnice (kluci)- DTJŘevnice
(dívky) 24:4 
Branky: Najman 6, Holý 6, Veselý
5, Jelínek 3, Štech 2, Szitai, Edl 
Humlová 3, Šťastná

DTJ Řevnice – Čakovice 4: 13 
Branky: Humlová
Po dobře sehraném poločase ve dru-
hém naše děvčata nestačila. 
NH Řevnice – Čakovice 18 : 8
Branky: Veselý 8, Štech 4, Jelínek
2, Holý 2, Najman, Edl
Zahráli si především ti mladší.
DTJ Řevnice – Čakovice  1 : 8 
Branky: Humlová
NH Řevnice B – Čakovice B 15: 23 
Branky: Jandus 5, Sviták M.4, Ve-
selý Michal 4, Veselý Tomáš 2
Záloha podala velmi špatný výkon. 
Stará Huť B - NH Řevnice B 14 :17
Zlepšená hra v závěru utkání slavila
úspěch. Střelecky se dařilo tátovi Ve-
selému - zaznamenal 10 branek, Jan-

dus přidal 4, Holý 2, Veselý syn 2.
V neděli se hrál důležitý turnaj
mladších žáků. Na domácí půdě
jsme se moc nepředvedli. 
NH Řevnice – Bakov 19 : 19
Góly: Veselý 9, Štech 6, Jelínek 4 
NH Řevnice – Podlázky 24 : 12 
Branky: Jelínek 10, Veselý 8,Holý
3, Edl 2, Derco
Tady si opět zahráli všichni a na
slabšího soupeře to stačilo. 

NH Řevnice - Spoje B 17:14
Branky  Sviták M. 8, Veselý M. 4,
Veselý T. 3, Holý 2
V utkání zahozených šancí jsme celý
zápas prohrávali, ale v závěru jsme
výsledek obrátili.
NH Řevnice - Spoje C 17 : 16 
Branky: Veselý Michal 8, Jech 5,
Sviták T. 3, Sviták M.
V tomto utání jsme naopak stále
vedli, ovšem v závěru jsme polevili a
jen tak tak uhájili vítězství.
NH Řevnice- Spoje starší žáci 11:7
Branky: Štech Jan 5, Veselý P. 4,
Jelínek, Holý 
Naši vesměs mladší žáci zahráli
velmi pěkný zápas a zaslouženě zví-
tězili.   Petr HOLÝ

Řevničtí házenkáři: Tři zápasy, dvě remízy
DRUHOLIGOVÍ BORCI SE ROZEŠLI SMÍRNĚ S NEZVĚSTICEMI I LITOHLAVY, EJPOVICE PORAZILI

Cyklisté v Poberouní
dostanou nové stezky
Poberouní – Cyklisté v dolním Po-
berouní a na Berounsku se mohou
těšit na nové cyklostezky. 
Ještě letos by měla být prodloužena
stezka Po stopách českých králů -
přibude 400 metrů trasy od lomu Al-
cazar k lávce v osadě V Kozle. Díky
výjimce vlády může být protažena
krajinou chráněnou oblastí až do
Srbska. Podle berounské městské
architektky Dana Vilhelmová se nyní
projednává s vlastníky pozemků
možnost protažení úseku ze Srbska
do Karlštejna podél řeky. Pokračo-
vání cyklostezky z Karlštejna by
podle berounského starosty Jiřího
Bessera měl zajistit mikroregion
Dolní Berounka. (pš)
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Vyloučený Kozák: stop na devět zápasů
ŘEVNIČTÍ FOTBALISTÉ ZTRATILI NA PODZIM PRVNÍ BODY - REMIZOVALI VE SLANÉM 3:3

Poberouní - Řevničtí fotbalisté po-
kračují ve spanilé jízdě krajskou
soutěží - na podzim ještě nepro-
hráli. Zdá se, že se konečně pro-
brali i trápící se borci A-týmu zad-
notřebaňského Ostrovanu.      (NN)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Řevnice A – Hradišťko 3:0
Branky: Bezpalec, Lhota, Socha
Řevnice byly po celý zápas lepším
týmem a do poločasu se prosadily
díky penaltě Bezpalce. Po změně st-
ran přišly další branky. (mák)
Slaný - Řevnice 3:3
Branky: Kalivoda, Bezpalec, Jůna
Jen jednou za zápas hosté vedli, a to
zásluhou hlavičky Kalivody 1:0. Pak
už favorit jen dotahoval, ale na víc
než na bod nedosáhl. Je to první pod-
zimní bodová ztráta. (mák)

IV. třída okresní soutěže
Měchenice B – Řevnice B 4:1
Branka Řevnic: Koštialik
Oba týmy hrály většinu utkání v de-
seti, protože za vzájemnou potyčku
šlo do sprch po jednom zástupci Mě-
chenic a Řevnic. První poločas nena-
svědčoval kanonádě, ale po změně
stran šli domácí do dvoubrankového
náskoku a až do konce zápasu drželi
otěže utkání pevně v rukou.     (mák)
Černošice B - Řevnice B 2:6
Branky: Viterna 3, Pitauer, Mayer

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Dobříš B - FK Lety 0:3 (0:0
Branky: Zdanovec 3
Třetí utkání na hřišti soupeře koneč-
ně přineslo bodový zisk. Domácí se
od prvních minut tlačili před branku
hostů. Převaha ale nepřinesla kýžený

úspěch a hosté se pomalu dostávali z
defenzívy. Ihned po přestávce se
uvolnil v pokutovém území domá-
cích Zdanovec a otevřel skóre - 0:1.
Domácí nerezignovali a vynutili si
převahu. Hosté se bránili a vyráželi
do protiútoků. V době, kdy Dobříš
stupňovala tlak, unikl v 84. minutě
Zdanovec a sólo zakončil úspěšným
zásahem - 0:2. V 87. minutě utekl
Šůra a nezištnou přihrávku našel
opět Zdanovce, který zakončil své
učinkování na hřišti hattrickem - 0:3. 

FK Lety - Nová Ves pod Pleší 2:2 
Branky: Zdanovec, Plánička
Hosté působili fotbalovějším doj-
mem, domácí nahrazovali nedosta-
tek zkušeností bojovností. Hned v
úvodu utkání se hosté dostali do
šance a z následného protiútoku šli
domácí do vedení. Hosté v 25. minu-
tě vyrovnali. Druhý poločas začal
náporem domácích. V 68. minutě po
dlouhém autovém vhozu vnikl do
trestného území hostů Plánička, kde
byl sražen a z penalty se domácí
ujali vedení - 2:1. Od této chvíle vy-
stupňovali hosté tlak. Jejich úsilí by-
lo korunováno v 86. minutě, kdy do-
mácí obrana při rohovém kopu hostů
zaspala a nechala soupeře vyrovnat -
2:2. Utkání skončilo zaslouženou
remízou. Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A - Praskolesy A 4:1
Branky OZT: Šťastný 2, Břížďala,
Görög
Konečně! Ostrovan poprvé v sezoně
naplno bodoval.  Bohužel i tentokrát
ale musel nastoupit v kombinované
sestavě a opět jeden z jeho hráčů
(Jakub Moravec) dostal červenou
kartu. Mimochodem, Kozák, který
se po dlouhém trestu na podzim vrá-
til do sestavy, si za další incident v

Újezdě nezahraje devět zápasů. O
osudu zápasu bylo rozhodnuto už do
prvního poločasu, kdy Ostrovan roz-
vlnil síť soupeře třikrát.            (mák)
OZT B - Nižbor B 6:2
Góly: Moravec 3, Görög 2,  Hruška
Dvě domácí utkání a šest bodů. Zdá
se, že Ostrovan překonal krizi a na-
víc našel nového kanonýra, mladého
Jakuba Moravce. (mák)

III. třída okresní soutěže
OZT B – Všeradice A 1:5
Branka OZT: Hruška
Ostrovanu se v domácích zápasech
proti Všeradicím většinou daří, ten-
tokrát však šlo o totální propadák.
Hosté měli celé utkání výraznou pře-
vahu a už po prvních pětačtyřiceti
minutách nebylo co řešit. Výsledek
0:4 hovoří za vše. Hruška sice na za-
čátku druhé půle snížil, ale to bylo ze
strany domácích všechno.        (mák)
OZT B - Nižbor B 2:4
Branky: Němeček, Palička

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dolní Břežany - Dobřichovice 2:1 
Branka: Rezdovič 
Hosté předváděli pohlednou kopa-
nou a byli lepší. Přesto odešli pora-
ženi. Výsledek totiž ovlivnil skan-
dální výkon domácího pomezního.
Hlavní rozhodčí pak navíc uznal do-
mácím neregulérní branku z jasného
(signalizovaného!) ofsajdu. (oma)
Dobřichovice - Sokol Čísovice 6:0 
Góly: Větrovec 4, Krajči, Rezdovič 
Na střídačce domácích naposled se-
děl úspěšný a zasloužilý trenér Petr
Klouček. Hráči mu poděkovali za
obětavou práci a věnovali mu na roz-
loučenou vysokou výhru v zápase,
jenž se změnil v exhibici. (oma) 

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže 
Karlštejn A –Vižina 3:1
Branky: Maleček, Mako, Fanta
Nový Jáchymov – Karlštejn A 3:1
Branka: Beneš

IV. třída okresní soutěže 
Karlštejn B – Vysoký Újezd 0:3
Chrustenice – Karlštejn B 2:2

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Srbsko – FC Liteň 4:1
Branka: Šindler

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
Broumy B - SK Osov  2 : 2 
Branky: Jánský, Bábíček
SK Osov - Stašov B  0 : 5

Žiželice, Řevnice - Loni čtvrté mís-
to, letos dokonce třetí vybojoval
tým mladých řevnických tenistů
na krajském přeboru přípravek.
Jde o historický úspěch a dobrou zp-
rávu, že o tenisovou budoucnost ma-
jí v LTC Řevnice postaráno. 
Letos se do soutěže přihlásilo 19 tý-
mů, finálový turnaj se hrál v Žiželi-
cích u Chlumce nad Cidlinou, kde
Řevnice našly prvního přemožitele.
V semifinále prohrály 3:6 s pozděj-
ším krajským vítězem TK Neridé.
„Chybělo mi jediné, abych byl spo-

kojen - uhrát s Neridé nějaký bod na
kurtu,“ řekl trenér Michal Mottl. Za
stavu 6:0 pro Neridé totiž soupeř po-
slední zápasy skrečoval, aby šetřil
síly. Mužstvo osmi a devítiletých
řevnických dětí hrálo ve složení Do-
minik Kischer, Antonín Štěpánek,
Daniela Švédová a Filip Zahrádka. V
boji o třetí místo rozdrtilo Hostivice
8:1 a odvezlo si domů pohár, který
oslavilo zmrzlinovým pohárem. 
„Každé z dětí bude mít pohár na tý-
den doma a pak ho uložíme v klu-
bovně,“ dodal Mottl.  Jan ŠVÉD

Mladí tenisté získali pohár
TROFEJ ŘEVNICKÉ DĚTI OSLAVILY ZMRZLINOU

Malí řevničtí tenisté s pohárem, který vybojovali na krajském přeboru pří-
pravek. Foto Jan ŠVÉD
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JASNÁ VÝHRA. Zadnotřebaňští fotbalisté (v tmavém) si doma s celkem Niž-
bora poradili přesvědčivě, vyhráli 6:2. Foto NN L. PALIČKOVÁ


