
Diváků na vinobraní ubylo
DRAŽŠÍ VSTUPNÉ I PROMĚNLIVÉ POČASÍ ČÁST NÁVŠTĚVNÍKŮ ODRADILO

Úrazy »zavinil« burčák
Karlštejn - Několikrát museli zasahovat řevničtí
záchranáři o Karlštejnském vinobraní. 
Posádka byla nejprve povolána na hrad, kde v do-
mě purkrabího omdlela dívka. V nočních hodinách
pak lékaři ošetřovali odřeniny, tržné i řezné rány,
jeden návštěvník byl převezen s vykloubeným ra-
menem do nemocnice. „Příčinou úrazů byla ve
většině případů nadměrná konzumace burčáku,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. (lup)

Školáky do Parlamentu 
poveze zvláštní autobus
Zadní Třebaň - Poslaneckou sněmovnu Parla-
mentu České republiky navštíví 11. října zad-
notřebaňští školáci. K návštěvě je pozval posla-
nec Jan Schwippel ze Zadní Třebaně. 
Děti se do Prahy velmi těší. Starší žáci se ve vlas-
tivědě učili, k čemu parlament slouží, a připravili
si otázky pro besedu. S významem navštívené ins-
tituce seznámili mladší kamarády. Tam i zpět sve-
ze děti s učitelkami zvláštní autobus. Petr MUSIL

Karlštejn – Dvakrát tolik zaplatili za vstup na
letošní karlštejnské vinobraní návštěvníci. Pod-
nikatelé i účinkující tvrdili: Poznali jsme to na
tržbách.
Ten, kdo se na letošní v pořadí už jedenácté vino-
braní vydal do Karlštejně v neděli, vydělal hned
dvakrát. Počasí bylo slunečné, teplé, zatímco v so-
botu byla zima a občas spadla i nějaká ta kapka. V
sobotu vybírali výběrčí u vstupu stokorunu, v ne-
děli o polovinu méně.
Proč bylo vstupné sobotní dvakrát tak vyšší než lo-
ni? „Nejenže je všechno dražší, ale chceme tak i
částečně regulovat počet lidí. Loni jich přišlo ko-
lem dvaceti tisíc. Větší počet už není únosný,“
uvedl starosta městyse Karlštejn Miroslav Ureš.
Podle něj není při vysokém počtu návštěvníků
mnohé atrakce dobře vidět. „Lidi z toho pak nic
nemají,“ řekl s tím, že sobotní vstupenku mohli li-
dé použít i v neděli. 
Počet příchozích byl v sobotu skutečně nižší než
loni, podle odhadu Ureše zavítalo pod hrad Karlš-
tejn kolem šesti tisíc platících diváků. Před rokem
bezmála patnáct tisíc.
Na cestě ke hradu vyhrávala dechovka či pobe-
rounský Třehusk, dětské soubory Klíček a Notičky
tentokrát chyběly. Už od nádraží lemovaly cestu ke
hradu stánky s burčákem, kterého byla oproti ji-
ným rokům hojnost – a to i červeného. Prodávala
se staročeská trdla, zabijačkové pochoutky a sýry.
Pod mostem měli rozestavěné své ležení šermíři ze
skupiny Traken, kteří zde předváděli své umění.  
Podnikatel Jiří Chyba opět uvařil tmavé pivo, které

nazval podle císaře, který tu co chvíli procházel,
Karlík. „Vždy na vinobraní uvařím dvacet litrů pro
známé,“ uvedl Chyba s tím, že o osmnáctistupňo-
vý mok je velký zájem.        (Dokončení na straně 4)
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Mladík z Trutnovska přijel
spáchat sebevraždu
Mořina - Mladý muž bez známek života byl na-
lezen minulý čtvrtek na dně lomu Velká Ame-
rika u Mořiny. S největší pravděpodobností
spáchal sebevraždu.
Příčinu smrti vyšetřuje policie. „Podle lékaře v lo-
mu ležel asi dva nebo tři dny, nejspíš byl mrtvý
hned po pádu,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. Deníky Bohemia uvedly, že muž, jehož
pohřešovala rodina, pochází z Trutnovska a do na-
šeho kraje přijel skoncovat se životem. (lup, mif) 

HRADIŠŤAN V LETECH. Na velkém koncertu, který se konal jako připomínka povodní v roce 2002, v
Letech zahrála také světoznámá cimbálovka Hradišťan. (Viz strana 3) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Čestné občanství pro Němku

Svinařský zámek poprvé

přivítal návštěvníky

a další informace

na dvanácti stranách

Čestné občanství Černošic Katherině Holzheuer a
Wolfgangu Pavlovi z německého města Gerbrunnu
předal starosta Černošic Aleš Rádl. Holzheuer i
Pavel stáli na počátku partnerství Gerbrunnu a
Černošic. Aktivně se účastní všech společných ak-
cí a jsou i organizátory vzájemných návštěv.

Text a foto Pavel BLAŽENÍN
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Zadní Třebaň - Na jaře dorazí do kin nová čes-
ká komedie František je děvkař režiséra Jana
Prušinovského. Osmadvacetiletý Prušinovský
ze Zadní Třebaně již během studia natočil
krátký film Nejlepší je pěnivá, podílel se na scé-
náři Rafťáků a asistoval Janu Hřebejkovi při
natáčení Medvídka. Toto je jeho první celove-
černí film. Hrají v něm například Josef Polá-
šek, Ela Lhotská, Leoš Noha, Martin Pechlát
nebo Petra Nesvačilová. 
Právě skončilo natáčení filmu František je děv-
kař. Jste spokojený, nebo jste měl jiné představy? 
Představoval jsem si to zhruba tak, jak to je. Vše
bylo pečlivě naplánované. Filmování je svým způ-
sobem práce jako každá jiná, při srovnání s jinými
činnostmi překvapivě vleklá až nudná. 
Jste také autorem námětu a scénáře. Jak dlouho
vám trvalo scénář napsat?
Přesně nevím, lepil jsem ho zhruba dva roky. 
Ve filmu hraje hlavní roli Josef Polášek, ještě ne-
dávno téměř neznámý herec. Znáte se dlouho? 
Známe se asi tři roky. Hrál ve dvou filmech, které
jsem natočil ve škole. 
Slyšela jsem, že jste mu psal roli přímo na tělo, je
to tak? 
Ano, to je pravda. Po natáčení jsem o tom pře-
svědčen ještě víc. 
Polášek ve filmu hraje psychiatra - sukničkáře.
Proč vás napadla zrovna tato postava? 
To je na delší povídání. Původní byla idea, že film
bude o pilotovi, který přijde domů a najde ve své
posteli cizího chlapa se svou manželkou. Nechtěl
jsem, aby ta postava byla nějak svatá, napsal jsem
to tak, že ho manželka podvádí vlastně proto, že
on ji také podvádí. A pak mě napadlo, že on by to
podvádění mohl mít jako nějakou chronickou ne-
moc. Musel jsem ale změnit povolání, protože
film s pilotem by byl hrozně drahý. 
A proč tedy zrovna psychiatr? 

Hrdinovi jsem připsal do scénáře takové vnitřní
komentáře, a když jsem si je zpětně četl, připada-
lo mi, že on se tak nějak neustále analyzuje... a od
podvedeného pilota dálkových letadel jsem se do-
stal k chronickému sukničkáři - psychiatrovi. 
Ale pozor! Film o psychiatrii vůbec není! Příběh
začíná tak, že hrdinu z psychiatrie vyhodí. Z velké
části se pak děj odehrává v autoškole, protože to
je jediné místo, kde jsou ochotni ho zaměstnat. 
Čím může film diváky zaujmout? Třeba tím, že je
to aktuální téma? 
Asi. Nevím. Film dneska vlastně už moc nepře-
kvapí. Existuje kniha, která tvrdí, že je jen dvanáct
způsobů, jak vyprávět pohádku. Ty způsoby jsou
neměnné, jenom se různě míchají dohromady. A
tenhle film není nic jiného než další variace na
něco, co už známe. Aktuální to snad je jen v tom,
jak se změnilo vnímání určitých věcí. Dřív byl
rozvedený člověk skoro ocejchovaný vyvrhel.
Dneska je rozvod dennodenní chleba. 
Rozvod je také téma, které se ve filmu objeví? 
Je. Postavu právníka z toho neustálého rozvádění
postihne nervový kolaps. Bojí se podívat na ja-
koukoli zamilovanou dvojici, protože si okamžitě

začne představovat, o čem by se pak u něj v kan-
celáři hádali. Tak chodí k psychiatrovi. 
Ve filmu hrají většinou mladší herci. Je to
záměr?
To není úplně pravda. Je to generace třicet až čty-
řicet let. Vlastně je to úplně stejná generace jako
Liška, Trojan, Vilhelmová. Jen nejsou tolik známí
a obsazovaní. Respektive oni jsou velmi obsazo-
vaní, ale ne v rolích, které mají nějakou větší důle-
žitost. Například takový Leoš Noha si při natáče-
ní úplně liboval, že konečně hraje postavu se jmé-
nem. Dosud hrál například postavy jako traktoris-
ta, pasažér autobusu, požárník 4 nebo dokonce
mrtvola na stole... Prý se tak posunul na hereckém
žebříčku, že odteď už nebude hrát role bez jména. 
Kdy se můžeme těšit na premiéru? 
Premiéra je v březnu příštího roku. 

Lucie PALIČKOVÁ

Třebaňan natočil celovečerní film
KOMEDIE FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ JANA PRUŠINOVSKÉHO BUDE MÍT PREMIÉRU V BŘEZNU PŘÍŠTÍHO ROKU

PŘI NATÁČENÍ. Režisér Jan Prušinovský (uprostřed ve světlém triku) kontroluje záběry z natáčení,
zcela vpravo představitel hlavní postavy Josef Polášek. Foto ARCHIV

Jak jistě  všichni víme, žijeme v roce 2007. Musím
se vám však přiznat, že občas o tom velice pochy-
buji. Nedávno jsem jela vlakem ze Zadní Třebaně.
Vedle mě nastupovala maminka s kočárkem. Ma-
minka byla  svědomitá, a tak měla kočárek pěkný,
stabilní s pořádnými koly, žádný kostitřas. Jenže,
ouha: uprostřed dveří kovová tyč končící přibliž-
ně v úrovni pasu dospělého člověka. Kočárek bo-
hužel nešel dovnitř. Maminka měla štěstí - za ní

šla hned paní průvodčí, a ta jí oznámila, že v tom-
to vlaku je ve všech dveřích taková zábrana.
(Napadla mě dotěrná myšlenka: Proti komu? Kdo
že se to nemá  dostat do vlaku? Kočárky a vozíč-
ky postižených?) Že tedy do tohoto vlaku se prostě
nedostane, leda by kočárek (jistě vážící několik
kilo a dětátko v něm také) zvedla a přehodila přes
tu tyč. Ovšem s její pomocí počítat nemůže, paní
tu není od toho, aby zvedala kočárky a přehazo-
vala je přes kovové tyče. 
Tak jsme tedy s maminkou kočárek zvedly do výše
prsou a jaly se jej přehazovat. Sice střecha silně
drhla o vrch posuvných dveří, a dětátku se to zjev-
ně nelíbilo, ale nakonec jsme kočárek do vlaku
dostaly (další vlak jel až za hodinu a maminka
spěchala k lékaři). Ještě, že maminka jela jen do
Řevnic, kde jsme akrobaticko-kaskadérský počin
za užaslého sledování nastupujících zopakovaly. 
Nevíte náhodou, kdy vláda opět chystá zdražení
jízdného?  Za ty služby přece, to musí každý po-
chopit...     Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Milé 
MIŠULCE »UŠMUDLANÉ«

z Vráže
přeje k narozeninám úžasně voňavou 

bublinkovou bahenní lázeň
kámoška Evelína a spol. 

P. S.: Bublá na adrese: Kapradí 27, Brdy   
Žínky připravím - spolehni se!  

Proti komu jsou ve vlacích zábrany?
KTERAK SE OBYČEJNÝ ČLOVĚK V ROCE 2007 NESTAČÍ V ČESKU DIVIT

Kéž by všechny policejní 
akce byly vyřešeny tak rychle!
Při procházce jsem našel velkou tašku, kterou ně-
kdo ukradl, vybral, co potřeboval, v tomto přípa-
dě peníze, a odhodil. V té velké tašce  byla další
malá kabelka, peněženka a v ní dost cenné záleži-
tosti i  doklady. 
Zavolal jsem nejprve obecní policii, kde ten den
sloužil pan Mottl a  pan Čujan. Okamžitě zajistili
místo nálezu a začala akce. Telefonovali na všech-
ny možné instituce i na soukromá místa. Potom
ještě přivolali státní policii, kde měl službu pan
Vávra. A já se nestačil divit. Během snad dvou ho-
din našli okradenou paní, která bydlí mimo okres
Beroun a ukradené věci jí dokonce osobně odevz-
dali. Měla prý velkou  radost. A mně nezbývá než
si přát, aby všechny policejní akce byly  vyřešeny
tak rychle. Alexandr PAVLIŠEN, Karlštejn

Chovejme se ke svému tělu 
alespoň jako ke svému autu!
Člověk míní, ale Pánbůh mění. O letošním létě
jsem měl úplně jiné představy. Nechci psát, co
jsem prožil, ani kritizovat oficiální lékařskou vědu
či fungování nemocnic - o tom snad jindy. Nechci
mluvit ani o osudech lidí, které jsem měl možnost
vidět hodně zblízka. Zaujal mě spíše jejich přístup
k sobě samým. 
Plynuly týdny a já dostal velkou šanci o všem pře-
mýšlet. Dnešní svět je plný boje. Kariéra, boj o
nižší ceny v supermarketech, boj o lepší místo a
vyšší plat. Vrcholem pak boj s vlastním tělem. 
Ježily se mi vlasy, když mi říkali: Bojujte! 
S kým, ptal jsem se: S vlastním tělem? Ne! S
nemocí. Ale nemoc je přece jen signál těla, že ně-
co dělám špatně. Stačí s tělem spolupracovat a
bude lépe. Tělo řekne: Dobrá zkusíme to ještě jed-
nou. Ale lidé raději s tělem bojují. Říci: Doktore,
dejte mi nějaké prášky! je snadnější, než se zamy-
slet a něco změnit. Zdá se nám, že je stále něco
potřeba nutně udělat, co se nedá odložit, co nepo-
čká. To, co si většina z nás troufne ke svému tělu,
to si například ke svému autu nedovolí. Nikdo ne-
řekne, při pohledu na svítící červenou kontrolku:
To je dobrý, to dojedeš! 
Chovejme se tedy ke svému tělu alespoň tak, jako
ke svému autu. Vyplatí se to. Jinak se také může
stát, že se tělo rozhodne: Vždyť já tady nemusím
být!  Hezké podzimní dny. Josef KOZÁK
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»Na mostě« zazpíval Bendl i Vítek 
VELKÝ KONCERT, KTERÝ SE KONAL V LETECH, PŘIPOMNĚL KATASTROFÁLNÍ ZÁPLAVY V ROCE 2002

Lety - Velkolepý Koncert na mostě
se konal v den svátku svatého Vác-
lava v Letech. Jako vzpomínku na
ničivé povodně v roce 2002 jej us-
pořádaly Naše noviny, Obecní
úřad Lety a středočeský hejtman
Petr Bendl. 
Během odpoledne vystoupili vedle
místních souborů také známí umělci
v čele s kapelou Hradišťan. Koncer-
tem provázeli herečka příbramského
divadla Debora Štolbová a senátor
Jiří Oberfalzer. 
Většinu koncertu symbolicky prová-

zel drobný déšť nebo mrholení, chví-
li dokonce liják, diváky však ani po-
časí neodradilo, neboť bylo stále co
poslouchat. O hudební zahájení se
postarala poberounská hudební sku-
pina Třehusk, hned po ní vystoupily
řevnické Notičky. Oběma souborům
ovšem počasí přálo - sluníčko svítilo
ostošest.
Pak zněly okolím písně moravské
cimbálovky Hradišťan; ten zahrál i
proslulou píseň Modlitba za vodu.
„Ještě nikdy jsem je neslyšela naži-
vo. Při té hudbě mi jde mráz po zá-

dech,“ přiznala mladá maminka s
kočárkem. Stejně jako ostatní si poté
poslechla dvě písničky Pavla Vítka a
skvělé písničky Jaroslava Ježka v
podání kytarového virtuóza Jana
Matěje Raka. Se zpožděním začal
hrát dětský folklorní soubor Mod-
řenec z Prahy a trampská kapela
Vlak na Dobříš. 
Mezi hudební produkcí byla předána
Cena Našich novin osobnosti pobe-
rounského kraje, jejíž vítězkou se
stala Jana Červená z Řevnic. Kytici a
cenu jí osobně předali majitel firmy

K+V Petr Kozák a hejtman Petr
Bendl, který vzápětí předvedl, jak
umí hrát na kytaru a zpívat vlastní
písničky. K večeru vystoupily další
kapely - country soubor Kapičky z
Karlštejna, Harry Band a známí
Greenhorns v čele s Janem Vyčíta-
lem. Koncert zakončil rockový Or-
kus z Řevnic.   
Návštěvníci, kterých i přes nepřízeň
počasí dorazila tisícovka, si mohli
během odpoledne prohlédnout také
záchranářskou techniku.   

Lucie PALIČKOVÁ

Peněžní odměnu dám
na opravy kostela…
Krátce poté, co se stala letošní
laureátkou Ceny Našich novin -
Ceny Arnošta Tučka poslala Jana
Červená redakci dopis, který pře-
tiskujeme. (NN)
Milá redakční rado,
děkuji srdečně za udělení Ceny
Našich novin – Ceny Arnošta Tučka
2007. Tato cena však nepatří jen mě,
nýbrž celé naší rodině, protože bez
jejich spolupráce by to zkrátka
nešlo. Ten, kdo sedí na kozlíku a je-
de na jakoukoliv akci – to je jen po-
věstná třešnička na dortu. (Nebo
špička ledovce?)
Musím však také přiznat, že jste mě
zaskočili, protože na rozdíl od ostat-
ních nominovaných je naše role vla-
stně pasivní – žádné akce nevymýš-
líme a nepořádáme, jen jedeme, kam
je potřeba. Že přitom můžeme pre-
zentovat naše koně pro potěšení dětí
i dospělých, působí radost i nám.
Také bych ráda připomněla, že ač-
koliv v Řevnicích žiji už téměř 25 let,
jsem stále občankou Osova a jsem
na to patřičně hrdá. Peněžní odmě-
nou bych ráda přispěla na konto op-
rav tamního barokního kostela za-
svěceného sv. Janu Křtiteli.
Ještě jednou děkuji a všem čtenářům
Našich novin přeji zdraví a radost ze
života. Se srdečným pozdravem

Jana ČERVENÁ, Řevnice

Lety - Cenu Našich novin
za rok 2007 získala Jana
ČERVENÁ z Řevnic.
Převzala ji z rukou hejt-
mana Petra Bendla 28.
září během velkého Kon-
certu na mostě v Letech.
Červená si cenu zaslouži-
la za pomoc při organi-
zování kulturních akcí,
se svým povozem a koň-
mi jela v průvodu Karla
IV. z Prahy na Karlštejn,
pomáhala při divadel-
ních představeních, ma-
sopustu nebo májích. 
Cena NN je určena lidem,
kteří se nezištně snaží o
povznesení a propagaci
našeho kraje, vedou krouž-
ky, pomáhají jiným, orga-
nizují akce. V minulosti
byli oceněni třeba ochotní-
ci Křivánkovi z Řevnic,
vedoucí dětských souborů
Lenka Kolářová a Ludmila
Chroustová nebo letovský
starosta Jiří Hudeček. 
Paní Červená, gratuluje-
me. Po vyhlášení Ceny
NN jste byla viditelně do-
jatá. Nečekala jste, že by-
ste mohla zvítězit? 

Vůbec ne, byla jsem moc
překvapená. Zvlášť proto,
že moje role je pasivní.
Ostatní dělají vše aktivně,
já vždy jen někam přijedu,
když mi řeknou. 
Ale to by také nedělal kaž-
dý. Vy ano...
Baví mě to, proto to všech-
no dělám. 
Jaké teď máte pocity? 
To se těžko povídá. Jsem
dojatá. Cena mě moc potě-
šila, opravdu moc. 
Na kterou z letošních akcí
vzpomínáte znejraději?
Nevím. Takové věci se ne-
dají poměřovat. V divadle
je hodně legrace, průvod
Karla IV. byl zase jedineč-
ný, na ten zážitek se nedá
zapomenout. 
Koho jste Vy osobně tipo-
vala na Cenu NN? 
Čekala jsem Říhovi, sebe
určitě ne, to mě nenapadlo. 
Chtěla byste někomu tou-
to cestou poděkovat? 
Samozřejmě, bez dětí by
se to dělat nedalo. Všem
rodinným příslušníkům
moc děkuju za pomoc. 

Lucie PALIČKOVÁ 
VÍTĚZKA. Laureátka Ceny Našich novin 2007 Jana
Červená z Řevnic. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Cena NN patří Janě Červené z Řevnic
„ČEKALA JSEM, ŽE VYHRAJÍ MANŽELÉ ŘÍHOVI,“ UVEDLA LETOŠNÍ VÍTĚZKA

ZPÍVAL HEJTMAN I STAR. Na Koncertu na mostě zazpíval středočeský hejtman Petr Bendl i popová hvězda Pavel Vítek. Foto NN L. PALIČKOVÁ



Naše noviny 20/07 KULTURA, Strana 4   

Diváků na vinobraní v Karlštejně ubylo
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Hodinu po poledni se mohutný prů-
vod v dobových kostýmech začal řa-
dit u místní vinařské stanice. V půl
druhé se pak vydal vzhůru na hrad.
„Ať žije císař!“ provolávali lidé. Tra-
dičně první kráčel velbloud, nechy-
běly desítky koní, či hadi. V kočáře
se vezla císařovna,  kastelán Jaromír
Kubů společně se starostou Mirosla-
vem Urešem a hejtmanem Petrem
Bendlem. Všichni byli v dobových
kostýmech. Po vlastních na vyso-
kých chůdách ke hradu kráčel tří-
metrový kejklíř Petr Theimer. Namí-

sto těch dole tedy zdravil lidi a děti
vyhlížející z oken. Program pokra-
čoval vystoupením na hradě.
Nedělní počasí na Karlštejn přiláka-
lo mnohem více lidí než jindy. „Řekl

bych, že je tu stejně lidí jako v sobo-
tu, což není obvyklé,“ uvedl Chyba.
Neděli si pro výlet zvolila i Věra
Hrubá z Řevnic s dcerou a vnučkou.
A nelitovala. Na cestě ke hradu si

dokonce několikrát zatančili a Ivana
Zrostlíková pořídila nový přírůstek
do rozsáhlé sbírky dětských kočárků.
Někteří podnikatelé ale s letošním
ročníkem vinobraní moc spokojení
nebyli. „Zbylo nám tak sedmdesát
litrů burčáku. To je vůbec poprvé.
Většinou docházel už v sobotu,“ při-
znal jeden z prodavačů nad cukrár-
nou. Pavla ŠVÉDOVÁ

KTERÝ JE PRAVÝ? Císař Karel IV. a jeho »dvojník« na historickém vino-
braní v Karlštejně. Foto NN L. PALIČKOVÁ

MAMA AFRICA. Koncert Mama Africa aneb Večer etnické hudby se koná
27. října od 20.30 v černošickém Club Kině. Mama Africa je společným pří-
ležitostným projektem několika muzikantů s osobním vztahem k černému
kontinentu a pro nás exotické hudbě. Do projektu jsou zapojeni kytaristé
Elvis Kititi z Konga a Shahab Tolouie z Íránu i perkusisté – Papis Nyass z
Gambie (na snímku) a Dalibor Hocko. Skupinu doplňuje mulatská tanečni-
ce. Pavel BLAŽENÍN, foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
13. 10. 18.00 SIMPSONOVI VE FILMU
20. 10. 18.00 HARRY POTTER A
FÉNIXŮV ŘÁD

KINO ŘEVNICE
10.10. 20.00  BOURNEOVO ULTIMÁTUM 
12. 10. 20.00 TAKING  
13. 10. 16.00 LOVECKÁ SEZÓNA 
13. 10. 20.00 PLANETA TEROR
17. 10. 20.00 PUSINKY
19. 10. 20.00 FAUNŮV LABYRINT
20. 10. 16.00 ZATHURA – VESMÍRNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
20. 10. 20.00 GYMPL
21. 10. 20.00 INLAND EMPIRE

KINO MÍR BEROUN
Od 8. října je kino Mír v Berouně uza-
vřeno z důvodu rekonstrukce. Znovu
otevřeno bude v prosinci.

KINO MNÍŠEK POD BRDY
13. 10. 20.00 HARRY POTTER A
FÉNIXŮV ŘÁD 
20. 10. 20.00 SIMPSONOVI VE FILMU 

CLUB KINO ČERNOŠICE
9. 10. 20.00 PUSINKY  
16. 10. 20.00 VRATNÉ LAHVE 
23. 10. 20.00 PLANETA TEROR 

Oktoberfest pořádají
také v Mokropsích
Mokropsy - Pivní slavnosti nazva-
né Černošický »Oktoberfest« se
konají 20. října na Masopustním
náměstí v Mokropsích.
„Návštěvníci se mohou těšit na ně-
kolik druhů piva, speciality české
kuchyně a spoustu zábavy při staro-
pražských písničkách poberounské
kapely Třehusk,“ uvedl vedoucí od-
boru kultury černošického městské-
ho úřadu Pavel Blaženín. Dodal, že
se hosté mohou zapojit do soutěží o
ceny- kdo nejrychleji vypije tuplák
piva, o největšího siláka při držení
dvou plných tupláků  atd. 
Černošický pivní »Oktoberfest« se
uskuteční za jakéhokoliv počasí v
zatepleném maxistanu.               (mif)

V Berouně můžete
vidět Tetínský poklad
Beroun, Tetín - Tak zvaný Tetínský
poklad bude na konci října vysta-
ven v berounském Muzeu Českého
krasu.
Na konci ledna minulého roku byl
nedaleko obce Tetín nalezen v kera-
mické nádobě unikátní soubor mincí
z 1. poloviny 13. století. Obsahoval
přes 900 kusů stříbrných platidel
známé i neznámé ražby převážně z
Německa. Poklad se archeologům
podařilo zachránit a do konce  listo-
padu jej vystaví v Muzeu Českého
krasu v Berouně.
Vernisáž výstavy se koná 27. října
od 13.00 hodin. (mif)

Tipy NN
* Říjnová taneční párty se koná
12.10. od 20 hodin v černošickém
Club Kině. (pš)
* Koncert blugrassové skupiny Mo-
nogram se uskuteční 12. října v dob-
řichovickém Fürstově sále. Začátek
je ve 20 hodin, vstupné 100 Kč.  (pš)
* Koncert duchovní hudby Jarosla-
va Konečného a pěveckého sboru se
koná 13. 10. od 17 hodin v karlic-
kém kostele. (pš)
* Kapela Vosí hnízdo zahraje 13.
října v Club Kině Černošice od
20.30. Vstupné činí 60 korun.      (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)
* Zpěváka a kytaristu z Amstero-
damu Konstantina Ruchadze i jeho
band můžete slyšet 19. 10. od 20.30
v černošickém Club Kině. Vstupné:
80 Kč. (pš)
* Country bál se v hlásnotřebaňské
Sokolovně koná 20. 10. od 20.00.
Zahraje ASC Spřáhlo, zatančí Holky
v rozpuku.  (mif)
* Radotínská kapela Pje na piff za-
hraje bigbeatové hity 20.10. v černo-
šickém Club Kině od 20.30.         (pš)
* Divadlo pro děti sehraje loutkohe-
recká společnost České televize 21.
října od 15.00 v dobřichovickém
zámku. Na programu je představení
Nebojte se strašidel. (pš)
* Kapela Bílá nemoc a jihočeský
objev roku 2006 Ticho de Pre Cupé
Band zahrají 26. 10. od 20.30 v Club
Kině Černošice. Vstupné 80 Kč. (pš)
* Fotografie ostravského rodáka
Vladimíra Ondračky z dobřichovic-
kého procesí – slavností Božího těla
jsou do konce října k vidění v dobři-
chovickém zámku. Výstava je pří-
stupná denně od 10 do 18.00. (pš)

Pod hradem jsou vystavena kouzelná svítidla
Od soboty 6. října si můžete v Galerii Královny Elišky v Karlštejně prosví-
tit podzimní šero. Majitelka galerie Blanka Hovorková-Maříková zde chystá
svou vlastní  prodejní výstavu na téma sklo. K vidění i zakoupení zde nalez-
nete zrcátka, zrcadla, svícny, lampy, lucerny, dekorace a šperky. Kouzelná
svítidla jakož i další vystavené předměty jsou tvořeny  lepenými barevnými
sklíčky tzv. technikou »Tiffany«, a zvlášť v podzimním čase, kdy se brzy stmí-
vá, dokážou navodit neopakovatelnou atmosféru v každém příbytku. 
Hovorková-Maříková. připravila nejen neobvyklou podívanou pro dospělé,
ale jako již mnohokrát  myslela i na malé návštěvníky - připravila pro ně
překvapení s dobrodružstvím. V její galerii každý malý návštěvník, který bu-
de znát odpověď na otázku: Jak se jmenuje užitá technika při výrobě vysta-
vených výrobků?, dostane čarovné barevné sklíčko, přes které je možné vidět
svět v úplně jiných barvách. Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň 

V Řevnicích zahraje
a zazpívá Krobová
Řevnice - Recitál Sylvie Krobové,
která v loňském roce vydala desku
nazvanou Stín a stala se Objevem
roku mezi písničkáři, se uskuteční
21. října v řevnickém Zámečku. 
Začátek představení je v 18 hodin.
Krobová je absolventkou oboru
operní zpěv na Státní konzervatoři
Praha. Byla členkou divadelního
spolku svého otce Andreje Kroba Na
tahu, který jako jediný inscenoval v
osmdesátých letech hry Václava
Havla. Po roce 2000 začíná předsta-
vovat i vlastní tvorbou - zpívá své
šansony a balady, doprovází se při-
tom na akordeon či klavír. V Řev-
nicích už vystupovala v srpnu při za-
hájení Řevnického fotosalónu.    (pš)



Osov - Poslední zářijový týden byl 
v osovské škole ve znamení států Evropské
unie. Na středu připadl Evropský den
jazyků, kterému předcházel projekt Státy a
jejich jazyky. 
Každá třída představovala jeden stát. Jejich
úkolem bylo zjistit co nejvíce informací 
o vybraných zemích, symbolech, hlavních
městech a oblíbených sportech. Žáci se
seznámili s jazykem zemí. Celý týden děti
shromažďovaly informace, vyráběly vlajky 
a symboly, oblékaly se do barev států, ochut-
návaly tradiční jídla ve školní jídelně a ve
středu se každá třída představila na společné
prezentaci.
Prvňáčci představovali Českou republiku.
Připomněli české pohádky, historické osob-
nosti, české výrobky, sportovce a zatančili
český taneček. Žáci z druhé třídy dorazili 
z Ruska. Seznámili nás s tradicemi, zají-
mavostmi, sportem, předvedli ruštinu 
a naučili se pozdravy a zdvořilostní fráze. Na
závěr zazpívali klasickou ruskou píseň.
Třeťáci přijeli z Velké Británie. I když tato
země není členem Evropské unie, s jejím
jazykem se většina dětí už seznámila. Děti
připomněly ostatním, že zde vládne královna,

předvedly první anglická  slovíčka a zahrály si
kriket. Čtvrtá třída přicestovala 
z nedalekého Německa a přivezla auta a slad-
kosti. V jejich prezentaci byli známí sportov-
ci, zejména fotbalisté a automobiloví závodní-
ci. Nejstarší páťáci dorazili z Francie. Ve fran-
couzštině se představili, přednesli básničku 
a počítali. Seznámili nás s francouzskými
památkami, módou, kosmetikou, auty,
tradičními jídly, filmem a sportovními
soutěžemi.
Za svou prezentaci získala každá třída
hvězdičky, ze kterých pak společně vyrobili
vlajku Evropské unie. Každý žák získal ces-
tovní pas, se kterým se rozjel do jednotlivých
států, aby zde splnil tradiční sportovní disci-
plíny. V Čechách běh na lyžích, v Rusku
hokej, v Anglii kriket, v Německu střelbu na
branku a ve Francii Tour de France na
koloběžce. Za projetí všemi státy čekala na
každého sladká odměna. 
Pro všechny tak bylo určitě zajímavé seznámit
se s cizím jazykem a dozvědět se zajímavosti
o jiných státech.           Soňa KOCMANOVÁ

Školáci cestovali Evropou
KAŽDÁ TŘÍDA PREZENTOVALA ZVYKY VYBRANÉHO STÁTU
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Výstava obrazů Lenky Korberové potěšila
návštěvníky podbrdského posvícení. Expozici
doplnila i nevšední přehlídka starých
žehliček.                      Foto Radka KOČOVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 20 (92)

PROVAS,  OÚ Osov, 
SDH Osov

pořádají v sobotu 13. října 2007
od 14 hodin

DRAKIÁDU A DÌTSKOU
SPORTOVNÍ OLYMPIÁDU

* na poli v Osovci  
* za deštì na sále v restau-

raci U høištì v Osovì
Soutěže:

* o nejkrásnějšího draka vyrobeného
a kupovaného

* o nejlepší akrobatické kousky
*o nejvýše létajícího draka

* sportovní disciplíny o ceny
* zveme všechny děti z Osova i kolí

* opékání vuřtů

Lampionový průvod prošel ulicemi Vižiny a za obcí
byl připraven ohňostroj.            Foto R. KOČOVÁ   

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

Pétanque turnaj se stal
posvícenskou tradicí
Osov - Tradiční Svatováclavský turnaj 
v pétanque se konal v sobotu 29. září.
Pétanque klání bylo letos předznamenáno
hrozbou deště a tak účast koulovníkú byla
nevalná. Kromě osovských hráčů se zúčast-
nili i hostomičtí. Zatímco dřívější zarputilí
soupeři z Chlumce a Hořovic zůstali doma 
u kamen. 
To však nic neubralo na úrovni hry, neboť
byly ke zhlédnutí některé opravdu přímo
zázračné hody vyvolávající nadšené výkřiky
přihlížejících. 
Palmu vítězství si nakonec odnesla seniorská
dvojice Klimeš, Trampota. Důkaz, jakou
devizou jsou zaujetí a věkem utužené nervy,
ale také, že pétanque  může ke svému
potěšení provozovat každý a to i při jisté
opotřebovanosti tělesného aparátku. Račte si
zkusit. Příležitost se naskýtá každou neděli 
v deset hodin u osovské sokolovny. Jen při-
jeď, Kosatíku!                          A. KLIMEŠ

Třídy osovské školy představily státy
Evropské unie.             Foto S. KOCMANOVÁ

Podbrdské posvícení
nabídlo nìkolik výstav 
Podbrdy - Zábavu pro celou rodinu
připravili Obecní úřad a Sbor dobrovol-
ných hasičů Podbrdy na sobotu 29. září.
V klubovně hasičů vystavovala své obrazy
Lenka Korberová. Byla zde představena i his-
torie obce Podbrdy a výstava starých žehliček. 
Na hřišti za obecnín úřadem předvedl své
umění umělecký kovář a diváci zhlédli zpra-
cování dřeva. K poslechu i tanci hrála hudeb-
ní skupina Úžas.                                     (hoš)

OÚ a TJ Vižina pořádá  
v sobotu 27. října od 15 hodin 

Drakiádu.
Večer od 20 hodin posvícenskou

zábavu. Hraje Sortiment.

Teèkou za prùvodem
byl velkolepý ohòostroj 
Vižina - Ke dni České státnosti připravil
Obecní úřad Vižina ve čtvrtek 27. září 
lampionový průvod obcí.
K lampionovému průvodu, který vycházel 
v  podvečerních hodinách od místního hřiště,
se připojilo více jak sto dětí a jejich rodičů 
z obce i okolí.
Pouliční osvětlení zhaslo a na cestu vižinský-
mi ulicemi svítilo několik děsítek lapmpionů.
Za obcí se průvod zastavil a ke světlům
papírových ozdob se přidal velkolepý
onňostroj.                                           (hoš)
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Svinařský zámek poprvé otevřel brány
REKONSTRUOVANOU PAMÁTKU SI PŘIŠLO PROHLÉDNOUT NĚKOLIK STOVEK NÁVŠTĚVNÍKŮ

Svinaře - Rekonstruovaný zámek
ve Svinařích otevřel uplynulou
sobotu poprvé své brány veřejnos-
ti. Návštěvníci měli možnost pro-
hlédnout si vnitřní prostory zám-
ku a celé odpoledne sledovat boha-
tý kulturní program včetně kon-
certu legendární skupiny Rangers. 
Akci, které přálo i vrtkavé říjnové
počasí, společně připravili majitel
zámku Jiří Nosek a Naše noviny.  
Zájem o prohlídku zámku byl obrov-
ský. „Vůbec jsem nečekal, že přijde
tolik lidí. Samozřejmě mě to těší,“
řekl Nosek. Ten osobně prováděl re-
konstruovanými místnostmi a vyprá-
věl o současných i budoucích staveb-
ních úpravách. Přítomní se dozvědě-
li také mnohé o historii a bývalých
majitelích této venkovské rezidence,
která byla v období komunismu té-
měř zdevastována.
Někteří lidé viděli tajemného Čer-

ného muže neboli ducha svinařského
zámku, zjevujícího se s divočákem. 
Mezitím se venku hrálo a zpívalo.
Zazněly dixielandové skladby kape-
ly Tango band nebo staropražské pís-
ničky Třehusku, své umění předvedl
kejklíř a ekvilibrista pan Václav. Di-
vadelníci sehráli lehce lechtivou ko-
medii Páni, to bude jízda!, v níž s

řevnickými ochotníky exceloval také
známý herec a moderátor Jan Rosák.
Program pak vyvrcholil v podvečer,
kdy v bývalé sýpce, z které má být
jednou divadelní scéna, zahrála slav-
ná country kapela Rangers - Plavci v
čele se zpěvákem Janem Vančurou.
Několik stovek nadšených diváků si
známé písničky zpívalo s sebou.
V budoucnu by měl rekonstruovaný
svinařský zámek sloužit jako kultur-
ní a společenské centrum podbrdské-
ho kraje.   Lucie PALIČKOVÁ 

Živnostník zásobuje
nábytkem mateřinky
Vysoký Újezd – Dětský nábytek,
který vyrábí firma čerstvě zvole-
ného Živnostníka Středočeského
kraje, je možné najít takřka ve
všech mateřských školách v České
republice. „Nechybí ani v Řevni-
cích,“ řekl sedmačtyřicetiletý
podnikatel Martin Kraus z Vyso-
kého Újezdu na Berounsku. 
Kraus byl před několika dny vyhlá-
šen odbornou porotou, v níž zaseda-
jí marketingoví odborníci, ekono-
mičtí novináři, zástupci státní sprá-
vy zodpovědní za rozvoj podnikání i
představitelé partnerů, nejlepším
živnostníkem kraje. „Vyrábíme vše,
to co v domácnosti používají dospě-
lí, ale v menších velikostech,“ řekl
Kraus. Dodal, že s tímhle nápadem
přišel před osmi lety. „Našel jsem
díru na trhu,“ říká. Vyrábí pidi ku-
chyňské linky se vším všudy – od
dřezu až po mikrovlnnou troubu,
takže se na nich prckové mohou vy-
řádit. „V česku je šest tisíc školek,
řekl bych, že v každé už něco má-
me,“ odhaduje. Výrobky z Vysoké-
ho Újezdu nad Mořinou ovšem pu-
tují i do USA, Spojených arabských
emirátů, Německa či Anglie.       (pš)

Řevnice -  Představení 5+1 divná
zrzka završilo - za krásného počasí v
první podzimní den - letošní divadel-
ní sezónu řevnických ochotníků. 
„Při nedělní derniéře nás v první-
chvíli zmrazilo množství dětí, které
přišly. Naše hra pro malé moc neby-
la, ale... Konečně, zjistili jsme, že
dost dobře znají řadu výrazů, o nichž
jsme se domnívali, že je před nimi
nesmíme ani šeptat! Mnozí rodiče to
naštěstí vzali,“ řekla režisérka a au-
torka hry Michaela Šmerglová. 
S diváckým ohlasem na »zrzku« je

spokojena. „Potlesk, smích, spon-
tánní reakce publika a pochopitelně
jakékoli drby, co se rychle donesou,
vše vnímáme jako o.k. O kom se mlu-
ví - žije! Divákům děkujeme a drží-
me si palce, ať jim entuziasmus vydr-
ží. Nejvíc těm, kteří sdílejí podobný
styl humoru,“ dodala s tím, že si váží
také návštěv ochotnických kolegů z

okolí, ale i těch, co přijeli na hru až
z Českého Krumlova. „Není důležité
vyhrát, ale zahrát! Což je výhra sa-
ma o sobě,“ zmínila Šmerglová s
nadsázkou a podotkla, že oceňuje
nezištnou pomoc všech, kteří s reali-
zaci představení pomohli a... „Ani se
nedožadovali být uvedeni na plaká-
tech! A propos, méně jsem nadšená z
lidí, kteří hře škodili tím, že prá-vě
plakáty 5+1 divná zrzka strhávali a
přelepovali infem o jiných pořadech.
Šlo i o akce, do jejichž organizátorů
bych tuto nekolegialitu neřekla!
Třeba... Přelepit nás nabídkou pou-
ličního prodeje zmrzlejch krůt, no
není to kulturní šok?! Byť psali, že ty
krůty jsou mladý!“ převedla do
nevážna autorka hry své jediné roz-
hořčení. „Naštěstí měli lidé šanci se
o našich představeních dozvědět dík
mediálnímu partnerovi. Děkujeme!“
dodala ještě.       Klára HANUŠOVÁ

Předposlední zářijový víkend byl v
Litni ve znamení oslav 100. výročí
narození  světoznámé operní pěvky-
ně Jarmily Novotné. Páteční odhale-
ní busty se konalo v místním muzeu.
Autorem bronzového artefaktu je
sochař Jiří Vydra.
Oslavy pokračovaly v sobotu. V do-
poledních hodinách  se uskutečnilo v
liteňském muzeu i okolí několik akcí
na počest významného jubilea. Ob-
divovatelé slavné operní divy zasa-
dili lipku a během dopoledne uctili
památku Jarmily Novotné i malým
koncertem na její počest. 
Sobotní oslavy byly v komornějším

duchu, přesto byly důstojnou a milou
připomínkou památky pěvkyně.
V neděli maraton oslav vrcholil.
Dopoledne se konal pietní akt u
hrobky. Zúčastnili se ho členové
Společnosti Jarmily Novotné i lidé z
okolí. V muzeu byl den otevřených
dveří - rolí průvodců se ujali žáci  8.
třídy místní školy. Návštěvníci byli,
myslím, spokojeni, a dětem odpustili
sem tam nějakou nepřesnost. Poch-
valné ohlasy na netradiční průvod-
covskou službu jsme zaznamenali

především od členů společnosti přá-
tel Jarmily Novotné, kteří oceňovali
skutečnost, že mládež ve stadiu vr-
cholící puberty se dobrovolně, za-
darmo a nadto v neděli věnuje něče-
mu tak ušlechtilému. My, jejich uči-
telé, jsme na ně byli skutečně pyšní a
děkujeme jim tímto za důstojnou rep-
rezentaci. Na všechny pochvaly jsme
odpovídali úsměvem a tvrdili jsme,
že takové žáky máme vlastně všech-
ny. (I když někdy si nejsem tak jis-
tá…)       Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Návštěvníky zámkem prováděl jeho
majitel Jiří Nosek. 

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Známá kapela Rangers diváky doslova nadchla.    Foto NN L. PALIČKOVÁ

Režisérka: Diváci, díky!
OHLÉDNUTÍ ZA DIVADELNÍ HROU 5+1 DIVNÁ ZRZKA

Obdivovatelé operní divy zasadili lipku
VÍKEND VE ZNAMENÍ OSLAV STÉHO VÝROČÍ NAROZENÍ SVĚTOZNÁMÉ PĚVKYNĚ

HURÁ DO KOUTKU! Dětský koutek je od října opět otevřen v Zadní Třeba-
ni. Děti si mohou přijít pohrát každý pátek od 10 do 12 hodin do prostoru
místní knihovny. (lup) Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Pozor na auta, »jdou« po nich zloději
V ŘEVNICKÉM POLICEJNÍM OBVODU BYLA ZA JEDINÝ DEN VYKRADENA HNED TŘI VOZIDLA

Řevnice – Několik vloupání do osobních auto-
mobilů zaznamenali řevničtí policisté ve svém
obvodu. Pachatel zůstává neznámý.
Šestitisícová škoda je výsledkem vloupání do
Škody Fabia na parkovišti u dobřichovického nád-
raží 13. září. Pachatel v době mezi 7.30 a 19.00
rozbil pravé přední okno a odcizil autorádio s CD
přehrávačem za 3 tisíce korun. Na okně vznikla
majitelce z Karlíka (*1964) škoda za další 3 tisíce
korun.
Druhé rádio se ztratilo téhož dne ze staršího
Volkswagenu Golf, který parkoval u nádraží v

Řevnicích mezi 19.00 a 0.05. V této době pacha-
tel nezjištěným způsobem otevřel dveře vozidla
patřícího pětadvacetiletému muži z Řevnic, vůz
prohledal a odcizil autorádio Sony s kazetovým
přehrávačem, plynovou pistoli, pracovní doklady
a klíče od jiného auta. Rádio mělo vyklápěcí čer-
vený displej a bylo 4 roky staré, škoda na skle ani
zámku nevznikla. Celková hodnota odcizených
věcí činí 4 tisíce korun.

Autorádio z osobního automobilu zaparkovaného
u železničního přejezdu ve Všenorech se pokoušel
získat dosud neznámý zloděj. Muž ze Všenor
(*1946) uzamkl svůj Fiat Doblo v ulici U silnice
a odešel na návštěvu za železniční přejezd. Zloděj
mezitím vypáčil skleněnou výplň okna dveří spo-
lujezdce a páčením se také snažil vytáhnout z
vozu autorádio. Rádio však odolalo a pachatel z
místa utekl bez lupu. Oprava poškozeného okna,
palubní desky i poničeného rádia majitele vyjde
na 15 tisíc korun. Vilém ŠEDIVÝ

Stanislav Ježdík z Malého Chlumce se svým hou-
bařským úlovkem.             Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Houby pořád rostou, někde
na ně chodí i s kolečkem
Podbrdsko – Z bohatých úlovků se nyní mo-
hou radovat houbaři. 
„Pořád rostou, i když některé houby už jsou špat-
né,“ uvedla Marie Váňová ze Řevnic, která do lesa
na houby chodí pravidelně a má už svá vyhlédnu-
tá místa. Fakt, že je sezona v nejlepším, potvrzu-
je i předseda České mykologické společnosti Ja-
roslav Landa. Podle něj mohou být s úlovky spo-
kojeni hlavně v oblastech, kde je půda dost vlhká.
Jde zejména o jižní Čechy nebo právě Karlštejn-
sko. Že houby rostou i na Dobříšsku, potvrzují
nálezy Stanislava Ježdíka z Malého Chlumce.
„Kamarád před pár dny nasbíral plné kolečko hři-
bů,“ řekl Ježdík. (pš)

Oprávnění nemá, přesto 
si troufl řídit nákladní auto
Dobřichovice – Řidič nákladního automobilu
Hyundai byl legitimován hlídkou Policie ČR z
Řevnic u nádraží v Dobřichovicích. Řidičský
průkaz na tento druh vozidel však nevlastní a
dokonce není držitelem ani žádného jiného ři-
dičského oprávnění.
Muž (*1965) z Ratají nad Sázavou, který pře-
chodně bydlí v Dobřichovicích, byl 28. 9. zadr-
žen v ulici Tyršova a eskortován na obvodní
oddělení do Řevnic, kde mu bylo sděleno pode-
zření ze spáchání trestného činu. Případ je zpra-
cováván ve zkráceném přípravném řízení a do
konce týdne bude postoupen na Státní zastupitel-
ství k podání návrhu na obžalobu. Řidič policis-
tům vypověděl, že si je vědom, že řidičské opráv-
nění nemá a že činu lituje. (vš)

Černošice – Více než sedm tisíc lidí by si na od-
boru dopravy v Černošicích, kam spadají i ob-
ce a města kolem dolního toku Berounky, mělo
do konce roku vyměnit starý řidičský průkaz.
Je to jeden z nejvyšších počtů nevyměněných
starých řidičáků ve Středočeském kraji.  
„Zatímco ministerstvo dopravy uvádí, že nám
chybí vyměnit něco kolem 7800 průkazů, podle
nás jich zbývá vyměnit 7593,“ uvedl vedoucí od-
boru Pavel Juřica s tím, že od června do srpna vy-
měnili 4310 kusů. „Vychází to asi 359 průkazů za
týden. Pokud se situace nezmění, jsme schopni
ten počet vyměnit v termínu. I když samozřejmě
určité malé procento lidí, kteří nepřijdou, zůsta-
ne,“ sdělil. 
K poslednímu prosinci přestanou platit řidičské
průkazy vydané v letech 1964 až 1993. Vrátit ne-

bo vyměnit by si je měli i senioři. Jinak jim hrozí
pokuta až třicet tisíc korun. Zákon totiž nerozlišu-
je, zda mají v plánu ještě usednout za volant, nebo
ne. „V zákoně jasně stojí, že držitelé těchto prů-
kazů jsou povinni si doklad do konce 2007 vymě-
nit. V opačném případě se dopouští přestupku.
Pokud tak neučiní, hrozí jim dvojí postih. Na sil-
nici od policisty i na úřadě,“ uvedl pro MF DNES
mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Prá-
vě to vyvolalo mezi důchodci paniku. Juřica ale
uklidňuje. O tom, že by seniory postihovali tak
vysokou pokutou, prý většina úředníků neuvažu-
je. Přesto ale vyzývá důchodce, kteří už nebudou
řídit, aby doklady odevzdali. „Mohou buď něko-
mu dát plnou moc, nebo je poslat doporučeně s
vyjádřením, že už jezdit nebudou. Budeme je tak
moci vyřadit z kartotéky,“ řekl. Pavla ŠVÉDOVÁ

Odstavený favorit řidička
po čtyřech dnech nenašla
Černošice – O osobní automobil Škoda Favorit
přišla třiatřicetiletá motoristka z Černošic,
když ho na čtyři dny ponechala v ulici Zdeňka
Lhoty v Mokropsích. 
Majitelka vůz uzamkla u železniční zastávky Čer-
nošice-Mokropsy 14. září v osm hodin ráno a
vydala se na cesty. Když s automobilem chtěla
18. 9. v 10 hodin dopoledne odjet, našla už jen
prázdné místo. Favorit tmavě červené barvy měl
registrační značku 6 S 1 31 67 a byl vyroben v ro-
ce 1991. Na pátých dveřích byla modrá samolep-
ka koně, na několika místech byla karoserie zko-
rodovaná a současná hodnota tohoto automobilu
je 9 tisíc korun. (vš) 

Sirény se zkoušejí už pět let
Řevnice – Minulý týden uplynulo pět let od
první zkoušky sirén, které se konají vždy první
středu v měsíci. 
V pravé poledne se pošedesáté rozezněla i siréna
na řevnické základní škole. „Když v pravé poled-
ne začne houkat, většinou přerušujeme výuku,“
uvedl ředitel školy Zdeněk Košťál. „Ty dvě minu-
ty jsou hrozné. Strašně to hučí. Ale zvykli jsme si.
Nejhorší je to ve třídách hned pod střechou, není
slyšet vlastního slova,“ uvedl Košťál. 
Vedení školy se nijak o zařízení nestará, vše má v
kompetenci hasičský záchranný sbor, který rov-
něž sirénu ze svého sídla v Kladně spouští. „Cel-
kem jich z Kladna pouštíme 710,“ uvedl mluvčí
středočeských hasičů Ladislav Křivan. „Nemáme
ani na starost upozornit někoho v případě, že by
nefungovala,“ uvedl Košťál s tím, že sirénu dva-
krát do roka přijede někdo z profesionálů zkon-
trolovat. (pš)

Staré řidičáky platí do konce prosince
NA ODBORU DOPRAVY V ČERNOŠICÍCH ZBÝVÁ VYMĚNIT PŘES 7000 PRŮKAZŮ

Horolezec se zřítil ze skály
Srbsko - Z téměř desetimetrové výšky spadl v
neděli 30. září mladý muž mezi obcemi Srbsko
a Hostím. V těžko přístupném terénu ho ošet-
řovali lékaři z řevnické záchranky. 
„Mladík se zřítil, když slaňoval ze skály, měl totiž
krátké lano,“ přiblížil šéf záchranky Bořek Bu-
líček. Příjezd až k pacientovi kvůli členitosti údo-
lí Berounky nebyl možný, a tak část cesty absol-
vovala posádka pěšky. Lékař měl podezření na
úraz páteře, a protože terén nezaručoval bezpeč-
nou přepravu, byl na místo přivolán vrtulník. Pa-
cient byl převezen do nemocnice v pražském
Motole.  (lup) 

V Řevnicích budou měnit
kostky, začnou u lékárny
Řevnice - Výměnu poslední části dlažebních
kostek za asfaltový povrch chystají v Řevnicích
Středočeský kraj a Správa a údržba silnic.
Půjde o úsek přes náměstí Jiřího z Poděbrad včet-
ně křižovatky u lékárny. Práce na silnici mají trvat
dvacet šest dnů, začít se má tento týden. Oprava
bude zahájena na křižovatce u lékárny. (lup)

Odpad se bude vybírat 
v Dobřichovicích i Řevnicích
Řevnice, Dobřichovice  - Ve stejný den, v sobo-
tu 13. října, mohou obyvatelé Dobřichovic i
Řevnic odevzdat nebezpečný odpad.
V Dobřichovicích bude kontejner v sobotu přista-
ven od 9.00 do 10.00 u nádraží, od 10.00 do 11.00
před městským úřadem a od 11.00 do 12.00 před
budovou mateřské školy. V sousedních Řevnicích
se bude sběr vybírat na náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad, a to od 9.00 do 12.00 hodin. Lidé se
mohou zbavit například starých barev, ředidel,
štětců, hadrů od barev, olejů, autobaterií. Vyhodit
mohou také zářivky a výbojky, staré televizory ne-
bo jejich obrazovky, veškeré monočlánky a po-
dobné suché baterie. (pš)

Z našeho kraje
*  Setkání řevnických seniorů se uskuteční v
kavárně Modrého domečku v Řevnicích 15. 10.
od 10 hodin. (mif)
* Vstupenky na kulturní akce po celé ČR je
možné nyní zakoupit v kanceláři sdružení Dobnet
v Dobřichovicích. Tato doplňková služba byla
zřízena ve spolupráci s Ticketpro. Vstupenky na
kulturní, společenské a sportovní akce lze zakou-
pit během otevírací doby kanceláře, tj. v pondělí
13.00 - 18.00, ve středu 8.00 - 17.00 a v pátek
8.00 - 12.00.  Barbora TESAŘOVÁ
*  Zástupci černošických spolků a organizací se
při příležitosti státního svátku Dne české státnos-
ti sešli v sále černošického Clubu Kino, aby si po-
povídali, něco víc se o sobě vzájemně dozvěděli a
také se trochu společně pobavili. (pb)
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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

Nabízím brambory
k uskladnění

Salátové, odrůda Milva.

K doptání na tel. č.: 604 99 24 20. 

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 19.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Podbrdsko - Už přes rok otiskuje-
me seriál, v němž vás seznamuje-
me s »trampskou latinou«. Dnes
vám nabízíme čtení o turistickém
a trampském nářadí.                 (NN)
Po skončení tábora a vůbec letní se-
zony bývá účelné prohlédnout vyba-
vení, které nám v létě sloužilo, a co
nejdříve jej opravit. Tentokrát se vy-
hneme posezónní údržbě stanů a
spacích pytlů, jež vyžadují speciální
ošetření (včetně impregnace) a za-
měříme se na nejčastěji používané
nářadí - především nože a sekerky.    
Prvním předpokladem pro dobré
služby tohoto náčiní je slušné zachá-
zení.  I sebeostřejší nůž a sekerka se
může otupit. Dobrý nůž může sloužit
jako univerzální náčiní upotřebitelné
při jakékoliv zálesácké činnosti
(včetně kuchyně a k výrobě nejroz-
manitějších předmětů) a bývá proto
také vystaven největší zátěži. Pro
ochranu nože i sekerky je nezbytné
dobré a pevné pouzdro, které si mů-
žeme poměrně snadno vyrobit sami.
Pevné pouzdro chrání ostří, které
před nešetrným zacházením ochránit
pochopitelně nemůže. Zásadně se te-
dy nepokoušíme krájet a řezat tvrdé
materiály - kámen, kovy, nebo zabo-
dávat nůž či zasekávat sekerku do
země. Sekera ani nůž nejsou určeny
k házení a nepatří ani do ohně.  Opé-
kat  špekáček nabodnutý na noži do-

káže opravdu jen paďour. Stejně ne-
šetrné je tlouct na nůž kamenem ne-
bo sekerou - to je nejlepší způsob jak
udělat na ostří pořádné zuby. I po sp-
rávném zacházením si však každé
ostří  čas od času žadoní  o trochu
pozornosti, kapku oleje a brousek. 

Pouzdro chrání nářadí i před povětr-
nostními vlivy, hlavně deštěm. Tupé
a rezavé nářadí je jen pro zlost a při
sebevětší dovednosti s ním nic nevy-
robíme. Za největší počet úrazů ne-
může ostré nářadí, ale právě to tupé.
Vraťme se ale k úvodním řádkům:

nejdříve prohlédneme pouzdra nebo
obaly. Jejich opravu – pokud si na ni
netroufáme sami - můžeme svěřit
chápavé sestře či mamince. Z nářadí
šetrně odstraníme jemným smirko-
vým papírem (či za pomoci oleje)
rez a jestliže je ostří otupeno, na-
brousíme. Nůž na brousku, sekeru na
kotoučové brusce, což ale každý ne-
umí, a je proto lépe si dát nářadí na-
ostřit u odborníka. Vladimír ROGL

Hasiči: Z 10 000 jsme neviděli ani korunu
Sbor dobrovolných hasičů Zadní Třebaň reaguje na článek pana
poslance Jana Schwippela uveřejněný v prázdninovém vydání Na-
šich novin, ve kterém uvádí, že předal hasičům peněžitý dar v hod-
notě 10.000 Kč. Tento dar skutečně poskytnul, ale nikoliv místnímu
sboru dobrovolných hasičů, nýbrž starostovi okresu SDH Beroun.
Z této částky zadnotřebaňští hasiči neviděli ni korunu. Odpovídáme
na tento článek s nepřesnými informacemi proto, aby si naši spolu-
občané nemysleli, kdovíjak nejsme podporováni panem Janem
Schwippelem, členem poslaneckého klubu ODS.
V roce 2006 u příležitosti stého výročí založení SDH Zadní Třebaň
jsme pořádali okresní kolo soutěže mladých hasičů Plamen. Tato
akce byla financována Obecním úřadem Zadní Třebaň a SDH Zad-
ní Třebaň bez jakékoliv účasti Jana Schwippela.
Dále vás všechny srdečně zveme na posvícenskou zábavu konanou
v sobotu 13. 10. 2007 ve 20.00 ve Společenském domě v Zadní Tře-
bani. Občerstvení, tombola, hudba jsou již zajištěny.

Jiří NIKODÝM, za výbor SDH Zadní Třebaň

I sebeostřejší sekera se může otupit
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 24)

Kresba Jiří Petráček

Druhý Galavečer hvězd pro dobrou věc se usku-
tečnil 29. září  v Berouně. Jedná se o výjimečnou
charitativní akci, jejímiž pořadateli jsou Jan
Semlbauer a Michal Šůra. Výtěžek akce putuje na
konto potřebným lidem, kteří se ocitli v životní
nouzi. Po prvním ročníku, kdy se podařilo vybrat
přes devadesát tisíc korun, které byly věnovány na

Azylový dům pro matky s dětmi, provozovaný
Červeným křížem v Komunitním centru v Berou-
ně, se pořadatelé domluvili s ředitelkou Janou Ku-
čerovou na pokračování. I tentokrát byl o záštitu
požádán poslanec Jan Schwippel. 
V úvodu charitativního večera poslanec symbolic-
ky zahájil výběr dobrovolných příspěvků. Prvním
vkladem byla tisícikoruna v hotovosti a šek na
dvacet tisíc korun, které od poslance Schwippela
poputují na účet berounské pobočky Červeného
kříže. Všichni doufali, že výtěžek překročí magic-
kou stotisícovku.
Stejně jako minulý rok bylo pro návštěvníky gala-
večera připravena mnoho známých tváří. Večerem
provázela Lucie Koňaříková a Vlasta Korec a pro-
gram byl skutečně bohatý. Mezi vystupujícími byl
Standa Dolínek, Michal Michajlec, Filip Janko-
vič, Viktor Dyk, Karel Frýd,  taneční skupina EX
Praha a mnoho dalších. Na dotaz V. Korce, co
poslance z programu nejvíce »dostalo«,  odpově-
děl: „Nejkrásnější byly modelky.“ Součástí pro-
gramu totiž byla působivá módní přehlídka.
Zlatým hřebem večera bylo předání šeku oblastní
ředitelce Červeného kříže Janě Kučerové. Celko-
vá částka byla pro přítomné velkým a příjemným

překvapením - spolu s příspěvky sponzorů a part-
nerů se totiž vybralo 103.572 Kč! Kučerová podě-
kovala dárcům s tím, že peníze použije na provoz
a dovybavení Azylového domu pro matky s dětmi.
Marta El BOURNOVÁ, asistentka J. Schwippela

Na Azylový dům pro matky s dětmi se vybralo sto tisíc 
BEROUNSKOU CHARITATIVNÍ AKCI ZAŠTÍTIL ZADNOTŘEBAŇAN, POSLANEC ODS JAN SCHWIPPEL

V kroužku se děti
naučí systém Linux
Ve středu 3. října se v počítačové
učebně ZŠ Dobřichovice sešlo ne-
zvykle mnoho lidí. Za podpory tří
zástupců sdružení Dobnet se tu totiž
konala první lekce nově vzniklého
kurzu pro žáky 6. až 9.tříd s příznač-
ným názvem Mladý tučňák. 
„V kroužku se žáci mají postupně
naučit základy operačního systému
GNU/Linux,“ řekl lektor kurzu a
místopředseda rady sdružení Bohu-
mil Ruml. 
Mezi jedenadvaceti přítomnými byl
také jeden žák 3. třídy ZŠ Dobřicho-
vice a tři dospělí lidé. Nechyběl ani
učitel Syblík, který vyučuje na dob-
řichovické škole informatiku.

Michal NEŠPOR, Dobřichovice

Nabízím pronájem
bytu 2+1

v rodinném domku v Řevnicích

60 m2, dva dvoulůžkové pokoje,
kuchyň, koupelna, 

vybaveno nábytkem, internet, 
prostorná zahrada s bazénem

Kontakt: me@destil.cz 
nebo 723826957

Po velkém úspěchu z minulého roku jsme
se pro potěšení všech rozhodli zavést tra-
dici Dýňových slavností. Tato velice
zdravá pochoutka totiž získává stále více
příznivců. 
Letošní oslavy připadají na 13. října. Za
předpokladu pěkného počasí bychom vás
rádi pozvali k prostřenému stolu na kozí
louku našich přátel Ivy a Aleše Pez-
lových. Kdo bude mít chuť, může přispět
na hostinu svou dýňovou specialitkou.
Děti se zde jako obvykle nudit nebudou
(minulý rok bylo nejoblíbenější atrakcí
lov ryb v potůčku na klacek s návnadou z
fazolového lusku), připravíme několik

výtvarných aktivit a chybět nebude ani
cesta za pokladem podzimní víly, která se
občas u Pezlových zastaví na kus řeči.
Zlatým hřebem odpoledne bude dlabání
dýní a výroba veselých strašáků. Také po-
čítáme s pečením všeho možného na ote-
vřeném ohni - každému dle libosti.
Budete-li mít tedy touhu se k nám přidat
- těšíme se na vás v sobotu 13. října od
13.00 ve Vatině u Pezlových. Od viaduktu
ve Vatině označíme cestu obrázky s výje-
vy z kozího života.
(V případě špatného počasí slavnost pře-
suneme o týden.) Helena PELIKÁNOVÁ 

za mateřský spolek Broučci

Dýňová slavnost bude na louce
NA PROGRAMU JE DLABÁNÍ DÝNÍ I VÝROBA VESELÝCH STRAŠÁKŮ
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Turisté s koly vyrazili do Rakouska
ZADNOTŘEBAŇSKÁ SKUPINA VYZKOUŠELA KVALITU BURČÁKU U NEZIDERSKÉHO JEZERA

Illmitz, Rakousko - „Termální láz-
ně na maďarské straně, nebo čeká-
me v Rakousích až přestane pr-
šet?“ Tak se poránu ptala Jaro-
slava Zavadilová, iniciátorka a
spoluautorka svatováclavského
cyklistického putování zadnotře-
baňských turistů. Letos svátek sv.
Václava a čas vinobraní i burčáku
trávila část členů KČT na cestě ko-
lem Neziderského jezera.
„Termál? A lázně? Jedu!“ Volba Pav-
la Suka, byvšího náčelníka třebaň-
ských turistů rozhodla. Úžasné plav-
ky elegantně složené za zadním
sklem jeho vozu hovořily jasně o pri-
oritách.
První den byl vinou špatného počasí
ve znamení kol, ale čtyř. Auto-pro-
hlídka maďarského pohraničí se set-
kala s ohlasem, stejně jako pozdně
večerní návštěva stylové vinné res-
taurce v Illmitzu, kde byli turisté
ubytovaní. Druhý a třetí den ujeli už
za krásného, doslova letního počasí
turisté kolmo na 150 km. I když si
pár metrů pomohli na jezerním tra-
jektu. „Kolik se vypilo burčáku a
mladého vína? No comment,“ zdrá-

hal se sdělit ředitel výpravy Jan Za-
vadil. „Můžu jen říct, že všem oči-
vidně chutalo, což nebylo v těch
krásných venkovních šencích ani di-

vu,“ dodal. Cykloturisté ocenili také
přednášku potomka jedné z nejstar-
ších vinařských rodin této oblasti,
obhlídku sirných jezírek, rákosová

zátiší kolem vody a masné výrobky.
„Bylo to fajn,“ zhodnotila výlet
dvojka tradičních hostí, manželé
Tučkovi. Nížinná cykloturistika po
Rakousko-Uhersku nadchla všechny
účastníky. Ty, co odjížděli dříve, i ty,
kteří naopak dorazili mezi poslední-
mi.           Michaela ŠMERGLOVÁ

Starší žáci nehráli,
Modřanští se nesešli
Řevnice - Další zápasy mají za se-
bou i národní házenkáři hrající v
krajských soutěžích.
Řevnice B – Modřany  B 15 : 17
Branky: Sviták M.6, Jandus 5,
Veselý 3, Holý
Po špatném výkonu prohraný zápas
se slabším soupeřem, nedařilo se. 
Řevnice B – Modřany  A 12 : 21
Branky: Veselý T. 4, Jandus 4,
Veselý M. 2, Sviták M., Holý 
Zlepšený výkon ve druhém utkání
na silnějšího soupeře nestačil.
Utkání starších žáků se nehrálo, ne-
boť se domácím nepodařilo sehnat 7
kluků, kteří by nastoupili.
V neděli se hrál v pořadí druhý důle-
žitý turnaj mladších žáků. Tentokrát
v Podlázkách. Naši kluci předvedli
zlepšený výkon - i s několika Špun-
ty se jim v obou zápasech podařilo
utvořit malý náskok a ten si udržo-
vali až do konce zápasů.
NH Řevnice – Bakov 25 : 20
Veselý 11, Jelínek 7, Štech 7 
NH Řevnice – Podlázky 19 : 16
Veselý 11, Jelínek 5, Štech 2, Holý 
Opět si zahráli všichni, ale nedařilo
se ani těm zkušeným.     Petr HOLÝ

Třebaňská výprava 
zamíří na Šumavu
Zadní Třebaň, Šumava - Již dva-
nácté putování podzimní Šuma-
vou čeká příznivce turisticky ze
Zadní Třebaně na sklonku října.
Třináct pochodníků se směr jihozá-
padní pohraničí vypraví v pátek 26.
října. Vlakem dorazí do Lipky u
Vimperka, odkud poputují do jede-
náct kilometrů vzdálených Boro-
vých Lad. Druhý den je čeká nejdel-
ší trasa - přes zaniklou ves Knížecí
Pláně a podél česko-bavorské hrani-
ce půjdou do Strážného. Třetí den
ještě zvládnou deset kilometrů do
Lenory, odkud se opět vlakem vrátí
domů. (mif)

Řevnice - Poslední zářijový víkend jsme doma přiví-
tali vedoucí celek II. ligy, ambiciózní Přeštice s nejlé-
pe střílejícím útokem a s třetí nejlepší obranou. Den
poté přijel exligový Tymákov s nejlepší obranou. 
My jsme před tímto dvoukolem vládli druhým nejlépe
střílejícím útokem, ale naší obraně scházel jen jediný gól
k tomu, aby byla nejhorší. Tato utkání slibovala vyrov-
nané boje s těžko předvídatelným rozuzlením. 

NH ŘEVNICE – TJ PŘEŠTICE  22:17 (8:6)
Sestava a branky: Zelený- Leinweber, Knajfl, Hart-
mann P., Parkán- Zavadil 7, Bělohlávek 6, Hartmann
J. 4, Erhart 3, Dlouhý 2
Do prvního poločasu jsme skvěle vstoupili, když mod-
řanské trio Dlouhý, Erhart, Bělohlávek třikrát prostřelilo
brankáře hostí, který byl vystřídán. Na druhé straně se
hostům střelecky nedařilo. Stav 3:1 se držel poměrně
dlouho, neboť na druhého brankáře už se nám nedařilo.
Kryl i pokutový hod . V této fázi hry hosté na jediný útok
stáhli skóre na 5:5. Střídání útoku přineslo kýžené ovoce
- Zavadil s Hartmannem a Bělohlávkem našli recept, jak
mladého gólmana hostí překonat. Hostující útok si nao-
pak nevěděl rady s výborně chytajícím Zeleným v bran-
ce. K tomu se tentokrát přidala i obrana, která mnoho-
krát čistě odebrala hostům míč a dokonce i těm odraže-
ným šla vstříc. 
Ve druhé půli se hosté přiblížili na rozdíl jediné branky
10:9, ale od té chvíle jsme dokázali držet dvoubrankový
náskok a na každý gól soupeře jsme vzápětí odpověděli.

Hosté byli velmi nervózní a stupňovali své stížnosti na
rozhodčího (za to byli odměněni dvěma žlutými karta-
mi), na diváky i na pořadatele, ale bylo jim to málo plat-
né, rozhodčí jejich tlak ustál a my rovněž. Anketu o nej-
lepšího hráče zápasu po zásluze vyhrál náš »B« brankář
Milan Zelený.

NH ŘEVNICE – SOKOL TYMÁKOV  14:13 (8:7) 
Sestava a branky: Zelený, Jelínek- Leinweber,
Knajfl, Hartmann P., Parkán- Zavadil 7, Hartmann
J. 4, Erhart 2, Bělohlávek 1, Dlouhý, Sviták
Tymákov stojí hlavně na výkonech obětavého brankáře a
střeleckém duu Šrailů, kteří ale hrají po zraněních trochu
v útlumu. Zápas byl od začátku do konce vyrovnaný a
spíše byl koncertem obou brankářů. O dvě branky jsme
se utrhli až 6 minut před koncem (13:11). Tento stav vy-
držel čtyři minuty, kdy hosté stáhli o branku, ale minutu
a půl před koncem jsme dali vítězný gól, který hosty pře-
svědčil o jejich porážce.
Oba víkendové zápasy jsme vyhráli díky bojovným vý-
konům, během kterých jsme se vyvarovali fatálních
chyb. Základnou těchto úspěchů však byl hlavně nestár-
noucí brankář Milan Zelený.
II. liga první říjnový víkend odpočívala a teď už nás
čekají tři zápasy hrané pouze na venkovních hřištích, ale
velmi horkých: Spoje, Osek a Všenice.
V sobotu 6. října se na našem hřišti hrálo osmifinále
Českého poháru národní házené mužů. Výsledky viz st-
rana 12. František ZAVADIL

Dobřichovice – Za necelý měsíc se Dobřicho-
vičtí dočkají tří zbrusu nových dětských hřišť.
Stavební práce pokračují již třetí týden. 
„Zatím se staví v areálu Sokola. Druhé hřiště vz-
nikne v zahradě místní ZUŠ a to poslední na kři-
žovatce ulic Na Vyhlídce a Nová Cesta na Brun-
šově,“ upřesnil starosta Dobřichovic Michael
Pánek s tím, že jejich dokončení lze očekávat kon-
cem října.
Město na výstavbu hřišť získalo 1,5 milionu korun
od Nadace ČEZ, která podporuje a financuje pro-
jekty tzv. Oranžových hřišť. Dalších 180 tisíc ko-
run vybrali občané Dobřichovic ve veřejné sbírce
a kolem 150 tisíc vynesla aukce vín  pořádaná při
nedávných Vinařských slavnostech. 
„Částkou 500 dolarů přispěla také spřátelená dele-
gace z našeho družebního města Manhattan v

Kansasu,“ říká pyšně starosta Pánek.
Veřejnou sbírku iniciovaly v červnu loňského ro-
ku dvě dobřichovické občanky - ředitelka dobři-
chovické ZUŠ Barbora Pelikánová společně s uči-
telkou angličtiny na řevnické ZŠ Janou Bukačo-
vou. „To, že se nápad podařilo dovést k realizaci,
považujeme za opravdový úspěch,“ říká Pelikáno-
vá. „Když uvážíte, že iniciativa vzešla zespoda,
jedná se o skutečně podnětnou akci,“ dodává.
Obě ženy spolu s Vladimírem Bezděkem byli při-
zváni pětičlennou (výhradně mužskou) radou
města, aby dali doporučení ohledně kvality prove-
dení jednotlivých herních prvků, jejich funkčnos-
ti a použitých materiálů. „Každé hřiště bude
zaměřené na trochu odlišnou věkovou kategorii,“
popisuje Pelikánová. „Právě u Sokola by mělo
vzniknout to největší, určené pro nejstarší děti.

Tomu bude odpovídat i vybavení. Najdeme zde
například velkou lanovku či lanovou pyramidu na
lezení,“ říká Pelikánová. „Hřiště v zahradě ZUŠ
bude určeno dětem do deseti let, s menšími prvky,
bezpečnou houpačkou či opičí provazovou drá-
hou. Právě v budově ZUŠ se totiž pravidelně schá-
zí mateřské centrum Jablíčko. Hřišťátko na Brun-
šově je pro smíšený věk dětí a vzhledem k veli-
kosti místa by mělo obsahovat maximálně čtyři až
pět prvků,“ dodává. U všech tří hřišť budou  pís-
koviště chráněná sítí proti výkalům volně se pohy-
bujících zvířat a také lavičky pro rodiče dětí.  
Bylo osloveno 15 firem a při posouzení ceny, kva-
lity a celkového funkčního uspořádání vyhrála fir-
ma z Plně.
Všichni v Dobřichovicích se již těší. Přijďte si
také pohrát!  Alice ZAVADILOVÁ

Turisté před »svým« penzionem v rakouském Illmitzu.    Foto Jan ZAVADIL

Házenkáři dokázali dvakrát zvítězit
ŘEVNIČTÍ BORCI PŘEHRÁLI NEJLEPŠÍ ÚTOK I NEJLEPŠÍ OBRANU DRUHÉ LIGY

V Dobřichovicích se stavějí tři nová dětská hřiště
MĚSTO NA VÝSTAVBU ZÍSKALO DOTACI, BEZMÁLA STO OSMDESÁT TISÍC VYBRALI SAMOTNÍ OBČANÉ
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Letovští třikrát prohráli o jediný gól
ŘEVNIČTÍ FOTBALISTÉ VÉVODÍ TABULCE KRAJSKÉ SOUTĚŽE - NA PODZIM NEOKUSILI HOŘKOST PORÁŽKY
Poberouní - Fotbalisté Řevnic jsou
překvapením podzimu - bez po-
rážky suverénně kralují 1. A třídě
krajské soutěže. Zato Lety, nová-
ček 1. B třídy krajské soutěže, pla-
tí daň nezkušenosti - třikrát po so-
bě prohrály o gól.  (NN)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Řevnice A – Neratovice 1:1
Branka: Rosenkranz
První bodová ztráta na domácím
hřišti. Do Řevnic přijel velice zdatný
soupeř, který překvapil kvalitním a
sebevědomým výkonem. Byl to vy-
rovnaný boj, a proto se šlo do kabin
za bezbrankového stavu. Po přestáv-
ce se řevničtí borci snažili protivníka
zatlačit, ale to se jim moc nedařilo.
Přesto se prosadil Rosenkranz a vy-
padalo to na domácí vítězství. Hou-
ževnatí hosté ale nesložili zbraně a
deset minut před koncem vyrovnali.
V poslední minutě neproměnil řev-
nický Chaloupka penaltu, a tak zá-
pas skončil spravedlivou dělbou bo-
dů. (Mák)
Řevnice A  - Lhota 4:1
Branky: Jůna 2, Lhota, Kalivoda
Po dvou remízách si lídr tabulky 1. A
třídy opět připsal tři body. Hosté, do
té doby čtvrtí, neměli na výborný vý-
kon domácích nárok. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Vonoklasy B 2:3
Branky Řevnic: Sviták, Kraus
Kdyby za dvacet minut vedli domácí
4:0, nemohl by se nikdo divit. Bohu-
žel vyložené šance brankami ne-
skončily. Naopak hosté předvedli
dokonalou produktivitu, využili
chyb v domácí obraně  a šli s dvou-
gólovým vedením do kabin. Když po
změně stran přidali další branku,
zdálo se, že je rozhodnuto. Srdnatě
bojující Řevnice ale zbraně nesložily
a dvěma zásahy zápas zdramatizova-
ly. Závěrečný drtivý tlak však k vy-
rovnání nevedl. (Mák)
Čisovice B - Řevnice B 3:1
Branka: Pitauer

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Nečín - FK Lety 3:2 (1:0) 
Branky: Zdanovec, Plánička
Utkání silně ovlivnila trojice rozhod-
čích. Domácí byli celou první polo-
vinu lepší a ve 14. minutě korunova-
li převahu vedoucí brankou. Hosté
hráli ustrašeně a nevypracovali si
žádnou šanci. Po přestávce nastoupil
úplně jiný tým Letů a domácí nevě-
děli, kam skočit dříve. V 54. minutě
po akci Pláničky zakončil úsilí hostů
Zdanovec vyrovnávací brankou. O

minutu později asistent rozhodčího
pustil dokonce dvojnásobný ofsajd a
domácí šli do vedení. Po pár minu-
tách se situace opakovala, asistent
opět přehlédl postavení mimo hru a
domácí zvýšili na 3:1. Pak byl vy-
loučen hostující Mukuna a zdálo se,
že si domácí v klidu vítězství pohlí-
dají. Lety se ale nevzdaly, ač v dese-
ti hráčích, měly převahu, kterou ko-
runoval Plánička gólem. To už ale
bylo vše.  Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Jílové 0:1 (0:0)
Zápas s leadrem tabulky přinesl bo-
jovný a pohledný fotbal. První polo-
čas byl vyrovnaný. Domácí se favo-
ritovi vyrovnali bojovností a nasaze-
ním. Druhý poločas začal náporem
hostů, hra se odehrávala před poku-
tovým územím Letů. Po 15 minu-
tách se domácí vymanili z náporu a
vyrovnali hru. V 79. minutě podnik-
li hosté rychlý protiútok, domácí
Mukuna nešetrně zavadil o hostující-
ho útočníka v pokutovém území a
hosté dostali výhodu penalty, kterou
využili - 0:1. Domácí se snažili vy-
rovnat, ale branka již nepadla. 

Jiří KÁRNÍK
Týnec n/S - FK Lety 2:1 (2:0)
Branka: Zdanovec
Série porážek o jednu branku pokra-
čuje. Hosté působili od začátku za-
křiknutě; špatný vstup do utkání byl
korunován hrubkou Nádra, po které
domácí v 6. minutě skórovali. Týnec
měl nadále převahu, hosté byli příliš
zataženi. Za svůj respekt byli znovu

potrestáni v 39. minutě, kdy přízem-
ní centr dorazil do sítě nikým neata-
kován útočník - 2:0. Po změně stran
hosté domácí zatlačili. Aktivita byla
korunována v 59. minutě, kdy snížil
z trestného kopu Zdanovec. Od toho-
to okamžiku domácí jen odkopávali,
hosté se dostávali do slibných šancí.
V 88. minutě byl Zdanovec podražen
v pokutovém území, ale píšťalka roz-
hodčího zůstala němá. Domácí uhá-
jili šťastné vítězství.    Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Cerhovice A – OZT A 3:1
Branka OZT: Moravec
Domácí byli o trochu lepší, což vy-
jádřili i vstřelením branky. Ostrova-
nu se sice podařilo vyrovnat, ale do
poločasu stačili jít domácí opět do
vedení, které ve druhé půli ještě zvý-
šili. Závěrečné šance hostí již na vý-
sledku nic nezměnily.               (Mák)
OZT A - Tlustice 4:1
Branky: Prušinovský z penalty,
Gorog, Palička, Cieciura
Poločas skončil 1:1. Hosté byli sice
fotbalovější, ale naštěstí před bran-
kou nebyli vůbec nebezpeční. Na-
opak Ostrovan prokázal vysokou st-
řeleckou efektivitu a třemi krásnými
brankami ve druhém poločase roz-
hodl o jasném vítězství. (Mák)

III. třída okresní soutěže
Hudlice – OZT B 3:1
Branka OZT: Břížďala z penalty

První poločas byl zcela v režii domá-
cího favorita. Břížďala sice vyrovná-
val z penalty, ale do poločasu se do-
mácí trefili ještě dvakrát a vypadalo
to na pěkný příděl. Překvapivě to byl
ale Ostrovan, který tahal ve druhém
dějství za delší konec - přes několik
šancí se ale střelecky prosadit nedo-
kázal. (Mák)
OZT B - Tetín 2:1
Branky: Šťastný, Krušina

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Sokol Úhonice - Dobřichovice 3:3 
Góly: Vondráček, Mrázek, Smiovský
Dobřichovický tým hrál rychlý kom-
binační fotbal a již v 10. minutě se
ujal vedení. Domácí byli i nadále u
všeho později, takže to už ve 29. mi-
nutě bylo 0:3. Hosté uspokojeni
snadným vedením polevili v nasaze-
ní a koncentraci, což se jim nevypla-
tilo. Domácí postupně dokázali vy-
rovnat. (oma) 
Červený Újezd - Dobřichovice 0:1
Gól: Pačes 
V dramatickém utkání rozhodčí roz-
dal 13 žlutých karet a 1 červenou.
Rozhodnutí přinesla už 26. minuta,
kdy Větrovec vypíchl míč domácímu
obránci, zatáhl ho k rohovému pra-
porku a odtud přihrál nabíhajícímu
Pačesovi. Ten nezaváhal. (oma) 
Dobřichovice - Průhonice 2:2 
Góly: Krajči, Vondráček 
Po bezbrankovém poločase hosté
dvakrát vedli, Dobřichovickým se
však vždy  podařilo vyrovnat.  (oma) 

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže 
Karlštejn – Cembrit Beroun B 3:2
Branky: Tomášek 2, Beneš
SK Chyňava – Karlštejn A 1:3
Góly: Lopušan, Beránek, Tomášek

IV. třída okresní soutěže 
Karlštejn B – FC Liteň 1:5
Branky: Sládek – Eliášek Tomáš 2,
Kliment, Rys, Eliášek Jiří
SK Chyňava B – Karlštejn B 0:0 

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
FC Liteň - Svatá B 1:0 
Branka: Kliment
FC Liteň – Baník Mořina 3:1
Branky: Eliášek Tomáš, Bárta,
Šindler

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
Chodouň - Osov   2 : 1 
Branka: Bulant z penalty
Osov - Rpety B  5 : 3
Branky: Bulant 2 (obě z penalty),
Bábíček 2, Procházka

Řevnice - První říjnovou sobotu se
v Řevnicích odehrálo osmifinále
Českého poháru dospělých v ná-
rodní házené. 
Nedostavil se jeden z rozhodčích a
také jedno družstvo - turnaj se tedy
konal jen za účasti čtyř celků. Pos-
toupily Spoje a Žatec.
Výsledky družstva Řevnic:
Spoje – Řevnice  10:10 
Všenice – Řevnice  20 : 15  
Řevnice – Žatec 15 :15
Naši skončili na čtvrtém místě.
V neděli 7. 10. se hrály zápasy ob-
lasti. Mladší žákyně se utkaly s

Březnem a hodně překvapily - na-
střílely 10 branek.
DTJ Řevnice – Březno 10 : 21  
Branky: Humlová 6, Vintrová 2,
Mandlíková, Matoušková
Přátelák si s družstvem Března za-
hráli »Špunti«. Bez zkušených hráčů
podlehli 5 : 15. Branky stříleli Lukáš
Martin 3 a Rufr Vojta 2. 
Béčko sehrálo vyrovnaný zápas s ne-
populárním Republikánem. 
NH Řevnice – Republikán 18 : 17
Branky: Jandus 9, Jech 5, Veselý
Michal 2, Veselý Tomáš, Holý
(Házená i na straně 11) Petr HOLÝ

Řevnice hostily Český pohár
DOMÁCÍ V KONKURENCI ČTYŘ TÝMŮ SKONČILI POSLEDNÍ
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