
Pozor: Přibývá »vybraných« aut!
ZLODĚJI SE DO VOZŮ VLOUPALI V ČERNOŠICÍCH, ŘEVNICÍCH I DOBŘICHOVICÍCH

Chtěl krást, skončil
v péči záchranářů
Černošice - Mladého muže, který se
pořezal o skleněnou výplň dveří, na-
šli minulý týden v ranních hodinách
policisté v Černošicích. 
Muž se zranil pravděpodobně při
vloupání - jedná se zřejmě o stejné-
ho pachatele, který již dříve vykradl
sanitky záchranky v Řevnicích.
„Pacient měl hluboké řezné rány na
rukou a nohou, po ošetření jsme ho
odvezli do pražského Motola,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. Pří-
pad vyšetřuje policie.                   (lup) 

Poberouní – Pozor na auta! varují policisté. V posled-
ních dnech jich v našem kraji zloději vykradli hned
několik.
Do Škody Fabia se vloupal neznámý pachatel v sobotu 16.
srpna před prodejnou Tesco v Černošicích. Zloděj v době
mezi 7.00 a 7.15 rozbil skleněnou výplň předních dveří a z
přihrádky ve vozidle odcizil černou peněženku s osobními
doklady, 500 Kč a třemi platebními kartami. 
Zřejmě celého vozu se chtěl zmocnit pachatel vloupání do

Škody Octavia, která parkovala v řevnické ulici Třebaňská
v noci na 24. srpna. Zloděj v době mezi 0.15 a 6.00 vypá-
čil krytku u kliky pravých předních dveří a následně vypá-
čil i spínací skříňku. Vozidlo se mu nepovedlo nastartovat,
ale odcizil odnímatelný panel autorádia značky Pioneer a
akustickou kytaru značky Pender uloženou v zavazadlo-
vém prostoru. Hodnota odcizených věcí je 4500 Kč, poni-
čením zámkového systému vznikla devětadvacetiletému
muži z Řevnic škoda 12500 Kč.
Další dvě auta byla vykradena ve velkogaráži polyfunkční-
ho domu v Dobřichovicích mezi 21. a 24. srpnem. Na
Volkswagenu Polo zloděj vypáčil zámek pravých dveří a
poškodil spínací skříňku, čímž způsobil obyvateli z Prahy
10 škodu 6 000 Kč. Z vozidla také odcizil dálkový ovladač
k vratům a klíče od domu. Dalším vozidlem, které přišlo k
úhoně v garážích polyfunkčního domu, je Fiat Uno patřící
obyvatelce tohoto domu. Zloděj z Fiatu sice nic neodcizil,
ale páčením poškodil zámek předních dveří. Škoda se od-
haduje na 1500 Kč. V noci na 6. srpna už byl na stejném
místě vykraden Hyundai Getz. Vilém ŠEDIVÝ

4. září 2008 - 18 (476) 6 Kč

Vítek a Vojtek pěli na nádvoří

Velkolepý koncert pořádal na nádvoří Karlštejna známý
zpěvák Pavel Vítek. Spolu s ním vystoupili i Kateřina Bro-
žová či Josef Vojtek.         Foto Michaela FEUREISLOVÁ

Nemluvně se popálilo horkou kaší
Měňany - Vážný úraz se stal rok a půl starému dítěti v
Měňanech. Minulý týden ho s popáleninami druhého a
třetího stupně odvážel vrtulník do nemocnice. 
Dítě se spálilo horkou kaší na obličeji, hrudníku a břiše.
„Vzhledem k tomu, že z Měňan je to daleko do pražské
nemocnice na Vinohradech, povolali jsme vrtulník letecké
záchranné služby, aby bylo dítě co nejrychleji na místě,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Do příjezdu
sanitního vozu operátoři na lince 155 radili rodině, jak po-
skytnout první pomoc. Jak se dítě mohlo zranit, vyšetřuje
policie. (Viz strana 7) (lup) 

Policisté v Mníšku postřelili
muže, který pobodal dva lidi
Mníšek pod Brdy - Policisté v Mníšku pod Brdy
postřelili 30. srpna muže, který je ohrožoval
nožem. Událost se odehrála poté, co muž při
hádce v domácnosti své bývalé přítelkyně pobo-
dal dva lidi. 
Policisté byli při zákroku nuceni použít zbraň a
postřelili muže do nohou. Uvedl to mluvčí policie
Praha-venkov Zdeněk Chalupa. Útočník i oba na-
padení skončili se zraněními v nemocnici. 
Motivem činu měla být podle dostupných infor-
mací žárlivost. Podle serveru tn.cz muž pobodal
nového přítele své bývalé partnerky a také jejího
šestnáctiletého syna. Chalupa tyto informace po-
tvrdil. Dodal, že oba napadení utrpěli bodnořezná
poranění. Útočník nožem údajně zranil i sebe. (pš)

ŠKOLA ZAČALA. Rekordní počet
prvňáčků - čtrnáct - přivítali 1. září v
zadnotřebaňské málotřídce. Žáci ze
všech čtyř tříd se sešli před školou,
kde si s učitelkami zazpívali českou
hymnu. První den ve škole byl krátký,
v deset hodin už byly děti doma. (lup)

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Řidič měl obrovské štěstí - přežil srážku s vlakem
Liteň - Zraněním řidiče skončila srážka auta s osobním vlakem na železničním přejezdu v
Litni 20. srpna po dvaadvacáté hodině. Zraněný muž měl obrovské štěstí.
Peugeot 309 jel od Třebaně, ale jeho řidič z Žebráku z nepochopitelných důvodů přehlédl moto-
rák mířící z Litně do Lochovic. Vlak nárazníkem promáčkl střechu auta a tlačil ho před sebou 50
metrů. Vozidlo bylo po nehodě zdemolované - jediným místem, které zůstalo téměř bez úhony,
byl právě prostor kolem řidiče. Jako první přijela na místo záchranná služba, muž měl však jen
pohmožděniny a oděrky. Hasiči z Řevnic přijeli s jeřábem a technickým automobilem, prohlédli
nabouraný automobil a udělali opatření proti úniku látek a vzniku požáru. Hasiči Českých drah
po vyšetření nehody vrak auta přivázali lanem k vlaku a nechali ho vytáhnout. (Viz strana 7) (vš)

Lidé se bavili na Cestách
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Řevnice - Festival Cesty neboli
Kulturní výlet z Prahy do Řevnic
se konal poslední prázdninovou
sobotu v Řevnicích. 
Tradiční akce na podporu stacionáře
Cesta, který pomáhá závislým na
drogách a návykových látkách, se
konala již popáté. Letos ji navštívilo
podle odhadů přibližně sedm set
diváků. 
„Zcela určitě chceme příští rok zor-
ganizovat šestý ročník,“ řekl řevnic-
ký starosta Miroslav Cvanciger. Spo-
lu s ním hudební festival podpořili
senátor Jiří Oberfalzer v roli mode-
rátora, pražský primátor Pavel Bém
a premiérově také středočeský hejt-
man Petr Bendl, jenž na pódiu zahrál
na kytaru a zazpíval tři ze svých vla-
stních písní. 
Hudby bylo ostatně plné celé odpo-
ledne. Lidé před řevnickým Zámeč-
kem za slunečného počasí posedáva-
li na lavičkách i na trávě, k poslechu
jim zahrálo celkem sedm kapel - me-
zi nimi Harry Band, Ponožky pana
Semtamťuka, Murphy Band, domácí
Orkus či Lety mimo. 
Kromě toho bylo pro nejmenší návš-
těvníky připraveno loutkové divadlo
s pohádkou O Šípkové Růžence, ho-
rolezecká stěna a skákací hrad, zá-
jemci o šachy si mohli zahrát partii s
řevnickými šachisty. Zkrátka nepřišli
ani milovníci tance, jimž své umění
předvedla skupina Dancing Crac-
kers. 
„Jsem moc spokojený, jak s úrovní
vystupujících, tak s diváky, kteří se,
myslím, bavili. Mám radost, že nás

navštívil pražský primátor i středo-
český hejtman,“ zhodnotil festival
starosta Cvanciger. 

Lucie PALIČKOVÁ

V kapličce vystaví
obrazy Martina Fojtů
V galerii Kaplička sv. Václava v
Černošicích-Mokropsích bude 6. 9.
v 18 hodin zahájena výstava akade-
mické malířky Martiny Fojtů. 
Vystaveny budou obrazy, kresby,
akvarely  a koláže - od monumen-
tálního obrazu Apokalypsa z roku
1994 až po výrazné koláže a kresby
z poslední doby. Vystavená díla za-
ujmou diváka jemnou a výraznou
barevností, detailním zpracováním
a vnitřní soustředěností. 
Dílo Martiny Fojtů je zastoupeno v
Ludwigově sbírce v Německu, au-
torka byla oceněna v roce 1993
Cenou Hlávkovy nadace. Výstava
potrvá do 28. 9., otevřeno je v sobo-
tu a v neděli od 14.00 do 18.00.
Eliška JAKUBÍČKOVÁ, Černošice

Beroun - O druhém zářijovém víken-
du - v sobotu 13. 9. od 8.00 do 18.00
a v neděli 14. 9. od 9.00 do 17.00 -
se sjede do Berouna přes 200 hrnčí-
řů a keramiků z celé České republiky
na již XII. Hrnčířské trhy. 
Na tuto velkou přehlídku současné
keramické tvorby se vedle českých
hrnčířů chystají i hosté z Maďarska,
Polska, Francie a Slovenska. Již tra-
dičně si přijdou na své gurmáni - ať
již v koutku vinařů, ve staročeské
krčmě, na seleti pečeném na rožni, u
stánků se sýry, celozrnnými a zelný-
mi plackami, či  vařenou kukuřicí. V
Kolářské uličce u kostela sv. Jakuba
bude stánek s hrnčířskými kruhy, kde
si zájemci mohou vyzkoušet točení
na kruhu a najdou zde další stánky

nových zajímavých hrnčířů, stánek s
občerstvením a posezením u piva
značky Žamberecký kanec. 
Na náměstí bude mít samozřejmě své
zastoupení i domácí rodinný pivovar
Berounský medvěd. Chybět nebude
dobrá hudba, hrnčířská tombola ani
soutěž hrnčířů na téma Zahradní ke-
ramika. Soutěžní exponáty budou vy-
staveny na travnaté ploše uprostřed
náměstí. Parkování pro návštěvníky
trhů je zajištěno na parkovišti Boš-
kův statek u zimního stadionu asi
250 m od centra, na parkovišti v
Bezručově ulici v areálu kasáren (za
komunitním centrem) či na parkova-
cích stáních v ulicích U Archivu a
Na Dražkách.

Jika SOUKUPOVÁ, Beroun 

Černošice budou v září hostit závody 
na kolečkových bruslích i na skateboardech
Černošice - Dvě netradiční akce se v první polovině září budou konat v
Černošicích. Na své si přijdou vyznavači kolečkových bruslí i jízdy na
skateboardu.
Druhý ročník Černošické míle, závodu na kolečkových bruslích (Inline) se
uskuteční 6. září odpoledne na asfaltovém povrchu ulice Zd. Lhoty v úseku
od černošické železniční zastávky po ulici Říční. Všichni jste zváni k volné
projížďce a posléze i časovce jednotlivců. Podmínkou účasti je ochranná
přilba. Soutěžit se bude ve všech kategoriích. Od 17.00 se na uzavřené trati
pojede O2 InLine Cup. Sraz učastníků a registrace je v Říční ulici. Po skon-
čení závodů akce pokračuje inline exhibicí v městském skateparku a závě-
rečnou party na městské pláži v Mokropsech.
První Černošický skateboardový závod pro nesponzorované jezdce se bude
konat v sobotu 13. září. Závody se uskuteční v parku a bude obsahovat opro-
ti loňsku pár nových překážek. Závody jsou otevřeny každému jezdci,který
není podporován žádnou firmou,  startovné je 50 Kč a cen je za 40 000 Kč.
Po ukončení závodu se dění přesouvá na místní pláž, kde se bude konat večí-
rek s Dj Herbyboyem. Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Na Cestách se předvedlo sedm kapel
»KULTURNÍ VÝLET Z PRAHY DO ŘEVNIC« SE KONÁ NA PODPORU STACIONÁŘE POMÁHAJÍCÍHO DROGOVĚ ZÁVISLÝM

Na trhy přijede 200 hrnčířů
V BEROUNĚ CHYSTAJÍ PŘEHLÍDKU KERAMICKÉ TVORBY

NA CESTÁCH. Loutkové divadlo pro děti na řevnickém festivalu Cesty. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Letošní hudební festival Berounské
Letorosty se bude 20. září konat na
netradičním místě -  na louce u auto-
busového nádraží. Dětské dopoledne
se odehraje v areálu tamějšího dět-
ského hřiště.
Pořadatelům festivalu Berounské
Letorosty se podařilo domluvit s
Českými drahami na spolupráci na
dopravě na festival. České dráhy
poskytnou každému účastníkovi fes-
tivalu, který se prokáže vstupenkou z
předprodeje, jízdenku do Berouna a
zpět domů, odkudkoli v České re-
publice. „Při ceně vstupenky na fes-
tival 250 korun dělá bezplatná jíz-
denka z návštěvy festivalu levnou
příležitost k příjemnému víkendové-
mu výletu do Berouna za skvělou
hudbou,“ říká pořadatel festivalu,

senátor Jiří Oberfalzer.
Speciální službu nabídnou České
dráhy na linkách Beroun-Praha a
Beroun-Plzeň. Po skončení festivalu
bude vypraven zvláštní noční vlak
na Prahu a na Plzeň, aby se mohli
účastníci festivalu z těchto končin
bez problémů vrátit domů.
Festival Berounské Letorosty se tak
připojuje k iniciativě pořadatelů vel-
kých českých festivalů v boji proti
řízení pod vlivem alkoholu. 
„Než odolávat pokušení, nebo do-
konce pokoušet osud, je lepší jet vla-
kem,“ dodává Oberfalzer.
Na letošních letorostech vystoupí
Richard Müller nebo skupina Mig
21.          Lucie SEKEROVÁ, Praha

Letorosty: Mig 21, Müller...
DRÁHY NABÍDNOU DIVÁKŮM FESTIVALU JÍZDENKY ZDARMA

Na říji se představí 
Hrzánová i Kočičková
Třetí ročník Open Air Festival
Třebotovská říje se koná 6. 9. od 14
hodin v Třebotově. 
Občanské sdružení Nová síň, které
festival pořádá, podporuje alterna-
tivní kulturu, organizuje koncerty
alternativní hudební scény, výstavy,
literární večery, kreslení pro děti,
výtvarné dílny, divadelní improviza-
ce, přednášky, vzdělávací večery a
promítání amatérských filmů.
Na letošní Třebotovské říji vystoupí
Bára Hrzánová & Condurango,
Blanka Šrůmová (Tichá dohoda),
Ester Kočičková & Lubomír Noha-
vica, Ondra Havlík (Mako Mako),
Veronika Padilla, Marcela Březino-
vá & Honza Volný, Pepa Lábus &
band, Lumír von Bejda, Katka Šar-
közi, Erika Deutschová & Markéta
Drahoňovská 
Beáta MAKOVIČKOVÁ, Nová síň 
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Karlštejnští slavili vinobraní. V Itálii
POČETNÁ VÝPRAVA OD BEROUNKY NAVŠTÍVILA PARTNERSKÉ MĚSTO, FLORENCII, PISU I BENÁTKY

Karlštejn – Čestným občanem
italského městečka Montecarlo se
stal karlštejnský starosta Miroslav
Ureš. Občanství přijal během ně-
kolikadenní návštěvy Karlštejn-
ských na jihu Evropy. 
„Říkal jsem, že kdybych tu měl byt,
tak bych se sem na důchod přestěho-
val,“ smál se starosta městysu Karlš-
tejn Miroslav Ureš po slavnostním
aktu, který mu vehnal do očí slzy do-
jetí. Ceremoniál nebyl jedinou akcí,
které se početná skupina od Be-
rounky v Montecarlu účastnila. 
Na jih vyrazila dosud nejpočetnější
výprava v historii partnerství mezi
Karlštejnem a italským Montecar-
lem minulý týden. 
„Jelo nás celkem 49. Z toho sedm-
náct bylo dětí z místní školy,“ uvedl
Miroslav Ureš. Do Montecarla zamí-
řily i autobusy s delegacemi z fran-
couzského městečka Althen des
Paluds a  německého Mylau.
„Program je opravdu náročný,“ při-
znala jedna z účastnic akce Lída
Hrubá, která se navíc starala o zdra-
ví účastníků. Kromě oficialit se měli
Karlštejnští šanci také vykoupat v
moři, navštívit Florencii či Pisu. V
pátek večer byla na programu pre-
zentace kulinářských specialit jedno-
tlivých zemí. Zatímco Němci připra-
vili klobásy, Italové chutné dorty, na
stolech české výpravy se nabízela
šunka, bramboráčky i kyselé okurky.
Před večeří i po ní nadšenému publi-
ku vyhrávala kapela Třehusk.

V sobotu čekala dětskou část výpra-
vy, která si díky zájezdu prodloužila
prázdniny, sportovní utkání. Dospělí
se mezitím vydali do města Monte-
catini. Odpoledne se na čtyřicet Stře-
dočechů převléklo do středověkých
kostýmů a vydalo se do podhradí

slavit vinobraní. V čele průvodu,
který prošel centrem Montecarla, šla
zprvu poberounská hudební skupina
Třehusk, posléze ji vystřídala místní
dechovka. „Chtěli jsme ukázat, jak
slavíme vinobraní u nás. A že lidí v
kostýmech jsou u nás stovky,“ uvedl

Ureš. Staropražské a lidové písničky
v podání Třehusku zněly i při velko-
lepé večeři a následující den před
slavnostním podepsáním smluv.
Zpět do vlasti se Karlštejnští vydali
v pondělí, cestou se ještě zastavili v
Benátkách.            Pavla ŠVÉDOVÁ

Karlštejnští v průvodu vinobraní v italském Montecarlu. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Do Dobřichovic se sjely vinařské celebrity
CENU NEJLEPŠÍMU VINAŘI ROKU PŘEDAL SAMOTNÝ CÍSAŘ KAREL IV. S CHOTÍ ELIŠKOU POMOŘANSKOU
Dobřichovice - Světové vinařské
celebrity, nejlepší domácí víno a
bohatý kulturní program. To vše
bylo k vidění poslední prázdnino-
vou sobotu na zámku v Dobřicho-
vicích, kde se konal 6. ročník vi-
nařských slavností. 
Cenu nejlepšímu vinaři roku předal
sám císař Karel IV. v podání herce
Vladimíra Čecha a také středočeský

hejtman Petr Bendl. Vítězem se stal
Petr Skoupil z Vinařství Velké Bílo-
vice, podoblast velkopavlovická. 
Soutěžící to letos neměli jednodu-
ché, každý musel předvést pět druhů
vína. Celkem degustátoři hodnotili
tři sta třicet vzorků vín, což je o stov-
ku více než vloni. V komisi zasedl
nejuznávanější znalec vína ve světě
John Umberto Salvi z Velké Britá-

nie. „Snažíme se pozvat zahraniční
degustátory, aby ochutnali domácí
vína a aby se tak šířilo dobré jméno
českých a moravských vín v cizině,“
řekl ředitel soutěže Petr Marek. 
Návštěvníci dobřichovického zámku
si během sobotního odpoledne užili
nejen kvalitního vína, ale také kultu-
ry. Vystoupila šermířská skupina
Alotrium, Starobřeclavská cimbálo-

vá muzika, Brassband nebo kejklíři a
kouzelníci. Večer pak zahrála rom-
ská kapela Terne Čhave. 
„Byl to velmi náročný den, program
byl bohatý a ochutnat všechna nabí-
zená vína, bylo nad lidské síly,“
uvedla jedna z návštěvnic Denisa
Solničková. „Náročné ovšem bylo i
nedělní vstávání,“ dodala.  

Lucie PALIČKOVÁ

SLAVNOSTI VÍNA. Dobřichovické vinařské slavnosti si nenechal ujít ani císař Karel IV. s chotí Eliškou (v civilu herci Vladimír Čech a Debora Štolbová).
Program spolu s nimi sledovalo zaplněné nádvoří dobřichovického zámku. Foto Denisa SOLNIČKOVÁ
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Štrůdl: Barokní opera i Richard III.
V MNÍŠKU POD BRDY SE KONÁ NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO A STUDENTSKÉHO DIVADLA

Mníšek pod Brdy přivítá 6. září účin-
kující i diváky nesoutěžní přehlídky
amatérského a studentského divadla.
Festival s názvem Štrůdl se letos us-

kuteční již poosmé. Tato akce pořá-
daná občanským sdružením Rorejs
nemá jiné ambice než pobavit diváky
všech věkových kategorií a přispět
do mníšeckého kulturního života.
Soubor Loutky bez hranic odstartuje
divadelní část přehlídky v sobotu do-
poledne na farní zahradě dětským
představením Poklad baby Mrače-
nice. Tamtéž bude před začátkem
dětského představení pro naše nej-
menší připravena výtvarná dílna.
V odpoledních a večerních hodinách

budou moci diváci zhlédnout hra-
decké divadlo Tichý jelen s loutko-
vým představením Richard III. či re-
vival představení autorského čtení
Jaroslava Rudiše. 
Hrozinkou  festivalového závinu však
bude činoherně-komická inscenace
Andromache souboru Geisslers Hof-
comoedianten. Tento soubor z vý-
chodočeského Kuksu specializující
se na znovuuvádění a oživování za-
pomenutých barokních textů předve-
de svébytnou úpravu Bioniho opery

Andromache z roku 1730, jejíž děj se
odehrává v mýtických dobách po do-
bytí Tróje. Představení se uskuteční v
půvabných kulisách nádvoří mníšec-
kého zámku.
Program bude tradičně zakončen ve-
černím koncertem. Tentokráte do
sálku divadélka K přitančí řízná
klezmerová skupina Klec.
Aktuální program a další informace
budou k nalezení na www.rorejs.mni-
sek.cz. Jiří HLADOVEC,

spolek Rorejs, Mníšek pod Brdy

POSTŘIŽINY V NYMBURCE. Veliký úspěch sklidil původní muzikál Postřižiny
v Nymburce. V tamějším pivovaru, v němž kdysi žil autor Postřižin Bohumil
Hrabal, sehráli na konci srpna poberounští ochotníci s profesionály dvě před-
stavení. Kromě již zkušených herců se v rolích hostů v restauraci objevil také
ředitel pivovaru Pavel Benák či starosta Nymburka Ladislav Kutík. Diváci oce-
nili známé scény, profesionálové Jan Rosák i Pavel Vítek si role opět užívali
stejně jako všichni ostatní včetně středočeského hejtmana. Povedlo se i večer-
ní posezení po pátečním představení, kdy se zpívalo a hrálo na kytaru až do
brzkých ranních hodin. (lup) Foto Petr VANĚK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
6. 9. 18.00 INDIANA JONES A KRÁLOV-
STVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
13. 9. 18.00 HORTON

KINO ŘEVNICE
3. 9. 20.10 KRAJINA PO BITVĚ
vstup zdarma
5. 9. 20.10 OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
6. 9. 16.00 LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN
6. 9. 20.10 NÁŠ VŮDCE
10. 9. 20.10 PAŘÍŽ
12. 9. 20.10 CONTROL
13. 9. 16.00 KUNG-FU PANDA
13. 9. 20.10 AMERICKÝ GANGSTER
17. 9. 20.10 TY, KTERÝ ŽIJEŠ

KINO MÍR BEROUN
23. 8. - 4. 9. 18.30 a 21.00 (2. 9. - 3. 9.
17.30 a 20.30, 4. 9. 20.00) BATHORY
27. 8. - 1. 9. 16.30 (Ne-Po 17.30) SISSI
A YETTI
4. 9. - 7. 9. 18.30 (Čt 17.30) ZAPOME-
NUTÝ OSTROV
8. - 10. 9. 17.30 a 20.00 MAMMA MIA!
11. 9. 15.30 TEN VEČER
11. 9. - 15. 9. 20.00 (Čt+Ne 18.30
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
12. 9. - 14. 9. 17.30 (So 15.30 a 17.30,
Ne 15.30) VALL-I
15. 9. 13.45 WINX CLUB - VÝPRAVA
DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ
15. 9. 17.30 MAMMA MIA!
16. 9. - 17. 9. 17.30 (St 18.30) ROL-
LING STONES
16. 9. 20.00 PAŘÍŽ

CLUB KINO ČERNOŠICE
7. 9. 16.00 HORTON - pro děti
9. 9. 20.00 INDIANA JONES A KRÁ-
LOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

KINO RADOTÍN
5. 9. 17.00 a 19.30 Horton
6. 9. 17.00 a 19.30 INDIANA JONES A
A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
7. 9. 15.00 KRAKONOŠOVY
POHÁDKY
7. 9. 17.00 a 19.30 SLÍDIL
10. 9. 18.00 OSTŘE SLEDOVANÉ
VLAKY
12. - 14. 9. 17.00 a 19.30 FRANTIŠEK
JE DĚVKAŘ 

Skalka zve k návštěvě
Mníšek pod Brdy - Několik akcí se
uskuteční na počest Dnů evrop-
ského dědictví 13. - 14. 9. v barok-
ním areálu Skalka nad Mníškem.
V sobotu 13. 9. si bude od 10.00  do
18.00 možné prohlédnout objekt
kláštera  včetně expozice malíře Ot-
to Plachta. Na 15.00 je v kostelíku
sv. Maří Magdalény naplánovaná
vernisáž výstavy obrazů Zdeny Šaf-
ka-Řehákové. Od 16.00 zahraje na
louce u kláštera orchestr PRAGA
CAMERATA slavné skladby slav-
ných autorů (Händel, Vivaldi, Sme-
tana, Ravel). Dobrovolné  vstupné
bude věnováno na obnovu areálu
Skalka. Klášter i kostelík sv. Maří
Magdalény  si budete moci prohléd-
nout také v neděle 14. 9. od 10.00
do17.00. Jarmila BALKOVÁ, (mif)

Dobřichovice - Pátý ročník setkání
skupin historického šermu Černo-
šická Alotria – opět  na zámku v
Dobřichovicích se koná 6. září od
13.00  do 23.00  hodin.  
Uvidíte: barbary, rytíře, lapky, piráty,
šermíře i šermířky v podání dvanácti
skupin historického šermu z celé
České republiky. Nebudou mezi nimi
chybět již legendární skupiny Regius

a Burdýři z Prahy či unikátní dámská
šermířská a taneční skupina Regin-
leif z Černošic.  V doprovodném pro-
gramu uslyšíte  keltské balady v po-
dání australské zpěvačky Beth A. Co-
oper. Připraveno je i dobové tržiště s
krčmou. Akce bude zakončena ohňo-
vou show. Vstupné dospělí 90,  mlá-
dež 50 Kč,  děti do výšky meče zdar-
ma. Pavel BLAŽENÍN

Tipy NN
* Kapely Exit orchestra a Agáve 9
koncertují  5. 9. od 20.30 v Clubu Ki-
no Černošice. Vstupné 90 Kč.    (mif)
* Živá nahrávka koncertu skupiny
Pražský výtěr se uskuteční 6. 9. od
20.30 v černošickém Clubu Kino.
Vstupné 90 Kč.   (mif)
* Městské slavnosti se konají 6. 9.
na nádvoří zámku v Králově Dvoře.
Od 14.30 do 21.30 vystoupí Iveta
Bartošová, Petr Muk, kouzelník Har-
ry Potter, Třehusk aj. Ve 22.00 bude
odpálen ohňostroj. (mif)
* Vernisáž výstavy malíře Otto
Plachta nazvané Obrazy z džungle se
koná 7. 9. 2008 od 15.00 v sále kláš-
tera Skalka nad Mníškem pod Brdy.
Výstava bude přístupna do konce září
- v sobotu a neděli 10 - 17.00, v úterý
až pátek na požádání u správce. (mif)
* Výstavu Miroslava Bartáka hostí
do 7. 9. řevnický Salon No1. (mif)
* Přednáška o astronomii, Hvězdár-
ně Žebrák, meteoritu Žebrák - Pras-
kolesy, sluneční soustavě aj. se koná
9. 9. od 19.00 v berounském Muzeu
Českého krasu. Po skončení přednáš-
ky pozorování oblohy dalekohledy z
Plzeňské brány. (mif)
* Koncert kapel Totální nasazení +
Sputnik můžete navštívit 12. 9. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 100 Kč. (mif)
* Divadelní crazy hru Sousedé od
fontány (…aneb Hledám ženu kvůli
stavbě!) můžete vidět 12. 9. od 20.00
v řevnickém Lesním divadle. Reprízy
se konají tamtéž 13. 9. od 20.00 a 14.
9. od 15.00. (mif)
* Taneční párty, na které hrají DJ
Rasty a neDJ Syndrom se koná 13. 9.
od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
Vstupné 50 Kč. (mif)
* Výstava o Keltech nazvaná Beroun
Lughnasadh 2008 je v Geoparku Bar-
randien  Muzea Českého krasu na be-
rounském Husově náměstí k vidění
do 16. 9. Michaela KUBIŠTOVÁ
* Výstavu Malé vodní toky středních
Čech můžete do 1. 10. navštívit v be-
rounském Muzeu Českého krasu.
Prostřednictvím několika desítek fo-
tografií se můžete seznámit s charak-
teristickými druhy rostlin a živočichů
i např. s funkcí přirozených vodotečí
při ochraně proti povodním.        (mif)

Medové odpoledne pořádané Základní organizací Čes-
kého svazu včelařů Liteň a komorním souborem Har-
monia Mozartiana Pragensis se bude 20. září konat již
popáté. Impulsem ke vzniku tohoto minifestivalu bylo 85
let od vzniku včelařského spolku v Litni (pod který spadá
také Zadní Třebaň i Hlásná Třebaň) a pět let působení
dechového oktetu Harmonia Mozartiana Pragensis. 
Na úvod opět zazní kontrafagoty. Letos jich bude již 5 a
pomalu se dá hovořit o světové raritě. Proč kontrafago-
ty, proč každoroční zhudebňování stejného textu, proč
recese? Pro odpověď si musí přijít zájemci na akci.
Stěžejním bodem letošního odpoledne bude vystoupení
dlouholetého pracovníka  Výzkumného ústavu včelařské-
ho v Dole a známého včelaře Ing. Dalibora Titěry. Ve své
přednášce na téma Včelí produkty jak je známe a nezná-
me se dotkne řady otázek týkajících se včelích produktů,
na jejichž odpovědi kolují mezi laickou veřejností, ale i

mezi včelaři, mnohdy zkreslené názory. Naváže tak na
svoji poslední úspěšnou publikaci Včelí produkty mýtů
zbavené, ve které podrobně popisuje jednotlivé včelí pro-
dukty – med, pyl, vosk, propolis... 
Výrobu svíček opět předvede a bude vyučovat Ludvík
Čierťaský. Pro nevčelaře je letos připravena ukázka po-
můcek a postupu při vytáčení medu, kterou povede pat-
náctiletý včelař Václav Fait.
Ani letos nebude na Medovém odpoledni chybět ochut-
návka a prodej medu a pochopitelně i medoviny. 
Závěr Medového odpoledne bude patřit tradičně soubo-
ru Harmonia Mozartiana Pragensis, který kromě klasi-
cistní tvorby provede i premiéru skladby ředitele Zá-
kladní hudební školy v Čelákovicích Bohumíra Hanžlíka,
která je jak jinak – věnována včelám.
Začátek MO je tradičně ve 12.15, předpokládaný konec
v 18.45. Luboš FAIT, Praha

Medové odpoledne zahájí kontrafagoty
PÁTÝ ROČNÍK AKCE NABÍDNE HUDBU, PŘEDNÁŠKU I OCHUTNÁVKU MEDU A MEDOVINY

Šermíři se utkají na zámku
DOBŘICHOVICE POPÁTÉ HOSTÍ ČERNOŠICKÁ ALOTRIA



Pět tisíc vyhrál Rudolf Brož
KOMISE ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ ZAHRÁDKU

Všeradice - Zastupitelstvo obce
Všeradice ve spolupráci se zá-
kladní organizací Českého zah-
rádkářského svazu letos vyhlá-
silo první ročník soutěže O nej-
hezčí zahrádku. Do soutěže se
přihlásilo šestnáct místních
obyvatel.
Prohlídka soutěžních zahrádek se
měla konat 16. srpna - bohužel
nepříznivé počasí ji zhatilo.  Pro-
to byl zvolen náhradní termín -
19. 8. Komise pracující ve slože-

ní Hana Hanzlíková, Ludmila
Ječná, Jiřina Nováková, Ing. Vác-
lav Šebek a Ing. Václav Sedláček
neměla lehký úkol. Na svém hod-
notícím zasedání dne 26. srpna
po dlouho trvající diskusi rozhod-
la následujícím způsobem:
1. místo a výhru 5.000 Kč zís-
kává zahrádka p. Rudolfa Bro-
že, Všeradice 120
2. místo a výhru 3.000 Kč zís-
kává zahrádka pí Miroslavy
Nájemníkové, Všeradice 41

3. místo a výhru 1.000 Kč zís-
kává  zahrádka pí Marie Macu-
rové, Všeradice 012
Ostatní pořadí nebyla hodnocena.
Děkujeme všem přihlášeným za
jejich účast a zároveň jim přeje-
me mnoho zdaru při zvelebování
jejich zahrádek. Věříme, že příští
rok se naší soutěže zúčastní ještě
větší počet soutěžících. Ti, kteří-
nezískali ocenění letos, doufám
nezanevřou a zapojí se npřesrok
znovu. Bohumil STIBAL

5/2008

VAŘENÍ
se zámeckou paní

II. ročník kuchařské soutěže O putovní
pohár M. D. Rettigové
na zámečku Všeradice

v sobotu 20. září od 11.00 do 17.00 hodin.

* moderuje Mojmír Maděrič
* představí se osm mistrů kuchařů

* na jídelníčku rybí menu z různých ryb
* laická soutěž O nejlahodnější vdoleček -
přihlásit se může každý, kdo přinese mini-

málně pět doma vyrobených vdolečků.
První cena - mikrovlnná trouba. Předseda

poroty Jan Rosák
* selátko na rožni a další dobroty, jarmark

* soutěže o ceny, losování vstupenek
* hrají kapely Třehusk a Kapičky

Přijďte se podívat na druhý
ročník kuchařské soutěže!

Dnešní kurýr Vám přináší
čerstvé informace o tom,
co je nového ve Všeradově
zemi. Konala se tradiční
pouť a posvícení, skončily
prázdniny a děti opět za-
mířily do školy. Letošní lé-
to se počasím moc nevyda-
řilo, snad bude alespoň
pěkný podzim.

Firma Fortel převzala staveniště a zaháji-
la rekonstrukci budovy naší školy na muze-
um - akce bude ukončena v červnu 2009. 
V současnosti se připravují volby do zastu-
pitelstva Středočeského kraje, které se
budou konat 17. a 18. 10. 2008. Tímto chci
požádat občany, aby se účastí na tomto
aktu zapojili do veřejného života a správně
zvolili nové krajské zastupitele - oni jsou
naším nadřízeným orgánem a záleží na
nich, jakým směrem se bude ubírat další
vývoj našeho kraje a tím i naší obce.
Soutěž o nejhezčí zahrádku, jíž se zúčast-
nilo 16 přihlášených, zná vítěze. Soutěž
budeme opakovat i v dalších letech. 
Závěrem bych chtěl popřát pěkné počasí a
ničím nerušený podzim. Zároveň všechny
zvu na II. ročník kuchařské soutěže, který
se koná 20.9. od 11.00 v zámku ve Všera-
dicích.     Bohumil STIBAL, starosta obce

TRADIČNÍ POUŤ. Pomyslnou tečku za prázdninami ve
Všeradicích tradičně obstarává pouť. Také letos se děti
měly možnost vyřádit na různých atrakcích. Pro dospě-
lé byly připraveny tři tancovačky. Foto NN M. FRÝDL

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Všeradice - Běštín 2:1 (0:1) 
Branky: Červenka a vlastní 
Hostomice B - Všeradice A 1:1 (0:0) 
Branka: Jakoubek

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Všeradice B - Svatá B 1:2 (0:2) 
Branka: Suchý 
Chrustenice - Všeradice B  3:2 (1:2) 
Branky: Bouček, Stegmuller

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Všeradice - Jílové 3:3 (1:1) 
Branky: Lenkvík, Silbernágl, Vinš 

Nový Knín - Všeradice 1:5 (0:4) 
Branky: Lenkvík 

Stará garda
Všeradice - Černošice 3:2 (1:1) 
Branky: Hruška Roman 2, Hruška Jiří

Kdy a kde hrají příště
A-mužstvo
6. 9.     Všeradice – Osek B
13. 9.   Zaječov - Všeradice
B-mužstvo
7. 9.     Všeradice – Vysoký Újezd
13. 9.    Mořinka - Všeradice
Dorost
6. 9.     Všeradice – Teplýšovice
13. 9.   Týnec n/Sáz. - Všeradice
Žáci
7. 9.     Všeradice – Hýskov
13. 9.    Vysoký Újezd - Všeradice
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Jak si vedli všeradičtí fotbalisté
MUŽI I DOROSTENCI ODEHRÁLI PRVNÍ DVĚ MISTROVSKÁ KOLA

NEJHEZČÍ ZAHRÁDKA. Nejhezčí zahrádku ve Všeradicích má
podle poroty Rudolf Brož. Foto Bohumil STIBAL
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Karlštejnsko vám pomůže s projekty
Místní akční skupina (MAS) Karlštejnsko ozna-
muje veřejnosti probíhající práce na dokončení
Strategického plánu programu Leader pro region
Karlštejnsko (SPL). Plán je zpracováván za úče-
lem podání žádosti o podporu MAS Karlštejnsko,
o.s. z  Evropských strukturálních fondů.
Pro zpracování SPL kancelář MAS Karlštejnsko
přijímá  do 12. 9. 2008  podněty, návrhy a infor-
mace o připravovaných projektech, projektových
záměrech a potřebách jednotlivých subjektů, stej-
ně tak o názorech k rozvoji dotčeného území od
těchto typů subjektů:
a) zemědělců a zemědělských podniků a jejich
sdružení
b) fyzických nebo právnických osob podnikají-
cích v lesnictví nebo hospodařících v lesích
(vlastníků nebo nájemců lesů)

c) podnikatelských subjektů všeho typu a zaměření
d) nestátních neziskových organizací (občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace)
e) zájmových sdružení právnických osob
f) obcí a dobrovolných svazků obcí
g) církví
h) jednotlivých občanů
Oblastmi podpory ze strategických plánů Leader
pro místní akční skupiny jsou:
1. Investice do zemědělství (rostlinná a živočišná
výroba, zemědělské a potravinářské produkty)
2. Lesnictví, lesnická infrastruktura, technika
3. Vzdělávání v zemědělství
4. Obnovitelné zdroje energie (bioplynové stani-
ce, výroba tepla a organizace, biopaliva)
5. Zakládání mikropodniků (doplňková a řemesl-
ná výroba)
6. Podpora cestovního ruchu (turistická infrastru-
ktura, ubytovací a stravovací zařízení, volný čas)
7. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a
služby
8. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
9. Vzdělávání a informace
Návrhy a informace o připravovaných projektech
budou zohledněny v návrhu SPL a návrh SPL bu-
de veřejně projednán za účasti veřejnosti.
Při výběru místní akční skupiny MAS Karlštejn-
sko k podpoře z PRV budou moci výše uvedené
typy subjektů čerpat finanční podporu k financo-

vání svých projektů. Výše financování projektů,
předkládaných MAS Karlštejnsko prostřednict-
vím SPL k  podpoře,  bude činit max. 2 mil. Kč.
Další informace poskytuje: MAS Karlštejnsko,
o.s., Všeradice 10, 267 26 Všeradice. Podněty, ná-
vrhy, informace o připravovaných projektech, pro-
jektových záměrech a potřebách zasílejte rovněž
na e-mail: spl.maskarlstejnsko@gmail.com a na
kontaktní telefon/záznamník: +420 739 364 039. 

Radomír HANAČÍK, Nučice

Tip na masopust: Soutěž o nejoriginálnější vozítko
Ještě ani nenastal astronomický podzim , ale  již v tomto letním čase je potřeba naplánovat všelijaké
podzimní i zimní aktivity a akce.
Jednou z velkých třebaňských akcí, která se chystá v podstatě celý rok, je masopust. Ten následující
bude jubilejní, dvacátý. Bude se konat sice až v únoru 2009, ale například masopustní převleky psích
hvězd z chovatelské stanice Z Třebaňského údolí, které nikdy nezklamou, jsou již vymyšlené. Je dobré
brát v potaz, že jsme národem, který byl dlouhou dobu odkázán na vlastní výrobu všech možných stroj-
ků a technických pomocníků. A tak v nejednom z nás dosud přetrvává takové jakési kutilství Přemka
Podlahy. Znáte to, jak si ze staré pračky udělat krmítko pro holuby a ještě funkční sekačku na trávu. A
protože jak jsme zjistili i mezi mladými lidmi je spousta šikovných lidí, které baví tvořit, rozhodli jsem
se do masopustního veselení přispět soutěží o nejoriginálnější vozítko vlastní výroby. Bude-li  to vozít-
ko pro děti, dospělé či zvířecího mazlíčka, nehraje roli, důležitý je celkový efekt  a schopnost jízdy. Tedy
se pusťte do vymýšlení a tvoření, masopust je tu co nevidět. Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Na Cenu navrhuji Helenku...
Vážená redakce, na Cenu Našich novin si dovolu-
ji navrhnout paní Helenu Ševčíkovou ze Zadní
Třebaně. Již řadu let vede místní oddíl Mladých
hasičů. Kromě každotýdenních schůzek připravu-
je svěřence na soutěže, jezdí na výlety i soustředě-
ní, pořádá různé akce i pro ostatní děti. To vše
samozřejmě s týmem spolupracovníků, ale Helen-
ka je vždycky tím »hnacím motorem«, bez kterého
by to nebylo ono.         Ema MALÁ, Zadní Třebaň

Nebezpečný odpad budou
svážet v sobotu 13. září
Je po dovolené  a opět se dáme do práce. V prů-
běhu uplynulých čtrnácti dnů byla podána výzva
pěti stavebním firmám k předložení nabídek na
výstavbu Sportovního areálu. Z oslovených si  čty-
ři firmy vyzvedly podklady pro cenovou nabídku a
tři ji podaly. Ve čtvrtek 28.8. hodnotící komise vy-
brala vítěze. V žádosti o dotaci z EÚ jsme měli vše
v pořádku a koncem září bychom se měli dozvě-
dět, zda ji dostaneme a v jaké výši.
Co se týče generální opravy mostu na Řevnice, tak
jsem na základě skutečnosti, že se vozovka na
mostě »opravovala«, obtelefonoval kde koho,
abych zjistil, jak to s opravou vypadá. Dozvěděl
jsem se, že nejbližší termín realizace je 2. polole-
tí příštího roku (ani ten není jistý). Průběh jim prý
značně zkomplikovala digitalizace pozemků v
Zadní Třebani.  Budeme se tedy těšit dál.
Současně jsem obdržel projekt na generální opra-
vu mostu přes Bělečský potok. Zde by měla být
vyměněna celá mostovka včetně pilířů a upraveno
koryto. Dle požadavku jsme se k projektu vyjádři-
li. Termín realizace zatím neví nikdo.
Co se týče čištění Svinařského potoka a odvozu
vytěženého materiálu, dle sdělení Lesů ČR místo
pro uložení již mají na Mořině, ale nemají zatím
výsledky rozboru materiálu, který je pro uložení
potřeba. Čekají tedy na výsledek rozboru.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se
bude konat 13. září od 8.00 do 11.00 před OÚ. 
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Záchranka mohla k nehodě přijet dřív!
„JEDNALO SE O POCHYBENÍ OPERÁTORA V JESENICI, MRZÍ NÁS TO,“ OMLOUVÁ SE MLUVČÍ ZÁCHRANÁŘŮ

Liteň - Na přejezdu trati v Litni se ve středu 20.
srpna srazil vlak s osobním autem. Dispečink
poté poslal na místo záchrannou službu z Be-
rouna. Bořkovi Bulíčkovi, majiteli záchranky z
Řevnic, které jsou blíž, se to nelíbí.
Z informací Berounského Deníku vyplývá, že by-
la k nehodě přivolána sanitka z Berouna, ačkoliv
záchranná služba z Řevnic by do Litně přijela o
několik minut dříve. Podle prvního prohlášení tis-
kové mluvčí středočeské záchranné služby Terezy

Janečkové měla řevnická záchranka Trans Hos-
pital k dispozici posádku bez lékaře, a proto tam
dispečerka poslala sanitku z Berouna. „To je ne-
smysl. Máme lékaře v pohotovosti čtyřiadvacet
hodin denně, nikdo nás nekontaktoval,“ brání se
šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. „Řevničtí
hasiči byli na místě dřív než berounská sanitka,
mohli jsme vyjet s nimi,“ dodal Bulíček. 
Na opakovaný dotaz Deníku nakonec mluvčí Ja-
nečková přiznala, že Řevničany opravdu nikdo

neoslovil. „Jednalo se o pochybení operátora v Je-
senici, který měl ověřit, zda mají Řevnice k dis-
pozici posádku. Ke kontaktování tedy nedošlo,“
sdělila Janečková. Podle jejího prohlášení by k
podobným chybám docházet nemělo. „Situace
nás velmi mrzí a uděláme vše pro to, aby se už
neopakovala,“ dodala Janečková. 
Při srážce vlaku s automobilem nedošlo k žádné-
mu vážnému zranění osob, příčinu nehody šetří
policie a drážní inspekce.      Lucie PALIČKOVÁ

VÍTKA HLÍDALI ŘEVNIČTÍ. Dvě kulturní akce na hradě Karštejn zajišťovali nedávnořevničtí záchra-
náři. „V půlce srpna to byl koncert Pavla Vítka, minulý týden divadlo s Mahulenou Bočanovou,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. Podle něj se akce uskutečnily bez problémů. Tento pátek se záchranáři na
hrad vrátí, budou dohlížet při hře s Hanou Maciuchovou. (lup)          Foto Michaela FEUREISLOVÁ

Z našeho kraje…
* Moped Moto Team Svinaře zve příznivce na
setkání motostrojů do 50 ccm a stáří 1980. Sraz
malých motocyklů je v sobotu 6. září v 10.00 u
hospody ve Svinařích, všichni se mohou zúčastnit
okružní jízdy Podbrdskem. (lup)
* Svoz nebezpečného odpadu zajistila hlásnotře-
baňská radnice na 20. září. „Budou přistaveny
kontejnery na návsi na Rovinech i v Hlásné Tře-
bani za obecním úřadem,“ řekla NN tajemnice
OÚ Ilona Gartová. Nádoby budou k dispozici od
8.00 do 12.00.  (šm)
* Veřejné zasedání, kde se hlásnotřebaňští obča-
né dozvědí od zastupitelů informace k budování
čistírny odpadních vod, kanalizaci a dalším pro-
jektům, se koná 12. září od 19.00 v restauraci na
návsi v Rovinech. (šm)
* O peněženku s platebními kartami a doklady
přišel cestující z Prahy 4, který jel 22. 8. vlakem v
11.35 ze Smíchova do Mokropes. Když ve vlaku
na smíchovském nádraží pověsil bundu na věšák
vedle sebe, peněženku měl ještě v její kapse. V
Černošicích jí tam však už nenašel. Kromě hoto-
vosti se v ní nacházely ještě platební karty a osob-
ní doklady majitele. Škoda činí 2400 Kč. (vš) 

Měňany - Horkou kaši na sebe
nešťastnou náhodou zvrhl rok
a půl starý chlapeček z Mě-
ňan. Utrpěl těžké opařeniny 2-
3 stupně na trupu, obličeji a
částečně i na pažích. 
Do příjezdu sanitního vozu ope-
rátoři na lince 155 radili rodině,
jak poskytnout první pomoc.
Záchranáři okamžitě po příjez-

du chlapce zajistili, začali malé-
mu pacientovi tlumit bolest a
místy chladili opařeniny. Zdra-
votnické operační středisko za-
žádalo z důvodu vážného zdra-
votního stavu chlapce, o asisten-
ci letecké záchranné služby.
Chlapec byl předán k leteckému
transportu do Fakultní nemocni-
ce Královské Vinohrady.

Tento výjezd je jedním z mnoha
podobných, se kterými se zách-
ranáři v terénu často setkávají.
Situace bývají stejné. Dítě na se-
be v nestřeženém okamžiku zvr-
hne nádobu s vroucí vodou, po-
lévkou, horkou kávou nebo ča-
jem. Následkem mohou být váž-
né opařeniny, popáleninový šok
a ohrožení na životě. První po-
moc po opaření je jednoduchá: z
opařených míst okamžitě sundá-
me oděv, protože oděv udržuje
teplo a prodlužuje jeho působe-
ní. Postižená místa oplachujeme
chladnou (nikoliv ledovou)
vodou a zavoláme záchranku na
lince 155. Postižená místa ničím
nemažeme ani neposypáváme.

Tereza JANEČKOVÁ,
záchranná služba Stč. kraje

Policie varuje: Pozor na uprchlého vězně!
Poberouní - Už je to měsíc, co se z povoleného přerušení trestu
odnětí svobody nevrátil do vězení v Příbrami Josef Vohnický (4.
březně 1960). Policie po něm dosud pátrá marně! 
Muž, který se může ve středních Čechách pohybovat především v
restauracích, krizových centrech či mezi drogově závislými, vypa-
dá na 46-48 let, je 182 cm vysoký, má modré oči a hnědé vlasy (t.č.
vyholené). Je tetován. Policie prosí o spolupráci, a případné infor-
mace o tomto muži na tel.č. 974 881 484 nebo 158. (šm)

Řevničan ženě nejprve
nadával, potom ji i napadl
Řevnice – Jako přestupek proti občanskému
soužití bude Městský úřad Řevnice řešit útoky
devětatřicetiletého muže z Jiráskovy ulice pro-
ti sedmačtyřicetileté ženě z Nerudovy ulice, ke
kterým mělo dojít 20. a 21. srpna. 
Pokaždé, když se tito dva potkali, podezřelý na-
dával a později ženu i fyzicky napadl. Útok na
křižovatce ulic Jiráskova a Nerudova však žena
přestála bez zranění a lékařské vyšetření si nevy-
žádala. Poškozená si věc nedokázala vysvětlit, ale
z jednání muže měla dojem, že je pod vlivem al-
koholu. Na přelomu srpna a září policisté předali
spis Městskému úřadu Řevnice. Případ bude ře-
šen jako přestupek proti občanskému soužití. (vš)

Od letovské »benzínky«
odjeli čtyři řidiči bez placení
Lety – Třikrát v červenci a jednou v srpnu od-
jeli bez zaplacení neznámí řidiči od benzinové
stanice Martin Oil v Letech. 
Poslední případ se stal v sobotu 16. srpna mezi
16.00 a 16.10, kdy řidič červené Škody Fabia na-
tankoval 44 litrů nafty za 1403 Kč a odjel. Obs-
luha čerpací stanice si poznamenala registrační
značku. Benzinová pumpa je vybavena malým
kamerovým systémem s možností záznamu, obs-
luha ani majitelé však videozáznam policistům
dosud neposkytli. V červenci zde zloději odebrali
pohonné hmoty za 1380 Kč, 500 Kč; modrý do-
dávkový automobil s bílými nápisy na bocích
doplnil do své nádrže 63 litrů za 2179 korun. Na
dalších čerpacích stanicích v Letech a Dobřicho-
vicích v poslední době k obdobným případům
nedošlo. (vš) 

Opařené mrně odvezl vrtulník
PODOBNÝCH PŘÍPADŮ JE SPOUSTA, KONSTATUJÍ ZÁCHRANÁŘI

Z rekonstruovaného Lidového
domu kdosi ukradl nářadí
Řevnice – Elektrické stavební náčiní za 6 tisíc
korun zmizelo při rekonstrukci Lidového do-
mu v Řevnicích v noci na 19. srpna.
Zloděj v době mezi 20.00 a 13.30 vnikl do budo-
vy a odcizil úhlovou brusku, akušroubovák a ok-
ružní pilu. Zařízení měl v budově uskladněné je-
denačtyřicetiletý Řevničan, který se podílel na re-
konstrukčních pracech. Policisté se nejprve dom-
nívali, že pachatel přišel hlavním vchodem a dve-
ře si odemkl shodným klíčem. Teprve když vyšet-
řovatelé odjeli, dostala se k niminformace, že děl-
níci pracující na stavbě před jejich příjezdem od-
stavili od budovy žebřík, který vedl k rozbitému
oknu. Podezření, že se zloděj do budovy dostal
oknem ve výšce 3 a půl metru nad terénem, potvr-
dila i prohlídka místnosti za oknem, kde byly na
stěně nalezeny šmouhy od bot, jak se zloděj sna-
žil s lupem vyšplhat zpět k oknu. (vš) 

Vařil brambory, přišel o kůlnu
Řevnice – Zapomenuté brambory na plyno-
vém vařiči byly příčinou požáru kůlny u rodin-
ného domu v Řevnicích 23. srpna večer. 
Důchodce (*1935) dal vařit hrnec na vařič poblíž
složeného dřeva. Poté odešel do domu a na bram-
bory zapomněl. Za hodinu a tři čtvrtě mu soused-
ka oznámila, že ze střechy kůlny šlehají plameny.
V hrnci se vyvařila voda, brambory se spálily a
začaly hořet. Plamen zapálil dřevo opřené o stěnu
a oheň se přenesl na střechu. Do Komenského
ulice, kde hořelo, to hasiči měli blízko, takže byl
požár brzy uhašen. Kůlna je však zničená.   (vš)
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Tělesná potřeba, téma na tělo, ale potřebné. Tak
krátce trvá čas bílých zavinovaček, do nichž se
můžeme kdykoli - a bez zábran! Ba i si v této čin-
nosti libujeme za povzbuzování zbožňujícího pří-
buzenstva. Leda osobám citově nezasvěceným na-
še dělání pod sebe nemusí jít pod nos.
Doba plenková pomine, abychom prosti plen byli
vydáni v plen stále větším rozpakům, které jsme
dostali do povahového vínku, takže sudičky by se
spíš měly jmenovat studičky. Šťastlivci, kteří si
uchovají co nejdéle mysl bezrozpakovou, aby ne-
považovali za trapas situaci, kdy se (v českých lu-
zích) známý rocker vydal za naléháním útrob do

nevysokých křovin, kde zpěváka vyhledala nezleti-
lá fanynka s památníkem, již následovala dívči-
na (zletilosti sotva odrostlá) matinka...
Vždycky se mi zdálo, že do potíží s uvol-
ňováním se jsme namočeni sami lidé. Až
u našeho boxera jsem si všiml, že se při
výkonu úlevy stydívá. Důsledně ovšem rozlišuje
malou, kdy ciknutím označkovává vše bez uzardě-
ní. Jde o pohyb profesionála, čuracího otrlce.
Zato velká, to je jiná! Na zahradě si vybírá dvě
nejprotilehlejší místa (jedině v zimě se vyběhnutí
zkracují úměrně stupni mrazu), kálení provádí
pokud možno o samotě. Jen párkrát za celá léta

jsem Ateho spatřil in-flagranti.
Pořád se otáčel, nervózní, jestli ho
nepozorují zvědavé lidské oči. 

Očividně tedy i řada inteligentnějších zví-
řat (a mohou nám být sebevíc oddána tělem i
duší) nemá ráda, vměšuje-li se jim někdo do vy-
měšování. Uklidňuje mě pocit, že aspoň z hlediska
fyzických nutností se plavíme na stejné bárce.
Každý z nás může narazit na záludná skaliska!
Předvčerem jsme s manželkou vycházeli z článku
obřího řetězce v Ostravě. Z tramvajového dvojče-
te vyrojil se obstojný dávek. Jedna z mladých žen
s hulákáním přeběhla cestu, na blátivém trávníku
si dřepla, povyhrnula koženou sukni a...
Šlo o úkon velmi překvapivý. Jakoby se dívka ani
nezastavila v chůzi. Zde se nejednalo o žádnou
přízemnost, ale velké (artistické) umění, byť by sti-
hla vykonat pouze malou. Nebo v časové tísni jen
malou malou...              Kamil KOVÁŘ, Klimkovice

Tělesnosti: Stydí se lidé i zvířata!

FEJETON
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Proměny hledají stále něco nového
ŘEVNICKÁ SKUPINA SE HODLÁ ZABÝVAT COUNTRY, MODERNÍM BALETEM ČI HISTORICKÝM TANCEM

Prázdniny se staly minulostí a z letních snů se vra-
címe do všedních dnů. Aby nás všednost neovlád-
la, přináší následující školní rok i změny a nové
možnosti k realizaci našich zájmů.  Proto bychom
vás rádi seznámili s činností řevnické taneční sku-
piny Proměny, která vznikla v říjnu roku 2007 ja-
ko občanské sdružení. 
Vedoucí skupiny je Ivana Zrostlíková v choreo-
grafické spolupráci s taneční pedagožkou Dagmar
Renertovou, která současně zanechává činnosti v
základní umělecké škole. 
Nejsme instituce podléhající svazujícím školským
metodám a víme, jakým směrem se budeme ubí-
rat. Nehodláme se zařadit do nějaké vymezené
přihrádky, neboť náš program je různorodý, hleda-
jící stále něco nového - i proto Proměny. Máme za
sebou úspěšný rok a mnoho perspektivních plánů.
Připravujeme takový program, aby byl přitažlivý
pro příležitostné kulturní a společenské akce, pro
spolupráci s divadelním souborem, se spolkovou
činností našeho města i pro případná samostatná
vystoupení. 
Naše práce obsahuje široké taneční spektrum, kte-
ré nás baví a přináší nám radost, například count-
ry, streat dance, moderní balet, historický tanec a
tak dále. Do svého programu nezařazujeme folk-
lor, neboť respektujeme skutečnost, že v Řevni-

cích úspěšně pracují dva známé folklorní soubory
na vynikající úrovni. Představujeme si dobré part-
nerství a nikoli konkurenci. 
V podstatě  navazujeme na legendární řevnický
taneční soubor Kvítko z let 1972 - 1990, kdy za-
niklo Městské kulturní středisko, jehož byl soubor
součástí. Naše nynější zázemí se zatím nachází v
malém společenském sále U Kučinů, a to každé
pondělí. Časový rozvrh pro skupiny podle věku a
počtu bude upřesněn během měsíce září. 

Naše Proměny mají i vlastní bohatou výbavu ta-
nečních kostýmů, kterou podle potřeb stále dopl-
ňujeme. V letošním roce bychom rádi otevřeli i
přípravku pro menší děti. Přijímáme dívky i
chlapce, věk není vyhraněn. Přihlášky i bližší
informace poskytne vedoucí skupiny na telefonu
773 191 065 nebo naše webové stránky www.pro-
meny-skupina.wz.cz. Těšíme se na vás!                 

Dagmar RENERTOVÁ,
taneční skupina Proměny, Řevnice

PROMĚNY NA MASOPUSTU. Část řevnické taneční skupiny Proměny na letošním masopustu v Zadní
Třebani. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Vižinské děti po setmění
vyrazily na stezku odvahy
Již tradičně se na Vižině na konci prázdnin sejdou
všechny děti, aby se rozloučily s prázdninami a
užily si poslední chvíle volna. Obecní úřad ve
sportovním areálu  v pátek  29. srpna nachystal
oheň, na kterém si děti upekly buřty, zahrály si ve
družstvech společnou hru Člověčí člověče, nezlob
se a po setmění se vyrazilo na okraj lesa, kde byla
připravena stezka odvahy. Trasa byla vyznačena
svíčkami, sem a tam bylo ukryto strašidlo. Ti od-
vážnější se na trasu vydali sami, se střašpytlíky šli
rodiče. Na konci trasy čekala na každého odmě-
na. Akce se vydařila, přišla většina dětí z vesnice
i se svými rodiči. Konec práznin se povedl a teď
již čekají radostné chvíle, ale i povinnosti ve ško-
le. Jana FIALOVÁ, Vižina

NA BRDECH. NA SLAPECH... Další a další fotografie z letošního léta nám posílají čtenáři. „Všem, kteří ještě nebyli na brdském vrcholu Babka, vřele
doporučuji. Krásný výlet s ještě krásnější vyhlídkou. Na snímku v popředí Monika, v pozadí Hostomice.“ Tímto popiskem opatřila fotku vpravo její auto-
rka Eva Jůnová z Karlštejna. Romana Burdová z Litně byla stručnější. Snímek své dcery pořízený na Slapech nazvala Léto na Cholíně.
Své »letní« snímky na adresu Našich novin (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, frydl@dobnet.cz) můžete do konce léta posílat i vy - autor každé uveřej-
něné fotografie získá odměnu. E. Jůnová i R. Burdová se mohou těšit na CD poberounské kapely Třehusk. (mif)

Autoři otištěných snímků získají odměnu od redakce NN
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PRÁZDNINOVÉ SLEVY KOL

Naše noviny vám nabízejí

POSTŘIŽINY
DVD se záznamem veřejné generální zkoušky původního
muzikálu na nádvoří dobřichovického zámku 16. 7. 2008.

Hrají a zpívají Jan Rosák, Pavel Vítek, Pavel Landovský, Pavla
Švédová, Jiří Petříš, Karel Král, Petr Říha, Alena Říhová,
Bohuslava Eliášová a další. Délka 112 minut, cena 70 Kč.

TRIKO S LOGEM POSTŘIŽIN červené a černé, velikosti M, L.
Cena 100 Kč.

POSTŘIŽINSKÉ PEXESO s fotografiemi z letošní inscenace
muzikálu Postřižiny i z představení uváděného v roce 2004.

Cena 30 Kč.

OMALOVÁNKY s motivy z muzikálu Postřižiny. Cena 15 Kč.

POSTŘIŽINSKÝ LEŽÁK se speciální etiketou, uvařený 
pro letošní inscenaci muzikálu Postřižiny. Cena 20 Kč.

***

Předměty si můžete objednat na tel.: 257 720 847,
724 135 824 nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Do nově otevřené prodejny nábytku 
v Dobřichovicích přijmeme

PRODAVAČKU
na čtyři hodiny denně.

Informace na telefonu: 775 685 177 
- pan Růžička

výroba a tisk
dopisních

obálek
www.frances.cz

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. Nyní jsme pro vás 

zřídili další prodejní plochu.
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic
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V Letech závodili psi. A psovodi
U BEROUNKY ZMĚŘILI SÍLY KYNOLOGOVÉ Z ČECH, POLSKA, NĚMECKA I JERSEY

Na fotbalovém hřišti v Letech se konal 3. ročník
mezinárodního kynologického závodu CACIT
LETY 2008. Disciplíny přijeli posuzovat dva zah-
raniční rozhodčí - Igor Lengvarský ze Slovenska
poslušnost a Carmelo Sesto z Itálie obrany. Pa-
chové práce hodnotil Čech Martin Pejša. Závodit
přijelo čtyřicet psovodů. Kromě německých a bel-
gických ovčáků malinois dorazil také boxer, dobr-
man, velký knírač a flanderský bouvier.
Sobotní program začal ráno slavnostním nástu-
pem. Pak se už rozběhly soutěže. Při nástupu se
rozpršelo, ale pak se už počasí chovalo slušně.
Soutěže pokračovaly celý den, skončilo se kolem
půl sedmé večer. Kdo chtěl, zúčastnil se společen-
ského večera v dobřichovické restauraci. Tam na
nás čekaly mísy plné dobrot, uzená kýta, grilova-
né masíčko a dokonce sele na rožni. Kapela, která
hrála country, rozezpívala většinu z nás. 
V neděli se počasí doslova »vytáhlo«. Soukolí
závodu se začalo roztáčet kolem deváté a před jed-
nou hodinou po poledni pomalu soutěže končily.
Zatímco na hřišti běžel program ukázek aktivit se
psy, v kanceláři se počítaly výsledky. Diváci se
bavili ukázkami služební kynologie či zadržení
pachatele. Zážitkem byla tak jako loni obrana po-
dle malého border teriéra. Zajímavá byla ukázka
části obrany a poslušnosti zástupcem nevšedního
a neznámého plemene – bazybruský pes. Show
zakončila ukázka pasení hus border kolií. 
Zbývalo vyhlásit ty nejlepší, předat ceny, poháry,
diplomy, poděkovat rozhodčím za posuzování, fi-
gurantům za figurování, šlapačům za kladení stop,
sponzorům a partnerům za podporu závodu a na-
konec také pořadatelům. 
Vítězem závodu se stal Miloslav Lebruška z No-
vého Boru s belgickým ovčákem malinois Britem
Vědusk s 274 body. Na druhém místě byla loňská

vítězka Jarmila Maria Pallot z Jersey s belgickým
ovčákem malinois Atrei d_Amour Bedea s 268
body. Paní Pallot byla zároveň nejlepší ženou a
odnesla si zlatý šperk, který věnoval jeden ze
sponzorů. Na třetím místě byl Přemysl Pěknice s
fenou německého ovčáka Bessy ze Šikmáku. A
ještě nejlepší stopa – tu předvedla dvojice Břeti-
slav Ťujík a fena německého ovčáka Phoebe Jit-
Mir, získali 98 bodů. Vyhlášeni byli také druzí a
třetí nejlepší v každé disciplíně. Jako novinku
jsme na letošním závodu dali možnost divákům,
aby vybrali nejsympatičtější dvojici závodu - stala
se jí Alena Šustrová s fenou německého ovčáka
Uriah Milvel. Za zmínku stojí také účast nejmlad-
ší závodnice, třináctileté Jany Petrusové s fenou
německého ovčáka Bell Bohemia Abakan, která
obsadila 22. místo s 237 body. 
Třetí  ročník mezinárodního závodu CACIT LE-
TY 2008 máme za sebou. O tom, že byl opravdu
mezinárodní, svědčí účast závodníků nejen z
Čech, ale i z Polska, SRN a Jersey. A že se závod-
níkům i divákům v Letech líbilo, bylo zřejmé z
jejich nadšených reakcí. Chtěli jsme dokázat, že i
v tak malé vesnici je možné uspořádat pěkný zá-
vod, který přiblíží veřejnosti sportovní kynologii.
Sami bychom to však nezvládli, a tak dík patří sta-
rostovi naší obce Jiřímu Hudečkovi, který již

potřetí převzal nad naším závodem záštitu, všem
partnerům i sponzorům. 

Alena VANŽUROVÁ, Kynologický klub Lety

Z »Liďáku« bude sportovní areál
NOVÝCH HŘIŠŤ I ZÁZEMÍ SE DOČKAJÍ TENISTÉ, HÁZENKÁŘI I VOLEJBALISTÉ

VYHRÁLI. Vítězové letovského závodu a jeden z oceněných psů. Foto Alena VANŽUROVÁ

Řevnický tenista si zahrál
Pardubickou juniorku

Řevnice - V nový sportovní areál se mění řev-
nický Lidový dům. Na pozemku za budovou,
kde bývalo staré házenkářské hřiště, nyní ros-
tou tři tenisové kurty. Během zimy je zakryje
nafukovací střecha. Umožní to hrát celoročně
tenis, což v Řevnicích dosud nešlo.
„Půjde o víceúčelovou nafukovačku. Kromě teni-
su bude sloužit házenkářům, jednáme s volejba-
lem a hlásí se nám i další oddíly z okolí,“ říká Jan
Kavalírek, jednatel Řevnické sportovní s. s r. o.,
která areál buduje.
Otevření nového sportoviště je plánováno na dru-
hou polovinu letošního října. Už o měsíc dřív má
být částečně zprovozněn rekonstruovaný Liďák.
Interiér bude k nepoznání jiný. V přízemí vznikne
kromě klasické restaurace také sport bar a hlavně
tu bude zázemí pro sportovce: šatny, sociální zaří-
zení a dokonce masérna. „Vše bude k dispozici
veřejnosti včetně maséra i vyhledávaných parních
masáží,“ tvrdí Kavalírek.
Areál možná poslouží i místní základní škole pro

hodiny tělocviku. Co je ale jisté, má výrazně při-
spívat k výchově nových tenistů z Řevnic a okolí.
Založena bude tenisová škola, jejímiž garanty se
stanou skutečně zvučná jména: bývalý daviscupo-
vý reprezentant Cyril Suk a uznávaný trenér Zde-
něk Žofka, kterého diváci znají jako spolukomen-
tátora tenisových zápasů v České televizi.
„Chceme příští rok v létě otevřít i sportovní třídu
ve spolupráci se základní školou. Všechno je v
jednání,“ popisuje Kavalírek. Jan ŠVÉD

Řevnice, Pardubice – Významného úspěchu dosá-
hl řevnický tenista Jan Hůrka - zahrál si na slavné
Pardubické juniorce. Něco takového se odcho-
vanci LTC Řevnice naposledy podařilo před 36
lety, kdy republikový dorostenecký šampionát
vyhrála Martina Navrátilová.
Hůrka porazil v prvním kole Petra Roušara z TK
Kolovraty poměrně hladce 6:2, 6:3. Následovala
napínavá třísetová bitva s favorizovaným Jaku-
bem Cymorekem ze Sparty, pátým nasazeným
hráčem turnaje. Rozhodl až tie-break. „Vedl jsem
v něm 4:1, ale nakonec 7:9 prohrál. Škoda. I tak
byla Pardubická juniorka mým největším teniso-
vým zážitek v životě,“ řekl sedmnáctiletý Hůrka.
Zápas celkově skončil 2:6, 6:2, 6:7.
Všechno mohlo dopadnou líp, kdyby Řevničan
neměl zdravotní problémy. Celý měsíc nemohl
hrát singly kvůli bolestem zad. „Hlavně servis mi
pak chyběl. Taková pauza se projeví. Kdybych ji
neměl, věřím, že Cymoreka porazím. Ale jsem
spokojen. Všichni říkali, že letošní Pardubická ju-
niorka byla nejlepší za poslední roky a já málem
přešel dvě kola,“ uvedl nadějný řevnický tenista.
Nyní chce zkusit i nějaké turnaje v cizině. Uva-
žuje o cestě do Belgie. (šve)

V Berouně probudí draka
a pak budou závodit lodě
V sobotu 13. září se potřetí rozezní nad hladinou
Berounky bubny dračích lodí. Nad berounským
jezem odstartují v 11.00 první rozjížďky. Následo-
vat bude závod firemních týmů, závod partner-
ských měst, v posádkách přivítáme i známé tváře,
zástupce okolních měst a Středočeského kraje.
Závodit se bude ve čtyřech drahách na 200 metrů
dlouhé trati. Finále se očekává okolo 17.00. 
Akce začíná rituálem probouzení berounského
draka v pátek 12. září v autokempu Na Hrázi ve-
černím koncertem a ohnivou show na řece.
Letošní ročník závodu Berounský drak 2008 bude
ve znamení rockenrollu. Těšit se můžete na pře-
hlídku amerických vozů a motorek, volbu Miss
Dragon Rockenroll či na vystoupení skupiny
Highway 61. Koncert a pravá dragon party pro
závodníky i pro veřejnost začne hned po vyhláše-
ní výsledků a předání pohárů přímo v amfiteátru
autokempu.               Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Řevnický tenista Jan Hůrka.          Foto Jan ŠVÉD
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Lety: 2 zápasy, 2 vítězství, 1. místo!
JAK SI VEDLI FOTBALISTÉ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH
Poberouní - Velmi dobře si po ně-
kolika odehraných kolech mist-
rovských soutěží fotbalistů vedou
zástupci našeho kraje ve vyšších
soutěžích: Řevnice i Lety. Letov-
ským zatím patří první místo sku-
piny E krajské 1. B třídy.         (mif)
SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Velvary – Řevnice A 1:1
Branka: Bošanský
Řevnice přivezly z Velvar velmi cen-
nou remízu. Zejména v prvním polo-
čase byli domácí lepším týmem a za-
slouženě vedli. Naštěstí pouze jed-
nobrankovým rozdílem - v samot-
ném závěru prvního dějství nastřelili
ještě břevno. Obraz hry se po přes-
távce zcela změnil, Řevnice přidaly
na aktivitě i důrazu a zle domácím
zatápěly. Bohužel Bezpalec nepro-
měnil penaltu, a tak se zdálo, že bo-
dy zůstanou ve Velvarech. Tlak hos-
tů ale nakonec přinesl ovoce: v po-
slední minutě se trefila posila z Vy-
šehradu Bošanský, jenž má na pod-
zim skvělou formu. (Mák)
Řevnice A – Nové Strašecí 3:0
Branky: Šetrný, Voborník, Bezpa-
lec z penalty
Domácí byli po celý zápas lepším
mužstvem, ale střelecky se dokázali
prosadit až po přestávce.          (Mák)
IV. třída okresní soutěže
Jinočany C – Řevnice B 2:3
Branky: Sklenář, Pitauer, Vyterna
Zápas ovlivnila hrací plocha. První

poločas hráli hosté z Řevnic z kopce
a vytvořili si dvoubrankový náskok.
Po změně stran domácí mocně dota-
hovali, ale třetí branka vstřelená do
jejich sítě je srazila do kolen. (Mák)
Řevnice B – Všenory B 5:2
Branky: Tlášek 4, Pitauer
Díky střelecké formě Tláška se utká-
ní proměnilo v jeho show.        (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Petrovice - FK Lety 2:3 
Branky: Jablonský 2, Čermák
Vstup do sezony se Letům vydařil.
Domácí začali utkání náporem a ve
29. minutě šli po pěkné kombinaci
do vedení. O dvě minuty později již
byl po zaváhání v defenzívě hostů
náskok domácích dvoubrankový.
Druhý poločas zahájily Petrovice ná-
porem a hned ve 46. minutě mohli
zvýšit. Lety se ale osmělily a najed-
nou jich bylo plné hřiště. V 65. mi-
nutě po faulu na Pláničku snížil z po-
kutového kopu Jablonský. Domácím
došly síly a začali se bát o výsledek.
Hosté v 77. minutě vyrovnali po hla-
vičce Čermáka a v 80. minutě otočil
výsledek střelou spoza pokutového
území Jablonský. Domácí se vrhli do
útoku, ale žádnou gólovou šanci si
již nevypracovali.        Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Měchenice 3:1
Branky: Šturma 2, Nádr
Lety jsou bez ztráty bodu v čele ta-
bulky. Po prvních dvaceti minutách
získali převahu a zatlačili hosty na

jejich polovinu. Převaha byla koru-
nována v 36. minutě, kdy se prosadil
před brankou hostů Šturma. Po změ-
ně stran se hosté zatáhli na svou
polovinu a snažili se odolávat nápo-
ru. V 69. minutě zvýšil vedení Letů
hlavou opět Šturma. Domácí se us-
pokojili a hosté v 78. minutě snížili
po standardní situaci. Skóre se měni-
lo v 84. minutě, kdy prudkou střelou
uklidnil Lety Nádr.     Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Osek A – OZT A 0:2
Branky: Jambor T., Palička
Body z Oseka se hodně cení! Ost-
rovan zvítězil díky dobré obraně a
proměňování šancí. Domácí se sice
snažili, ale třebanští borci neztráceli
zbytečně míč a nepouštěli Osek do
většího tlaku. (Mák)
OZT A – Doubravan Újezd 2:2
Branky: P. Procházka 2
První poločas byl Ostrovan lepší,
vedl díky gólu Procházky. Pak ale

bohužel nevyužil velké šance a hosté
z brejku vyrovnali. Druhý poločas se
hrála vyrovnaná partie. Hosté pět
minut před koncem využili závaru
před bankou a sahali po třech bo-
dech. Naštěstí se v poslední minutě
prosadil opět Procházka a vyrovnal.
Snad v poslední vteřině měl na hlavě
vítěznou branku Palička, ale trefil
jen u tyče stojícího obránce.    (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Vysoký Újezd  - OZT B 3:0
Třebaňská záloha odjela k prvnímu
podzimnímu zápasu jen v deseti hrá-
čích. Přesto statečně bojovala a polo-
čas vydržela s čistým kontem. Zápas
ale dohrávala v osmi a domácí toho
využili. (Mák)
OZT B  - Zdejcina 2:1
Branky: Cieciura 2
Ve vyrovnaném utkání byli domácí
šťastnější a připsali si první podzim-
ní body. (Mák)

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
AFK Libčice - Dobřichovice 0:3
Branky: Juna, Štědronský, Krajci
Před neuvěřitelnou návštěvou 360
diváků dirigoval sebevědomé domá-
cí bývalý hráč prvoligové Sparty
Martin Frýdek. Jeho výkon však byl
zklamáním a v 68. minutě dokonce
odstoupil. Pohyblivější a techničtější
Dobřichovičtí ovládli hřiště a převa-
hu dokázali vyjádřit i střelecky. (om)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn – Srbsko 3:1
Branky: Beneš 2, Lopušan
Karlštejn – Lužce 
– nedohráno pro inzultaci rozhodčího 

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Liteň – Mořina 0:1
Stašov B – Liteň 4:2
Branky: Eliášek 2

TURNAJ VYHRÁLI KAMIKAZE. Poslední prázdninovou sobotu se konal ve
Vižině nohejbalový turnaj Vižina Cup 2008. Turnaj uspořádali sportovci z
Neumětel. Zúčastnilo se devět družstev, z toho jedno ženské. První místo si
vybojovalo družstvo z Nových Dvorů (Kamikaze), druzí skončili muži z Vi-
žiny a třetí hráči z Osova (Moribundus). Kamil HRZAL, Vižina
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na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, u nádraží ČD,

obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň:
Obchod; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací
stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací
stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice 
Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek u nádraží; M. Chlumec:
Obchod. E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Ligoví házenkáři začali novou sezonu výhrou
Poslední srpnovou neděli začali řevničtí »národní« házenkáři svou soutěž
tedy 2. ligu. V Žatci si nevedli špatně - přes oslabenou sestavu vyhráli první
poločas 9:7 a celý zápas 20:13. Domácí Řevnické příliš nezlobili. Nejbližší
zápas na svém hřisti sehrají ligoví borci 13. 9. s celkem Nezvěstic, 14. 9. při-
vítají nováčka soutěže - Rožmitál pod Třemšínem.
Házenkáři také dál brigádničí na Lidovém domě.  První termín otevření se
stihnout nepodařilo - snad to vyjde napodruhé. Máme mezi sebou členy,
kteří  jsou v práci skoro pořád, ale horší jsou ti, co se snaží o zabrzdění pra-
cí. Ano, jsou v Řevnicích takoví lidé, kteří se všemožně snaží náš zájem o
znovuotevření »Liďáku» zkomplikovat, ne-li vůbec zhatit. Jenže »boží mlýny
sice melou pomalu, ale na každého jednou dojde«. Takže se těmto jedincům
nedaří zastavit naši snahu. Hybnou silou je skupina neslyšících, kteří když
přijdou, tak to ubývá! Petr HOLÝ, Řevnice

Letovský FK slaví 75.
výročí svého založení
Letovský fotbalový klub slaví první
zářijový víkend 75. výročí svého za-
ložení. Za dlouhou historii klubu je
se čím chlubit. FK Lety prošel různý-
mi obdobími: Několikaletá účast v
krajské 1.A třídě, dlouhé období v
1.B třídě a na druhé straně i boj o
záchranu v okresním přeboru.
Letovský klub má v současné době
pět týmů - dva týmy dospělých (A-
tým krajská 1.B třída, béčko 3. tří-
da), dorost v krajské 1.A třídě, žáci a
přípravka v okresním přeboru. Od
letošního jara jsou k dispozici dvě
travnaté plochy. Snahou klubu je mi-
mo jiné přitáhnout z okolí talentova-
né hráče do svých mládežnických tý-
mů, kde je jim věnována kvalifikova-
ná péče.  Jiří KÁRNÍK, Lety

V prvním zápase soutěže starých gard podlehli v úterý 2. září fotbalisté Ost-
rovanu Zadní Třebaň na svém hřišti celku ODRA Praha 1:4. Jediný úspěch
domácích zaznamenal Petr Procházka. Foto NN L. PALIČKOVÁ


