
Žloutenka řádí ve středních Čechách
PŘED NÁKAZOU DĚTI VAROVALI TAKÉ KANTOŘI V ŘEVNICKÉ A DOBŘICHOVICKÉ ŠKOLE

Oběšenec se zřejmě
o život připravil sám
Hlásná Třebaň - Oběšenec byl ná-
hodným kolemjdoucím objeven 8.
září v lesním porostu u kynologic-
kého cvičiště v Hlásné Třebani.
Muž, jehož úmrtí způsobilo podle
přivolaného lékaře udušení, je zatím
beze jména. Po jeho totožnosti poli-
cie pátrá. Ačkoli nebylo zjištěno na
těle mrtvého cizí zavinění, byla naří-
zena jeho soudní pitva.                (šm)

Poberouní - Ve středních Čechách se v létě objevil re-
kordní počet případů žloutenky typu A. Epidemiologo-
vé zaznamenali v celé republice už téměř 290 případů
nákazy, což je třikrát více než vloni touto dobou. Hygie-
nické stanice proto vydaly leták pro rodiče a žáky škol,
který před žloutenkou varuje. 
„Vloni jsme za celý rok měli 12 případů, letos jich už má-
me 58, nejvíc na Kolínsku a Praze - západ,“ uvedla epide-
mioložka středočeské hygienické stanice Hana Šmejkalo-

vá. Letáky, v nichž hygienici radí dětem i dospělým, aby
dbali na hygienu a nechali se očkovat, se objevily ve všech
školách v dolním Poberouní. „Vyvěsili jsme je ve škole,
pedagogům jsme namnožili informace z hygienické stani-
ce, aby je rozdali ve třídách. Barevné letáky o žloutence
dostaly i děti domů,“ potvrdila ředitelka základní školy v
Řevnicích Štěpánka Rajchlová. Na třídních schůzkách uči-
telé informovali rodiče o možnostech nákazy a ochraně
před ní. „Ano, mluvili jsme o tom, máme informace,“ řekla
Martina Gollová z Řevnic, maminka druháka Péti. V řev-
nické škole mají více práce i uklízečky. „Dostaly savo a
každý den dezinfikují toalety podle pokynů hygienické sta-
nice,“ dodala Rajchlová. 
Také v Dobřichovicích školáci o nákaze ví. „Dcera Aneta
říkala, že si o žloutence povídali v hodině s učitelkou,“
řekla Pavla Vošahlíková. Prevence je v případě této nemo-
ci nejdůležitější, ohrožené jsou zejméně děti a mladí lidé.
Nejdřív se nemoc rozšířila mezi drogově závislými a bez-
domovci, nyní už je i vně těchto komunit. Virus se dostává
do těla ústy, potravinami a vodou. (Dokončení na straně 2)

16. září 2008 - 19 (477) 6 Kč

Podbrdsko brázdily mopedy

Třiaosmdesát jezdců na malých strojích vyrazilo první
zářijovou sobotu ze Svinař na jízdu Podbrdskem. 
(Viz strana 9) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Při Alotriích se posekali dva rytíři
Dobřichovice - Dvě vážná zranění si přivodili účastníci
Černošických Alotrií - setkání skupin historického šer-
mu, které se konalo předminulou sobotu na dobřicho-
vickém zámku.
Při lítých rytířských šarvátkách se nepříjemně zranili dva
jejich aktéři. „Jeden rytíř měl sečnou ránu mečem na tváři
a druhý na hlavě,“ popsal šéf řevnických záchranářů Bořek
Bulíček. Zdravotníci pak ošetřili rovněž malé dítě s tržnou
ránou na hlavě a několik dalších drobných poranění. 
Kromě toho převážel jejich obrněný transportér přes Be-
rounku piráty, na něž zaútočila skupina jiných bojovníků.
(Viz strana 11) (lup)   

Orel v Halounech zabil 
psa, jeho majitelku poranil
Halouny - U velmi netradičního případu zasa-
hovali minulou středu v Halounech řevničtí zá-
chranáři. Útočící orel zde napadl psa a posléze
i jeho majitelku. 
Divoký pták uletěl místnímu chovateli a zaútočil
na malého psa, který se pohyboval na zahradě u
chaty. Když majitelka přišla svému zvířeti na po-
moc, orel bránil kořist a napadl také ji. 
„Paní jsme ošetřili na rukou rány od orlích drápů a
zobáku a odvezli ji do pražské nemocnice v Krči.
Pes byl na místě mrtvý,“ sdělil šéf řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. Případ šetří policie. 
(Viz strana 3) (lup) 

ZASAHOVALI »JEN JAKO«. Mezi-
národního cvičení se v Příbrami mi-
nulý čtvrtek účastnili řevničtí záchra-
náři. Pomáhali při simulované sráž-
ce vlaku s autobusem. Oběti neštěstí
sehráli dobrovolníci. Kromě Řevnic-
kých při akci zasahovali dobrovolní
hasiči, Armáda ČR, kynologové, vod-
ní záchranáři z Rakouska či německý
Červený kříž. 

Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Na Vinařské slavnosti přijela autem, odjížděla bez něj
Dobřichovice - Jedna krádež zánovního automobilu a vloupání do dvou dalších se stala bě-
hem dobřichovických Vinařských slavností o posledním srpnovém víkendu. 
Vůz Škoda Fabia combi zaparkovala sedmapadesátiletá žena z Prahy 7 na malém parkovišti za
dobřichovickým nákupním střediskem 30. 8. v 17.10 a odešla na slavnosti. Když se v 18.45 vrá-
tila, služební auto patřící společnosti z Prahy bylo pryč. Jeho současná hodnota je 300 tisíc korun,
bylo vyrobeno v roce 2005 v barvě černá metalíza a jeho značka byla 8A7 63 87. 
Na stejném parkovišti byl o 4 hodiny později vykraden Volkswagenu Golf patřící jedenadvaceti-
letému motoristovi z Černošic. Další auto, Opel Zaphira, byl tutéž noc vykraden v ulici 5. květ-
na. Pětadvacetiletý majitel z Boleradic má škodu 14 tisíc korun. (vš) 

Maděrič: Mám rádpikantní jídla
12 stran informací z našeho kraje



Naše noviny 19/08 DĚTI, OD ČTENÁŘŮ, Strana 2

Letos vyšel první školní den na 1.
září. Sešli jsme se všichni před ško-
lou, děti a jejich rodiče, babičky, dě-
dové a zaměstnanci školy.
Vloni jsme zahajovali školní rok ta-
ké před školou, ale z důvodů ryze
praktických. Některé práce v rámci
rekonstrukce se dodělávaly na pos-
lední chvíli, slavnostní přestřihnutí
pásky školu sice »otevřelo«, ale zce-
la hotovo bylo až o několik týdnů
později. Slavnostní úvodní slovo
měli kromě ředitelky také starosta
obce Karel Kliment a poslanec Ri-
chard Dolejš. Škola po loňské rekon-
strukci opravdu »prokoukla«, má no-
vé sociální zařízení, dlažbu i oblože-
ní chodeb. Změny obdivovali všich-
ni, kteří pak využili možnosti pro-
hlídky v rámci dne otevřených dveří.
Letos jsme se také sešli ráno před
školou, počasí nám přálo, a tak jsme
si mohli chvíli povídat o tom, jak
jsme se měli o prázdninách a jak se
(ne)těšíme na nový školní rok. Na
úvod zazněla státní hymna, poté mě-
la projev ředitelka Horká a starosta
obce Kliment. Žáci se svými učitel-
kami se rozešli do tříd a prvňáčci i s
rodiči šli s učitelkou Boudovou do
své třídy a pak na prohlídku školy a
školní družiny. Tam si pod vedením
vychovatelky kreslili, zatímco rodiče
absolvovali první třídní schůzku.
Dětem přejeme, aby do školy chodi-
ly rády a aby se jim v liteňské škole
líbilo. Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Do osovské školy 
nastoupilo dvanáct prvňáčků
Prázdniny jsou definitivně pryč, na-
stal čas opět ve škole přivítat naše
žáčky. Osovská škola se znovu po
dvou měsících rozezněla smíchem i
křikem dětí.
Pravidelně zahajujeme nový školní
rok společným setkáním v tělocvič-

ně, kde jsou slavnostně přivítáni no-
ví prvňáčci. V letošním školním roce
bylo přivítáno deset holčiček a dva
chlapci. 
Druháci se mohli těšit z nových
školních lavic, které byly zakoupeny
díky sponzorskému daru několika fi-
rem a OÚ Osov.
Školákům přejeme hodně úspěchů
při zvládání nového učiva a učitel-
kám pevné nervy a spoustu optimis-
mu.       Soňa KOCMANOVÁ, Osov

Jablka noste do moštárny!
Obracím se na občany Z. Třebaně, jejichž zeleň,
křoví a stromy přesahují hranici jejich pozemku.
Odstraňte části přesahující na komunikaci, tak k
sousedovi. Požádali mě o to pracovníci svozové
firmy z důvodů zhoršené průjezdnosti. Také se na
nás obracejí majitelé pozemků s dotazem, co mají
dělat, když sousedovo křoví a větve zasahují na
jejich pozemek. Předpokládám, že vztahy se sou-
sedy chceme mít všichni dobré. Buďme tedy ohle-
duplní a nedávejme důvod k neshodám. 
Upozornění pro obyvatele ulic Na Návsi, Pod
Květy, V Podskalí a Na Chybě – Chatařská I, III,
IV a V: ve čtvrtek 25. 9. bude od 8.00 do 12.30
přerušena dodávka elektřiny z důvodů výměny
sloupu u mostu na Řevnice a vedení do ulice V
Podskalí. Prosím, abyste neházeli jablka do kon-
tejnerů a nechali si je vymoštovat – každou sobo-
tu do 4. 10. v moštárně na OÚ.
Lubomír SCHNEIDER,starosta Zadní Třebaně

Občanské sdružení Obrázky pro
život zve do Modrého domečku
v Řevnicích na benefiční výsta-
vu Obrázky pro život - Pomoc
slaným dětem. Vernisáž výstavy,
která potrvá do 20. 10., se koná
2. října od 19.30.
Výstava je zaměřena na podpo-
ru nemocných cystickou fibró-
zou, což je závažné, zatím nevy-
léčitelné genetické onemocnění,
které postihuje dýchací a zaží-
vací systém. Průvodním přízna-
kem onemocnění je abnormálně
slaný pot, proto se nemocným
laicky říká »slané děti«. 
Právě tyto děti spolu se svými

kamarády, přáteli a výtvarníky
malují obrázky, které budou na
výstavě nainstalovány. 
Při vernisáži se v Modrém do-
mečku uskuteční i charitativní
aukce některých děl. O propoje-
ní výtvarna a hudby se postarají
vynikající houslista Lukáš Kuta
a fujarista Swetja. 
Po celou dobu konání výstavy
budou obrázky volně prodejné -
každý si jistě vybere ten svůj,
který ho osloví  a vnese mu do
života pohlazení i kousek pozi-
tivní energie. Výstavu svými dí-
ly podpořili výtvarníci z celé re-
publiky, kteří mají krom výtvar-

ného nadání  i velké a laskavé
srdce: Jiří Altmann, Petr Minka,
Věra Tataro, Gennadij N. Avdě-
jev, Bohumil Nečas, Marie Bro-
žová, Markéta Vydrová, Milo-
slav Muškát, Jana Šulistová, Da-
na Cardová a další. 
Velké poděkování patří občan-
skému sdružení Náruč, jež nám
propůjčilo prostory chráněné
kavárny Modrý domeček, a Klu-
bu nemocných cystickou fibró-
zou za spolupořadatelství i za
záruku toho, že získané finance
se dostanou na správná místa. 

Eva VÁŇOVÁ, občanské
sdružení Obrázky pro život

Žloutenka řádí ve středních Čechách
(Dokončení ze strany 1)
Proto by lidé měli dbát na osobní hygienu hlavně po použití WC a před jíd-
lem. „Paní učitelka nám říkala, že si máme mýt ruce a také ovoce i zeleninu,“
popsala třeťačka Marie Paličková ze zadnotřebaňské málotřídky. I tady visí ve
vstupní hale leták s informacemi hygieniků, děti ho dostaly také domů. 
Lidé by měli dbát rovněž na bezpečnost při návštěvě toalet v obchodních cent-
rech a hlídat děti, aby si v obchodech neolizovaly ruce a nedávaly do pusy jiné
předměty. Žloutenka typu A sice není nebezpečná, ale je velmi nepříjemná.
Projevuje se od dvou týdnů do 50 dnů od nákazy, příznaky se podobají chřip-
ce, pacienti mají bolesti hlavy, břicha a teplotu, navíc mohou zvracet. Je mož-
né nechat se očkovat, proti žloutence neboli hepatitidě A i B se očkuje ve třech
dávkách, jedna vyjde přibližně na 900 až 1500 korun.    Lucie PALIČKOVÁ

Nové školáky přivítali v tělocvičně
LITEŇSKÉ DĚTI ZAHÁJILY ŠKOLNÍ ROK SPOLEČNĚ SE SVÝMI RODIČI, BABIČKAMI A DĚDEČKY PŘED ŠKOLOU

Výstava pomůže »slaným dětem«
NA VERNISÁŽI SE BUDE V MODRÉM DOMEČKU KONAT CHARITATIVNÍ AUKCE

Vítání osovských prvňáků se konalo v místní tělocvičně. Foto Soňa KOCMANOVÁ

V pátek 5. září 2008 se v osovské
škole konaly Olympijské hry. Před-
cházel jim jednodenní projekt Olym-
pijské ozvěny, na kterém pracovali
především žáci vyšších ročníků. Mo-
tivací byly letní OH, které se konaly
v hlavním městě Číny. 
Žáci plnili řadu úkolů na pracovních
listech, kde v tajenkách, šifrách a
doplňovačkách rozluštili mnoho in-
formací o historii OH, olympijském
ohni a vlajce. Hledali v tisku a na in-
ternetu  zajímavosti o českých olym-
pionicích, vyráběli olympijskou vlaj-
ku a medaile na olympiádu. Třídy
byly rozděleny podle barev olympij-
ských kruhů - žáci 1. třídy přišli v ze-
lených tričkách a zastupovali Aust-
rálii, 2. třída přišla v modrém a zas-
tupovala Evropu, třeťáci ve žlutém
představovali Asii, čtvrťáci v červe-
ném Ameriku a páťáci v černém Afri-
ku. V pátek v 10.00 byly OH Osov

slavnostně zahájeny. Nastoupili
všichni závodníci, olympijský výbor
a přiběhl i běžec s olympijským oh-
něm. Pak malí olympionici měřili sí-
ly v atletických disciplínách – sprint,
hod oštěpem, vrh koulí, skok daleký
a střelba na cíl. Své schopnosti si
přišly vyzkoušet i děti ze školky. Po
splnění disciplín následovalo vyhlá-
šení výsledků. Snažili se všichni,
proto dostal medaili a malý dárek
každý. Na závěr  všichni zvolali tři-
krát hurá, zhasl olympijský oheň a
hry byly ukončeny. 
V 5. třídě následovala anketa, zda
má takový projekt smyl, zda je tako-
vá práce baví a zda-li by si chtěli ně-
co podobného zopakovat. Na 100%
byli žáci spokojeni a  nadšeni, nikdo
neodpověděl, že ho to nebavilo, že to
byla nuda.  To je velká pochvala pro
učitelky, které se přípravě projektu
věnovaly. Jana FIALOVÁ, Osov

Osovští pořádali olympiádu
PRVŇÁCI ZASTUPOVALI AUSTRÁLII, DRUHÁCI EVROPU…
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Na českou kuchyni nedám dopustit!
„MÁM RÁD PIKANTNÍ JÍDLA A MOŘSKÉ SPECIALITY,“ TVRDÍ HEREC A MODERÁTOR MOJMÍR MADĚRIČ
V sobotu 20. září se bude ve Všera-
dicích konat druhý ročník soutěže
Vaření se zámeckou paní. Výkony
profesionálních kuchařů bude ko-
mentovat herec a moderátor Moj-
mír MADĚRIČ.
Jaký máte vztah k vaření?
K vaření mám vztah ryze kladný, sa-
mozřejmě. Od malička jsem se mo-
tal kolem maminky v kuchyni a svý-
mi otázkami jsem ji chvilkami až iri-
toval. Nicméně jsem se toho o vaře-
ní a kuchyni hodně dozvěděl. 
Jste gourmet teoretik nebo praktik?
Vaříte?
Jsem gourmet spíš praktik. Mám rád
jídlo, které nejenom chutná, ale které
se taky dobře »jí« očima. Vařím, va-
řím rád a hodně. Klidně i sám pro se-
be, když nikdo jiný doma není. Mám
ovšem jeden drobný problém - neu-
mím kuchtit v malém množství.
Jsem ze šesti dětí a nemohl jsem si
tudíž u stolu příliš vyskakovat. Od
těch dob mne těší, když si každý na
talíř může naložit, co hrdlo ráčí, a
přidávat si do alelujá.
Jaké je vaše oblíbené jídlo? A jakou
máte rád kuchyni?
Nemám vyloženě oblíbené jídlo.
Mám spíš takové periody, kdy mi
chutná určitý pokrm víc než jiné.
Tak třeba řízkové období střídá ob-
dobí gulášové a podobně. Je ovšem
fakt, že mám rád pikantní kuchyni a
mořské speciality, z čehož vyplývá,
že jsem ctitel číny, kuchyně thajské
či mexické. 
A co kuchyně česká? Těžká, kalo-
rická, jednotvárná...?
Kdepak! Na českou kuchyni nedám
dopustit. Myslím,že je velmi pestrá s
velkým spektrem chutí, i když -
pravda - občas trochu těžká. Někdy
je ale naopak velmi odlehčená - viz
například »bůček light«. 
Co víte o Magdaleně Dobromile
Rettigové? A co víte o Všeradicích?
O M. D. Rettigové vím tolik, že to
byla nejenom kuchařka, ale také bu-
ditelka a autorka několika próz i di-
vadelních her. Neuměla prý ze začát-
ku česky, takže se to musela doučit.
O Všeradicích toho vím méně: Jen
to, že se tam M. D. Rettigová naro-
dila jako dcera tamějšího purkrabího
a že leží kousek od Berouna. 
Jak se připravujete na moderová-

ní soutěže Vaření se zámeckou
paní?
Pečlivě vstřebávám instrukce pravé
ruky všeradického starosty paní Do-
lanské a snažím se naladit formu. 
V současnosti jste bez stálého an-
gažmá. Na čem pracujete?
Už dvacet let jsem na volné noze.
Nyní účinkuji ve třech inscenacích
Hudebního divadla Karlín, s Richar-
dem Tesaříkem jezdíme po republice
s programem Virtuosi di huba, v di-
vadle Kalich hraji v muzikálech
Krysař a Galileo. Občas spolupracu-
ji s televizemi a rozhlasovými studii.
Koncem září bych měl začít zkoušet
dvě nová divadelní představení ve
dvou různých divadlech. Nechte se
překvapit.               Miloslav FRÝDL

Orel zabil teriéra a poranil jeho majitelku
V HALOUNECH JE TO UŽ DRUHÝ PODOBNÝ PŘÍPAD - NA ZAČÁTKU LÉTA TU KOHOUT NAPADL DŮCHODCE

Halouny – Osada Halouny se uply-
nulý týden dostala na stránky celore-
publikových novin i do televize.  Orel
místního chataře a sokolníka Jiřího
Nejedlého totiž napadl psa čtyřiaše-
desátileté ženy a potom i samotnou
majitelku. Jorkšírský teriér byl na
místě mrtev, jeho panička převezena
do nemocnice s poraněnou rukou.
Incident se stal jen pár měsíců poté,
co v Halounech napadl zdejšího dů-
chodce kohout a vážně ho zranil.
„Nějak se tu ptákům asi nelíbí,“ po-
dotkl Vladimír Roztočil, starosta Svi-
nař, pod které Halouny spadají..  
Vše se odehrálo ve středu 10. září
odpoledne. Ludmila Petáková ze Svi-
nař byla očitou svědkyní. „Byly jsme
se se sousedkami projít a před námi
šla paní s takovým malým pejskem.
Pobíhal těsně vedle ní. Najednou

přilétl dravec a vrhl se přímo na psa.
Paní se ho snažila bránit, zavolala,
ať jí jdeme na pomoc. V tom se dra-
vec zasekl drápy do její ruky,“ po-
psala Petáková. Také lidé z okolních
chat se snažili dravci držet křídla a
odtrhnout ho od ženy. „Strašně se-
bou házel. Rozpětí křídel měl velké.
Trvalo několik minut, než se nám po-
dařilo ho odtrhnout a hodit na něj
plachtu. Bylo to hrozné, paní krváce-
la z rukou, ale byla velmi statečná,“
uvedla Petáková. 

Dorazily televizní štáby
Na místo přijeli záchranáři z Řevnic,
kteří ženu ošetřili. Pes zůstal ležet
mrtvý na cestě. „Orel ženu pokloval
a podrápal na rukou, musela být
převezena do Krče na chirurgii,“
řekl majitel záchranky Bořek Bulí-

ček. Do Haloun zamířili i karlštejn-
ští policisté a televizní štáby, které o
incidentu informovaly. Dravec mezi-
tím uletěl. Jiří Nejedlý, který se so-
kolnictví věnuje odmalička, se ho
snažil najít. Chytil ho až ve čtvrtek
po poledni. Případem je zdrcený.
„Samozřejmě je to moje chyba, ne-
má cenu se před tím schovávat. Za
zvíře zodpovídám. Je to jako u psů,
když někoho napadne, může za to ta-
ky jeho pán,“ uvedl. Jak si vysvětlu-
je, že orlí samice na psa zaútoči-
la?„Nejspíš si spletla malého psa se
zajícem nebo králíkem. Ještě nikdy
před tím to neudělala. Chodil jsem s
ní mezi lidi, nikdy si jich nevšímala,“
řekl. Také místní přiznávají, že s
dravci pana Nejedlého nikdy neměli
problém. „Naopak, Nejedlý předvá-
děl dravce i na dětských dnech,“

shodovali se návštěvníci zdejšího
hostince U zrzavého paviána.
S napadenou chatařkou se Nejedlý
ihned spojil, telefonoval jí ještě do
nemocnice a domluvil se s ní na od-
škodnění. „Byla to souhra nešťast-
ných náhod. Zdravotně je to dobré,
nejvíc je mi líto psa,“ řekla redakto-
rům tn.cz chatařka Kratochvílová.
„Jsem ráda, že sokolník orlici našel.
Stačí jeden průšvih,“ dodala.  
V Halounech už se podobný případ
stal. Na začátku léta zde napadl mí-
stního důchodce kohout. „Asi osm-
desátiletý pán krmil slepice, přitom
ho kohout klovl přímo do bércového
vředu na pravé noze. Byl na zahradě
sám, silně krvácel, takže se musel
doplazit až k silnici. Tam zastavit au-
to, jehož řidič zavolal záchranku,“
řekl Bulíček.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Osovský kostel 
existuje už 270 let
Osov - Přesně 270 let uplyne 28.
září od vysvěcení osovského kos-
tela Narození Sv. Jana Křtitele. 
Chrám nechal vystavět v letech
1734-38 majitel panství Jan Adolf
Kaunic jako náhradu za zchátralý
kostel ve Skřipli. Plány zhotovil a
stavbu zahájil Ital Bartolomeo Scot-
ti. Když roku 1737 zemřel, převzal
dílo Anselmo Martino Lurago. 
Chrám obsahuje mnoho vzácných
uměleckých děl, z nichž nejvíc jsou
ceněny varhany vyrobené v roce
1739. Za 1. světové války se obrátil 
učitel Valenta a kněz Synek na ra-
kouské vojenské úřady se  žádostí,
aby varhany jako starožitnost neby-
ly »rekvírovány«. Žádosti  bylo vy-
hověno. V Osově nahrávala varhan-
ní koncerty i Česká televize. 
Od začátku 90. let prochází osovský
chrám rekonstrukcí. Byl opraven in-
teriér, okna, věž, nyní se pracuje na
nové omítce. Oslavy vysvěcení za-
hájí 28. 9. od 10.30 mše. Poté si
mohou zájemci prohlédnout výsta-
vu dobových zobrazení chrámu a
obce Osov, poslechnout si výklad o
historii a výzdobě chrámu  a navští-
vit kostelní věž. Oslavy budou po-
kračovat 5. října, kdy v osovském
chrámu Páně zazní Haydnova polní
mše v podání dechového orchestru
a pěveckého sboru. (JoK)

Mojmír Maděrič: Z »Provázku« do PRD FRČ…
- narodil se 7. srpna1955 v Polešovicích 
- po maturitě v roce1974 studoval herectví na Janáčkově akademii múzic-
ských umění - promoval v roce 1978 
- v letech 1978 až 1988 angažmá v brněnském Divadle na provázku 
- od roku 1988 účinkoval střídavě v PRD FRČ - Prozatímní divadlo F. R.
Čecha (Dívčí válka, Titanic atd.), v divadle TA FANTASTIKA Petra Krato-
chvíla (Aspects of Alice, Zahrada rajských potěšení) i jinde
- mohli jste jej vidět v seriálu České televize Pra pra pra, v pořadech M. Do-
nutila, v GO-GO show na TV Nova či v Prima vařečce na Primě 
- roli dostal také v barrandovském filmu Kožené slunce
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Kastelán se bude modlit za počasí
NA KARLŠTEJNSKÉM VINOBRANÍ POSLEDNÍ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND VYSTOUPÍ MUZIKANTI, TANEČNÍCI, ŠERMÍŘI...

Karlštejn - Podvanácté se bude po-
slední zářijový víkend konat vy-
hlášené karlštejnské vinobraní. Na
sobotu 27. 9. i na neděli 28. 9. je
připraven bohatý program.

Oslavy vypuknou v sobotu v 10.00.
Na nádvoří hradu bude otevřen krá-
lovský šenk s ochutnávkou vín i bur-
čáku, své umění předvedou historic-
ké hudební i taneční soubory, mágo-
vé či kejklíři. Muzikanty, tanečníky
či šermíře budete moci potkat také v
podhradí - na náměstí i na zlaté stez-
ce vedoucí středem obce. Tudy se ta-
ké bude ubírat historický průvod,
který se po slavnostním zahájení vi-
nobraní na prostranství před vinicí

vydá vzhůru na hrad ve 13.30. V čele
stylově oděných bojovníků a dvořa-
nů pojede sám císař Karle IV. v po-
dání českoklumlovského herce
Zdeňka Krajíčka. Pro vladaře a jeho
choť je na hradě připraveno velkole-
pé uvítání. Druhý historický průvod
se vydá opačným směrem, z hradu
na náměstí, v 19.30. Na prostranství
Před Muzeem betlémů začíná ve
20.00 představení s hudbou, ohněm
a překvapeními.

Po většinu dne, od 10.00 do 17.00,
bude na prostranství u základní ško-
ly připraven pro malé návštěvníky
vinobraní Dětský ráj. Na louce u ře-
ky se zase od 11.00 a 16.00 bude ko-
nat královský rytířský turnaj v podá-
ní skupiny Traken.
Kromě večerního historického prů-
vodu se celý program bude opakovat
i v neděli. Sobotní vstupné (platné
ovšem i na neděli) činí 100 Kč, za
nedělní vstupenku zaplatíte padesá-
tikorunu. „Vše je nachystáno, zbývá
doufat, že nám vyjde počasí,“ uvedl
starosta Karlštejna Miroslav Ureš.
„V předvečer vinobraní se kvůli to-
mu jako každoročně půjde kastelán
pomodlit do kaple sv. Kříže,“ dodal. 

Miloslav FRÝDL 

V KOSTELE ZNĚLA KYTARA. Skladby J. S.Bacha, D. Scarlattiho, S. L. Weisse
aj. v podání Lucie Šťavíkové si mohli 6. 9. vyslechnout návštěvníci osovského
kostela. Šestadvacetiletá kytaristka díky nadání začala ve třinácti letech stu-
dovat gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením. Další zkušenosti čer-
pala na českobudějovické konzervatoři. „Když člověk chce vystupováním lidem
sdělit něco tvůrčího vyššího, musí na sebe tak trochu zapomenout. Na druhou
stranu musí mít techniku, aby to tam dostal,“ svěřila se kytaristka. Pro Lucii
Šťavíkovou to byl první koncert v kostele. „Ráda bych se sem někdy vrátila,“
dodala umělkyně, která prožila velkým okamžik - setkání s virtuosem Štěpánem
Rakem na jeho hodině.   Text a foto Josef KOZÁK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
20. 9. 18.00 MONGOL-ČINGISCHÁN
27. 9. 18.00 U MĚ DOBRÝ

KINO ŘEVNICE
17. 9. 20.10 TY, KTERÝ ŽIJEŠ
19. 9. 20.10 TEMNÝ RYTÍŘ
20. 9. 16.00 ŠVEC A ČERT
20. 9. 20.10 VENKOVSKÝ UČITEL
24. 9. 20.10 AKTA X: CHCI UVĚŘIT
27. 9. 16.00 POHÁDKA O HONZÍKO-
VI A MAŘENCE
27. 9. 20.10 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2
DNY

KINO MÍR BEROUN
16. 9. - 17. 9. 17.30 (St 18.30) ROL-
LING STONES
16. 9. 20.00 PAŘÍŽ
18. 9. - 21. 9. 18.30 (So+Ne 20.00)
TEMNÝ RYTÍŘ
20. 9. - 21. 9. 15.30 a 17.30 KUNG FU
PANDA
22. 9. - 24. 9. 18.30 (Út 17.30) ÚTĚK
DO DIVOČINY
23. 9. 20.15 KONEČNĚ SPOLU
25. 9. 17.30 SEZNAMTE SE S DAVEM
25. 9. 20.00 MAMMA MIA!
26. 9. - 28. 9. 18.30 FUNNY GAMES
USA
27. 9. - 28. 9. 15.30 HORTON
29. 9. - 3. 10. 17.30 a 20.30 (30. 9., 2. 10.
a 3. 10. 17.30) BATHORY
30. 9. 20.30 RENÉ

CLUB KINO ČERNOŠICE
16. 9. 20.00 FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
21. 9. 16.00 LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN
23. 9. 20.00 SEX VE MĚSTĚ
30. 9. 20.00 BATHORY

KINO RADOTÍN
19. 9. 17.00 a 19.30 VÝPRAVA DO
ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ
20. - 21. 9. 17.00 a 19.30 U MĚ DOBRÝ
21. 9. 15.00 KRTEK A WEEKEND
26. 9. 18.00, 27. 9. 16.00 a 19.00 LETO-
PISY NARNIE: PRINC KASPIAN
28. 9. 16.00 a 19.00 SEX VE MĚSTĚ

Senioři poslouchali
písničky Karla Hašlera
Karel Šedivý, bývalý člen orchestru
opery Národního divadla v Praze
přijel se svým vystoupením věnova-
ným Karlu Hašlerovi za obyvateli
Domova důchodců v Dobřichovi-
cích. V hodinovém pořadu si senioři
vyslechli kromě známých písniček i
poutavé vyprávění o životě tohoto
českého písničkáře. 
Pár dní nato jsme si společně s oby-
vateli opekli buřty. U krbu a při kyta-
ře Aleny Leiblové nám bylo moc hez-
ky. Po zpěvu došlo i na taneček. Na
závěr jsme pivem připili krásnému
babímu létu.   Martina KÁLALOVÁ,

Domov důchodců Dobřichovice

Posvícení v Srbsku se stává po letech
velkou událostí. Obec chce tuto tra-
diční veselici oživit, proto se loni ko-
nala oslava tohoto svátku v uprave-
ném pojetí. Namísto houpaček, kolo-
točů a střelnic se na návsi objevily
stánky s výrobky místních občanů,
hrála živá hudba, nechybělo občer-
stvení. Na hřišti hrála Stará garda
Slavie, v kulturním domě se besedo-
valo o včelách. Tématem loňského
posvícení byl med, nalévala se medo-
vina, jedli jsme medové perníky.

Letošní rok bude posvícení jablkové.
Program se chystá už od jara. Byly
vyhlášeny dvě soutěže: fotografická
s tématem jablko a o nejlepší jableč-
né jídlo. Do soutěže se může přihlá-
sit každý, soutěž není nijak omezena.
Vše vyvrcholí výstavou přihlášených
fotografií a pochoutek 27. září. Pro
vítěze jsou připraveny ceny. Veselice
se koná u lávky, kde budou stánky s
občerstvením i suvenýry a od 13.00
do 20.00 bude vyhrávat hudba. 

Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko

Tipy NN
* »Nejtvrdší čajová kapela« Květy
zahraje 19. 9. od 20.00 v pivovaru
Berounský medvěd v Berouně.  (mif)
* Erno Šedivý & Flamenco i skupi-
na Bílá nemoc se představí 19. 9. od
20.30 v Clubu Kino Černošice.  (mif)
* Blac Hill + Brenda 5 koncertují 20.
září od 20.30 v černošickém Clubu
Kino. Vstupné 90 Kč. (mif)
* František Nedvěd s kapelou kon-
certuje 23. 9. od 20.00 v sále České
pojišťovny v Berouně. (mif)
* Pěvecký sbor Bonbon vystoupí 25.
září od 19.00 v berounském Geopar-
ku Barrandien. Na programu jsou sk-
ladby starých mistrů, lidovky, spiritu-
ály, písně z muzikálů i hity známé z
podání světových hvězd.              (mif)
* Taneční párty s DJ. Vóďa a DJ.
Bundou se koná 26. 9. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                 (mif)
* Známé rockové skladby zahraje
skupina B. A. M. (Bohemian Acous-
tic Music) 26. 9. od 20.00 v  pivova-
ru Berounský medvěd.                  (mif)
* Koncert kapel Znouzecnost a
B!K!N! se uskuteční 27. 9. od 20.30
v černošickém Clubu Kino. (mif)
* Divadelní pohádku pro děti Ronja
- dcera loupežníka/Malý strom v po-
dání černošického divadelního sou-
boru Samé vody pod vedením Ivety
Duškové můžete vidět 28. 9. od 16.00
v Clubu Kino Černošice.             (mif)
* Koncert nazvaný 10 let radosti s
Notičkami pořádá dětská lidová mu-
zika z Řevnic 28. 9. od 16.00 v míst-
ním kině. Vystoupí všechny složky i
bývalí členové souboru.               (mif)
* Výstava malíře Otto Plachta nazva-
ná Obrazy z džungle je do konce září
(v sobotu a neděli 10 - 17.00, v úterý
až pátek na požádání u správce) pří-
stupna v klášteře Skalka nad Mníš-
kem pod Brdy. (mif)
* 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)
* Výstava Krajinomalba malířky
Moniky Sichrovské je v dobřichovic-
kém zámku k vidění do  4. 10. (stře-
da - neděle 13-19.00). Jiří HELLER

Prázdniny skončily, ale na zámku v Mníšku je stále živo.
Velká svatba, která se konala v historických interiérech,
vzbudila zájem i mezi turisty. Aby ne! Nevěsta přijela až
na nádvoří historickým automobilem a spěchala do zá-
meckých pokojů ve snaze utéci svatebním hostům. Přála
si být viděna až na obřadě, který se konal ve Velké jídel-
ně. Tento sál je součástí prohlídkové trasy a běžně se v
něm takovéto akce nekonají. Občas ale chceme zájem-
cům nabízet tyto specialitky. Oddávajícímu slušel barok-
ní kostým, veselo bylo při obřadu i po něm, všichni jsme
si to užili. Bylo to zpestření i pro turisty, kteří si zvědavě
prohlíželi historická auta i nevěstu. Situaci jsme přizpů-
sobili režim prohlídek. 
Po svatbě byla slavnostně otevřena výstava Miluše Cho-
vancové s názvem Můj svět je barevný.Autorka se ve vý-
šivkách vyznává ze své lásky k přírodě a její barevnosti.

Ticho letního večera, Barvení letního cypřišku i Zlato-
hlávek modrooký – to jsou některé z obrázků, jež si už
stihly najít obdivovatele. Výstava je prodejní a je otevře-
na denně, mimo pondělí, vždy od 10.00 do 16.00 hodin.
Na zámecké nádvoří také zavítal tradiční mníšecký festi-
val Štrůdl. Spolek Rorejs vybral divadelní představení s
názvem Andromache. Komická inscenace diváky zavedla
do mýtických dob po dobytí Tróje. Příběh lásky a zrady
sehráli členové souboru Geissiers Hofcomoedianten. 
Zámek i v září denně, kromě pondělí, nabízí dvě nové
prohlídkové trasy o životě a bydlení drobné šlechty za
první republiky. Uplynulou sobotu jsme v rámci Dnů ev-
ropského dědictví připravili prohlídky zdarma. Zahrál
flétnový soubor Cenerentola, děti se těšily z výtvarných
dílen, kde se vyráběli motýlci či princezny. Přiletěl i Čert
s Káčou.                 Jana DIGRINOVÁ, Mníšek pod Brdy

Zámek hostil historickou svatbu
V MNÍŠKU POD BRDY BYLA ZPŘÍSTUPNĚNA VÝSTAVA VYŠÍVANÝCH OBRÁZKŮ

Posvícení bude jablkové
V SRBSKU 27. ZÁŘÍ NETRADIČNĚ UCTÍ SVATÉHO VÁCLAVA



Muzeum otevře o prázdninách
STARÁ VŠERADICKÁ ŠKOLA PROCHÁZÍ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ

Všeradice - Kompletní rekon-
strukcí prochází v těchto dnech
budova staré všeradické školy
z roku 1829.
Nejdříve musíme zpevnit stropy
nad prvním nadzemním podla-
žím,  provést kompletní výměnu
krovů i střešní krytiny. Do konce
roku chceme zprovoznit pod-
krovní prostory. V příštím roce
provedeme kompletní výměnu
oken a vnitřních instalací. Na
první prázdninový týden pak má-

me naplánováno otevření nově
vzniklého muzea se stálou expo-
zicí nazvaného DOBA BRON-
ZOVÁ V ČESKÉM KRASU.
Proč? Protože jsme chtěli ve
Všeradicích instalovat výstavu,
která by měla vztah k regionu a
jeho dávné historii.
V přízemí bývalé školy najdou
lidé informace a recepci muzea.
Expozice budou rozmístněny v
prvním patře a podkroví objektu.
Stálá expozice zavede návštěvní-

ky do doby bronzové v Českém
krasu. Při zpracování celkového
záměru jsme velice úzce spolu-
pracovali a pracovníky Ústavu
archeologické památkové péče
Středních Čech PhDr. Danou
Stolzovou a Mgr. Danielem Stol-
zem, současně také s vedoucím
správy CHKO Český kras RNDr.
Petrem Hůlou. Všem bych chtěl
poděkovat za velice vstřícný pří-
stup a konstruktivní návrhy.

Bohumil STIBAL

6/2008

Školka dostala nový nábytek
Mateřská škola Všeradice 1. září úspěšně zahájila
s 24 dětmi školní rok 2008/09. Díky OÚ Všeradi-
ce a sponzorům byla školka během prázdnin vy-
bavena novým kobercem a nábytkem, který je vy-
roben ze zdravotně nezávadných materiálů a spl-
ňuje tak současné evropské normy.
Firma SOME CZ ze Všeradic v celé MŠ vytvořila
bezbariérový prostor, který byl nutný pro přijetí
dívenky se ZTP. Spolupráce OÚ a MŠ je na skvě-
lé úrovni. Vloni obec rozšířila školní zahradu, kte-
rou spolu se sponzory vybavila herními prvky. Ty
slouží pro zábavu dětí i pro jejich zdokonalování
se a učení novým druhům pohybu. Dále nám
sponzoři zakoupili nová lehátka se zdravotní mat-
rací pro příjemný odpočinek dětí.
Věříme, že pěkné prostředí bude dobře působit na
děti a pomůže jim zažít v našem předškolním zaří-
zení chvíle radosti, pohody a přátelství. Děkujeme
OÚ Všeradice, sponzorům i rodičům, kteří nám
pomáhají. Hana HANZLÍKOVÁ, 

ředitelka mateřské školy Všeradice

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 minimálně pět doma vyrobe-

ných 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

Nové krajské zastupitelstvo
ovlivní i život v naší obci

Podzimní počasí nám zatím
přeje. Firma Fortel, která
provádí rekonstrukci budo-
vy staré školy, pracuje po-
dle plánu. 
Zastupitelstvo obce se pra-
videlně schází a řeší pro-
blémy obce. Díky upozor-
nění občanů se nám poda-
řilo vyřešit zachování auto-

busového spojení z Berouna s příjezdem v
19.00 do Všeradic, které dopravce plánoval
zrušit. Na tomto příkladu chci občany po-
žádat o to, aby své připomínky a náměty na
možné zlepšení života v obci ve větší míře
přenášeli na členy zastupitelstva, neboť
jedině tak jsme je schopni řešit.
Opět apeluji na občany, aby se zúčastnili
voleb do zastupitelstva Středočeského kra-
je ve dnech 17. a 18. 10., zapojili se tak do
veřejného života a správně zvolili nové
krajské zastupitele. Oni jsou naším nadří-
zeným orgánem a záleží na nich, jakým
směrem se bude ubírat další vývoj našeho
kraje, a tím i naší obce.
Zvu všechny na II. ročník kuchařské soutě-
že, která se koná 20. 9. od 11.00 v zámku
ve Všeradicích a také na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná 26. 9. od
19.00 v restauraci Na Růžku.

Bohumil STIBAL, starosta obce

PŘEDŠKOLÁCI. Dvacet čtyři capartů chodí do všera-
dické mateřské školy. První zářijový den je tu přivítal
nový koberec i nábytek - dar obecního úřadu a sponzo-
rů. Foto Bohumil STIBAL

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Všeradice A - Osek B 4:2 (3:0) 
Branky: Eliášek 2, Červenka, Jakoubek 
Po čtyřech odehraných kolech
Všeradice s 10 body vedly svoji skupi-
nu III. třídy. 

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Všeradice B - Vysoký Újezd 5:2
Branky: Stegmuller 2 ( jeden z pokuto-
vého kopu), Suchý, Šebek, Dufek

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Všeradice - Teplýšovice 3:2 (1:1) 
Branky: Lenkvík 

Žáci
Okresní přebor Beroun
Všeradice - Zadní Třebaň 2:4 (1:4) 
Branky: Rajtr, Vejvoda 

Kdy a kde hrají příště
A-mužstvo
20. 9.     Všeradice – Podluhy
27. 9.     Všeradice - Vižina
B-mužstvo
21. 9.     Všeradice – Zadní Třebaň B
28. 9.     Všeradice - Chyňava
Dorost
20. 9.     Všeradice – Milín
27. 9.     Všenory - Všeradice
Žáci
21. 9.     Všeradice – Hýskov
28. 9.     Všeradice - Zdice
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Měsíc září má zvláštní poslání - pře-
nést nás z letních nálad do podzim-
ních. Daří se mu to - máme jen sta-
rost, kdy přijde »babí léto«. Někdy o
dost předběhne nastávající plískani-
ce, jindy mu dáme název »léto svaté-
ho Václava« a často si na něj poč-
káme až do října.
V září nastával čas posvícení. Za ko-
láči chodili hlavně učitelé, aby si vy-
lepšili životní úděl, neboť až do vy-
dání zákona o povinné školní do-
cházce v roce 1868 byli závislí jen
na milodarech obce. Později posílali
za sebe své žáky. Posvícenská koled-
ní obchůzka po koláčích se v jižních
Čechách držela ještě počátkem 20.
století. Chodilo se v poledne, kdy se
obědvalo a ve stavení bylo hodně
hostů. Učitel vešel a zarecitoval:
„Staň se v tomto domě nyní boží po-
žehnání! Pokoj v Kristu bude s vámi
v tomto ctném shledání. Přátelé milí
pozvaní, o šťastném dobrém poseze-
ní se radujte a veselte, a to v bázni
boží...“
Zůstaly nám zachovány i jiné posví-
censké zvyky. Na návsi před hospo-

dou stavěly se máje z dlouhého oho-
blovaného smrku, zakončené nahoře

máječkou, na níž se věšely různé vě-
ci a fábory. Odvážlivci na ně v závo-

dech šplhali. Před taneční zábavou
byl konán průvod obcí s muzikou,
spojený s různými taškařicemi. Pů-
vodně doprovázel kohouta, který byl
při zábavné lidové hře před hospo-
dou na závěr průvodu popraven a v
hospodě upečen.
Asi nejslavnější bývalo svatováclav-
ské posvícení ve středních Čechách.
Zde, ve Stochově na Kladensku, se
podle pověsti měl svatý Václav, nej-
starší syn knížete Vratislava a kněž-
ny Drahomíry, kolem roku 907 naro-
dit. Tradice sv. Václava se zde spoji-
la s prastarým dubem na návsi před
kostelem, který byl podle jedné z mí-
stních legend zasazen svatou Ludmi-
lou, babičkou Václava hned po jeho
narození. Když dub povyrostl, měly
na jeho větvích chůvy sušit pleny.
Chův sv. Václava bylo prý ke stu -
odtud měl Stochov dostat své jméno.
Svatováclavský dub ve Stochově měl
zkraje 20. století přes osm metrů.
Kůru ze stromu užívali místní lidé od
pradávna jako léku proti bolení zu-
bů. (Dokončení příště)

Lumír KOTHERA, Kladno

Na koláčovou koledu chodili kantoři
V ZÁŘÍ NASTÁVAL ČAS POSVÍCENÍ - NĚKTERÉ ZVYKY PO PŘEDCÍCH SE ZACHOVALY DODNES

Zanítí-li se vedlejší nosní dutiny, ostrá bolest hla-
vy vyžene i největší pecivály za odbornou úlevou.
Líčení fáze, v níž vám lékař za sestřiččiny asisten-
ce pomalu tlačí dutou jehlu do čichacího ústrojí,
radši přeskočím, ať nepůsobím jako cynik. Od-
hlédnu-li od fyzického, zaujala mě etapa před pro-
čišťováním nosní vzduchotechniky, kdy doktor če-

katelům na punkci strká do problémové dírky
švandovní drátek s vatou, čouhající asi deset cen-
timetrů. Ve středu sedím vedle stejně postiženého
pacienta - kapsy má také plné kapesníků, anténky
nám trčí, povídáme si. Za patnáct minut nám spe-
cialista odebírá kovové tyčinky. Po léčebném na-
bodnutí opouštíme čekárnu coby cizí osoby. 

Ve čtvrtek jsem si vyzvedl drátkový příděl a uvele-
bil se na židli. Můj známý neznámý se přiřítil za
chvíli. Chci pozdravit, ale minul mne bez povšim-
ku. Teprve když vyšel z ordinace s želízkem v dírce,
podíval se mi do očí, vlastně do umrtvovadla, a
zahlaholil: „Zdravíčko! Tak jak se vede?!“ 
Čtvrthodinu trval rozhovor od srdce. Po úkonu ne-
vycházím z údivu: opět vycházíme, jako bychom se
předtím nikdy nespatřili.
V pátek ráno se střetáváme před vchodem do poli-
kliniky. Pravice vystřeluje. Chlap povědomá však
mizí v útrobách. Rád bych zavolal: To jsem já!  Až
jsem zalitoval, že po ruce nemám anténku cestov-
ní, která by mi vrátila podobu. Mužská sfinga ob-
sadila stolek v sousedství dvou zamračených sta-
řenek. Jak »vysílaček« v čichacích potrubích při-
bývalo, z první stařenky se stala usměvavá sympa-
tická dáma, která na dutiny trpí sedmým rokem,
dlouho nenašla odvahu sem přijít. Další přidala k
dobru, že kdysi nechápala, proč všichni kolem no-
sí takovou srandovní věc. I sfing roztál a poplácal
mě po ramenou: „Tak už je líp?“
Celé to postrádá logiku. Poprvé jsme měli tenké
dráty oba současně. Podruhé já dřív, takže kolega
si mne bez ocelového dopinku neupamatoval, ale
třetí den bez drátku jsem ho odhalil bez drátku!
Chce to provést pokus opačný. Nelehko navrho-
vat, byť muži, s nímž jsme si padli do noty, aby si
chorobu hýčkal, protahoval, abychom prozkouma-
li různé varianty. Vždyť, co víme u tajemných pojí-
tek o jejich funkcích sbližovacích? Zatím mě napl-
ňuje zvláštní pocit, že v městech nedaleko sebe žijí
dva tak blízcí lidé, kteří se vůbec neznají...!   

Kamil KOVÁŘ, Klimkovice

Anténky družné pospolitosti

Páté Medové odpoledne se koná v
sobotu 20. září ve Společenském do-
mě v Zadní Třebani.
Program je následující:
12.15 - Ukázky tvorby a diskuze se
spisovateli, básníky, heraldiky, histo-
riky, badateli... Ludvík Čierťaský
předvede výrobu svíček ze včelího
vosku a svoji bohatou kolekci výrob-
ků. Děti si budou moci výrobu svíček
nejen samy vyzkoušet, ale své výrob-
ky si vezmou i domů. Přítel Čierťaský
bude připraven pohovořit také o
mnoha netradičních způsobech zpra-
cování včelích produktů.

Václav Fait (15 let) seznámí nevče-
lařské návštěvníky Medového odpo-
ledne se základními pomůckami vče-
laře při vytáčení medu a vysvětlí po-
stup při této činnosti.
13.15 - Slavnostní zahájení: Milo-
slav Richter – zhudebnění textu Erví-
na Schulhoffa ve formě melodramu
pro mužský hlas a pět kontrafagotů.
Skladba je věnována pražskému ma-
gistrátu jako vzpomínka na neuděle-
ní kulturního grantu souboru Har-
monia Mozartiana Pragensis i přes
doporučení České komise pro Unes-
co. Před přednáškou Dalibora Titěry

bude ochutnávka jeho medové zmrz-
liny připravené za tepla.
14.30 - Ing. Dalibor Titěra, CSc. je
dlouholetý pracovník Výzkumného
ústavu včelařského v Dole. Ve své
přednášce Včelí produkty jak je zná-
me a neznáme pohovoří o všech vče-
lích produktech, jak vznikají, jaké
mají složení a vlastnosti, jaké jsou
problémy s jejich kvalitou. Před-
nášku doplní svojí publikací Včelí
produkty mýtů zbavené, která obsa-
huje konkrétní rady a postupy k vyu-
žití včelích produktů pro dobro člo-
věka a to jak v kuchyni, tak i v domá-

cí lékárně, či kosmetice. Tuto knížku,
ale i Magdalenčinu medovou ku-
chařku, bude možno zakoupit. 
16.00 - Ochutnávka a prodej medu
členů, ochutnávka medoviny, prodej
dalších výrobků ze včelích produktů.
17.45 - Harmonia Mozartiana Pra-
gensis: František Vincenc Kramář -
Partita F dur, op. 73, Bohumír Hanž-
lík - Premiéra skladby inspirované
včelami, Josef Fiala - Symfonie in F   
Wolfgang Amadeus Mozart -  Sere-
náda Es dur KV 375
Doporučený doplněk: jakýkoliv včelí
motiv. Luboš FAIT, Praha

FEJETON

Jednou z obcí poberounského kraje, kde se slaví posvícení, jsou Lety. Ko-
láčovou koledu nahradila soutěž v pojídání koláčů.        Foto NN M. FRÝDL

Na Medovém odpoledni můžete ochutnat med i medovinu
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Řevnice zřejmě ztratí stavební úřad
NIKDO TOTIŽ NA NĚM NECHCE PRACOVAT, ZÁJEMCE O MÍSTO RADNICE HLEDÁ UŽ NĚKOLIK MĚSÍCŮ

Řevnice – Pro obyvatele Řevnic, kteří staví ne-
bo se rozhodli přistavovat či rekonstruovat
dům, je to špatná správa: řevnický stavební
úřad nefunguje. Nikdo totiž nemá zájem na
něm pracovat.
Pokud se do konce září nikdo nepřihlásí, krajský
úřad ho zruší a Řevnice připadnou pod jiný sta-
vební úřad. „Stavební úřad je personálně neobsa-
zen a podle zákona je tedy nečinný,“ potvrdil sta-
rosta města Miroslav Cvanciger. Zájemce hledá
radnice už několik měsíců. Teď byl termín pro po-
dání přihlášek do výběrového řízení na vedoucí a
referenta Stavebního úřadu Řevnice ještě prodlou-
žen do konce září. Bližší informace k výběrovému
řízení mohou zájemci získat na radnici.

„Nezaměstnanost je u nás nejnižší v republice.
Pro takové místo je potřeba sehnat člověka s od-
borným vzděláním, ale ti o práci nemají nouzi,“
uvedl Cvanciger. „Už jsme na tuto situaci upozor-
nili krajský úřad. Minulý týden jsme měli schůz-
ku s vedoucí stavebního odboru krajského úřadu a
zástupcem ředitele krajského úřadu. Domluvili
jsme se, že pokud se v termínu nepřihlásí, musíme
kraj požádat o zrušení úřadu,“ uvedl starosta. Co
by to znamenalo? Řevnice by byly přiděleny pod
nejbližší stavební úřad, v tomto případě tedy Čer-
nošice. Cvanciger ale věří, že Řevničtí nebudou
muset s dokumenty dojíždět až tam. „Budeme usi-
lovat o to, aby v Řevnicích bylo zřízeno detašova-
né pracoviště, aby úředník seděl u nás,“ potvrdil
první muž Řevnic.
Zatím se pro obyvatele Řevnic mnoho nemění. A
tak by to mělo zůstat až do konce roku. 
„Do konce roku platí takový systém, že všechny

podklady k žádostem o kolaudaci posíláme na
kraj. Případná změna by tak nastala až od ledna,“
dodal. Pavla ŠVÉDOVÁ

Příjemná atmosféra vládla uplynulou středu v ka-
várně Modrý domeček na řevnickém náměstí Ji-
řího z Poděbrad.Domeček a sdružení Náruč nav-
štívily osobnosti spojené s Kontem Bariéry, které
pomáhá handicapovaným lidem. U jednoho stolu
zde zasedli tři členové Rady Konta Bariéry - ředi-
telka Božena Jirků, herec Jan Kačer a dětský psy-
cholog Jaroslav Šturma spolu s šéfredaktorkou
časopisu Můžeš Radkou Potměšilovou a cestova-
telem na vozíčku Radkem Musílkem, jenž kromě
cestování také moderuje pořady v Českém rozhla-
se. „O Modrém domečku jsme hodně slyšeli, tak
jsme se přijeli podívat, jak to tady funguje,“ řekla
Jirků. Konto Bariéry, stěžejní projekt Nadace
Charty 77, se sdružením Náruč spolupracuje.
„Jsme připraveni pomoci opravdu každému. A
vždy kontrolujeme, na co byly naše peníze od
dárců použity,“ dodala Jirků. V kavárně Domeč-
ku si s návštěvou popovídali přátelé, pomocníci a
klienti Náruče.    Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Z našeho kraje…
* Výstava ovoce a zeleniny spojená s poradnou o
vystavovaných i donesených výpěstcích se koná od
19. 9. do 21. 9. v berounském Geoparku Barran-
dien. (mif)
* Lampionový průvod s ohňostrojem pořádá 26.
září OÚ Vižina. Začátek v 19.30 u hřiště TJ Vižina.

Jana FIALOVÁ
* Tříštivou trhavou střelu ráže 30 mm nalezl v le-
se u chatové osady Trnová třicátník vybavený de-
tektorem kovu. Specialista munici specifikoval  ja-
ko střelu do protiletadlového kanónu z II. světové
války. O nález se postarali pyrotechnici. (šm)
* Kdo kouká po Renči, ten utře nos! pronesli se
smíchem řevničtí ochotníci 12. 9. v zahradě vinár-
ny U Caldů, kde si řekli své ano jejich kolegové Re-
nata Rychlá a Jiří Šaroun. Tímto jim přejeme, aby
jejich společná cesta životem byla vždy veselá a
plná lásky.                Monika VAŇKOVÁ
* Upřímně děkujeme všem, kteří se před časem při-
šli naposledy rozloučit s naším drahým Petrem
Kokešem. Rodina 

Přijďte si nabarvit trička! 
Mořina - Klub ručních prací na Mořině pořá-
dá pro všechny zájemce I. mořinské trikobar-
vení. Bude se konat 20. září od 14 hodin před
Dětským domem na Mořině. 
Příchozí si mohou nabarvit vlastní trička techni-
kou savování nebo tisku textilními barvami. „Bu-
dete potřebovat jen odvahu k tvorbě, vše ostatní
dodáme my,“ zve lidi z blízkého i vzdáleného
okolí jedna z organizátorek Zorka Voráčková. 
Na Mořině působí Občanské sdružení Mořiňák,
které má připravený pestrý program. Od října zač-
ne fungovat několik kurzů - angličtina, francouz-
ština, tanec pro děti či jóga, Mořiňák chystá i di-
vadlo pro děti a lampiónový průvod.                (lup)

Řevnice - Přechod z analogového
televizního vysílání na digitální se
v našem regionu opět přiblížil.
Kdo sleduje ČT2 z kanálu 53, na kte-
rém tento program šíří vysílač Cuk-
rák, jistě zaregistroval piktogram

složený ze čtyř bílých čtverců v pra-
vém dolním rohu obrazovky. Tímto
symbolem Česká televize divákům
sděluje, že sledovaný vysílač v nej-
bližších týdnech vypne. Původní ter-
mín 10. 9. byl posunut na 30. 9.

2008. V informačních pramenech
České televize byl zveřejněn i termín
vypnutí ČT2 z Prahy Žižkova na ka-
nále 41, kterým by měl být 24. říjen.
Přesah tedy bude činit necelý měsíc.
Diváci, kteří se v našem regionu set-
top boxem pro DVB-T již vybavili,
budou muset v září přeladit. Ve stá-
vajícím multiplexu na kanálu 25, kde
se nacházejí čtyři stanice České tele-
vize, sedm stanic Českého rozhlasu
a TV Nova, má skončit Česká te-
levize a Český rozhlas 31. října. Pro-
gramy ČT a ČRo tedy mezi 1. 10. a
31. 10. nalaďte znovu - objeví se v
novém veřejnoprávním multiplexu č.
1 na kanálu 53. 
V multiplexu č. 2 na kanálu 25 tak
od listopadu zůstane jen Nova a po-

stupně do něho budou přibývat nové
televizní stanice.
Další příznivou změnou, o které
jsme vás informovali již v minulém
článku na toto téma, je spuštění mul-
tiplexu č. 3 z vysílače Cukrák. Opro-
ti původnímu předpokladu, že se bu-
de jednat o tutéž frekvenci jako v
Praze (kanál 46) dostane multiplex 3
na Cukráku nový kanál - č. 59. K to-
mu by mělo dojít ještě v září 2008.
Tím se v Dolním Poberouní podstat-
ně zlepší kvalita příjmu stanic Prima,
Z1, Noe, Óčko, Public a Proglas. Ta-
to zpráva byla v srpnu zveřejněna na
webu digitv.cz, kde o svých aktivi-
tách informuje operátor tohoto mul-
tiplexu - společnost Czech Digital
Group.  Vilém ŠEDIVÝ

Další řidič natankoval a ujel bez placení
Dobřichovice - Bez zaplacení za odebraný benzín odjel neznámý moto-
rista 30. srpna večer od čerpací stanice Benzina v Dobřichovicích, kte-
rou provozuje firma z Liberce.
Modrý Volkswagen Golf natankoval 45,31 l benzinu Natural 95 za 1400 Kč.
Po chvíli čerpadlářka zjistila, že už auto u stojanu nestojí. Vybavila si, že
řidič měl žluté triko a že registrační značka začínala na 6A4. Policisté však
zjistili, že v registru vozů žádný modrý VW Golf se sérií 6A4 není. Jestli
čerpadlářka nepřečetla znaky správně, nebo jestli zloděj přijel s odcizenou
či upravenou značkou, bude asi těžké zjistit. Od konkurenční čerpací stani-
ce v Letech odjeli o prázdninách bez zaplacení čtyři řidiči.    (vš) 

Řevnická skládka znovu hořela
Řevnice - Požár skládky Ekos nad Řevnicemi
na konci srpna opět zaměstnal profesionální i
dobrovolné hasiče. K jeho uhašení se tentokrát
sjelo pět cisteren.
Uskladněný komunální odpad dal o sobě vědět
30. srpna, kdy byl hustý dým po 14. 00 vidět až z
Řevnic. Na místo vyjela cisterna profesionálů,
řevnický sbor dobrovolných hasičů přijel se dvě-
ma cisternami, dobrovolný sbor Dobřichovice za-
sahoval dvěma cisternami. Hořelo na ploše 10 x
20 metrů, což je mnohem více než při posledním
požáru 24. 8. Jeden vůz sloužil jako čerpací sta-
noviště pro dobírání vody u letovského mostu, os-
tatní cisterny se k němu vracely pro doplnění
vody. Když hasiči kolem 18.00 odjížděli, nechali
na skládce jednu hadici, která je nyní napojená na
vodovod skládky. Její pracovníci dostali za úkol
preventivně problematické místo prolévat. (vš) 

Broučci pořádají na kozí
louce Zahradní slavnost dýní
Spolek maminek ze Zadní Třebaně Broučci pořá-
dá 4. října letos již třetí podzimní radovánku -
Zahradní slavnost dýní. Veselé odpoledne přede-
vším pro děti se bude konat jako tradičně na kozí
louce u Pezlů ve Vatině. Na programu budou nej-
různější soutěže a aktivity pro děti - chytání ryb v
potoce, hod na terč, střílení z luků, skákání v pyt-
lích, jízda na všelijakých povozech, malování na
sklo, lepení, výroba panáčků ze zeleniny, navléká-
ní korálků... Pro všechny bude připravena vegeta-
riánská hostina Ivanky Pezlové a dalších mami-
nek, které se budou chtít přidat. Budou se dlabat
dýně a vyrábět ozdoby z červené řepy, sedět u oh-
ně a popíjet bylinkové čaje či svařené víno. Pro
děti bude připraveno překvapení. Všichni jste zvá-
ni k prožití netradičního odpoledne, za předpokla-
du hezkého počasí. Helena PELIKÁNOVÁ, 

spolek Broučci, Zadní Třebaň

Analogová »dvojka« poslední zářijový den vypne
PRO PŘÍJEM DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU SI MUSÍTE POŘÍDIT TAK ZVANÝ SET-TOP BOX
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Podbrdy chystají »rodinnou« výstavu
NA NÁVŠTĚVNÍKY ČEKÁ HISTORICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA I VÝROBKY ZE VČELÍHO VOSKU

Podbrdy - Druhý ročník Výstavy pro celou ro-
dinu chystají na sobotu 27. září Podbrdy. Letos
bude orientována na zemědělství.
„Zahájíme v 9.30 slavnostním otevřením nové
knihovny,“ uvedl k připravované akci starosta ob-
ce Karel Šťastný. „Oprava knihovny nás přišla na
135 tisíc, z čehož 35 tisíc dal krajský úřad.“ 
Celý den  bude možné vidět díla malíře Miroslava 
Slavíka, který restauroval řadu kostelů v okolí.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout i snímky
absolventa fotografické školy Martina Hlinky z
Hodyně. „Od 10.30 budou prostory patřit Včelař-

skému vzdělávacímu středisku, jehož zástupce se-
známí návštěvníky s historií včelařství a s mož-
nostmi zpracování včelího vosku,“ sdělil Šťastný s
tím, že každý si bude moci udělat nějaký výrobek,
z vosku. Od rána do 14.00  čeká na návštěvníky
výstava historické zemědělské techniky, která se v
obci dochovala, a malá zoologická -- velká i malá 
domácí chovná zvířata. 
„Na 14. 00 připravily naše ženy kulturní program,
jehož součástí bude slosování vstupenek,“ prozra-
dil starosta. „Samozřejmostí je občerstvení, ale i
možnost zakoupit chovatelské produkty a nářadí,

včetně štípaček na dřevo, které měly vloni obrov-
ský úspěch.“ Den završí posvícenská zábava od
15 hodin se skupinou Junior. Josef KOZÁK

VÝPRAVA ZA PAPOUŠKY. Výpravu na papoušky do pražské Botanické zahrady podnikli školáci ze
zadnotřebaňské málotřídky. Příjemně tak zahájili nový školní rok.  Některé děti viděly papoušky popr-
vé, jiné si výlet zopakovaly už poněkolikáté. „Na začátku každého školního roku sem s dětmi jezdíme.
Je to taková naše tradice,“ řekla učitelka Hana Tláskalová. Děti byly z barevných ptáků nadšené, nej-
víc se jim líbil veliký papoušek ara. (lup) Foto Hana TLÁSKALOVÁ

Na jízdu Podbrdskem vyrazilo
osm desítek malých strojů
Svinaře - Třiaosmdesát jezdců na malých stro-
jích se vydalo první zářijovou sobotu na jízdu
Podbrdskem. Druhé setkání motocyklů do 50
ccm pořádal svinařský Moped Moto Team. 
Sedmdesátikilometrovou trasu vedoucí přes Bě-
leč, Koněprusy, Neumětely, Osov a Všeradice zv-
ládli téměř všichni jezdci. „Do cíle jich přes růz-
né peripetie dorazilo 81. To, že odpadli jen dva
účastníci, svědčí o tom, že své miláčky všichni
důkladně opečovávají,“ řekl svinařský starosta a
účastník jízdy Vladimír Roztočil. 
Na startu byly nejrůznější motorky, nejvíce znač-
ky Stadion a Jawa, dále třeba Corado, Babeta, Ri-
ga, Zündapp, Simson, Stela a také dva nádherně
zrekonstruované Velorexy 350 či Jawa pérák. By-
lo se opravdu na co dívat. 
Nejdelší cestu do Svinař vážil Pavel Seidl z Prahy
6, nejtěžší váhu 122 kilogramů vezla S11 Vladi-
míra Paleka z Kublova. Ve svých 81 letech přijel
také nejstarší účastník Karel Bouček z Neumětel.
„Největším smolařem byl Petr Procházka ze Svi-
nař, jeho S22 čtyřikrát spadl řetěz a odešlo chla-
zení,“ uvedl svinařský starosta, podle kterého se
akce vydařila. (lup)

Oprava školy stála tři miliony
Svinaře – Zcela v novém je někdejší budova
školy ve Svinařích. Radnice přes léto za tři mi-
liony korun opravila střechu, okna i fasádu.
„Máme tu školku, úřad, knihovnu i obchody, pro-
to jsme chtěli budovu celkově opravit,“ uvedl sta-
rosta Svinař Vladimír Roztočil. Radnici se poda-
řilo získat od sousedního Skuhrova 700 000 na
rozšíření kapacity mateřinky. „Na oplátku bude-
me Skuhrovu držet patnáct míst ve školce,“ řekl
Roztočil s tím, že kapacita školky se zvýšila o 20
míst na současných 39. Dalších 700 000 Kč zís-
kala obec od státu na opravu střechy. „Do budovy
zatékalo.  A když už jsme dělali střechu, řekli
jsme si, že vyměníme i okna,“ uvedl Roztočil. „Je
to sto let stará, krásná budova. Opravu si zaslou-
žila,“ dodal první muž Svinař. (pš)

MUZIKANT A MOTORKÁŘ. Fotku nazvanou Začínající hudebník (vlevo) na adresu redakce poslal Marcel Burda z Litně. Helena Pelikánová k druhému
snímku připsala: Motorkář z Řevnic s pekelným strojem vlastní výroby.... Své »letní« snímky na adresu Našich novin (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň,
frydl@dobnet.cz) můžete do konce září posílat i vy - autor každé uveřejněné fotografie získá odměnu. M. Burda dostane triko poberounské kapely Třehusk,
H. Pelikánová triko Našich novin. (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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Alotria: Šermíři, rytíři, mušketýři...
V AREÁLU DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU MOHLI NÁVŠTĚVNÍCI PROŽÍT STŘEDOVĚKÝ DEN

V sobotu 6. září jsme měli možnost prožít opět
středověký den. V areálu dobřichovického zámku
se konal 5. ročník černošických alotrií. Program
byl doslova nabitý. K vidění bylo vystoupení ta-
nečnic, šermířů, rytířů, mušketýrů i pirátů. Diváci
se mohli těšit na stálice těchto slavností jako jsou
tanečnice skupiny Mericia nebo SHŠ Burdýři,
nově jsme si mohli vyslechnout keltské balady v
podání Beth A. Cooper z Austrálie. Dětští návš-
těvníci mohli obdivovat dravé ptáky či se projet na
koni. Velkým lákadlem byl i přejezd řeky obrně-
ným transportérem řevnických záchranářů, k vi-
dění byl vůz a radiotechnika vojsk z 60. let. Na tr-
žišti bylo možno zakoupit keramiku, šperky, ručně

tkaný textil, zbraně, historické sklo či medovinu.
Večerní program otevřela divadelní hrou skupina

W-Arlet, ohnivou show předvedla skupina Pyro-
terra. Josef KUTÍLEK, Černošice

Černošická Alotria přilákala do Dobřichovic možství diváků. Foto ARCHIV

Svinařští dostavěli hřiště,
teď plánují sportovní areál
Svinaře -  Nové hřiště s umělým povrchem už
naplno užívají sportovci ve Svinařích. Na jeho
vybudování získali takřka dvoumilionovou do-
taci. Tím ale úpravy prostranství u kurtů ne-
končí. Místní sokolové mají velkolepější plány.
„Na hřišti už hrajeme, je super,“ pochvaluje si
zdejší obyvatel Petr Procházka. Sportovci zde
mohou provozovat malou kopanou, fotbal, nohej-
bal a další sporty. Podle starosty obce Vladimíra
Roztočila budou sokolové žádat o další dotace.
„Myšlenka je vytvořit tu víceúčelový sportovní
areál. Prvopočátkem je toto hřiště, teď jsme si ne-
chali zpracovat tři varianty na hřiště dětské,“
uvedl Roztočil. Peníze z dotace, která nemá pře-
sáhnout milion korun, by měly vystačit i na oplo-
cení areálu. „Musíme o ně žádat ještě letos,“ řekl
svinařský starosta. V plánu mají sokolové rovněž
strhnout někdejší kabiny a na jejich místě postavit
nové sociální zázemí se sprchami, toaletami a ví-
ceúčelovou místností. „Doufáme, že když jsme na
první fázi peníze dostali, uspějeme i v dalších,“
dodal Roztočil. (pš)

Běh naděje můžete absolvovat i na kole či na bruslích
Běh naděje, obdoba Běhu Terryho Foxe, se koná 20. září v Mníšku pod Brdy. Organizátoři připravili
dvě trasy - jedna měří půldruhého kilometru a vede centrem Mníšku, druhá, sedmikilometrová, vás za-
vede na Skalku. Vybranou trasu není nutno běžet! Lze jít, jet na kole nebo na jiném vlastní silou pohá-
něném dopravním prostředku - na koloběžce, kolečkových bruslích atd. Registrace účastníků začíná v
klubovně Mětského kulturního střediska V Lipkách od 8.00, hromadný start je naplánován na 10.00 od
MKS, kde bude i cíl. Mezi 8. a 10. hodinou se bude před klubovnou odehrávat sportovní a informační
program pro děti i dospělé. K dispozici bude místnost k převlečení a k úschově věcí.        

Jarmila BALKOVÁ, Dana HAVLÍKOVÁ, Mníšek pod Brdy
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Dobřichovice vedou okresní přebor
JAK SE DAŘILO FOTBALISTŮM POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH

Poberouní - Neuvěřitelný »kou-
sek« se povedl fotbalistům zadno-
třebaňského Ostrovanu v Trubíně.
Vedli 3:1, hráli proti devíti, přesto
nakonec prohráli.                       (mif)
SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Semice – Řevnice A 0:1
Branka: Šefrna
První poločas byly Řevnice lepší,
fotbalovější, vytvářely si více šancí,
a proto šly také do vedení. Ve dru-
hém dějství přidali domácí na důrazu
a před řevnickou svatyní bylo něko-
likrát horko. Přesto to byli hosté, kdo
mohl zvýšit - jednou nastřelili tyč a
nadějný brejk zhatila nepřesná při-
hrávka. I tak si Řevnice odvezli tři
body. (Mák)
Řevnice - Zápy 4:1
Branky: Tůma 2, Šefrna, Bezpalec
Poločas sice skončil pouze 1:0, ale
celý zápas byli domácí jasně lepším
týmem. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Jinočany 4:1
Branky: Maštalíř, Kostialik, Skle-
nář, Pitauer
Třebotov – Řevnice B 3:0
Domácí byli tentokrát nad síly řev-
nických borců. Snahu jim sice nelze
upřít, ale museli se sklonit před lep-
ším týmem. Rozhodnuto bylo již
prakticky o poločase, kdy byl stav
2:0. (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Žebrák - FK Lety 4:1 (1:0)
Branka: Kalivoda
Ve vyrovnaném utkání rozhodla
přísně nařízená penalta v 16. minutě.
Hosté v druhém poločasu snížili na
2:1, ale v závěru utkání se dvěma
chybami připravili o lepší výsledek.
FK Lety - Petrovice 3:2 (2:0)
Branky: Kalivoda 2, Jablonský
Utkání plné zvratů přineslo vzrušení

až do poslední minuty. Domácí šli v
19. minutě do vedení po hlavičce
Kalivody. V 27. minutě zvýšil Jab-
lonský z penalty za faul na Pláničku.
Hosté předváděli bojovný fotbal, ale
gólovky si nevypracovali. Domácí
zahodili do poločasu další dvě šance.
Druhý poločas začal náporem hostí,
ale udeřilo v 59. minutě na druhé
straně. Po standardní situaci se nejlé-
pe zorientoval v pokutovém území
hostů Kalivoda a zvýšil na 3:0. V 63.
minutě postupoval sám na branku
hostů Jablonský, ale střela těsně mi-
nula branku. Hosté v 67. a v 70. mi-
nutě snížili na rozdíl jednoho gólu a
hráli vabank. Domácí v závěru utká-
ní zahodili další dvě gólovky, a tak
se strachovali o výsledek až do závě-
rečného hvizdu.           Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Trubín – OZT A 4:3
Branky: Prušinovský 2, Jambor
Šokující průběh mělo utkání v Tru-

bíně. Ostrovan v poločase překvapi-
vě vedl 3:1 a dokonce hrál proti de-
víti hráčům, protože domácím sudí
vyloučil dva muže. Místo toho, aby
hosté utkání v pohodě dohráli, do-
pouštěli se fatálních chyb, nepocho-
pitelně »odešli« a Trubín nejen, že
vyrovnal, ale dokonce po dalekonos-
né střele z přímého kopu vyválčil
vítězství. V závěru emotivního zápa-
su byl vyloučen Palička  a červenou
kartu dostal za slovní protesty i Jam-
bor, který byl na lavičce.          (Mák)
OZT A - Loděnice B 2:0
Branky: Šťastný, Jambor z pen.
Ve vyrovnaném utkání rozhodla lep-
ší obrana domácích. Hosté navíc ne-
proměnili penaltu, naopak na druhé
straně v závěru pečetil z penalty ví-
tězství Ostrovanu Jambor.        (Mák)

IV. třída okresní soutěže
OZT B - Mořina 3:0
Branky: Hejlek, Görög, Šťastný
Mořinka – OZT B 2:3
Branky: Cieciura 2, Görög 

Na hřišti posledního týmu tabulky se
nehrál nijak líbívý fotbal. Poločas
skončil 1:1, ale ve druhé půli měl
Ostrovan přece jen lepší mušku a i
když si dovolil luxus neproměnit pe-
naltu, zaslouženě vyhrál.          (Mák)

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Černošice – Dobřichovice 2:4
Góly: Elsner, Krajci, Juna, Debnar
Dobřichovičtí dokázali přetavit ve
vítězství druhý start na hřišti soupe-
ře, ale nebylo to lehké. Houževnatí
domácí dobře bránili a uplatnili i ce-
loplošný presing. Rozhodnutí nako-
nec padlo v poslední dvacetiminu-
tovce, když jim došly síly.        (oma)
Dobřichovice – Dolní Břežany 4:3
Góly: Juna, Elsner, Smiovský,
Krajci
Dobřichovičtí museli tentokrát po-
řádně bojovat, aby se mohli potřetí
radovat z vítězství. Protože dosud
neztratili ani bod, patří jim první
místo v tabulce přeboru! (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Nový Jáchymov - Karlštejn 2:3 
Branky: Beneš, Kubíček, Lopušan 
Karlštejn - Nižbor B 3:0 
Branky: Lopušan 2, Houška 

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Liteň - Svatá B 5:3 
Branky: Eliášek 3, Franěk 2 

FC SRBSKO
III. třída okresní soutěže
Lužce - Srbsko 3 : 1

ŽENSKÁ KOPANÁ - II. liga
Rakovník - Liteň 0:4 
Branky: Vestfálová 2, Pilařová,
Kohoutová
Mořina - Liteň 1:1 
Branka: Vestfálová 
Karlštejn - Varnsdorf 4:1 
Malá Skála - Karlštejn 1:1

Mladí řevničtí házenkáři sehráli na svém hřišti přípravný zápas. Celek DTJ
Řevnice podlehl NH Řevnice 8:19. Bylo vidět, že děti toho přes prázdniny
moc nezapomněly a dostalo se jim i pochvaly od trenérů. 

Text a foto Petra HUMLOVÁ
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Ligoví házenkáři nestačili na nováčka z Rožmitálu
VE DRUHÉM DOMÁCÍM ZÁPASE ŘEVNIČTÍ UPLYNULÝ VÍKEND PŘEHRÁLI CELEK NEZVĚSTIC

Řevnice, Praha-Modřany - Řev-
ničtí »národní« házenkáři uplynu-
lou sobotu zavítali na hřiště mod-
řanského Spartaku.
Modřany - Řevnice st. žáci 12:24 
Sestava/Branky: Král T. 3, Jelínek
M. 6, Štech J. 5, Veselý P. 10, Dudek
O., Král K., Procházka M., Derco

M., Kraus V., Holý P., Matin L. 
Modřany - Řevnice ml. koed. 8:1 
Sestava/Branky: Matoušková M. 1,
Šťastná P., Dercová B., Lacigová K.,
Hrubá L., Smrčková K., Mandlíková
K., Šimonovská T., Humlová B. 
Modřany - Řevnice ml. koed. 4:18 
Sestava/Branky: Kraus V. 12, Edl F.

3, Holý P. 2, Huml M. 1, Martin L.,
Jandus L., Jandus P. 
Modřany - Řevnice muži B 28:12 
Sestava/Branky: Jandus Pavel, Jan-
dus Petr 5, Štech J., Štech S., Veselý
M. 5, Veselý T.,  Sviták M. 2, Bače,
Holý P., Hrubý P. 
Druholigoví muži hostili v sobotu
13. 9. na svém hřišti mladý tým Nez-
věstic. Dokázali vyhrát 17:14.

Den nato se opět doma utkali s no-
váčkem soutěže Spartakem Rožmi-
tál, se kterým řekvapivě prohráli
17:18. Nejlepším střelcem byl Pavel
Knýbel, který dal 9 branek.

Práce na rekonstrukci řevnického
Lidového domu finišují. Slavnostní
otevření se chystá na 1. října.

Petra HUMLOVÁ, Petr HOLÝ

Třebaňské áčko si doma poradilo s Loděnicemi.  Foto NN L. PALIČKOVÁ


