
Změní Berounka jméno? Na Mži?
VRÁTIT ŘECE PŮVODNÍ NÁZEV CHTĚJÍ PLZEŇŠTÍ, »OKOLNÍ« STAROSTOVÉ JSOU PROTI

Výbuch zranil popeláře
Dobřichovice - Operativní zákrok v
nemocnici museli provést lékaři jed-
nomu z popelářů, kteří 15. září vyvá-
želi odpad v ulici Pražská v Dobři-
chovicích. Když muž začal s plecho-
vou popelnicí pohazovat, aby ji nasa-
dil na zdvihací zařízení kukavozu,
obsah nádoby explodoval. Po výbu-
chu uletělo železné víko, stěna popel-
nice se roztrhla. Popelář byl zraněn
na břiše a na ruce. Podezřelou látku
z popelnice si na řevnické stanici Po-
licie ČR převzali hasiči, kteří ji od-
vezli do chemické laboratoře v Ka-
menici na zkoumání. (vš) 

Poberouní – Namísto Berounka si
časem budeme zvykat říkat »naší«
řece Mže. Možná. Změna názvu,
kterou prosazuje plzeňská radnice,

se starostům okolních obcí ani tro-
chu nezamlouvá.
Plzeň bude usilovat o to, aby se vrátil
historický název řece Berounce. Mže

je podle vedení zdejší radnice původ-
ní, hluboko do historie sahající ná-
zev. Ještě podle pramenů z konce 19.
století se o Mži hovoří jako o nejdel-
ším přítoku Vltavy, který pramení v
Českém lese za Tachovem a ústí v
Praze pod Zbraslaví. 
„Je to téměř neuvěřitelná taškařice.
Nevím, proč náš stát postupně pře-
jmenovává Mži na Berounku. Začalo
to od severu a dnes už máme Be-
rounku v Plzni, což je naprostý nes-
mysl a nikdy to tak nebylo,“ řekl
ČTK primátor Pavel Rödl. Město po-
dle něj bude tlačit na státní orgány,
aby se alespoň část Berounky, která
nyní oficiálně vzniká soutokem Mže
a Radbuzy v centru Plzně, jmenovala
jako dřív. (Dokončení na straně 2)
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Malí tanečníci zahájili sezonu

Zahájení taneční sezony oslavil dětský folklorní soubor Klíček z Řevnic. Na
školní zahradě si děti hrály a opékaly buřty, v lese je pak čekala pohádková
bojovka. Strašidla, za která se převlékly některé maminky, děti zkoušela, co
už umí. Prckové museli zpívat, poznávat ptáky a stromy. Za odměnu si pak
rozdělili sladký poklad nalezený na stromě. (lup)           Foto ARCHIV Klíčku

V PRŮVODU. Vyhlášené karlštejnské vinobraní se konalo poslední zářijový víkend. V historickém průvodu na hrad
pochodovalo několik stovek stylově oblečených účastníků. Foto NN M. FRÝDL

V Řevnicích vyrostla nová nafukovací hala
Řevnice - Dvě velké události čekají během následujících dní Lidový dům
v Řevnicích. Zítra bude znovuotevřena zdejší restaurace se sportbarem,
9. října slavnostně zahájí provoz sportovní centrum v jejím sousedství. 
Nad sportovištěm je nyní nafouknutá provizorní hala, pod níž se pokládá te-
nisový koberec. Sportovci budou mít k dispozici tři tenisové kurty a hřiště na
národní házenou. Provozovatel centra, Řevnická sportovní, a. s., má s areá-
lem velké plány. V hlavní budově bude ubytování pro dvacet osob a spole-
čenský sál, od příštího roku bude v provozu také venkovní zahrada s barem
a grilem, dráhy na petanque a dětské hřiště. Časem budou moci návštěvníci
využít půjčovnu tenisového vybavení i kol a maséra. (lup) 

Na berounské trati
bude jezdit více vlaků
Poberouní - Řada příměstských
vlaků v okolí Prahy bude od pro-
since jezdit častěji. Vyplývá z ko-
nečného návrhu nového jízdního
řádu Českých drah.  
Polepšit by si měli i cestující na tra-
se z Berouna do Prahy.  Podle návr-
hu by linky S 6 v úseku z Prahy do
Řevnic měly jezdit téměř celý den
každou půlhodinu, ve špičce dokon-
ce každých 15 minut. Mezi hlavním
nádražím a Radotínem ve směru do
centra budou vlaky v ranních hodi-
nách pracovního dne jezdit každých
10 minut. (pš)

Ochotníci hráli 

v »Činoheráku«

12 stran informací z našeho kraje
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Zadní Třebaň, Roztoky - Na první
školní exkurzi se vydali předminu-
lý pátek školáci ze zadnotřebaňské
málotřídky. Ve Středočeském mu-
zeu v Roztokách u Prahy si pro-
hlédli stavebnici Merkur, stavěli z
ní svoje hračky a pak se proběhli
po zahradě muzea. 
Výstava pod názvem Fenomén Mer-
kur ze sbírky Jiřího Mládka, vášnivé-
ho sběratele stavebnice, děti potěši-
la. Tím spíš, že se o Merkuru dozvě-
děly už předtím ve škole, kdy jim ji
učitelka Monika Mazúrová přinesla
ukázat. A navnadila je. „Stavěli jsme
si při pracovním vyučování různé
věže a dokonce jeřáb. Bylo to super,“
popsala třeťačka Anička Sokolová.   
V muzeu děti viděly část ocelového
města, celé ruské kolo v pohybu ne-
bo vláček s nádražím z barevných
kusů stavebnice. Součástí výstavy je
také dílnička, kde se děti vyřádily.
Dominik Moravec postavil lanovku,
Michal Hunder zase pásový bagr.
Nejzvláštnější kousek v podobě auta
udělal Pavel Karpíšek. „Překvapilo
mě, jak to všem dětem dobře šlo.
Trošku jsem se obávala, že jim bude
dělat problém šroubovat malé

šroubky,“  řekla Monika Mazúrová.
Opak byl pravdou, se šroubovákem
si poradily i holčičky, Anička So-
kolová vyrobila vagónek. „Merkur je

stavebnice velice vhodná pro jem-
nou motoriku, dneska se na to trošku
zapomíná,“ dodala Mazúrová. 
Dětem se na výstavě líbilo. Při

výtvarné výchově si pak každý svůj
objekt nakreslil tuší a vodovými bar-
vami. Lucie PALIČKOVÁ

Školáci postavili lanovku i vagónek
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ CAPARTI SE VYPRAVILI DO ROZTOK NA VÝSTAVU O STAVEBNICI MERKUR

O vrácení názvu plzeňští zastupitelé
rozhodli už před dvěma roky, nyní
chtějí své snahy o přejmenování řeky
zintenzivnit. 
Oficiální názvy vodních toků stanovu-
je vyhláška ministerstva zemědělství.
Bez její změny nelze oficiálně změnu
názvu prosadit. Plzeň původně chtěla
změnit jméno na svém katastrálním
území, taková změna ale není možná.
„Změnu nelze řešit pouze na území
Plzně, ale jako ucelený úsek vodního
toku na území kraje. Hranici vzniku
»nové« Berounky nejde určit hranicí
katastru, ale soutokem s vodním tokem
na hranici kraje,“ uvedla mluvčí radni-
ce Zdenka Kubalová. V úvahu by při-
padal soutok se Slabeckým potokem.
Aby se název změnil, je třeba jednat se
všemi obcemi na území kraje, jichž se
změna názvu toku týká. Změnu je třeba
konzultovat s krajskými orgány a se sp-
rávcem toku, tedy s Povodním Vltavy. 

Zatímco většina obce v Plzeňském kra-
ji staronový název pravděpodobně
podpoří, starostové obcí na dolním to-
ku Berounky jsou kategoricky proti.
„Je to nesmysl,“ tvrdí první muž Karlš-
tejna Miroslav Ureš. „Už jsme o tom
jednali i na obecním zastupitestvu a
shodli jsme se, že se nám líbí Berounka
a chceme ji zachovat. Ať si Plzeňáci za-
vedou Mži, když chtějí, ale u nás se nic
měnit nebude.“
Podobého názoru je i starosta Letů Jiří
Hudeček: „Měnit název řeky není
šťastný nápad.  To, že před lety mizeli z
místopisů Gotwaldové a Leninové, by-
lo správné a dlouho očekávané. Ale v
tomto případě  mi chybí nějaký silný
impuls. Mně a domnívám se, že i větši-
ně mých spoluobčanů, Berounka na-
prosto vyhovuje.“ 
Mži údajně zmiňují historické prame-
ny už v 12. století, tedy v době, kdy
město Beroun ještě neexistovalo. Ná-

zev Berounka se objevil v 17. století.
Majitelé berounského panství tehdy
začali nazývat svůj úsek Mže jako řeku
Berounských a z původně přivlastňo-
vacího pojmenování se postupně stal
název zeměpisný. Berounka se pak po-
stupně začala prodlužovat stále víc k
Plzni. Miloslav FRÝDL

Třebaňští školáci na výstavě o stavebnici merkur. Foto Monika MAZÚROVÁ
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Peníze na hřiště z EU nebudou
Dle sdělení  Lesů ČR bylo čištění Svinařského po-
toka pro letošní rok ukončeno. Z čištěné části, tj. od
mostu na Řevnice po lávku v ulici U Hřiště, bylo
odvezeno 810 tun materiálu. Další čištění, od mos-
tu na Řevnice po ústí do Berounky, má pokračovat
na jaře. Představa Lesů ČR je taková, že do března
budou odstraněny všechny porosty na obou bře-
zích, následovat by mělo vyčištění a jako poslední
by byl upraven a zpevněn břeh na konci ulice Krát-
ké. Toto místo bude použito jako vjezd pro bagr.
S politováním musím oznámit, že Regionální rada
regionu soudržnosti Střední Čechy zaslala oznáme-
ní o zamítnutí našeho projektu  (žádost o dotaci z
EU) na výstavbu Sportovního areálu. V oblasti
Rozvoje venkova – volnočasové aktivity - bylo hod-
noceno 48 projektů. Pouze osm z nich obdrželo
dotaci. My jsme se »umístnili« na 26. místě se ztrá-
tou 5,25 procentních bodů na  posledního schvále-
ného žadatele, který obdržel 69,07 bodů. Jak jsem
zjišťoval podrobnosti, dá se dle mého názoru ono
procentní vyjádření shrnout do termínu: Málo at-
raktivní projekt. Zastupitelstvo nechce od záměru
ustoupit a hledá jiný způsob financování. 

Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Oktoberfest nabídne několik druhů piv
Druhý Černošický Oktoberfest se bude konat v zatepleném maxistanu na
půvabném Masopustním náměstí v Mokropsech v pátek 3.10 od 20.00 a
sobotu 4. 10 od 13.00 hodin.
Připravili jsme pro vás několik druhů piv, od známých i méně známých vý-
robců. Můžete se těšit na šestnáctistupňové pivo, speciality české kuchyně a
spoustu zábavy. Na Oktoberfestu vystoupí mnoho kapel - Radek Novák a
Animus band, Legal Bengal, Dixiroad, Bufalo Bill, Třehusk a Balzám, které
se postarají o dobrou náladu. Jako minulý ročník, i tento bude plný zajíma-
vých soutěží a také odměn. Ve stáncích si budete moci poručit grilované se-
látko, jehňátko a mnoho dalších grilovaných dobrůtek. Večer pro vás otev-
řeme v našem stanu cocktail bar. Pro děti bude připraven kolotoč a další at-
rakce. Pavel Blaženín, Černošice

Děti slavily Den bez aut
a krmily hliníkožrouta
Den 22. září je vyhlášen Evropským
dnem bez aut. Připojila se k němu i
škola v Osově. Děti z 2. - 5. třídy plni-
ly dopoledne úkoly na pracovních lis-
tech, kde jim v tajence s dopravními
prostředky vyšlo téma celého dne: Ev-
ropský den bez aut. Při slohu si žáci
opakovali pravidla silničního provozu,
jak se má chovat chodec, cyklista, jak
cestovat v dopravních prostředcích.
Následoval průzkum, při kterém žáci 5.
třídy zjišťovali hustotu provozu v Osově
u školy a u hřiště. Se zjištěnými údaji
pracovali při matematice a počítali
slovní úlohy o průměrné hustotě provo-
zu za 1 hodinu, za 1 den. V matematic-
ké šifře se dověděli, že na tento nápad
přišli v Paříži v roce 1998 a o tři roky
později se připojila i ČR. Při vlastivě-
dě žáci pracovali s článkem z MF Dnes
a vyhledávali na mapě města, která se
k této akci připojila.
Letošním tématem bylo Čisté ovzduší
všem, proto se připojily i paní učitelky
a do školy nepřijely autem. 
V osovské škole také třídíme odpad –
tento týden se koná sběr starého papí-
ru. Celoročně sbíráme plastová víčka,
staré baterie, třídíme tetrapaky a plas-
ty přímo ve třídách. Nově jsme se roz-
hodli sbírat i hliník, a tak žáci 5. třídy
vyrobili při pracovních činnostech  dva
hliníkožrouty, které mohou ostatní žáci
školy krmit hliníkovými víčky z jogurtů,
plechovkami od limonád, obalů od
paštik. Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov
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Českým krasem projel výletní vlak
CESTUJÍCÍ ABSOLVOVALI JÍZDU K VELKOLOMU ČERTOVY SCHODY I PO TRASE PODBRDSKÉ LOKÁLKY

V neděli 14. září se na okružní jízdu
po Českém krasu vydal zvláštní mo-
torový vlak. Soupravu o 116 místech
k sezení se podařilo vyprodat, další
cestující pak projížděli dílčí části tra-
sy. Složení bylo velmi různorodé –
rodiny s dětmi, trampové s kytarou,
skupinky mladých kluků, senioři
zběhlí v historii zdejších tratí, ne-
mluvně v kočárku, malý pes...

Začalo to problémy
Přes ranní provozní problémy jsme
odjeli ze stanice Praha-Smíchov po-
dle jízdního řádu v 7.57. Během
svižné jízdy po hlavní trati do Be-
rouna jsme zastavili jen v Radotíně a
Řevnicích, kde několik cestujících
přistoupilo. Z Berouna jsme si udě-
lali výlet na zajímavou šestikilomet-
rovou vlečku do velkolomu Čertovy
schody. Po návratu z vlečky jsme do-
jeli do stanice Zdice, kde pro nás
otevřelo brány dopravní muzeum ve
zdejší výtopně. Pokračovali jsme do
Lochovic a projeli celou lokální trať
do Zadní Třebaně. Zážitkem na pod-
brdské lokálce byla nejen samotná
jízda naší soupravy, ale také křižová-
ní s vlakem v Hostomicích pod Brdy
a objíždění přívěsného vozu v Litni.
Fotografové okupující louky podél
lokálky se těšili z dobrého světla.
Další součástí programu byla pěší
procházka z Bělče nebo Zadní Tře-

baně do Karlštejna, o kterou projevi-
la zájem asi polovina cestujících. Si-
ce jsme zjistili až na kopci, že stezka
přes Voškov je uzavřena a museli
jsme jít oklikou po silnici, ale krásné
výhledy na okolní krajinu nám to ne-
pokazilo. Z Karlštejna jsme potom
dojeli do Berouna, kde každý mohl
strávit hodinu a půl po svém.
Když jsme se opět sešli ve vlaku,
vyjeli jsme po známé »hrbaté« ost-
rým stoupáním do Vráže, po spádu
do Loděnic a dalším táhlým stoupá-
ním do Nučic, což dalo plně obsaze-
né soupravě zabrat. Následovala od-
počinková jízda po čtrnáctikilome-
trové vlečce do Mořiny. Vlak krátce
zacouval do Hořelic, odkud vyrazil
na vlečku vlnící se mezi obcemi, ná-
vršími a ohradami se zvířaty. Dva-
krát jsme zastavili na focení vlaku -
poprvé za lesem poblíž Kuchaře, po-
druhé na svahu nad Mořinou. Dojeli
jsme až na konec vlečky do lomu a
celou zpáteční cestu do Hořelic jsme
sunuli přívěsným vozem napřed.
Návrat z Nučic do Prahy přes Rud-
nou a Řeporyje byl rychlý. Než jsme
se nadáli, zastavili jsme v 18.17 opět
na Smíchově a výlet byl u konce.
Motorový vlak tak podle jízdního řá-
du objel okruh Českým krasem,
dlouhý 171 kilometrů. Po celou dobu
se o cestující vzorně staral personál
vlakového bufetu. Napřesrok podob-

nou jízdu výletního vlaku připraví-
me zase. Určitě navštívíme alespoň
jednu zajímavou vlečku, zřejmě pro-

jedeme trať z Rakovníka do Berouna
a svezeme se i historickými autobu-
sy.            Tomáš KRAUS, Praha

NA TRATI. Zvláštní motorový vlak na nádraží v Karlštejně. Foto ARCHIV

Do »kraje« chce starosta Řevnic, Mníšku i Všeradic
TŘETÍ ŘÍJNOVÝ VÍKEND SI TAKÉ STŘEDOČEŠI ZVOLÍ NOVÉ KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO

Poberouní – Mezi více než sedmi
sty kandidáty na post krajských
zastupitelů mají želízka v ohni i
obyvatelé dolního Poberouní. Vol-
by se uskuteční 17. a 18. října.
Osm lidí z dolního Poberouní a Pod-
brdska se uchází o post krajského
zastupitele. Reálnou šanci se jím stát
má ale nejspíš jen Miroslav Cvanci-
ger, starosta Řevnic, který již v sou-
časné době zastupitelem kraje je.
Jako jediný je totiž na své kandidát-
ce ODS zařazen do desátého místa -
má číslo šest. „Chtěl bych pokračo-
vat v práci v krajském zastupitelstvu,
kterou jsem již začal. Zaměřuji se a
dál bych se chtěl zaměřovat na stav

silnic na okrese Praha-západ, chtěl
bych podpořit výstavbu cykloste-
zek,“ řekl Cvanciger. Za jeden z nej-
větších problémů, na který prý dlou-
hodobě upozorňuje, je nedostatečná
kapacita škol a školek v okolí Prahy.
I na některých dalších z celkem čtr-
nácti kandidátek, které letos Středo-
češi sestavili, jsou jména lidí z naše-
ho okolí. Zastupitelem by se chtěl
stát současný první muž Mníšku pod
Brdy Petr Digrin. Kandiduje z 24.
místa za Koalici pro Středočeský
kraj. O hlasy voličů ovšem usiluje i
jeho předchůdkyně. Někdejší staro-
stka Mníšku Alexandra Merunková
má jedenáctku na kandidátce Středo-

čechů. O dvě desítky míst níže je na
stejném seznamu účetní z Černošic
Kamil Dvořák. Josef Ksandr z Dob-
řichovic má na kandidátce ČSSD
číslo 47, technika Jana Vintra z Letů
nominovala Konzervativní koalice
na místo čtrnáct. Liteňské zastupuje
Pavel Cimerman na kandidátce SZR.
Mezi Nezávislými starosty pro kraj
je na 24. místě také první muž Všera-
dic Bohumil Stibal.
Ve středních Čechách se v krajských
volbách utká 14 stran, hnutí a koalic.
Je to o jeden subjekt méně než ve vo-
lebním klání před čtyřmi lety. Hejt-
manské křeslo obhajuje místopřed-
seda ODS Petr Bendl, jeho hlavním

rivalem je exministr zdravotnictví
David Rath z ČSSD. Volby se kona-
jí 17. a 18. října, od 14  do 22.00
první den voleb a od 8 do 14.00 dru-
hý den voleb. Celkem budeme volit
65 krajských zastupitelů. Jakým způ-
sobem? Hlasovací lístky jsou vytiš-
těny samostatně pro každý kandidu-
jící politický subjekt. Po příchodu do
volební místnosti voliči obdrží obál-
ku, do které vloží pouze jeden hlaso-
vací lístek strany, hnutí či koalice.
Na lístku může volič zakroužkovat
pořadové číslo nejvýše u čtyř kandi-
dátů a udělit jim tak své preferenční
hlasy. Jiné úpravy nemají na další
posuzování vliv.    Pavla ŠVÉDOVÁ

ROZLUČKA S LÉTEM. Rozlučku s létem na návsi uspořádali 13. září oby-
vatelé vesnice Leč. „Dříve jsem pořádali červencové letní slavnosti a v zá-
ří Loučení s létem,“ řekla jedna z organizátorek setkání Hana Jakoubková.
„Jde hlavně o to sejít se, popovídat si, dát si něco dobrého na zub.“ Počasí
setkání přálo jen napůl - svítilo sluníčko, nepršelo, ale foukal studený vítr.
Místní »mažoretky« předvedly veselý aerobik, což diváci kvitovali potleskem.
A pak už se tancovalo, hrál nohejbal a čekalo na pečené maso. „Myslím, že
se to povedlo,“ dodala Jakoubková. Text a foto Josef KOZÁK
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Ochotníci si zahráli v »Činoheráku«
ŘEVNIČTÍ SE ZÚČASTNILI PROJEKTU ČINOHERNÍ KLUB UVÁDÍ AMATÉRSKÉ DIVADELNÍ SOUBORY

Premiéra nového představení řevnic-
kých ochotníků, hra Františka Vlčka
a Bořivoje Zemana, Fantom Morris-
willu se konala v Lesním divadle v
Řevnicích v rámci projektu Řevnic-

kého kulturního léta v červenci. Na
září byli ochotníci pozváni, aby ode-
hráli jedno představení v rámci pro-
jektu Činoherní klub uvádí amatér-
ské divadelní soubory. »Činoherák«,
jedno z míst, kde se od 60. let formo-
vala specifická skupina tvůrců a in-
terpretů pražské kultury, patří i dnes
k nejvýznamnějším pražským di-
vadelním scénám. Odmítnout pozvá-
ní pro řevnické ochotníky nepřipada-
lo v úvahu. Velkolepě pojatá scéna
ušitá na míru Lesnímu divadlu, »ma-
névry« herců před a na jevišti muse-

ly doznat značných úprav. Netradič-
ní  dispozice Činoherního klubu a je-
ho komorní atmosféra byla pro řev-
nické ochotníky novou výzvou. Autor
výpravy Jiří Dvořáček si s řešením
sympaticky poradil a i režisérovi Mi-
loslavu Šmejkalovi se všech dvacet
postav hry na malé jeviště Činoher-
ního  klubu »vměstnat« podařilo. 
Předlohou pro divadelní inscenaci je
slavná komedie stejného jména od
autorů Bořivoje Zemana a Františka
Vlčka s nezapomenutelnými výkony
Oldřicha Nového, Waldemara Ma-

tušky a dalších hvězd 60. let. Dějová
zápletka není složitá a odpovídá linii
příběhů, z nichž předloha čerpá: pa-
perbackových vydání detektivních
románů. Zaplněné prostory divadla
dodaly hercům dostatek odvahy i
prostor pro několik neplánovaných a
vtipných improvizací. Oku již znalé-
ho diváka Fantoma Morrsiwillu pak
nabídly nový divadelní zážitek. Pro
členy ochotnického souboru to byla
jistě nová zkušenost, jaké to je hrát
na diametrálně odlišné scéně. 
Poslední možnost vidět Fantoma
Morriswillu bude v divadle Na Prád-
le v rámci listopadového benefičního
večera pro Klub nemocných cystic-
kou fibrózou. Pak se za tímto kusem
zřejmě navždy zavřou divadelní
vody. Jiří Š. CIESLAR, 

MM Consulting Praha

EVROPSKÉ DĚDICTVÍ NA SKALCE. Koncertu v rámci Dnů evropského dě-
dictví na Skalce nepřálo počasí –  a tak louku nahradil interiér kláštera.  Vy-
stoupení orchestru Praga Camerata v zaplněném sále se konalo uprostřed ex-
pozice velkoplošných obrazů Otto Plachta, jejichž tématem je džungle peruán-
ské horní Amazonie. Händlova Hudba k ohňostroji, Vivaldiho Čtyři roční ob-
dobí, Smetanova Vltava a na závěr Ravelovo Bolero nadchly posluchače tak,
že si vytleskali přídavek. Před koncertem se v kostelíku sv. Maří Magdalény ko-
nala vernisáž obrazů Zdeny Šafka-Řehákové.   Text a foto Jarmila BALKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
4. 10. 18.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ
RODINKA
11. 10. 18.00 LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN

KINO ŘEVNICE
1. 10. 20.10 ROLLING STONES
3. 10. 20.10 LEKCE FAUST 
4. 10. 16.00 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
4. 10. 20.10 U MĚ DOBRÝ
8. 10 20.10 INDIANA JONES A KRÁ-
LOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
10. 10. 20.10 SLEPÉ LÁSKY
11. 10. 16.00 ZAPOMENUTÝ OSTROV
11. 10. 20.10 BATHORY
15. 10. 20.10 HANK A MIKE

KINO MÍR BEROUN
29. 9. - 3. 10. 17.30 (Po+St 17.30 a
20.00) BATHORY
30. 9. 14.30 NÁŠ VŮDCE 
30. 9. 20.20 RENÉ
2. 10. - 8. 10. 20.30 (So 17.30 a 20.00,
Ne-Po 18.30, Út-St 17.30) TOBRUK
7. 10. 20.00 ZAPOMENUTÉ TRAN-
SPORTY DO BĚLORUSKA
8. 10. - 12. 10. 18.30 (St 20.00) MÁJ
9. 10. 15.30 ĎÁBEL NOSÍ PRADU
11. 10. 15.30 KRTEK A WEEKEND
13. 10. - 15.10. 18.30 (Út 17.30) SIROT-
ČINEC
13. 10. 13.45 HORTON

CLUB KINO ČERNOŠICE
30. 9. 20.00 BATHORY
7. 10. 20.00 ZABRISKIE POINT
12. 10. 16.00 KUNG FU PANDA

KINO RADOTÍN
3. 10. 17.00 a 19.30 KUNG FU PANDA
4. . 5. 10. 16.00 a 19.00 BATHORY
10. 10. 17.00 a 19.30 VALL-I
11. 10. 17.00 a 19.30 CLONA
12. 10. 15.00 ČARODĚJNÉ POHÁDKY
12. 10. 17.00 a 19.30 MONGOL - ČIN-
GISCHÁN

XI. Havelské posvícení, tradiční ak-
ce nesoucí se ve staročeském duchu,
se bude konat 11. a 12. října v Ra-
dotíně.
Program se bude odbývat před rado-
tínskou radnicí i v ulicích Václava
Balého a Loučanská. Zahájen bude
v sobotu 11. 10 od 9.00 mší svatou v
kostele sv. Petra a Pavla. Prostor
před radnicí a v přilehlých ulicích
zaplní stánky s výrobky tradičních
řemesel, občerstvením, sladkostmi
či kořením. 

Oproti předchozím rokům bude kul-
turní program probíhat na dvou sa-
mostatných pódiích. Během víkendu
se představí kytarista Jan Matěj Rak,
Charlie Band s členem legendární
skupiny Olympic Milanem Perout-
kou, Old Fashion Trio, Tandem Plus
či Třehusk. Na pódiu před Gymná-
ziem Oty Pavla vystoupí pěvecký
soubor Gymnázia Oty Pavla, sdru-
žení Petrklíč i žáků Základní umě-
leckého školy Klementa Slavického.

Jana ČERNÁ, Radotín

Tipy NN
* Vernisáž výstavy Domácí umění se
uskuteční 1. 10. od 17.00 v beroun-
ském Muzeu Českého krasu. Až do
30. 11. zde budou k vidění pohádko-
vé postavičky, lampičky z překližky,
figurky ze zátek, chemlonové tapisé-
rie a další předměty, které vyrobili li-
dé bez výtvarného vzdělání a jakých-
koli uměleckých aspirací.            (mif)
* Výstava Malé vodní toky středních
Čech je do 1. 10. instalována v be-
rounském Muzeu Českého krasu.
Prostřednictvím desítek fotografií se
seznámíte s charakteristickými druhy
rostlin a živočichů i s funkcí vodote-
čí při ochraně proti povodním.   (mif)
* Koncert folkrockové skupiny Ta-
liesyn se koná 3. 10. od 20.00 ve Für-
stově sále v Dobřichovicích. (vlc)
* Kapela Ready Kirken koncertuje 3.
října od 20.30 v Clubu Kino v Čer-
nošicích.  Vstupné 90 Kč. (mif)
* Koncert skupin 1st Choice, Synd-
rom a Flattus se koná 4. 10. od 20.30
v černošickém Clubu Kino. Vstup-
né100 Kč. (mif)
* Smíšený sbor Naši pěvci, mezzo-
sopranistka Aneta Petrasová a varha-
ník Jaroslav Šaroun koncertují 4. 10
od 18.00 v kapli sv. Judy Tadeáše v
Dobřichovicích. Zazní skladby Hän-
dela, Tůmy, Zelenky aj. (mif)
* Kostýmovaných »fantazy« her ve
stylu Pána prstenů se můžete zúčast-
nit 4. 10. od 13.00 do 18.00 na louce
u hřbitova v Lochovicích. Připravena
je lukostřelba, šerm, soutěže pro děti
atd. (mif)
* Výstava Krajinomalba malířky
Moniky Sichrovské je v dobřichovic-
kém zámku k vidění do  4. 10. (stře-
da - neděle 13-19.00). Jiří HELLER
* Vernisáž výstavy Fotografie členů
Fotoklubu Beroun se uskuteční v sále
kláštera na Skalce 5. 10. od 15.00.
Výstava bude přístupna do 2. 11. - v
sobotu a neděli od 10 do 17.00, v
úterý až pátek na požádání  u správce
areálu. (jab)
* Tři zlaté vlasy děda Vševěda - di-
vadelní představení pro děti sehraje
7. 10. od 16.00 v Clubu Kino Černo-
šice  Teátr Víti Marčíka.               (mif)
* Koncert kapely Jablkoň se koná
10. 10. od 20.30 v Clubu Kino Čer-
nošice. Vstupné 100 Kč.              (mif)
* Zatancovat si s DJ Vóďou a DJ
Bundou můžete 11. 10. od 20.00 v
černošickém Clubu Kino.            (mif)
* Divadelní komedii Víš přece, že
neslyším, když teče voda můžete 10.
10. od 19.30 vidět v sále České pojiš-
ťovny v Berouně. Hrají P. Nárožný,
K. Fialová, V. Vydra, D. Morávková,
L. Švormová a J. Ptáčník.            (mif)
* Uděláte mně to znova? Komedii
L. Ruguiera sehraje 10. 10. od 20.00
ve Fürstově sále v Dobřichovicích
Divadelní soubor Podio.               (mif)
* Kapela Schodiště (dříve Nahoru
po schodišti dolů band) koncertuje
11. 10. od 20.00 v pivovaru Beroun-
ský medvěd v Berouně.                (mif)
* Představení pro děti Stolečku pro-
stři se uvede 12. 10. od 15.00 v dob-
řichovickém Fürstově sále Divadelní
společnost Kejklíř. (mif)

Lidový taneční soubor Pramínek a jeho kapela jsou zná-
mé nejen v Poberouní. Za dvaadvacet let existence taneč-
ního oddělení se tu vystřídaly stovky dětí, úspěšně repre-
zentovaly naši základní uměleckou školu na mnoha celo-
státních kolech soutěží a festivalů. Dlouhodobý přínos
taneční scéně byl letos odměněn Cenou ministra kultury.
I když se svým vystupováním řadí mezi propagované
»outdoorové« aktivity (vynášení Moreny, Staročeské má-
je, pouť, koncerty na zahradě ZUŠ atd.), přesto je na ok-
raji zájmu našeho města. Škoda!
Černošické děti z tanečního oboru nemají dlouhých dva-
cet dva let ani vlastní taneční sál. Za tu dobu jsme při-
pomínkovali čtyři stavební projekty na nové sály. Kolik
asi peněz stály? Taneční sál nadále stojí… v nedohlednu.
Díky ZŠ v Mokropsech je tanečnímu oboru ZUŠ propůj-
čena k výuce jedna třída.Dopoledne se v ní učí a odpo-

ledne, když se vystěhují všechny lavice a židle, zde půso-
bí taneční obor ZUŠ.
Na Letní taneční dílně, která se konala v jihočeské Be-
chyni, jsme trochu záviděli zdejším dětem, které mohou
navštěvovat ZUŠ sídlící v inspirativních prostorách go-
tického kláštera. Dílna byla zaměřena na rozvoj tvoři-
vých schopností dětí.  Klášterní prostory i se zahradou se
proměnily v pohádková místa plná zpěvu a tance. Vr-
cholem bylo závěrečné představením dětí. Odpoledne se
představily v pásmu jihočeských lidových tanců, večer
předvedly vlastní choreografické práce.
Díky ZUŠ v Bechyni mohlo alespoň 25 dětí z tanečního
oboru ZUŠ Černošice tančit i v jiných prostorách. Ales-
poň o prázdninách, co však ty ostatní? Taneční obor ZUŠ
navštěvuje přes sedmdesát dětí! 

Marcela a Ivan LÁTALOVI, Černošice

Pramínek je na okraji zájmu města!
ČERNOŠIČTÍ TANEČNÍCI BYLI ODMĚNĚNI CENOU MINISTRA KULTURY

Na posvícení zahraje Rak
RADOTÍNŠTÍ BUDOU SLAVIT VE STAROČESKÉM DUCHU



S Rettigovou se pobavili dospělí i děti
NA DRUHÝ ROČNÍK KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE SE PŘIŠLO PODÍVAT PŘES PĚT STOVEK NÁVŠTĚVNÍKŮ

Všeradice - V sobotu 20. 9. se ve
Všeradicích sešli vyznavači kuchař-
ského umění na II. ročníku kuchař-
ské soutěže O putovní pohár M. D.
Rettigové s výstižným názvem VA-
ŘENÍ SE ZÁMECKOU PANÍ.
Soutěž se konala v místním zámečku,
kde se paní M. D. Rettigová v roce
1785 narodila. Dnem provázel mode-
rátor Mojmír Maděrič, kterého dopl-
ňoval předseda poroty Jan Rosák.
Soutěže se účastnili vybraní kuchaři z
pětihvězdičkových hotelů ČR. Zatím-
co připravovali rybí speciality, více
než 500 návštěvníků mohlo zdarma
ochutnat prvotřídní pokrmy z kuřecí-

ho a vepřového masa, míchané nápo-
je, zeleninové a ovocné mísy či la-
hodné víno. Velký zájem byl také o
selátko na rožni připravované kucha-
řem samoukem Václavem Hušnerem.
Jako zpestření předvedl svůj um Ra-
dek Šubrt z Pražského kulinářského
institutu. Ukázal návštěvníkům fileto-
vání ryb, ze kterých poté připravoval
lahodné pochoutky.
Kdo neměl chuť na jídlo, mohl si po-
slechnout staropražskou kapelu Tře-
husk nebo country skupinu Kapičky,
případně zajít do zámečku a prohléd-
nout si ukázky stolování. Děti si zase
mohly zařádit na skákacím hradu.

Pro laiky byla připravena soutěž o
Nejlahodnější vdoleček M. D. Retti-
gové. K našemu překvapení se sešlo
21 účastníků s nejrůznějšími vdoleč-
ky. Porota měla nelehký úkol. Z ví-
tězství se radovala paní Musilová,
která byla obdarována řádem zlatého
vdolečku, krásným pohárem v podo-
bě talíře a mikrovlnou troubou. Na
druhém místě se umístil pan Dvořák,
na třetím paní Hrušková.
Zpestření pro děti představovala sou-
těž v pojídání koláčů na čas. V mlad-
ší kategorii zvítězila Barča Karešová,
ve starší Kristýna Lapáčková. Všech
šest výherců mladší i starší kategorie
bylo obdarováno poháry a cenami.
Aby dospělým nebylo líto, že nemo-
hou soutěžit, byla i pro ně uspořádána
soutěž v pojídání párků. Každý účast-
ník dostal 10 nožiček párků a měl za
úkol je v co nejkratší době sníst. Při-
hlásilo se jedenáct odvážlivců, z toho
dvě ženy. Někteří pojídali až tři
nožičky párků najednou, jiní se téměř
dusili. Opravdu se bylo na co koukat.
Vyhrál Miroslav Tomek, druhý byl
Jan Tarant, který si ještě přidal, třetí
Jiří Málek. 
Na konci přišlo na řadu vyhodnocení
profesionálních kuchařů. Na třetím
místě se umístil nejmladší kuchař
Martin Srba z Plzně, který se takové-
to soutěže účastnil poprvé. Druhé
místo obsadil loňský vítěz Jan Knap z
Mariánských Lázní. Palmu vítězství
si odnesl šéfkuchař Jaroslav Hájek z

Prahy,který porotu oslovil celerovým
salátem s americkým sumečkem, kré-
movou polévkou s pečeným sumcem
a grilovaným pstruhem s grilovanou
zeleninou jako přílohou.
Úplným rozloučením s II. ročníkem
kuchařské soutěže bylo losování vstu-
penek o hodnotné ceny od sponzorů,
kterými byli ARTelektro, SOME Vše-
radice, EKOS Beroun, KOTANYI,
KDS Sedlčany, ELSO group, NIS-
SAN, Cukrářská výroba FRAJERO-
VÁ, Elektrospotřebiče KUKAČKO-
VÁ ANNA, Výroba polotovarů
ŠTORKÁN. Další sponzoři přispěli
finanční částkou: obec Všeradice,
SOREX, VINIUM Velké Pavlovice,
ČVZ, VŠERADOVA ZEMĚ, NO-
WACO, ALBION, KODEX, EL-
ROM, PEPSI, ALTEKO, DURISOL,
JOHNNY SERVIS, AMS Tůma,
KLATOVSKÉ RYBÁŘSTVÍ, FLO-
RIMEX, Lékárna U TŘÍ ZVONKŮ,
Vladimír Linhart, Řeznictví U KR-
KOVIČKY, Dřevokomplex R + R,
Kominictví ŘEZNÍČEK, Pekařství
MAM Hostomice, AISA1.AISA
FOOD, Dřevovýroba A. ŠEBEK.
Nezbývá, než se rozloučit s II.roční-
kem soutěže a každého, komu se zde
líbilo nebo kdo bude mít zájem ochut-
nat pochoutky od mistrů, vidět šikov-
nost těchto profesionálů a letos to
nestihl, pozvat na ročník třetí, který
se bude konat 19. září 2009 opět na
zámečku ve Všeradicích.

Jana DOLANSKÁ

7/2008

Na vodovod a kanalizaci
potřebujeme 120 milionů

V rámci přípravy na vý-
stavbu vodovodu a kanali-
zace v obci jsme předali na
ministerstvo zemědělství
žádost o dotaci na financo-
vání I. etapy vodovodu, tj.
– přívod do vodojemu, vý-
stavba vodojemu a přívod
do obce Všeradice. O další
peníze budeme žádat mi-

nisterstvo životního prostředí na základě
výzvy, která je plánována na prosinec. Vě-
říme, že se nám podaří získat dotační pro-
středky nutné k zahájení akce. Předběžné
celkové náklady na kompletní vodovod a
kanalizaci včetně ČOV přesahují sto dvacet
milionů. Přesné náklady budou vyčísleny
na základě výběrových řízení.
Žádám všechny o to, aby připomínky a ná-
měty na zlepšení života v obci ve větší míře
přenášeli na členy zastupitelstva, neboť je-
dině tak jsme je schopni řešit.
Znovu apeluji na občany, aby se zúčastnili
voleb do zastupitelstva Středočeského kra-
je, které se konají 17. a 18. 10. 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.
Přeji pěkné počasí a ničím nerušený pod-
zim. Bohumil STIBAL, starosta obce VYŘÁDILY SE I DĚTI. Na kuchařské soutěži Vaření se zámeckou paní byl připraven program také pro děti.

Prckové mohli například změřit síly v pojídání krásně zdobených koláčů. Foto Bohumil STIBAL

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Zaječov A - Všeradice A 1:1 (1:0) 
Branka: Linhart 
Tato remíza stála Všeradické vedení
v tabulce.

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Mořinka - Všeradice B 3:2 (2:1) 
Branky: Vitner, Anděl 

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Týnec n/Sázavou - Všeradice 3:1
(3:0) Branka: Černý 

Žáci
Okresní přebor Beroun
Všeradice - Zdice 1:0 (0:0) 
Branka: Vejvoda 

Kdy a kde hrají příště
A-mužstvo
4. 10. Rpety - Durisol Všeradice
11. 10. Durisol Všeradice – Žebrák B
B-mužstvo
4.10. Liteň - Durisol Všeradice
12.10. Durisol Všeradice – Tetín B
Dorost
5. 10. Benešov B - Durisol Všeradice
11. 10. Durisol Všeradice – Sedlčany
Žáci
5. 10. 14.00 Loděnice - Všeradice 
12.10. 14.00 Všeradice - Hýskov 
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Prohráli všichni, kromě žáků
VÝSLEDKY DRUŽSTEV VŠERADICKÝCH FOTBALISTŮ
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V minulém čísle jsme otiskli první
část článku kladenského dopisova-
tele Našich novin o prvním pod-
zimním měsící a o posvícenských
oslavách, které se v září mnohde
slavily. Dnes vám nabízíme dokon-
čení. (NN)
Posvícení bývalo koncem 19. století
v Čechách jedním z mála dnů v roce,
kdy se prostý člověk mohl dosyta
najíst a kdy si místo tradičních bram-
bor, nazývaných též »koroptve stříle-
né motyčkou« podávaných k večeři
na loupačku či se zelím, mohl dopřát
bohatší stravu. Nejlépe se samozřej-
mě měli sedláci, chalupníci již si
tolik vysakovat nemohli a podruzi
museli vzít zavděk tím, co na přilep-
šenou dostali od selky.
Na posvícení se obvykle pekly
»metynky« - velké koláče z pšeničné
mouky, které měly různé skládání.
Selky je po obědě předkládaly svým
hostům a děvčata jimi obdarovávala

chlapce. Na statku se o posvícení za-
bíjelo prase, nesměla samozřejmě
chybět tradiční posvícenská husa,
pekla se i kuřata. Oslav posvícení

očekávaly netrpělivě také děti. S
jejich školní docházkou - a to ještě i
dlouho po vydání zákona o povinné
školní docházce - to bylo všelijaké -
musely totiž pomáhat rodičům na
poli či v domácnosti. O tom, jak to
leckde vypadalo ještě v roce 1828,
se můžeme v pramenech dočíst: „Na
podzim, dokud sníh meze a pole ne-
přikryje, téměř všechny školní děti s
dobytkem na pastvinách se plazí, na
sobě šat i obuv trhají, pak než k oša-
cení od rodičů přijdou, sem osm i
více týhodne uplyne. Pak přicházejí
do školy jako divoši. Co s nimi dříve
počít, než potracené mravy do nich
pracně vnutit? I zde, v těch pár měsí-
cích pro oupad domácí práce začasté
doma ostanou. Prvé, než učitel k po-
čátku muziky se připraví, sníh z me-
zí je pryč, hned zas s volem neb krá-
vou jsou na mezi nebo s košíkem na
trávě, tu opět co ve škole pochytily,
po polích roztrouší.“
Jakýpak div, že právě posvícení
představovalo vítané zpestření z to-
hoto životního koloběhu? Malí pra-
canti se nemohli dočkat, až se budou
moci pořádně najíst a odpočinout si
od těžké roboty.

Lumír KOTHERA, Kladno

Nábytek HALISEN
Nabízíme: kuchyňské linky sektorové i na míru,

obývací sestavy, dětské pokoje, ložnice

Na posvícení se těšili sedláci i děti
MÍSTO »KOROPTVÍ STŘÍLENÝCH MOTYKOU« SE SERVÍROVALY METYNKY, HUSA ČI KUŘATA…

Nastal podzimní čas. Je to ve vzdu-
chu, vítr voní jinak, potichoučku za-
číná zpívat pradávnou tklivou píseň
o tom, co přijde. Že něco končí, a ně-
co jiného přichází. Bláznivý kolotoč
barev z léta pomalu, ale jistě, stahu-
je své volume. Stáváme se vnímavěj-
šími, smysly se začínají stahovat do
nitra, s chladnými rány přichází
zvěst o tom že nastane čas odpočin-
ku. Doba, kdy příroda začíná vyprá-
vět své každoroční legendy o pomíji-
vosti našeho světa, o tom, že nic ne-
trvá věčně, že všechno je relativní.
Ohňostroj podzimních barev, který
nám příroda pokaždé v tomto čase
schystá, je dárkem na dočasné roz-
loučení, na dobu, kdy bude zima. Z
posledních sil ze sebe vydává to nej-
barevnější, co má. Vliv barev na kaž-
dého z nás je již vědecky prokázán,
když se rozhlédnete kolem sebe, uvi-
díte záplavu žluté, oranžové, červené
a hnědé. Všechno to jsou teplé barvy,
jako by se nás ještě ze zbytku sil sna-
žili zahřát, obejmout a potěšit. Žlutá
je optimistická veselá barva, zmírňu-

je žaludeční potíže, napomáhá tráve-
ní a odbourává stres a napětí, oran-
žová je barva energie a radosti, pod-
poruje chuť k jídlu, působí pozitivně
na krev a střeva, má antistresové
účinky. Červená je základní barva
života, silně energetická. Hnědá je
barva prospěšná kostem, kloubům a
svalům, harmonizuje a dodává pocit
bezpečí. Pokud se tedy vydáme na
podzimní procházku, všechno kolem
nás promlouvá v laskavém duchu,
svými barvami nám napomáhá ke
zmírnění stresu, dodává nám pocit
bezpečí a všemožně se nás snaží roz-
veselit. Ano, nastaly podzimní dny, z
kopců vane zvláštní vůně odcházejí-
cího léta. Je čas jít do lesů a zachytit
všechna poselství, která jsou pro nás
vepsaná do hnědnoucích listů, do
zrajících šípků, plodů jeřabin, ob-
lých přátelských dýní, hříbků rostou-
cích v mechu, posekaných polí...
odemknout tu síň otisků pečetí dáv-
ných dní a věřit, že to, co přijde, bu-
de dobré. Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

Podzim je čas posvícení a také pou-
štění draků.       Foto NN M. FRÝDL

Z kopců vane zvláštní vůně
odcházejícího léta…

Řevnice, Opletalova 39, tel./fax: 257 720 835
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Přijeďte k nám! láká Karlštejnsko
NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ VENKOVSKÝ TURISTICKÝ REGION SE PREZENTUJE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ 

Karlštejnsko, Praha - Prezentace
Karlštejnska je v těchto dnech k
vidění na Staroměstském náměstí
v Praze.
Region Karlštejnsko je nejnavštěvo-
vanější venkovskou turistickou dest-
inací v ČR. Díky změnám v turistice
a ekonomice se struktura návštěvní-
ků mění a návštěvníků, kteří by při-
nesli do regionu peníze, ubývá.
To je třeba změnit. A tak se destinač-
ní management Karlštejnska dohodl
s agenturou Czechtourism a společ-
ně připravili týden Karlštejnska na
Staroměstském náměstí. Týden začal
22. 9. tiskovou konferencí. Jeho
hlavním cílem bylo nalákat turisty k
podzimní návštěvě Karlštejnska,

vinobraní i kaple Svatého Kříže na
hradě Karlštejn.
Akce měla původně končit 26. 9.
Vzhledem k velkému zájmu zahra-
ničních i domácích turistů a noviná-
řů je prodloužena do 12. 10. - ve
všední den od 9.00 do 18.00, o ví-
kendech od 10.00 do 17.00. Prezen-
tace se koná v informačním centru
Czechtourismu na Staroměstském
náměstí č. 5.
Na prezentaci můžete vidět model
hradu Karlštejna a panoramatické
fotografie Vladimíra Glasera nejzají-
mavějších míst regionu. Zároveň si
můžete prohlédnout a odnést sadu
propagačních materiálů o Karlštejn-
sku.        Vladimír GLASER, Ořech

Oslavy 110. výročí založení hasičského sboru v Karlštejně se v polovině září
zúčastnili i mladí hasiči z Hlásné Třebaně. Foto Eva JŮNOVÁ, Karlštejn

Z našeho kraje…
* Města a obce ve středních Čechách
získají v nadcházejícím období sta-
miliony korun z EU na obnovu histo-
rických center, revitalizaci návsí a
volnočasové aktivity. Takřka čtvrt mi-
liarda korun bude vynaložena na pro-
jekty rozvoje venkova. Uspěli i Dob-
řichovičtí, kteří chtějí peníze použít
na obnovu městského parku. (pš)   
* Od 25. 9. do 31. 12. 2008 je zavře-
na silnice III/11413 středem obce By-
koš. Obousměrná objízdná trasa vede
přes obec Vinařice a Všeradice.    (jis)
* Spolek maminek ze Zadní Třeba-
ně Broučci pořádá 4. 10. Zahradní
slavnost dýní. Veselé odpoledne se
bude konat na kozí louce u Pezlů ve
Vatině. Na programu jsou soutěže a
aktivity pro děti - chytání ryb v poto-
ce, střílení z luků, skákání v pytlích,
malování na sklo, výroba panáčků ze
zeleniny, navlékání korálků. Připra-
vena bude vegetariánská hostina.

Helena PELIKÁNOVÁ

Dítě, které pokousal
pes, vezli na plastiku
Řevnice - Malé dítě pokousal mi-
nulý čtvrtek v Řevnicích pes. 
Dítě mělo velké tržné rány v obliče-
ji, takže muselo být převezeno na
plastickou chirurgii do Prahy. 
„Podařilo se nám domluvit s vino-
hradskou nemocnicí v Praze, aby ho
vzali rovnou na plastiku. Lékaři nám
vyšli vstříc, i když to není běžné,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček.   (lup) 

Na pozvání občanského sdružení Tradiczech bude v
belgickém Bruselu 8. října reprezentovat české barvy
oděvní výtvarnice Blanka Hovorková-Maříková, pat-

riotka tradičních zpracování materiálu při výrobě
originálních modelů ze Zadní Třebaně. 
Czech Fun Club pořádá v reprezentačních prosto-
rách bruselského Club des Offidiers Du Regiment
Des Guides rue Arlon 32 večer s dobrou náladou,
přáteli, skleničkou vína a autorskou přehlídkou odě-
vů Blanky Hovorkové-Maříkové, interiérového skla a
šperků dalších českých autorů. Večer doprovodí živá
hudba středověké Evropy. My, kteří známe charakte-
ristický rukopis Hovorkové, víme, že se v cizině mo-
hou těšit na nadčasové, jemné a přírodní materiály,
jakož i na zajímavé a originální kousky, které v sobě
nesou punc tradiční ryze české ruční práce jako je
například krajka. 
Blance Hovorkové přejeme srdečně úspěch v její pre-
zentaci a doufáme, že se naše země bude zase jednou
skloňovat v jiných rovinách, než je naše zoufalá poli-
tická scéna .   Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

V Černošicích se setkají
zástupci evropských měst
Setkání zástupců několika evropských měst, které
se zabývají partnerskou spoluprací, tzv. »Jour
fix«, se bude konat 3. a 4. října v Černošicích.
Setkání pořádá černošický Spolek pro partnerství
evropských měst. Zúčastnit se mají delegáti z Leś-
nice a Olešnice (Polsko), Gerbrunnu a Themaru
(SRN), Mathieu i dalších tří francouzských obcí.
V rámci setkání bude 3. 10. od 17.00 v mokropes-
ké kapličce otevřena výstava s názvem Gerbrunn
a jeho partnerství. Pavel BLAŽENÍN, Černošice

V Podbrdech pořádali druhou
Výstavu pro celou rodinu
Podbrdy - Druhý ročník Výstavy pro celou ro-
dinu uspořádali poslední zářijovou sobotu v
Podbrdech. Celodenní program byl součástí
oslav posvícení. 
V půl desáté dopoledne zavoněly na prosluněném
prostranství za obecním úřadem opečené klobásy
a v místní hospůdce roztáčeli první sud. „Kromě
atrakcí pro děti jsem po celé obci posbírali staré
zemědělské stroje a požádali chovatele, aby při-
vedli své zvířecí miláčky,“ řekl starosta Karel
Šťastný. „Můžete si pohladit králíky různých ras,
kozy a ovce, vedle je výstava štípaček dřeva a čis-
tíren odpadních vod.“ Ve výstavní síni si mohli
návštěvníci prohlédnout obrazy malíře Miroslava
Slavíka a fotografie Martina Hlinky z Hodyně. 
Součástí programu byla také výstava starých žeh-
liček a výrobků ze včelího vosku, povídání o vče-
laření, tance v podání místních žen a dětí a večer-
ní tancovačka se skupinou Junior.                   (JoK) 

V centru Berouna se nesmí pít na veřejnosti
Beroun - Vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství schválili berounští zastupitelé. 
Díky nyní mají nyní městští strážníci pravomoc vykázat lidi holdující alko-
holu dřív, než se opijí a začnou svým chováním obtěžovat okolí. Zákaz kon-
zumace se nyní týká celé městské památkové zóny, městských parků včetně
Městské hory, dále není dovoleno konzumovat alkohol v okolí (do 100 m)
supermarketů BILLA, Kaufland, Penny Market, prodejny potravin v ul.
Vladislava Vančury, Komunitního centra v Bezručově ulici, DPS na Třídě
Míru, Domova penzionu pro důchodce Na Parkáně, budovy nádraží ČD
Beroun, stánku s občerstvením na autobusovém nádraží a ve vzdálenosti do
50 m od pravého břehu Berounky od lávky pro pěší po tenisové kurty. 
Platit začala také druhá nově schválená vyhláška, která stanovuje místa na
území města Berouna, na kterých mohou být provozovány výherní hrací  pří-
stroje a určuje čas, kdy mohou být  provozovány.       Jitka SOUKUPOVÁ

Třebaňanka se představí v Bruselu
ODĚVNÍ VÝTVARNICE BLANKA HOVORKOVÁ PŘEDVEDE SVÉ MODELY

Turistu z věže hradu
museli snést hasiči
Karlštejn - Srdeční příhoda potkala
českého turistu v menší věži hradu
Karlštejn 16. září. 
Poté, co ho vyšetřila záchranná služ-
ba, měl být odvezen sanitkou, ale
kvůli úzkým dveřím nebylo možné
použít běžná nosítka. Proto byla po-
volána čtveřice profesionálů ze sta-
nice hasičského záchranného sboru
v Řevnicích, která muže odnesla v
plachtě do sanitky. Při transportu
museli hasiči absolvovat 200 scho-
dů.   (vš) 

Starosta Letů Jiří Hudeček si prohlí-
ží expozici na Staroměstském ná-
městí věnovanou Karlštejnsku.

Foto Dana GLASEROVÁ
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Petrklíč zve do dílny a do čajovny
PRVNÍ ŘÍJNOVÝ TÝDEN SE MŮŽETE ZAPOJIT DO AKCÍ RADOTÍNSKÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Již sedmým rokem  provozuje občanské sdruženi
Petrklíč (k duši klíč) z Radotína komplexní služ-
by pro děti a rodinu. Jeho součásti tvoří centrum
pro děti a rodinu, Soukromá mateřská školka,
Ekocentrum pro děti a rodinu. Cílem a smyslem
Petrklíče je nabídnout alternativu výchovy dětí
předškolního a mladšího věku a zárověň integrace
handicapovaných dětí. Snahou integrace je za po-
moci asistenta zajistit těmto dětem možnost pos-
tupu z mateřské školy na základní školu za důs-
tojných podmínek. Během celého školního roku
2008-2009 budou na podporu tohoto programu
pořádány poznávací, kulturní společenské i medi-
ální akce. S heslem  Petrklíč a týden pro inkluzi

(zapojení) vás tímto občanské sdružení Petrklíč
srdečně zve na akce, kde se  budete moci hmata-
telně setkat s tím, oč tu běží - obrazně i doslova.
V úterý 30. září od 15.00 začínáme pracovní díl-
nou v Soukromé mateřské škole v Radotíně. Ve
středu 1. 10. se od 15.00 koná pracovní dílna v
Ekocentru v Lipencích. Čtvrtek 2. 10. od 10.00
15.00 se koná Den otevřených srdcí opět v Sou-
kromé MŠ v Radotíně a současně v Ekocentru v
Lipencích. V 15.00 bude otevřena čajovna Loď, v
níž si budeme povídat o společném vzdělávání s
handicapovanými dětmi, s jejich rodiči a učiteli. V
domě U Koruny bude program pokračovat od
17.00 divadelním představením ochotnického

spolku Gaudium, atmosféru dokreslí violoncello
za doprovodu klavíru, bude otevřena i výtvarná
dílna a na závěr se uskuteční aukce. Výtěžek auk-
ce a prodejní výstavy prací nejen našich dětí půjde
na programy podporující inkluzi. 
Po celou dobu trvání akcí, tj. od 29. září do 5. říj-
na, se koná výstava v prostorách střediska U Ko-
runy ve spolupráci s radotínskou ZŠ Loučanská. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

OSOVŠTÍ NA OLYMPIÁDĚ. Dne 16.září se na Husově náměstí v Berouně žáci 5. třídy osovské školy
zúčastnili Odpadové olympiády. Ani velmi chladné počasí nepokazilo náladu a snahu vyhrát.  Děti jsou
ve škole vedeny k třídění odpadu ve třídách, soutěží ve sběru starého papíru, víček a baterií. V loňském
školním roce většina žáků absolvovala EKOškolu v přírodě a získala řadu znalostí o třídění odpadů. P-
áťáci jeli naši školu reprezentovat v těchto disciplínách: soutěž ve třídění odpadu na čas, vědomostní
kvíz, sešlapávání lahví v časovém limitu, slalom s popelnicí, luštění velké tajenky a odhadovací soutěž.
V konkurenci dalších deseti škol, převážně z druhého stupně, naši žáci obsadili ve dvou disciplínách
krásné 3. místo a v celkovém pořadí se umístili na 5. místě. Odměnou jim byly drobné dárky a také
spousta zážitků, nových vědomostí a dovedností.      Jana FIALOVÁ, Vižina, Foto Soňa KOCMANOVÁ

Liteňští školáci viděli tank
před Muzeem i Bruselský sen
Devátá třída liteňské základní školy vyrazila do
Prahy na výstavu před Národním muzeem. Byly
zde vyvěšeny a vylepeny plakáty o roce 1968 a
také tu stál tank z té doby. Dozvěděli jsme se, že
na muzeum tanky střílely - ruští vojáci si mysleli,
že budova Národního muzea je pražský rozhlas. 
Poté jsme šli na Náměstí Republiky, kde byla vý-
stava Země krásná neznámá. Dále jsme navštívili
výstavu Bruselský sen v Galerii hlavního města
Prahy v Městské knihovně, která se věnuje život-
nímu stylu první poloviny 60. let 20. století. Na
závěr exkurze jsme navštívili výstavu na Novo-
městské radnici s názvem Hry a klamy. Dětem se
právě tato výstava líbila ze všech nejvíc - každý si
tam užil legrace a dozvěděl se také spoustu zají-
mavých věcí.          Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Benefiční výstava Pomoc 
slaným dětem trvá do 20. 10.
Vernisáž benefiční výstavy Obrázky pro život -
Pomoc slaným dětem se koná 2. října od 19.30 v
Modrém domečku v Řevnicích.
Výstava, kterou do 20. 10. pořádá občanské sdru-
žení Obrázky pro život, je zaměřena na podporu
nemocných cystickou fibrózou, což je závažné, za-
tím nevyléčitelné genetické onemocnění, které po-
stihuje dýchací a zažívací systém. Průvodním pří-
znakem onemocnění je abnormálně slaný pot,
proto se nemocným laicky říká »slané děti«. Prá-
vě tyto děti spolu s kamarády, přáteli a výtvarní-
ky malují obrázky, které budou na výstavě nain-
stalovány. Při vernisáži se v Modrém domečku
uskuteční i charitativní aukce některých děl. O
propojení výtvarna a hudby se postarají vynikají-
cí houslista Lukáš Kuta a fujarista Swetja. 

Eva VÁŇOVÁ, o. s. Obrázky pro život

DOBROMILA A SPARŤANI. Fotku z kuchařského Vaření se zámeckou paní ve Všeradicích zachycující samotnou Magdalenu Dobromilu Rettigovou ve spo-
lečnosti moderátora Mojmíra Maděriče na adresu redakce poslala Jitka Švecová z Karlštejna. „Skvěle jsme se na akci bavili, bylo to fajn,“ připsala do
dopisu. Na druhém snímku, jehož autorkou je Petra Humlová ze Zadní Třebaně, jsou tři malí příznivci Sparty. J. Švecová od nás dostane DVD o Středoče-
ském kraji, P. Humlová se může těšit na triko Našich novin. (mif)

Autoři otištěných snímků získají odměnu od redakce NN
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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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Přitažlivá silueta? Není problém!
ŘEVNICKÁ SOKOLOVNA PO PRÁZDNINOVÉM REŽIMU UŽ ZASE »JEDE« NAPLNO

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Řevnice - Prázdninový režim v řevnické soko-
lovně je minulostí, už se opět naplno cvičí. „K
dispozici je tradičně řada kvalitních typů ho-
din nejen pro veřejnost,“ řekla NN vedoucí
sportu Sokola Řevnice Bohunka Drvotová. 
Zdravotně kondiční cvičení pro ženy i muže, ná-
ročnější aerobik stejně jako body-styling nebo
cvičení s gymbaly. To vše je dostupné v řevnické
sokolovně.
„Na aerobiku si holky a dámy procvičí s lektorka-
mi Ditou a Markétou sestavové cviky ve vyšší po-
hybové intenzitě. To zdravotní cvičení s Mirkou je
pak spíš orientováno na ty klienty, kteří potřebují
pomalejší intenzitu a cviky zaměřené k relaxaci a
uvolnění,“ uvedla Bohunka Drvotová s tím, že
podobnou, a ještě navíc posilovací úlohu má cvi-
čení s gymbaly. „Jde hlavně o uvolňování, posilo-
vání a balanční cviky pro ženy všech věků i kate-
gorií. Mám vše zaměřeno více zdravotně, což ne-
znamená, že chybí zábava,“ směje se lektorka Mí-
ša Pavlíková, při jejíchž hodinách se cvičí i s over-
bally. Pro posílení figury, procvičení a tvarování
problémových partií je zase určen body-styling.
„Pevná a přitažlivá silueta není problém, ale chce
to chuť a výdrž. Zvládnou to klientky všech věků
a vah. Ale vstup je i pro muže, nemusejí se bát ta-
nečních kreací, my víc posilujeme. Hlavně se ba-
víme,“ říká ke svým hodinám, kde se používají
činky, posilovací gumy, kroužky apod. Michaela
Šmerglová. 

Nohejbal, fotbálek, florbal…
V Sokole, jehož tradice sahá do roku 1894, také
pánové provozují nohejbal, fotbálek, florbal… „V
naší nabídce nechybí ani kolektivní sport jako je
volejbal pro různé věkové kategorie nebo bojové
umění taekwondo pro žáky i žákyně,“ doplňuje
šéfka sportu s tím, že od letoška pořádají i volej-
bal pro kluky ročníky 1996-98. Sokol nezapomíná
ani na nejmenší. „Cvičení rodičů a dětí do tří let

pod vedením Marcely Mourečkové přesunuto na
úterý dopoledne. Máme i cvičení pro předškolní
děti, to vede odvážný muž, a pro mladší žákyně s
Lucií Knýblovou. Momentálně bohužel chybí lek-
tor případně lektorka pro cvičení žáků - kluků z
prvních až čtvrtých tříd. Zájemce klidně proškolí-
me,“ dodává Drvotová. A ještě novinka: Chystají
se dopolední hodiny pilates. 
A ceny? U všech sportů je výhodnější stát se čle-
nem řevnického Sokola. Proč? Jednorázové hodi-

ny přijdou klienta na 50 korun, kdežto celoroční
předplatné pro dospělého činí 1200 Kč. Součástí
bohaté sportovní nabídky je také malá posilovna.
Ta je k dispozici na telefonické objednání u správ-
ce budovy (777 957 940). Už máte připravený
dres?        Michaela ŠMERGLOVÁ

FRANCES

výroba a tisk
dopisních obálek

www.frances.cz

Plavat na čas můžete také vy!
SOUTĚŽÍCÍ DOSTANOU VOLNOU VSTUPENKU DO BEROUNSKÉHO BAZÉNU

ŽENSKÉ CVIKY. Cvičení žen v řevnické sokolov-
ně. Foto ARCHIV

V liteňské škole cvičí děti,
ženy i odvážní muži
V liteňské škole už několik let cvičíme aerobik.
Mění se občas návštěvníci, časy a dny, ale věrnost
zachovává cvičitelka Zuzka. K ní se přidala vloni
i Lenka, a tak jsme mohli rozšířit nabídku lekcí.
Cvičení se účastní ženy všech generací, zcela vý-
jimečně také nějaký odvážný muž. Nebojte se při-
jít mezi nás, i  když jste tělocvik měli naposledy ve
škole a nejste si moc jistí svou výkonností. Důle-
žité je mít chuť. Můžete přijít a vyzkoušet, nebo se
jen podívat. Těšíme se na vás.
V pondělí cvičíme od 20.00  do  21.00, v úterý od
18.00 do 19.00, středeční lekce začíná v 18.30,
končí 19.30. Ve čtvrtek jsou dva termíny - od
17.30 cvičí  do 18.30 ti, jimž vyhovuje pomalejší
tempo, uvolňovací a protahovací techniky. V
19.00 začíná  hodinová lekce aerobiku. Žáci a žá-
kyně Základní školy v Litni neplatí, ostatní mají
jedno cvičení za 15 Kč. Přijďte si zacvičit, třeba i
se svými dětmi, rodiči, prarodiči!

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Již 17. ročník Plavecké soutěže měst, která se ko-
ná pod záštitou Českého olympijského výboru, se
tentokrát uskuteční i v Berouně, v Městském pla-
veckém areálu Tipsport laguna. 
Zúčastnit se může každý zájemce, který uplave
100 metrů libovolným stylem. Stačí přijít ve stře-
du 1. října v době od 7.30 do 20.30 do berounské-
ho plaveckého areálu, kde bude v recepci pro kaž-
dého soutěžícího připraven přednabitý čip pro
vstup do bazénu a páry, a poté pod dohledem
časoměřičů odplavat 100 metrů. Každý výkon bu-
de podle přepočítacích tabulek organizátora sou-

těže bodově ohodnocen. Děti do 6 let a senioři
nad 60 let mají při uplavání 100 metrů automa-
ticky plný počet bodů. Součet 250 nejlepších bo-
dových hodnocení pak rozhodne o pořadí Berouna
mezi městy do 25 000 obyvatel. Všem účastníkům
soutěže bude při odchodu z plaveckého bazénu
předán v recepci pamětní list a hodinový volný
vstup do celého areálu, který může využít v který-
koli pracovní den (neplatí pro víkendy a svátky)
do konce roku 2008. Informace o soutěži, pravidla
a bodovací tabulky na www.info-sport.cz. 

Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun
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Liteňští pět gólů dali, pět dostali!
JAK SE DAŘILO FOTBALISTŮM POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH
SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Řevnice - Vlašim 1:0
Branka: Karda
Za plným bdovým ziskem domácích
stojí především dobrá obrana. (Mák)
Dobrovice – Řevnice A 3:0
Ještě loni divizní domácí byly nad
síly ambiciozního nováčka z Řevnic.
Hosté si nevypracovali téměř žádnou
šanci - vítězství Dobrovice mohlo
být ještě výraznější. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Kytín – Řevnice B 1:2
Branky: Kraus, Tlášek
Řevnická záloha letos možná bude
pomýšlet na postup, vozí body i z
venku, což v minulosti nebývalo pra-
vidlem. Tentokrát se na ně ve vyrov-
naném utkání usmálo štěstí v Kytíně.
Vítězná branka padla zásluhou Tláš-
ka, který rohový kop zahrál tak, že si
jej domácí srazili do sítě.          (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - SK Černolice 3:0 (2:0)
Branky: Jablonský 2, Janouš
Pohár ČMFS
Proti favoritovi se letovský tým vy-
táhl. Po první vyrovnané půli nastří-
lel zaskočenému soupeři tři branky a
postoupil do dalšího kola.
Mníšek - FK Lety 0:2 
Branky: Kischer, Kalivoda
Aktivnější domácí odcházeli po ut-

kání bez bodů. Domácí měli po celé
utkání převahu, kterou ale nedokáza-
li zužitkovat. Hosté je zodpovědným
a bojovným výkonem nepustili do
mnoha šancí.               Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Komárov 1:3 
Branka: Jablonský
Zbytečná prohra s týmem z konce
tabulky. Hosté přijeli bránit a pokusit
se uhrát přijatelný výsledek. Domácí
měli po celý první poločas stálou
převahu,  bohužel ale zahazovali jed-
nu šanci za druhou. Začátek druhého
poločasu přinesl šok. Hosté se ujali
vedení po trestném kopu. V 59. mi-
nutě vyrovnal z pokutového kopu
Jablonský. Při jednom z protiútoků
hostů zbytečně fauloval před poku-
tovým územím Hudeček a hosté šli v
69. minutě ze standardky opět do ve-
dení. V 92. minutě po další chybě
domácí obrany dokonal dílo zkázy
hostující útočník.         Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Zdice B – OZT A 1:2
Branky: Jambor M., Bacílek
Zlaté tři body si vezou hráči OZT ze
Zdic. V prvním poločase byli hosté
lepším týmem a vytvořili si více šan-
cí, ujala se však pouze ta Jamborova.
Průběh druhého poločasu ovlivnilo
zranění Cieciury, který musel od-

stoupit a domáci začali mít navrch.
Přesto se Ostrovan zásluhou Bacílka,
který se v sestavě objevil po delší
době, dostali do dvoubrankového ná-
skoku. Pak se zaskvěl golman Gö-
rög, který chytil penaltu. Domácí
tlak však přece jen vyústil ve sníže-
ní. Pak ještě Palička vykopával míč z
prázdné branky, ale tři body nakonec
OZT uhájil.                                  (Mák)
OZT A - Stašov 3:1
Branky: Kozák 2, Bacílek
Ostrovan měl v prvním poločase
spoustu šancí, ale využil jen jednu.
Naštěstí hned v úvodu druhé půle vs-
třelil dvě branky, a tím rozhodl o
osudu utkání. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Všeradice B – OZT B 1:2
Branky: Krušina, Moravec
Nečekaného vítězství dosáhla tře-
baňská záloha ve Všeradicích, pře-
stože v závěru musela odolávat vel-
kému tlaku domácích, kterému při-
spělo i vyloučení Hejlka. (Mák)

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ

Červený Újezd - Dobřichovice 0:2
Goly: Krajčí a Debnár
Hosté byli fotbalovější a vedení se
ujali ve 24. minutě, když Lukáš
Krajčí obešel pět protihráčů a pro-
střelil gólmana. Druhou branku při-
dal v závěru zápasu Tomáš Debnár,
lišáckou technickou střelou k tyči, z
hranice pokutového území. V dob-
rém světle se předvedla i čerstvá
posila, bývalý hráč Vyšehradu Karel
Socha. (oma)
Dobřichovice – Všenory 5:0
Góly: Debnár 2, Krajčí, Slapal a
Štědronský
Tradiční derby skončilo sice na po-
hled jasným vítězstvím domácích,
ale hosté neprodali svoji kůži zadar-
mo a o každý míč se strahla neúpro-
sná bitva. Utkání sledovalo 140 spo-
kojených diváků. (oma)
Čísovice – Dobřichovice 1:5
Góly: Smiovský 2, Jůna, Krajčí a
Větrovec 
Zničující útočnou smršť předvedly
Dobřichovice v Čisovicích. Do po-
ločasu to bylo 4:0. Po přestávce do-
stali příležitost náhradníci. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Cembrit Beroun – Karlštejn 3:3
Branky: Beneš, Tomášek, Horčic
Karlštejn – Chodouň 2:0
Branky: vlastní, Kubíček

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Liteň – Vysoký Újezd 0:2
Mořinka – FC Liteň 5:5
Branky: Eliášek T. 3, Franěk, He-
rink - z penalty
Liteň sehrála s Mořinkou velmi hek-
tický duel. Už po úvodních dvaceti
minutách vedli domácí 3:0 a vypada-
lo to, že o vítězi utkání je rozhodnu-
to. Po přestávce se ale hosté vzcho-
pili a zpřesnili koncovku, která jim v
první polovině nevycházela. Rázem
bylo skóre vyrovnané a začínalo se
znovu od nuly. (oj)

Řevnice - Mistrovské zápasy ná-
rodních házenkářů s celky Podlá-
zek skončily na body nerozhodně.
První zápas sehráli mladší žáci veli-
ce nervózně, ale zaslouženě zvítězili
13 : 9. Branky stříleli Vojta Kraus 6,
Holý 6, Edl 1.
Ve druhém utkání změřili síly starší
kluci. Ani Ti nezaváhali a svého sou-
peře jasně přehráli 25:14. O branky
se podělili Veselý 10, Jelínek 7,
Štech 4 , Král T. 4.
V dalším utkání se střetli muži. Na-
šemu béčku se  opět příliš nedařilo a
podlehlo lepšímu soupeři 13:24.
Branky stříleli Michal Veselý 6, T.
Veselý 3, Jandus a Holý.
Kodeukované, neboli smíšené druž-
stvo kluci - holky, jsme zahráli zna-
menitě a zvítězili 18:7. Branky:
Kraus 10, Holý 6, Edl 3. Nejlepším
hráčem byl vyhlášen a cenu Našich
novin získal obránce Pavel Jandus,
těsně před Davidem Sedláčkem.

Následné utkání patřilo opět mužům
proti slabšímu družstvu Podlázek,
ani na ně jsme však nestačili. Ně-
kteří hráči museli odjet posílit ligové
družstvo do Mostu, ale na to nemů-
žeme vymlouvat. Jednoznačně jsme
prohráli, tentokrát 12:25. Branky
Jandus 5 , Holý 4, Veselý T. 3. Navíc
jsme přišli o obránce Petra Hrubého,
kterému se pravděpodobně vrátilo
zranění  z mládí.
V posledním utkání jsme mohli
vidět naše děvčata, která sehrála
krásný zápas, velice vyrovnaný,
ovšem bez vítězného efektu. Holky
prohrály 9: 12. Markéta Humlová se
trefila 7x, tři branky přidala Kateřina
Mandlí-ková. Nejlepší hráčkou byla
vyhodnocena Monika Matoušková
Ligové áčko neuspělo v Mostě - pro-
hrálo 19:20. Body se moc nečekaly,
protože sestava nebyla ideální. Vý-
sledek tudíž není žádná katastrofa.

Petr HOLÝ

Osovští fotbalisté slavili čtyřicet let klubu
Osov - Čtyřicet let činnosti oslavil poslední zářijovou sobotu osovský fot-
balový klub.
Místní fotbalisté oslavy pojali sportovně, odpoledne sehráli mistrovské utká-
ní s Velkým Chlumcem a hned poté nastoupili staré gardy jmenovaných
obcí. „Říkal jsem těm našim: Nechte starou osovskou gardu vyhrát, když
prdli v mistráku. Ale nakonec to skončilo remízou,“ prozradil jeden z chlu-
meckých fandů. “ Po utkáních se všichni příznivci fotbalu sesedli v šenku u
dobrého guláše, zabíjačkových pochoutek a písničkách country skupiny
Šporny. Zatímco velcí páni sledovali fotbalové mače, ženy a hlavně děti
mířili na pétanquové hřiště za sokolovnou, kde se odehrávala tradiční dětská
posvícenská olympiáda.     (JoK)
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Házenkáři hostili Podlázky
ŘEVNICKÝ LIGOVÝ TÝM TĚSNĚ PROHRÁL V MOSTĚ

Sport po okolí
* První ročník Memoriálu Jany Na-
vrátilové tenisových mixů vyhrála
dvojice Dana Šupáčková - Michal
Rečka. Turnaje, který byl pořádán na
počest loni zemřelé maminky wimb-
ledonské vítězky Martiny Navrátilo-
vé, se na řevnických kurtech zúčast-
nilo 13 párů. Při turnaji byly vybrá-
ny 4 000 Kč na charitu.    Jan ŠVÉD
* V rámci celorepublikové akce
Sokolení se 20. 9. v areálu dobřicho-
vického Sokola konal atletický troj-
boj. V disciplínách hod kriketovým
míčkem, skok do dálky a běh na 60
metrů závodilo 50 sportovců. Nej-
mladší atletce byly 3 roky, nejstarší
42. Martina KÁLALOVÁ

Třebaňští fotbalisté vyhráli všechny své zápasy.  Foto NN L. PALIČKOVÁ


