
Budou Brdy chráněnou oblastí?
PŘÍRODNÍ PARK JIŽNÍ HŘEBENY BY MOHL BÝT VYHLÁŠEN JEŠTĚ LETOS

V Dobřichovicích hořel pick-up,
v Mníšku pod Brdy zase transit
Dobřichovice, Mníšek - Starší užitkový vůz,
který používali zedníci k dopravě materiálu,
podlehl požáru 1. 9. u dobřichovické lávky. 
Škoda Felicia pick-up s hořící zadní částí zastavila
u lávky na levém břehu řeky před půl osmou ráno.
Když řemeslníci viděli, že oheň neuhasí, vyložili z
auta pracovní náčiní a zavolali hasiče. Těm se ještě
povedlo zachránit motor a větší část kabiny.
Zednická firma z Nymburska si však musela na
zpáteční cestu zařídit jinou dopravu.  
Desítky zvědavců pozorovaly v Mníšku pod Brdy
25. 8. požár Fordu Transit; naštěstí hořelo jen pár
desítek metrů od hasičské zbrojnice, na křižovatce
u bývalého kina. Na místo byli povoláni profesio-
nálové z Řevnic a mníšečtí dobrovolníci. Škoda
vznikla v kabině a v motorové části. Příčinou zká-
zy dodávky byla technická závada v rozvodech
autoelektriky. (vš)

Brdy – Vyhlášení přírodního parku na území
Brd chystá Středočeský kraj. Časem by tu moh-
la být vyhlášena i Chráněná krajinná oblast.
„Nejradši bychom měli chráněné území skoro z
celých Brd, mimo vojenský prostor. Výsledkem
jednání je, že budeme rozšiřovat ta chráněná úze-
mí, která spadají pod krajskou jurisdikci,“ uvedl
hejtman David Rath.  Ministerstvo to nevylučuje.
„Území Brd patří mezi ta, kde se zvažuje vyhláše-
ní chráněné krajinné oblasti,“ řekl mluvčí minis-
terstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Ještě letos by se ale oblast mohla stát přírodním
parkem. „Krajský odbor životního prostředí vypra-
coval návrh na vyhlášení Přírodního parku Jižní
Hřebeny. Návrh byl konzultován s největšími vla-
stníky lesů na tomto území a na základě jejich při-
pomínek byl upraven do podoby, která je připrave-
na k projednání,“ uvedla mluvčí krajského úřadu
Berill Mascheková. Radnice, jichž se park týká,
budou nyní moci zaslat své připomínky. V součas-
né podobě má park rozlohu 6303 hektarů a na Be-
rounsku zasahuje do katastrů obcí Hostomice, Ra-
douš, Rpety, Felbabka, Lochovice, Lhotka a Běš-
tín. Severní hranici tvoří okraj silnice Hostomice –
Dobříš, jižní hranice sleduje tok řeky Litavky.
Místní lidé se podle mluvčí nemusejí obávat ome-
zení. „Vyhlášení přírodního parku neznamená pro
naprostou většinu jeho obyvatel prakticky žádné
komplikace. Ochranné podmínky jsou nastaveny
tak, aby se zabránilo narušení estetických, přírod-
ních a kulturních hodnot krajiny novými zásahy
většího rozsahu, jakými jsou větší stavby či nové
dominanty,“ sdělila. Pavla ŠVÉDOVÁ
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Konec prázdnin, začala škola

ZPÁTKY V LAVICÍCH. Dětem opět po prázdni-
nách zazvonil školní zvonek. Do lavic usedli stu-
dentíci ve všech poberounských i podbrdských
školách, zadnotřebaňskou málotřídku nevyjímaje.
(Viz strana 9) Foto Petra HUMLOVÁ

Všeradice budou mít vlastní kořalku:
Magdičku i Dobrotu i slivovici
Všeradice – Šest druhů kořalek budou moci poprvé ochutnat
návštěvníci III. ročníku kuchařské soutěže o putovní pohár
M. D. Rettigové, který se koná 19. září ve Všeradicích.
„Plánujeme výstavbu pivovaru, jenže to bude trvat delší
dobu. Tak nás napadlo vyrobit vlastní kořalku,“ uvedl hos-
podář sdružení Všeradova země Tomáš Červený. Co bude k
dostání? Švestkový likér Magdalena, ořechový likér Zámec-
ká, medový likér s mandlí Dobrota. Prodávat se bude i hoř-
ký likér Bylinná, višňový likér Magdička a Všeradova slivo-
vice. Podle Červeného bude višňový likér časem vyráběn z
místních plodů. „Chceme vysadit za obcí sad,“ řekl.        (pš)

KRÁLOVNY NA HRADĚ.  Několik známých popo-
vých »star« zazpívalo poslední srpnový den na ná-
dvoří hradu Karlštejna. Vystoupily Aneta Langero-
vá, Bára Basiková či Věra Špinarová (na snímku).
(Viz strana 4) Foto Michaela FEUEREISLOVÁ

»Wintonovým vlakem« Třebaňanka do Anglie tentokrát nejela
Zadní Třebaň –  Když v roce 1939 vypravil britský úředník Nicholas Winton z Prahy několik speciálních
vlaků do Anglie, seděla čtrnáctiletá Margita Rytířová ze Zadní Třebaně v jednom z nich. Od března do
září 1939 se mu takto podařilo z Prahy do Londýna odvézt a zachránit před smrtí v nacistických lágrech
669 dětí. Po sedmdesáti letech se historický vlak vydal na stejnou trasu znovu. A nechyběli v něm ti, kteří
ji absolvovali tehdy, jako děti, které odjížděly z okupovaného Československa do bezpečí britských rodin.
Margita Ryrířová se ale daleké cesty tentokrát neúčastnila. „Pozvaná jsem byla, ale musela jsem odmít-
nout. Jsem stará a nemám na to sílu,“ řekla obyvatelka Zadní Třebaně, která před časem získala na ná-
vrh Našich novin čestné občanství obce. (Dokončení na straně 7) (pš)

Dobřichovický »diagnosťák«
navštívila ministryně školství
Dobřichovice – Jednou ze zastávek ministryně
školství Miroslavy Kopicové první den školního
roku byly Dobřichovice. Ministryně přijela do
zdejšího Diagnostického ústavu. 
„Já jsem se pochopitelně těšila na 1. září, protože
je to poprvé, kdy mohu objet některé školy. Dosta-
la jsem celou řadu pozvání a z nich jsem si vybra-
la tři,“ uvedla Kopicová s tím, že navštívila zák-
ladní školu, kam chodily její dcery, a Gymnázium
Milady Horákové. Poslední zastávkou ministryně
školství byly právě Dobřichovice. „Chci se podí-
vat, jak funguje toto zařízení, protože za ně má
ministerstvo školství zodpovědnost,“ uvedla.  (pš)

Šárka Záhrobská
v Černošicích

a další informace z našeho kraje
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Poberouní – Blíží se vyhlášení je-
denácté Výroční ceny Našich no-
vin – Ceny Arnošta Tučka. Své ná-
vrhy představila redakční rada
NN i tzv. Akademie laureátů, další
tipy dodali čtenáři. 
V současnosti je navrženo 25 kandi-
dátů na prestižní cenu, jejíž vítěz bu-
de vyhlášen 17. 11. na oslavě 20 let
poberounského občasníku. Jména
dalších adeptů či hlasy již navrže-
ným můžete posílat do konce září,
kdy redakční rada spolu s Akademií
vybere deset jmen, z nichž vzejde le-
tošní vítěz. Své návrhy posílejte na
adresu redakce (Třebaňská 96, 267
29 Zadní Třebaň nebo na e-mail: re-
dakce@nasenoviny. net). Ke jménu
svého favorita stručně připište, proč
jej navrhujete. Z autorů čtenářských
návrhů vylosujeme jednoho, který
získá dárkový balíček a 2 000 Kč od
partnera akce, firmy K+V Elektro.
Kdo tedy může získat Cenu NN 09?
1. Pavel Blaženín, Černošice - za
organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za pomoc s ak-
cemi NN
2. Václav Císař, Vižina - za to, že je
to člověk na svém místě a o obec i
její obyvatele se opravdu stará
3. Stanislava Frýdlová, Zadní Tře-
baň – za dlouholetou obětavou práci
pro společenské dění v regionu a za
práci pro Naše noviny.
4. Vladimíra Hejmová, Řevnice -
za práci s postiženými dětmi ve sd-
ružení Náruč a za práci pro řevnický
Modrý domeček
5. Petr Holý, Řevnice - za dlouhole-
tou práci pro národní házenou a za
podporu sportu mezi dětmi
6. Miloš Chroust, Řevnice - za neú-
navnou a dlouhodobou pomoc při
pořádání kulturních akcí v regionu
7. Ivan Janovský, Zadní Třebaň -
za dlouholetou podporu společen-
ského i kulturního dění v regionu
prostřednictvím Našich novin
8. Vnislav Konvalinka, Hlásná
Třebaň - za podporu veškerého dění
v Hlásné Třebani a okolí
9. Karel Král, Dobřichovice - za

dlouholetou činnost v amatérském
divadle a jeho propagaci, za pomoc
při realizaci scény při inscenacích
DDS i NN
10. Václav Kratochvíl, Dobřichovi-
ce - za dlouholetou obětavou práci
pro celospolečenské dění v Dobři-
chovicích i v regionu, za význačný
podíl na povznesení a rozvoj Dob-
řichovic a další aktivity.
11. Marcela a Ivan Látalovi, Čer-
nošice - za dlouholeté vedení dětské-
ho folklorního souboru Pramínek, za
přínos regionální kultuře
12. Jan Martínek, Zadní Třebaň -
za dlouholetou hudební pomoc míst-
ním ochotníkům, za obětavou práci s
dětmi a souborem Klíček, Proměny
a Notičky
13. Lucie Málková, Hlásná Třebaň
- za rozběh aktivit pro děti a s dětmi-
ve sboru dobrovolných hasičů

14. Božena Musilová, Dobřichovi-
ce - za osvícené vedení zadnotřebaň-
ské málotřídky, spolupráci při pořá-
dání akcí
15. Jiří Nosek, Svinaře - za obnovu
zámku ve  Svinařích a pořádání kul-
turních akcí v něm
16. Jiří Oberfalzer, Praha - za dlo-
uholetou a soustavnou podporu kul-
tury a společenského dění v dolním
Poberouní i na Podbrdsku
17. Pavla Petrová, Leč -za dlouho-
letou, soustavnou a obětavou práci s
dětmi v lidové muzice Notičky
18. Dagmar Renertová, Řevnice -
za přínos regionální kultuře, za vý-
chovu nových generací umělců 
19. Vladimír Roztočil, Svinaře - za
povznesení podbrdského regionu, za
dobré vedení obce Svinaře
20. Lenka Snopková, Hlásná Tře-
baň - za práci  s dětmi v Sokole, po-

moc při akcích pořádaných obcí
21. Bohumil Stibal, Všeradice - za
enormní snahu o povznesení a roz-
voj Všeradic i Podbrdska
22. Ivo Tamchyna, Řevnice – za ve-
dení divadelních »mládežníků«, za
usilovné hraní v Řevnickém ochot-
nickém souboru a pomoc rozvoji
kultury nejen v Řevnicích
23. Hana Tučková, Zadní Třebaň –
za pomoc při kulturních i sportov-
ních akcích, za podporu aktivit pro
děti i dospělé v okolí
24. Jaroslava Zavadilová, Zadní
Třebaň – za dlouholetou práci a roz-
voj turismu, neúnavnou organizaci
sportovních akcí a nadšení pro
ochotnická prkna
25. Ivana Zrostlíková, Řevnice - za
dlouhodobou práci s dětmi a práci se
soubory Klíček i Proměny

Josef KOZÁK

Další návrhy na laureáta Ceny Našich novin
2009 doputovaly na adresu redakce od čtenářů
nezávislého poberounského občasníku.      (NN)
Pro udělení výroční ceny NN pro rok 2000 navr-
huji tyto dvě dámy: Paní Boženu Musilovou, ředi-
telku ZŠ Zadní Třebaň a paní Stanislavu Frýd-
lovou. Proč navrhuji tyto dvě kandidátky?
Paní Božena Musilová. Již od roku 1999 je každo-
ročně udělována výroční cena NN. Po celá léta se
objevuje jméno ředitelky Boženy Musilové. Všech-
ny nominované osobnosti věnovaly nezištně svůj
čas, síly a schopnosti pro společnost. Zásluhy pa-
ní učitelky Musilové jsou však nezastupitelné. Zís-
kala svým vlivem pro školu podporu obyvatel i
úřadů a vychovává již druhou generaci mládeže.
Tyto děti zpětně působí na rodiče a budou už navž-
dy cítit příslušnost ke své obci a dokážou pro ni
pracovat.
Paní Stanislava Frýdlová. Je všude tam, kde se
koná něco, co souvisí s NN. Stojí v pozadí činnos-
ti nejaktivnějšího občana Zadní Třebaně, svého
syna Míly Frýdla. A bez něj by nejen nevycházely
NN, ale nekonal by se slavný třebaňský masopust
či máje, a to nejen v mateřské obci, ale i v celém
okolí. Lidé by nezhlédli Noc na Karlštejně, Postři-
žiny a jiné, jejichž inscenaci připravil. O Štědrém
večeru by neslyšeli krásné české vánoční koledy,

nepoznali by staropražské písníčky hrané Třehu-
skem, který řídí. Tohle všechno by bez pomoci ma-
minky těžko dokázal. Tak ji tímto způsobem za vše
poděkujme.                  František ŠEDIVÝ, Řevnice

***
Ráda bych nominovala na cenu NN starostu Viži-
ny pana Václava Císaře za to, že je to člověk na
svém místě a o svou obec a své občany se oprav-
du stará. Jana FIALOVÁ, Vižina

***
Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se rozhodlo po-
dat návrh kandidáta na Cenu Našich novin – Ce-
nu Arnošta Tučka za rok 2009. Domníváme se, že
tímto kandidátem by měly být přímo Naše noviny,
které již dlouhých 20 let informují občany o dění v
širokém okolí, organizují nebo se podílí na spole-
čensko-kulturních akcích, čímž výrazně a pozitiv-
ně ovlivňují život v okolí Berounky. Přijít s nápa-
dem je jedna věc, ale realizovat jej a udržet, aby
se poté stal příjemnou tradicí, je daleko náročněj-
ší a vyžaduje opravdové nadšení a vytrvalost. Pro-
to si myslíme, že 20. výročí existence Našich novin
je správnou příležitostí pro ocenění za jejich pro-
spěšnou činnost. Současně Vám přejeme mnoho
dalších ročníků, čtenářů a podnětů pro zajímavé
články. Zastupitelstvo obce a starosta 

Lubomír SCHNEIDER, Zadní Třebaň

Na Cenu je navrženo dvacet pět lidí 
Z REKORDNÍHO POČTU KANDIDÁTŮ BUDE NYNÍ VYBRÁNO DESET JMEN, MEZI KTERÝMI SE ROZHODNE

Návrhy čtenářů: Musilová, Frýdlová, Naše noviny...
SVÉ TIPY NA LETOŠNÍHO DRŽITELE PRESTIŽNÍHO OCENĚNÍ MŮŽETE POSÍLAT AŽ DO KONCE ZAŘÍ 

ZAČÍNÁME! Ředitelka zadnotřebaňské málotříd-
ky Božena Musilova 1. září při zahájení letošního
školního roku. Foto Petra HUMLOVÁ

KANDIDÁTI. Dva z kandidátů na letošní Cenu NN: Dagmar Renertová a Václav Kratochvíl.                 Foto ARCHIV
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Beroun – Muzikál Noc na Karlš-
tejně byl letos uveden naposled. A
se vší parádou! Osm stovek diváků
ho vidělo na konci srpna v beroun-
ském letním kině v rámci oslav
čtyřicetiletého výročí amfiteátru. 
„Tím pro nás letošní sezona defini-
tivně skončila. Myslím, že se poved-
la, stejně jako její závěr,“ uvedl po
představení režisér Miloslav Frýdl s
tím, že soubor složený z poberoun-
ských ochotníků i profesionálů vy-
stupující v produkci Našich novin
letos odehrál jedenáctkrát Postřižiny
a k tomu třikrát Noc na Karlštejně.
Spokojenost však vládla v celém
souboru - všichni si pochvalovali
skvělou atmosféru v »letňáku« i
krásné letní počasí. Ze začátku totiž
panovaly obavy z blížících se mraků
a hlavně z velkého prostoru na jeviš-
ti měřícím bezmála tři desítky metrů.
To se nakonec zdárně zaplnilo kuli-
sami, které doplnil na plátno promít-
nutý obraz hradu Karlštejna. 
Během představení se bavili nejen
diváci, ale i herci – několikrát se to-
tiž vtipně přeřekli, což vyvolalo vý-
buchy smíchu. Obrovské ohlasy skli-
dili Pešek v podání Pavla Vítka a je-
ho milá Alena, kterou ztvárnila Pavla
Švédová, pozadu nezůstali ani paní
Ofka neboli Alena Říhová v brnění
či purkrabí Karel Král. Pochvalu za-
slouží ovšem i všichni ostatní - vévo-
da bavorský Jan Rosák s králem cy-
perským Romanem Tichým, arcibis-
kup Petr Říha, císař Vladimír Čech i
jeho choť Monika Vaňková. Scénu
oživili svými legračními kousky šer-
míři, metači ohně a také zbrojnoši,
tedy bývalý středočeský hejtman
Petr Bendl, Jiří Cicvárek, Jan Kuna a
Jan Tarant. Neztratili se ani manové
v podání starostů poberounských
obcí doplněných tentokrát o beroun-
ského místorychtáře Tomáše Havla,
sbor ženských, kytarista Matěj Rak a
Tomáš Nolč s koněm. 
Jak je vidět, i když se Noc na Karlš-
tejně hraje už čtvrtou sezonu po so-
bě, mezi diváky je o ni pořád zájem.

Příští rok dostali protagonisté v čele
s režisérem Frýdlem mnoho nabídek
k účinkování. Noc na Karlštejně by
si přáli třeba v Dobřichovicích,
Nymburce, Mníšku pod Brdy, Všera-
dicích nebo na Křivoklátě. „Vše zá-
leží na možnostech a chuti herců.
Sám jsem zvědavý, jak se rozhod-
nou, zda budou muzikál chtít hrát i
napřesrok,“  řekl Frýdl. 

Lucie PALIČKOVÁ 

Pokračujeme v přehledu vybra-
ných událostí uplynulých dvaceti
let, jak o nich psaly Naše noviny.
Dnes je na řadě rok 2003.
Rok začal reformou státní správy:
OKRESY SKONČILY, TEĎ JSOU
POVĚŘENÉ OBCE (NN 1/03) a
hrozbou povodní: BEROUNKA
OPĚT ZAHROZILA (NN 1/03).
Řevnice oslavily 750 let trvání: OS-
LAVY VÝROČÍ MĚSTA ODSTAR-
TOVAL MAJÁLES (NN 8/03). Řev-
ničtí postavili nejvyšší čarodějnic-
kou vatru: ŘEVNIČTÍ ZLOMILI
REKORD (NN8/03) a ve stejné do-
bě se chystali odvolat starostu: ZAS-
TUPITELÉ JEDNALI O ODVOLÁ-
NÍ STAROSTY (NN 8/03).
Vedlejší Lety plánovaly železniční
zastávku: LETY BUDOU MÍT ŽE-
LEZNIČNÍ ZASTÁVKU (NN
24/03) a Dobřichovičtí pronikli do
vesmíru: DOBŘICHOVICE MAJÍ
NA NEBI PLANETKU (NN 17/03).
Neutuchaly snahy o stavbu rozhled-
ny: TURISTÉ CHTĚJÍ ROZHLED-
NU STAVĚT SPOLU S OSKAREM
(NN 25/03), mikroregion Horymír

řešil existenční problémy: DVA RE-
GIONY SE MOŽNÁ SPOJÍ
(NN19/03) a lidé v referendu roz-

hodli o vstupu do EU: REFEREN-
DUM? JASNÉ ANO! (NN 11/03).
Léto toho roku bylo horké: VEDRA

»VRAŽDÍ« STARŠÍ LIDI I ZVÍ-
ŘATA (NN 15/03), školství zažívalo
vlnu protestů: V DOBŘICHOVIC-
KÉ ŠKOLE SE STÁVKOVALO,
JINDE NE (NN 17/03) a na zámku v
Dobřichovicích začaly první vinař-
ské slavnosti: NA VÍNO SE STÁLA
DLOUHÁ FRONTA (NN 17/03).
Poberounská skupina Třehusk vys-
toupila U Fleků: S TŘEHUSKEM U
FLEKŮ ZPÍVAL CELÝ SÁL (NN
6/03), Naše noviny oslavily další
mezník: NAŠE NOVINY VYŠLY
UŽ 350x (NN 17/03) a Výroční cenu
získal starosta Letů: CENU DOS-
TAL HUDEČEK (NN 23/03).
Napište nám i vy, co jste si rádi v NN
přečetli, ale také co vám v nich chy-
bělo a chybí. Z vašich příspěvků vy-
losujeme pět čtenářů, pro které jsou
přichystána trika s logem NN a další
dárky. Ze všech událostí vybereme
Událost dvacetiletí, jež bude vyhlá-
šena v listopadu v rámci oslav dva-
ceti let existence nezávislého pobe-
rounského občasníku. Články roku
2003 naleznete na: www.nasenovi-
ny.net. Josef KOZÁK

»Noc« v Berouně vidělo osm set diváků
PŘÍŠTÍ ROK BY SE SLAVNÝ MUZIKÁL MĚL HRÁT NA HRADĚ KŘIVOKLÁTĚ, V MNÍŠKU ČI VE VŠERADICÍCH

Pomozte nám najít Událost uplynulého dvacetiletí
O ČEM NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK REFEROVAL V PRVNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE - 8)

Byl to strhující pohled!
Berounské letní kino slavilo čtyřicet
let své existence! Při této  příležitos-
ti  berounská radnice oslovila reži-
séra Miloslava Frýdla, aby se
»svým« ansáblem sehrál v Berouně
muzikál Noc na Karlštejně.
Při pohledu na obrovské kino - jak
plátno, tak hlediště - se prostorové
řešení jevilo jako velmi nelehký
úkol. Avšak parta ochotníků a profe-
sionálů z dolního Poberouní si pora-
dila. Na plátno promítli fotografii
hradu Karlštejna, což  vypadalo ve-
lice efektně. Rázem měli všichni po-
cit, že jsou přímo na hradě!  Před
plátno postavili  z kulis velké hrad-
by, studnu  i komnatu pro krále Kar-
la VI., kterého opět skvěle ztvárnil
Vladimír Čech. Dvě hodiny před za-
čátkem představení již přicházeli di-
váci, kterým vyhrávala staropražská
kapela Třehusk. Poté se s kytarou
představil i exhejhtman Petr Bendl. 
Představení vidělo neuvěřitelných
800 (!) diváků.  Na scéně nechyběla
husa, koza ani kůň, který přivezl jak
císaře, tak císařovnu (při této scéně
byly slyšet z publika obdivné po-
vzdechy a slova chvály na výpravu
představení).  Muzikál se líbil, lidé
se bavili, smáli a odměňovali herce
velkým potleskem. Byl to strhující
pohled na zcela zaplněné obrovské
kino. Herci si pobyt na jevišti vylo-
ženě užívali a patří jim velký obdiv -
tím spíš, že představení odehráli bez
jediné zkoušky!    Petra HUMLOVÁ,

Zadní Třebaň

Rekordní čarodějnická hranice v Řevnicích.              Foto Bořek BULÍČEK

CÍSAŘSKÝ PÁR NA HRADĚ. Vladimír Čech (Karel IV.) a Monika Vaňková
(Eliška) v berounském představení Noci na Karlštejně.  Foto NN M. FRÝDL
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V Dobřichovicích teklo víno proudem
SEDMÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI NABÍDLY KROMĚ SKVĚLÝCH NÁPOJŮ I BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM

Dobřichovice – Víno teklo předmi-
nulou sobotu proudem v Dobři-
chovicích. Posedmé se tu konaly
Vinařské slavnosti.
Vypukly už v jedenáct hodin dopo-
ledne. Na stánky s vínem, tuzem-
ských i zahraničních vinařů, jste na-
razili na nádvoří zámku i před ním.
U řeky dováděly děti na nejrůzněj-
ších pouťových atrakcích. „Zatím tu
bylo kolem patnácti set lidí,“ infor-
moval krátce po 15.00 tajemník dob-
řichovické radnice Petr Hampl.
„Skoro se tu nedá projít,“ dodal je-
den z návštěvníků Karel Král.
Kromě degustace vín mohli návš-
těvníci ochutnat i skvělé sýry, k do-
stání byly i další pochutiny. Nechy-
běl ani kulturní program – divadlo
pro děti, kouzelník, skvělý dixieland
v podání Steamboat Stompers, staro-
pražské kuplety Třehusku, cimbá-
lovka či cikánská muzika Gulo Čar.
Před sedmou hodinou zavítal na ná-
dvoří i císař Karel IV., zakladatel vi-
nic v nedalekém Karlštejně. Stejně
jako v minulých letech se této role
zhostil herec Vladimír Čech. Na pó-
dium pozval i letošního vítěze soutě-
že Vinař roku 2008. Prestižní titul
získal Josef Valihrach z Krumvíře,
zakladatel vinařské rodinné firmy,

jež hospodaří na patnácti hektarech.
Na druhém místě se umístil Petr Bí-
za z Čejkovic. Třetí místo patří vi-
nařství Richarda Tichého z jihomo-
ravské obce Hrušky. 
„O výsledku rozhodla porota složená
ze světových degustátorských odbor-
níků, kteří přicestovali do Česka,
aby pomohli vybrat nejlepšího čes-
kého vinaře,“ řekl Petr Marek, ředi-
tel soutěže Vinař roku. Mezi nimi

kralovala vinařská celebrita, uznáva-
ný Master of Wine, John Umberto
Salvi. Finálové komisi předsedal
nejlepší český sommeliér Ivo Dvo-
řák. Do nejužšího finále soutěže se
dostalo se svými kolekcemi vín osm
vinařství. 
„Už jenom umístění mezi těmito os-
mi v nejužším finále, ve kterém roz-
hodují světové degustátorské špičky,
je pro každého vinaře velké oceně-

ní,“ vysvětlil  Petr Marek. Do letoš-
ního sedmého ročníku soutěže při-
hlásili čeští vinaři rekordních 521
vín, což je o 240 více než vloni.
Hodnocení vzorků bylo dvoukolové,
aby byla zajištěna vyšší objektivita.
Téměř stovka odborných degustáto-
rů hodnotila kolekce minimálně pěti
druhů vín každého vinařského pod-
niku. Každý přihlášený vinař musel
dodat pět druhů vína po šesti lah-
vích. Pavla ŠVÉDOVÁ

VÝBORNÉ! Skvělé víno si na Vinařských slavnostech v Dobřichovicích vy-
chutnávaly stovky návštěvníků. Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
12. 9. 18.00 HOLKA Z MĚSTA
19. 9. 18.00 NOC V MUZEU 2

KINO ŘEVNICE
9. 9. 20.00 ARCHITEKT ODPADU
11. 9. 20.00 VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT
DOMA
12. 9. 16.00 ŠVEC A ČERT
12. 9. 20.00 SYNECDOCHE, NEW YORK
16. 9. 20.00 GOMORA
18. 9. 20.00 VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
19. 9. 16.00 HANNAH MONTANA
19. 9. 20.00 ADMIRÁL

KINO MÍR BEROUN
7. 9. - 10. 9. 18.30 OPERACE DUNAJ
8. 9. 20.00 DOBŘE PLACENÁ PRO-
CHÁZKA
10. 9. 15.30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
11. 9. - 13. 9. 15.00 a 18.00 (Pá 15.00 a
20.15) HARRY POTTER A PRINC
DVOJÍ KRVE
11. - 13. 9. 21.00 (Pá18.00) PŘEDČÍTAČ
14. 9. - 16. 9. 18.30 (Út 17.30, St 20.00)
G.J.JOE
15. 9. - 17. 9. 17.30 (Út 20.00) COCO
CHANEL
17. 9. - 18. 9. 20.00 (Pá 18.30) ZACH A
MIRI TOČÍ PORNO
19. - 20. 9. 17.30 PIRÁTI NA VLNÁCH
19. 9. - 20. 9. 20.00 9
21. 9. 13.45 BOLT, PES PRO KAŽDÝ
PŘÍPAD
21. 9. 18.30 ZAŽÍT WOODSTOCK
22. 9. - 23. 9. 17.30 (St 18.30) ROZER-
VANÁ OBJETÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
8. 9. 20.00 DŮM K POVĚŠENÍ
13. 9. 16.00 HANNAH MONTANA
15. 9. 20.00 VŠUDE DOBŘE, PROČ
BÝT DOMA
20. 9. 16.00 NOC NA KARLŠTEJNĚ
22. 9. 20.00 PIRÁTI NA VLNÁCH

KINO RADOTÍN
11. 9. 17.00 a 19.30 HANNAH
MONTANA
12. 9. 16.00 a 19.00 TRANSFOR-
MERS: POMSTA PORAŽENÝCH
13. 9. 15.00 RUSALKA HUPSALKA
13. 9. 17.00 a 19.30  NEDODRŽENÝ
SLIB
18. 9. 17.00 a 19.30 DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ 
19. 9. 17.00 a 19.30 PŘÍPAD NEVĚR-
NÉ KLÁRY
20. 9. 16.00 a 19.00 GOMORA

Východočeská folkrocková skupina
Oboroh zahraje 12. září od 20.00 ve
Fürstově sále v Dobřichovicích.
Téměř 30 tisíc kopií pěti kritikou vel-
mi dobře přijatých prodaných alb,
stovky koncertů v tuzemsku, na Slo-
vensku, v Polsku, Německu, Holand-
sku, Francii, Švýcarsku a Irsku, spo-
lečné vystoupení s Filharmonií Hra-
dec Králové a především léta zkuše-
ností dala Oborohu jistotu a přesvěd-
čivost při koncertním provedení skla-
deb. Těšit se můžete na starozákonní
žalmy zhudebněné vedoucím kapely
Slávkem Klecandrem i jiné písně

opatřené většinou jeho filozofujícími
texty. Skupina Oboroh nahrála v létě
2006 ve zlínském studiu V album
Nocí mořem. V bodování sedmi reno-
movaných kritiků v březnovém čísle
časopisu Folk&Country se album
umístilo na třetím místě po albech Ivy
Bittové a Zuzany Lapčíkové. V lednu
2009 vyšlo k dvacetinám Oborohu
koncertní DVD s účastí všech 14 hu-
debníků, kteří ve skupině během její
historie působili. 
Vstupné na dobřichovický koncert je
120/90 Kč.        Vlaďka CVRČKOVÁ,

Dobřichovice

V muzeu můžete vidět
porcelán i keramiku
Beroun - Hned dvě výstavy s ře-
meslnou tematikou připravilo na
začátek září berounské Muzeum
Českého krasu.
Vernisáž výstavy Radky Linhartové,
renomované designérky pracující s
porcelánem Malá porce porcelánu
se uskuteční 9. září od 19.00. Vys-
toupí na ní hudební kvartet No juke-
box. Až do  6. října budou v muzeu
k vidění užité a užitně–dekorační
porcelánové předměty. 
Další výstava nazvaná Poletování v
čase bude ve výstavní síni Konírna
Muzea Českého krasu slavnostně
otevřena hned o den později - 10.
září v 19.00. Keramické variace a
obrazy zájemcům představí Květa
Makovská, která se nechává inspiro-
vat  pravěkem a starověkem a vytvá-
ří variace květinových, figurálních
nebo zvířecích plastik. Na vernisáži
vystoupí kytarové duo David Pali-
vec & Vojtěch Hlavačka, výstava
potrvá do 21. října. (mif)

Poslední srpnový den patřil králov-
nám popu, které pozvali na hrad
Karlštejn producenti Janis Sidovský a
Pavel Vítek. Před zaplněným nádvo-
řím zazpívaly postupně Jana Kirs-
chner, Helena Zeťová, Aneta Lange-
rová i Bára Basiková .
Pavel Vítek vyslovil přání poslechnout
si píseň Lásko má já stůňu ze známé-
ho muzikálu Noc na Karlštejně. Přání
mu bylo splněno - moderátor Petr
Vondráček pozval na pódium Kateři-
nu Brožovou, která mu ji zazpívala.
Pak už podium patřilo další královně -

fenomenální Věře Špinarové, jež roz-
tleskala svými písněmi všechny pří-
tomné. Jako host dále vystoupily dámy
z projektu Michala Horáčka Ohrožený
druh - šanzoniérky Lenka Nová a Na-
ďa Válová. Na scénu je uvedl sám Ho-
ráček. Poslední vystupující královnou
byla skvělá  Eva Pilarová , která osla-
vila významné životní jubileum. Na
podium ji uvedl Jiří Suchý.  Zazpívala
duet s Vojtou Dykem  a pak  s Jiřím
Suchým a účinkujícími zapěli písničky
ze Semaforu. Přidalo se celé nádvo-
ří...  Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

Součástí trhů bude jarmark tradičních řemesel
Proslulé Hrnčířské trhy se konají 12. a 13. září v Berouně. Představí se na
nich stovky hrnčířů, keramiků i dalších řemeslníků z celé republiky i ze za-
hraničí. Pro návštěvníky trhů Muzeum Českého krasu připravilo jarmark
tradičních řemesel pod širým nebem v prostorách expozice Geopark Barran-
dien. Jarmark, který bude otevřen 12. 9. od 8 do 18.00 a 13. 9. od 9 do 17.00,
navodí  iluzi pracovišť dovedných mistrů hrnčířů, kovářů, dráteníků a dal-
ších, už téměř vymizelých řemesel. Doplňkem bude prodejní nabídka koření,
bižuterie, hraček, koláčů a dalších lahůdek. David PALIVEC, Beroun

Královny zpívaly na hradě
LIDÉ TLESKALI BASIKOVÉ, ŠPINAROVÉ, PILAROVÉ I DALŠÍM

Oboroh vystoupí v sále 
PŘEDSTAVÍ STAROZÁKONNÍ ŽALMY I JINÉ SKLADBY

Tipy NN
* Koncert k zahájení nového školní-
ho roku pořádá ZUŠ Řevnice 9. 9. od
18.00 v místním Zámečku.          (mif)
* Jana Vavřínková a Jana Vonáš-
ková-Nováková se v koncertu pro
housle a violu představí 10. 9. ve vel-
kém sále zámku Dobřichovice. Začá-
tek 18.30, vstupné 50 Kč. (vlc)
* Taneční párty se koná 11. 9. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Hrají
DJ Bunda a DJ Vóďa. (mif)
* Výstava Zkamenělé poklady je v
berounském Muzeu Českého krasu
přístupná do 13. 9. David PALIVEC
* Hudebně-zábavný pořad To
všechno odnes čas můžete navštívit
16. 9. od 19.00 v řevnickém Zámeč-
ku. Uslyšíte vyprávění o životě Wal-
demara Matušky, zajímavé historky i
jeho nejznámější hity. (lek)
* Kapely The Velvet Revolver Re-
vival a Mule (SRN) zahrají 18. 9. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 90 Kč. (mif)
* Koncert kapel Vosí hnízdo, Totální
nasazení a Wajgl můžete absolvovat
19. 9. od 20.30 v černošickém Clubu
Kino. Vstupné 99 Kč. (mif)
* Pohádku pro nejmenší děti Dva
kamarádi sehraje maňáskové divadlo
20. 9. od 15.00 v aule ZŠ Dobřicho-
vice. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Výstava k nedožitým stým naroze-
ninám sochaře Jindřicha Severy je do
27. 9. k vidění v Galerii Modrého do-
mečku Řevnice. V kavárně domečku
jsou do konce září vystaveny cestova-
telské fotografie z jižní Austrálie Ka-
teřiny a Petra Hosnedlových.      (šah)
* Výstava fotografií Petra Musila je
do konce září k vidění v prostorách
zámku Dobřichovice. (vlc)



Kuchaři budou čarovat se zvěřinou
Přípravy na třetí ročník kuchařské
soutěže Vaření se zámeckou paní jsou
v plném proudu. V areálu všeradické-
ho Zámečku toho bude 19. září spou-
stu k vidění i k ochutnávání. Čtyři

profesionální kuchaři pětihvězdičko-
vých hotelů se utkají o putovní pohár
M. D. Rettigové. Letos se předvedou
v přípravě zvěřinového menu - na vý-
běr mají z jeleního, mufloního, daň-

čího i kančího masa. Cateringová
společnost chystá překvapení v podo-
bě ochutnávky speciality z masa,
které bude hlavním soutěžním téma-
tem pro příští, čtvrtý ročník této sou-
těže. Na rožni se bude opékat prasát-
ko i muflon.
Vše bude dozorovat znalecká porota
v čele s bývalým hejtmanem Petrem
Bendlem. Po jeho boku měla used-
nout známá vyznavačka kuchařského
umění Naďa Konvalinková. Ta bohu-
žel musí odjet na Slovensko, tudíž
chceme oslovit Květu Fialovou. Sou-
těžit budou opět i laici - protože jsme
loni zjistili, že vdolečků může být
spousta druhů, i letos ponecháme
soutěžení ve vdolečcích. Malí i velcí
se utkají v rychlosti pojídání. K vý-
stavě tabulí přibude výstava ovoce
členů svazu zahrádkářů Všeradice.
Letos bude Všeradicemi projíždět
parní lokomotiva s paní Magdalenou
Dobromilou Rettigovou, která bude
svážet návštěvníky z okolí. Připrave-
na bude zábava pro děti, ale na své si
přijde opravdu každý. Nebudou chy-
bět stánky se starými řemesly, degus-
tace vína, pivní stánek a laskominy
připravené učni SOU v Berouně.
Programem bude provázet bavič
Mojmír Maděrič, jehož bude dopro-
vázet  staropražská kapela Třehusk a
country skupina Kapičky. Vystoupí i
taneční skupina Proměny. Vše by
měla natáčet TV Barrandov a dorazí i
reportéři České televize. 

Jana DOLANSKÁ, Vižina

18/2009

Mládež zanechá povalování na lavičce!
Prázdniny se s námi rozloučily příjemným let-
ním počasím a opět začal školní rok. Přesmě-
rování dětí z prázdninového režimu směrem k
plnění školních povinností se v mnohých rodi-
nách jistě neobešlo bez použití mírných donu-
covacích prostředků, alespoň ve formě zvýše-
ného hlasu. Žádám rodiče, aby se obrnili trpě-
livostí, - vzpomeňme na své mládí a svoji chuť-
začít se po prázdninách věnovat studiu. Jsem

přesvědčen, že se děti během krátké doby umoudří a školní do-
cházku zase zařadí mezi své neoddiskutovatelné povinnosti.   
Mládež bych chtěl upozornit na dodržování předepsaných pravi-
del a pořádku na dětském hřišti. Pokud budou k jeho využívání
přistupovat tak, jako posud, budeme nuceni zavést přísnější režim
jeho využívání. Opakuji, že lavičky se nebudou stěhovat a nebude
se zde kouřit, samozřejmostí je úklid nepořádku, který zde vypro-
dukují. Mládež také zanechá povalování na lavičce v autobusové
zastávce i jejího znečišťování nedopalky a prázdnými obaly.
Znovu žádám občany, aby k likvidaci domovního odpadu použí-
vali vlastní popelnice, nikoli veřejné odpadkové koše. Současně
upozorňuji nato, že ve IV. čtvrtletí bude zastupitelstvo vyhodno-
covat průběh nakládání s odpady v obci (likvidace fekálií, plastů
a domovního odpadu) a v případě nejasností budou občané vyzý-
váni k doložení likvidace vyprodukovaných odpadů.
Příjemné září! Bohumil STIBAL, starosta Všeradic
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V Malém Chlumci
smažili bramboráky
Čtvrtého ročníku smažení chlumec-
kých bramboráků se na konci prázd-
nin účastnilo dvanáct soutěžících a
osmdesát hostů. Porota vyhodnotila
jako nejchutnější bramborák Tomáše
Vojtěcha, který dostal putovní pohár.
Nejlepší opékač bramboráků Jiří Ra-
kovec vyhrál sud piva. Akce, jež trva-
la do ranních hodin, se zúčastněným
líbila a už se těší na další ročník.
Skupina Sešlost se znovu představí
21. 9. při posvícenské Pěkné hodince. 
Stanislav JEŽDÍK, Malý Chlumec

Ukradli náhrobní kámen
Osov - Krycí žulová deska zmizela z
hrobu na hřbitově v Osově.
Neznámý zloděj zcizil dva kusy leště-
né desky  v hodnotě  20 000 korun, v
době od 29. srpna do 1. září. K odvo-
zu bylo nutné využít auta.              (šm)

Rychtář vyrazil do rumunského Banátu
Všeradice – Do rumunského Banátu vyrazil starosta Všeradic
Bohumil Stibal. Zamířil do vesniček, kde žijí potomci Čechů.
„Rád bych v této oblasti navázal spolupráci. Všechny obce se za-
měřují na Německo nebo západní země, ale i Rumunsko už je čle-
nem Evropské unie,“ míní Stibal. Navíc se podle něj do Banátu v
minulosti přestěhovalo i mnoho lidí z Berounska.     (pš)

Obec vysází desítky
jeřabin, višní i hrušní
Všeradice – Tři čtvrtě milionu ko-
run z fondu ministerstva životního
prostředí získala obec Všeradice
na výsadbu nových alejí a sadu. 
„Stromy se budou sázet na osmi mís-
tech. Půjde o desítky stromů, jeřabi-
ny, hrušně, javory a višně, tedy o pů-
vodní dřeviny tohoto kraje,“ uvedl
starosta Bohumil Stibal s tím, že st-
romy by se měly začít sázet na pře-
lomu října a listopadu. Již dříve obec
obnovila kilometrovou alej.         (pš)

Poslední prázdninový víkend se ve Vižině konalo Loučení s prázdninami. Je
to jedna z akcí, která má již tradici a schází se na ní rok od roku víc lidí. Vše
začalo hrou o bonbóny, opékáním buřtíků a trdel na ohni, jež nám zpříjem-
ňovala hra na kytary a foukací harmoniku. Na oslavy se hodí ohňostroj, a
tak bylo k nebi vystřeleno pár rachejtlí. Pak už se začalo stmívat a některé
děti začaly mít obavy z noční hry. Jaké bylo překvapení, když v temném lese,
kudy byla trasa vyznačena červenými blikajícími světýlky, byli dva čerti u
ohně a  mastili karty. S každým prohodili pár slov o tom, jak už se těší na
prosinec. V létě čerty v lese nikdo nečekal, proto byli překvapeni i ti odrost-
lejší. Na konci stezky odvahy všichni dostali sladkou odměnu a šli si poma-
lu chystat tašku do školy. Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina 
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Již šesté Medové odpoledne se uskuteční 26. září
od 13,45 hodin ve Společenském domě v Zadní
Třebani. Letošní ročník se bude konat v duchu os-
lav 90. výročí vzniku Základní organizace Čes-
kého svazu včelařů Liteň a desetiletého působení
komorního souboru Harmonia Mozartiana
Pragensis.
Těmto jubileím je podřízen i připravovaný pro-
gram. Tradiční zahájení uvede šest kontrafagotis-
tů, následovat bude vystoupení Tančících babiček.
Jejich členkou je i devětasedmdesátiletá včelařka
Jarmila Efflerová působící ve včelařské organiza-
ci Liteň, která je názorným důkazem vitality vče-
lařů. Ústřední postavou letošní akce bude tajem-
ník Českého svazu včelařů Miloslav Peroutka,
příchozím zazpívá také KrisKrosKvintet, v jehož
podání uslyšíme řadu známých písní. Návštěvník,
který spočítá všechna slova s včelí tématikou, bu-
de sladce odměněn. 
V další části odpoledne se uskuteční ochutnávka a
prodej medu a možná i deseti druhů medoviny,
Zuzana Hanáková nabídne originální kosmetiku z
včelích produktů. Ludvík Čierťaský představí vý-
robu svíček z včelího vosku, šestnáctiletý Václav
Fait seznámí nevčelařící návštěvníky Medového
odpoledne se základními pomůckami včelaře při
vytáčení medu a vysvětlí postup při této činnosti.
Závěr odpoledne bude opět patřit souboru Har-
monia Mozartiana Pragensis, který zviditelní
výročí 250 let od narození skladatele Františka
Vincence Kramáře, posledního dvorního skladate-
le ve Vídni.                  Luboš FAIT, Zadní Třebaň

Na Medovém odpoledni zatančí babičky
ŠESTÝ ROČNÍK VČELAŘSKÉ AKCE NABÍDNE OCHUTNÁVKU MEDOVINY I BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM

Setkání historických vozidel značky
Aero pod názvem Aerojízda 2009 se
uskuteční 19. září na parkovišti u
Club Kina v Černošicích. 
Letos si připomínáme 80. výročí za-
hájení výroby automobilů v letecké
továrně Aero - 7.
května 1929 vyje-
la z bran první
Aero 500 s jedno-
válcovým moto-
rem o obsahu
500 ccm. V dal-
ších letech se
zvyšoval počet
válců i obsah
motoru:  Aero 662 - »Malý vůz pro
velké cesty«, Aero 1000 - »,Silniční
štika« , všechny pod lidovým označe-
ním »Aero cililink« pro typické cin-
kání jejich startéru. Poté se zvětšila i
karosérie u typu Aero 30 – »Rychlý
vůz pro velké cesty«, u kterého továr-
na Aero jako jedna z prvních přišla s
pohonem předních kol. Vrcholem

značky, a bohužel i její labutí písní ve
výrobě automobilů, se stala Aero 50 s
dvoulitrovým čtyřválcovým motorem. 
V roce 1930 byl založen  Aero Car
Club Praha, který začal pořádat set-
kání majitelů Aerovek a také popu-

lární závody na
okruzích a dálko-
vé jízdy. Po roce
1989 se členové
klubu účastní i
setkání v Němec-
ku, Rakousku,
Holandsku či
Švýcarsku a to,
jak je u aerovká-

řů dobrým zvykem, po vlastní ose.
Navázali tak na tradici dálkových
jízd z 30. let.
Všechny tyto typy i další značky čes-
koslovenských i zahraničních auto-
mobilek 1. republiky budou k vidění
19. 9. na parkovišti u Club Kina mezi
9.00 a 10.30 i mezi 13.30 a 17.00.      

Jindřich ŠLESINGER, Praha   

Máte někdy pocit, že vám vlastní děti
přerůstají přes hlavu? Možná je to
tím, že se nudí. Jenže vám už dochá-
zí nápady, jak své ratolesti zabavit.
Proto přicházíme s řešením, které
každá maminka, tatínek nebo i pra-
rodiče uvítají - 20. září pro vás v
Letech otevíráme Rodinné centrum
Leťánek.
Zahájení se uskuteční od 9.00 hodin
v sále U Kafků, celý den pak budete
moci soutěžit a bavit se také u soko-
lovny. Leťánek přichází s nabídkou
různých kurzů pro malé a starší děti,
těhotné ženy, rodiče, ale i prarodiče.
„Tímto se chceme odlišit od ostat-
ních rodinných center, které se větši-
nou specializují jen na rodiče s dět-
mi, ale seniory opomíjí,“ říká jedna
ze zakladatelek Leťánku Markéta
Květoňová. Pravidelné kurzy (např.
tvořivé dílny, dramatický kroužek,
jóga pro děti, nebo jízda na koni)
budou přispívat k rozvoji a odpočin-

ku dětí. Leťánek nabízí také kurzy
pro dospělé, třeba hru na klavír či
kytaru, kreslení, keramiku nebo
powerjógu.
Pro zájemce budeme mít otevřeno od
úterý do čtvrtka v sále U Kafků v
Letech, k dispozici máme i prostory
místní sokolovny a knihovny. Více
informací naleznete na www.leta-
nek.cz.           Renata SLAVÍČKOVÁ,

Rodinné centrum Leťánek, Lety

V Letech otevřou Leťánka 
NOVÉ CENTRUM CHCE OSLOVIT DĚTI, RODIČE I SENIORY

Není to tak dávno, kdy v Našich no-
vinách vyšel článek, ve kterém jsme
prosili  o konkrétní pomoc pro malé-
ho Jonáše Paška z Hlásné Třebaně.
Když jsem v neděli mluvila s jeho
maminkou, nadšeně mi vyprávěla o
tom, jak vlastně sbírka vznikla. Na
počátku akce stály čtyři dobré duše:
Monika Štíbrová, Šárka Černá, Da-
rina Kandračová a Hanka Dohna-
lová. Nebýt jich, asi by to Jonášek ve
škole neměl tak jednoduché.
Maminka  malého Jonáše také s up-
římnou vděčností vzpomínala na svi-
nařskou školku, paní ředitelku, stej-
ně jako na ostatní učitelky. Jonáš
tam byl štastný, měl to rád a děti mě-
ly rády jeho.  Je vidět, že kde je dob-

rá vůle a bohulibý úmysl, nic není
nemožné. Vše je v lidech. Věta , která
je zmámá nám všem. I já se o její
pravdivosti přesvědčila, když jsem
před časem ve schránce našla obál-
ku s penězi, na které bylo napsáno
Pro Jonáše. Bez podpisu, bez nároku
na díky. Takových lidí chodí i k Paš-
kům více, prostě chtějí pomoci.  
Svět je dnes zaměřem na uspokojo-
vání každodenních a nevýznamných
potřeb. Reklama člověka neustále
nutí, aby měl pocit, že mu něco chy-
bí, a tak se možná celý život honíme
za něčím, co už  možná dávno máme.
K tomu, abychom byli spokojení,
vlastně ani nepotřebujeme kromě
někoho blízkého, zdravého jídla, st-

řechy nad hlavou, možnosti se volně
pohybovat a demokratických svobod,
mnoho. Problém je ale v tom, že se
objevují stále nové hračky, za které
rádi platíme mnoha vzácnými roky
svého života, přestože jich máme tak
málo. 
Na začátku září bylo na kontě veřej-
né sbírky pro Jonáška necelých
80.000 Kč. Svědčí to o mnohém - tře-
ba o tom, že je mezi námi dost lidí,
kterým osud druhých není lhostejný,
kteří chtějí pomáhat. Kteří nežijí jen
v ulitě vlastních životů, mají srdce do
široka otevřené druhým. Neboť, co
do světa vyzařujeme, to se k nám
vrací.            Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

VYTÁČENÍ MEDU.  Šestnáctiletý včelař Václav Fait seznámí návštěvníky Medového odpoledne se zá-
kladními pomůckami včelaře a popíše postup při vytáčení medu. Foto ARCHIV

Na počátku byly čtyři dobré duše
VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO JONÁŠE: SEŠLO SE UŽ OSMDESÁT TISÍC KORUN!

Olympiáda: Závody,
terapie, jóga…
Bohatý program nabízí Leťánko-
va olympiáda, která se koná 20.
září v Letech. Na co se, kromě ji-
ného, můžete těšit?
9.00 - Registrace účastníků (Sál u
Kafků)
10.00 - Závod odstrkovadel, moto-
rek a kol (Sokol Lety)
10.00–16.30
- Tvořivé dílny (Sál u Kafků):
Kreslení pastelkami, Malování prs-
tovými barvami, Hra s keramickou
hlínou, Sestavování puzzle a origa-
my, Výroba korálků z časopisů…
- Sportovní disciplíny (Sokol Lety)
- Malování na obličej (Sál u Kafků i
Sokol Lety)
- Ukázka reflexní terapie (Sokol Lety)
10.00 - Jóga pro maminky (Sokol
Lety)
11.00-16.30 - Projížďky na koních
11.30 - Jóga pro děti (Sál u Kafků)
14.30 - Dospělácká pohádka Ivana
Mládka
15.00 - Orientální tance (Sokol Lety)
15.30 - Běh v pytlích  (Sokol Lety)
17.00 - Vyhlášení vítězů a předání
cen (Sál u Kafků)
17.30 - Vystoupení orientální taneč-
nice (Sál u Kafků)
18.00 - Koncert rockové kapely
80:20 (Sál u Kafků)

Do Černošic se sjedou aerovky
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Do Anglie Třebaňanka tentokrát nejela 
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na pražském Hlavním nádraží bylo
první zářijový den dopoledne oprav-
du rušno - hemžilo se to tu pamětní-

ky i politiky. Me-
zi všemi se vyjí-
mala jedna žena
- Barbara Win-
ton, dcera Sira
Nicholase.
Osobním dopi-
sem projekt pod-
pořili britská
královna Alžběta

II. i bývalý prezident Václav Havel.
Před odjezdem byla také odhalena
socha Nicholase Wintona v životní
velikosti, znázorňující jej s dítětem v
náručí. 
„Sestra se byla na hlavním nádraží
podívat, prý to bylo krásné. Stejně
tak i večer před tím v Národním mu-
zeu, kde se sešli všichni ministři,“
uvedla Rytířová. Mrzelo ji, že kvůli
nemoci se slavnostního večera ne-
mohla zúčastnit. „Kdybych nebyla
nemocná, vypravila bych se tam. Ale
jízdu vlakem bych nezvládla,“ vys-
větlila, proč nabídku, aby si jízdu zo-
pakovala, odmítla. „Navíc v Anglii
už nikoho nemám. Všichni moji zná-
mí umřeli. Jsem teď poslední Češka,

která sloužila u britského letectva,“
uvedla žena, která se naposledy do
Anglie dostala v roce 1972.
Vlak projížděl na Plzeň kolem Be-
rounky. Na mnoha místech trať le-
movaly desítky novinářů. „Když
jsme tehdy se sestrou jely do Anglie,
bylo mi čtrnáct. Strýček v Anglii
pracoval jako stavební inženýr a tam
se o panu Wintonovi dozvěděl. Do
vlaku jsme se tak dostaly, aniž by-
chom byly na seznamech,“ uvedla
Rytířová. Jízda trvala třicet hodin.
„Maminka nám s sebou dala krásnou
vlněnou deku, na které jsme pak le-
žely na zemi. Pamatuji si, že vlak
měl dřevěná sedadla,“ vybavuje si

nyní čtyřiaosmdesátiletá žena. Se
svým zachráncem se pravidelně ví-
dá, naposledy předloni.
Čtyřdenní cesta vedla přes Německo
a Holandsko na londýnské nádraží
Liverpool Street Station, kde vyvr-
cholila setkáním se Sirem Nichola-
sem Wintonem. Paní Rytířová sledo-
vala cestu alespoň v televizi. „Pos-
louchám čtyřiadvacítku, všechno
tam je. Mám radši zprávy než nějaké
filmy,“ vysvětlila.
Rodiny zachráněných dětí mají nyní
více než 5 000 potomků. „I já mám
už tři vnoučata a jedno pravnouče,“
uvedla Rytířová, jež v minulosti pro
Naše noviny sepsala působivý seriál

o své práci v britských službách i ná-
sledné pomstě komunistických poh-
lavárů. Nicholas Winton o svém
skutku nikdy nikomu neřekl a udá-
lost rychle upadla v zapomnění. Až
jednou jeho manželka Greta při ná-
hodném úklidu půdy našla doku-
menty týkající se dětských vlako-
vých transportů. Spolu s historičkou
Elisabeth Maxwelovou zorganizova-
ly setkání Wintona se zachráněnými
dětmi v televizním pořadu BBC. To-
ho se zúčastnila i Věra Gissingová,
další z Wintonových dětí, kterou
jsme navštívili před čtrnácti lety pří-
mo v Anglii.           Pavla ŠVÉDOVÁ

Osmdesáté výročí založení oslavovala v sobotu 5. září Vlastenecko-dobro-
činná obec baráčníků v Řevnicích. Součástí celodenní slavnosti byl průvod
městem i sezení v Lidovém domě. Baráčníkům, které přišli pozdravit zás-
tupci jiných místních i přespolních spolků a řevnický starosta, zatančila sku-
pina Proměny, zahrály Notičky, dechovka Plzeňská 12 i staropražská kape-
la Třehusk. (mif) Foto Petra HUMLOVÁ

Dle paragrafu…
S MOTORKOU ODJEL ZLODĚJ.
Motocykl zn. Suzuki DR-Z400 odci-
zil kdosi v noci 30. 8. z oplocené  za-
hrady rekreačního domu v Hlásné
Třebani. K motorce s SPZ 5A1 201
sebral poberta i dvě náhradní kola.
Škoda činí 170 000 korun.            (šm)
ZNIČENÁ OMÍTKA. Fasádu domu
v Řevnicích postříkal černým a stří-
brným sprejem neznámý vandal 30.
8. v noci.  Nakreslil ornament  veliký
150x70 centimetrů, čímž způsobil
majiteli domu škodu 2 000 Kč.     (vš)
UKRADL KOLA. Z vozu Renault
Kangoo, který stál u rekreačního
domku v obci Rovina, kdosi přes noc
30. srpna odmontoval všechna kola.
Při manipulaci poškodil i prahy vozu.
Majitel má škodu 19 000 Kč.       (šm)
PLZEŇANA CHYTILI. Muže s
bohatou trestnou minulostí, který se
vloupal 24. 8. do chaty v obci Mořina
a později se v další chatě v Zadní
Třebani pořádně prospal, chytili karl-
štejnští policisté. Plzeňan teď čeká na
nástup výkonu trestu. (šm)
UKRADENÁ KABELKA. Třiatři-
cetiletá cizinka nechala 21. 8. kabel-
ku bez dozoru v autě zaparkovaném v
Černošicích. Žena od auta odešla ko-
lem 21.00 a vrátila se půl hodiny před
půlnocí. Našla rozbité okno a ve voze
chyběla kabelka s penězi, doklady a
mobilem. Hodnota ukradených věcí a
škoda na zničeném skle byly vyčísle-
ny na 10 000 Kč. (vš)

Z našeho kraje...
* Hlásnotřebaňský radní Jiří Krejčí
odstoupil na vlastní žádost ze zastu-
pitelstva. Podle svého písemného vy-
jádření se nemohl dál podílet na říze-
ní obce, protože se přestal shodoval s
názory ostatních. Novým členem zas-
tupitelstva se stal první náhradník z
kandidátky ing. Karel Čech. (šm)
* Veřejná prezentace záměru opti-
malizace trati Praha - Řevnice se v
Clubu Kino Černošice koná 14. 9. od
18.00. Michal STREJČEK
* Přednáška s názvem Co je to ast-
ronomie? se uskuteční 15. 9. od
19.00 v Muzeu Českého krasu Be-
roun. Návštěvníci se dozvědí vše
podstatné, co se týká astronomie jako
vědy o vesmíru. Po skončení před-
nášky je připraveno pozorování noční
oblohy dalekohledy z Plzeňské brá-
ny. David PALIVEC
* Výhercem soutěže z minulého čís-
la NN se stal Jiří Ševčík z Kladna.
Správně odpověděl, že bránovský
převozník, o němž ve svých knihách
píše Ota Pavel, se jmenoval Karel
Prošek. Dostane od nás DVD o hra-
du Křivoklát. (mif)

Karlštejn - Naštěstí jen oděrkami skončil 26. 8.
hrozivě vypadající karambol dvou aut poblíž
restaurace Pod Dračí skálou v Karlštejně. 
Dodávkový renault jel od Mořiny a na svažujícím
se úseku silnice lehce  »škrtnul« o terénní nissan,
jedoucí v opačném směru. Náraz však vychýlil te-
rénní automobil natolik, že najel do betonové zíd-
ky, odrazil se od ní a přistál na střeše. V nissanu
byl jen řidič, v dodávce 4 dospělí a roční dítě. Zra-
nil se naštěstí jen jeden dospělý. Řidička renaultu
po nehodě hovořila o poruše brzdového systému,

přičemž po střetu se jí podařilo zastavit až brzdě-
ním motoru, kdy v šedesátikilometrové rychlosti
zařadila první rychlostní stupeň. Tím sice zničila
motor, ale zachránila posádku svého vozu od dal-
šího nárazu. Větší škoda vznikla zřejmě na nissa-
nu, kterému hasiči museli na kola pomoci za pou-
žití lana z navijáku. Nebýt zúžení uměle vytvoře-
ného pomocí panelů, automobily by se vedle sebe
vešly, ale konec dodávky by byl kvůli poruše brzd
i tak nejistý. Vilém ŠEDIVÝ

Nissan po »škrtnutí« přistál na střeše
HROZIVĚ VYPADAJÍCÍ KARAMBOL SKONČIL JEN LEHKÝMI ODĚRKAMI

Ve Třebani ukradli dvě kola za sedmdesát tisíc
Zadní Třebaň - Z garáže rodinného domu v Zadní Třebani ukradl v noci
z 26. na 27. srpna neznámý zloděj pánské kolo Merida v ceně 55 000
korun. 
Násilím vnikl do oploceného objektu, a poté do uzamčené garáže. Jiné kolo
neznámý darebák ukradl v zadnotřebaňském kempu 22. srpna časně ráno. „U
chaty odstranil zajišťující zámek pánského horského  kola a následně je odci-
zil,“ uvedla mluvčí berounské policie Lenka Uriánková. Pachatel majiteli
způsobil škodu 15 000 korun. (šm, pš)

Mladému řidiči policisté
naměřili skoro dvě promile
Dobřichovice - Dechovou zkouškou na alkohol
neprošel třiadvacetiletý řidič motocyklu Korado,
kterého policisté kontrolovali v ulici Fügnerova v
Dobřichovicích 29. srpna před půlnocí. 
Řevničtí policisté zkontrolovali mladíkovy dokla-
dy a změřili mu dech digitálním přístrojem, který
naměřil 1,74 promile alkoholu. Policisté řidiči za-
kázali další jízdu, zadrželi mu řidičský průkaz a
sdělili mu podezření ze spáchání trestného činu
Ohrožení pod vlivem návykové látky. (vš)

Řevničtí hlídali dvacet tisíc diváků koncertu
Řevnice, Praha – Kultovní britská skupina Radiohead koncertovala na
konci srpna v Praze. Asi 20 tisíc jejích posluchačů hlídala po zdravot-
nické stránce řevnická záchranná služba. 
Ta byla na koncertě s dvěma sanitními vozy a speciálním záchranářským au-
tobusem. „Ošetřili jsme 86 pacientů, z toho bylo hodně vymknutých kotní-
ků kvůli nerovnému terénu, kolapsové stavy a také poštípání hmyzem, hlav-
ně vosami,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. (lup)

Baráčníci slavili osmdesáté výročí založení

Vosy zlikvidovali,
sršáně nechali jiným
Karlštejn, Lety - Žádost o odstra-
nění hnízda sršňů na hradě Karlš-
tejn dostali řevničtí hasiči 18. 8.
Zaměstnancům hradu však pomoci
nemohli. Kromě toho, že se hnízdo
nenacházelo v místě, kudy prochá-
zejí turisté, nebyl k sršňům dostateč-
ný přístup. Prostor, kde se zabydleli,
se totiž nacházel na půdě v hradní
zdi, takže museli odstranění hnízda
přenechat deratizační firmě.
Zato o dva dny později hasiči svou
speciální techniku proti hmyzu pou-
žili, a to v objektu dětského domova
v Letech. Tentokrát se jednalo o vosí
hnízdo na okenní římse ve výšce pěti
metrů. Trojice řevnických hasičů ze
stanice zlikvidovala roj pomocí na-
stavovacího žebříku a benzinového
odsavače hmyzu.  (vš)

Margita Rytířová.
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Fejeton: Podpisový vz(d)or
Na poště v přízemí beru doporučené psaní, které bez problémů stvr-
zuji jménem a stoupám do místnosti spořivých. Schody jako by ukuso-
valy z koláče intelektu. (Vinou zvýšené teploty či neklidem nějakého
vyššího řádu?)
„Je třeba si u nás uložit nový podpisový vzor!“ šeptá paní a servíruje
formulář smlouvy s místem pro ustájení jediného exempláře. Lekám se
časové tísně. Podpis se stal rutinou, teď by však ledabylost měla jít
stranou. Zvěčnění se musí předcházet duševní inventura. Od dob gra-
motnosti jsem-li uvnitř na hniličku, volím počáteční písmena kulatá,
ve chvílích drsňáctví stroze kolmá. Proto navrhuji: „Můžu dva?“ žena
za sklem vrtí hlavou.
„Dělejte!“ slyším pobízení, pohledem se přidává i spoluvyplňovatel-
ka. Ale copak se mohu zachovat jidášsky k některé z půlek vnitra, jest-
liže vyrůstala jako ústrojná dvojčata?
Tlak, sauna a nervy vykonávají své - kapka za kapkou padají na lís-
tek. Takto si ve zmenšeném měřítku představuji při bombardování ko-
bercový nálet. Království za nosočistoplenu!
Doma si zhotovuji tahák vzorového hieroglyfu.
Jeden tropický den se do ústavu vracím. Na schodišti si ještě za stu-
dena  motákem osvěžuji tvar velkých liter. Pane Pavlovove, smekám
před vámi, reflex funguje: první dotek kliky dveří vedoucích do pře-
pážkových pekel - a slané krůpěje raší na čele, za ušima, aby se na kr-
ku spojily v  rozvodně... rozpotovanou řeku.
Zanedlouho pracovnice posouvá vypsaný lístek na můj břeh. Zbývá
umístit podpis. Díky lístečkové nápovědě žádná věda! Cítím se jako
hráč, který v ruletě  vsadil vše na černou a ví, že uhodne. 
„Prosím vás, tak jste se ale na podpisovém vzoru nepodepsal!“ 
Podepsal nepodepsal, zato na mě se podepsala nervozita. Vykouří-li
se z paměti heslo vkladní knížky, mají úřednice klienta šikovně naťu-
kávat, ovšem zmocní se z moci úřední  mé pravice, aby mi připodob-
nily osudové klikyháky? Nic snadného podepisovat se předpisově: obě
káčka jsem sice vyvedl jako vysoustružená, jenže prvně jméno a pak
příjmení! Sebevědomí se mění v blátivou břečku. Poulím bulvy na ná-
hradní papírový blanket. Ruka se třese, uf, uf, povedlo se! 
S drobnými mizím od pokladen. Změřit mi mensáci IQ, asi by se do-
mnívali, že použili vadný test. Dal by se omluvit takový (mo)mentální
propad? Těsně před  zkouškou jsem přece absolvoval těžký překážko-
vý přepážkový běh...!    Kamil KOVÁŘ, Klimkovice
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Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic se s kon-
cem prázdnin vrátila z téměř dvoutýdenního sou-
středění v Krkonoších. Stejně jako uplynulé dva
roky děti pobývaly v Dolním Dvoře u Vrchlabí.
„Letošní soustředění patřilo mezi jedno z nejzda-
řilejších v notičkovské historii, a to zejména kvůli
bezvadnému kolektivu dětí a vedoucích, kteří se
na něm sešli. Když funguje parta, je to bezvadný
základ pro to, aby se na soustředění udělal velký
kus práce a aby z něj všichni odjížděli s pocitem,
že společně prožité dny nebyly marné,“ řekla
vedoucí Malých Notiček Pavla Petrová. 
Notičky na soustředění od 18. do 29. srpna zkou-
šely především myslivecké písně na nové cédéč-
ko, ale také nové koledy v úpravě trumpetisty Saši
Skutila, který se na soubor přijel podívat stejně

jako řada bývalých Notiček a příznivců souboru.
„Ti nás přijeli nejen potěšit, ale okamžitě také
nastoupili do role učitelů, pomocníků či opatrov-
níků,“ dodala vedoucí souboru Lenka Kolářová.
Mezi zkouškami si děti našly prostor na výlety po
horách, olympiády, stavění bunkrů a bojovku. Tra-
diční noční můrou byla kontrola značně použitých
krojů. Hned druhý den soustředění se Notičky ta-
ké představily na Mezinárodním folklorním festi-
valu ve Vrchlabí v konkurenci souborů z České
republiky, Polska, Turecka či Chorvatska. 
„Notičkám dalo soustředění poctivý základ pro
další práci, na kterou v září opět naváží a kterou
zúročí při nadcházejících vystoupeních, při natá-
čení nového cédéčka a v neposlední řadě při vá-
nočních koncertech,“ uvedla Pavla Petrová, která
se na soustředění starala o nejmladší Notičku, te-
prve tříměsíčního syna Tomáška.
Hned v září začínají Notičkám perné dny. Po prv-
ním víkendu, kdy zahrály řevnickým Baráčníkům,
mají před sebou cestu na soutěž lidových muzik
do Brna. Na přelomu září a října se pak přesunou
do studia, aby natočily své čtvrté cédéčko.
„Budeme natáčet 18 přenádherných mysliveckých
písní, které pro nás upravil Josef Fiala a které se
všem dětem moc líbí,“ řekla Kolářová.

Notičky se také mohou těšit na další společný
vánoční koncert s cimbálovou muzikou Hradišťan
v pražském Rudolfinu.
„To je vždy velmi silný zážitek, ze kterého se těší-
me ještě dlouhou dobu,“ řekla Petrová.
Lenka Kolářová měla ovšem týden po tvrdé řeho-
li na soustředění trochu jiné priority: „Asi mi ne-
budete věřit, ale po náročném létě, soustředění a
nyní vlastně po přípravě CD se nejvíc těším na
podzimní prázdniny.“ Jan FLEMR, Řevnice

Notičky pilně zkoušely v Krkonoších
ŘEVNICKÁ DĚTSKÁ MUZIKA SE NA SOUSTŘEDĚNÍ PŘIPRAVOVALA NA NATÁČENÍ SVÉ ČTVRTÉ DESKY

Slavnostní zahájení nového školního
roku se konalo 1. 9. také v Zadní
Třebani. Ředitelka Božena Musilová
nechala dítka seřadit před školou po
třídách, pěkně je přivítala a popřála
jim úspěch ve školním roce. Pak si
všichni zazpívali písničku a poté se
už  mohly děti rozběhnout do tříd. I
rodiče byli přizváni, aby viděli zre-
konstruované toalety a upravenou jí-
delnu. Dvě z maminek – Blanka Ma-
říková-Hovorková a Šárka Sodom-
ková – za podpory ostatních rodičů i
sponzorů zvelebily jídelnu pro děti.
Nové stoly, židle, malba, závěsy..., to
vše bude školákům přispívat k jejich
dobrému stravování. Za pomoc ne-
zapomněl učitelský sbor těm, kteří
se na projektu podíleli,  poděkovat.
Nejen nové žáčky má mateřská škol-
ka v Zadní Třebani.  Mezi děti přišla
i nová učitelka Pavlína Neprašová.
Alence  Frychrichové, již nahradila,

náleží velké poděkování! Nezbývá
než popřát dětem  hodně úspěchů a
nám, rodičům, pevné nervy.

Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

Děti nejdřív zpívaly, pak se rozeběhly do tříd…

MALÍ MUZIKANTI. Notičky na soustředění v Krkonoších. Foto Jan FLEMR

Pošlete nám své veselé
fotografie z prázdnin!
Fotografovali jste letos na dovolené či na prázd-
ninách? Pošlete nám ten snímek či snímky, které
považujete za veselé či vtipné a my vás zařadí-
me do soutěže o nejvtipnější snímek z letošního
léta. Autor každé z otištěných fotek se může těšit
na stylový dárek, tři vítězná díla, jež vybere po-
rota, oceníme lahví vína, výpravnou knihou či
trikem NN. Fotografie se stručným popisem, co
je na nich zachyceno a kde byly pořízeny, může-
te posílat do konce září na adresu Našich novin
- Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, případně
na mailovou adresu frydl@dobnet.cz.
Autorkou dnešního snímku je Eva POUSTEC-
KÁ ze Zadní Třebaně. Opatřila ji tímto popis-
kem: Čivavy v klobouku, nový večerníček - zají-
ci skončili na pekáči!!! (mif)

Škola má nová okna
Liteň – V novém začali školní rok li-
teňští školáci. O prázdninách totiž
zdejší základní škola dostala nová
okna. „Nové jsou i podlahy v ředi-
telně, měnily se některé dveře,“ řek-
la zástupkyně ředitelky Ema Malá.
Další změny ve škole nastanou pro-
to, že do ní od září nastoupil posti-
žený žák. „Bude se dělat speciální
nájezd a rampa,“ uvedla Malá. Pe-
níze, čtyři miliony, získal městys z
krajského programu FROM. Do
školy letos v Litni nastoupilo méně
žáků než loni. „Třicet dětí vyšlo z
devátého ročníku, prvňáčků máme
pětadvacet,“ dodala Malá.          (pš)

NEJDŘÍV SE ZPÍVALO. Nový školní rok začal 1. 9. i v zadnotřebaňské
málotřídce. Před školou si nejdřív děti s učitelkami zazpívaly písničku. Do
školy letos přišlo čtrnáct prvňáčků. (lup) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Čestná občanka Černošic
dostala spolkový kříž
Dva roky poté, co bylo Katharine Holzheuer udě-
leno čestné občanství Černošic, byla oceněna ně-
meckým nejvyšším státním vyznamenáním Bun-
desverdienstkreuz (spolkový kříž za zásluhy) . Obě
vyznamenání získala za zásluhy v oblasti česko-
německých vztahů a literatury. Vystudovaná kni-
hovnice Holzheuer se věnovala hlavně německy
psané literatuře v českých zemích od roku 1900 a
propagaci české literatury v Německu. Aktivní je i
při organizování partnerství Černošic s němec-
kým Gerbrunem.     Pavel BLAŽENÍN, Černošice
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Slevy krásných 
nových kol 

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem platebních karet. 
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Řevnice, Opletalova 39
tel.: 257 720 835, mobil:736 144 902

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Všeradice »zničily« Karlštejn - 6:0
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE

SK ŘEVNICE
Divize A
Strakonice – Řevnice A 1:4
Branky: Bošanský
Průběh utkání ovlivnila 22. minuta.
Domácí kopali penaltu, ale řevnický
Rams ji zneškodnil. Střelecky dispo-
novaný Bošanský se poprvé trefil ve
45. minutě, když jeho centr skončil v
síti. To už hrály Řevnice bez vylou-
čeného Falouta. One man show pok-
račovala po změně stran. Bošanský
téměř z půlky hřiště domácího bran-
káře přehodil a po hodině hry se tre-
fil potřetí. Strakonicím se podařilo
snížit, ale v nastaveném čase pečetil
svůj hvězdný výkon Bošanský čtvr-
tou brankou. (mák)
Řevnice - Malše Roudné 1:0
Branka: Horkavý
Řevnice si na domácím hřišti poradi-
ly i s dalším divizním soupeřem.

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Čisovice B 1:1
Branka: Šaroun
Domácí museli lepit sestavu, protože
některé opory byly zraněny. Možná i
proto se v prvním poločase prosadili
hosté. Vyrovnané utkání ale skončilo
zaslouženou remízou. (mák)
Dobřichovice B - Řevnice B 0:4
Branky: Krejsa 3, Pitauer

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Králův Dvůr B - FK Lety 8:4
Branky: Friš, Rosenkranz, Jůna,
Jablonský
Domácí tým posílený šesti hráči z
kádru třetiligového áčka ukázal v
plné nahotě tragickou defenzívu Le-
tů. Králův Dvůr od začátku předvá-
děl fotbal plný rychlosti, narážeček,
jednoduchosti a střílel jeden gól za
druhým. Hosté stačili jen korigovat
hrozivé skóre. Jiří KÁRNÍK

SOKOL DOBŘICHOVICE
1. B třída krajské soutěže
SK Městečko – Dobřichovice 2:2
Góly: Krajči a Debnár 
Hosté si nejprve museli zvyknout, že
kombinace do šíře na nejužším fot-

balovém hřišti v republice není mož-
ná, a poté se přizpůsobit překopáva-
né domácích. Dobřichovice pak zís-
kaly mírnou převahu, ale první gól
padl do jejich sítě. Ve druhém polo-
čase měli techničtější hosté výraz-
nou převahu, po chybě v rozehrávce
však zvýšili domácí na 2:0. Tvrdě
hrající Městečko ale náskok neuháji-
lo. Nejprve z penalty snížil Krajčí,
krátce na to po několika skvostných
kličkách Debnár vyrovnal.     (oma)
Dobřichovice – SK Senomaty 4:2
Góly: Krajči 2, Chýle a Vršecký
Hosté se představili jako dobrý tým
praktikující rychlý fotbal. Jejich nej-
lepším hráčem byl vytáhlý Afričan
udivující technikou a přehledem. Na
domácí to však nestačilo. Zápas měli
pod konrolou a stříleli góly.   (oma)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A  - Újezd A 3:1
Branky: Jambor M. z penalty,
Jambor L., Bacílek
Po debaklu v Cerhovicích zvedlo
třebaňské áčko hlavu. Do vedení šli
domácí po přísné penaltě. Hosté úto-
čili, naštěstí měl svůj den gólman
Procházka. Vyrovnání se Újezd doč-
kal v úvodu druhé půle. Pak se trefil
Lukáš Jambor, a to snaživého soupe-
ře srazilo do kolen. V poslední minu-
tě pečetil výsledek navrátilec Bací-
lek. (mák)
Stašov A - OZT A 2:2
Branky: Pazdera, Osoba

IV. třída okresní soutěže
Všeradice B - OZT B 2:0

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn - Vysoký Újezd 3:1 
Branky: Vyterna, Soukup

DURISOL VŠERADICE
III. třída okresní soutěže
Tmaň - Všeradice 0:3 
Branky: Mackovič 2, Linhart 
Všeradice - Karlštejn 6:0
Branky: Mackovič 3, Linhart,
Kulhavý, Šebek
Za silného větru domácí přehráli
hosty zlepšenou hrou ve 2. poločase.
Potvrdili tak dobrý vstup do soutěže
- v dosud třech odehraných zápasech
neinkasovali branku a vstřelili jich
deset. Kateřina KÁCHOVÁ

Setkání majitelů starých mopedů se
konalo uplynulou sobotu ve Svina-
řích. Vrcholem akce byla motoshow
mistra Evropy v trialu Miroslava Li-
sého. Foto Petra HUMLOVÁ

Naše noviny - dvacátý ročník nezávislého
poberounského občasníku. Vychází kaž-

dých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing.
A. Tuček - čestný předseda in memoriam,
M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@centrum.cz, 606150928),
L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá
(721968046), V. Šedivý (vilem.sedivy@c-
mail.cz, tel. + fax 257720848), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz , 728003093),

rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz,
257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská

96). Jazyková lektorka E. Malá, tisk
Offsetpress Praha 4 - Modřany. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem
kultury ČR (MK ČR E 10532). 

Uzávěrka čísla 6. 9. 2009.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní

Třebaň:  Obchod Jednota, stánek 
na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem,

u Zámečku, u nádraží ČD, obchod U
Jelínků, nákupní středisko, cukrárna, dro-
gerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře:
Obchod;  Lety: Obecní úřad, supermarket

Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny,
Koloniál, benzina; Karlštejn: Obchod,
Koloniál, čerpací stanice, Infocentrum;

Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací
stanice Plynbouda, stánek u nádraží;

Černošice: Stánek u nádraží; M. Chlumec:
Obchod. E-mail: redakce@nasenoviny.net;

http://www.nasenoviny.net

Turnaj tenisových elévů vyhráli Tichý s Hájkem
V sobotu 5. 9. byl odehrán druhý turnaj tenisových elévů, tentokrát čtyřhry.
Opět za slušného zájmu účastníků, převážně házenkářů. Nejmladší byl tento-
krát Petr Veselý, nejstarší Rudla Zuska. Šestnáct hráčů bylo nalosováno do
dvojic a dvou skupin, kde se určilo pořadí pro nasazení do pavouka. Do finá-
le se probojovaly dvojice Zrostlík-Král a Tichý-Hájek ve zkrácené hře a lepší
šišku salámu získala Roman Tichý s Tomášem Hájkem mladším. Některé dvo-
jice se rozpadly, protože někam pospíchaly, jiné se zlepšovaly zápas od zápa-
su. Velkým soupeřem byl silný vítr, který nám nedal pokoj celý den, přesto byli
všichni spokojeni. Petr HOLÝ, Řevnice

Kdy a kde hrají příště
SK Řevnice - Divize A

12. 9. 10:15 Hořovicko - Řevnice         
19. 9. 10:15 Řevnice - Třeboň   

FK LETY - Krajská I. B třída
12. 9. 10:15 Spartak Žebrák - Lety

20. 9. 16:30 Lety - Mutějovice

OZT A - Okresní přebor Beroun
12. 9. 17:00 OZT A  -  ČL-U Beroun B 

19. 9. 16:30 Tlustice – OZT A

Řevnice B - Okresní IV. třída 
13. 9. 17:00 Řevnice  - Kazín B 

19. 9. 16:30 Třebotov - Řevnice B 

OZT B - Okresní IV. třída
13. 9. 17:00 OZT B - Stašov B 

20. 9. 16:30 Zdejcina -  OZT B 

Do Černošic přijely stovky »inlinistů«

Sport po okolí
ŘEVNICE. V úvodním zápase II.
ligy řevničtí »národní« házenkáři na
domácím hřišti podlehli mladíkům
ze Žatce17:18 (7:8). Posledních 15
minut zápasu dohrávali bez branká-
ře. František ZAVADIL
HLÁSNÁ TŘEBAŇ. Hlásnotřebaň-
ská tělocvična je dočasně uzavřena -
místní sokolové rekonstruují topení.
Veškerá cvičení proto začnou až v
říjnu. (šm)
ČERNOŠICE. Černošické sokolení
se koná 19.  i 20. 9., vždy od 9.00 do
18.00. Sportovní program pro celou
rodinu je připraven v areálu zdejšího
Clubu Kino.     Michal STREJČEK
DOBŘICHOVICE. Orientační  vý-
šlap, výlet nebo výběh po brdských
hvozdech můžete absolvovat 20. 9.
Start je mezi 10.00 a 11.00 u závory
v Brunšově na konci ulice K Dubu.

VLAĎKA CVRČKOVÁ

Závody v inline bruslení se konaly 5. 9. v Černošicích. Zúčastnilo se jich
320 sportovců. Úvodem startovala dětská kategorie, na níž navázala ča-
sovka Černošické míle. Tu zajel nejrychleji Jaroslav Zíka. Na hromadný
start hlavního závodu Černošické desetimíle se postavilo 107 závodníků.
Nejvíce se dařilo patnáctiletému Adamu Adltovi ze Žďáru nad Sázavou. Do
Černošic dorazila i známá lyžařka Šárka Záhrobská. „Přijela jsem po-
vzbudit malé závodníky,“ řekla během své autogramiády. „Inliny patří k
mé přípravě na sezonu. I když já bruslím navíc ještě s holemi,“ dodala. Pro
osmnáct účastníků skončily závody na rychlé a členité trati předčasně.
„Ošetřili jsme nějaké odřeniny, vykloubený malíček, jeden z jezdců dokon-
ce čelně naboural do naší sanitky,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bu-
líček. Pavel BLAŽENÍN, (lup)   Foto ARCHIV

Dobřichovičáci polkli mlsnou slinu a šli domů…
Mnozí fanoušci z Dobřichovic zamířili na konci prázdnin do sousedních
Letů, kde se konalo fotbalové střetnutí odvěkých rivalů. Natěšených diváků
se sešlo šest set, hrála hudba, klobásy voněly i piva bylo dost. Domácí pořa-
datelé se činili, jak mohli... Diváci se ale bavili nejen napínavým dějem na
hřišti. Zlatým hřebem mělo být losování bohaté tomboly. Dobřichovičtí vti-
pálkové žertovali, že o výhercích je dávno rozhodnuto a hlavní cenu, pra-
sátko, vyhraje některý domácí funkcionář. Když začalo losování, bylo sku-
tečně veselo. Každé číslo vyvolalo další gejzír smíchu a vtípků, až došlo na
hlavní cenu. Co čert nechtěl, výherce D. K. je členem dobřichovického oddí-
lu kopané! Další děj připomínal film Miloše Formana. Prase nebylo, prý
bude dodáno později. Dobřichovičáci polkli mlsnou slinu a šli domů. Uply-
nul týden, ale nikdo se neozval. Příště budou třeba v Letech losovat o pra-
sátka dvě, kdo ví, třeba jsou putovní.         Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice


