
Posunutí voleb nikomu nevadí
VZKAZ STAROSTY DOBŘICHOVIC POLITIKŮM: BĚŽTE DO PRACOVNÍHO PROCESU!

Mrtvý v lomu: Byla to vražda?
Mořina – Nebezpečný lom Velká Amerika u
Mořiny si letos vybral první oběť. Ve středu
večer tu náhodný chodec na dně objevil nehyb-
né tělo. 
„Jednalo se o devětatřicetiletého muže,“ uvedla be-
rounská policejní mluvčí Marcela Pučelíková. Ješ-
tě koncem týdne policie neměla jasno, zda šlo o
nešťastnou náhodu, sebevraždu či dokonce trestný
čin. „Zatím jsme nevyloučili žádnou z verzí,“ sdě-
lila Pučelíková. Na místě zasahovali kromě poli-
cistů i záchranáři a hasiči. Právě ti se museli k ne-
hybnému tělu složitě dostávat. „Členové lezeckých
skupin vystrojili lanovou cestu z předělu mezi lo-
my Velká Amerika a Mexiko a následně dva slani-
li asi 45 metrů k tělu, které se nacházelo v suťoviš-
ti u vodní hladiny,“ popsal berounský komisař To-
máš Hradil. „Na gumovém člunu byl k tělu přepra-
ven lékař, který konstatoval smrt, a příslušníci kri-
minální policie,“ dodal Hradil. Podle něj je to letos
zatím první zásah v lomu. (pš)

Poberouní – Posunutí parlamentních voleb na
příští rok většině starostů obcí z dolního Po-
berouní nevadí. Naopak, někteří tvrdí, že úřed-
nickou vládu Jana Fischera považují za nejlep-
ší v poslední době.
„Posunutí voleb nepovažuji za problém. Nakonec

by se volby nejspíš konaly v řádném termínu a
úřednická vláda může provést nutné kroky, do kte-
rých se nechce žádné politické reprezentaci,“ řekl
řevnický starosta Miroslav Cvanciger. 
Podobně smýšlí i jeho kolega z Dobřichovic Mi-
chael Pánek. Podle něj by dokonce ideálním řeše-
ním bylo, kdyby Fischerův kabinet mohl vládnout
čtyři roky. „Jeví se mi totiž ze všech variant jako
nejsympatičtější vláda,“ uvedl Pánek a ostatním
politikům vzkázal: „Jsou mezi vámi takoví, kteří
by měli odejít do pracovního procesu a vyzkoušet
si skutečnou práci!“ 
Pánek přiznává, že pokud se volby na jaře usku-
teční, bude jeho volba opravdu složitá. „Z těch st-
ran, které jsou nyní k dispozici se mi opravdu špat-
ně vybírá,“ řekl.
Podporu Fischerově vládě vyslovil i starosta Svi-
nař Vladimír Roztočil. „Je to vláda natolik schop-
ných odborníků, že by se neměla nechat ovlivňovat
a zpronevěřit mandátu. Souhlasím, že by měla
zemi vést až do konečného řešení,“ uvedl Roztočil.
(Dokončení na straně 7) Pavla ŠVÉDOVÁ

22. září 2009 - 19 (503) 7 Kč

Pára dorazila s předstihem

Potřetí a naposledy se letos rozjela uplynulou so-
botu parní souprava z Lochovic do Zadní Tře-
baně a zpět. Její jízdu si nenechalo ujít několik
desítek nadšenců. Letuška Simona Eisová dorazi-
la jen pár hodin poté, co přilétla z Amsterodamu.
Její kamarád Pavel z Ostravska si s sebou vzal
klarinet, aby mohl hrát s kapelou Třehusk. Páru
cestou zdravili cyklisté, pěšáci i lidé z aut, trať
lemovali nadšení fotografové. Vlak uháněl o sto
šest, takže do Zadní Třebaně dorazil dokonce s
předstihem.             Text a foto Pavla ŠVÉDOVÁ

Řidiče s policisty kontroloval
automobilový závodník Janiš
Mníšek pod Brdy - Nestává se běžně, aby řidiče
kontroloval kromě policistů také jeden z nejlepších
českých automobilových závodníků. V Mníšku pod
Brdy tomu tak ale v pondělí 21. září bylo. 
Řidiče zastavoval s policisty a školáky závodník
Erik Janiš, který jezdí seriál International Formu-
la Master. Projíždějící řidiče zkoušel z pravidel
silničního provozu. Jednalo se o preventivní a do-
pravně výchovný projekt Policie ČR a České po-
jišťovny Jezdíme s úsměvem. Letos se v kraji koná
už čtvrtý ročník.  (pš)

VAŘILI S RETTIGOVOU. Třetí ročník kuchařské
soutěže O putovní pohár M. D. Rettigové se uply-
nulou sobotu konal ve Všeradicích. Kromě umění
mistrů kuchařů z pětihvězdičkových hotelů mohli
návštěvníci - a sešlo se jich tu několik stovek -
obdivovat i bohatý doprovodný program. O vítězi
rozhodla porota v čele se známým moderátorem
Petrem Novotným. (mif) Foto Petra HUMLOVÁ

»Noční můra řidičů«, přejezd v Řevnicích, se dočkal opravy
Řevnice – Noční můra řidičů projíždějících dolním Poberouním. Tak by se dal označit řevnický
železniční přejezd ve směru na Prahu. Závory jsou většinou dole a když je přejezd výjimečně otev-
řen, obávají se řidiči při přejezdu o svá auta. Přejezd je totiž v katastrofálním stavu. Teď by se to
mělo změnit. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) rozhodla o jeho opravě.
Práce měly začít v sobotu 19. září. Od té doby je také přejezd pro veškerou dopravu i chodce uzavřen.
Oficiální objížďka je vedena obousměrně ze Řevnic, přes Skalku a Řitku, dále na Dobřichovice a Prahu.
Pěší by měli využít podchodu na nádraží. Oprava přejezdu zkomplikuje i autobusovou dopravu. Linka
311 je ve směru z Mořiny ukončena v ulici Rybní.  (Dokončení na straně 7) (pš)

Všeradičtí postaví hřiště pro seniory
Všeradice – Zatímco dětská hřiště se budují v mnoha
obcích, sportoviště pro seniory byste v Česku spočítali
na prstech jedné ruky. Jedno z mála má vyrůst  v are-
álu všeradického zámku.
„Sportoviště pro seniory bude součástí chystaného odpo-
činkového parku,“ uvedla za občanské sdružení Všeradova
země Veronika Červená. V parku by měl být k dispozici i
minigolf a hřiště pro děti. „Pokud víme, sportoviště pro
seniory je zatím jen jedno, někde na jihu Čech,“ řekl sta-
rosta Všeradic Bohumil Stibal. Jak by mělo sportoviště
vypadat? K dispozici tu budou žebřiny na protažení, u lavi-
ček budou vybudovány rotopedy i speciální kruhy pro pro-
tažení rukou. Na park, který má stát asi sedm milionů, chce
sdružení získat dotaci ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu. „Pokud peníze dostaneme, mohli bychom
areál příští rok na jaře otevřít,“ věří Stibal. (pš)

Pilarka má svoji
hvězdu. Pilarku

a další informace z našeho kraje
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Poberouní – Ještě týden máte mož-
nost navrhovat kandidáty na letoš-
ní Výroční cenu Našich novin - Ce-
nu Arnošta Tučka, nebo dát hlas
již navrženému. Poté vybere re-
dakční rada NN spolu s Akademií
laureátů deset finalistů. 
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 pro
turisty, 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

Školáci jsou spokojení
s toaletami, jídelnou i jídlem
Školní rok v zadnotřebaňské ZŠ a MŠ začal a dle
vyjádření dětí, kterých jsem se ptal, se jim líbí jak
zrekonstruované toalety, tak jídelna. Co je ale nej-
důležitější, i s jídlem jsou spokojené. S uvolněním
prostorů po masážích pí Andrové, která ukončila
činnost, budou reorganizovány prostory za kuchy-
ní. Stěhovat se bude hospodářka, dámská šatna,
samostatné místo získá pračka. Tím se využije vrá-
cený prostor a zázemí školky bude mít kultivova-
nější pracoviště.
Práce na projektu vod.+kanalizace pokračují. V
polovině listopadu bychom měli mít projektovou
dokumentaci pro přípravu výběrového řízení na
dodavatelskou firmu. Přibližně ve stejném období
podáme žádost o stavební povolení na I. etapu a
žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství. Minu-
lý týden se konalo jednání s firmou, která bude za-
jišťovat výběrové řízení.  Vše tedy zatím pokraču-
je dle plánu.
Připomínám sběr nebezpečného  a velkoobjemo-
vého odpadu  - sobota 26. 9. od 8 do 11.00 před
OÚ. Podrobnější informace jsou vyvěšeny na
sekadlech a www obce. Každou sobotu od 8 do 12
a od 13 do 16.00 se ve dvoře OÚ moštuje.
V sobotu 26. 9. od 13.30 se ve Společenském do-
mě  koná 6. ročník Medového odpoledne, kde se
dozvíte vše o včelách. Přeji hezký zbytek léta!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Týdny duševního zdraví jsou sé-
rií humanitárních akcí, která vr-
cholí 10.října, jež byl meziná-
rodní organizací World Federa-
tion for Mental Health vyhlášen
Světovým dnem pro duševní zd-
raví. Smyslem akcí je informo-
vat o problematice duševního
zdraví, mentální hygieně jako
prevenci duševního onemocnění
i o aktivitách organizací působí-
cích ve zdravotně sociální ob-
lasti. Akce přispívají ke zlepšení
postoje veřejnosti k duševně ne-
mocným a k větší toleranci.

Akce Modrého domečku Řev-
nice (www.os-naruc.cz):
1. - 29. října:  Výstava foto-
grafií Už 2 roky!
Atmosféru týdne duševního zd-
raví podtrhne retrospektivní vý-
stava fotografií z dvouleté exis-
tence Modrého domečku. Ve
světle svíček budete moci vde-
chovat  libé vůně, které vám po-

mohou zastavit se a zamyslet
nad vnitřním světem a pocity. 

1. října, 19.00: Vernisáž výs-
tavy akvarelových obrazů na
hedvábí od Alice Végrové
Tato výtvarnice a psychoterape-
utka je držitelkou ceny Franze
Kafky za uměleckou činnost a
přínos evropské kultuře. Věnuje
se i výkladům snů. Od roku
1974 vystavovala po celé repub-
lice i v Londýně, Barceloně a
Bayreuthu.

5. - 12. října: Dny otevřených
dveří v Modrém domečku
K umocnění pohody a uvolnění
bude v kavárně znít celý týden
esoterická a relaxační hudba.
Zájemci si mohou prohlédnout
prostory domečku i jeho zázemí. 

5. října, 18.00: Volná beseda s
psychoterapeutkou Karin Ře-
hákovou a psychiatričkou
Magdalenou Richterovou
Jak správně relaxovat? Jak

předcházet duševnímu vyčerpá-
ní? Syndrom vyhoření... Jak roz-
poznat symptomy duševních ne-
mocí? Kam se v takovém přípa-
dě obrátit a jak se zachovat ?
Každý účastník si na vlastní kůži
bude moci vyzkoušet blahodár-
né účinky relaxace i zážitkovou
hru, při které lépe pochopí poci-
ty duševně nemocných. Obdrží i
dárek od dětí ze stacionáře. 

Akce Stacionáře Dobřichovi-
ce, Pražská 345, 252 29 Dobři-
chovice:
5 - 10. října: Dny otevřených
dveří ve Stacionáři
Zaměstnanci i klienti provedou
zájemce stacionářem a seznámí
je s činností. Vhodná doba pro
návštěvu je od 9.00 do 15.00.
(Kromě úterního odpoledne -
děti jsou na hippoterapii.) 
Tak hlavně KLÍDEK a přijďte!

Šárka HAŠKOVÁ, občanské
sdružení Náruč, Řevnice

Cena NN: Poslední týden na nominace
DO KONCE ZÁŘÍ JEŠTĚ MŮŽETE NAVRHNOUT, KDO SI PODLE VÁS ZASLOUŽÍ VEŘEJNÉ OCENĚNÍ A ODMĚNU

Tak hlavně klídek a přijďte...!
V ŘEVNICÍCH I DOBŘICHOVICÍCH SE KONAJÍ AKCE K TÝDNU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

KDO TO BUDE? Jméno toho, kdo letos získá Cenu Našich novin, se dozvíte v listopadu.             Foto NN M. FRÝDL
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O Evě PILAROVÉ hudební kritici
čas od času píší jako o první dámě
české populární hudby. Je fakt, že
k nikomu jinému se tento čestný
titul nehodí lépe. »Pilarka«, spolu
s Karlem Gottem a Waldemarem
Matuškou, uhranula české publi-
kum už v 60. letech minulého sto-
letí. Od té doby z pomyslného mu-
zikantského Olympu nesestoupila.
A že je na něm pevně usazená prá-
vem i ve svých sedmdesáti letech,
hravě (pokolikáté už) dokázala na
nedávném »hvězdném« koncertu,
který hostil hrad Karlštejn. S Vě-
rou Špinarovou sklidily jedno-
značně největší ovace.
Na konci prázdnin jste absolvovala
Koncert královen na hradě Karlš-
tejně. Jaké to je být v roli královny a
na hradě k tomu?
Nestačila jsem na to myslet, zvlášť,
když jsem musela jít na jeviště pod-
zemní chodbou v dlouhé toaletě a na
vysokých podpatcích. Ale jinak to
byl  pro mě příjemný večer, mimo ji-
né  jsem zpívala s mladičkým, ale sk-
vělým Vojtou Dykem, že je »Nebez-
pečné dotýkat se hvězd«  a  dostala
jsem dodatečně k narozeninám ne-
skutečný dárek: certifikát  NASA, že
v souhvězdí Lyry byla po mě pojme-
nována hvězda – Pilarka.
V létě jste také slavila významné
životní jubileum. Jak jste si užila os-
lavy? Byly bouřlivé, jak se na sprá-
vnou Lvici sluší?
Oslavy byly skutečně bouřlivé, ale

jiné, než bývá zvykem. Třeba kon-
cert na hradě Houska,  Mezinárodní
jazzový festival v Dubé nebo  jazzo-
vý večer na Kladně. Nejbouřlivější
ale byla oslava v Trutnově na rocko-

vém Open Air festivalu, kde mladé
publikum zpívalo se mnou písničky
z 60. let. Po každé nastala  vřava  ja-
ko za totality, když naši hokejisté da-
li gól Rusům.  S vynikajícím zpěvá-
kem Matějem Ruppertem jsme zavz-
pomínali v duetech Láska nebeská a
Tam za vodou v rákosí na Waldema-
ra Matušku a pak mi přes 15.000 di-
váků i s Matějem  zazpívalo »Hodně
štěstí zdraví«. Ve finále mi  zaklada-
tel festivalu Martin Věchet udělil ti-
tul »Královna festivalu« a dokonce
došlo i na korunovaci. Trutnov pova-
žuji za svůj životní koncert.  
Stihla jste i dovolenou, nebo na ni
pro samé slavení nezbyl čas?
Dovolenou jsem neměla, ani o ni ne-
stojím. Byla jsem na chalupě, odkud
jsem vyjížděla »slavit«.
Projela jste půlku zeměkoule. Kam
byste se ještě chtěla podívat? Nebo

existuje místo, kam se ráda vracíte?
Je pravda, že jsem projela hezký kus
světa. Severní i Jižní Ameriku, Aust-
rálii, kus Afriky i Asie, skoro celou
Evropu… Ale nikdy jsem nebyla v
Římě. Tam bych se chtěla podívat a
doufám, že si to přání splním. Oblí-
bené místo, kam se ráda vracím? No
přece domov!
A co kraj právě kolem Karlštejna,
kolem řeky Berounky. Znáte to tu?
Kraj kolem Berounky mám ráda,  do
doby, než jsem si pořídila chalupu,
jezdívala  jsem se na Berounku kou-
pat. Často jezdím do Nižboru, na ná-
vštěvu kamaráda módního návrháře
Osmany Laffity, koupil tam bývalou
hvězdárnu. Je to úžasná romantika,
navíc můžu hladit obrovského sibiř-
ského tygra, který je neobyčejně mi-
lý a připadá mi ochočenější než náš
kocour. Miloslav FRÝDL

Poberouní - Tentokrát se při hle-
dání Události uplynulého dvaceti-
letí budeme věnovat roku 2004..
Zatímco začátek roku byl ve zname-
ní hrozících povodní - BEROUNKA
ZNOVU HROZILA (NN 1/2004),
létem se hnaly bouřky - BOUŘKA
VYVRACELA STROMY (NN
17/2004). Zadní Třebaň navštívili
přátelé z Německa - STEINEROTH-
ŠTÍ BYLI VE TŘEBANI SPOKO-
JENI (NN 21/2004) a poberounská
hudební skupina Třehusk vyrazila do
USA - TŘEHUSK DOBÝVÁ AME-
RIKU (NN 7/2004).  Padlo rozhod-
nutí o rozhledně - ROZHLEDNA
NAD ZADNÍ TŘEBANÍ NEVY-
ROSTE! (NN 20/2004). Polemiky se
vedly o stavu řevnického »Lesňáku«
po Řevu - TAK ODPORNÝ SVIN-
ČÍK UŽ JSEM DLOUHO NEVIDĚ-
LA! (NN 22/2004), o rozsáhlé vý-
stavbě na Halounech - VE SVINA-
ŘÍCH I HALOUNECH SE BUDE
MOHUTNĚ STAVĚT (NN

25/2004).  Voliči rozhodovali o pos-
lancích do EU a o složení krajských
zastupitelstev - VOLIČI SI U UREN

PLETLI OBÁLKY (NN 22/2004).
Mikroregion Horymír nechal vysta-
vět odpočivadla - HORYMÍR JEŠTĚ

DO VÁNOC POSTAVÍ NOVÁ OD-
POČÍVADLA (NN23/2004). NN os-
lavily 15 let - SAMETOVÉ REVO-
LUCI I NAŠIM NOVINÁM JE PAT-
NÁCT LET (NN 22/2004), uspořá-
daly koncert na pomník Karla Hašle-
ra - NA HAŠLERA SE VYBRALO
DVACET TISÍC! (NN 21/2004),
zorganizovaly jízdu parního vlaku -
OSLAVÁM LOKÁLKY VLÁDL
CÍSAŘ (NN VLAK/2004) a Výroční
cenu za rok 2004 dostal Jiří »Vitu-
cha« Vitouš - CENU NN ZÍSKAL
JIŘÍ VITOUŠ (NN 21/2004).
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 20.
narozenin nezávislého poberounské-
ho občasníku. Články naleznete na:
www.nasenoviny.net. Josef KOZÁK

»Pilarka« má svoji hvězdu. Pilarku
EVA PILAROVÁ OSLAVILA ŽIVOTNÍ JUBILEUM A NADCHLA PUBLIKUM NA HRADĚ KARLŠTEJNĚ

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

Eva PILAROVÁ, zpěvačka, herečka, spisovatelka
* narodila se ve znamení Lva, 9. srpna 1939 v Brně, je potřetí vdaná
* od dětství hrála na klavír, zpívala ve sboru
* na Vyšší hospodářské škole maturovala v roce 1958
* na brněnské Janáčkově akademii múzických umění začala studovat oper-
ní zpěv; po roce JAMU opustila a nastoupila do pražského divadla Semafor
* tvořila dlouholetou pěveckou dvojici s Waldemarem Matuškou, zpívala
také s Karlem Gottem, od roku 1965 je na volné noze
* vystupovala v muzikálech, hrála v několika filmech
* po roce 1989 napsala dvě autobiografické knihy a několik kuchařek
* získala ocenění na festivalech v Helsinkách, Berlíně, Sopotech… 
* čtyřikrát zvítězila v anketě Zlatý slavík (1964, 1965, 1967, 1971)
* získala dvě platinové a několik zlatých desek, je Zasloužilou umělkyní
* hity: Ach, ta láska nebeská, Tam za vodou v rákosí, Dotýkat se hvězd, Ma-
lé kotě, Co se ve městě povídá, Oliver Twist, Montyho čardáš… (mif)

V parním vlaku, který v roce 2004 vypravily Naše noviny, bylo k mání zvlášt-
ní vydání nezávislého poberounského občasníku.      Foto Bohumil KŘEČEK

JE NEBEZPEČNÉ… S Vojtěchem Dykem si Eva Pilarová na hradě Karlštejně zazpívala duet ve slavné písni Je
nebezpečné dotýkat se hvězd. Foto Michaela FEUEREISLOVÁ
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Pro dospělé burčák, pro děti cirkus
V KARLŠTEJNĚ SE KONÁ TRADIČNÍ VINOBRANÍ, V MOKROPSÍCH ZASE CHYSTAJÍ PIVNÍ SLAVNOSTI

Karlštejn, Černošice – Zatímco v
Karlštejně vzdají už nadcházející
víkend hold vínu, o pár týdnů poz-
ději poteče proudem pivo, tento-
krát v Černošicích.
Tradiční Karlštejnské vinobraní vy-
pukne v sobotu 26. 9. hned od kuro-
pění. Živo bude na nádvoří hradu, na
náměstí pod ním, u vinice i řeky.
Na nádvoří hradu se od desáté až do
příchodu průvodu představí středo-
věká hudba z Plzně, vystoupí kejklíř,
hudci, sličné břišní tanečnice i fakír.
Před druhou hodinou se bude řadit
velkolepý průvod u vinice, odkud se
v čele s císařem Karlem a Eliškou
Pomořanskou vydá vzhůru na hrad.
Poddané pak pozdraví před místní
farou. I tady ale bude program nabi-
tý už od desáté ranní, kdy spustí de-
chovka Berouňačka, k vidění tu bude
taneční vystoupení s biči. 
Od 17.30 je připraven večerní kon-
cert hudební skupiny Krless, před
osmou se ke hradu vydá  loučový
průvod. Obdobný bude program i v
neděli. Večerní průvod s ohněm už
sice v plánu není, zato od 18.00
zahraje pražská hudební skupina Ta-
liesyn. Zatímco dospělí mohou
ochutnávat burčák, ani děti se nudit
nemusí.  Po oba dny jsou pro ně při-
praveny hry a soutěže u školy, přije-
de i Cirkus Legrando. Za mostem
zase bude k vidění od 11.00 a 16.00
královský rytířský turnaj.
Ani milovníci chmelového moku
truchlit nemusí. Pro ně připravují os-

lavy v Mokropsích. Černošický Ok-
toberfest aneb Pivní slavnosti se na
Masopustním náměstí uskuteční 17.
10. od 10.00. A co na vás v zateple-
ném maxistanu čeká? „Osmnáct dru-
hů piva, speciality české kuchyně a

spousta zábavy při živé muzice,“ vy-
jmenoval jeden z organizátorů Pavel
Blaženín. Součástí budou i soutěže.
„Toho, kdo zdolá tuplák nejrychleji,
čekají hodnotné ceny,“ uvedl Blaže-
nín. O dobrou zábavu se postarají

kapely  Balzám, Třehusk,  Animus
Band  Radka Nováka a Acoustic
Noise Band.          Pavla ŠVÉDOVÁ

KLENOTY NA SKALCE. Flétnistka Žofie Vokálková, zpěvačka Daniela De-
muthová a harfenistka Zbyňka Šolcová - trio Musica Dolce Vita - vystoupi-
ly v sále kláštera Skalka u Mníšku pod Brdy. Koncert nazvaný Klenoty české
hudby se konal v rámci Dnů evropského dědictví 2009. Každá skladba byla
skutečně zážitkem, ať už šlo o barokní árii Myslivečkovu, Trnečkovu adapta-
ci Smetanovy Vltavy pro sólovou harfu, Vendulčiny ukolébavky ze Smetanovy
Hubičky nebo jímavou Janáčkovu skladbu-modlitbu Zdrávas Maria. 

Text a foto Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Kina v okolí
KINO LITEŇ
26. 9. 18.00 JMÉNEM KRÁLE

KINO ŘEVNICE
23. 9. 17.00 a 20.00 HARRY POTTER A
PRINC DVOJÍ KRVE
25. 9. 20.00 COCO CHANEL
26. 9. 16.00 DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT
DINOSAURŮ
26. 9. 20.00  DOBŘE PLACENÁ PRO-
CHÁZKA
30. 9. 20.00 MUŽ NA LANĚ
2. 10. 20.00 TULPAN
3. 10. 16.00 VZHŮRU DO OBLAK
3. 10. 20.00 PIRÁTI NA VLNÁCH

KINO MÍR BEROUN
22. 9. - 23. 9. 17.30 (St 18.30) ROZE-
RVANÁ OBJETÍ
22. 9. 20.00 POKOJ V DUŠI
24. 9. 15.30 HLÍDAČ Č.47
24. 9. 17.30, 28. 9. 20.00, 30. 9. 18.30
MUŽI V ŘÍJI
24. 9. - 28. 9. 20.00 (Pá 18.30, Po 17.30)
HANEBNÝ PANCHARTI
26. 9. - 28. 9. 15.30 a 17.30 (Po 15.30)
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
1. 10. - 11. 10. 18.30 (Pá 20.00, Út 17.30,
9. 10. - 11. 10. 20.00) JÁNOŠÍK - PRA-
PODIVNÁ HISTORIE
2. 10. - 3. 10. 17.30 (So 15.30) G-FORCE
5. 10. 13.45 PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
6. 10. 20.30 MARY A MAX

CLUB KINO ČERNOŠICE
22. 9. 20.00 PIRÁTI NA VLNÁCH
27. 9. 16.00 DOBA LEDOVÁ 3 -
ÚSVIT DINOSAURŮ
29. 9. 20.00 OPERACE DUNAJ
6. 10. 20.00 MUŽI V ŘÍJI

KINO RADOTÍN
25. 9. 18.00 HARRY POTTER A
PRINC DVOJÍ KRVE
26. 9. 16 a 19.00 HARRY POTTER A
PRINC DVOJÍ KRVE
27. 9. 15.00 O DOROTCE
27. 9. 17 a 19.30 LA BOHÉME
2. 10. 17 a 19.30 KLETBA MĚSÍČNÍ-
HO ÚDOLÍ
3.-4. 10. 17 a 19.30 JMÉNEM KRÁLE
4.  10. 15.00 KÁŤA A ŠKUBÁNEK

Dva výtvarníci, jež spojuje láska ke
dřevu – grafik, ilustrátor a řezbář Jiří
Altmann i sochař Milan Vácha – se
sešli ve společné expozici v sále kláš-
tera barokního areálu  Skalka nad
Mníškem pod Brdy. 
Na vernisáž přišlo tolik lidí, že sochy
rozestavěné v prostorném sále v sou-
ladném seskupení nebylo téměř vidět.
Altmannovy grafické listy - malé, vět-
ší i velmi rozměrné dřevořezy - obklo-
pují ze všech stran kompozici Vácho-
vých soch, jíž vévodí rozměrná Česká
krajina na východní straně sálu. Té

západní zase dominuje obrovský dře-
věný stůl Jiřího Altmanna, který  byl
o vernisáži stolem hojnosti. 
Herečka Jana Altmannová přednesla
úryvky z díla Pavla Eisnera, souzvu-
kem čistých hlasů dojalo posluchače
kvarteto dívek z DAMU. Vernisáž si
nenechali ujít ani herci  Václav Vydra
a Jana Boušková. Výstavu je možno
navštívit o víkendech a svátcích od 10
do 17.00 a ve všední dny  kromě pon-
dělí od 14 do 17.00 do neděle 4. říj-
na. Jarmila BALKOVÁ, 

Mníšek pod Brdy

Výtěžek výstavy dostanou indiáni v Peru 
Hned několik výstav můžete v následujících dnech a týdnech zhlédnout v
areálu dobřichovického zámku. Poslední zářijový den v 16.30 zahájí Jan
Neubert výstavu fotografií Hanuše Pokorného, žáka 2. B. dobřichovické zá-
kladní školy. Výstava bude k vidění do 10. 10. v prostoru zámecké chodby.
Týdenní výstava nazváná Život Indiánů v Peru začne v neděli 4. 10. od 17.00
v krbovém sále zámku. Na zahájení zazpívá Michiyo Keiko za doprovodu
Jaroslava Šarouna. Výstavu si můžete prohlédnout od pondělí do pátku 16-
18.00, v sobotu a neděli 14-18.00.Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
darován  Nadaci Inka pro zlepšení životních podmínek indiánů v Peru.
Netradiční výstava s názvem Idylická doba minulého století – technika a li-
dé bude k vidění od 28. října do 1. listopadu na zámku i na nádvoří.

Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Šesté Medové odpoledne se uskuteč-
ní 26. 9. od 13.45 ve Společenském
domě v Zadní Třebani. Letošní roč-
ník se bude konat v duchu oslav 90.
výročí vzniku Základní organizace
Českého svazu včelařů Liteň a dese-
tiletého působení komorního soubo-
ru Harmonia Mozartiana Pragensis.
Na úvod zahraje šest kontrafagotis-
tů, následovat bude vystoupení Tan-
čících babiček. Jejich členkou je i
devětasedmdesátiletá včelařka Jar-

mila Efflerová. Zazpívá také Kris-
KrosKvintet, v jehož podání uslyší-
me řadu známých písní. 
V další části odpoledne se uskuteční
ochutnávka a prodej medu i medovi-
ny, Zuzana Hanáková nabídne origi-
nální kosmetiku z včelích produktů.
Ludvík Čierťaský představí výrobu
svíček z včelího vosku... Závěr odpo-
ledne bude opět patřit souboru Har-
monia Mozartiana Pragensis.

Luboš FAIT, Zadní Třebaň

Včelaři chystají Medové odpoledne
V PROGRAMU JSOU TANČÍCÍ BABIČKY I KRISKROSKVINTET

Na vernisáž dorazil i Vydra

Tipy NN
* Vernisáž výstavy Tetínské křižo-
vatky se uskuteční 23. 9. v Jenštejn-
ském domě v Berouně. Výstava, jež
potrvá do 17. 11., zachycuje hlavní
etapy života obce a jejího okolí na
základě archeologických objevů a
výzkumů.               David PALIVEC
* Bratři Ebenové koncertují 23. 9.
od 20.00 ve Společenském domě Pl-
zeňka v Berouně. Miloš KEBRDLE
* Jazzový koncert Jany Koubkové se
koná 24. 9. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (mis)
* Koncert souboru Musica Dolce
Vita nazvaný Milostná lyrika v pro-
měnách času hostí zámek v Dobři-
chovicích 24. 9. Od18.00 s hudbou
G. F. Händela, A. Vivaldiho, W. A.
Mozarta, C. Debussyho a M. Ravela
zazní  překlady básní Emmy Destin-
nové i poezie harfenistky Zbyňky
Šolcové. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Křest knihy článků Emila Caldy
publikovaných ve zpravodaji Kukát-
ko se koná 25. 9. od 19.00 v sále dr.
Fürsta Dobřichovice. D. HAVLÍK
* Kapela Bílá nemoc hraje 25. 9. od
20.30 v černošickém Clubu Kino. Vs-
tupné 90 Kč. (mis)
* Písně a oratorní árie J. S. Bacha,
G. F. Handla, M. P. Musorgského a R.
Strausse  přednese sopranistka Olga
Jelínková za doprovodu Jaroslava Ša-
rouna 26. 9. od 18.00 v kostele v Kar-
líku. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Bigbeatová kapela nazvaná To víš
bude zpestřením Posvícenské zábavy
ve Svinařích. Zábava se koná v sobo-
tu 26. 9.od 20.00 v restauraci U lípy.
Na pěkné hodince, která se na stej-
ném místě koná v pondělí 28. 9., za-
hraje od 17.00 staropražská kapela
Třehusk. (lup) 
* Taneční párty můžete navštívit 26.
9. od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Hrají DJ. Bunda a DJ. Vóďa, soutěž
párů o nejlepší exotický tanec, tom-
bola. Vstupné 50 Kč. (mis)
* Výjezdní besedu s názvem Dáv-
nou vodní cestou za tajemstvím zlaté
kačice pořádá 26. 9. Muzeum Čes-
kého krasu Beroun. S autory stejno-
jmenné knihy se podíváte k prame-
nům potoka Kačáku, k chráněné lípě
a kostelu v Kroučové, navštívíte kru-
šovický pivovar s degustací piv, pro-
hlédnete si tajemného Zkamenělce i
poutní kostelík v Družci. Informace
v Muzeu. David PALIVEC
* 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)
* Jazzový koncert Elisabeth Lohnin-
ger Quartet (USA) se uskuteční 4. 10.
od 20.00 v černošickém Clubu Kino.
Vstupné 120 Kč. (mis)
* Výstava designérky Radky
Linhartové nazvaná Malá porce por-
celánu je  do 6. 10. k vidění v Muzeu
Českého krasu Beroun.              (dap)
* Keramické variace i obrazy K.
Makovské vystavuje berounské Mu-
zeum Českého krasu do 21. 10. (mif)



Výstavu obdivoval také senátor
VŠERADIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI PŘI KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽI PŘEDVEDLI SVÉ VÝPĚSTKY
Všeradice - V rámci kuchařské soutě-
že o Putovní pohár M. D. Rettigové,
se v areálu zámku konala nádherná

výstava výpěstků všeradických zah-
rádkářů.  Hnacím motorem akce byla
Ludmila Ječná, která svým nadšením
dokázala zapálit i další členy místní
organizace. Veliký obdiv si zaslouží
aranžérské umění pí Mozrové - její
práce byla naprosto profesionální a
okouzlující. 
Akce se setkala s obrovským úspě-
chem a ohlasem. Její velká část bude
k vidění i na Cibulovém jarmarku v
Hořovicích. O zajímavý doprovodný

program se postaral Jiří Baier z
České mykologické společnosti, který
kromě odpovědí na dotazy návštěvní-
ků představil dva druhy houbového
kaviáru a výtečný houbový likér.
Výstavu navštívil také senátor Jiří
Oberfarzer a bývalý hejtman Petr
Bendl a oba byli potěšeni zápalem
místních členů organizovat takovouto
akci. Věřím, že úspěch výstavy se pro
zahrádkáře stane hnacím motorem k
dalším akcím.         Bohumil STIBAL

19/2009

Školku budou hlídat kamery
Vážení občané, uplynulý čas se
s námi rozloučil velice vydaře-
nou akcí v areálu místního zám-
ku, dokonce i počasí nám přálo.
Tím ovšem kulturní dění v obci
nekončí. Dne 3. října se v kos-
tele sv. Bartoloměje uskuteční
koncert vynikajícího varhaníka
Pavla Černého. Je to další pří-

ležitost, jak získat kvalitní kulturní zážitek. 
Dále bych rád upozornil, že dne 2. 10. se bude ko-
nat v restauraci Na Růžku veřejné zasedání zastu-
pitelstva obce. Věřím, že se zúčastníte. 
Minule jsem žádal mládež o dodržování pořádku
na dětském hřišti a aby přestala znečišťovat auto-
busovou zastávku nedopalky i obaly. Mínil jsem
žádost naprosto vážně, přesto nebyla pochopena.
Naopak, mládež vniká i na hřiště školky a poško-
zuje herní prvky. I míra trpělivosti zastupitelstva
má svoje meze. Upozorňuji omladinu, že o tom,
kdo bude přistižen v prostoru MŠ, bude podána pí-
semná zpráva rodičům, do školy a případně s ním
bude vedeno přestupkové řízení vedoucí k plné ná-
hradě vzniklých škod. K odhalování vandalů po-
slouží i kamerový monitorovací systém, který bude
v krátké době na inkriminovaná místa nainstalo-
vám. Příjemný zbytek září!        Bohumil STIBAL,

DAR PRO VÍTĚZE. Vítěz kuchařské soutěže Vaření se zámeckou paní, která se v sobotu 19. září konala
v areálu všeradického zámku, přebírá od starosty Všeradic Bohumila Stibala pohár a věcnou cenu.
Přihlížejí M. D. Rettigová a jeden z porotců Petr Novotný. (mif) Foto NN M. FRÝDL
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Na novém logu bude
bájný praotec Všerad
Všeradice – Nové logo vybírá ob-
čanské sdružení Všeradova země.
„Zatím máme čtyři finální návrhy.
Na všech je fousatý muž, liší se
drobnostmi, třeba tím, jakou má če-
pici,“ řekl předseda sdružení Bohu-
mil Stibal. Autorem log je Kamil
Machart, který vytvořil grafickou
podobu pro celý projekt Zámeckého
dvora Všeradice. „Všerad je vlastně
smyšlená postava. Vyšli jsme z toho,
že podle pramenů název Všeradice
znamená Ves lidí Všeradových,“ vy-
světlil Stibal. Ten věří, že členové
sdružení vyberou vítězný návrh do
konce roku. (pš)

Dorost »pokořil«
oslabenou Chyňavu 
Všeradice - Jak si v minulých čtr-
nácti dnech vedli fotbalisté?

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Vysoký Újezd - Všeradice 0:2(0 
Branky: Jakoubek, Bouček
Všeradice - Loděnice B 1:2 (1:0) 
Branka: Červenka 
B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Všeradice B - Zadní Třebaň B 2:0
Branky: Gálik, Bouček 
Liteň - Všeradice B 4:2 (0:1) 
Branky: Linhart, Dufek
Dorost
I. A třída krajské soutěže
Všeradice - Chyňava 8:0 (5:0) 
Branky: Silbernágl 3, Vynš 2, Te-
sařík 2, Fousek 
Hosté se dostavili pouze se sedmi
hráči, proto mělo utkání jednostran-
ný vývoj. Hostům se navíc v 73. mi-
nutě hráč zranil, takže bylo utkání
předčasně ukončeno.
Všeradice - D. Újezd 2:2 (0:1) 
Branky: Šebek, Fousek 
Žáci 
Okresní přebor Beroun
Všeradice - Chyňava 4:0 (2:0) 
Branky: Pišvejc, Hüttner, Šebek,
Vejvoda 
Zdice - Všeradice 0:4 (0:1) 
Branky: Hüttner 2, Pišvejc, Keš-
ner Kateřina KÁCHOVÁ

O posvícení otevřou
v Síň tradic obce
Podbrdy – Třetí ročník podbrdské-
ho posvícení pořádá 26. září místní
obecní úřad a hasiči. 
Program začne v 9.00 vernisáží malí-
ře Miroslava Slavíka. Otevřena bude
také Síň tradic obce, výstava historic-
kých předmětů používaných v do-
mácnosti a živých zvířat, návštěvníci
si budou moci prohlédnout hasičskou
zbrojnici. Program vyvrcholí soutěží
o nejhezčí posvícenský koláč.
„Od 11.00 máme připravený dopro-
vodný program,“ říká jeden z organi-
zátorů, starosta Karel Šťastný. „Je to
přehlídka dětských kostýmů Lenky
Klimtové a dětské taneční vystoupe-
ní. Vstupenky budou slosovány a na
výherce čekají hodnotné ceny.“
U obecního úřadu mohou návštěvní-
ci navštívit stánky s květinami, me-
dovými a proutěnými výrobky, hrač-
kami, cukrovinkami a cukrovou va-
tou. Od 15.00 začne taneční zábava
se skupinou Junior. (JoK)  

VÝLOV V HATÍCH. Tradiční výlov ryb z hasičské nádrže se konal v Hatích.
V 7.00, kdy výlov začínal, začínalo také pršet a foukal silný vítr. Naštěstí zde
bylo několik šikovných kutilů, kteří během pár minut postavili provizorní per-
golu. Počasí se nakonec umoudřilo a výlov navštívilo dost hostů. Odpoledne
zahrála skupina Sedláci, kterou v pauzách střídal p. Lojda s harmonikou.
Poslední hosté odcházeli před druhou hodinou ranní a i přes chvílemi pod-
zimní počasí se výlov vydařil - nejlepší výkon byl 22 vylovených ryb. 
Spolu s výlovem ryb se v požární zbrojnici konala výstava fotografií ukazují-
cí práci i zábavu dobrovolného hasičského sboru v Hatích od jeho založení
před 75 lety až po současnost. Spousta návštěvníků se na fotkách poznala a
společně zavzpomínali na doby minulé. Text a foto Milan NÁJEMNÍK, Hatě
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Řevnice – Třicet tanečníků ze sou-
boru Klíček se minulou sobotu
proměnilo v pohádkové bytosti.
Starší děti připravily pro ty menší
bojovou hru v lese nad Řevnicemi,
kde na konci cesty čekala princez-
na a samozřejmě poklad. Zahájení
taneční sezóny se povedlo, všichni
si odpoledne náramně užili. 
Malé děti převlečené za piráty pro-
cházely cestu, během níž musely pl-
nit úkoly. Starší děvčata v podobě
princezen, víl, medúzy či želvy dá-
vala za splněné úkoly razítka a pirá-
tům nakonec prozradila jméno zak-
leté princezny. Když piráti zneškod-
nili chobotnici a princeznu osvobo-
dili, dostali sladký poklad. Odpoled-
ne skončilo na školní zahradě, kde si
děti hrály, hodovaly a opékaly si buř-
ty. „Bylo to příjemné, chtěla bych
poděkovat větším děvčatům, že vše
tak pěkně připravily, a samozřejmě
maminkám za pomoc,“ řekla vedou-
cí souboru Ludmila Chroustová. 
V letošní sezoně, kdy přibylo něko-
lik dětí do přípravky, čeká Klíček
mnoho akcí. Tou nejbližší je vystou-
pení na oslavě 20. výročí Našich no-
vin. Lucie PALIČKOVÁ

Klíček zahájil novou sezonu v lese
TŘICET TANEČNÍKŮ Z ŘEVNICKÉHO DĚTSKÉHO SOUBORU SE PROMĚNILO V POHÁDKOVÉ BYTOSTI

Osovští žáci plní první úkol:
Nespadli jsme z višně…
Po prázdninách  opět ožila osovská škola. Na
vystoupení s hudebním programem o zdravé výži-
vě a hygieně dorazilo duo Vanda a Standa. Děti
ze školky a žáci 1. - 3. ročníku se zapojili do pro-
gramu, který byl zábavný , ale i  poučný. 
Třetí třída ZŠ Osov se účastní celoročního pro-
jektu nesoucí název S Turem tu i zítra budem,
který je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání na
12 základních školách ve Středočeském kraji.
Cílem projektu je, aby si děti uvědomily co je
trvale udržitelný rozvoj (TUR). Osvojí si činnos-
ti, kterými mohou přispět k řešení problémů život-
ního prostředí, naučí se spolupracovat ve skupi-
nách a budou plnit zajímavé úkoly. První úkol na
září se jmenuje Nespadli jsme z višně. Žáci pát-
rají po historických budovách ve svém bydlišti,
hledají svoje kořeny. O Osově nám přišla vyprá-
vět místní kronikářka pí Plecitá. Nechyběla ani
detektivní výprava za historickými budovami. Jak
bude naše třída úspěšná, lze sledovat na
www.zemeturo.cz.  Jana FIALOVÁ, Vižina 

Černošice – Delší pracovní dobu má nyní Měst-
ský úřad Černošice. Prodloužena současně byla
provozní doba pracoviště bývalého okresního

úřadu Praha-západ v pražské Podskalské ulici.
Na zkušební dobu tří měsíců byl rozšířen provoz
na vybraných pracovištích úřadů - v pondělí je
nově otevřeno do 18  hodin a v pátek od 7  hodin.
Jakých pracovišť se to konkrétně týká? V pražské
Podskalské ulici je to podatelna, pokladna, pře-
pážková pracoviště odboru dopravy tedy evidence
vozidel, vydávání řidičských průkazů. Stejné pro-
dloužení se týká i přepážek správního odboru –
vydávání cestovních dokladů a občanských průka-
zů a provádění změn. 
Déle mají otevřeno i některá pracoviště v Černo-
šicích. Jedná se o podatelnu, pokladnu, ověřování
listin a podpisů a vydávání výpisů z CZECHPO-
INT. Pro ostatní pracoviště úřadu zůstávají hodiny
pro veřejnost nezměněny. 
O změnách rozhodl úřad na základě průzkumu
spokojenosti občanů se službami městského úřa-
du. Po třech měsících zkušebního provozu bude
letos v prosinci využívání této rozšířené služby
vyhodnoceno. Od ledna pak buď dojde k trvalé
změně, nebo bude projekt upraven či v případě ne-
využívání i zastaven. Pavla ŠVÉDOVÁ

Černošický úřad má otevřeno déle
PRODLOUŽENA BYLA I PRACOVNÍ DOBA BÝVALÉHO OKRESNÍHO ÚŘADU

Beroun – Neoficiální jednání o národním par-
ku Křivoklátsko, který má být vyhlášen neda-
leko Berouna, pokračují. Ministerští úředníci
plánují další schůzky se starosty.
S některými z nich se náměstek ministra životní-
ho prostředí František Pelc sešel už v srpnu.
Schůzka se konala v křivoklátském informačním
centru. A co se na ní starostové dozvěděli?
Třeba to, že oficiálně vyjednávat s obcemi o vy-
hlášení nového Národního parku Křivoklátsko by
mohlo ministerstvo životního prostředí ještě letos.
Zatím ochranáři s obcemi jednají jen neformálně. 
„Chceme vše poctivě předjednat. Proto pořádáme
besedy v jednotlivých obcích. A chceme v nich
pokračovat,“ řekl Pelc. Odborníci starostům rov-
něž řekli, že jediný středočeský národní park by se
nejvíce měl podobat tomu v Českém Švýcarsku,
který vznikl před deseti lety. Proto za Středočechy
přijel i ředitel tamního parku Pavel Benda. 
„Z desetileté zkušenosti hodnotím spolupráci par-

ku a obcí dobře. Nyní s obcemi dokonce projed-
náváme rozšíření parku. Kdyby nás brali jako
škůdce, nedomluvili bychom se,“ uvedl Benda.
Ten označil povýšení chráněné krajinné oblasti na
národní park za prvořadé lákadlo, které pomůže
vzpružit místní podnikání. Křivoklátsko je podle
zdejšího vedoucího chráněné krajinné oblasti Pet-
ra Hůly tím nejvzácnějším, co ve středních Če-
chách příroda uchovala. „Určitě je to z hlediska
přírodovědného nejcennější velkoplošné chráněné
území v kraji,“ řekl Hůla s tím, že jiné místo v
kraji, které by aspirovalo na titul národní park, ne-
existuje. Na Křivoklátsku jde o souvislý komplex
lesa, který se na řadě míst blíží přírodnímu nebo
přírodě blízkému stavu. Jedná se o druhově boha-
té smíšené a opadavé lesy středních poloh s oh-
romným genetickým potenciálem. 
„To je unikát v rámci Česka a minimálně střední
Evropy. K tomu je třeba přidat geologickou pest-
rost a kaňonovité údolí řeky Berounky, která je

jedním z posledních neregulovaných toků u nás,“
doplnil. Kdy by mohl park oficiálně vzniknout,
zatím není jasné. „Proces vyhlašování může trvat
rok a půl, dva. O konečném vyhlášení pak roz-
hodne parlament,“ dodal Pelc. Podle Hůly se lidí
změna příliš nedotkne. „Pokud už teď leží obce v
CHKO, pak by se pro ně režim nezměnil,“ dodal
Hůla. Pavla ŠVÉDOVÁ

PIRÁTI, PRINCEZNY A SPOL. Děti ze souboru
Klíček se jako pohádkové bytosti vyřádily. 

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Jednání o zřízení národního parku pokračují
KŘIVOKLÁTSKO JE NEJCENNĚJŠÍM VELKOPLOŠNÝM CHRÁNĚNÝM ÚZEMÍM VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Dobřichovičtí postaví za
půl milionu dva přechody 
Dobřichovice – Výstavbu dvou bezpečných
přechodů pro chodce plánuje radnice v
Dobřichovicích. 
Vzniknout by měly na frekventované Tyršově
ulici, která vede podél železniční trati od závor. 
„Je to dlouhodobý požadavek obyvatel městské
části Brunšov. Provoz se totiž na silnici velice
zvýšil a největší problém přejít ji bezpečně mají
děti, které tudy chodí do školy,“ uvedl starosta
obce Michael Pánek. 
Radnice chce proto přechody vybudovat na kři-
žovatce s Hýčkanou uličkou, další pak u Svážné
ulice u železničního přejezdu. „Přechody by mě-
ly být osvětlené, s vodícími pruhy pro slepce,“
řekl Pánek s tím, že náklady se pohybují přibliž-
ně kolem půl milionu korun. (pš)

Záchranku zaměstnali cyklisti
Poberouní – Předminulou neděli zaměstnali řev-
nické záchranáře cyklisté. 
„Prakticky jsme od tří odpoledne až do deseti
večer neošetřovali nikoho jiného,“ uvedl šéf zá-
chranky Bořek Bulíček. Jeho lidé vyjížděli asi čty-
řikrát za sebou k poranění cyklistů, musela vypo-
moci ještě jedna sanitka z Mníšku. „Cyklistů bylo
opravdu mnoho, naštěstí měli jen lehké nebo st-
ředně těžké úrazy, například hlavy, rukou nebo no-
hou,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček.           (lup)



Strana 7, ZPRÁVY Naše noviny 19/09

Posunutí voleb starostům nevadí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Starosta Všeradic Bohumil Stibal
přiznal, že podobný vývoj očekával.
„Posunutí voleb se dalo očekávat
ihned po podání stížnosti poslance
Melčáka. Ani přes horečnou aktivitu
poslanců jsem nevěřil v to, že se
dohodnou strany na dalším postu-
pu,“ uvedl Stibal. I on považuje za
nejlepší řešení současného stavu

podporu současné vládě a následně
volby v řádném termínu. Stibal navíc
vyzval některé politiky zejména z
řad ČSSD k odstoupení ze svých
funkcí. „Všem, kteří se postarali o
odvolání vlády, bych vzkázal, aby
přemýšleli o svém dalším setrvání v
politice. Protože lidé, kteří činí kro-
ky a nemají řešení na další cestu,
nám nemohou přeci vládnout. Nebýt
těchto lidí nemuselo k současnému
stavu dojít. Porušení mezistranic-
kých dohod je pouze třešničkou na
dortu, kterou ČSSD korunuje svoji

neschopnost a nesolidnost,“ dodal.
Starostové se shodují, že na obce a
jejich chod nebude mít posunutí hla-
sování žádný vliv. Tedy v případě, že
bude schválen rozpočet. „Současný
stav na chod samospráv nemá vliv,
problémem může být rozpočtové
provizorium, pokud nebude schválen
státní rozpočet. To by mohlo zne-
snadnit čerpání některých dotačních
titulů,“ řekl Cvanciger. Stibal mu dá-
vá za pravdu. „Pokud se opět parla-
ment projeví jako stádo korýtkářů,
budeme hospodařit s rozpočtovým

provizoriem, pak bude velice těžké
získávat dotace a vytvářet plán roz-
voje obcí,“ míní Stibal. Roztočil na-
víc nabádá, aby byl rozpočtový
schodek co nejnižší. „Fischerova
vláda by měla udělat nekompromis-
ní ekonomická opatření. Rozhazovat
miliardy umí každý hlupák,“ dodal
Roztočil. Pavla ŠVÉDOVÁ

Prodírat davem se musel každý, kdo navštívil předminulý víkend berounské
Hrnčířské trhy. Na Husově náměstí bylo opravdu rušno, na 13. ročníku trhů
se sešly desítky stánků s keramikou a několik tisíc lidí. Pro ně byl připraven
kulturní program a také křest knihy panoramatických fotografií Krajinou
Karla IV. Na trhu se letos sešli výrobci keramiky z celé republiky, Španělska,
Německa, Maďarska, Polska i Slovenska. Kromě hrnků, mis a talířů mohli
návštěvníci obdivovat program na pódiu – vystoupil orchestr Big Band VZ
nebo tanečníci z berounského studia R.A.K. Zájemci se mohli podívat na
křest knihy Krajinou Karla IV., v níž je publikováno 111 fotografií Vladi-
míra Glasera z Karlštejnska a okolí. Trhy se konají každoročně v rámci
oslav Dnů evropského dědictví, takže pro návštěvníky byly zpřístupněny
jindy zavřené památky v centru Berouna i vzdálená Kaple Bolestné Matky
Marie. Text a foto Lucie PALIČKOVÁ

Dle paragrafu…
RENAULT ZMIZEL. Osobní vůz
za 200 000 Kč se ztratil v Dobřicho-
vicích. Renault Clio byl zaparkován
před rodinným domem v ulici Kar-
lická od 20.30, jeho nepřítomnosti si
majitelé všimli v šest hodin ráno.
Spolu s autem byl odcizen také inva-
lidní vozík za 11 600 korun.          (vš)
HOŘELY KRABICE. Kouř vychá-
zející z pole v Dobřichovicích smě-
rem na Černošice byl příčinou volání
na tísňovou linku. Na místo vyjeli
dobrovolní hasiči z Dobřichovic a
řevničtí profesionálové. Na prostran-
ství po bývalé jahodárně našli hořící
papírové krabice a kolem nich hořelo
šest čtverečních metrů trávy. Při po-
žáru sice nevznikla žádná škoda, po-
žár trávy se však mohl rozšířit na ce-
lou louku. Hasiči odhadují, že telefo-
nát o požáru přišel přibližně 10 minut
po vznícení krabic.    (vš)
VYKRADENÁ GARÁŽ. Škodu
přes 60 tisíc korun po sobě zanechal
zloděj, který se vloupal do garáže v
ulici Pod Viničkou v Letech. Vypáčil
okno a odcizil dvě horská kola i přil-
bu na motocykl za 53 000 Kč. Poško-
zením elektrických vrat způsobil ma-
jitelce škodu dalších 11 000 Kč. (vš)
VZAL JEN RÁDIO. Pouze autorá-
dio odcizil neznámý zloděj z osobní-
ho auta pětadvacetiletého majitele z
Řevnic, který parkoval v Táborské
ulici v Černošicích.  Další auto bylo
podobným způsobem vykradeno v
Dobřichovicích. (vš)

Z našeho kraje...
* Divadlo ve stodole aneb Scéna na
mlatě uvádí premiéru pohádky se
zpěvy O rybáři a jeho ženě, kterak
chtěla stoupnout v ceně. Hraje se 26.
září od 19.00 v sokolovně vedle res-
taurace U hřiště v Osově.          (JoK)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem bude otevře-
na ve dnech 26. - 28. 9, vždy od
10.00 do 16.00 hodin.                  (mif)
* Svatováclavský lampionový prů-
vod s ohňostrojem se uskuteční na
Vižině 27. září od 19 hodin. Sraz na
hřišti. Jana FIALOVÁ
* Výroční setkání včelařů spojené s
přednáškou »včelologa« nejen o vče-
lách se koná 26. 9. od 11.00 do 17.00
v Clubu Kino Černošice.             (mis)
* Velké záchranářské cvičení Res-
cue Patrol, které se konalo v uplynu-
lých dnech u Příbrami, prověřilo ně-
kolik desítek hasičů, kynologů, vod-
ních a vojenských záchranářů i ar-
mádních sborů. Jedné z akcí se zú-
častnila i posádka řevnické záchran-
ky. Cvičení se odehrávalo ve dne i v
noci, pod zemí, na vodě a v nejrůz-
nějších podmínkách.                     (lup)
* Taneční kursy Mix dance zaměře-
né na sestavy samby, cha-chy, jivu a
salsy se konají od 6. 10. do 15. 12.
každé úterý od 19.00 v Lidovém do-
mě Řevnice.         Petra HUMLOVÁ

Konečná stanice bude přesunuta z náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad k vrátnici někdejších Staveb sil-
nic a železnic. Autobusová linka ze Strašic do
Prahy pojede obousměrně ze Řevnic, odtud ale
bude pokračovat přes Řitku přímo do Prahy. Ti,
kdo přistupovali například v Letech, budou mít
tedy smůlu. Zastávky této linky mezi obcemi Lety
a Radotín včetně totiž nebudou obsluhovány. Buď
budou muset na autobus do Řevnic, a nebo použít
železnici. Uzavírka potrvá až do pátku 25. září. A

co konkrétně zahrnuje? „Půjde o rekonstrukci
čtyřkolejného přejezdu. Bude opraven kolejový
rošt ve všech čtyřech kolejích a následně obnoven
živičný povrch,“ uvedl mluvčí SŽDC Pavel Halla
s tím, že náklady na opravu se vyšplhají na při-
bližně 1,7 milionu korun. Podle Hally se žádné
větší opravy této trati už nechystají. „Její optima-
lizace je v plánu až po dokončení tunelů vedou-
cích do Berouna,“ řekl s tím, že ty by mohly být
dokončeny v roce 2018.            Pavla ŠVÉDOVÁ

Přejezd v Řevnicích se dočkal opravy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Muž spadl ze žebříku a poranil si páteř
Karlštejn - Minulý pátek spadl asi z třímetrové výšky muž v Karlš-
tejně. Pravděpodobně mu podklouzl hliníkový žebřík. 
„Při pádu si poranil bederní páteř, proto jsme ho převáželi do nemocnice v
pražském Motole k dalšímu vyšetření a na rentgen,“ řekl šéf řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček.     (lup) 

Noha chlapce zůstala ve stroji
Černošice, Řevnice - Bez zranění a beze škod
skončila hra tříletého chlapce na cvičebním šla-
pacím stroji v Černošicích. Hošík strčil  nohu do
úzkého prostoru mezi tělem stroje a trubkovým tá-
hlem a nepodařilo se mu ji vytáhnout ani za po-
moci maminky. Ta nakonec zavolala hasiče.
K bytu v ulici Zdeňka Lhoty vyjeli čtyři profesio-
nálové z Řevnic, kteří se rozhodli šlapadlo roze-
brat. Odšroubovali část stroje u páky a chlapec
nohu šťastně vytáhl. Protože ji neměl zmačkanou,
pohmožděnou ani jinak zraněnou, nebylo nutné
volat záchrannou službu. (vš)

Lety dluží Řevnicím sedm set tisíc korun
Řevnice – Necelých tři čtvrtě milionu korun stále dluží Řevnickým sou-
sední obec Lety. Jde o částku, která je určena na neinvestiční náklady
na žáky, kteří navštěvují řevnickou školu. 
„Přesně se jedná o částku 700 tisíc korun,“ uvedl starosta Řevnic Miroslav
Cvanciger. Podle něj sice nejde o malou sumu, přesto radnice neuvažuje o
tom, že by pohledávku začala naléhavěji vyžadovat. Lety totiž dluh nezpo-
chybňují, navíc mají snahu jej splatit. „Čekáme, až se nám podaří prodat dva
naše byty. Pak dluh uhradíme,“ uvedl letovský starosta Jiří Hudeček. (pš)

Třebaňanovi shořel 
u Černolic kombajn
Černolice, Řevnice - Půlmilionová
škoda vznikla při požáru kombaj-
nu hlásnotřebaňského majitele u
Černolic.
Oheň sice zachvátil jen motorovou
část stroje, od odpadávajících hoří-
cích kousků však začalo hořet i
okolní pole. Na hašení se podílel
dobrovolný sbor Jíloviště a řevničtí
profesionálové. Ti kropili nejen st-
roj, ale i okolní pole. Při závěrečném
průzkumu řevničtí hasiči ještě změ-
řili teplotu v motorové části kombaj-
nu. Škoda činí 450 tisíc korun, uch-
ráněné hodnoty se odhadují na jeden
milion korun. Příčinou byl zkrat v
elektroinstalaci u motoru. (vš)

Hrnčířské trhy přilákaly do Berouna davy lidí

V »podezřelém« sudu
byla jen voda a bahno
Černošice, Řevnice - Sud s nezná-
mou zapáchající látkou byl obje-
ven u jezu v Černošicích. O jeho
vyproštění byli požádáni hasiči.
Z řevnické stanice Hasičského zá-
chranného sboru vyjel technický vůz
s pěti hasiči a lodí. Člun ale potřeba
nebyl - nádoba ležela uprostřed řeky
pod jezem a bylo možné se k ní pře-
brodit. Dva hasiči si tedy oblékli
protichemické obleky a donesli sud
na břeh. Po jeho otevření se zjistilo,
že uvnitř se nachází 20 litrů vody s
bahnem a byl cítit zápach po pene-
traci. Ta však už v sudu nebyla. Ni-
kde na řece nebyly vidět skvrny, tak-
že mohl být poplach odvolán. Měst-
ská policie u sudu vyčkala až do pří-
jezdu technických služeb, které se
měly postarat o ekologickou likvida-
ci nádoby. (vš)
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výroba a tisk dopisních obálek
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Pracně připravovaná oslava 80. výročí založení
Obce  baráčníků v Řevnicích a současně  také os-
lava 75. výročí založení  18. Župy Tomáše Garri-
gue Masaryka vyšla v sobotu 5. září velmi hezky,
bohatě a důstojně! 
Především se vydařilo počasí, nepršelo a chlad ne-
mohl nikoho vyvést z rovnováhy. Zdolali ho i stu-
denti plzeňské konzervatoře pod vedením profe-
sora Jindřicha Koláře, kteří hráli v sále i v průvo-
du městem. Zde se opravdu blýskli, když zdolali
při stálém hraní a pochodu i kopec do Berounské
a strmé stoupání k Lidovému domu.
Hosté z Baráčnických obcí Prahy, Plzně, Hosto-
mic, Březnice, Příbrami a Odoleny Vody se dosta-
vili  ve  velkém počtu v čele s rychtáři, s praporci
a v krojích. Cenné praporce, důstojný majetek
obcí, zářily při nástupu do sálu i v průvodu měs-
tem. Každou slavnost ve městě také vždy ozdobí
hasiči v uniformách a spolek Havlíček, bez kte-
rých se  nic neobejde. Však se také hasičům dosta-
lo  v odpoledním programu pocty ve známém hitu
„Co jste  hasiči, co jste dělali, že jste ten pívo,
pívo, pívovárek shořet nechali…« Kapela Třehusk
vedená Mílou Frýdlem, která odpolední program

převzala v sále, hrála a bavila jako o život. Vy-
tvořila srdečnou atmosféru, až nakonec zahřmělo:
„…vodu nepijem, my pijeme rum…!“ Hasiči stáli
na stolech a sál jim tleskal.  
Důstojnější část oslav se konala dopoledne, když
místorychtářka Ledvinová rozdala upomínkové
listy, celý sál obdivoval vystoupení řevnických
Notiček  v čele s Lenkou Kolářovou, jež se dosta-
vily skoro v plném počtu, Malé i Velké. Odpoled-
ne se předvedly v dobře nacvičeném programu

Proměny vedené Ivanou Zrostlíkovou, jež ve dvou
kolonách zatančily moravskou besedu.
Dlužno říci, že nikdo z hostů nepřijel s prázdnou,
a tak k velkým dotacím města Řevnic, Nadace Le-
torostů, 18. župy přibyly i příspěvky baráčnických
obcí, hasičů a spolku Havlíček. Občerstvení doda-
ly řevnické tetičky, a tak všem zbyl čas na zábavu,
zpěv a vnímání dobré akce. Měli bychom říci s
mnoha gratulujícími  účastníky: Povedlo se to!

Jindra RADECHOVSKÁ, Řevnice

Baráčníci slavili osmdesáté narozeniny
PŘIJELY DELEGACE Z PRAHY, PLZNĚ, PŘÍBRAMI I HOSTOMIC, S GRATULACÍ DORAZILI HASIČI I HAVLÍČCI

Místní akční skupina (MAS)
Karlštejnsko získala peníze pro roz-
voj Karlštejnska. Do konce roku
2013 by měly dosáhnout celkového
objemu 75 milionů korun.
Stalo se tak na základě Strategického
plánu Leader (SPL) Karlštejnsko,
historie a příroda, jako na dlani, kte-
rý schválilo Ministerstvo zeměděl-
ství ČR k podpoře a realizaci v rámci
Evropských strukturálních fondů
(ESF).  Dotace je poskytnuta z Prog-
ramu rozvoje venkova ČR (PRV).
Program rozvoje venkova, metoda
LEADER, MAS, Evropské peníze a
Strategický plán LEADER – to vše
bylo a je východiskem pro získání
peněz na rozvoj Karlštejnska. „Byla
to pro nás velká příležitost, kterou
jsme nemohli nechat ležet bez po-
všimnutí. Více než rok a půl jsme
plánovali a vytvářeli Strategický

plán,“ uvedl místopředseda předsta-
venstva MAS Karlštejnsko Radomír
Hanačík a dodal: „Schválením SPL
byly 65 obcím, městysům a městům
Karlštejnska vyčleněny peníze, z
nichž budou podpořeny rozvojové
projekty. Výše podpory projektů bu-
de činit maximálně 2 miliony korun.
Dotace bude rozdělena Státním ze-
mědělským intervenčním fondem
(SZIF) přímo žadatelům.“ 
Výzvy k přijímání žádostí budou vy-
hlašovány 2 x ročně (prosinec/leden,
srpen/září) a budou zveřejněny na
internetových stránkách www.karl-
stejnskomas.cz. V nejbližší výzvě
bude rozděleno 4 201 144,-- Kč.
Jak se k těmto penězům dostat a kdo
může žádat o dotace, to jsou otázky,
které si klade každý, kdo má nějaký
nápad a na jeho realizaci mu chybí
finance. „Odpovědi na otázky, kdo a

jak, jsou tématem na několikahodi-
nový seminář,“ sdělil Vojtěch Štička,
předseda dozorčí rady MAS a dopl-
nil: „Součástí Strategického plánu je
7 opatření, tzv. fiche, z nichž každá
definuje oblast podpory rozvoje.
Jsou v nich vypsány aktivity, které
budou podporovány, výše dotace a
spoluúčasti, je v nich uvedeno, kdo
může o peníze požádat, včetně dal-
ších podmínek. Během podzimu
představíme veřejnosti Strategický
plán LEADER podrobněji, včetně
možností získání peněz. Uskuteční
se k tomu veřejná jednání, v různých
místech Karlštejnska.“
Na území Karlštejnska budou pod-
pořeny projekty obcí a jejich dobro-
volných svazků, zájmových sdružení
právnických osob, nestátních nezis-
kových organizací, zemědělců, ze-
mědělských podniků, fyzických ne-

bo právnických osob podnikajících v
lesnictví či hospodařících v lesích,
podnikatelských subjektů všeho typu
a zaměření, církví i jednotlivců.
Oblastmi podpory ze SPL jsou obno-
va a rozvoj vesnic, občanské vybave-
ní a služby, ochrana a rozvoj kultur-
ního dědictví venkova, podpora ces-
tovního ruchu, turistická infrastruk-
tura, ubytovací a stravovací zařízení,
volný čas, restrukturalizace země-
dělské prvovýroby, investice do ze-
mědělství, lesnictví atd.
První výzvu k předkládání projektů
připravíme přibližně na konec listo-
padu a bude ji provázet informační
kampaň. Aktuální informace budou
průběžně vkládány na internetové
stránky www.karlstejnskomas.cz .
Dotazy zodpovíme na spl.maskarl-
stejnsko@gmail.com.

Radomír HANAČÍK, Jánská

»Maska« získala pro Karlštejnsko desítky milionů

TETIČKY OSLAVENKYNĚ. Řevnické baráčnice při oslavách svého spolku. Foto ARCHIV

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 Romana BURDO-
VÁ z Litně. Nazvala jej Ríša Lukeš medituje v
bazénu. (mif) Město Černošice podpořilo Denní stacionář Náruč

Jedním z důležitých psychoterapeutických směrů s potenciálem sebeuzdravují-
cích se procesů je arteterapie - léčba výtvarnou činností. Z tohoto důvodu velké
poděkování patří městu Černošice, které poskytnutým peněžním darem pomoh-
lo arteterapeutický program našim klientům s kombinovaným postižením zpro-
středkovat. Léčba výtvarnou činností bude probíhat v období od září do konce

roku 2009. Za klienty Denního stacionáře Náruč v Dobřichovicích dvakrát týdně
dochází kvalifikovaná arteterapeutka. Skrze výtvarný projev pomáhá  našim

klientům uvolnit napětí, emoce, rozvinout fantazii, schopnost verbální a never-
bální komunikace či společně sdílet výjimečný zážitek tvůrčí atmosféry. 

Z poskytnutého peněžního daru jsme rovněž mohli nakoupit výtvarné potřeby,
čímž se nám otevřely i nové tvůrčí obzory. Například originální batikování tri-

ček zaznamenalo veliký úspěch. Radost měli nejen naši klienti, ale i jejich blízcí,
kteří byli batikovaným tričkem nečekaně obdarováni.

Za celý kolektiv stacionáře Mgr. Markéta URIÁNKOVÁ
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Slevy krásných 
nových kol 

Na několik měsíců se do německé-
ho Bonnu pracovně vypravila oby-
vatelka Litně Jitka CHOCOVÁ.
Své postřehy a zážitky nabídla re-
dakci Našich novin. Počínaje tímto
číslem se tedy s nimi budete setká-
vat na stránkách nezávislého po-
berounského občasníku.          (NN)

Bonnu by se dalo přezdívat město
cyklistů. To je asi to, co mě fascinu-
je nejvíc: Je tu perfektní síť cykloste-
zek a jezdí tu úplně všichni od mla-
dých až po babičky a dědy, kteří se
na bicyklu sotva udrží. Co se týče
kol samotných, vzpomínám při po-
hledu na řadu z nich na starou dob-
rou libertu, skládačku nebo SOBI

20. Na sportovní nebo horské stroje
tu totiž moc nenatrefíte, protože se tu
kolo používá převážně jako dopravní
prostředek z místa A na místo B.
Jsou to vesměs mohutná městská ko-
la s vysokými řídítky, aby jezdec
mohl sedět zpříma, mají blatníky,
kryty řetězů, nosič, košík, nezbytný
zvonek a také světlo na dynamo! Že
kola k Bonnu neodmyslitelně patří,
dokládá třeba každoměsíční trh s
»ojetinami« nedaleko místní univer-
zity nebo jediný pohled na budovu
nádraží, k níž je skoro problém se
dostat přes tu spoustu zaparkova-
ných kol, které se prý vůbec nekra-
dou. Upřímně, už jsem si také zvykla
jen prostrčit zámek skrz zadní kolo a

nosič a nechat ho stát, aniž bych ho
k něčemu přivazovala – to je tady na-
prosto běžné. Cyklistice pochopitel-
ně nahrává rovinatý terén - pro Pola-
bany a Polabanky denní chleba (do
školy i do úřadu na kole...), ale já se
toho nějak nemůžu nabažit! Mám
dokonce v plánu jedno takové měst-
ské kolo koupit pro návštěvy, proto-
že bydlím asi 3 km od centra a na
přepravu po městě je to opravdu ide-

ální prostředek. Navíc jsme se pře-
svědčili na vlastní kůži s přítelem
Honzou minulou neděli, že když je
hezky, jsou kola z půjčoven bezna-
dějně rozebraná. Nějaký ten »šrot«
na pojíždění se prý dá pořídit za 30 –
40 eur a půjčovné na jeden den stojí
7 euro. Takže v očekávání hostů z
domoviny se investice do druhého
bicyklu určitě vyplatí. (Pokračování)

Jitka CHCOVÁ, Bonn

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

Na kole jezdí všichni, mládež i babičky
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: NAŠINEC VE »SVĚTĚ«, ANEB JAK TO CHODÍ (A JEZDÍ) V BONNU - 1)

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

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

Bonn je městem cyklistů. Foto Jitka CHOCOVÁ

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

Lety u Dobřichovic
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V sobotu 5. září se ve Svinařích ko-
nala spanilá jízda motocyklů do 50
ccm. Sešlo se 76 účastníků, z toho
osm z »naší« Hlásné Třebaně. Trasa
byla dlouhá 70 km, což byl dle vy-
jádření účastníků dosti dlouhý ok-
ruh. S vervou se všichni do toho vrh-
li a vyrazili. Počasí nám sice nepřá-
lo, byla zima, ale to nikomu nevadi-
lo. Jela jsem jako doprovodné vozid-
lo, a tak jsem mohla krásně pozoro-
vat celý závod. Vše se odehrálo bez
problémů, ale šest  závodníků mělo
smůlu. Nedojeli, smutno bylo na du-
ši, že je neposlechl ten jejich milá-
ček. Nejkrásnější byl dojezd zpět do
Svinař. Když se začali řítit první
účastníci, bylo to kouzelné. Jako ma-
lí kluci se hnali do cíle, oči rozra-

dostněné a spokojené. Je to krásný
koníček! Vyhráli všichni a byli vel-
mi spokojeni. Odměna byla rozdána
nejmladšímu, nejstaršímu i nejsilněj-
šímu účastníkovi. Také smolař dostal
odměnu.  

Účast větší, než loni
Další zážitek nás čekal hned den na-
to, v neděli  6. září. VCC Tachlovice
pořádal již 33. ročník  soutěže auto-
mobilových a motocyklových vete-
ránů, tzv. Tachlovický trojúhelník -

memoriál Jana Horáka. Tentokrát
počasí přálo, takže i účast byla větší,
než loni. K vidění byla nádherná ve-
teránská auta i nepřeberné množství
krásných motorek. Mne zaujal nejví-
ce Ariel 500 F z roku 1929 a Harley
Davidson 1000 z roku 1927. A na
startu ten hřmot a natěšení   soutěžní

jezdci.  Bylo se na co dívat a nádher-
ná byla i atmosféra okolo, spousty
diváků a fandění. Hlásnou Třebaň
reprezentovali tři závodníci a všichni
uspěli. Je fajn, že lidé opustí televi-
zory a počítače a přijdou se podívat
na tyto bezva  sportovní  akce. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V Karlštejně byl otevřen obchod
Krasohled, kde si můžete ruční vý-
robky nejen koupit, ale také si je sa-
mi udělat. Od podzimu se budou v
Krasohledu konat výtvarné kursy
pro dospělé i holčičí výtvarná odpo-
ledne pro malé šikulky. Můžete zku-
sit vyrobit ketlované šperky, korálko-
vání, spékané sklo čili fusing, smalt
na vařiči,  práci s ovčí vlnou, pod-
zimní a vánoční dekorace, adventní
věnce, vánoční dárky… Přijďte se
třeba jen podívat, inspirovat se nebo
nakoupit něco pro radost. Včas kou-
pené vánoční dárky jsou k nezapla-
cení. Snažíme se být obchodem a díl-
nou hlavně pro místní zákazníky,
nikoliv pro turisty i když právě na

Karlštejně. „Podobný výtvarný ob-
chod v našem regionu chyběl,“ po-
chvalují si řevnické zákaznice, které
vždy spojí nákup v Krasohledu s vý-
letem na kole nebo romanticky vla-
kem. Otevřeno bude celý podzim a
do Vánoc hlavně o víkendech. Po do-
mluvě je ale možné navštívit Kraso-
hled i mimo otevírací dobu. 
Rénina výtvarná dílna se otevírá 26.
a 27. 9., kdy se budou vyrábět pod-
zimní dekorace ze sušených i živých
květin a plodů. Tedy nejrůznější vě-
nečky, kytičky a košíčky plné podzim-
ních barev a úrody. Kurz se bude ko-
nat několikrát během dne, zhruba od
11 do 16 hodin. Budete vítáni!

Renata FRAŇKOVÁ, Karlštejn

Manželé Slávka a Jiří JINDÁČKOVI
oslavili v sobotu 12. září 2009 své

významné osobní jubileum
50 let společného života - Zlatou svatbu

BLAHOPŘEJEME!

Telefonické centrum
záchranky už funguje
Od 14. září mohou obyvatelé Beroun-
ska využívat služeb telefonického cent-
ra záchranné služby. Dovolají se do něj
z čísla 800 888 155, nebo sem budou
přepojeni z linky 155. Pokud dispečer
vyhodnotí, že hovor není určen pro zá-
chranku, ale jedná se o otázky zdravot-
nického či psychosociálního charakte-
ru, volajícího přepojí. Uleví se tak pro-
vozu operačních středisek, kde operá-
toři často řeší telefonáty s psychosoci-
ální urgencí, jež nevyžaduji výjezd zá-
chranných složek. Operátoři na lince
155, kteří řešením takových hovorů st-
ráví až 30% času, se na čísle 800 888
155 stanou pro volající rádci i oporou
v těžkých situacích. Centrum lze kon-
taktovat i emailem:call@zachranka.cz.

Tereza JANEČKOVÁ, záchranná
služba Středočeského kraje

NA STARTU. Zatímco ve Svinařích si dali sraz majitelé malých motocyklů do padesáti kubických centimetrů (vlevo),
v Tachlovicích soutěžili majitelé »opravdových« veteránů. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Do cíle se hnali jako malí kluci…!
SVINAŘŠTÍ UPOŘÁDALI SPANILOU JÍZDU MOPEDISTŮ, V TACHLOVICÍCH SOUTĚŽILI VETERÁNI

Přijďte si vyrobit věneček!
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Černý týden Řevnic: Dvě porážky!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE

SK ŘEVNICE
Divize A
Hořovicko A – Řevnice A  5:1
Branka: Šefrna
Na tenhle zápas by divizní nováček
určitě rád zapomněl. Domácí se do
vedení dostali díky tečované střele a
po krásném voleji to bylo 2:0. Řev-
nice 2. poločas sice začaly náporem,
ale bez efektu.     (mák)
Řevnice A - Třeboň 1:2
Gól: Černý
Řevničtí borci mají za sebou černý
týden - dva zápasy bez bodu. Tento-
krát nestačili na Třeboň. Domácí
měli chvílemi drtivou převahu, ale
nedali dvě penalty, takže si vyhrát
zřejmě ani nezasloužili.           (mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Kazín 2:1
Branky: Bezpalec, Tlášek
Řevničtí měli po celou dobu výraz-
nou převahu, ovšem tentokrát měli
problémy s proměňováním vylože-
ných šancí. (mák)
Třebotov -Řevnice B 1:3
Branky: Krejsa 3
Řevnice potvrzují roli favorita soutě-
že. Po dalším vítězství jsou v čele ta-
bulky IV. třídy. (mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Zdice 3:1 (1:1) 
Branky: Turek, Jůna, Rosenkranz
Utkání plné tvrdosti a nepřesností. V
17. minutě po zaváhání obrany se
hosté dostali do první akce a využili
ji - 0:1. Domácí v 21. minutě vyrov-
nali po standardní situaci. V 73. mi-
nutě hlavičkoval přetažený míč Tu-
rek před branku, kde se nejrychleji
zorientoval Jůna a skóroval. Hosté
přitvrdili a zrodilo se několik nepěk-
ných strkanic. V 81. minutě šel Jůna
sám na branku a byl hostujícím gól-
manem sražen. Z penalty uzavřel
skóre Rosenkranz.       Jiří KÁRNÍK
Žebrák - FK Lety 5:0 (0:0)
Po vyrovnané první půli dostali hos-
té v 61. minutě branku, otevřeli hru
a začali hrát vabank. Domácí trestali
do otevřené defenzivy rychlými pro-
tiútoky. Jiří KÁRNÍK

SOKOL DOBŘICHOVICE
1. B třída krajské soutěže
Dobřichovice – Sparta Lužná 2:0
Góly: Krajči, Chaloupka
Po celý zápas se sice hrálo jen na
jednu branku, ale pevnou obrannou
ulitu hostí se podařilo prolomit až ve
druhém poločase.                        (oma)
FK Kněževes – Dobřichovice 1:2
Góly: Krajči, Kalivoda
Dobřichovice v Kněževsi přesnými a
efektními kombinacemi často dlou-
hé chvíle soupeři ani nepůjčili míč.
Domácím ke vstřelení jejich gólu
stačila jediná střela. (oma)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – ČL-Union Beroun B 2:5
Branky: Jambor M., Prušinovský
Soupeř byl lepší - od začátku dobře
kombinoval, jeho záloha převyšova-
la tu domácí a rychlí berounští útoč-
níci obranu Ostrovanu stále zaměst-
návali. Když se dvakrát ocitli sami
před gólmanem Hrdličkou, nezavá-
hali. Naději na zvrat vzala ve 2. po-
ločase penalta. Pátá branka v síti
OZT byla vlastní! (Mák)
Tlustice - OZT A 4:0
Čtyčicet minut byl Ostrovan lepším
soupeřem, ale pak přišla hrubá chy-
ba a domácí ji potrestali. Druhý po-
ločas byl opět ve znamení chyb v de-
fenzivě OZT, což nakonec vedlo k
debaklu.      (mák)

IV. třída okresní soutěže
OZT B  - Stašov B 4:2
Branky: Cieciura 2, Görög, Hejlek
Po prvním poločase Ostrovan vedl
2:0. Hosté však po změně stran vy-
rovnali. To domácí borce probudilo z
letargie a dvěma brankami rozhodli
o první podzimní výhře.            (mák)
Zdejcina - OZT B 1:2
Branky: Cieciura, Görög

Stará garda
SG Bílá Hora  - SG OZT 4:6
SG OZT - SG Metro 5:3
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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

Řevnice - O víkendu 12.-13. 9. hos-
tili řevničtí druholigoví házenkáři
dva silné týmy z Plzeňska - Ejpo-
vice a Tymákov. Obě utkání byla
bojovná a vyrovnaná a do posled-
ních chvil jsme se díky kvalitě sou-
peřů museli obávat o výsledek.

ŘEVNICE - EJPOVICE  20:16 
Branky: Zavadil 11, Knýbel 6,
Hartmann 3
Ejpovice byly dlouho nebezpečné
hlavně díky bezchybné exekuci trest-
ných hodů. Ve třetí čtvrtině zápasu
získal ve standardních situacích pře-
vahu náš brankář, hostující útok pře-
stával kousat a celá útočná strategie
Ejpovických vzala za své.
ŘEVNICE - TYMÁKOV  21:18 
Góly: Zavadil 8, Knýbel 7, Hartmann 6
Proti Tymákovu rozhodlo hlavně st-
řelecké štěstí - proti minulým zápa-

sům s tímto soupeřem jsme se doká-
zali ze všech velkých šancí prosadit
včetně příležitostí z krajních pozic.
Naše obrana s brankářem byli znovu
skvěle koncentrovaní a jejich výkon
dával útoku dostatek klidu v ofenzi-
vě. František ZAVADIL

Stejný den hrály i řevnické celky star-
tující v nižších, oblastních soutěžích.
Řevnice muži - Modřany 10:13
Krásné vyrovnané utkání. V závěru
nám ale došly střelecké síly.
Řevnice - Modřany st. žačky 9:28
Branky: Humlová M. 4, Šťastná 2,
Smrčková Lucie 2, Krtková 1
Naše věkově mladší děvčata na vys-
pělejšího soupeře nestačila.
Řevnice - Modřany st. žáci 27:3
Branky: Martin, Derco 4, Tomeš 3,
Kraus 3, Holý 5, Jelínek 3, Veselý 3,
Štech 5 

V tomto utkání byl věkový rozdíl
opačný, a tak se experimentovalo.
Góly stříleli všichni včetně brankáře. 
Řevnice - Modřany smíšená 12:7
Branky: Edl 9, Sedláček 3, Kácha
Začátečníci s již zkušeným branká-
řem Lukášem Martinem podali pěkný
výkon a zaslouženě zvítězili.
Jako předzápas před ligou si zahráli
špunti proti sobě: žačky - žáci 10:14
Branky: Humlová 4, Šťastná 3, Smrč-
ková L. 3, a Edl 6, Sedláček 5, Jandus
Pavel 2, Kácha 
Další zápasy oblastního přeboru se
hrály v sobotu 19. 9., v Praze:
Spoje A – NH Řevnice B 13:11
Góly: Holý 4, Jandus 3, Veselý M. 3
Spoje A–NH Řevnice B 15:9
Góly: Jandus 5, Veselý M. 3, Holý
Spoje– NH Řevnice žáci 18:31
Branky: Veselý 12, Štech 8, Jelínek 4,
Holý 4, Kraus 3 Petr HOLÝ

Kdy a kde hrají příště
SK Řevnice - Divize A
26. 6. 16:30 Tachov - Řevnice  
3. 10. 10:15 Řevnice - Kunice   

FK LETY - Krajská I. B třída
26. 9.16:30 Jesenice - FK Lety
4. 10.16:00 FK Lety - Braškov

OZT A - Okresní přebor Beroun
26. 9. 16:30 OZT A -  H. Neumětely 
3. 10.  16:30 FK Komárov -  OZT A 

Řevnice B - Okresní IV. třída 
27. 9. 16:30 Řevnice B -  Všenory 
4. 10. 16:30 Klinec - Řevnice B 

OZT B - Okresní IV. třída
27. 9.16:30 OZT B - Tetín B 

3. 10. 16:00 Mořinka  - OZT B 

Malí řevničtí tenisté
bojovali o republiku

Sport po okolí
ŘEVNICE. Sportovní kroužky teni-
su, florbalu a míčových her otevírá
Sportclub Řevnice. Konat se budou
od pondělí do středy odpoledne na
kurtech za Lidovým domem. Bližší
informace získáte na místě nebo na
webu www.tenisrevnice.cz            (jš)
ŘEVNICE Desetiletý tenista Anto-
nín Štěpánek z klubu Řevnická spor-
tovní vyhrál turnaj mladšího žactva
v Březnici. Pro Štěpánka to byl už
třetí vítězný turnaj v letní sezoně -
vyhrál Babolat cup v Řevnicích a za-
čátkem srpna v Čerčanech.            (jš)
ČERNOŠICE. Rozloučení s moto-
sezonou nazvané 6. Černošická Kola
a motory se koná 3. 10. od 13.00 u
Kina Club v Černošicích. V exhibič-
ní Trial Moto Jump Show se na zá-
vodním speciálu Montesa představí
mistr republiky Karel Pešata.    (mis)

Mladí tenisté ze Sportclubu Řev-
nice se dostali mezi osm nejlepších
v kraji. Až tam, ve čtvrtfinále stře-
dočeského přeboru družstev v mi-
nitenisu, skončila jejich pouť - v
Českém Brodu podlehli 4:5. „Bo-
jovali jsme o postup na republiku a
nemáme se za co stydět. Všichni
hráli výborně, do posledního míč-
ku,“ chválil trenér Pavel Schier.
Do čtvrtfinálového utkání nastou-
pil jeho syn Michael (na snímku),
Oskar Wladař a Karolína Petříšo-
vá. (jš) Foto Pavel SCHIER

Házenkáři porazili Ejpovice i Tymákov
V OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍCH ŘEVNIČTÍ ZMĚŘILI SÍLY S DRUŽSTVY MODŘAN

DOSTALI »BŮRA«. S Českým lvem Beroun prohráli fotbalisté zadnotřebaň-
ského Ostrovanu na svém hřišti 2:5. Foto NN L. PALIČKOVÁ


