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Karlštejnsko – Zástupci veřejně pro-
spěšné společnosti Karlštejnsko budou 
pobývat ve dnech 22. - 27. 11. v kraji 
Burgundsko ve Francii. Cílem cesty je 
poznat způsob práce podobných fran-
couzských společenství.  
„Celkem pojede 30 zástupců všech svazků, za-
stoupených ve společnosti Karlštejnsko,“ říká 
tajemník Vladimír Glasser. „Starostové bur-
gundského kraje pro nás připravili seminář o 
spolupráci mezi jejich obcemi a o rozvoji ven-
kovské turistiky.“ 
V dalších dnech si výprava prohlédne i výsled-
ky některých konkrétních projektů v jižním 
Burgundsku zaměřených právě na podporu 
venkovské turistiky.  
„Francouzi mají zájem o spolupráci a z naší 
strany zájem také je,“ pokračuje Glasser. „Tak 
by měly vzniknout první kontakty nejen z hle-
diska cestovního ruchu, ale v oblasti podnika-
telské.“   
Jedním z prvních projektů by měla být návště-
va burgundského dětského pěveckého sboru  
v České republice. Na oplátku by Francii na-
vštívil český dětský sbor. 
Veřejná prospěšná společnost Karlštejnsko se 
v současné době skládá z 53 obcí sdružených v 
šesti mikroregionech. K zakládající Dolní Be-
rounce, Horymíru a Českému Krasu - Pláním 
přibyly Poutní cesta k Hájku (Chýně, Červený 
Újezd...), Jihozápad (Ořech, Rudná...) a mi-

kroregion KLONK (Suchomasty, Tmaň, Mál-
kov). V současné době se jedná o přistoupení 
regionu loděnického potoka, ale tím by spojo-
vání končilo.  
Důvodem vzniku Karlštejnska byla totiž větší 
propojenost a návaznost některých projektů a 
jejich řešení. Přístupem dalších a dalších svaz-
ků by společnost své výhody začala ztrácet.  
Například by se zvýšila hustota obyvatel, tak 
důležitá pro udělení dotací.      Josef KOZÁK 

Vážení čtenáři! 
Tentokrát nebude náš úvodník pojat formou 
fejetonu. Bude to zčásti komentář a zčásti po-
zvánka. Nejprve ten komentář. Rád bych vás 
upozornil na zprávu, která je otištěna v tom-
to čísle Provasu a zabývá se chystanou změ-
nou dopravního značení na dvou křižovat-
kách v Osově, u kostela a u hřiště. Podstata 
změn je vysvětlena ve zmíněném článku, já 
bych jen rád doplnil, že podobné úpravy, kdy 
je dopravní značení v rozporu s dlouholetými 
zvyklostmi a s přirozeným chápáním do-
pravního uspořádání, mívají fatální násled-
ky. Obvykle se pak po několika smrtelných 
úrazech vracejí věci do původního stavu. Ne-
jsem odborník na dopravu, ale plánovaná 
změna mi připadá nelogická.  Podobně mluví 
i někteří zkušení řidiči. Uvítáme a případně 
otiskneme i vaše názory. 
A nyní je na řadě pozvánka. Tu nám poslal 
Dobročinný spolek Lomikámen z Berouna, 
který si klade za cíl zlepšit nabídku kultur-
ních akcí v Berouně a okolí, věnuje se ekolo-
gickým problémům regionu, zejména se sna-
ží bojovat proti devastaci Českého krasu a 
nevyhýbá se ani pomoci znevýhodněným 
skupinám občanů, jako jsou například těles-
ně postižení nebo Romové. Nejbližší plánova-
nou benefiční akcí DS Lomikámen je taneční 
zábava se skupinami Vodáci (country) a 
Black Stars (bigbít 60. let), jejíž výtěžek bude 
použit na činnost Klubu Klubíčko Beroun a 
samotného DS Lomikámen. Máte-li chuť se 
pobavit a zároveň podpořit neziskový sektor 
Berounska, naskýtá se vám za 80 Kč jedineč-
ná příležitost dne 30. října od 20 hodin v be-
rounském společenském domě Plzeňka. 
Přejeme vám hezký podzim a příjemné čtení.                                                         

Jiří BOLINA 

Horymír se jede učit do Burgund 
ZÁSTUPCI KARLŠTEJNSKA JEDOU NA ZKUŠENOU DO FRANCIE 

ZAČALY PODZIMNÍ VÝLOVY. Jedním z prvních lovených rybníků se stal rybník pod Ba-
žantnicí v Nových Dvorech. Po počátečních problémech s vypouštěním zde rybáři vylovili 
1,5 q kaprů a 41 štik.                                                                                                           Foto J. KOZÁK 

PROVAS je pro Vás.  
Pro všechny ty, kdož 
chtějí být v obraze.  

Jako symbolický  
provaz svazuje  

všechny lidi  
se stejným zájmem,  

se zájmem  
o naše údolí. 

Dětští tovaryši, kteří putovali zahradou 
osovského zámku od řemesla k řemeslu mu-
seli u pradleny vybrat z hromady ponožek 
alespoň tři stejné páry.           Foto J. KOZÁK 

Zloděj rozbil korouhev - 
asi si přišel pro tisíce 
Svinaře - Jen dva měsíce zdobí věž svi-
nařského zámku zlatavá korouhev a už 
ji neznámý vandal sekerou poničil. 
První srpnovou neděli vztyčil na svinařském 
zámku jeho nový majitel Jiří Nosek korouhev. 
Dlouho ale nevydržela. Podlehla lidské závisti 
a tuposti: koncem září ji neznámý vandal po-
ničil. „Nevíme, kdy se to přesně stalo. Ale když 
minulý týden šli na střechu dělat hromosvod, 
našli korouhev rozseknutou sekerou,“ říká Ja-
na Nosková, matka majitele budovy. Proč van-
dal střechu poničil? „Možná to byla zloba, 
možná chtěl krást,“ říká s tím, že poberta si asi 
dělal zálusk na mosaznou schránku, do níž 
Nosek uložil dokumenty a noviny. V místním 
hostinci se údajně mělo rozkřiknout, že  
v truhle je uloženo rovněž deset tisíc korun.  

Pavla ŠVÉDOVÁ, Naše noviny 
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MÍSTO ČINU. Osovská sokolovna a hospoda 
U hřiště, kde se údajně provozují nelegální 
diskotéky.                                        Foto ARCHIV 

Děti prošly cestu tovaryšů 
MISTRYNĚ ŘEMESEL PŘIPRAVILY PRIMA SOUTĚŽE 
Osov – Na poslední zářijovou sobotu pozval občasník 
PROVAS společně se sponzory všechny děti na akci 
nazvanou „Tovaryšská cesta“.  
Kdo přišel to sobotní odpoledne do osovského zámeckého par-
ku, dostal do začátků pravou českou buchtou v uzlíčku a mohl 
vyrazit na putování mezi mistry řemesel. Všichni se moc těšili 
a dokonce i počasí, které hrozilo mračným bubákem a kolem 
poledne zkrápělo Osov deštěm, se umoudřilo a nabídlo sluníč-
ko. Malých tovaryšů se nakonec sešlo přes půl stovky. 
Cesta byla náročná. U kuchařky si musely děti poradit s mě-
chačkou a tenisákem, který představoval knedlíky, pradlena 
měla nepořádek v ponožkách, u mlynářky bylo třeba hledat v 
zrní a mouce, květinářka uvítala pomoc se sázením květin, ko-
miník  pro soutěžící přichystal trefovačku s komínem a uhlím, 
cílem pro míčky u košíkářky byl košík a kadeřnice učila plést 
copánky, které si děti mohly odnést na památku.  
Za každý splněný úkol dostal vandrovní zvláštní hrací peníze a 
když pak v cíli cesty prokázal u malíře své umělecké schopnos-
ti, obdržel ocenění nazvané List tovaryšský, opravňující ho k 
nákupu sladkostí a jiných dobrot ve zvláštním pohádkovém 
krámku u Milušky Chvojkové. Všichni soutěžící plnili řemesl-
nické úkoly na výbornou.  
Velké poděkování patří starostovi Sboru dobrovolných hasičů 
v Osově Josefu Chvojkovi, který velkou měrou přispěl k zajiště-
ní akce a všem ženám, které se rolí řemeslnických mistryň 
zhostily též na výbornou.     Radka KOČOVÁ, Josef KOZÁK 

„Byla to poslední možnost,“ říká hostinský 
ANONYM ŽÁDÁ VYŠETŘENÍ A NÁPRAVU VE VĚCI PROVOZOVÁNÍ DISKOTÉK V OSOVĚ  

U osovských křižovatek 
se změní přednost v jízdě 
Osov - O změně přednosti v jízdě na 
osovských křižovatkách jednal v minu-
lých dnech obecní úřad se zástupci poli-
cie a správy silnic. 
„Jedná se o vyznačení tahu na Prahu a rozbití 
dlouhého rovného úseku, kde všichni jezdí jak 
závodníci,“ říká starosta Zdeněk Veverka. 
Hlavním tahem by se měla stát silnice 2. třídy 
z Hostomic a Skřiple na Vižinu a dále na Řev-
nice. Bude změněno a doplněno značení. Ve 
směru od Chlumce bude značka STOP, od Lá-
žovic „jen“ Dej přednost v jízdě“.  
„Policie ani silničáři nejsou proti, ale je to zase 
o penězích,“ dodává Veverka. „Pokud se poda-
ří sehnat potřebnou částku, bude změna reali-
zována do června příštího roku.“             (JoK) 

Osov - Anonymní udání dorazilo poštou 
na osovský obecní úřad a zároveň i ha-
sičům a policii.  
Pisatel, který se neodvážil podepsat, si stěžuje 
na nelegální provozování diskoték v restauraci 
U hřiště. „K provozování diskotéky nebyl tento 
objekt nikdy zkolaudován,“ píše se v dopise 
doslova a pokračuje: „Neodpovídá například 
svými bezpečnostními a hygienickými para-
metry.“  Anonym své udání rozeslal na všech-
ny instituce, které by s věcí mohli mít co do 
činění.   
„Je to uměle vyvolaný problém,“ říká k tomu 
nájemce hospody U hřiště Jiří Lebeda.  
„Provozování diskoték byla jedna z posledních 
možností, jak tady začít něco dělat.“ 
„Anonymním udáním se nezabýváme,“ pro-
zradil nám starosta Zdeněk Veverka. „Podle 
zákona jsme sice povinni na každou stížnost 
odpovědět, ale v tomto případě nevíme komu. 
Jinak jsou na tom státní orgány, které to musí 
prošetřit jako podnět.“ 
Co se týká povolení diskoték a případných dal-
ších nesrovnalostí, je to záležitost obecního 
úřadu ve Skřipli. „Sokolovna patří do jejich 
katastru.“ 
Podrážděně reagoval na dotaz ohledně disko-

ték prezident osovských sportovců Jan Hošťá-
lek: „Já jsem rád, že tu diskotéky jsou. A vy-
prošuji si, aby někdo o mě tvrdil něco jiného.“ 

Josef KOZÁK 

U květinářky čekalo malé tovaryše sázení umělých květin do květináčů. 
Pro některé to bylo příliš složité, jiní vandrovní nechtěli již pokračovat  
v cestě a rozhodli se sázet až do „skonání věků“.                        Foto J. KOZÁK 

Osov - Radnice vrátila letošní dotaci na 
stavební úpravu hasičárny.  
Dotace měla sloužit na přístavbu stávající ha-
sičárny tak, aby se zde mohla garážovat i tech-
nika, která je prozatím umístěna jinde. 
„Je to takové zvláštní,“ říká k vrácení dotace  
starosta obce Zdeněk Veverka. „Dozvěděli 
jsme se o přidělení dotace v červenci a do kon-

PROVAS chystá divadlo 
a hledá ochotníky 
Osov - Občasník PROVAS ve spolupráci 
s osovskými hasiči chystá krátkou hru 
se zpěvy a hledá herce.  
Premiéra by se měla uskutečnit o posvícení 
roku 2005 v sokolovně nebo v prostorách před 
zámkem. Zájemci nás mohou kontaktovat na 
adrese redakce nebo elektronicky na pro-
vas@osov.cz.                                                 (JoK) 

 Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vám nabízí  
profesionálně zpracované VIDEOKAZETY 

POSTŘIŽINY 
* záznam premiéry muzikálu 6.8.2004 v Lesním divadle Řevnice -  

70 minut, cena 200 Kč * záznam představení na zámku ve Svinařích 5.9.2004 -  
140 minut, cena 300 Kč 

—– 

PARNÍ VLAK 2004 
na trase Karlštejn - Zadní Třebaň - Lochovice 18.9.2004 

* císař František Josef * program na stanicích * hasiči, turisti, vodníci -  
délka 30 minut, cena 300 Kč 

Kazety je možné objednat elektronicky na adrese nase.noviny@zadnitreban.cz,  
nebo u těchto členů redakční rady Našich novin:  

P. ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214), M. FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96) 
Josef KOZÁK (149 00 Praha 11, Jažlovická 1323) 

Radnice vrátila dotaci na hasičárnu 
ce srpna jsme měli mít vyřízená všechna povo-
lení a projekt. Ale lhůty jsou mnohem delší, 
takže se to prostě nedalo stihnout.“ 
Osovští získali příslib, že dotaci obdrží opět 
příští rok a nyní mohou v klidu připravit 
všechny potřebné náležitosti. „Doufám, že to 
vyjde,“ končí osovský první radní.                                              

Josef KOZÁK 



PROVAS 10/2004 STRANA: 3 

Průvodčí nepustila cestující pro klobásu  
JÍZDA NÁS POTĚŠILA DOPROVODNÝM PROGRAMEM, JÍZDNÍ ŘÁD BYL DODRŽEN  

Parní vlak opouští nádraží v Osově.                               Foto B. KŘEČEK 

Osov – Historický vlak projel 
18. září  trasou Karlštejn - 
Zadní Třebaň - Lochovice a  
i když parní lokomotiva jela 
podbrdským krajem poněko-
likáté, oslava parního věku 
přilákala opět mnoho nadše-
ných cestujících, pozorovate-
lů a hlavně účinkujících  
v mnoha převlecích a podo-
bách.  
Pohled na uhánějící lokomotivu 
kouzelnou krajinou pod Brdy, za-
halenou do oblak páry, tak mohli  
„černou dámu“ obdivovat přihlíže-
jící kolem tratě. Ovšem cestující 
starodávného vláčku byli poctěni 
doprovodem císaře Františka Jo-
sefa I., spolu s jeho komorníkem a 
dobrým vojákem Švejkem.  
Historickou jízdu nám vypravila 
redakční rada Našich novin a ne-
jenže nás potěšila doprovodným 
programem i příjezdy a odjezdy 
byly ve všech nádražích dodrženy. 
A tak jedinou zaznamenanou stíž-
ností na sobotní historické cesto-
vání byl pasažér s velkou chutí na 
klobásy opékané ve stanici Osov, 
kterému průvodčí nepovolila 
opustit vlak z důvodu dodržení 

přesnosti jízdního řádu. 
Víkend prosycený parou a písnič-
kami Třehusku je za námi a máme 
tu realitu současné dopravní situ-
ace. To se můžete vydat odpoled-
ním vlakem z Prahy do Zadní Tře-
baně a nejenže má vlak zpoždění 
již ze stanice Smíchov, ale jen tak 
tak dorazí do stanice Dobřichovi-
ce, a to s již znatelnými technický-
mi potížemi. Nespokojené pasažé-
ry probere výbuch a zář na konci 
vlakové soupravy. To si naše drá-
hy také připravily doprovodný 
program, či snad věk páry byl bez-
pečnější? Průvodčí vlaku oznámí 
překvapeným cestujícím potřebný 
přesun do další soupravy a pasa-
žéři přemýšlející o výši cestovného 
jsou přemísťování z nástupiště na 
nástupiště, aby se po delším čeká-
ní mohli vypravit  náhradním vla-
kem do svého cíle. 
Děkujeme pořadatelům, kteří oži-
vili železniční trať a předvedli nám 
dědictví našich předků. A jak za 
další století? Že nebude co oslavo-
vat? Jakpak by ne? Ta postarší 
černá dáma zahalená do závoje 
páry pozdraví jistě i další naše ge-
nerace.               Radka KOČOVÁ 

To zas byla anabáze 
JAK BY O JÍZDĚ MLUVIL DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK 

Podbrdsko - O jízdě parního 
vlaku po trase Karlštejn - 
Zadní Třebaň - Lochovice 
jsme referovali už minule. 
Jak by asi viděl celou akci 
dobrý voják Švejk? (PROVAS) 
Poslušně hlásím pane obrlajtnant, 
že už jsem opět zde. Já za to zdr-
žení vážně nemůžu a klidně vám 
to všechno vysvětlím, protože jak 
říkával nějakej Kalát od nás z hos-
pody: Když to umíš vysvětlit, tak 
se vlastně nic nestalo. Tak abych 
dlouho nezdržoval, pane obrlajt-
nant. Já jsem čekal v Karlštejně 
na náš vojenský vlak a najednou u 
mě zastavil jinej vlak, z okýnka 
vykouknul sám náš nejjasnější 
mocnář a povídá: „Švejku. Jedu 
na inspekční cestu do Lochovic a 
potřebuju vojenský doprovod.“ 
No, cožpak jsem mohl neposlech-
nout rozkaz?! V tom vlaku jelo to-
lik lidí! Už v Karlštejně byl plný a 
v Zadní Třebani přistoupili další a 
všichni volali: „Sláva císaři! Vi-
vat!“ A byly tam delegace z obou 
Třebaní a přednášely zdravice a 
prosby a žádosti. A dostali jsme na 
uvítanou chléb se solí a až z dale-
kých Klánovic nám přijel zazpívat 
císařskou hymnu chlapecký sbor s 

panem řídícím. Ale pak mě můj 
pán poslal dát pokyn k odjezdu, a 
tak jsem to všechno nahnal do 
vlaku a jelo se. Mašina bafala a 
táhla vlak do kopce ke Bělči, ale 
řeknu vám pane obrlajtnant, že 
jsem si už už myslel, že jízda 
skončila. Vlak zastavil, kola se 
protáčela, vlak stál a císař poví-
dá: „Jestli to ti chlapi nevyjedou, 
tak je vezmu šavlí.“  
Ale vyjeli, a tak mohla v Litni 
mocnáři zatancovat místní chasa 
a ve Skuhrově mu poděkovat vod-
níci od rybníka z Leče za čistou 
vodu. Ve Všeradicích přišla moc-
náře pozdravit sama velká Magda-
léna Rettigová s doprovodem a 
rychtářem.  
Ale nejdůležitějším bodem in-
spekční jízdy bylo vyznamenání 
osovských hasičů. Na ty císař 
vzpomínal celé tři roky od posled-
ní jízdy, a tak jim letos rozdal me-
daile. To bylo radosti! Když jsme 
se pak vraceli zpátky, stříkali hasi-
či svojí stříkačkou na všechny 
strany i na vagony. O stanici dál 
se sešli turisté z Chlumce a žádali 
vládce o příspěvek na stavbu roz-
hledny. No a pak jsme si v Locho-
vicích odpočinuli, najedli se grilo-
vaných kuřátek a dívali se, jak si 
děti hrají a také jsme tancovali, 
protože kapela Třehusk nepřestá-
vala hrát. Ale nakonec jsme se 
vrátili do Karlštejna a já zase  
k vám, pane obrlajtnant, abyste  
o mě neměl starost. To byla moc 
hezká anabáze. Tak ať žije cí-
sařpán!        Josef Švejk KOZÁK 

Vlak pojede příští 
rok opět v září  
Podbrdsko – O tom, že se jízda 
parního vlaku podařila, není po-
chyb. Proto se organizátoři roz-
hodli požádat o grant na příští 
rok. Termín akce byl předběžně 
stanoven na 10.9.2005.      (JoK) 

Pátrací akce po vodnickém klobouku 

Leč - Pátrací akci po ztraceném klobouku provedla den po jízdě par-
ního vlaku jedna z lečských vodnic Hana Jakoubková.  
„Byl to památeční klobouk mé švagrové," říká postižená. „A uletěl mi 
při vyklánění z okna někde mezi Vižinou a Všeradicemi." 
Jakoubková požádala děti z Leče o pomoc a společně se vypravili do 
Vižiny. „Pak jsme šlapali zpět do Všeradic a pozorně se rozhlíželi. 
Klobouk jsme našli zachycený v křoví vedle trati." Šťastný nález pak 
společně oslavili v liteňské cukrárně porcí dobré zmrzliny.         (JoK) 
Hlásná Třebaň – Zajímavý zážitek potkal i „dobrého vojáka Švejka“ 
cestou z jízdy parního vlaku. Cestou z Karlštejna do řevnického lesní-
ho divadla u něho zastavila Škoda Fabia s pražskou poznávací znač-
kou a spolujezdec otevřel okénko. „Voják Švejk“  chtěl udělat vtip a 
tak dříve než stačila pasažérka promluvit, řekl větu, která je každé-
mu Čechovi jasná. „Tak já tady jdu z Putimi do Písku a asi jsem za-
bloudil .“ Odpovědí mu však bylo mlčení a překvapené tváře osádky 
auta. Teprve po chvilce se řidič opatrně zeptal: „Karlstejn  please?“ 
Auto bylo z půjčovny a posádka komplet z USA.                              (JoK)  
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I já jsem absolvoval představení Postřižin v 
nymburském pivovaru. Částečně jako kibic 
při stavbě dekorací, částečně jako osovský 
hasič. Ale v jednu chvíli jsem byl za umělce 
naplno. Jedním z mých  úkolů totiž bylo do-
mluvit s místní pokladnou distribuci progra-
mů a obálek s obrázkem. Čekal jsme na vrát-
nici pivovaru, ale paní pokladní s pánským 
doprovodem byla velice rychlá a místo ke 
stolu, kde měla prodávat, vyrazila ke scéně. A 
tak jsem vyběhl za ní, ale asi jsem nebudil dů-
věru, protože se nehodlala zastavit a na mé 
dotazy reagovala krátce až úsečně. Nedivím 
se. Zarostlý a prokřehlý chlapík v zimní bun-
dě a čepici rakousko-uherské armády staže-
nou přes uši není tím správným zástupcem 
vychvalovaného divadla. Ale pak se paní za-
stavila a zeptala se přímo: "Vy jste umělec?" 
Nedokázal jsem okamžitě odpovědět. Paní 
dodala: „Mám příkaz vybrat od umělců dva 
tisíce." A protože jsem se neměl k placení, vy-
razila dále.  

Odbila pátá odpolední a nebe zčernalo. Během 
několika minut přišel obrovský přívalový déšť 
a pesimisté, předpovídající špatný konec opět 
měli navrch. Ale za 20 minut bylo po všem, 

Nymburk - Den před osovským posvíce-
ním vyrazili osovští hasiči do nymbur-
ského pivovaru, aby se přímo v místě 
zrodu Hrabalova příběhu  zúčastnili di-
vadelního představení Postřižin řevnic-
kých ochotníků.  
Celá akce začala již ve čtvrtek, kdy byla pláno-
vána večerní propagační jízda městem. Vzhle-
dem k nepříznivému počasí ji však autor a re-
žisér Miloslav Frýdl odvolal a aktéři skončili  
v jedné z příjemných nymburských hospod, 
kde hráli a zpívali až do půlnoci.  
Druhý den ráno dorazil do města postřižinské-
ho piva i zbytek ochotníků a osovských hasičů 
a začalo se vybírat místo a stavět kulisy. Vše 
probíhalo za opakujícího se drobného deště a 
nízkých teplot. Málokdo věřil tomu, že se po-
časí zlepší.  
Těsně po poledni zavelel režisér k propagační 
jízdě a sluníčko jakoby na to čekalo a rázem 
vykouklo zpoza mraků.  
Stařičký náklaďáček řevnického staromilce 
Tomáše Svobody s harmonikářem Frýdlem 
alias Francinem a Pavlou Švédovou předsta-
vující správcovou Maryšku i s dalšími posta-
vami včetně dvou osovských hasičů projížděl  
sluncem zalitým Nymburkem a zval kolem-
jdoucí na večerní představení. Náklaďáček do-
provázel na dobovém motocyklu pan doktor 
Gruntorád, v civilu řevnický ochotník Karel 
Král. Stejně jako panu správci v příběhu i je-
mu motocykl občas odmítal poslušnost a 
všichni se ho snažili nastartovat. Jízdu pan 
doktor ukončil pěším přesunem od mostu do 
pivovaru. Motocykl se totiž už přemluvit ne-
dal. Ani majitelem. 

Sříkačku tahali mistři republiky 
Po návratu z propagační jízdy už na prostran-
ství před sladovnou čekala historická osovská 
stříkačka a také pár koní z nedalekých Semic.  
„Nejsou to ledajací koně,“ říkala spiklenecky 
Jana Červená, která v převleku za hasiče stří-
kačku ve hře vozí. „Ale mistři republiky ve 
čtyřspřeží.“ 
A hned šla s „mistry“ nacvičovat příjezd a od-
jezd na plac a přitažení porouchaného moto-
cyklu s panem správcem. Role správce pivova-
ru se v těchto zkouškách ochotně ujal Luboš 
Vaňata. 

Nymburské počasí nakonec Postřižinám přálo 
„HRANÍ JE OBROVSKÝ NÁPOR NA ČAS, ALE ŠEL BYCH DO TOHO ZASE,“ ŘÍKÁ J. SKALA  

Josef Skala s Janou Červenou vymetli z jeviště 
louže a pár minut po šesté Postřižiny v pivova-
ru začaly. 
A protože se jednalo o poslední představení, 
poděkoval na jeho konci režisér Frýdl nejen 
divákům, ale i všem účinkujícím a každému 
předal fotografii z představení a společně s 
ředitelem pivovaru i láhev pravého Májového 
ležáku. Pak už následovalo jen rozebírání a 
skládání kulis, pozdní studená večeře a ráno 
cesta domů, k posvícenecké huse.  
Postřižiny v Osově? 
Minulý týden oslovila osovské hasiče předsta-
vitelka hlavní role Pavla Švédová, zda s nimi 
může počítat do Postřižin i příští rok.  
„Starosta hasičů vzkázal, že svolá schůzi, kde 
se měl každý vyjádřit,“ říká k tomu jeden  
z osovských hasičů Josef Skala. „Mně osobně 
se to líbilo a šel bych do toho znovu i když je 

to obrovský nápor na čas.“ 
Kde přesně by se měli Postřižiny hrát není za-
tím známo, ale jedním z kandidátů je i osov-
ský zámek.                                    Josef KOZÁK 

Hasičská stříkačka tažená mistrovským spře-
žením paní Kateřiny Kastnerové s Janou 
Červenou na kozlíku během odpoledních 
zkoušek v nymburském pivovaru. 
                                                        Foto J. KOZÁK 

Starou stříkačku přitáhli  
na „plac“ mistři republiky 
Nymburk - Velké cti se dostalo osovské 
historické stříkačce při představení 
v nymburském pivovaru.  
Na plac ji přivezli mistři republiky v závodech 
čtyřspřeží paní Kateřiny Kastnerové ze Semic. 
„Koně byli jak se říká vychození a nevidím dů-
vod, proč bych měla mít z jejich vedení oba-
vy,“ říká Jana Červená, která s mistry na jeviš-
tě několikrát vjela. „Jezdím s koňmi 30 let a 
tak už vím, co mohu od kterého zvířete čekat. 
Myslím, že víc byla vyplašená paní Kastnero-
vá, když se k jejímu spřežení hrnula nějaká 
cizí ženská,“ dodává Červená se smíchem.  
Jana Červená účinkovala ve všech představe-
ních Postřižin a podle ní to bylo náročné, ale 
krásné. „Užili jsme si to!“ říká doslova. A po-
kud se Postřižiny budou hrát i příští rok a or-
ganizátoři ji opět osloví, zná jen jednu dopo-
věď: „No jistě!“                                            (JoK) 

Všechno se vysvětlilo, peníze za ubytování 
dostala i distribuci programů jsme si pak do-
mluvili. A tak jsem byl v Nymburce  
za umělce.                                                       (JoK) 
Nymburk - Představení Postřižin v Nymbur-
ce navštívila i rodačka z Nových Dvorů Růže-
na Skopová. Shlédla ho spolu s dcerou, vnuč-
kou a pravnučkou a neodradila je ani zima 
ani odpolední nestálé počasí. Svého rozhod-
nutí nelitují.  
„Škoda, že o tom vědělo tak málo lidí. Napří-
klad místní divadelníci říkali, že o tom nevě-
děli vůbec,“ stěžuje si Skopová.  
„Všichni hráli moc krásně,“ dodává dcera 
Eva Kunertová. „I ten pan kominík De Gior-
gi. S jednou z pravnuček skutečného De Gior-
giho jsem chodila do školy. V jejich rodě se 
kominické řemeslo dědilo z otce na syna. Otec 
mé spolužačky byl kominík, stejně jako děd i 
praděd. Ale ten poslední De Giorgi měl jen 
čtyři dcery a tím jméno i kominictví  
skončilo.“                                                         (JoK) 

O představení vědělo málo lidí 
DVA PŘÍSPĚVKY Z NYMBURSKÉHO PIVOVARU  

V Hostomicích vyrostou  
obytné domy i výrobní haly 
Hostomice - Město Hostomice se chystá 
na mohutné rozšíření.  
„Za prvé se jedná o výstavbu výrobních hal 
firmy Mandík,“ říká starostka  Alena Přívoro-
vá. „Haly budou stát proti benzínové pumpě a 
zároveň firma postaví 5 rodinných domků.“  
V Hostomicích vyroste i dalších 60 rodinných 
domků a ve vedlejších Bezdědidcích bude do 
příštího roku připraveno 37 stavebních parcel.  
Paní starostka počítá s přílivem nových obyva-
tel města.  
Každý, kdo chce podrobnější informace, se 
může obrátit na městský úřad. (Tyršovo nám. 
165, 267 24 Hostomice pod Brdy. Tel./fax: 311 
584 116, 311 584 101).                                 (JoK) 
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Vižina - O zážitky své i svého syna se  
se čtenáři podělila spolupracovnice Ja-
na Fialová. (PROVAS) 
Jedním z nejhezčích letních zážitků našeho 
syna byla noční procházka s rozsvíceným lam-
pionem, který dostal od tety. A tak vznikl ná-
pad, jak připravit lampiónovou výpravu pro 
ostatní.  
Při vyslovení tohoto slova málokteré dítě zpo-
čátku tušilo, o co jde, ale radost byla nakonec 
veliká. V podvečer před Dnem české státnosti 
pan starosta zhasl veřejné osvětlení a na cestu 
se vydalo osm světélek, která  svítila na cestu 
celé výpravě. Do kroku zazněla i nějaká ta pís-
nička  a nechyběla  sladká odměna.  
Dokonce jsme upoutali pozornost redaktora 
Berounského deníku, který s námi šel kus ces-
ty a dělal fotodokumentaci. Posledním dvěma 
vytrvalcům v samém závěru zahráli Brzdaři 
vystupující u Pohodářů písničku Jede, jede 
mašinka a pak se šlo spát.      Jana FIALOVÁ 

Lampiony všech tvarů bylo možno vidět na 
vižinském průvodu.              Foto P. ŠIMKOVÁ 

Osm světýlek svítilo na cestu   
OBNOVENÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD VE VIŽINĚ SKONČIL PÍSNIČKOU „JEDE, JEDE MAŠINKA“     

V Chlumci kope fotbalová 
jedenáctka maminek  
Chlumec - Děti Velkého a Malého 
Chlumce hrají letos první rok kopanou 
za okresní přebor mladších žáků.  
Jelikož jsou nováčci, góly jim moc nepadají, 
ale spíše branky dostávají. Proto jsme se do-
hodly s maminkami dětí, které hrají, že utvoří-
me ženskou jedenáctku a zahrajeme si proti 
našim ratolestem.  
Nejdříve jsme si myslely, že je necháme vy-
hrát, ale měly jsme co dělat, abychom jim sta-
čily. Branka pro nás byla velká a u protihráčů 
malá. Byly to dlouhé dvě půlhodiny. Děti na-
konec zvítězily 7 : 0 a byly velice šťastné.  
Nejhorší to bylo pro nás druhý den, kdy nás 
bolel každý sval v celém těle. Máme ale krásné 
zážitky při sestavování mužstva. Udělaly jsme 
něco pro zdraví a pro své děti. Též jsme se při-
učily pravidlům fotbalu. Protože se zápas líbil 
nám i dětem, rozhodly jsme se, že si dáme ně-
kdy odvetu.                    Lenka KOCOUROVÁ 

Škola začínala v kostele   
„SVÉ DĚTSTVÍ BYCH S DNEŠNÍM NEVYMĚNILA,“ ŘÍKÁ PAMĚTNICE 

Vzpomínku na svá školní léta nám po-
slala čtenářka Růžena Plecitá z Osova. 
(PROVAS) 
Je to už 75 let, co jsem začala chodit do školy. 
Psal se rok 1929 a vyučovalo se v budově  
u kostela. Toalety byly na dvorku, lavice z tvr-
dého dřeva bez opěradel, budova bez kuchyně, 
takže jídlo jsme si museli nosit s sebou z do-
mova. Jak skromné bylo vybavení školy, tak i 
my jsme měli daleko k nějakému přepychu. 
Děvčátka se oblékala do dlouhých trik se zapí-
náním na zádech a všechny jsme nosily zá-
stěrky. Penály bývaly dřevěné, s vysouvacími 
šuplíčky a barevným víčkem. Dodnes mám 
jeden doma. Tašky se vyráběly z těžké imitace 
kůže. Psalo se inkoustem, který se rozléval do 
kalamářů na lavicích.  
První den školy začínal slavnostně v kostele. 
Teprve potom jsme se rozešli do tříd, které 
jsme docela zaplnili. Prvňáčků nás tenkrát by-
lo víc jak třicet. Osovská škola za mých časů 
mívala čtyři ročníky pro žáky, kteří odsud od-
cházeli do měšťanky v Hostomicích. Tam už se 
třídy dělily na dívčí a chlapecké. Děti, které  
z nějakého důvodu nepřestupovaly, zůstávaly 
v Osově, kde pro ně byl zřízen 5. ročník. Učite-
le jsme měli ve velké úctě, ani by nás nena-
padlo je neposlechnout. Pan řídící Jan Wenig 

byl hodný příjemný pán, který nás při hudební 
výchově doprovázel na housle. Když jsme se 
jednou hodně smáli slovu čižmy v písničce 
"Slovan jsem a Slovan budu", nasekal nám 
přes ruce smyčcem. Nevěděli jsme, že to jsou 
boty a on se moc zlobil. Některý kluk občas 
dostal pohlavek, ale jinak nás bitím netrestali. 
Školní docházka tenkrát byla o sobotu delší 
než dnes, vyučování probíhalo každý den i od-
poledne - s výjimkou středy, kdy jsme odchá-
zeli domů už k obědu. Předmětům se také ří-
kalo jinak. Například nebyla matematika, ale 
počty, místo českého jazyka mluvnice a prvou-
ka byla vlastivěda. Tělocvik jsme mívali na 
ohrazeném školním hřišti, které bylo na poli 
pod sokolovnou. Dnes tam stojí vilky.  
Když jsme přišli ze školy, čekala nás práce do-
ma. Chodívali jsme sbírat klásky nebo pást 
husy. Museli jsme pomáhat jak se dalo. Žilo se 
skromně, ale asi jsme si užili víc legrace než 
dnešní děti, které se většinou baví u počítače. 
My jsme byli pořád venku a vymýšleli si nej-
různější způsoby zábavy, jako například opé-
kání brambor v ohníčku nebo výrobu minia-
turních pecí z hlíny, které doopravdy fungova-
ly. Měli jsme minimálně hraček, ale své dětství 
bych s tím současným nevyměnila ani za nic.    

Růžena PLECITÁ 

Pojďte s námi cvičit!  
Chlumec - Letošní rok opět probíhá 
kroužek aerobiku. Scházíme se každé 
pondělí v Osově od 15:30 do 16:30 ho-
din s holčičkami ve věku od 4 do 8 let 
a každý pátek v Hostomicích od 
13:30 do 14:30 hodin se  staršími  
děvčaty.  
Na jaře jsme uskutečnily víkendový zájezd 
se cvičením do Račic u Křivoklátu. Pro 
úspěch jsme si tento zájezd zopakovaly ny-
ní od 24. 9. do 26. 9. 2004. Zúčastnila se 
děvčata ve věku od 9 do 13 let.  
Program se nelišil od minulého: cvičení, 
bojové hry, výlet a projížďka na koni. Poča-
sí se moc nevydařilo, ale náladu nám zkazit 
nemohlo.  
Máte-li zájem o víkendový pobyt, přijďte si 
zacvičit a na jaře se opět pojede.  

Lenka KOCOUROVÁ 

Zprávičky z naší školičky 
Osov - Léto definitivně skončilo a školá-
ci si znovu začali plnit své povinnosti. 
Největší pokroky dělají prvňáčci, kteří už čtou 
slabiky a někteří i první slova. Od října začaly 
také pracovat kroužky keramiky a internetu. 
Také družina nabízí žákům zájmová odpoled-
ne, např. dovedné ruce, veselé pískání a ně-
mecká konverzace. Děti též zahájily plavecký 
výcvik v hořovickém bazénu.  
Dne 6.11.2004 pořádá naše škola zájezd do 
divadla Pod Palmovkou na komedii PŘES 
PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE SNĚHU.     (sk) 
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NA MOTORCE. Luboš Vaňata se během od-
poledních zkoušek Postřižin v nymburském 
pivovaru se ctí zhostil zástupu hlavní role, 
správce Francina. Nenacvičovaly se dialogy, 
ale způsob jakým kůň přitáhne správcův po-
rouchaný motocykl.                   Foto J. KOZÁK 

Téměř kaskadérské kousky předváděl se svým bagrem Luboš Vaňata při úpravě cesty  
nad Osovcem.                                                                                                                       Foto J. KOZÁK 

Postavte si draka a přijďte závodit 
TRADIČNÍ DRAKIÁDY SE MŮŽETE ZÚČASTNIT VE VIŽINĚ, PRVNÍHO ROČNÍKU V OSOVCI  

O historii jména Václav  
Osovské posvícení připadá na 28. září, 
kdy slaví svůj svátek Václavové.  
Je to výroční den úmrtí Václava I., 9. českého 
knížete z dynastie Přemyslovců (zemřel ve 
Staré Boleslavi 28. 9. 935 nebo 929), později 
svatořečeného vnuka svaté Ludmily. Jméno 
Václav neboli Venceslaus je slovanského pů-
vodu a znamená více slavný, či více slávy. Sva-
tý Václav byl zavražděn na příkaz staršího 
bratra Boleslava I. Ukrutného, který si tím 
otevřel cestu ke knížecímu stolci. 28. září je i 
Dnem české státnosti.                                  (mp) 

Vižina, Osov – S drakiádami jakoby se 
letos roztrhl pytel. Na prolet s draky 
zvou vižinští i osovští. (PROVAS)  
Nastal podzim, a tak chystejte draky. Tradiční 
drakiáda ve Vižině se uskuteční v sobotu  
30. října od  14 hodin na hřišti TJ Vižina. 
Týden nato,  6. listopadu, se chystají od  
13 hodin uspořádat první ročník drakiády 
v Osovci. Během úprav cesty k lesu se totiž na-
hromadilo velké množství vyřezaného klestí a 
je nutno ho spálit. Ale proč pálit velkou hro-
madu dřeva jen tak bez užitku?  A tak se zrodil 
nápad drakiády.  
Po zapálení hromady bude následovat pouště-
ní draků na přilehlé louce a určená porota vy-
bere nejlepšího draka kupovaného, nejlepšího 
draka vlastnoručně vyrobeného a vyhodnotí, 
čí drak létal nejlépe a nejvýše.  Všechny vítěze 
čeká sladká odměna. A všichni si pak mohou 
opéci buřta.                                  Josef KOZÁK 

Svůj nový recept čtenářům napsala Hana Veselá z Osova. Pošlete nám i vy re-
cept na jídlo, které máte nejraději.   
„Jedno kuře naporcuji, posolím, nastrouhám tvrdý sýr Eidam, na plátky pokrájím 4 strouž-
ky česneku a zaliji smetanou. Pak dám kuře péci asi na čtvrt hodiny, až je maso měkké. Jako 
přílohu podávám brambory. Je to tak dobré, že se Veselýmu dělají boule za ušima a minule 
si dvakrát přidal. A to je co říci, protože on je velice mlsný,“ končí čtenářka.                    (JoK) 

Mám nový recept...  

Organizátoři posvícenského dětského odpoledne děkují za příspěvky na odmě-
ny pro děti. Na odměny přispěly: J. Skala, P. Čaboun, Pocházkovi Osovec, T. 
Culek ml., J. Hošťálek ml., M. Zadina, P. Pepřica, J. Kubec, Zumr, S. Marková, 
S. Hošťálková, F. Sklenář ml., Z. Poluk, Veverkovi, P. Kočí, Bárta, Biskup, M. 
Novotná, V. Linhart ml., Bednaříkovi, J. Lebeda, P. Valkoun, Vostá-
rek+Vostárek, E. Palivec, A. Klimeš, J. Klimtová - M. Chlumec, OÚ Osov, SDH 
Osov, SK Osov, SOREX, Albion. 

Podzim 
Podzimní básničku zaslala čtenářka 

Petra Opletalová. (PROVAS) 
 

Ráno pokašlává 
trochu prochladle 

a poněkud ochrapělým hlasem 
svolává své listnaté stádo 

aby ho pasák vítr 
mohl vehnat do ulic s okázalou parádou. 

 
Milenci opouštějí lavičky 

prokřehlí  
a přenechávají je podzimu 

který se v roli kněze 
objevil při třetím dějství 

ve kterém mu shůry 
trochu zaraženě 

hrst odpustků budou platit. 

JUBILEUM 

Zlatou svatbu  

slaví manželé Husákovi 

z Osovce 

Gratulujeme 

Kde se vzal letní čas 
Česko - Koncem října skončí na území 
celého státu letní čas.  
Pravidelně je zaváděn od roku 1979 a na jeho 
obranu se uvádí ekonomické úspory. „Je déle 
vidět a nemusí se brzy svítit,“ říká každý. Má-
lokdo však ví, že poprvé byl letní čas zaveden 
ve válečném roce 1915 a důvod byl ryze vojen-
ský. Armády Německého císařství a Rakous-
ka-Uherska potřebovaly sjednotit čas na vál-
čištích. S koncem války tak skončilo i zavádění 
letního času. Opět se začal zavádět za Protek-
torátu během druhé světové války a pak až od 
uvedeného konce sedmdesátých let.       (JoK) 

Zloději prohledali i šatnu 
Osov - Dne 9. října bylo na policii ozná-
meno vloupání do restaurace v Osově.  
Zloději si odnesli 80 láhví tvrdého alkoholu, 
50 zapalovačů, 12 kartonů cigaret, 72 plecho-
vek nealkoholických nápojů a toustovač. Ne-
nechavci též prohledali šatnu místního spor-
tovního klubu, kde však nic neodcizili. Odha-
dovaná škoda přesahuje 45 000 Kč. Případ 
šetří oddělení policie v Karlštejně.          (JoK) 

Plyn na Vižině nebude, 
chce ho málo obyvatel 
Vižina - Pro plynofikaci obce je 39% 
obyvatel. Vyplynulo to ze závazného 
průzkumu obecního úřadu.  
„Znamená to pro nás, že nebudeme žádat  
o dotaci na příští rok,“ řekl starosta Václav Cí-
sař. „I nadále však budeme občany přesvědčo-
vat a příští rok se jich opět zeptáme.“ 
Podle Císaře tak nečeká Vižinu v příštím roce 
žádná velká akce. Zastupitelstvo se soustředí 
na dobudování dětského hřiště a na opravu 
dopravního značení v prostoru autobusové 
zastávky.  
„Také musíme vyřešit lepší zásobování vo-
dou,“ končí starosta Císař.                        (JoK) 



PROVAS 10/2004 STRANA: 7 

Sněžka od Luční boudy.               Foto ARCHIV 

Z Polska dul na Sněžku studený vítr 
TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHŮ BRD SI VYŠLÁPLI NA BENECKO DO KRKONOŠ 

Krkonoše - Vyprávění o víkendovém vý-
letu brdských turistů na Benecko došlo 
tentokrát ze sousedního Německa. 
(PROVAS) 
Also liebe Leser, ich heisse Karel Schwarz - ale 
co to píšu, jmenuji se Karel Schwarz a jsem 
členem TSSB. Nejsem z Pobrdí ani z Prahy, 
ale bydlím v malém městečku na břehu Labe  
v Německu. Akcí brdských turistů se účastním 
pravidelně a tak jsem jel 9.10. i na Benecko. 
Vzal jsem s sebou ženu a její přítelkyni a do 
hotelu Diana jsme přijeli skoro poslední, až 
někdy po 20. hodině. To už byla jídelna plná 
kamarádů z Chlumce, Hostomic a Prahy a 
Rosťa Placheta - hlavní organizátor - všem 
sděloval, že ráno se domluvíme na sobotním 
programu, teď že jsou lidi unavení a nevěří, že 
bude dobré počasí - skoro celý pátek totiž pr-
šelo. Tak jsme si dali večeři, nějaký ten místní 
šnaps a šli spát. 
Sobotní ráno bylo podmračené, ale optimisti 
trvali na tom, že bude hezky. Po snídani se 
zformovaly tři skupiny: dvě odjely do Špindle-
rova Mlýna, jedna zůstala na Benecku. Plán 
byl následující: skupina A vyrazí údolím nad 
Sv. Petrem a pod Kozími hřbety na Luční a 
pak k bývalé Obří boudě, dále na Sněžku, zpět 
na Luční a údolím Bílého Labe zpět do Špind-
lu; skupina B vyjede na Špindlerovku autobu-
sem, půjde po hranicích až k bývalé Obří bou-
dě, kde se spojí se skupinou A; skupina C bu-
de lehce korzoval v okolí hotelu a relaxovat. 
Jak Rosťa řekl, tak se stalo. Já jsem spolu  
s dalšími 10 šel ve skupině A. Zrána byla ml-
ha, ale jak jsme stoupali nahoru, tak se po-
zvolna rozplývala a nebo ji vítr odnášel pryč. 
Po největším stoupáku jsme se převlékli  
u Rennerovy studánky (někteří byli pořádně 
propoceni) a potěšeně konstatovali, že se na 
obloze objevují díry, kterými vykukuje sluníč-
ko. Šli jsme tedy k Luční a pak k Obří, kde 
jsme se skoro na čas sešli se skupinou B (my 
tam byli asi o 2 minuty dřív). Nahoře to pěkně 
profukovalo a tak jsme nelenili a podobně ja-

I mezi spadaným listím nadcházejícího pod-
zimu pokračují každé nedělní dopoledne tré-
niková utkání osovských „metačů koulí“. 

Foto J. KOZÁK 

ko hromady Poláků začali stoupat na vrchol 
Sněžky. Tam jsme byli asi kolem půl jedné.  
Z Polska dul studený vítr, na naší straně ale 

ří hnali vepředu, aby se pak mohli kochat po-
hledem na protější stráně a relaxovat v klidu a  
o samotě. (Pokr. příště)     Karel SCHWARZ 

bylo dobře. Silný vítr čím dál víc odhaloval 
okolní kopce a zlepšoval viditelnost.  
My jsme však pokračovali zpět na Luční, kde 
jsme si dali zasloužený oběd. Jejich uzená kr-
kovice s bramboráčky a zelím byla vynikající!  
Poseděli jsme, popovídali a za slunečního svi-
tu scházeli údolím Bílého Labe. Co vám mám 
povídat - kam jste se podívali, tam to bylo 
nádherné. Podzimní barvy listí svítily a odmě-
ňovaly nás za ušlapané kilometry. Bylo vidět 
úplně vše, v odpoledním světle byly kopečky 
jako vymodelované nějakým umělcem. Někte-

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník,  
poberounská hudební  skupina TŘEHUSK  
ve spolupráci s Obecním úřadem LETY  

pořádají benefiční koncert 

NA HAŠLERA! 
Koncert se koná na počest 125. narozenin známého, nacisty umučeného  písničkáře,  

autora skladeb Ta naše písnička česká, Strahováček,  Pětatřicátníci aj.  
Veškerý výtěžek bude věnován na pomník Karla Hašlera,  

jenž má vyrůst na Starých Zámeckých schodech. 
*** 

Účinkují: 
* ŠTĚPÁN RAK * PAVEL VÍTEK * ŠLAPETO * šansoniérka JANA RYCHTEROVÁ  

* rakouský houslista ALEXANDER SHONERT  * TŘEHUSK + JAN ROSÁK  
* NOTIČKY * TANGO BAND * KARAVEL * KAPIČKY * KLÍČEK * LITEŇSKÁ CHASA  

* Moderuje JAN ROSÁK 
*** 

Lety, náves: sobota 23. října 15.00 hodin 
(v případě nepříznivého počasí se program přesouvá do sálu OÚ U Kafků) 

Předprodej vstupenek Pavla ŠVÉDOVÁ: 724 296 560 

Zkrachovalá cestovka 
vezla i osovské klienty  
Osov, Bulharsko - Nezapomenutelnou 
vzpomínku na dovolenou má osovský 
občan Josef Skala. Právě v době, kdy 
agentura Travel Market zkrachovala, 
byl s ní na rekreaci v Bulharsku.  
„Začali jsme tušit něco podivného, když v ne-
děli odjeli beze slova vysvětlení delegáti,“ řekl 
PROVASu Skala. „V internetové kavárně jsme 
se na webu dozvěděli o krachu cestovky.“ 
U vědomí této informace začali být rekreanti 
opatrní a když dostali pokyn k vyklizení poko-
jů, protestovali a požadovali příjezd autobusu 
na letiště. Tam zjistili, že jsou již třetí turnus, 
který čeká na letadlo.  
„Odmítli jsme opustit autobus, dokud nepřile-
tí letadlo,“ pokračuje v líčení letního zážitku 
Skala. „Místní na nás tlačili, že v autobuse bu-
dou spát děti, ale my jsme oponovali, že děti 
samozřejmě do autobusu pustíme. Žádné ne-
přišly. Nakonec jsme tam spali my.“ 
Odlet všech skupin z Bulharska nakonec zajis-
tila během úterní noci pojišťovna.          (JoK) 

V České hospodě se sešli 
příznivci skupiny Třehusk 
Hlásná Třebaň - Druhé posezení Klubu 
přátel Třehusku se konalo v sobotu  
2. října v hlásnotřebaňské restauraci 
Na růžku (Česká hospoda).  
Přívrženců a obdivovatelů se sešlo více než půl 
stovky a celý večer se hrálo, zpívalo a  tancova-
lo. V krátkém proslovu seznámil účastníky s 
aktuálním stavem klubu jeden z předsedů Jo-
sef Jahelka. Členů je 45, jsou ze všech koutů 
Čech a dokonce i z USA.  
„Chceme, aby se toto setkání stalo tradicí a 
scházeli jsme se vždy první říjnovou sobotu  
v roce," řekl předseda Jahelka.                 (JoK)    
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Nepřehledná skrumáž před osovskou bran-
kou skončila pro místní šťastně.  

Foto J. KOZÁK 

Píše a kreslí J. Bolina © 2004 
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Durisol doufal, že zápas zachrání 
OČEKÁVANÉ DERBY OSOV VERSUS BĚŠTÍN SKONČILO VÍTĚZSTVÍM DOMÁCÍCH 

DURISOL VŠERADICE 
9.10. Tlustice - Všeradice  A 1:1 
Branka: Mackovič D. 
Zasloužená remíza. Oba týmy si vybojovaly po 
bodu. 
Chrustenice - Všeradice B 1:2 
Branky: Jakoubek Petr, Horký 
2.10. Všeradice A - Žebrák 0:0 
Zápas bez velkých šancí. Ani z naší, ani z je-
jich strany. 
Všeradice B - Mořina 5:0 
Branky: Vitner 2x, Stegmüller, Horký,  
Hruška R. 
25.9. Osek - Všeradice A 7:1 
Branka Stegmuller 
V poločase jsme doufali za stavu 4:1, že zápas 
není ztracený, ale nevyšlo to.  
26.9. Hýskov B - Všeradice B 1:1 
Branka: Lener 
 18.9 Všeradice A - Svatá 2:0 
Branky: Mackovič D., Mackovič R. 
Byli jsme lepší po celý zápas. Vedli jsme 1:0 od 
10. minuty. Ve druhém poločase se nám poda-
řilo zvýšit na konečný výsledek. 
19.9. Všeradice B - Zdejcina 2:0 
Branky: Vitner, Šebek J. 
Byly ještě další šance, ale nevyužili jsme je. 

Pavel JAKOUBEK 
 
SK OSOV 
9.10. Osov - Běštín 1:0 
Branka: Plicka 
„Bylo to těžce vydřené vítězství,“ říká osovský 
Michal Procházka. „Několikrát nás zachránil 
gólman.“  
Názor druhé strany nám poskytl běštínský 
obránce a osovský starosta Zdeněk Veverka:  
„Byl to laciný gól v začátku. Pak jsme je tlačili, 
ale nepodařilo se nám ani vyrovnat. Neumíme 
hrát na malých hřištích.“  
2:10. Osov - Srbsko 1:0 
Branka: Cyprián 
Podle trenéra Karla Procházky další těžce vy-
dřené vítězství.  
25.9. Chrustenice - Osov  0:4 
Branky: Hošťálek 2x, Veselý, Cyprián 
18.9. Osov - Mořina 2:2 
Branky: Procházka Karel, Procházka Petr  
Po prvním poločase byl stav vyrovnaný, ale 
pak jsme dostali branku. K vyrovnání došlo 10 
minut před koncem. V utkání se nevedlo naše-

mu nejlepšímu střelci Janu Hošťálkovi. Ze tří 
střeleckých šancí neproměnil ani jednu. 

Josef KOZÁK 
VIŽINA 
25.9. Srbsko - Vižina    2:2 
2.10. Vižina - Liteň  1:0  
9.10. Chodouň - Vižina    2:3 
Vižinští fotbalisté vylepšili v několika posled-
ních zápasech své skóre a bodové hodnocení  
v tabulce.                                    Jana FIALOVÁ 

FRANTA A DRACI (15) 

Redakční rada PROVASu 
plánovala akce roku 2005 
Osov – Redakční rada hodnotila akce 
uplynulého roku a plánovala rok příští. 
Podle názoru zúčastněných členů dopadly 
všechny akce PROVASu dobře a bude dobré  
v jejich pořádání pokračovat i příští rok.  
Zpívání u stromečku - 18. 12. od 17 hodin  
v zámecké zahradě. Letošní zpívání by mělo 
být pojato jako „živý Betlém“. 
Masopust - únor 2005. Třetí ročník maso-
pustu  tentokrát s masopustní fraškou. 
DOŽ (Den osovských žen) - březen 2005 
Máje  - polovina května 2005 v režii  
osovských hasičů. 
Postřižiny (?) – červen 2005  
Parní vlak – 10. 9. 2005  
Posvícení – září 2005, hry pro děti a posví-
censká hra se zpěvy.                                    (JoK) 

KDY A KDE HRAJÍ PŘÍŠTĚ  
17.10. Všeradice B - Osov (15:30 hod.); 23.10. 
Beroun - Všeradice A (10:15 hod.), Osov - Heskov 
(15:30 hod.), Běštín - Všeradice B (10:15 hod.); 
24.10. Hýskov B - Vižina (15:30 hod.); 30.10. 
(vždy od 14:30 hod.) Všeradice A - Neumětely, Vi-
žina - Mořina; 31.10. Všeradice B - Srbsko, Tetín 
B - Osov; 6.11. (vždy od 14 hod.) Všeradice A - 
Karlštejn, Chrustenice - Vižina, Osov - Mořinka; 
7.11. (vždy od 14 hod.) Všeradice B - Heskov  


