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Cena výtisku 7 Kč

Starosta se rozloučil
s Věrou Čáslavskou

Ženu i s dětmi uvěznily závory

HVĚZDNÉ TRIO. Kuchařské slavnosti se konaly 17. září ve Všeradicích. Zúčastnily se jich také zdejší slavná rodačka M. D. Rettigová a herečky Tereza Bebarová i Markéta Hrubešová (zleva).
Foto NN M. FRÝDL

Dobroty ochutnávaly
Hrubešová a Bebarová

Všeradice - Desátý ročník kuchařské soutěže Vaření se zámeckou paní se konal 17. 9. ve Všeradicích.
Soutěž profesionálních kuchařů,
tentokrát na téma grilování, moderovala herečka Markéta Hrubešová,
která také se svojí kolegyní Terezou
Bebarovou zasedla v porotě. Vítězství i putovní pohár M. D. Rettigové
si odnesl David Sixta z restaurace
Black Dog Beroun. Cena za návštěvnickou soutěž O nejlepší škvarkovou placku putovala k pí Ševčíkové do Podbrd. Přestože si s námi
počasí chvílemi zahrávalo, diváků
dorazilo několik set.
(bap)

ŘIDIČKY VJELY NA PŘEJEZD, PŘESTOŽE UŽ BLIKALA VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA

Dobřichovice, Poberouní - Jak
přes kopírák. Dvě mladé řidičky
vjely na železniční přejezd navzdory tomu, že už blikala výstražná
světla. Jedna 8. září v Dobřichovicích, druhá den nato v Radotíně.
Od tragédie s nedozírnými následky dělily obě události jen vteřiny!
Dobřichovickou událost nám detailně popsala čtenářka NN z Řevnic,
která byla její přímou účastnicí. Přála si zůstat v anonymitě, redakce ale
její jméno samozřejmě zná.
„Ve čtvrtek 8. 9. v 16.25 vjela řidička
terenního auta se třemi malými dětmi

na železniční přejezd na červenou.
Jela směrem k Lávce prof. Lewita,
do ulice Všenorská. Zůstala stát na
kolejích, protože se zavřely závory.
Řidička začala z auta i s dětmi rychle utíkat za závory, na silnici, aby si
zachránili život, kdyby jel vlak. Nejmenší chlapeček v panice ale běžel
na opačnou stranu, než matka s ostatními dvěma dětmi, ke kolejím.
Matka na něj křičela: Vrať se zpátky!
Vzala jsem děti na stranu a volala na
řidičku: Proražte závory, jsou z plastu! Odjeďte s autem z kolejí.
Vzpomněla jsem si totiž na neštěstí,

které se stalo loni v létě ve Studénce.
Strojvedoucí pendolina Jan Černý po
nárazu do kamionu, který zůstal stát
na přejezdu se staženými závorami,
přišel o obě nohy, měl zlomenou pánev a poškozenou páteř. V důsledku
nárazu zemřeli i tři cestující z vlaku.
Právě Jan Černý v televizi důrazně
radil: Nezůstávejte stát na železničním přejezdu, na kolejích! Proražte
závory, jsou z plastu! To by měli učit
v každé autoškole. Škody jsou pak
mnohem menší.
Řidič obvykle v panice uteče, auto
nechá na kolejích. (Dokončení na str. 2)

UMĚLKYNĚ. Milli Janatková.
Foto Marek ZÁLESKÝ

devatenácti tři roky nuceně nasazená
v »Reichu«. Vyprávěla i o první světové, kam zavál osud pradědečka –
kulku, kterou si vytáhl z nohy, máme
ještě v pozůstalosti.
A kdy jste poprvé slyšela o své pratetě Věře, jíž konec druhé světové
války převrátil život naruby?
V té samé době. U nás se odedávna
domácností nesly historky z válek.
Jako malou mě v 90. roce zaujal balík, který jsme od tety Věry z Ameriky dostali. Obsahoval »veteš« (výraz šumavských švadlen našeho rodu), tj. oblečení. (Dokončení na str. 11)

Dobřichovice - Velmi neobvyklý
případ řešili 16. září dopoledne černošičtí městští policisté. Volala jim
žena z Dobřichovic, že ulicí 5. května u lávky přes Berounku jede asi
tříletý chlapec nahý na kole, bez dospělého doprovodu.
„Hlídka na místě zjistila, že chlapec
využil nepozornosti rodičů a vydal
se za otcem do centra Dobřichovic,“
řekl velitel strážníků Gregor Dušička. „Událost díky všímavé ženě dopadla dobře: chlapec hlídku dovedl
domů, kde byl předán rodičům, kteří ho již hledali,“ dodal.
(mif)

Baví mě klid, zdraví, užívání si všeho, co život nabízí

Dobřichovice - Věře Polenové bylo
šestnáct, když se v roce 1945 zamilovala do amerického vojáka. O
dva roky později se za ním vydala
ze šumavské Volyně do USA. Osudy i písničky své pratety »oživí«
svérázná jazzová zpěvačka, chansoniérka Milli JANATKOVÁ na
koncertě v Dobřichovicích.
Vzpomenete si, kdy jste poprvé zavnímala, že existovalo cosi jako
druhá světová válka?
Nepamatuji se přesně, ale od útlého
dětství jsme slýchávali o druhé světové válce od babičky, která byla od

Černošice, Praha - Posledního rozloučení s nejúspěšnější českou
olympioničkou Věrou Čáslavskou
se 12. září v pražském Národním divadle zúčastnil také starosta Černošic Filip Kořínek.
„Bylo to důstojné, vřelé, smutné i
vtipné současně. A tak trochu její Věře by se to asi líbilo,“ uvedl pro
NN první muž města, ve kterém
Čáslavská žila.
Slavná gymnastka, sedminásobná
olympijská vítězka, zemřela po
dlouhé nemoci koncem srpna. (Viz
NN 18/16). Do Národního divadla
se s ní 12. 9. přišli rozloučit významní sportovci, politici i další
osobnosti. Krátce před desátou se na
její počest rozezněl zvon Jan Křtitel
na katedrále sv. Víta.
Pohřeb Věry Čáslavské se uskutečnil už 8. září v Šumperku, pouze za
přítomnosti její rodiny.
(mif)

Tříletý chlapec zmizel
rodičům, ujel na kole

