
KDO DÁL? Setkání uměleckých kovářů a podko-
vářů se první červencový víkend konalo v areálu
svinařského zámku. Součástí akce byla také sou-
těž v hodu kovadlinou.
(Viz strana 2) Foto NN J. KOZÁK

Černošičtí hromadně
naskáčou do Berounky

Černošice – Evropský den koupání oslaví
Černošičtí 17. července hromadným skokem

do Berounky a otevřením městské pláže.
Evropský den koupání v řekách, který připadá
na 17. 7., vypukne ve 14.00 středoevropského
času. V tu dobu se vrhnou tisíce Evropanů do
vln (vele)toků, aby podpořily úsilí o zlepšení

kvality vod. Podle organizátorů se ke »koupací-
mu« dni přihlásilo 200 pořadatelů po celé

Evropě, v Berlíně, Hamburgu, Paříži, Vídni...
Pozadu nezůstanou ani v Černošicích, kde bude
zpřístupněna městská pláž pod mokropeským

jezem u Sportparku Kazín. Připravená zde
budou opalovací plata či veřejný kamenný gril.

Chybět nebude hudební program. (pš)

Starosta »kontroloval« obce
Střední Čechy – Středočeské obce přihlášené
do soutěže Vesnice roku navštívil Jiří Hudeček,
starosta Letů, jež předloni tuto soutěž vyhrály.
Porota hodnotící vzhled a činnost obcí vedená Ji-
řím Hudečkem zavítala předminulý týden do
Kosoře, Hýskova a  dalších vesnic. „Z regionu ko-
lem Berounky se letos nikdo nepřihlásil,“ uvedl
Hudeček, kterého nejvíc nadchla víska Krakov.
„Je to nádherná obec plná zeleně,“ řekl. 
(Viz strana 10) (pš)

Vysvědčení natáčela televize
ZAČALY PRÁZDNINY, RODIČE PÍŠÍ PETICI ZA BEZPEČNOST ŠKOLÁKŮ

Opilou školačku museli
odvézt záchranáři

Černošice -  Konec školního roku a uzavření
základní školní docházky slavila ve čtvrtek

dívka z Černošic tak, že se opila. 
„Dívku pod vlivem alkoholu jsme vezli

poslední den školy ve 22.00 z Černošic do
nemocnice v Motole,“ řekl NN majitel řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Sanitku zavolali spo-
lužáci postižené školačky - báli se, že kolegyně

utrpěla otravu alkoholem. (šm)

Mladíkovi se nelíbil soused,
tak mu rozmlátil automobil
Lety – Devatenáctiletému mladíkovi z Letů se ne-
líbil způsob života souseda, tak mu zničil auto.
Ojedinělý případ vandalismu řešili v minulých
dnech řevničtí policisté. Devatenáctiletý Petr N. z
Letů 26. a 27. června nejprve svérázně poškodil
vůz Ford Fiesta zaparkovaný v Letech: rozmlátil
všechna skla, prokopl blatníky a dveře, vylezl na
kapotu a střechu, kde poskakoval. Ani to však dr-
zounovi nestačilo: den nato  auto polil benzínem
a zapálil! Přesto nezpůsobil velkou škodu, vyčís-
lena byla na 15 000. Policisty však šokoval při
výslechu, kdy na otázku proč auto tak důkladně a
na etapy zničil uvedl: „Nelíbil se mi způsob živo-
ta poškozeného.“ Případ byl vyřešen ve zkráce-
ném řízení, pachatel byl obviněn z trestného činu
poškozování cizí věci. (pš)

Řevnice, Dobřichovice, Karlštejn – S kytičkou
a deštníkem v ruce se uplynulý čtvrtek vydali
pro vysvědčení školáci z dolního Poberouní.
Slavnostní akademie, při níž bylo 40 žáků oceně-
no za úspěšnou reprezentaci školy Výročními ce-
nami, předcházela 27. 6. rozdávání vysvědčení v
řevnické škole. Cenu dostali jak nejlepší prvňáč-
kové, tak recitátoři, matematici, sportovci… Nej-
lepším absolventem se stal Zdeněk Baláž z 9. A.
Cestou pro vysvědčení vyprovázel školáky déšť.

„Budu mít asi dvě dvojky,“ odhadoval pod dešt-
níkem Jindřich Paukert, který se s řevnickou »zá-
kladkou« loučil nadobro. „Po prázdninách jdu na
gymnázium,“ prozradil.
Dokonce před televizními kamerami si pro vys-
vědčení přicházeli žáci karlštejnské školy. Česká
televize si přijela natočit předání částky 200 000
Kč. Přesně tolik karlštejnská školička dostala za
to, že Karel IV., jehož jméno nese, vyhrál soutěž
Největší Čech. Šek předal ředitelce školy ob-
chodní ředitel ČT Martin Švehla. 
Začaly sice prázdniny, v Dobřichovicích je přesto
školní docházka stále aktuální. Přesněji cesta dětí
do školy. Rodiče se domnívají, že příliš bezpečná
není a je tudíž třeba zřídit nové přechody. Po-
depisují proto petici.
„Petice přišla v době, kdy dokončujeme kruhový
objezd. Přesto se k ní stavím pozitivně. Beru to
jako podnět rodičů, kde zřídit nové přechody,“
říká starosta obce Michael Pánek. Podle něj rodi-
če vytipovali pět míst v obci, kde by mohly být
zebry vyznačeny.
Starosta upozorňuje, že stejný úkol již před ča-
sem řešila odborná firma, u které si radnice ne-
chala zpracovat rozbor zklidnění dopravy v obci.
Její autoři určili 11 nejnebezpečnějších bodů v
obci. „Postupně se tyto problémy snažíme řešit.
Třeba v prostoru před nádražím už jsme začali,
kompletně hotovo bude během letošního či na za-
čátku příštího roku,“ říká Pánek s tím, že dalšími
kritickými místy jsou nově vybudovaná okružní
křižovatka, přechod u Lomené ulice. V ulici Praž-
ské na křižovatkách s Anglickou a u Benziny má
radnice v plánu vybudovat středové ostrůvky s
intenzivním osvětlením.           Pavla ŠVÉDOVÁ

7. července 2005 - 13 (396) 6 Kč

Mistrovský titul v letošním ročníku extraligy
vybojovalo ženské družstvo Bowlingového
klubu Strike Řevnice. Tým k nečekanému tri-
umfu dovedla zkušená kapitánka Irena Strako-
vá. Putovní pohár mistra ligy bude o prázdni-
nách vystaven ve výloze prodejny jízdních kol
Štorek v Řevnicích.   Text a foto Jiří MARVAL

DNES DVANÁCT STRAN

* Pozvání pro ženu převzal Klaus

* Řevničtí si hrají na kovboje

* Podbrdská příloha PROVAS
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Na nádvoří se házelo kovadlinou
DO SVINAŘ SE SJELI UMĚLEČTÍ KOVÁŘI A PODKOVÁŘI, JEDEN DORAZIL DOKONCE AŽ Z AMERIKY

„Hrozně mě kopeš, Karle!“ stěžoval si režisér
V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE KOMEDIÍ BROUK V HLAVĚ ZAČALA NOVÁ SEZONA

Svinaře – Hod kovadlinou či kování koní patři-
ly k nejvyhledávanějším atrakcím druhého
ročníku Svinařského řetězení, které se uplynu-
lý víkend odehrálo na zámku ve Svinařích.
V sobotu poránu mířili návštěvníci k zámku jen
velmi liknavě. Vše se změnilo úderem poledne.
Přilehlý park i prostranství před svinařským zám-
kem obsadili kováři, stánky s občerstvením, ne-
chyběly soutěže pro děti, při kterých mohli prcko-
vé vyhrát sladké i trvalejší odměny. „Vystřídalo se
tu v sobotu asi čtyřicet, v neděli pak padesát dětí,“
hlásila z »dětského« stanoviště Hana Lukešová.
Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout starší sním-
ky zámku, zabrousit do historie, na internet a při
prohlížení kreseb i do dětské fantazie. Novinkou
letošního ročníku totiž byla výtvarná soutěž Ko-
váři očima dětí. „Přišly kresby z několika škol.
Kromě třebaňské například i z Prahy,“ uvedla
Jitka Chocová.
Velký zájem vzbuzovalo kování koní v přímém
přenosu doprovázené odborným výkladem. »Mo-
dely« tu stáli koně ze stáje Bílým kámen Tomáše
Nolče. Zážitek to byl v některých případech velmi
dramatický: „Můj kůň se nenechal,“ svěřila se v
sobotu Lída Hůlová, když na svém neokovaném
oři opouštěla areál zámku. Vyšlo to až následující
den.
Sobotní Řetězení vyvrcholilo kláním v hodu třice-
tikilovou kovadlinou, kterého se zúčastnilo na pět
desítek borců, mezi nimi se neztratily ani dámy.
Hodil si dokonce i zámecký pán Jiří Nosek (3,70
metru), starosta Svinař Vladimír Roztočil (2,50

m), ale vítězný vrh Ivoše Lorence (4,90 m) nepře-
konali.
Z největší dálky na Řetězení dorazil Alfredo V.

Samek – vážil cestu přes oceán z amerického státu
Illinois. „Prohlédl si celý areál, zajímal se o po-
měry kovářů u nás i možnosti jejich spolupráce na
projektech v USA,“ uvedla Jitka Chocová.
Po celý den vyhrával před zámkem poberounský
Třehusk, který nechyběl ani na nedělním o pozná-
ní slunečnějším pokračování akce. Ta byla slav-
nostně zakončena odpoledne předáním cen a po-
hárů nejúspěšnějším kovářům, kteří se utkali v ně-
kolika kategoriích. Pavla ŠVÉDOVÁ

Starosta vyrazil na hody
Řevnice, Lužice – Na pravé moravské hody se

uplynulou sobotu vydal starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger. 

Na hody pozval prvního muže Řevnic jeho kole-
ga z obce Lužice u Hodonína. Právě Lužice by

se mohla v budoucnu stát spřátelenou obcí
Řevnic. „Na Moravu jsem měl odjet s panem
místostarostou, jeden z nás ale musel v sobotu
oddávat,“ řekl Cvanciger. Lužičtí již Řevnice
neoficiálně navštívili. Podruhé se k Berounce

chystají v srpnu, kdy se společně zúčastní
Dixielandového odpoledne. „O další spolupráci
jsme ještě nejednali. Vše je teprve na začátku,“

dodal Cvanciger. (pš)

Řevnice – Už několik měsíců nepromítá řevnic-
ké kino. Jak se zdá, hned tak se do biografu ne-
podíváme.    
Prokletí. To pronásleduje řevnické sokoly ve sna-
ze pronajmout řevnické kino. Zatím to pokaždé
skončilo fiaskem. Na židli provozovatele tamního
kina se vystřídalo už několik osob. Někteří – jako
Marek Škarpa – neplatili nájem a neplnili sliby.
Naposledy promítala žena – Hana Maštalířová.
Kinosál otevřela veřejnosti vloni v květnu a měla
vskutku velkolepé plány: o víkendech zamýšlela
promítat až čtyři představení denně. Sokolové od
ní pro jistotu chtěli nájem v předstihu a - jak se
ukazuje - udělali dobře.
Postupně totiž propagace filmů vázla, stejně tak i
spojení s Maštalířovou. Od zimy kino nehraje.
„Vypadá to bledě už delší dobu. Bývalá provozo-
vatelka s námi přestala komunikovat někdy v úno-
ru, březnu. Od té doby se nám nedaří se s ní spo-

jit,“ říká starosta Sokola Řevnice Petr Kozák s
tím, že nájemkyně s promítáním v Řevnicích
skončila. Co bude dál s kinem, je ve hvězdách.
„Byli bychom rádi, kdyby se kina někdo ujal,“
připouští Kozák. „Osobně ale vím, že ekonomika
malých kin je všude minusová. Záleží jen na obci,
zda kino dotuje. Pokud není dotace, malá kina se
neuživí,“ domnívá se Kozák a uvádí příklady do-
tovaných kin z okolí. „V Radotíně na něj přispívá
město 80 tisíci, peníze dostává i liteňské kino.“
Výjimkou je Club Kino Černošice, které ovšem
kromě filmů nabízí i posezení v restauraci, kon-
certy, výstavy a divadelní představení.
Řevničtí sokolové již poněkolikáté kino nabízejí k
pronájmu. Kozák si ale příliš velké naděje nedělá:
„V současné době je nepravděpodobné, že by se
někdo ozval. Sami do toho jít také nemůžeme.
Nerozumíme tomu. Je třeba, aby provozoval kino
někdo, kdo se v tom vyzná.“     Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice - Letošní sezonu zahájilo
první červencový den Lesní diva-
dlo v Řevnicích. Premiéru měla
známá komedie Georgese Feydea-
ua Brouk v hlavě, kterou připravi-
li místní ochotníci pod režijním ve-
dením Petra Říhy. Protože se v
pátek počasí mračilo, dorazila vět-
šina diváků až na sobotní reprízu. 
Dnes už klasická zápletka, postavená
na dvojnících a na rychlých akčních
scénách, nemůže zklamat. Herecký
výkon Petra Říhy v obou rolích byl
brilantní, stejně jako výstupy Karla
Krále. S přehledem hrála Alice Čer-
máková, Romanu Tichému bych je-
ho španělského žárlivce klidně i uvě-
řil. „E o a!“ (Je to tak!) dodal by k
tomu nejspíš Alexandr Skutil v roli
Kamila. 
Všichni hráli naplno a viditelně si to
užívali. „Karle, hrozně mě kopeš,“
vytýkal o přestávce v zákulisí před-
stavitel hlavní dvojrole a režisér Petr

Říha Karlovi Královi alias majiteli
hodinového hotýlku. „Vždyť budu
samá modřina a nesednu si!“ 
Jiří Vitouš se na roli v posteli těšil, i
když občas trpěl dezorientací. „Oni
se mnou na té posteli točí, někdy ne-
vím, zda jsem na jevišti, nebo v zá-
kulisí.“ 
Jeden špatný dojem jsem si, bohužel,
ze sobotního představení odnesl. To,
že program byl zmenšený plakát a
pro můj zkažený zrak nečitelný, to
jsem pochopil a odpustil, ale natrha-
ný (doslova) program na kousky s
razítkem souboru na rubové stránce
místo vstupenky - to mi připadlo ja-
ko urážka  diváka. 
Poslední tři reprízy Brouka můžete
vidět od 8. 7. do 10. 7. od 20.00 (v
neděli od 17.00). Začátkem srpna
vyjede na řevnická prkna Limonádo-
vý Joe Martina Kirova, v půlce srpna
se zde zabydlí čarodějná škola Mi-
chaely Šmerglové.     Josef KOZÁK 

Řevnické kino stíhá prokletí
UŽ ZASE NEPROMÍTÁ A HNED TAK NEJSPÍŠ ANI NEBUDE

Alice Čermáková a Petr Říha v komedii Brouk v hlavě.    Foto Petr PACKAN

KOVÁŘI V PARKU. Na nádvoří i v parku svinařského zámku předváděli první červencový víkend své
umění kováři a podkováři. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Na Letních slavnostech tančily labutě
U RYBNÍKA V LEČI BYLY K VIDĚNÍ BALETKY, SPORTOVCI, INDIČTÍ SLONOVÉ, OPICE I TUČŇÁK

Leč - Originální vítání léta - Letní
slavnosti - se již posedmé konaly
ve vísce Leč poblíž Litně. Svérázné
reportáž o jejich průběhu pro Na-
še novin sepsal jejich hlavní orga-
nizátor, »krajánek« Josef Kozák. 

(NN)
Pozdrav Pánbůh, lidičkové! Tak zase
přišlo léto a v Leči ho oslavili již
sedmými Letními slavnostmi. No, to
si pište, holenkové, že jsem tam ne-
směl chybět. 
Jako každý rok se začínalo kolem de-
váté na nohejbalovém hřišti. Letos
se sešlo deset družstev a kopali a
smečovali celý den až do odpolední-
ho finále. Nedivil jsme se jim. Cenou
pro vítěze byla třílitrová bandička,
kterou musí poražený ve finále napl-
nit pivem a předat vítězi. Letos si na
zlatém moku pochutnalo místní druž-
stvo Jiřího »Šotka« Eliáška. 
Ovšem největší překvapení na všech-
ny čekalo dvě hodiny po poledni, kdy
Letní slavnosti zahajovaly. „Labutí
jezero,“ říkala jen tajemně Hana Ja-
koubková, když se zvědavci ptali, co
bude. Neřekla to ani mně: „Uvidíš

sám.“ A opravdu jsem viděl. Úderem
14. hodiny se nad návsí rozezněla
hudba světoznámého baletu a na
scénu vtančilo deset bílých labutí,
následovaných černým labuťákem.
Ta ladnost, ta přesnost, ta odvaha, ta
výdrž! Řeknu vám, holenkové, bylo
to opravdové překvapení. 
Po baletu už všechno šlo jako každo-
ročně. Závody na šlapacích prknech
tentokrát vyhrály baletky-labutě těs-
ně před Svinařskými. Z hostomických
oslav baráčníků nám dokonce na
chvíli zaskočil zahrát poberounský
Třehusk. Pak jsme si zaházeli fran-
couzské koule pétanque a byl tu pod-
večer a chvíle napětí a očekávání:
Kolikpak přijde letos na maškarní
rej masek? A jaképak budou? 
A zase se bylo na co dívat. Dva in-
dičtí sloni se svým vůdcem, tučňá-
kem a opicemi, zámecká paní s kom-

tesou a dvě pravěké ženy nebo umrl-
ci v závěsu s čarodějnicí a šmoulíky.
No, co vám budu povídat, lidičkové,
celkem 27 masek a přes 150 diváků.
A ten potlesk, když vystoupil Bivoj s
kněžnou Kazi a nefalšovaným kan-
cem na ramenou. 
A víte, že jsem toho měl dost za ten
celý boží den? Tak jsem si sednul k
žejdlíku a poslouchal celý večer ky-
tary a banjo muzikantů, kteří sem
přijeli  zahrát z Osova.  Ale nemysle-
te si, holenkové, že je to všechno. Už
v sobotu mě čeká Čochtan ve Svina-
řích a za týden vedle v zámku kon-
cert Třehusku. Tak se také přijďte po-
dívat. Josef KOZÁK

LABUTĚ NA NÁVSI. Letošní Letní
slavnosti v Leči otevřel balet Labutí
jezero v podání místních »umělců«.

Foto ARCHIV

Pozvání pro Klausovou převzal Klaus
Lány- S pozváním na narozeninový koncert Třehusku určeným první
dámě republiky Livii Klausové se do Lán vypravil kapelník poberoun-
ského hudební skupiny Miloslav Frýdl. Speciální zvací dopis s fotogra-
fií nakonec převzal samotný president Václav Klaus.
Na Letních slavnostech v Lánech účinkovala před rokem poberounská sku-
pina Třehusk. Setkala se tam s manželkou presidenta ČR Livií Klausovou.
Ta si poslechla pár staropražských kupletů, převzala CD kapely a s muzi-
kanty se vyfotografovala. Článek o této události i o tom, že valchista Tře-
husku Jiří Vitouš první dámu země nepoznal, vyšel vloni v NN. 
Kapelník Třehusku Miloslav Frýdl se nyní rozhodl článek s fotografií zará-
movat a předat jej s pozváním na narozeninový koncert a křest nového CD
kapely, jež se koná 16. 7. ve Svinařích, přímo Klausové. Uplynulý pátek se
tedy rozjel do Lán, na letošní Letní slavnosti, nad nimiž  »paní presidento-
vá« převzala záštitu. Ta však oproti původnímu plánu na oslavách chyběla -
místo ní přijel její manžel, první muž země Václav Klaus. „Museli jsme se
rozdělit, máme toho hodně,“ odpověděl Frýdlovi na dotaz, proč Livie Klau-
sová nedorazila, Klaus. Pozvání určené jeho ženě převzít neodmítl. „Pře-
dejte to mé asistence, postaráme se, aby vše bylo doručeno,“ řekl.            (sn)

Dolní Berounka, Podbrdsko -
Rozhodování o letošním drži-
teli Ceny Našich novin zvolna
spěje do finále. 
Od roku 1999 uděluje redakční
rada nezávislého poberounské-
ho občasníku ocenění osobnos-
tem, které se zasluhují o povz-
nesení a propagaci poberoun-
ského a podbrdského regionu. V
minulém vydání NN jste se mo-
hli seznámit se jmény kandidá-
tů, které navrhla tzv. Akademie
laureátů, kteří tuto prestižní
cenu dostali v minulých letech.
Dnes uveřejňujeme jména dal-
ších, které navrhuje přímo re-
dakční rada Našich novin. 
Tento stav není konečný. Po celé
léto až do září mohou i čtenáři
NN posílat své návrhy či hlasy
kandidátům již navrženým. Po-
kud posíláte jméno nové, neza-
pomeňte stručně charakterizo-
vat, proč dotyčného navrhujete.
Návrhy posílejte na adresu re-
dakce NN (Třebaňská 96, 267
29 Zadní Třebaň, email: na-
se.noviny@zadnitreban.cz).
Jednoho z autorů návrhů na

slavnostním odpoledni vylosu-
jeme a věnujeme mu hodnotný
dárek. 
Koncem září vybere Akademie
laureátů společně s redakční
radou poslední desítku jmen, ze
které zvolí již jen redakční rada
budoucího nositele Ceny NN
2005. Vítěz bude vyhlášen na
slavnostním odpoledni. Dostane
diplom, věcné dary a šestnáct
stokorun - za každý rok existen-
ce NN jednu. 

Návrhy redakční rady NN: 
1) Ilona GARTOVÁ (Hlásná
Třebaň) - za práci pro »svoji«
obec i Sokol, za organizování
kulturního a společenského ži-
vota, za snahu o sblížení obcí re-
gionu, za spolupráci s NN 
2) Jana GARTOVÁ (Hlásná
Třebaň) - za snahu o rozhýbání
kulturního života v obci, za po-
řádání akcí, za práci s dětmi 
3) Romana HOUDKOVÁ a
Marcel BURDA (Liteň) - za
snahu o obnovování lidových
tradic, za pořádání různých kul-
turních akcí v regionu 

4) Miloš CHROUST (Řevnice)
- za obětavou pomoc při pořádá-
ní kulturních akcí v regionu a
ochotničení v Lesním divadle 
5) Václav KRATOCHVÍL
(Dobřichovice) - za snahu o
povznesení »své« obce i regio-
nu, za spolupráci s NN
6) Božena MUSILOVÁ Dobři-
chovice) - za osvícené vedení
zadnotřebaňské málotřídky a
spolupráci při pořádání akcí 
7) Jiří NOSEK (Svinaře) - za
snahu o rozhýbání kulturního ži-
vota na Podbrdsku, za záchranu
svinařského zámku 
8) Pavla PETROVÁ (Leč) - za
obětavou práci s dětmi a vedení
souboru Malé Notičky 
9) Tomáš SVOBODA (Řevni-
ce) - za udržování technických
památek předků a pomoc při po-
řádání kulturních akcí v regionu 
10) Michaela ŠMERGLOVÁ
(Hlásná Třebaň) - za aktivní
činnost a pořádání kulturních a
turistických akcí, za organizaci
pohádkových her v Lesním di-
vadle, za spolupráci s NN .

Josef KOZÁK, (mf)

Návrhy Akademie laureátů
V minulosti Cenu NN získali řevničtí ochotní-
ci manželé Křivánkovi, vedoucí dětských sou-
borů Ludmila Chroustová a Lenka Kolářová,

bývalý politický vězeň František Šedivý,
organizátor kulturních akcí Josef Kozák, sta-

rosta Letů Jiří Hudeček a »bavič« Jiří Vi-
touš. Dohromady tvoří tzv. Akademii laureá-
tů. Na Cenu NN 2005 navrhují tato jména:
1) Josef BENEŠ st. (Řevnice) - za celoživotní

práci pro město i Lesní divadlo
2) Miloš CHROUST (Řevnice) - za pomoc při

pořádání kulturních akcí a »ochotničení«
3) Karel KRÁL (Dobřichovice) - za dlouhole-

tou obětavou práci pro Lesní divadlo 
4) Jan MARTÍNEK (Zadní Třebaň) - za orga-

nizaci koncertů i dalších kulturních akcí
5) Božena MUSILOVÁ (Dobřichovice) - za
osvícené vedení zadnotřebaňské málotřídky

6) Václav NAVRÁTIL (Řevnice) - za pomoc
při pořádání kulturních akcí a »ochotničení«

7) Pavla PETROVÁ (Leč) - za obětavou práci s
dětmi a vedení souboru Malé Notičky

8) Alena ŘÍHOVÁ (Dobřichovice) - za dlouho-
letou obětavou práci pro Lesní divadlo 

9) Tomáš SVOBODA (Řevnice) - za udržování
technických památek a pomoc při pořádání akcí 

10) Ivana ZROSTLÍKOVÁ (Řevnice) - za
práci s dětmi v souboru Klíček, péči o kroje

Čtenářský návrh: 
Ladislav JARÝ (Malý Chlumec) - za neúnav-
né organizování kulturních a sportovních akcí,
za snahu o zpřístupnění brdské rozhledny na

Studeném. (Jok, mf)

Cena NN má další kandidáty
O TOM, KDO ZÍSKÁ PRESTIŽNÍ CENU, MŮŽETE ROZHODNOUT I VY
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Desku Notiček pokřtil rocker Hejma
„AŤ TY VAŠE NOTIČKY ZA ROKŮ PÁR NÁM DAJÍ DALŠÍ SUPERSTAR,“ PŘÁL MUZIKANT DĚTEM

Řevnice – „Všem milostem na vědomost se dá-
vá, že muzika Notičky své cédéčko dnes světu
dává.“ Právě takto začal slavnostní křest třetí-
ho CD dětské lidové muziky Notičky, který se
odbýval předposlední červnovou neděli v řev-
nickém Lesním divadle.
Samotnému křtu předcházel Velký koncert mla-
dých muzikantů, na kterém předvedli to nejlepší
ze své činnosti za uplynulých osm let existence.
Koncert odstartovalo pásmo písní a tanečků v po-
dání Malé muziky a Malých Notiček, poté násle-
dovala »přehlídka« nejoblíbenější notičkovských
hitů jako je Berounka, Rybníček nebo divácky
velmi oblíbená hra na hrábě. 
Poté si Notičky na prkna Lesního divadla rozesta-
věly kulisy a předvedly hudební pohádku Tuláček
liška, jejímž autorem je tvůrce večerníčků Václav
Chaloupek a Diana Šeplavá. Za zmínku stojí fakt,
že Notičky měly tu čest postarat se o hudební do-
provod pohádky na cédéčku, na němž pohádku
vypráví Pavlína Filipovská.
Výpravou do pohádky vystoupení mladých muzi-
kantů nekončilo, právě naopak. Přítomným divá-
kům, kterých se sešlo na tři sta, se předvedly No-
tičky spolu s přípravkou Malé Notičky v novém
pásmu Cibulový jarmark. To už ale byli všichni na
pódiu i v hledišti netrpěliví, protože vrchol kon-
certu – křest nové desky nazvané Všechno je to
boží dárek - právě nastal!
„Žádné strachy, kmotry máme! Na pódiu je teď
přivítáme!“ zaznělo z úst moderátorů odpoledne
Simony Hauerlandové a Tomáše Koláře. Hlavního

slova se mohli ujmout hlavní aktéři slavnostního
křtu – známý rocker Ondřej Hejma a dvorní zvu-

kař (nejen) Notiček Stanislav Sýkora. Slova chvá-
ly z úst Hejmy směřovala k mladým muzikantům
i k těm, kteří  vedou děti od útlého věku k muzi-
ce. „Vím, co to je udržet pohromadě kapelu, kde
hraje pět šest lidí, ale tohle je obdivuhodné,“ pro-
nesl na adresu ansámblu Notiček, který čítá 45
dětí. Do vínku novému cédéčku rocker věnoval
krásnou básničku: „Vašemu cédéčku přeji všech-

no nejlepší, ať každičký den někoho potěší. A Vám
přeji kocouři a kočičky, ať ty Vaše Notičky za roků

pár nám dají další superstar!“
Vtipem při vinšování nezaostal ani Stanislav Sý-
kora, který se prohlásil za dvorního porodníka de-
sek mladých muzikantů. Právě on totiž stál u zro-
du všech tří desek Notiček. Pak už bouchly špun-
ty a diváci se zaposlouchali do nových písní kape-
ly. Těšit se na ně může každý, kdo si desku Všech-
no je to boží dárek pořídí.          Pavla PETROVÁ

KMOTR HEJMA. Třetí cédéčko dětské lidové muziky Notičky pokřtil známý rocker, Řevničan Ondřej
Hejma. Foto Vladislav SKALA

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V červenci dovolená.

KINO MÍR BEROUN
Kino Mír od 3. do 31. července nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
7. 7. - 8. 7. 21.45 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLEN-
STVÍ
9. 7. - 10. 7. 21.45 STAR WARS: EPIZODA III -
POMSTA SITHŮ
11. - 12. 7. 21.30 MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA
13. 7. - 14. 7. 21.30 TLUMOČNICE
15. 7. 21.30 RYCHLÝ STRIPES
16. 7. - 17. 7. 21.30 NĚCO JAKO LÁSKA
18. 7. - 19. 7. 21.30 KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

KINO MNÍŠEK POD BRDY
9. 7. 18.00 a 20.00 KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ 
13. 7. 18.00 a 20.00 VELKÁ VODA 
16. 7. 18.00 a 20.00 KREV ZMIZELÉHO 

Našim novinám napsal
žurnalista z Holandska

Poberouní – Dopis od holandského novináře
obdržela redakce Našich novin. „Vypadají sk-
věle,“ pochválil list žurnalista z Amsterdamu,
který pravidelně navštěvuje Česko.
„Ačkoliv neumím česky, přesto si kupuji Naše
noviny pokaždé, když přijedu do Řevnic,“ napsal
nám Dieter Bruls. „Umím si představit, jak obtíž-
né musí být vydávat noviny každé dva týdny.
Krásná krajina a městečka vypadají mírumilovně
a krásně, ale psát o všech událostech, akcích je
náročné. Přesto Vaše noviny vypadají profesio-
nálně,“ míní Holanďan, jež se velmi zajímá o sta-
ré snímky našeho kraje. (pš)

Děti excelovaly v Žilově,
na hradě je kastelán nechce
Karlštejn, Žilov - Děti ze základní školy v Karlš-
tejně nacvičily hru Jaroslava Vrchlického Noc na
Karlštejně. Zahrály ji v obci Žilov při příležitosti
setkání spřátelených obcí. 
Jako jedna z mála maminek jsem se představení
zúčastnila. Musím říct, že něco tak skvělého jsem
dlouho neviděla. A není to jen tím, že můj syn hrál
krále Karla IV. Všechny děti hrály výborně a s
chutí. Po předání pamětní plakety Karlštejna obci
Žilov si diváci vyžádali přídavek, a tak děti znovu
zazpívaly píseň Hoja hoj. Na dotaz, kdy budou
děti tuto hru hrát přímo na hradě Karlštejn, mi
učitelka řekla, že to pan kastelán nechce. Škoda,
že...? Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

V pohádce Strašidelná 5. B
září žalobnice Zavadilová
Řevnice - Pohádku Strašidelná 5. B, aneb Děda
Karel šílí... pilně nacvičují řevničtí ochotníci. V
místním Lesním divadle ji uvedou v srpnu a
září. 
„Muziku ještě doladíme, namixujeme, aby byla
pro děti dostatečně strašidelná,“ prozradil mistr
zvuku Miloš Chroust. V tuto chvíli si také připra-
vují hlavní hrdinové kostýmy. „Nejlehčí to bude
mít pan Tamchyna, ale neprozradím víc,“ říká asi-
stentka režie a představitelka jedné z hlavních rolí
Ilona Léblová. Dodává, že v pohádce budou
hostovat dva herci z jiného souboru.
„Kdo do role naproto pasuje? Všichni, ale úžasně
působí Jarka Zavadilová jako třídní žalobnice i
Miloš Chroust jako mazánek Smolíček,“ tvrdí
Léblová. Pohádka o strašidelné třídě přinese dě-
tem nejen kutlurní krmi, ale i krmi faktickou, prc-
kové se naučí i mírně čarovat. „Jistě, že tam bu-
dou ďábelské efekty, bude tam vše, co pohádka
má mít. I když možná, že to až tak pohádka zase
není,“ dodala asistentka režie. (šm)

Tipy NN
* Komedii Zdravý nemocný můžete zhlédnout na
hradě Křivoklátě 8. 7. od 18.30 i 22.00 a 10. 7. od
20.30. Součástí programu je i noční prohlídka
hradu. (pš)
* Kapela AM Band hrající country a rock and
roll vystoupí 8. 7. večer v karlštejnské restauraci
Na hřišti. Týden nato - 15. 7. - se tu představí sku-
pina Ticket Country. Martina MOTTLOVÁ
* Frašku Brouk v Hlavě hrají řevničtí ochotníci
v místním Lesním divadle 8. a 9. 7. od 20.00 a 10.
7. od 17.00. (mf)
* Svinařský Čochtan, soutěž v přejíždění rybní-
ka Žába, se koná 9. 7. od 14.00 ve Svinařích. (mf)
* Exotický bluesový večer s cestovatelským vy-
právěním Rudy Švaříčka i kapelami Bluesberry a
Echt začíná na Křivoklátě 9. 7. od 20.30.          (pš)
* Historické divadelní představení Španělé v
Praze začíná 10., 11., 12. 7. od 18.30 v prostorách
hradu Křivoklát. (pš)
* Koncert vokálního souboru Musica Poetika ří-
zeného Evženem Kindlerem se u příležitosti svát-
ku sv. Cyrila a Metoděje koná 10. 7. od 17.00 v
černošickém kostele. Vstupné 50 korun. (pš)
* Fanda Kasl Band zahraje country na Křivo-
klátě 12. 7. od 20.30. (pš)
* Koncert skupiny Mňága a Žďorp se na Křivo-
klátě uskuteční ve čtvrtek 14. 7. od 20.30. (pš)
*  Taneční zábava se na kryté terase restaurace U
Štiky v Berouně koná 15. 7. od 19.00. (pš)
* Sraz velorexů se uskuteční 15. až 17. 7. ve
Zdejcině. Na 16. 7. je pro účastníky srazu připra-
ven celodenní závod okolím Berouna, 17. 7. se od
10.00 koná spanilá jízda Berounem. (pš) 
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Policie odvážela nezletilé  
NEJHORŠÍ VÝSLEDEK BYL PŘI KONTROLE V OSOVĚ   

Osov – Policejní výjezd kontroly do-
držování zákazu podávání alkoholu 
osobám mladším 18 let měl nejhorší 
výsledek v Osově.  
V noci ze soboty na neděli 3. července si zá-
sah 25 policistů vzal na mušku hned několik 
míst pořádajících diskotéky na Berounsku a 
Hořovicku. Policejní akce odhalila nejvíce 
hříšníků právě na diskotéce v Osově. Cel-

Hokejový tým hvězd 
Hostomice – Celebrity show 
a fotbalový turnaj pořádá v sobotu  
9. 7. v prostorách fotbalového areálu 
SK Hostomice firma Albion.  
Turnaje se zúčastní Hockey stars team a dá-
le týmy televize Nova, muzikálu Tři muške-
týři a pořádajícího Albionu. Návštěvníci mo-
hou též vyhrát v tombole bazén za více než 
70 tisíc korun. Cena vstupenky je symbolic-
kých 30 Kč, přičemž celý výtěžek bude vě-
nován na charitativní akce v místě konání. 
Show zahajuje ve 13 hodin.                   (JoK) 

ŠKOLA KONČILA DISKOTÉKOU.  Konec 
školního roku oslavili osovští školáci soutě-
žemi, výlety a nesměla chybět ani tolik oblí-
bená diskotéka pod širým nebem na školní 
zahradě.                        Foto S. KOCMANOVÁ 

NOVÉ BRANKY. Nové branky dostalo 
minulý víkend po téměř 40 letech osov-
ské fotbalové hřiště. Výměnu Osovští fi-
nancovali z krajského grantu.  Na sním-
ku usazují jednu z nových branek presi-
dent fotbalového klubu Jan Hošťálek, 
trenér Karel Procházka a nejlepší střelec 
Jan Hošťálek ml.                  Foto J. KOZÁK 

Rozhledna na Studeném  
opět přivítá návštěvníky 
Podbrdsko – Od 9. 7. do konce prázd-
nin v roce 2005 bude každou sobotu a 
neděli od 10 do 17 hod. umožněn 
vstup na rozhlednu na Studeném.  
Rozhodlo se tak Sdružení za ekologický roz-
voj krajiny a Turisté severních svahů Brd 
(TSSB), kteří akci zajišťují. Rozhledna se 
nachází v katastru obcí Hostomice a Chlu-
mec. Vzhledem k stavu schodiště bude 
vstup jen na vlastní nebezpečí. Více infor-
mací o rozhledně a akcích naleznete na 
stránkách uvedeného občanského sdružení 
(sweb.cz/s.krajina).             Ladislav JARÝ 

Osovská kopaná má 
po letech zase žáky 

Osov – Situace kolem vzniku žá-
kovského mužstva kopané v Osově, 
o které jsme psali v minulém čísle, 
se vyjasnila. Osovský fotbalový 
svaz má po třech letech opět vlastní 
žákovské mužstvo.  
Koncem června se sešli zástupci fotbalo-
vých klubů z Osova a Chlumce a ujasnili 
si „rozdělení“ žákovských mužstev. Žá-
kovská kopaná se dělí do několika kate-
gorií podle věku a někteří mladí zájemci 
byli dosud registrování ve Chlumci. Jiní 
zase byli registrovaní v Osově a  
„zapůjčeni“ do Chlumce. 
„To se všechno muselo domluvit a dát do 
pořádku,“ upřesňuje trenér Petr Kočí.  
„Pak jsme se sešli s rodiči a máme potvr-
zeno 28 hráčů. Kluků i holek.“ 
Jednání s rodiči je podle Kočího to nejdů-
ležitější, protože na nich leží zodpověd-
nost za výchovu dětí, ale klub potřebuje 
jejich pomoc při organizaci a dopravě 
mladých hráčů na zápasy. 
„Dobře dopadlo i financování,“ chlubí se 
trenér. „Máme dva sponzory, plný pytel 
nových míčů, dresy a budeme kupovat i 
kužely potřebné k tréninkům.“    
 „Trénuje se dvakrát týdně bez ohledu na 
prázdniny nebo svátky,“ doplňuje infor-
mace druhý trenér Pavel Šmejkal. „Kluci 
musí být připravení na zahájení mistrov-
ských utkání v polovině srpna. Každému 
utkání doma by měl totiž předcházet  
zápas našich žáků.“                             (JoK) 

Ve Vižině začaly práce 
na dětském hřišti 
Vižina - Ve Vižině zahájil obecní úřad  
rekonstrukci dětského hřiště.  
Byl srovnán terén a vybagrovány základy na 
oplocení. Nejmenší obyvatelé se mohou tě-
šit na novou průlezku, houpačky a možná  
i kolotoč. Záleží to především na financích.  
Sbor dobrovolných hasičů Vižina chystá  
o prázdninách pro své členy a příznivce po-
sezení na hřišti a plánuje zájezd na Země 
živitelku do Českých Budějovic.                 (jf) 

kem šest osob nebylo schopno prokázat se 
občanským průkazem a jeden čtrnáctiletý 
chlapec měl v krvi 1,6 promile alkoholu. 
Podnapilý mladík i ostatní nezletilí byli pře-
dáni rodičům. Alkohol podle policie podala 
mladistvým obsluha diskoték, což provozo-
vatel odmítá. Mladiství si ho podle něho při-
nesli na diskotéku sami. 
Diskoték je stále více a jejich návštěvnost je 
podmínkou obchodního úspěchu pořadate-
lů. Proto zařazují tzv. zpestřující programy: 
zlevněný alkohol, zlevněné vstupné či strip-
týzová vystoupení. Zákon pak porušují ne-
jen pořadatelé, ale i rodiče, kteří svým ško-
lou povinným potomkům přístup na disko-
téky povolí.  
Babička jedné z návštěvnic osovské diskoté-
ky řekla: „Děti si vytvářejí představu o živo-
tě pozorováním svého okolí. Všichni by-
chom si měli uvědomit, že k poznávání živo-
ta nepatří okoušet to, co nenáleží jejich  
věku.“                                   Radka KOČOVÁ 



Osovští skončili tįetí 
Osov – Fotbalovou sezónu zakončili  
v Osově jako každoročně memoriá-
lem Josefa Vávry.   
V sobotu 25. 6. se zde sešla mužstva  domá-
cích, Chlumce, Všeradic a Tmaně.  
„Začali jsme nešťastně,“ hodnotí vystoupení 
svých svěřenců a spoluhráčů osovský trenér 
Karel Procházka. „Utkání s Tmaní skončilo 
nerozhodně 5:5, ale pak se nám nepodařilo 
proměnit penalty. Prohráli jsme 1:4.“ 
Osov tak v závěru bojoval o třetí místo se 
Všeradicemi, které vyhrál 5:1.Finále vyhrála 
Tmaň nad Chlumcem 2:1. Nejlepším střel-
cem memoriálu se stal domácí Jan Hošťá-
lek, který vsítil 4 góly.                             (JoK)   

Baráčníci zahájili slavnost vítáním host]  
PTÍŠTÍ ROK PTIPRAVÍ HOSTOMIČTÍ SOUSEDÉ MASOPUSTNÍ PR¥VOD MAŠKAR 

PROVAS - informační občasník  
mikroregionu Horymír „pro vás“.  
Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová,  

L. Kocourová, R. Kočová, Marie Plecitá.  
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá.  

http://provas.aktualne.cz, provas@osov.cz 
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BARÁČNÍCI POCHODOVALI MDSTEM. Malí i velcí, domácí i přespolní šlapali v průvodu  
Hostomicemi bEhem  oslav 80. let obce baráčnické.                                 Foto NN P. ŠVÉDOVÁ 

Hostomice - Desítky krojovaných čle-
nů obce baráčnické z Hostomic i spřá-
telených žup se sešly v sobotu 25. 6. 
na náměstí, aby oslavilo 80 let trvání 
tohoto českého spolku.  
„Slavnost začala dopoledne vítáním hostů,“ řekl k průběhu oslav hlavní představitel 
hostomických baráčníků, rychtář František 
Brůžek. „S prapory zde nastoupili zástupci 
obcí z Dobřichovic, Březových hor, Příbrami 
a Březnice. Nechyběl samozřejmě ani pra-
por náš. Přišli také zástupci obce ze Zdic, 
která prapor nemá.“ 
Slavnosti přihlížela hostomická starostka 
Alena Přívorová a župní rychtář obcí baráč-
nických soused Pešek.  
Odpoledne prošel krojovaný průvod 
s prapory a májkami městem pozdravován 
nadšenými diváky a poté byla k vidění i Čes-
ká beseda, kterou předvedla Liteňská chasa. 
Od 16 hodin se mohli zájemci pobavit a  za-
tancovat na veselici, kde hrál poberounský 
Třehusk. 
„Naše baráčnická obec má v současné době 
23 členů,“ pokračuje rychtář Brůžek.  
„Slavnost připravovalo asi 7 nejaktivnějších 
a největší zásluhu na její organizaci má sou-
sed Novák ze Lhotky. Nesmím zapomenout 
na všechny naše tetičky, které napekly 
spoustu dobrot.“ 
Další oslavy trvání spolku budou podle 
rychtáře až za deset let, kdy baráčníci oslaví 
devadesátku.  
„Ale v únoru bychom chtěli uspořádat ma-
sopust s průvodem masek městem,“ končí 
František Brůžek, rychtář obce baráčnické 
z Hostomic.                               Josef KOZÁK 

Ve školce volili Miss Poupě  
KONEC ŠKOLY ZNAMENAL HRY A ZÁBAVU 

Osov – Dny v osovské škole, 
předcházející prázdninám, byly ve 
znamení ukázek Policie ČR a hasičů, 
soutěží, výletů, koupání a zábavy.  
Do Osova zavítala policejní mluvčí Soňa 
Pfeiferová a povídala si s dětmi  
o dopravních předpisech, společně soutěžili 
v doplňování chybějících části kola a na 
závěr zhlédli videokazetu Bezpečná cesta. 
Stejný den navštívili osovskou školu místní 
hasiči a děti si mohly vyzkoušet,  jak se 
stříká z hadice pomocí proudnice. 
Tradičně se 5. třída loučila s osovskou 
školou nocováním v tělocvičně. Všichni se 
koupali, opékali buřty, pekli lívance a trošku 
pozlobili paní učitelky svou nespavostí.
Vydali se také na pěší výlet na rozhlednu na 
Studeném vrchu. První a druhá třída se 
povozila na koních ve Skřipli a protože 
přálo počasí, využili i osovské koupaliště.
Následovaly olympijské hry s 10 
disciplinami a poslední den se jen tančilo.  
Předprázdninový čas si užívaly i děti ve 
školce. Hrály hru Na stopaře, kdy jedna 
skupina hledala skupinu druhou, osvěžily se 
v chlumeckém Loužku a cestou lesem do 
Osova plnily úkoly, které pro ně připravil 
pán brdských lesů Fabián. Za odměnu jim 
zanechal ve školce poklad. Následovalo 
plnění bobříka odvahy a nocování ve školce. 
Těsně před prázdninami proběhla ve školce 
soutěž MISS Poupě. Porota byla složená 

z dětí druhého pohlaví. Děti soutěžily 
v promenádě po molu a v jedné  
z volitelných disciplin – zpěvu, recitaci nebo 
tanci. Vítězi se stali Leonka Hlaváčková a 
Vašek Štyler. 

S. KOCMANOVÁ, L. KOCOUROVÁ 

Poradna zdraví Provasu 
V červenci je nejohroženEjší systém orga-
nismu krevní obEh zabezpečovaný čin-
ností srdce. Nakolik je srdce touto čin-
ností namáháno lze určit podle hodnot 
krevního tlaku. NormálnE se systolický 
tlak pohybuje od 100-140 a diastolický 
od 60-90, u dEtí jsou hodnoty nižší.  Pří-
znakem vysokého tlaku bývají bolesti 
hlavy, hučení v uších, nízký tlak se proje-
vuje chladnými končetinami, závratí při 
rychlém vstávání. Na vysoký tlak má 
vliv strava, nadváha, málo pohybu, ale 
důležité je i naše chování, neboť negativ-
ní emoce jako hnEv, zloba, závist a strach 
vedou k jeho zvýšení. Příčinou může být i 
blok páteře, kde zejména blok v hrudní 
páteři může vést k infarktu. Vhodné je pít čaje z bylin upravující krevní obEh, patří 
mezi nE komonice lékařská, srdečník ne-
bo vřes.  
Velkým nebezpečím v červenci jsou také 
klíšťata. Proto se doporučuje vždy před 
vycházkou vzít půl tablety vitamínu B1 
ráno i večer.           Miloslava HRZALOVÁ 

Chlumečtí mladší žáci 
kopali pod Blaníkem 
Louňovice  – Mladší žáci SK Chlumec 
se během víkendu 24. – 26. 6. zúčast-
nili soustředění v Louňovicích pod 
Blaníkem.  
Hráli zde sportovní hry – kopanou, nohej-
bal, florbal a plnili různé úkoly při bojových 
hrách či v kvízech.  V neděli si vyšlápli na 
Blaník a cestou zmokli. Soustředění se mi 
velice líbilo.                   Vladimír KOCOUR člen OP ml. žáků SK Chlumec 

 Po naší opravě, bude vaše kolo létat.

CYKLOSERVIS VEVERKA  
Z. Veverka, 267 25 Osov 103 
Tel: 603152382, 311584487 
PRODÁVÁME TÉŽ NOVÁ KOLA

 Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁĮSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová pUizp]sobivost. 

Bohatý výběr materiál], 
Tel: 311 584 577, 736 125 635 
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Naše noviny - nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

DVACET LET POBEROUNSKÉ HUDEBNÍ SKUPINY

TŘEHUSK

Zámek Svinaře, sobota 16. července 15.00 hodin

Kromě TŘEHUSKU zahrají a zazpívají: ŠTĚPÁN RAK * PAVEL VÍTEK * JAN ROSÁK
IVO ZELENKA (ŠLAPETO) * PRAŽSKÝ HRADČANSKÝ ORCHESTR * NOTIČKY * KYČERA - cimbálovka
* TANGO BAND – dixieland * KAPIČKY  * KARAVEL * SBOR POBEROUNSKÝCH STAROSTŮ (složený ze
starostů Dobřichovic, Letů, Svinař, Hlásné Třebaně a Karlštejna)

Zatančí: KRUŠPÁNEK – valašský folklorní soubor * LITEŇSKÁ CHASA 

Dále účinkují: ŠERMÍŘSKÁ SKUPINA ALOTRIUM * ŽENSKÁ ŠERMÍŘSKÁ SKUPINA REGINLEIF 
* ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI * OSOVŠTÍ HASIČI * JEZDECKÁ STÁJ BÍLÝ KÁMEN * JANA ČERVENÁ SE
SVÝM KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM * MOTOVETERÁNI TOMÁŠE SVOBODY

Uvádí: Moderátor Českého rozhlasu ROBERT TAMCHYNA

Po setmění: METAČI OHNĚ – FIRE SHOW + OHŇOSTROJ

Pro děti: SKÁKACÍ HRAD, KOLOTOČE, HOUPAČKY, HISTORICKÉ HRY, JÍZDY NA KONÍCH

Pro všechny: ŘECKÉ SPECIALITY, KLOBÁSY, KOLÁČE, PIVO, LIMO…

Během koncertu bude pokřtěno druhé CD TŘEHUSKU nazvané Ten letovskej most. Kmotry jsou kytarový 
virtuos Štěpán Rak a starosta obce Lety Jiří Hudeček. 

Záštitu nad akcí převzal hejtman Středočeského kraje Petr Bendl

***
Vstupné: 100/50 Kč, v předprodeji (606 150 928, pavla.svedova@centrum.cz) 80/40 Kč. Každý, kdo si
zakoupí vstupenku v předprodeji, získá zdarma kazetu Třehusku Na tý stráni nad Třebání.

***
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Český rozhlas 2 -Praha, Český rozhlas Region, Deníky Bohemia, Berounský deník, Naše noviny

PARTNEŘI: Krajský úřad Středočeského kraje, Obec Lety, Zámek Svinaře, Pivovar Nymburk, Tiskárna Frances, 
Studio Soundsquare, cestovní kancelář VTT, Potraviny Nosek

Součástí oslav TŘEHUSKU bude soutěž o nejlepšího zpěváka staropražských kupletů.

Vítěz obdrží LETENKU NA OSTROV KYPR, druhý nejlepší získá BAREVNÝ 
TELEVIZOR, třetí DÁRKOVÝ KOŠ V HODNOTĚ 1.500 Kč.

Informace o soutěži a přihlášky: PAVLA ŠVÉDOVÁ - 606 150 928, pavla.svedova@centrum.cz
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Jízdné v Praze je od července dražší
ZMĚNY TARIFŮ SE TÝKAJÍ I CESTUJÍCÍCH DOJÍŽDĚJÍCÍCH DO METROPOLE Z POBEROUNÍ

Praha, Poberouní - Zkraje červen-
ce byl změněn tarif Pražské inte-
grované dopravy. Mění se ceny a
platnost některých jízdenek, které
si označuje sám cestující při nás-
tupu do vozů pražské MHD a před
nástupem do vlaků ČD. Změna sa-
mozřejmě znamená zdražení. 
Cestující, kteří jezdí na jízdenky
PID jen mezi vnějšími pásmy, ne-
musejí předem zakoupené jízdenky
vracet ani zahazovat, jízdenky pro 4,
5, 6 a 7 navazujících pásem totiž zů-
stávají stejné. Jízdenka pro tři pásma
podražila z 18 na 20 Kč a jízdenka
pro dvě pásma ze 12 na 14 Kč. 

Budete-li chtít jet až do Prahy, větší-
mu zdražení se už ale nevyhnete.
Struktura změn odpovídá požadavku
pokrýt větší procento nákladů praž-
ské MHD, navýšení jízdného se tedy
týká jen cest po Praze nebo skrze ni.
Největší změnou, která je zároveň
nejméně logická, je zdvojnásobení
tarifní hodnoty pásma P na dvě pás-
ma. Pojedete-li například vlakem z
Řevnic (2. pásmo) do Prahy Smícho-
va (0. pásmo) a odtud budete chtít
pokračovat metrem na Černý Most
(pásmo P), budete potřebovat jízden-
ku pro 5 pásem za 30 Kč (dříve 4
pásma za 24 Kč). Vlastníte-li jízden-
ky pro 4 pásma z dřívější doby, ne-
musíte je vyhazovat; pokud byste
nastupovali v Dobřichovicích, moh-
ly by se vám hodit. Použitelná plat-
nost s ohledem na počet pásem se to-
tiž posunula o jedno pásmo směrem
ku Praze. Pokud do Prahy přijedete
na tarif Českých drah nebo jiného
dopravce a výhody Pražské integro-
vané dopravy tedy začnete používat
až v Praze, budete si muset označit
jízdenku za 14 nebo 20 Kč. Jízdenka
za 14 Kč zhruba odpovídá původní
jízdence za 8 Kč, je tedy nepřestup-
ní. Čas její platnosti v tramvajích a
autobusech se zvyšuje na 20 minut
(dříve 15 min.) a počet stanic metra
se změnil ze čtyř na pět. Pokud se do
této podmínky nevejdete, budete
muset použít přestupní jízdenku, jež
je k dispozici ve verzi pro tři pásma
(pro dvě neexistuje) a bude platit v

pracovní dny mezi 5. a 20. hodinou
75 minut, jindy 90 minut. Použijete-
li tuto jízdenku mezi vnějšími pásmy
(třeba pro cestu ze druhého do čtvr-
tého pásma), bude platit 90 minut i
ve špičce pracovního dne. 
Dvojí platnost má i dvoupásmová
jízdenka za 14 Kč. Zatímco v Praze
(pásmo P) je nepřestupní (s výjim-
kou mezi jednotlivými trasami met-
ra), platí v tramvaji nebo autobuse
20 minut a v metru 30 minut, v pás-
mech 1 až 5 na ní můžete jezdit 60
minut a přestupovat mezi vlaky a au-
tobusy bez omezení. Hranice Prahy
a prvního vnějšího pásma s ní však
překročit nemůžete. Mírně podražily
i jízdenky jednodenní až patnácti-
denní pro vnitřní MHD. Zvýšení je-
jich ceny po přepočtení na procenta

nyní vychází mírněji než u druhu pro
jednotlivou jízdu, takže se hodnota
lístku na 24 hodin za 80 Kč vrátí již
při překročení počtu čtyř přestupo-
vaných cest za den. Dovozné za psy
se zvyšuje na plné jízdné pro dospě-
lou osobu, v MHD tedy musíte za-
platit i za psa 20 Kč (14 při jízdě bez
přestupů). Ceny kuponů se zvyšují
také, nárůst však není tak razantní.
Čtvrtletní jízdenka pro pásma P+0
podražila z 1150 na 1260 korun. 
Pro některé jízdy ve vlacích a návaz-
né pražské MHD se vyplatí nabídku
jízdních dokladů PID použít. Neza-
pomeňte však ceny PID přepočítat a
porovnat s tarifem Českých drah,
který nepodražil. Zejména zpáteční
jízdenky mohou být v některých pří-
padech výhodnější.  Jan SUP

V

Krásná nová kola za ceny ještě krásnější

Dívku ze stěny lomu
zachraňovali hasiči
Mořina - Dívku ze stěny lomu Vel-
ká Amerika u Mořiny zachraňo-
vali  20. června řevničtí hasiči.
Mladík s dívkou šplhali v zadní čás-
ti lomu nahoru, v polovině cesty jí
však náhle došly síly a nemohla ani
dolů ani nahoru. Protože její snese-
ní amatérským způsobem bylo ris-
kantní, byli o výpomoc požádáni
profesionální hasiči.
Ze základny v Řevnicích přijelo k
lomu pět záchranářů s technickým
vozem a lezeckým vybavením. Z
povrchu se po laně spustil hasič-le-
zec, který dívku upnul do evakuač-
ního trojúhelníku a zbytek týmu ji
potom vytáhl nahoru. (vš) 
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Šermířky vybojovaly hlavní ceny
ČERNOŠICKÉ SKUPINY HISTORICKÉHO ŠERMU USPĚLY NA PRESTIŽNÍ PŘEHLÍDCE V BUDYNI

Černošice, Budyně nad Ohří - Dvě hlavní ceny
si  z 9. ročníku prestižní celostátní soutěžní pře-
hlídky skupin historického šermu Budyňská
koruna přivezla dámská šermířská skupina
Reginleif z Černošic.
Přehlídka se konala 25. 6. na vodním hradě v Bu-
dyni nad Ohří. Přes sto šermířů z deseti skupin
bojovalo o  čtyři ceny udílené porotou ve složení
kaskadér, režisér, historik a šermíř. Dámy z Čer-
nošic si v soutěži vybojovaly hned dvě hlavní
ceny - za režii udělenou režisérem Petrem Nebes-
kým a za šerm udělenou ředitelem šermířské ško-
ly Magistérium Petrem Nůskem. V celkovém po-
řadí se skupina Reginleif umístila na 2. místě o
pouhý bod za vítěznou skupinou Anno Domini z
Ústí nad Labem. Bronzová medaile rovněž puto-
vala do Černošic za nové zpracování Tří mušketý-
rů v podání skupiny historického šermu Alotrium.  

Úspěch obou černošických skupin na soutěži těší
o to víc, že byl vybojován v tvrdé konkurenci ta-
kových souborů jakými jsou třeba legendární Bri-
ganti z Litvínova, či vynikající Diadém z Hořovic.
Vy, kteří máte rádi historický šerm, můžete Re-

ginleif i Alotrium vidět 16. 7. na oslavách Třehus-
ku ve svinařském zámku, 20. - 21. 8. na Točníku
či 3. 9. na setkání skupin historického šermu v
Černošicích nazvaném Černošická alotria 2005.

Josef KUTÍLEK

Dámská šermířská skupna Reginleif v akci.               Foto Josef KUTÍLEK

Na Ostrově ve Třebani řádí zloděj
„DÁVEJTE SI POZOR NA VĚCI, NERISKUJTE,“ PROSÍ MAJITEL KEMPU

Hasiči tahali auto, které
spadlo ze střechy kůlny
Zadní Třebaň - Ke kurioznímu případu byli
povoláni řevničtí profesionální hasiči. Vyproš-
ťovali auto spadlé ze střechy kůlny.
O nebývalý rozruch se postaral chatař, který za-
parkoval svůj peugeot na stříšce kůlny v chatové
osadě mezi Zadní Třebaní a Bělčí. Protože je v
blízkosti příjezdové cesty málo parkovacích míst,
zřídil si na střeše kůlny vybetonovanou plochu,
kterou používal jako parkoviště. Když 25. 6. na
obvyklém místě zastavil, zapomněl zabrzdit a au-
to se dalo do pohybu. Přední část z téměř dvou-
metrové výšky spadla a zapíchla se do trávy, zad-
ní kola se opřela o okap kůlny. Řevničtí hasiči vy-
slali ke hřbitovu jeřáb a bez dalšího poškození
auto postavili zpět na »parkoviště«. I když muse-
lo  na přední části vozu dojít k deformacím, maji-
tel žádnou škodu neuplatňoval. (vš)

To je průser, volejte policii!
křičel přistižený poberta
Dobřichovice – Pouze cestovní pas si při útěku
z domku v Dobřichovicích stihl odnést nezná-
mý zloděj 16. června dopoledne.  
Do domu v ulici Pod penzionátem vstoupil odem-
čenými dveřmi, objekt zřejmě považoval za prá-
zdný. V 10.15 přišel do chodby syn (*1980) maji-
tele domu, který uviděl neznámého muže v zele-
ných montérkách, vysokého asi 175cm s delšími
černými vlasy a na ruce s bílými rukavicemi.
Neznámý zvolal: „To je průser, zavolejte policii!“
a zmizel. Syn majitele nechal nezvaného hosta
odejít a protože si nic neodnášel, rodina se záleži-
tostí dále nezabývala. Po několika dnech však
majitel domu zjistil, že mu chybí cestovní pas, a
tak událost oznámil policistům. (vš)

Suchomasty - Léto jsme v našem Ústavu pro
mentálně postiženou mládež v Suchomastech
vítali 21. června. Zazpíval nám Pavel Vítek.    
K vystoupení jsme si pozvali kapelu Leontýnka,
která k nám zajíždí pravidelně a máme ji moc rá-
di. Hudbu jsme poslouchali a také jsme na ni tan-
covali. Na návštěvu přijelo také několik kamará-
dů a kamarádek z ústavu Leontýn, z Lochovic a
ze Zvíkovce. Navštěvujeme se pravidelně. Nála-
da byla výborná. Přátele jsme pohostili kávou,
limonádou a dobrotami z naší kuchyně.
Společně jsme pak uvítali milého hosta, zpěváka
Pavla Vítka, který byl překvapením dne. Příjem-
ným vystupováním, zpěvem, společným fotogra-
fováním i dobrou náladou přispěl ke zdařilé akci.
Chceme mu znovu poděkovat za návštěvu.
Všem se odpoledne moc líbilo a těšíme se na
další podobné akce.
Přejeme všem čtenářům Našich novin příjemné
letní dny. Klienti ústavu v Suchomastech a

Jan SEMBDNER
Klienty ústavu v Suchomastech potěšil zpěvem
Pavel Vítek.                     Foto Jan SEMBDNER

Zadní Třebaň - Se začátkem prázdnin ožívají
nejen kempy, ale také se zvyšuje aktivita zlodě-
jů. „Na Ostrově v Zadní Třebani jsme zazna-
menali v krátké době hned dva případy okra-
dení,“ řekl NN tiskový mluvčí karlštejnských
policistů Ivan Sýkora. 
První událost se stala 26. června v ranních hodi-
nách. „Otevřeným oknem chatky vytáhl neznámý
zloděj dámskou kabelku, ze které odcizil peně-
ženku s hotovostí, mobil a hodinky,“ přiblížil Sý-
kora okradení, při němž činilo poškození 5 000
korun. Při druhé loupeži se orientoval zloděj na
témže místě na stany. 
„Druhý případ se stal poslední červnový den ve
dvě ráno,“ říká mluvčí. Muž spící ve stanu byl
probuzen lomozem, který způsobil nůž zloděje,

jímž rozříznul stan. Pak začal štěkat rekreantův
pes a darebák utekl,“ dodal Sýkora. Tentokrát lou-
pežník nic neodnesl, ale škoda na stanu je 4000
korun. V obou případech pachatele okradení vidě-
li pouze utíkat nebo se mihnout, takže ho nebylo
možné identifikovat. Není ale vyloučeno, že jde o
jednoho a toho samého člověka. 
„Rekreanti by měli být obezřetní,“ varují karl-
štejnští policisté.
„Je to mrzuté, ale takové věci se žel dějí v mnoha
rekreačních oblastech. Proto chci požádat rekre-
anty, aby si dávali pozor na své věci a neriskova-
li,“ řekl k případům spolumajitel Ostrova a kempu
Michael Gabriel.          Michaela ŠMERGLOVÁ

S klienty ústavu přivítal
léto i zpěvák Pavel Vítek

Prodejna ve Svinařích
nájezdu zloděje odolala
Svinaře - Nájezd na prodejnu potravin ve Svi-
nařích si zkusil z 22. na 23. 6. neznámý pober-
ta. Odešel však s nepořízenou.
Darebák se pokusil vylomit zámek, ale dílo nedo-
končil a do prodejny se nedostal. Podle policistů
byl zřejmě při svém počínání vyrušen. Přesto po
sobě nechal škodu za pět tisíc korun.               (šm)

Kemp v Karlštejně: Chaty
obsazené, stany žádné
Karlštejn – Stany či karavany byste nyní v
karlštejnském kempu spočítali na prstech jed-
né ruky. Počasí zatím provozovatelům kempu
nepřeje.
„Je to strašné, skoro nikdo v kempu není,“ zoufá
si první muž Karlštejna Miroslav Ureš. Přesto se
to podle něj na výdělku zatím nijak neodrazilo.
„Podle tržby to vypadá stejně jako vloni,“ tvrdí
Ureš s tím, že zatímco chatičky jsou obsazené, v
areálu nejsou karavany ani stany. „Pokud se ne-
zlepší počasí, nedá se nic dělat. Lidé si nechávají
dovolenou na srpen. Všude totiž píšou, že ten má
být slunečný.“ (pš)
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Boty i knoflíky se musely blýskat!
VZPOMÍNKY ZADNOTŘEBAŇANKY, JEŽ DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU PROŽILA U BRITSKÝCH LETCŮ - 8)

Nejlepší vesnici vybírá starosta Letů Hudeček
STŘEDOČESKÝ RADNÍ ANTONÍN PODZIMEK: SOUTĚŽ MÁ POVZBUDIT OBYVATELE VENKOVA

Zadní Třebaň - Před šedesáti lety
skončil nejstrašnější konflikt v
dějinách lidstva, II. světová válka.
V uniformě britských leteckých sil
ji prožila Margita RYTÍŘOVÁ ze
Zadní Třebaně. Její vzpomínky
postupně zveřejňujeme.     (NN)

Napsala jsem kamarádkám ze školy
a po pilotovi, který létal do Prahy,
jsem poslala balíček s cigaretami,
kávou, čokoládou a jinými potravi-
nami, které jsem ušetřila. To už jsem
byla u 310. české perutě v Mansto-
nu. Piloti byli Češi. 
Věra, spolužačka z reálky, u které
jsem později několik týdnů bydlela,
mně řekla, že náš krásný byt zabrali
Němci a rodiče vystěhovali. Tatínek
v roce 1942 zemřel na TBC, mamin-
ku zavraždili Němci v koncentrač-
ním táboře. Bylo jí 41 let.      
Na všech  letištích byly baráky, kde
jsme byli ubytováni daleko od han-
gárů, kde jsme pracovali, proto jsme
byli vybaveni jízdními koly. Po ranní
hygieně honem na kolo a na snídani
a do hangáru! Pracovala jsem na
bombardérech Wellington a Whitley
i na stíhačkách Hurrican, později i
na Spitfighterech. Mimo jiné práce
jsem musela odmontovat z letadla

generátor, rozebrat, vyčistit, dát doh-
romady, přezkoušet a namontovat
zpět. Veškeré elektrické zařízení mu-
selo perfektně fungovat. 
Do práce jsem nosila battledress, ale
když jsem někam šla nebo jela, ob-
lékla jsem uniformu. Udržovaly
jsme je v čistotě, často praly, nebo
alespoň přežehlily. Knoflíky jsme
nablýskaly sidolem, odepínací lí-
mečky u košil jsme posílaly vyprat a
naškrobit čínské firmě. Jinak jsme si
vše praly samy. Sukně byly ušity ze
čtyř dílů, a tak jsme vpředu i vzadu
švy vyžehlily jako faldy. Černé polo-
botky se musely blýskat, stejně jako
odznak RAF na čepici. Rajóny jsme
čistily střídavě; i baráky musely být
čisté a vzorně uklizeny. Když přišla
kontrola, musely jsme stát v pozoru.
Běda, když postel nebyla srovnaná.
Znamenalo to zákaz volna. 
Jednou za mnou přišla důstojnice a
požádala mě, abych tlumočila na
americké lodi, kde byli dva slovenští
uprchlíci. Přijelo auto, dovezlo mě
do přístavu Dover, kde už čekali ná-
mořníci. Musela jsem slézt z nábřeží
po dlouhém žebříku k moři, kde
jsem nasedla do loďky, a tou jsme
dojeli na moře k americké bitevní lo-
di. Kapitán s oběma chlapci už na

mě čekali. Bylo jim 14 a na loď se
schovali v Hamburku. Kapitán mi
řekl, že kluky nemůže vzít s sebou -
jednak jsou na bitevní lodi a jednak
plují jen mezi Hamburkem a Anglií.
Prosila jsem ho, ale ač velmi milý,
byl neoblomný. Musela jsem kluky
vzít na břeh. Dali je do nemocnice,
kde se měli výborně. Kapitán jim i
mně dal čokoládu, žvýkačky a po-

zval mě na lodi na oběd. Za 14 dní
jsem chlapce přivezla zpět, tentokrát
se mnou jela i naše důstojnice. Chtě-
la vidět, jak to na americké lodi vy-
padá. Znovu jsem kapitána prosila,
zda by hochům nemohl pomoci, ale
odmítl. Dala jsem jim adresy přátel v
Praze. Řekli mi, že to zkusí znovu.
Kolikrát jsem si na ně vzpomněla!
(Pokračování)   Margita RYTÍŘOVÁ

Střední Čechy - Také letos se koná soutěž o titul
Vesnice roku. Předsedou komise, která bude
rozhodovat o vítězi středočeského kola soutěže,
je starosta Letů Jiří Hudeček.
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji své-
ho domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost usku-
tečňování programů obnovy vesnic a prokázat ši-
roké veřejnosti význam venkova. Soutěže se mo-
hou účastnit všechny obce nebo jejich sídla ves-
nického charakteru, které mají zpracován vlastní
Program obnovy vesnice a podaly přihlášku do
soutěže s dokumentací svých výsledků. 

Ředitelka je z Vilémova
Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu
venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro
místní rozvoj. Spolupracující úřady a organizace
jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo země-
dělství, Ministerstvo životního prostředí, Minis-
terstvo kultury, Asociace krajů ČR, Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků a Folklorní sdru-
žení ČR. Soutěž je organizována v krajských ko-
lech a v celostátním kole. Ředitelkou soutěže Ves-

nice roku 2005 je starostka vítězné obce Vilémov
Jaroslava Dvořáková. Středočeskou hodnotitel-
skou komisi vede starosta Letů Jiří Hudeček.
Vilémov zvítězil v celostátním kole soutěže Ves-
nice roku 2003, Lety tehdy vyhrály středočeské
krajské kolo.                                                        
Krajská komise navštíví každou přihlášenou obec,
absolvuje rozhovor s jejími zástupci, prohlídku a
následně písemné vyhodnocení výsledků obce po-
dle podmínek soutěže. Komise pak určí krajského
vítěze, který postoupí do celostátního kola. Dále
může udělit po jednom z následujících ocenění: 
* modrou stuhu - za společenský život,
* bílou stuhu - za činnost mládeže,
* zelenou stuhu - za péči o zeleň a životní pro-
středí.
Každá obec může získat v daném roce maximálně
jedno z výše uvedených ocenění, přitom v období
10 let může stejné ocenění získat pouze jednou.  
Kromě těchto ocenění může komise udělit:
* diplom za vzorné vedení obecní knihovny,
* diplom za vzorné vedení kroniky,
* diplom za rozvíjení lidových tradic,
* diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci.
Krajské komise uspořádají ve spolupráci s vítěz-

nou obcí slavnostní vyhlášení výsledků krajského
kola soutěže ve vítězné obci. Celostátní komise
navštíví a vyhodnotí vítězné obce krajských kol a
vítěznou obec ocení titulem Vesnice roku 2005.
Udělí 2. a 3. místo, popřípadě mimořádná oceně-
ní.       Antonín PODZIMEK, středočeský radní

Margita Rytířová na přehlídce těsně po skončení války. Foto ARCHIV

Rozvodné závody vypnou proud
Zdravím čtenáře a přeji jim pěknou dovolenou, dětem samozřejmě super
prázdniny.
Dle předpovědi má být červenec tropický. Zrovna v tomto období nám nahlá-
sily rozvodné závody vypnutí el. proudu ve dnech 12. a 14. 7. od  8.15 do
17.00. Vypnutí se bude týkat lokality, která je napojena  na Mořinu,  tj. celá
obec kolem železniční trati na Beroun až k hasičárně. 
Připomínám uhrazení poplatku za komunální odpad do konce července!
Termín návštěvy německé obce Steineroth je stanoven na 12.-16. 10. Vzhle-
dem k tomu, že potřebujeme znát počet a složení skupiny do konce července,
žádám zájemce, aby se co nejdříve přihlásili na tel.: 724 180 055. Náklady
jsou minimální,  maximálně 100  EUR. Složení skupiny potřebují vědět co
nejdříve, aby podle toho připravili program.
Žádám  majitele pozemků, aby  odstranili větve a křoví, které přesahuje ploty
do ulic. Zvýší se tím bezpečnost při průjezdu aut,  zejména vozu na ko-
munální odpad.
Obrátil jsem se na Krajský úřad Středočeského kraje se žádostí o vysvětlení,
co s přechodem u Jednoty, který končí v odtokovém žlabu dešťové kanaliza-
ce. Pro jejich lepší představivost jsem jim  zaslal i fotografie. Nikdo s námi
přechod nekonzultoval, jen vím, že to bylo spácháno v rámci akce Bezpečně
do školy. Mějte se hezky Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Vítězka si za odměnu vybrala prut
NA ZADNOTŘEBAŇSKÉM OSTROVĚ SE PŘED PÁR DNY KONALY DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Zadní Třebaň, Řevnice - Pětatřicet dětských
rybářů se 18. června sešlo na Ostrově v Zadní
Třebani na závodech, které pořádala řevnická
organizace Českého rybářského svazu.

Chlapci sice byli v převaze, ale s proutkem přišlo
k vodě i 11 děvčat, dvě z nich se umístily na prv-
ních dvou místech. První příčku obsadila dvanác-
tiletá Terezka Bauerová z Řevnic s úlovkem o
hmotnosti 1,38 kg. Za svůj rybářský úspěch si vy-
brala třímetrový prut s navijákem. Druhá, dvanác-
tiletá Monika Slováčková z Mořiny, si za úlovek
(1,03 kg) vybrala desetiložiskový naviják. Třetí se
umístil třináctiletý Tomáš Kuliš z Prahy (0,99 kg).
Diplom za největší rybu obdržel devítiletý Třeba-
ňák Dominik Navrkal. Za největší rybu dostal ry-
bářskou váhu. Jen o kousek unikl diplom o nej-
větší rybu Markovi Pučkovi z Prahy. Velký po-
tlesk měla při přebírání ceny a diplomu teprve
šestiletá rybářka Veronika Hájková z Bělče. Skon-
čila na 9. místě a o 3 místa předběhla svou starší
sestru Terezku. Úlovku se dočkalo 20 závodníků.
Děti drobné rybky uchovávaly šetrně v kyblících
s vodou, ty větší ve vezírcích. Patnáct capartů, již
zůstali bez úlovku, obdrželo malé dárky. Děkuje-
me sponzorům i lidičkám, kteří pomáhali s orga-
nizací závodů. Rybářské dopoledne jsme tradičně
zakončili opékáním buřtů.       Hana BUČINSKÁ

Skokana odvezla sanitka
Lety - Závod ve skocích na kolech přes

muldy a podobné překážky se konal první
červencovou sobotu v Letech. 

„Pár zranění jsme ošetřili na místě. Asi nejváž-
nější byl úraz ani ne třicetiletého muže, který

utrpěl při závodu po pádu otevřenou zlomeninu
kotníku,“ řekl NN šéf řevnické záchranky Bořek

Bulíček. „Mladého muže jsme dopravili do
pražské nemocnice Na Karlově,“ dodal. (šm)

Záchranka na letišti ošetřila
třicet zraněných diváků
Řevnice, Roudnice - Záchranářský autobus a
dvě sanitky zajišťovaly hladký průběh hudeb-
ního Carl Cox Festivalu, který se konal 1. 7. a
2. 7. na letišti v Roudnici nad Labem. 
„Ošetřili jsme na třicet různých zranění. Byly to
vyvrknuté kotníky, naražené nohy a také sem tam
tržná rána,“ řekl NN Bořek Bulíček, šéf zasahují-
cí řevnické záchranky. Rockovou super párty si
nenechalo ujít na 10 000 návštěvníků a mnoho
kapel. (šm) 

Řevničtí myslivci uspořádali
soutěž pro místní školáky
Řevnice - Tradiční soutěž pro žáky třetí a čtvr-
té třídy základní školy v Řevnicích uspořádali
23. června místní myslivci. 
Dvacet osm školáků bylo rozděleno do pěti sku-
pin. Soutěžilo se ve znalostech o loveckých zbra-
ních, lesní zvěři, o lesních porostech a ve střelbě
ze vzduchovky. Více toho věděla děvčata, chlapci
zase získávali body ve střelbě. Zvítězila skupina
děvčat Bára Baumbrukrová, Nikola Baumbrukro-
vá, Kristýna Synková a Michaela Ouředníčková.
Pozornost vzbudily znalosti čtvrťáka Davida Jan-
zi, který úlomky z lesních stromů nejen všechny
poznal, ale používal i jejich přesných botanických
názvů. Všichni si odnesli dárky i vzpomínky na
hezké dopoledne. 
Předsednictvo České myslivecké jednoty udělilo
řevnickému mysliveckému hospodáři Janu Březi-
novi Medaili za zásluhy o myslivost I. stupně. Je
to již třetí vyznamenání, které mu bylo uděleno.

František ŠEDIVÝ 

Řevničtí Tuláci si letos
u Rosovic hrají na kovboje
Řevnice – Kolty proklatě nízko nosí od soboty
děti z řevnického oddílu Tuláci. Na svém tábo-
ře si totiž hrají na Divoký západ.
Na kovboje a šerifa můžete narazit na louce po-
blíž Rosovic, kam se již po více než desáté vyda-
ly děti z řevnického oddílu Tuláci. Směr stany a
tee-pee Tuláci vyrazili uplynulou sobotu. Ti star-
ší odjeli stavět podsady, záchod a kuchyň hned po
vysvědčení.
„Letos si hrajeme na Divoký západ. Takže kost-
kovaná košile, šátek a klobouk je povinnou výba-
vou každého,“ řekl vedoucí Tuláků se šerifskou
hvězdou na hrudi Jan Lojda, který spolu s dalšími
vedoucími má na starosti 15 dětí. „Co nás čeká?
Přepadávání dostavníků, ale i návštěva Hornic-
kého muzea či příbramského bazénu,“ vypočetl
Lojda s tím, že bývalí členové turistického oddílu
opět chystají dobrodružné přepadení. (pš)

Na jubilejním Ušlaptu si závodník zlomil klíční kost
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ TURISTÉ VYRAZILI NA BICYKLECH SMĚR SEDLČANSKO

Zastupitelé rezignovali zbytečně
VÁCLAV KRATOCHVÍL: „JE TO PŘÍKLAD NECITLIVÉHO ZÁSAHU STÁTU!“

Z našeho kraje
* O pronájem domu na řevnickém náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad projevil zájem jediný zájemce.
K dlouhodobému pronájmu nabídla řevnická rad-
nice dům čp. 3 v centru obce, vedle prodejny
Quelle. Do konce června se přihlásil jediný zá-
jemce, sdružení Náruč. „Budeme o tom jednat,“
uvedl starosta města Miroslav Cvanciger. (pš)
* Šestadevadesátileté Marii Hrubé z Řevnic up-
lynulý pátek přál starosta města Miroslav Cvan-
ciger. „Letos oslaví šestadevadesátku šest Řevni-
čanů,“ řekl Cvanciger, který lidem, kteří se dožijí
tak úctyhodného věku, chodí blahopřát. (pš)
* Horské kolo Leader Fox ukradl neznámý lupič
ze zahradního domku  v Dobřichovicích. Majitel
(*1946) z Prahy 7 bicykl koupil za 5990 Kč.   (vš)

***
* Jak jste se mohli dočíst v minulých NN, chtěla
jsem Alence Neumanové darovat krevní destičky.
Bohužel moje krevní testy nebyly v pořádku, a tak
nemohu být dárcem ani krve, ani zmíněných desti-
ček. Je to škoda, ale alespoň jsem to zkusila. A co
vy?    Martina MOTTLOVÁ, Karlštejn

Zadní Třebaň, Sedlčansko - Jubilejní desátý
ročník cyklistického závodu Ušlapto 2005, kte-
rý pořádají zadnotřebaňští turisté, letos mířil
na Sedlčansko. Při zpáteční cestě kousek od
Svinař spadl po neúmyslném knokautu Michal
Charvát. Zlomil si klíční kost.
„Už jsem ho viděla v sádře,“ komentovala pád ko-
legy Jarka Zavadilová. Závodník z Prahy sice ještě
sám dojel do Třebaně, ale poté už jej se zlomenou
klíční kostí vezli do nemocnice.
Letošní výroční závod startoval mimořádně už v
pátek. Proč? „V sobotu se začne rožnit slavnostní
prasátko, je plánována procházka po okolí a míčo-
vé hry,“ informoval účastníky v propozicích ředi-
tel závodu Lubomír Schneider. Základní peloton s

doprovodným vozidlem vyrazil tedy v pátek ráno
a mířil na kopcovitou trasu, kterou jezdcům vyty-
čil Honza Zavadil s Robertem Neubauerem. Další
dojížděli do cíle - kempu Roviště ještě odpoledne,
několik jich přijelo v sobotu. Nakonec se tu v cha-
tičkách ubytovalo 32 účastníků. 
Do večeního sobotního nástupu se cyklovýletníci
bavili různě: Alenka Frydrichová se houpala na
dětském hřišti, Věra Vokálová pokořovala nedale-
ký zatopený lom, Jaroslav Matoušek se věnoval
předvádění body-stylingu mladší generaci, Slávka
Matoušková hodnotila spodní prádlo přítomných
dam... „Gratuluji všem, co dojeli nejen teď, ale při
každém z ročníků závodu. Je to krásné kulaté čís-
lo, a je ještě krásnější, že se tradice drží tak dlou-

ho,“ řekl při slavnostním večerním nástupu náčel-
ník KČT Pavel Suk. Následovala oslava s paší-
kem, jehož úpravu si vzali na starost cyklisté
Frydrich a Neubauer. „Výborné, výborné!“ chvá-
lil s masem v ústech výtvor kuchtíků Oldřich
Hájek. K čuníkovi s křenem se podávalo pivo, ví-
no, zelenina i kultura. Hrálo a zpívalo se až do
časného rána, kdy poslední pěvce vyhnal na kutě
déšť. Ten provázel Ušlapto částečně i v neděli do-
poledne, kdy jezdci vyrazili směr domov. Vysíleni
a se 150 km v nohách dorazili do Společenského
domu v Třebani na křenovou omáčku. „Totálním
vítězem Ušlapto se stává Oldřich Hájek,“ předával
ceny Schneider. Diplom si odnesla i Monika Štíb-
rová. Michaela ŠMERGLOVÁ

Dobřichovice – Dvě členky dobřichovického
zastupitelstva musely rezignovat na své funkce
na základě nového zákona o střetu zájmů.
Před několika dny však ústavní soud tuto po-
vinnost zrušil. 
Počátkem března vstoupila v platnost novela zá-
kona č. 96/2005 Sb o některých opatřeních souvi-
sejících s ochranou veřejného zájmu a o nesluči-
telnosti některých funkcí. Novela měla zabránit
tomu, aby zastupitel při hlasování zvýhodnil or-
ganizaci, ve které je zaměstnán. Zastupitelé ne-
směli vykonávat funkce v příspěvkových organi-
zacích obce nebo kraje, zapovězeny jim byly fun-
kce ředitelů škol, nemocnic, kulturních středisek. 
Na základě této novely se musely zastupitelského

Vítězka dětských rybářských závodů - Tereza Bau-
erová z Řevnic. Foto Hana BUČINSKÁ

mandátu v Dobřichovicích vzdát ředitelka místní
ZUŠ Barbora Pelikánová a Soňa Auská. „Před ně-
kolika dny ale ústavní soud povinnost rezignace
zrušil. Rezignace ale už nelze vzít zpět,“ říká sta-
rosta obce Michael Pánek. Jeho předchůdce Vác-
lav Kratochvíl postup státních orgánů kritizuje:
„Je to další příklad necitlivého zásahu státu do sa-
mosprávy obcí.“
Situace je pro Dobřichovické o to těžší, že zatím-
co jeden náhradník Josef Ježek již složil slib zas-
tupitele, druhý nástupce Petr Melichar se v místě
bydliště nezdržuje. „Nebylo mu možné doručit
oznámení,“ říká Pánek s tím, že radnice požádala
o radu Svaz měst a obcí. „Žádáme od nich právní
názor, jak situaci řešit.“            Pavla ŠVÉDOVÁ
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»Republiku« vyhráli kluci z Dobrušky
ŘEVNIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI ZAŽÍVAJÍ ZKLAMÁNÍ - NEPODAŘILO SE JIM POSTOUPIT DO 1. LIGY

Řevnice - Mistrovství republiky v národní há-
zené mladších žáků se na konci června konalo
v Řevnicích. Bez porážky jej vyhráli hráči So-
kola Dobruška. 
Ve finále Dobruška porazila dobře sehrané kluky
Sokola Rokytnice. Třetí místo patří hráčům Soko-
la Ostopovice, za nimi skončil Bakov a Žatec.
Všechna družstva předvedla líbivou národní háze-
nou na velice kvalitní úrovni. Určitě potvrdí divá-
ci, kteří se přišli podívat, a nebylo jich málo. 
Účastníci turnaje si pochvalovali jídlo v řevnické
školní jídelně, na spaní si nikdo nestěžoval, jak
budou hodnoceni pořadatelé a rozhodčí se dozví-
me později. Poděkování kromě pomocníkům a
sponzorům patří i šesti děvčatům, která dostala za
úkol vodit družstva do jídelny, školy a na hřiště.
Starala se tak dobře, že provázela celým městem.
Jak se vedlo národním házenkářům
Druholigoví borci po několika ztracených utká-
ních, ve kterých zklamali, nakonec udrželi druhé
místo. Ovšem postup do I. ligy nevyšel, a tak se
může mluvit o zklamání. Bez zkušeného brankáře
to bylo velmi těžké, čímž nechci snižovat výkony
Martina Bendy.
B-družstvo složené vesměs ze starších hráčů uhrá-

lo v oblasti maximum - 3. místo. Bronzová příčka
není zanedbatelná, vždyť s nejlepšími celky pro-
hrálo jen těsně. Zklamáním je přístup mladších
(dorosteneckých) hráčů, pro které se soutěž při-
hlašovala. Obdobně to bude v novém ročníku. Vě-
řím, že  letos  budou právě ti mladší (Najman, Pi-
tauer, Dolejš, Randák, Jelínek, Škarda) základem
družstva. Starší žáci si určili za úspěch 2. místo.
Zklamání si nepřipouštěli tolik jako trenér Petr
Holý. Páté místo nebylo v žádném případě ani při-
jatelné. Přístup k utkáním hlavně v závěru soutěže
byl velice liknavý.
Druhé místo mladších žáků bylo úspěchem, i
když trenér pomýšlel výš. Nakonec se družstvo
nemohlo zúčastnit poháru pro nedostatek hráčů
(viz minulé číslo NN). Tak jsme ztratili možnost
změřit síly  s republikovou špičkou.
Do příštího ročníku nejspíš  přihlásíme mladší žá-
ky, starší žáky, dorostence a B-družstvo. Ženské
složky zůstanou neobsazeny. Petr HOLÝ

ŽLUTÍ MISTŘI. Kluci z Dobrušky, vítězové mistrovství republiky mladších žáků v národní házené, které
se konalo v Řevnicích, si pro medaile přišli s vlasy obarvenými nažluto.                      Foto Roman TICHÝ

Řevničtí volejbalisté jsou
sokolskými přeborníky
Řevnice, Dřevěnice – Druhého ročníku volej-
balové Dřevěnice starších žáků se zúčastnila
také družstva Řevnic. Turnaj byl organizován
pro krajská centra mládeže. 
Přihlásilo se devatenáct týmů, za Řevnice starto-
valy dva celky. A-družstvo v základní skupině
žádné utkání neprohrálo, ale nepostoupilo do fi-
nálové skupiny pro horší podíl míčů. Bojovalo te-
dy ve skupině o 5. - 8. místo. Zde se nejdříve pot-
kalo s  Valašským Meziříčím (druhým z Přeboru
ČR), se kterým prohrálo 0:2, poté v dramatickém
souboji podlehlo v tie-breaku B-výběru Pardu-
bického kraje a celkově skončilo na 8. místě. 
B-družstvo bylo složeno většinou ze začátečníků
a po střídavých výkonech skončilo dvanácté. 
V neděli jsme se přesunuli do Mnichova Hradiš-
tě, kde se konal turnaj Přeboru Čech ČOS. Zúča-
stnilo se osm celků, mezi nimi tým České Lípy
(4. na Přeboru ČR). Naše áčko - velké překvape-
ní akce - mezi nimi nenašlo přemožitele. Turnaj
vyhrálo a stalo se Přeborníkem Čech ČOS. Béč-
ko obsadilo 6. místo. Michaela ŠÁDKOVÁ  

Prvenství na mezinárodním 
turnaji získali Dobřichovičtí

Dobřichovice – Zaměstnanci Evropského
parlamentu v polovině června změřili v

Dobřichovicích síly ve volejbalovém turnaji.
Zvítězili domácí.

Mezinárodní volejbalový turnaj se v Dobřicho-
vicích odehrál pod taktovkou organizací sdružu-
jící zaměstnance Evropského parlamentu potře-
tí. Startovalo 16 týmů ze sedmi zemí: Německa,

Francie, Belgie, Švýcarska, Maďarska,
Slovenska a ČR. V jednom z tuzemských celků

si zahrál i dobřichovický starosta Michael
Pánek.  „Jednalo se o smíšený turnaj 4+2,“

uvedl Pánek a přiznal, že jeho družstvu se příliš
nedařilo. „Skončili jsme asi třináctí.“ Přesto zla-
to zůstalo doma, postaral se o to jiný dobřicho-
vický tým, který měl posily z první ligy. (pš)

Naše noviny - šestnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný

předseda in memoriam, M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@seznam.cz, 606150928), J. Malý (721343021), V. Šedivý

(vilem.sedivy@c-mail.cz, tel. + fax 257720848), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz , 737280177), rediguje M. Frýdl

(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). Jazyková
lektorka E. Malá, tisk Europrint Praha. 

Evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 6. července 2005.

Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Večerka Roubal a dcera,
obchod Jednota, stánek na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u

Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
drogerie; Hl. Třebaň: Obchod Jednota; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní
úřad, supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod,
Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží;

Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod.
E-mail: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz

Zadní Třebaň, Řevnice - Fotbalisté
A-mužstva Ostrovanu Zadní Tře-
baň, nováček  krajské I. B třídy, se
s touto soutěží po roce loučí. V
tabulce skončili předposlední s 26
body před beznadějně poslední
Libní (9), ale se ztrátou čtyř bodů
na Dobříš, která se zachránila. 
Jaro se Ostrovanu příliš nevydařilo,
bodoval sice již v prvním kole doma
s Hradištkem, ale pak nastala šňůra
proher, která byla příčinou sestupu.
Nic platný nebyl skvělý závěr, kdy
tým v posledních čtyřech kolech zís-
kal 10 bodů. Klíčové domácí zápasy
s Hostomicemi (0:3) a Dobříší B
(2:5) hráči nezvládli, a pak už jen
marně čekali na zázrak. Příčinou ne-
úspěchu je, stejně jako při předloň-
ském sestupu, příliš úzký kádr.
Při absenci tří hráčů tým hrál prak-
ticky bez náhradníků na lavičce.
Nejlepším jarním střelcem byl Bací-
lek s osmi brankami, následován
Prušinovským.
Dlouholetý hrající trenér áčka Ost-
rovanu Tomáš Břížďala se rozhodl
skončit s prací u prvního týmu. Chce

se nyní věnovat třebaňským mládež-
nickým týmům a také hrát za B -
mužstvo. To bude mít s největší
pravděpodobností poněkud jinou
tvář. Jádro kádru by měli totiž tvořit
zkušení starší hráči, kteří již za A -
tým nastupovat nebudou, nebo i ti,
již se už s aktivní kariérou rozlouči-
li. V týmu by se tak měli objevit Zí-
ma, Pišna, Hrubý, Moravec, Vaněček
či Petříš. 
Přes sestup OZT A do nižší třídy ne-
byl důvod neuspořádat tradiční roz-
loučení se sezonou. Konalo se ve
Svinařích v místním sportovním are-
álu. Sportovci se rozhodli si zaspor-
tovat, a tak se konal turnaj v teniso-
vé čtyřhře (vyhrála dvojice Vaněček
a Linhart) a poté si hráči dali nohej-
bal. Večer poděkovali Tomášovi
Břížďalovi za jeho práci pro tým a
předali mu dárek.  

Řevnice se strachovaly 
Ani nováček krajské I. A třídy Řev-
nice neměl příliš dobré jaro, a tak se
po nadějně rozehraném podzimu
musel strachovat o záchranu. Řev-

Ostrovan se po roce propadl do okresního přeboru
ŘEVNIČTÍ FOTBALISTÉ SE V KRAJSKÉ 1. A TŘÍDĚ UDRŽELI I DÍKY PŘÍZNIVÉMU VÝVOJI VE VYŠŠÍCH SOUTĚŽÍCH

ničtí mají stejné problémy jako ve
Třebani - příliš úzký hráčský kádr,
což se při absenci několika stabil-
ních hráčů sestavy projevilo.
Řevnice skončily se 32 body na 12.
místě (třetí od konce) a zachránily se
také díky příznivému vývoji ve vyš-
ších soutěžích. Kdyby například Ho-

řovice neudržely divizi, museli by
Řevničtí spadnout do I. B třídy. Klí-
čovým se ukázalo vítězství v Lodě-
nici 2:1, které přišlo až v samém zá-
věru. Nejlepším jarním střelcem byl
Urban s 9 brankami. Následují Rek
(4), Brych, Rak, Zuska, Tůma (2).

Jiří PETŘÍŠ


