
ROSÁK A STAROSTOVÉ. Dvacáté narozeniny os-
lavila v půli července skupina Třehusk. Na velkém
koncertě v areálu svinařského zámku zazpíval ta-
ké moderátor Jan Rosák a Sbor poberounských
starostů. (Viz strana 3)       Foto Bohumil KŘEČEK

Zloději vykradli sanitky, 
odnesli si rádia a - hračky
Řevnice - Tři sanitní vozy místní záchranné
služby vyloupil v Řevnicích z 9. na 10. 7. za-
tím neznámý poberta. 
„Ze sanitek zmizela rádia, dobíjecí svítilny, s
nimiž pracujeme v noci nebo za ztížených vidi-
telnostních podmínek, a hračky, které dáváme
dětem, co převážíme,“ řekl NN majitel služby
Bořek Bulíček, před jehož domem byly vozy v
inkriminovaný čas zaparkovány. Z tří vozů zmi-
zely také žvýkačky a bonbóny. Celková škoda je
asi 20 000. „Naštěstí nezmizely léky, zdravot-
nické vybavení a materiál,“ dodal Bulíček.  (šm)

Žena šla na toaletu, tam se ji
pokusil znásilnit opilý Polák
Všenory – Mladou ženu z Prahy (*1969) se po-
kusil v restauraci ve Všenorech znásilnit opilý
cizinec v noci na 14. 7. Polák byl převezen do
cely předběžného zadržení.
Čtvrt hodiny před půlnocí žena odešla na WC ve
sklepních prostorách restaurace. Polák (*1983) ji
tam následoval, povalil ji na zem a pokusil se jí
znásilnit. Její manžel slyšel na chodbě podezřelé
zvuky, přiběhl na toaletu, násilníka zpacifikoval a
předal policii. Při příchodu manžela cizinec již le-
žel na ženě a měl svlečené kalhoty. Čin vyšetřuje
kriminálka. Polák byl vzat do vazby. (vš) 

Hejtman vyrazil na venkov
BENDL VYJEL NA KOLE DO PODBRDÍ, TEĎ BUDE SPLOUVAT BEROUNKU

Motocyklista zemřel - řidič
forda mu nedal přednost

Všenory – Pod koly tranzitu vyhasl život tři-
cetiletého motocyklisty 13. 7. ve Všenorech.
Tragická byla pro řidiče motorky středa 13. 7.
Krátce po sedmé hodině ranní přišel o život,

když jeho stroj Yamaha jedoucí po hlavní silni-
ci přehlédl řidič dodávky Ford Tranzit a nedal
mu přednost na křižovatce silnic od Jíloviště a
Řitky. Další okolnosti nehody šetří kriminálka.

„Muž byl po pádu v bezvědomí, takže
jsme ho napojili na podpůrné dýchání. Přes

dvouapůlhodinový boj mladík vnitřním zraně-
ním podlehl,“ řekl šéf řevnické záchranky

Bořek Bulíček. (pš, šm)

Mladíci si vypůjčili rafty,
ale »zapomněli« je vrátit
Dobřichovice – Rafty s výbavou si na začátku
července půjčila a nevrátila trojice mladíků v
dobřichovické půjčovně plavidel. Škoda činí

přes padesát tisíc korun.
Muži přijeli červeným autem BMW s kladen-

skou značkou, zaplatili půjčovné a garanci deset
tisíc. Poté si odvezli dva modro-šedé rafty s bílo-

černým nápisem Colorado, 12 pádel, plastové
barely a pumpu. Později se zjistilo, že občanský
průkaz, na který si sportovní náčiní pronajali, je
kradený. Majitelce z Dobřichovic (*1953) vznik-

la škoda 50 461 Kč. (vš) 

Poberouní – Na prázdninové cyklistické a vo-
dácké putování po Středočeském kraji se vydal
hejtman Petr Bendl. Zavítal i do obcí v dolním
Poberouní a na Brdech.
Do sedla bicyklu usedl hejtman poprvé v pondělí
18. července, kdy měl v plánu ujet přes třicet kilo-
metrů v Brdech a Českém krasu. Trasa výšlapu
vedla z Rosovic přes Hostomice, Neumětely, By-
koš, Vinařice, Všeradice a Nesvačily do Litně. 

Zatímco někteří starostové zájem hejtmana o ven-
kov uvítali, jiní – jako například první dáma Hos-
tomic Alena Přívorová – má za to, že jde jen o
předvolební tah. V Litni prvního muže kraje uví-
tal starosta Karel Kliment.
„Hejtman k nám přijel asi s patnáctiminutovým
zpožděním, v 16.45,“ potvrdil NN starosta obce
Karel Kliment, který s Bendlem krátce pohovořil.
„Zašel na čtvrt hodiny na úřad, kde jsme diskuto-
vali zejména o financích. Ani občerstvení nechtě-
li, naložili kola do tranzitu a vyrazili ku Praze,“
dodal Kliment.
Příští týden vymění Bendl kolo za loď. Na vodác-
ké putování se hejtman vydá ve středu 27. čer-
vence na Berounku. První den má v plánu ujet
trasu od Zvíkovce do Roztok, následující den bu-
de pokračovat do Nižboru. Poslední den hejtma-
nova loď zdolá úsek Karlštejn – Dobřichovice. V
pátek 29. července nejprve navštíví informační
centrum Dolní Berounky v Karlštejně, na 11. ho-
dinu má naplánované setkání v Letech. 
„Na setkání byli pozvaní všichni starostové z vel-
kého regionu Karlštejnsko. Sejdeme se v našem
obecním sále u Kafků,“ potvrdil starosta Letů i
předseda regionu Karlštejnsko Jiří Hudeček. O
čem bude s Bendlem diskutovat, zatím přesně ne-
ví. „Ale námětů je hodně,“ přiznává Hudeček.
Z Letů se Bendl vydá po Berounce do Dobřicho-
vic, kde by se měl sejít s prvním radním Michae-
lem Pánkem.
V srpnu bude Bendl plout po Sázavě, Jizeře, Sla-
pech a Labi. Smyslem putování je podle mluvčí-
ho úřadu hledání cest k podpoře venkova, pozná-
ní problémů obcí zblízka a setkání se starosty i
občany. (Viz strana 7)                   Pavla ŠVÉDOVÁ

21. července 2005 - 14 (397) 6 Kč

Letošní česká SuperStar Vlastimil Horváth
hrála fotbal v Hostomicích. V dresu TV Nova
se zasloužila o výhru svého mužstva v charita-
tivním turnaji. (Viz strana 5)     Foto ARCHIV

V NAŠICH NOVINÁCH:

* Závodníci padali do rybníka

* Řevničan má stříbro z Austrálie

* Podbrdská příloha PROVAS
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Závodníkům se do vody nechtělo
SVINAŘŠTÍ I PŘESPOLNÍ POČTVRTÉ SOUTĚŽILI V PŘEJÍŽDĚNÍ RYBNÍKA ŽÁBA NA KOLE A TRAKAŘI

Svinaře - Svinařský Čochtan - soutěž v přejíž-
dění rybníka Žába na kolech a trakaři se kona-
la druhou červencovou sobotu ve Svinařích.
Navštívil ji i »krajánek Josef«, čili člen redakč-
ní rady Našich novin Josef Kozák. O akci na-
psal svéráznou reportáž. (NN)
Pozdrav Pánbůh lidičkové. To máme rozmarné lé-
to, což? Ale ať se obloha mračí jak chce, Svinař-
ského Čochtana jsem si ani letos nemohl nechat
ujít. Posadil jsem se mezi skoro dvě stovky lidí,
kteří se v sobotu 9. 7. sešli ve Svinařích u rybníka
Žába. Z vrbiček na mě kejval starý vodník Čoch-
tan, jakože mě vítá a že se taky těší a ryby má už
zavřený, aby je soutěžící nepoplašili. No však! On
takový přejezd přes celý rybník, bratru 35 metrů,
jen po lávce široké 20 cm, to není žádná legrace.
Většina závodníků skončí s pořádným šplouchnu-
tím pod lávkou. No a to všechny ty kapry i bělice
vždycky řádně poplašilo a starý vodník sakroval. 
Ani letos se moc nepřejíždělo. Ona i účast byla
nejnižší za poslední čtyři léta, co se tahle akce ko-
ná. Komupak by se chtělo do takové studené vo-
dy? No řekněte sami, lidičkové. A tak se nakonec
na startu objevila jedna mladá dáma do 15 let,
Kristýna Kňažíková a tři chlapci. Dospělé ženy se
na start odvážily tři a chlapů bylo nakonec 18. Ale
jen proto, že se podařilo přemluvit 5 cyklistů, kteří
jeli náhodou kolem, aby se přidali a změnili tu ne-
šťastnou třináctku. 
Jak jsem říkal, je to umění přejet rybník Žába -
letos se to povedlo jen 4  lidem. Ale některým chy-
běly do konce opravdu metry. Nakonec vyhrála
Katka Žáková, z chlapů byl nejlepší Milan Kňažík.
Ale nikdo nepřekonal rekord přejezdu, který od

roku 2002 drží Zdeněk Záruba a je 7,9 sekundy. 
No a pak se ještě jelo na trakařích, to je panečku
radost, když to jezdce  cestou omrzí a vyklopí vás
do studené vody. V téhle disciplíně byl nejlepší
Mirek Banýr s Řehákovou, stejně jako vloni. A pak

se ještě malí závodníci projeli mezi bójkami na
velkých duších, vystřídali je chlapi, jen tak pro zá-
bavu, ale to už se smrákalo a já zamával Čochta-
novi, dal si poslední žejdlík a šel na kutě. Tak zase
za rok u rybníka Žába.     Josef KOZÁK, krajánek 

O setkání uměleckých kovářů a podkovářů, jež
se na zámku ve Svinařích konalo začátkem čer-
vence, jsme referovali minule. O účasti dráte-
níků na této akci redakci nyní napsal čtenář
Našich novin z Dobřichovic Petr Musil. (NN)

Druhého ročníku Svinařského řetězení se kromě
kovářů zúčastnilo osmnáct dráteníků. Někteří pro-
dávali výrobky z drátu, druzí vystavovali, ti nej-
odvážnější dokonce předváděli svoje řemeslo li-
dem. Všichni absolvovali zadnotřebaňskou dráte-

nickou školu a je zajímavé sledovat, jak si vedou.
Jejich premiérovou účast letos zpestřila obtížná
soutěž. Kdo chtěl získat bronzový odznak Dráto-
vání ve Třebáni, ten musel vymyslet a zhotovit
drátěnou klec. Každý, kdo přišel s klecí, odešel s
odznakem. Diváci i porota se nestačili divit. Nej-
větší kovaná klec s drátěným pávem dvojice Kul-
hánková-Slavata z Kytína měřila 2.20 metru na
výšku a mezi diváky budila neskrývané nadšení.
Nejmenší klecí se pochlubil zlatník Jiří z Brna,
který pracoval teprve druhý den v Letní drátenic-
ké škole v Zadní Třebani. Osm nováčků se zúčast-
nilo Svinařského řetězení (a drátění), ale ani tak
krátký termín jim nebránil lámat rekordy. Tahle
klecička možná zvítězí ve své kategorii na podzim
v jílovském muzeu. 

Nejmladší byla Anička
Nejmladší drátenicí byla Anička Hrušková z Pra-
hy. Ač teprve šestnáctiletá, mohla se pyšnit střed-
ně velkou elegantní klecí s dřevěným dnem. Vedle
stojící novotou zářící stánek skrýval Klec na zlo
drátenice Čechové, která vyrobila klec bez dvířek,
aby zlo nemohlo ven.
Její kolegyně udělala drátěný glóbus, symbolizu-
jící lidskou sounáležitost se Zemí. Další drátenice
přišly v kroji a klícky přinesly na krosnách. Drá-
tující právník Berchtold donesl z Hvožďan Ježka v
kleci, ale nebyl to onen známý hlavolam. Byl to
pravý mořský ježek v jemně pletené měděné klí-
cce. Já jako lektor drátování jsem měl plné ruce
práce při rozdávání odznaků. Moje klec zatím vi-
sela na stěně zadnotřebaňské málotřídky. Na velké
fotografii je vidět stříbrné dámské střevíčky uvěz-
něné... v kleci. Jedná se o exponát z dobročinné
aukce Mladého světa, který je v majetku drátenic-
kého muzea v Žilině na Slovensku. 
Svinařské řetězení s drátenickou účastí inspirova-
lo účastníky 30. kursu natolik, že vytvořili v prů-
běhu dalšího týdne své vlastní varianty na téma
klec. Všechny zmíněné výrobky i další klece od ji-
ných autorů mohou zhlédnout návštěvníci Oblast-
ního muzea v Jílovém u Prahy od 4. září. Ručně
vyrobené klece vyžadují nápaditost, řemeslný for-
tel a velmi dobré drátenické dovednosti.  

Petr MUSIL

Součástí druhého ročníku Svinařského řetězení - setkání uměleckých kovářů a podkovářů, jež se kona-
lo zkraje července ve Svinařích (viz NN 13/05), byla také výtvarná soutěž Kovář očima dětí. Kolektivní
cenu za obrovský obraz svinařského zámku, který se stal dekorací pro všechna vystoupení na pódiu
dvoudenní akce, získali žáci zadnotřebaňské málotřídky. Druhé místo za obraz kováře pracujícího s
ohněm patří žákyně třetího ročníku stejné školy Kristýně Doušové. Kováři ukazovali kování živých koní,
házeli kovadlinou a všichni mladí výtvarníci od nich dostali na památku pravou podkovu pro štěstí.
Počasí účastníkům přálo, a tak diváci mohli zhlédnout velkou galerii dětských prací pod širým nebem.

Petr MUSIL, (mif)

Diváci na zámku viděli klecičku i Klec na zlo
DRUHÉHO ROČNÍKU SETKÁNÍ UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ A PODKOVÁŘŮ SE ZÚČASTNILI TAKÉ DRÁTENÍCI

ŠUP TAM! Většina účastníků soutěže Svinařský Čochtan skončila v chladných vodách rybníka Žába.
Zdolat pětatřicetimetrovou lávku se podařilo jen čtyřem borcům. Foto NN J. KOZÁK
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Narozeniny Třehusku završil ohňostroj
POBEROUNSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA OSLAVILA DVACET LET EXISTENCE A POKŘTILA NOVOU DESKU

Svinaře - Pořádný ohňostroj uply-
nulou sobotu zakončil mnohahodi-
novou oslavu dvacetin kapely Tře-
husk spojenou se křtem nového
CD Ten letovskej most. Více než
devíti stovkám diváků v areálu svi-
nařského zámku zahráli či zazpí-
vali Pavel Vítek, Štěpán Rak, Jan
Rosák, Ivo Zelenka a mnozí další.
Dvacáté narozeniny se prostě oslavit
musí. A když slavit, tak velkolepě.
To si řekli členové Třehusku a uspo-
řádali akci, která svým rozsahem
snese označení festival.
Na pódiu se od tří hodin odpoledne
vystřídali Jan Rosák, Štěpán Rak,
Pavel Vítek, Ivo Zelenka, Dáša Cal-
tová, skupiny Karavel, Tango Band,
Notičky, Kapičky, zatančil Krušpá-
nek a Liteňská chasa… 
Ještě před vypuknutím oslavy ale or-
ganizátory pořádně »vypeklo« poča-
sí – krátce před druhou odpolední se
krajem přehnala průtrž mračen. A
přestože mraky v průběhu odpoledne
ještě několikrát zahrozily, déšť už se
na přítomné nesnesl. Deštníky se jim
ale hodily, neboť pro změnu zase
chvílemi pořádně pražilo slunce.

Auto za hubičku!
Program se ovšem neodehrával jen
na pódiu před zámkem, který se z
ruiny proměňuje ve skvostnou stav-
bu. Na nádvoří se děti mohly svézt
na kolotoči, vydovádět se ve skáka-
cím hradu nebo si koupit cukrovou
vatu. Ti starší se vyřádili na střelnici.
Malí i velcí pak shodně obdivovali
veterány Tomáše Svobody. Šermířky
ze skupiny Reginleif se dokonce do
jednoho z krásných starých vozů po-
sadily. Za odměnu pak každá z nich
majitele vozového parku políbila. Jo,
něco na těch autech je…
O kousek dál jste mohli obdivovat
parní stroje, se starou stříkačkou při-
jeli hasiči z Osova.
Živo bylo i v zámeckém parku, kde
se zájemci mohli projet na koních ze
stáje Bílý Kámen, střílet z luku či

změřit síly s šermíři ze skupiny
Alotrium. Ti pak předvedli bitku
před zraky několika stovek přítom-
ných. Jak už to tak bývá, důvodem
střetu byla krásná žena...
Protože program trval mnoho hodin,
vhod přišlo pestré občerstvení: české
klobásy a řecký gyros, domácí sýry,
vynikající koláče a další dobroty,
které přítomní zapíjeli dvanáctistup-
ňovým Postřižinským pivem. 

Smál se i Emil
Hlavní program vypukl až v pozd-
ním odpoledni, kdy začala hrát kape-
la Třehusk. Vystoupili všichni, kteří
s kapelou hráli a zpívali. Mimocho-
dem, zpíval si i bubeník Emil Jindá-
ček, což vzbudilo úsměvy mnoha di-
váků – konec konců, smál se i Emil.

Došlo také na výjev z muzikálu Po-
střižiny – na scénu přijela správní ra-
da pivovaru i hasiči. A Pepin s Ma-
ryškou byli opět ve výšce. Pravda,
nebyl to komín, ale ono i okno v prv-
ním zámeckém patře je pořádně vy-
soko. Seskok se podařil, aktéři se do
plachty trefili a hasiči nepovolili…
S Třehuskem si poté zazpíval Pavel
Vítek, Štěpán Rak, Ivo Zelenka ze
Šlapeta i Jan Rosák se Sborem pobe-
rounských starostů. To se již přiblížil
slavnostní okamžik – křest druhého
CD Třehusku Ten letovskej most. Pi-
vem desku do světa vyslali starosta
Letů Jiří Hudeček a Štěpán Rak.
Křtem ovšem program nekončil –
naopak pro soutěživé diváky teprve
začal mít to správné napětí. Každý se
totiž mohl přihlásit do klání o nej-

lepšího zpěváka staropražských pís-
ní. Havní cena byla lákavá – letenka
na Kypr od cestovní kanceláře VTT. 
Na pódiu se vystřídalo jedenáct od-
vážných. Porota to vůbec neměla
jednoduché – mnozí soutěžící si při-
pravili kostýmy, někteří bojovali s
trémou, jiní s nemocí a ještě jiní s
množstvím vypitého piva. Letenku si
nakonec vyzpívala Kristýna Kolářo-
vá, televizor za druhé místo patří
Václavu Klimentovi, dárkový koš
bronzové Hedvice Hájkové.

Metali oheň
Večer hrál Pražský hradčanský or-
chestr s Tango bandem, uchvátili
metači ohně. Bylo okouzlující sledo-
vat ohnivé paprsky na pozadí barev-
ně nasvíceného zámku. Po úplném
setmění pak noční oblohu ozářil
mnohaminutový ohňostroj. 
V zámku se hrálo, zpívalo a tančilo a
vůbec slavilo téměř až do rána. Když
místo po půlnoci opouštěl moderátor
Českého rozhlasu Robert Tamchyna,
který program uváděl, členové Li-
teňské chasy – právě tancující na la-
vicích – se mu omlouvali.
„Nesmíte se na nás zlobit. Tohle je
taková normální vesnická zábava,“
říkali v dobré náladě. Usmívající se
Tamchyna je ujišťoval, že vše je v
naprostém pořádku. Nejen on na tu-
hle vydařenou oslavu hned tak neza-
pomene.   Bohumil KŘEČEK

KMOTŘI. Druhé cédéčko Třehusku nazvané Ten letovskej most společně pokřtili kytarový virtuos Štěpán Rak a sta-
rosta obce Lety Jiří Hudeček. Foto Bohumil KŘEČEK

Pozdrav Pánbůh, lidičkové. Tak mi to nedá abych se s
vámi nepodělil o svůj nejčerstvější zážitek. Ono se tedy
říká, že dobrá věc se chválí sama a sobotní koncert
Třehusku ve svinařském zámku se vychválil jaksepatří. 
Seděli jsme tam s Čochtanem od božího rána, sluníčko
řádně připalovalo, že brzy po obědě povídá Čochtan:
„Nedá se nic dělat krajánku, musím se trochu svlažit.“ A
tím nemínil pivo. Hned nato se zamračilo a jakoby nad
celým areálem někdo otočil kýbl s vodou. Ale za chvilič-
ku zase sluníčko vysoušelo louže a na pódiu začínaly
hrát kapely. 
„Já tu čekám hlavně na hasiče a na koně,“ pošeptal mi
Čochtan a přihnul si postřižinského piva. „Prej zahrajou
kousek ze hry Postřižiny, která tu měla vloni velikej
úspěch.“ Kývnul jsem na souhlas. Byl jsem v pátek na
nácviku. Hasiči natáhli plachtu a režisér nutil skákat ne-
jen Pepina i křehoučkou paní správcovou. Málem se to
nepovedlo. Pepin shora ze zámeckého okna tak dlouho
vysvětloval, že nebude skákat, až si hasiči dole řekli: „Je
to srab!“ a povolili plachtu. A v ten moment Pepin pra-
vil: „Tak jo.“ A skočil. Skoro si vyrazil dech, ale za pár
minut už zase chodil kolem a přesvědčoval Maryšku
nahoře v okně, že to nic není. Ale v sobotu všechno šlo
jako na drátkách. Hasiči přijeli, Pepin skočil a po něm i
Maryška. A hrál Třehusk. 
„Hrajou moc pěkně,“ povídal mi k večeru Čochtan. „Ale
já bych tu uschnul. A další déšť přivolávat nebudu, nerad
bych jim tu slávu kazil.“ A odešel do rybníka Žába. Já na
zámku vydržel až přes půlnoc a pak šlapal přes pole
domů, k Leči. Josef KOZÁK, krajánek 

Díky! vzkazuje
Třehusk příznivcům
Poberounská hudební skupina

TŘEHUSK děkuje všem, kteří jí
jakkoliv pomohli s přípravou,
organizací a zajištěním jejího

narozeninového koncertu.
Děkuje účinkujícím i bezmála
tisícovce diváků, kteří spolu s
ní přišli oslavit její dvacetiny.
Díky patří i desítkám přízniv-
ců, kteří si na kapelu vzpomně-
li s písemným či ústním blaho-

přáním či dokonce s dárkem.
MOC DĚKUJEME!

Miloslav FRÝDL, kapelník
Třehusku

Strýc Pepin si skoro vyrazil dech
JAK NAROZENINY KAPELY TŘEHUSK VIDĚL KRAJÁNEK JOSEF Z LEČE

Popová superstar Pavel Vítek na svinařském koncertu za-
zpívala tři písničky. Foto Bohumil KŘEČEK
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Sochaři se u zámku dali do práce
DRUHÝ ROČNÍK DOBŘICHOVICKÉHO SYMPOSIA CESTA MRAMORU OZDOBILA ÚČAST JAPONCE

Dobřichovice – Pětice sochařů, mezi  nimi i Ja-
ponec, vytváří od počátku tohoto týdne v Dob-
řichovicích u zámku nové objekty v rámci so-
chařského symposia Cesta mramoru. 
Podruhé se do Dobřichovic sjeli v polovině čer-
vence sochaři, kteří budou u řeky Berounky tvořit
sochy pro nově vznikající sochořadí vedoucí z
Dobřichovic do Karlíka.  
Zahájení symposia Cesta mramoru byli 17. 7. kro-
mě starosty Dobřichovic, hlavního organizátora
akce sochaře Petra Váni přítomni i zúčastnění
umělci: Jan Hendrych, Čestmír Suška a Marie Še-

borová. Z Japonska přiletěl Osamu Ishikava. „Lá-
manou češtinou si pochvaloval, že je to tu dobré,“
říká Petr Váňa s tím, že Ishikava není v Česku po-
prvé. V roce 1991 se účastnil symposia v Hořicích
v Podkrkonoší. „Naše krajina se mu líbí. Byli
jsme si prohlédnout lom i kámen, ze kterého bude

tvořit,“ upřesnil Váňa. Dodal, že novinkou letoš-
ního ročníku bude výstava kreseb, která bude ote-
vřena na zámku následující týden. „Budou k vidě-
ní nejen kresby japonského umělce, ale i dalších
účastníků,“ potvrdil Váňa.
Sochaře budou moci lidé vidět u Berounky tvořit
na vlastní oči denně do 14. 8., kdy budou sochy na
zámku slavnostně představeny. Začátek slavnosti
je naplánován na 15.00.            Pavla ŠVÉDOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V červenci dovolená.

KINO MÍR BEROUN
Kino Mír do 23. srpna nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
21. 7. - 22. 7. 21.30 PROKLETÍ
23. 7. - 24. 7. 21.30 ZÁKON PŘÍTAŽLIVOSTI
25. 7. 21.30 LETEC
26. 7. - 27. 7. 21.30 SAW: HRA O PŘEŽITÍ
28. 7. - 29. 7. 21.30 ROMÁN PRO ŽENY
30. 7. - 1. 8. 21.30 VÁLKA SVĚTŮ
2. 8. 21.30 DOGORA

KINO MNÍŠEK POD BRDY
23. 7. 18.00 a 20.00 TLUMOČNICE
27. 7. 18.00 a 20.00 DÍVKA S PERLOU 
30. 7. 18.00 a 20.00 STAR WARS: EPIZODA III…

CLUB KINO ČERNOŠICE
2. 8. 20.00 ROMÁN PRO ŽENY 

LETNÍ KINO HOSTOMICE
21. 7. 21.30 SLEČNA DRSŇÁK 2: Ještě drsnější
22. 7. 21.30 STAR WARS: EPIZODA III…
23. 7. 21.30 PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
24. 7. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
25. 7. 21.30 ROMÁN PRO ŽENY
26. 7. 21.30 SNOWBORĎÁCI
27. 7. 21.30 KAMEŇÁK 3
28. 7. 21.30 LOVCI POKLADŮ
29. 7. 21.30 ZAHULÍME, UVIDÍME

V karlickém kostele zazpívá 
Budweiserová i duchovní

Karlík – Karlický kostel ožije o prázdninách
spirituály i duchovní hudbou.
Irena Budweiserová s přáteli již v karlickém kos-
tele sv. Martina a Prokopa vystupovala dvakrát.
Do třetice potěší posluchače 30. 7. Recitál zpě-
vačky skupiny Spirituál Kvintet zde začne v
18.00 a zaznějí na něm černošské i autorské spi-
rituály z dílny zpěvaččiných přátel.
O týden později, 6. 8., bude svatostánek patřit
hudbě renesance a baroka. Přednese ji zde od 18
hodin soubor Collegium Microtorum, který je
složený ze dvou kněží - Jaroslava Konečného,
bývalého dobřichovického a řevnického jáhna, a
Michala Podzimka. (pš)

V kině bude Plážová párty
Černošice – Plážovou párty i rockový koncert
si můžete v druhé polovině července vychutnat
v černošickém Club Kině.
Koncert, na němž zazní hity Rolling Stones, Erika
Claptona, Vladimíra Mišíka a dalších interpretů,
začíná v Club Kině 22. 7. ve 20.30. Na koncert
hudebního uskupení B.LUES je vstupné 80 Kč.
Do konce měsíce si pak budete moci dvakrát vy-
chutnat plážovou párty: 23. 7. s hudbou 60. až 90.
let, 29. 7. s rockovou muzikou a songy od ZZ
Top. Začátek je vždy ve 20.00. (pš)

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník

Vám doporučují novou, právě pokřtěnou desku
poberounské hudební skupiny Třehusk

Ten letovskej most
Na desce s Třehuskem zpívají 

Štěpán RAK, Pavel VÍTEK, Jan ROSÁK 
a Sbor poberounských starostů. 

Najdete na ní písničky: Ten letovskej most, 
Na Pankráci, Já jsem sirotek, Nebudem se 

ženiti, Falešná kočička, Když jsem šel z hub,
Pětatřicátníci, Třešňové květy a deset dalších

CD (200 Kč) i kazety (120 Kč) jsou k mání u:
Pavly ŠVÉDOVÉ (Řevnice, Nerudova 214)

 Jana MARTÍNKA (Zadní Třebaň 77)
Miloslava FRÝDLA (Zadní Třebaň 96)

Tipy NN
* Vladimír Mišík a ETC vystoupí 21. 7. od 20.30
na hradě Křivoklátě. (pš)
* Spirituál Kvintet koncertuje 22. července od
20.00 v zámku v Králově Dvoře. (pš)
* Bluegrassová kapela Nová sekce hraje 22. 7.
od 20.00 v restauraci Na hřišti v Karlštejně. (mif)
* Taneční country večer můžete navštívit 22. a
23. 7. od 19.00 na kryté terase restaurace U Štiky
v Berouně. (pš)
* Koncert, na kterém zazní dílo Leoše Janáčka
Moravská lidová poesie v písních, začíná v kláš-
teře na Skalce 23. 7. od 16.00. Účinkují M. Kou-
pilová (soprán) a  K. Zlatníková (cimbál).       (pš)
* Bigbítová skupina Brutus vystoupí 23. 7. od
21.00 v Hostomicích na  hřišti.                        (JoK) 
* Vánoce a Silvestr v létě organizuje hostinec
Vlasta ve Skuhrově 24. 7. - 26. 7. a 31. 7. (JoK) 
* Kapela Děda Mládek Ilegal Band zahraje 29. 7.
od 20.30 na hradě Křivoklátě, od 19.30 hraje
předkapela No Heroes. (pš)
* Pořad pro děti nazvaný Michal k snídani před-
staví herec Michal Nesvadba 30. 7. od 10.30 v
řevnickém Lesním divadle. (pš)
* Písně Beatles zahraje 30. 7. od 19.30 revivalo-
vá kapela Brouci v Lesním divadle Řevnice. (pš)
* Noční rybářské závody se konají 30. 7. v Pod-
brdech. Začátek je v pravé poledne, konec o půl-
noci. O vítězi rozhodne největší úlovek. (JoK) 
* Skladby pro housle a cimbál Johanna S. Bacha,
H. Bartoně, Marka Kopelenta a Kateřiny Zlatní-
kové budou znít v podání Anny Veverkové (hous-
le) a Kateřiny Zlatníkové (cimbál) 30. 7. od 16.00
v sále kláštera na Skalce. (pš)
* Dobové radosti a strasti života pěších žoldnéřů,
takzvaných lancknechtů budete moci zhlédnout
na dobové akci poslední červencový víkend na
Točníku od 10 do 17 hodin. (pš)
* Mimořádný koncert u příležitosti významného
životního jubilea kytarového virtuosa Štěpána Ra-
ka se uskuteční 5. 8. od 20.00 na hradě Karlštejně.
Posluchače na koncertu přivítá slovem Otakar
Brousek st., jako host vystoupí H. Hrušková. (pš)

Obecní úřad v Hlásné Třebani a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

SLAVNOSTI TRUBAČŮ
dobová hudba - šermíři - příjezd císaře Karla IV. - scény z muzikálu Noc na Karlštejně
soutěž o nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebaň je krásná - country hudba - dixieland

pivo - víno - medovina - klobásy - koláče...

Hlásná Třebaň náves, sobota 13. srpna, 15.00 hodin
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Superstar hrála v Hostomicích  
CELEBRITY »VYDDLALY« DESÍTKY TISÍC PRO ÚSTAV  

Hostomice – Superstar roku 2005 
Vlastimil Horváth a další celebrity 
hudebního a sportovního nebe se  
v sobotu 9. 7. zúčastnily charitativní  
akce jakou, podle slov své starostky 
Aleny Přívorové, město Hostomice 
dosud nezažilo. 
Jednalo se o tradiční 5. ročník ALBION ce-
lebrity show. V populárním fotbalovém tur-
naji se utkaly 4 týmy – Hockey stars team – 
profesionální hokejisté NHL a mistři světa, 
tým TV Nova, družstvo muzikálu Tři muške-

»Osovští« zloději  
skončili za mįížemi 
Osov – Restaurace „U hřistě“ a soko-
lovna SK Osov je častým terčem zlo-
dějů. Opakovaným vloupáním do  
restaurace a sálu způsobili neznámí 
pachatelé v posledním roce škody na 
majetku SK Osov i nájemců pronaja-
tých prostor.  
Nenechavce nezastavili ani bezpečnostní 
mříže a zámky. Opakovaně musela být pro-
vedena výměna poškozených dveří.  
Dva zkušené zloděje se podařilo dopadnout 
berounským kriminalistům. Povedená dvo-
jice má na svědomí dvojnásobné vloupání 
do objektu restaurace „U hřiště“ v Osově, 
třikrát navštívila smíšené zboží Jednoty 
v Suchomastech a jednou kulturní dům Jit-řenka Praskolesy. Celková škoda převyšuje 
400 tisíc korun a oba pachatelé jsou 
v současné době ve vyšetřovací vazbě pro 
další trestnou činnost.                                (rk) 

 Po naší opravE, bude vaše kolo létat.

CYKLOSERVIS VEVERKA  
Z. Veverka, 267 25 Osov 103 
Tel: 603 152 382, 311 584 487 
PRODÁVÁME TÉŽ NOVÁ KOLA

 Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁĮSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová přizpůsobivost. 

Bohatý výbEr materiálů, 
Tel: 311 584 577, 736 125 635 

TURNAJ ZAHÁJILA STAROSTKA.  Fotba-
lový turnaj, který byl v sobotu 9. 7. součás-
tí „Celebrity show“, zahájila výkopem sta-
rostka města Hostomice Alena Přívorová. 
Asistoval jí Ota Baláž (vlevo) a nová česká 
superstar Vlastimil Horváth. Foto ARCHIV 

Na otevįenou rozhlednu  
zavítaly desítky turistů 
Podbrdsko – Možnost prohlédnout si 
Podbrdsko z nové rozhledny na vrchu 
Studený využily o předchozích víken-
dech desítky návštěvníků.  
Po celé prázdniny se rozhodli Turisté sever-
ních svahů Brd zajišťovat provoz nové roz-
hledny mezi Hostomicemi a Chlumcem.  
„Držíme střídavě služby,“ říká jeden z orga-
nizátorů Stanislav Ježdík. „Hned první ví-
kend přišlo skoro 120 lidí. Druhý byl slabší, 
přišlo jich jen asi 40.“  
Rozhlednu můžete navštívit každou sobotu 
a neděli od 10 do 17 hodin.                    (JoK) 

Osovský kickboxer 
pįivezl domů zlato 
Osov – Závodník Kickbox Teamu 
Sokola Žebrák Josef Kubec si z ná-
rodního poháru ČR odvezl do svého 
bydliště v Osově zlaté ocenění. Ve 
3. kole finálového zápasu předvedl 
své schopnosti vítězstvím K.O. 
„Kickbox mne zaujal před třemi lety. 
Tento druh sportu jsem si chtěl vyzkoušet 
a už jsem u něj zůstal,“ prozradil dnes 
22letý Josef Kubec, který byl také dlou-
holetým hráčem kopané za SK Osov.  
Kickboxer Josef Kubec má z úspěchu 
oprávněnou radost a dodává, že velkou 
váhu má podpora rodiny, která mu fandí 
a jeho výkony sleduje.  
„Tréninky Kickbox Teamu Sokola Žebrák 
probíhají třikrát týdně a výkonnost pod-
poruji domácím cvičením i během,“ 
upřesňuje Josef Kubec svou intenzivní 
přípravu a dodává, že jeho dalším spor-
tovním cílem je účast v české státní  
reprezentaci.                                            (rk) 

týři a sestava generálního partnera akce fir-
my Albion. Zápasy byly velmi tvrdé, dokon-
ce se objevily i fauly. Nakonec se po sérii 
závěrečných pokutových kopů stal vítězem 
tým TV Nova, na druhém místě skončilo 
mužstvo Hockey stars team a třetí místo ob-
sadila sestava pořádajícího Albionu. 
Mimo turnaj byla k vidění i hudební vystou-
pení protagonistů muzikálu Tři mušketýři, 
autogramiády známých osobností, soutěže 
diváků o motocykl a další hodnotné ceny a  
v neposlední řadě exkluzivní tombola  
s hlavní cenou – bazénem za 77 tisíc Kč. 
Výtěžek z celé akce – 56 tisíc Kč - byl pře-
dán na charitativní účely, tentokrát Ústavu 
sociální péče v Suchomastech. Podle slov 
zástupce ústavu využijí sumu na vzdělání 
nejmenších.          Ladislav BUKAI, (JoK) 

NAŠE NOVINY NA DNU ŽEN. Naše noviny 
se od poloviny března prodávají i v Osově, ve 
Vižině, v Podbrdech a ve Všeradicích. Na 
snímku jsou osovské čtenářky během volných 
chvil  při oslavách Dne žen.  Foto J. KOZÁK  



ny z dosahu záření. Takto můžete ozářit 
horským sluncem místnost po místnosti  
celý byt. Zlikvidujete tak nejen nahromadě-
ný elektromagnetický smog, ale také veške-
ré bakterie, které ve vašem bytě přežívají. Je 
dobré to po pár týdnech opět zopakovat. 
Tak budete mít jistotu, že žijete ve  zdravém 
prostředí.               Miloslava HRZALOVÁ 

Článek o zdraví škodlivých zónách a 
jak se s nimi vypořádat poslala Prova-
su léčitelka z Vižiny. 
Předpokládám, že o zdraví škodlivých zó-
nách jste již slyšeli. Ale možná nevíte, že i 
když si přestěhujete nábytek do míst, kde je 
nemáte nebo si tyto zóny necháte odklonit, 
přesto ještě přetrvává ve vašem bytě jedno 
nebezpečí a to je elektromagnetický smog.  
Vytváří se v okolí jakéhokoli přístroje na 
elektriku, které doma máte.  
Zcela jistě je v místnosti, kde je televize, ra-
diobudík, počítač apod. Tyto předměty by 
nikdy neměly být v ložnici. Elektromagne-
tický smog je těžký a drží se při zemi. Tam 
se skladuje a neustále přibývá.  Proto se mů-
že stát, že se nakupí i do výše 1 m a více. Ale 
i při menším množství už můžete trpět bo-
lestmi nebo otoky nohou, malé děti mohou 
být často nemocné, protože se vlastně neu-
stále pohybují celým tělem v úrovni tohoto 
smogu.  
Takový smog také ulpívá na nás samotných 
a negativně působí na naše zdraví. V tom 
případě se ho můžeme zbavit tak, že se ob-čas vykoupeme ve vaně, ve které rozpustíme 
půl kila soli. Ta dokáže odvést z těla všech-
no škodlivé a detoxikovat  jej. Nejlépe půso-
bí sůl prešovská jodizovaná nebo mořská.  
Báječně na to účinkuje horské slunce. Stačí i 
obyčejné stolní zářiče. Nasměrujete je do 
místnosti a nechte na pár minut zapnuté 
záření. Měli byste před tím odstranit květi-

„Vykoupejte se v solné lázni,“ radí léčitelka  
VDTŠINA DOMÁCNOSTÍ JE PLNÁ NEBEZPEČNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO SMOGU 

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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RYCHLE PRODÁME 
VAŠE 

RD, chalupy, chaty, pozemky a jiné nemovitosti 

Dále zajistíme úvěry, znalecké posudky, právní servis, ocenění nemovitostí. 

Poskytneme kompletní servis při prodeji nemovitostí. 

 

!!! VOLEJTE, PIŠTE, NAVŠTIVTE NÁS !!!  
Těšíme se na spolupráci. 

ŠtEtkova 899/20, 140 00 Praha 4 

Tel/fax: 261 222 847, 241 412 638 

605 250 148, 605 250 152,  

724 069 906 
 

bvreality@telecom.cz 

www.bv-reality.cz 

Žáci SK Osov trénují  i o prázdninách  
dvakrát týdně.                      Foto R. KOČOVÁ 
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Kde můžete zchladit unavená těla?
MÍST, KDE JE MOŽNÉ SE VYKOUPAT, NAJDETE V POBEROUNÍ I NA PODBRDSKU DOST

Poberouní – Slunečný srpen slibují meteorolo-
gové. Kde všude se dají v našem okolí svlažit
horkem unavená těla?
Pro ty, kdo dávají přednost oficiálním koupališ-
tím, je nejblíže k dispozici bazén v Berouně.
Venkovní bazén najdete na Velkém sídlišti. Vs-
tupné je o něco vyšší, než v minulých letech, za-
platíte za něj dospělí 35 Kč, děti do 15 let 25, prc-
kové mladší šesti let mají vstup zdarma.
V těsném sousedství je k dispozici i minigolf,
který byl letos po kompletní rekonstrukci opět
uveden do provozu. Areál s osmnácti minigolfo-
vými drahami je otevřen každý den od 10 do 19

hodin, a to i v chladnějších dnech. Venkovní ba-
zén je přístupný ve stejnou dobu.
Další koupaliště se skluzavkami je k dispozici v
Popovicích, otevírací doba je denně od 10 do 19
hodin. 
Čtyři bazény mimo jiné i pro děti s umělou skálou
či plavecký 25 metrů dlouhý nabízí k vodním
hrátkám aquapark v Hořovicích. Leží v soused-
ství krytého bazénu. Provozní doba je denně od
10 do 19 hodin a za denní vstupenku zaplatí dos-
pělí 50 Kč, děti o dvacet méně.
Další širokou škálu míst ke koupání nabízí řeka
Berounka. Kromě čerstvě otevřené pláže u mok-
ropeského jezu si lze příjemně vody užít i v Ra-
dotíně – Říčních lázních. Pro návštěvníky je tu
připravena pláž, lavičky, občerstvení, dětské hřiš-
tě, stáj s koňmi. Navíc, budete-li mít štěstí, natre-
fíte na taneční zábavu či koncert. V neděli 24. 7.
tu například od 18 hodin bude hrát kytarový vir-
tuos Štěpán Rak.
Příjemné vodní osvěžení najdete i v obcích na Br-
dech. Jednou z nejvyhledávanějších lokalit je ná-
drž ve Všeradicích, nad místním hostincem Na
Růžku. Vstup do vody je pozvolný, takže se urči-

tě bude zamlouvat i maminkám s malými dětmi. 
Další nádrž se nachází jen o několik kilometrů dál
v Osově. Stačí z hlavní silnice vedoucí do Hos-
tomic uhnout u vývěsní desky doleva a rázem se
ocitnete v příjemném lesíku. Pravda, hasičská ná-
drž není příliš hluboká, ale na zchlazení těla stačí.
Stejně tak i nádrž v lese v malém Chlumci či u
hlavní silnice v Podbrdech.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Liteňské děti se mohou 
těšit: Škola jim začne 15. září
Liteň – S prázdninami začala v liteňské zá-
kladní škole rekonstrukce jídelny a kuchyně.
Do konce prázdnin ale hotova nebude.
Opravou školní jídelny a kuchyně žije v těchto
dnech obecní úřad v Litni. „Dělá mi to starosti,
nejsou peníze,“ stěžuje si první muž obce Karel
Kliment. Podle něj se nyní začalo s bouráním, v
srpnu se bude pokračovat zděním. „Poslední fází
bude dovybavení kuchyně,“ říká Kliment. Vše se
ale podle něj nepodaří zvládnout během dvou-
měsíčního volna. „Asi dětem uděláme radost,
protože u nás školní rok začne až 15. 9. Jiná šan-
ce není,“ uvedl Kliment s tím, že od odboru škol-
ství Středočeského kraje obec získala předběžný
souhlas s posunutím začátku školního roku.  (pš)

Jak je populární hejtman
Petr Bendl? Žádná sláva!
Střední Čechy - Středočeský hejtman Petr
Bendl v těchto dnech objíždí na kole a na lodi
vesnice »svého« kraje. Zřejmě ví, proč to dělá
- jeho popularita není nijak závratná.
Agentura STEM zpracovala žebříček popularity
českých a moravských hejtmanů. V období od
ledna do června letošního roku oslovila přes de-
set tisíc lidí starších osmnácti let. »Náš« hejtman
Petr Bendl z tohoto hodnocení nevyšel právě nej-
lépe. Ze čtrnácti krajských »místodržitelů« se
umístil až na osmé příčce. Populární je u 60 %
obyvatel našeho regionu. Prvenství si vybojoval
hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Toše-
novský,  kterého má rádo 76 % lidí »jeho« oblas-
ti. Naopak poslední skončil zlínský hejtman
Libor Lukáš (32 %). (mif)  

Chmaták odcizil víko
motoru u tří škodovek
Černošice, Dobřichovice – Třem novým ško-
dovkám odcizil víko motoru nezjištěný zlo-
děj v noci na 11. července. Na každém autě

je škoda 13 tisíc korun.
U Škody Fabia v ulici Jiráskova v

Dobřichovicích a u dvou dalších vozidel stejné-
ho typu v ulici Střední v Černošicích rozbil

levé přední okno, zevnitř odjistil kapotu přední
části motoru a tuto odšrouboval. Fabie měly

různé odstíny stříbrné barvy. K činu mělo dojít
mezi 10. 7. 21.00. a 11. 7. 7.30. Kapota každé-
ho auta měla cenu 10 tisíc korun, okno 3 tisíce.

Na místech činu policisté našli stopy, které
mohou patřit majitelům, ale také zlodějům.

Více si slibují od jejich expertizy, která bude
provedena v následujících dnech. (vš) 

Zloděj v Řevnicích ukradl
brýle za tři sta tisíc korun
Řevnice – Sluneční brýle a obroučky k diop-
trickým brýlím odcizil dosud nezjištěný zloděj
z prodejny JN Optik v Řevnicích v noci na 9.
července.
Darebák v noci u prodejny na náměstí Jiřího z
Poděbrad v Řevnicích vysadil okno a vnikl dov-
nitř. V prodejně vyházel věci z papírových krabic,
umístil do nich veškeré brýle a obroučky, které
našel, a nikým nezpozorován odešel. Majitel z
Hořovic (*1952) tak přišel o 300 obrub k diop-
trickým brýlím a 300 slunečních brýlí za 300 tisíc
korun. (vš) 

Hlásnotřebaňští radní si
na rychtě vymění bojler
Hlásná Třebaň - Na obecním úřadu v Hlásné
Třebani se bude během prázdnin měnit bojler. 
„Kromě toho se budou v hasičárně, která je u úřa-
du, měnit topná tělesa. Kancelář, kterou užívají
plynaři, vybavíme speciálním kotlem, tak, aby si
hradili vše nájemci sami. Rozpočet na úpravy je
asi šedesát tisíc korun,“ řekla NN členka zastupi-
telstva Jana Gartová.    
Jednání zastupitelstva se mimořádně účastnil i
starosta dobrovolných hasičů Karel Tomek - radní
totiž jednali i o nových uniformách pro hasiče,
kteří posílili svůj stav o sedm nováčků.            (šm)

Ke skaleckému kostelíku vyrazilo procesí věřících
Z ŘEVNIC SE LETOS NEŠLO. „PRO STARŠÍ JE TO NÁROČNÉ, MLADÍ NEMAJÍ ČAS,“ ŘÍKÁ PAVEL BENEŠ

Letovské caparty čeká stěhování
ZDEJŠÍ OBECNÍ ÚŘAD CHYSTÁ PROVIZORNÍ MATEŘSKOU ŠKOLU

Banjista Greenhorns své
kresby vystavil v hospodě
Hatě - Kdo by neznal Rychlé šípy. Pěticí neroz-
lučných kamarádů, kterým kdysi vdechl život Ja-
roslav Foglar a tvář vykreslil Jan Fischer. A když
se po létech fašistické a bolševické nevraživosti
mohli »Šípáci« objevit opět na  stránkách knih a
časopisů, převzal kreslířskou štafetu Marko Čer-
mák, banjista od kapely Greenhorns. Ale nejen
Foglarovky, také mapy pro tuláky a trampské
zpěvníky zdobí jeho nádherné kresby. Marko Čer-
mák vystavuje své obrazy z okolí Berounky a hlav-
ně pak z okolí Hatí v sále místní restaurace. Stačí
kdykoli zajít a podívat se.  (JoK) 

Mníšek pod Brdy – Na tradiční Skaleckou
pouť, která se konala uplynulý víkend, vyrazi-
lo od mníšeckého kostela procesí věřících. Ne-
chyběl v něm ani zástupce z Řevnic.
Procesí poutníků vyrazilo k baroknímu areálu na
Skalce, kde se v sobotu 16. 7. odbývala tradiční
pouť, od mníšeckého kostela svatého Václava. Po-
prvé cestu nadšenci absolvovali ve skromné sesta-
vě před třemi lety. Letos se jich sešly na čtyři
desítky. 
„Vyšlo se s malým zpožděním asi ve čtvrt na de-
vět,“ uvedl účastník z Řevnic Pavel Beneš. Pout-
níky doprovázela skupina Ritornello, která se sna-
ží oživit českou barokní hudbu. „Cestou se zpíva-
lo, Ritornello hrálo pod vedením Michaela Pospí-
šila staré zpěvy. Bylo to moc pěkné,“ pochvaluje
si Beneš, který muzikantům se zpěvem pomáhal.

Na Skalku procesí dorazilo v půl desáté. Násle-
dovala mše svatá před kaplí svaté Máří Magda-
lény, kterou celebroval biskup Václav Malý, asis-
toval mu mníšecký farář Robert Cieszkowski.
Na sluncem zalité louce před kostelem nechyběli
mezi více než třemi stovkami návštěvníků ani
poutníci od Berounky, mezi nimi také řevnický
starosta Miroslav Cvanciger. Přítomna byla i sta-
rostka Mníšku Alexandra Merunková.
Součástí pouti byly i vernisáže výstav a koncert
Ritornella. Teprve po skončení oslav se na účast-
níky snesl prudký liják. 
„I tak se pouť vydařila,“ pochvaloval si Beneš,

který v minulosti třikrát organizoval procesí ze
Řevnic. 
„Pokud by byl zájem, mohli bychom to zopako-
vat. Ale pro starší lidi je cesta poměrně náročná a

mladí zase nemají čas,“ povzdechl si Pavel Beneš.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Lety – Ani tři roky po ničivé povodni nemají
letovské děti střechu nad hlavou. V říjnu se na-
víc opět postěhují.
Tři roky uplynou v srpnu od ničivých povodní z
roku 2002, které napáchaly nesmírné škody také
v obcích na Berounce. Jednou z nejpostiženějších
vesnic byly Lety, které při záplavách přišly o
školku. Ta musela být kvůli značnému poškození
stržena. Od té doby se obec potýká s nedostatkem
peněz na výstavbu nové mateřinky. Uplynulé ro-
ky děti musely docházet do náhradních prostor v
řevnické škole, na počátku následujícího školního
roku se postěhují znovu. Tentokrát zpět do Letů.
„Budeme budovat provizorní školku v prostorách

Jeky,“ řekl starosta obce Jiří Hudeček. Jde o bu-
dovu, kterou k ubytování turistů využívá nezisko-
vá organizace. Rekonstrukce může začít až v po-
lovině srpna. „Do té doby je totiž budova plně ob-
sazena,“ vysvětluje Hudeček, který počítá, že
školní rok tak pro prcky z Letů začne 1. října.
„V budově bude třeba vybudovat malé záchody,
umyvadla, položit nové krytiny, postavit příčky,
vymalovat,“ vypočetl první muž Letů. Ten doufá,
že finance potřebné k dokončení nové školičky se
podaří sehnat. „S krajským úřadem o tom stále
jednáme. Rádi bychom stavbu letos dokončili.
Ale jak to s penězi bude, bohužel nikdo netuší,"
uzavírá skepticky Hudeček.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Černošičtí zvou na pouť
Černošice – Černošická Mariánská pouť

začne před místním kostelem 20. 8. v 10.00. 
Pro nejmenší budou připraveny pouťové atrakce,
představí se místní šermíři i kapela Timudej. Na

programu je také pohádka pro děti a koncert
vážné hudby v kostele, v neděli by se měl před-

stavit velký bigband. „Program se neustále
dotváří, pokud by se chtěl někdo do jeho tvorby
zapojit, budu rád,“ říká vedoucí odboru kultury
v Černošicích Pavel Blaženín. Pouť by podle něj
měla především přinést zábavu, kterou připraví

místní kumštýři pro místní lidi. (pš)
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Cigarety jsem rozdávala po škatulkách
VZPOMÍNKY ZADNOTŘEBAŇANKY, JEŽ DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU PROŽILA U BRITSKÝCH LETCŮ - 9)

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)

Zažádala jsem o předčasnou demo-
bilizaci, a tak jsem byla v polovině
listopadu 1945 propuštěna. Začala
jsem shánět informace, jak se dostat
domů. Nechtěla jsem, aby sestra jela
hned se mnou, bylo jí teprve 17  a
nevěděla jsem, jak to doma vypadá.
Odjela jsem 2. prosince k mé kama-
rádce Věře. Vlak byl plný Čechoslo-
váků, ale také anglických manželek s
dětmi. Cesta byla úmorná. Souprava
stála na každé stanici dlouho, někdy

i hodiny, takže cesta, která tehdy tr-
vala 30 hodin, byla delší než 3 dny.
Jeli jsme přes celé Německo a bylo
zadostiučiněním vidět pobořená celá
města. Uvědomila jsem si, že nejen
Londýn a mnoho jiných anglických
měst bylo částečně zničených. Větši-
nu cestujících někdo očekával na ná-
draží, ale přítelkyně Věra tam neby-
la. Byla jsem smutná, ale ještě jsem
si pamatovala po více než šesti le-
tech, kde bydlí. Jela tam stejná tram-
vaj jako tehdy, takže jsem dojela v
pořádku. Věra byla v práci, ale její
maminka mě srdečně uvítala. 
V Anglii byl také přídělový systém a
obzvláště cigarety a čokoláda byla
úzkoprofilové zboží. Já jsem si scho-
vávala svůj příděl z RAF a ještě se
mi podařilo něco koupit, jakož i ká-

vu a kakao, takže jsem cigarety roz-
dávala po škatulkách samou radostí i
českým nádražákům, když jsme pře-
jeli na naše území. Dokonce jedna
moje kolegyně mi dala kávový servis
za 40 cigaret. Byla to první část »vý-
bavy«, protože jsem neměla vůbec
nic. Ani domov, ani nábytek. Všech-
no nám Němci vzali. Šla jsem na by-
tový úřad, ale tam se se mnou vůbec
nebavili. Bylo mi řečeno, že jako
svobodná dívka si musím najít pod-
nájem sama. 
Vzpomněla jsem si na našeho staré-
ho zubaře Dr. Dvořáka, který měl or-
dinaci v paláci Koruna. Řekl mi, že
mě shání naše teta,  dokonce i přes
Červený kříž, a tak jsem se k ní hned
vydala. Měla dvě dcery v mém věku
a ač měla jen pokoj a kuchyň, vzala
mě k sobě. Starší dcera se právě vda-

la a odstěhovala se, tak jsem tam
mohla bydlet.
Dr. Dvořák mi také řekl, že mu ma-
minka dala pro nás 50.000 Kč, ale ty
propadly státu, při měnové reformě v
listopadu l945. Jako honorář prý do-
stal perský koberec. Dal mi 5.000
Kč,  abych měla z čeho být živa. Se-
hnala jsem si místo v Pražské úvěrní
bance jako cizojazyčná korespon-
dentka. Po několika týdnech  jsem
byla přeřazena na letiště v Praze Ru-
zyni do směnárny. 
V dubnu l946 přijela moje sestra.
Sehnaly jsme si podnájem, protože
tetičky byt byl příliš malý. I sestra si
sehnala zaměstnání, a tak jsme měly
na nájem a jídlo. S oblečením to by-
lo horší. Za léta u letectva jsem ze
šatů vyrostla a sestra také.
(Pokračování) Margita RYTÍŘOVÁ

V

Krásná nová kola za ceny ještě krásnější

Poberouní, Podbrdsko - Již pose-
dmé se chystají Naše noviny udělit
Cenu NN osobnosti, která se nej-
více zasloužila o rozvoj regionů
Dolní Berounka či Podbrdsko.
Návrhy na to, kdo se má stát nosite-
lem této prestižní ceny, může posílat
každý z čtenářů Našich novin. Na
podzim redakční rada zhodnotí
návrhy a vybere jedno jméno, které
vyhlásí na slavnostním odpoledni.
Během slavnostního programu bude
vylosován a odměněn jeden ze čte-
nářů, kteří poslali návrhy redakci.

Své tipy posílejte na adresu NN
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň
nebo elektronicky na: nase.novi-
ny@zadnitreban.cz). Nezapomeňte
uvést, proč dotyčného navrhujete. 
V minulých letech se nositeli CNN
(Ceny Našich novin) stali  řevničtí
ochotníci manželé Křivánkovi, ve-
doucí dětských souborů Ludmila
Chroustová a Lenka Kolářová, býva-
lý politický vězeň František Šedivý,
organizátor kulturních akcí Josef
Kozák, starosta Letů Jiří Hudeček a
»bavič« Jiří Vitouš. (JoK) 

Návrhy stále mohou posílat i čtenáři
KDO LETOS ZÍSKÁ PRESTIŽNÍ CENU NAŠICH NOVIN?
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Černošičtí otevřeli u Berounky pláž
MÍSTNÍ RADNICE NA UNIKÁTNÍ PROJEKT UVOLNILA DVĚ STĚ PADESÁT TISÍC KORUN

Vlastní pláží se od uplynulé neděle pyšní obyvatelé Černošic.  Foto Stanislav JANOVSKÝ

Černošice – Skutečnou pláží s pískem a lehátky
se mohou pochlubit Černošice. Otevřena byla
uplynulý víkend u Berounky.
V sousedství sportparku Kazín u mokropeského
jezu byla 17. 7.  slavnostně otevřena městská pláž.

Akce byla spojena s Evropským dnem koupání,
takže se několik nadšenců vrhlo do vln Berounky.
„Otevření pláže se zúčastnilo asi pět set lidí, ko-
lem sto padesáti se jich i koupalo,“ říká vedoucí
odboru kultury města Pavel Blaženín. Pláž i vodu

otestovala také černošická starostka a místostaros-
ta. Lidem se pláž podle Blaženína vcelku líbí. K
dispozici mají kromě lehátek i kamenný gril, ve-
dle je hřiště na plážový volejbal, bikrosová dráha,
skateové hřiště, občerstvení i plácek na další spor-
tovní aktivity. Chybět nebudou mobilní toalety.
„Pláž bude veřejně přístupná po celý rok. Kdo bu-
de mít chuť, může se tu koupat i v říjnu,“ zve k
Berounce Blaženín. Výstavbu městské pláže inici-
ovala černošická radnice, která na projekt uvolni-
la 250 tisíc korun. Pavla ŠVÉDOVÁ
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Živá legenda si po pádu zlomila nohu
V LETECH SE KONAL ČTVRTÝ ROČNÍK ČESKÉHO POHÁRU VE SKOCÍCH NA KOLE

Lety - Freeride.cz dirt jump cotest
05. Pod tímto názvem se skrývá
čtvrtý ročník stále oblíbenějšího
závodu ve skocích na kole, neboli
dirt jumpu, jak se tato disciplína
oficiálně nazývá. Letošní ročník X-
Cupu – českého poháru ve freesty-
le bmx byl odstartován 2. července
v Letech. Sešla se tu celá dirt jum-
pová špička.
Počasí, které nás poslední dobou
provází, není žádná sláva. Nové sko-
ky v Letech tři dny před závody usta-
vičně skrápěl vydatný déšť. I přes
velkou snahu party místních jezdců
pod vedením Honzy Koláře a Honzy
Musila, kteří skoky postavili, se ne-
podařilo následky deště zcela elimi-
novat. Přesto bylo v pátek večer roz-
hodnuto, že se závod pojede. Ještě
večer vyrostla na místě vysoká roz-
jezdová rampa, nejvyšší ze všech do-
savadních ročníků. 

Lopat se chopili i jezdci
V sobotu už bylo počasí vlídnější.
Organizátoři závodu i jezdci se hned
ráno chopili lopat a během dopoled-
ne se podařilo zprovoznit skoky do
alespoň trochu přijatelné podoby.
Areálem se rozvoněly grilované špí-
zy, rozduněla muzika a ve tři hodiny
odpoledne mohl začít trénink.
Závod byl vypsán pro kategorie mas-
ters (pokročilí) a experts (začínající
jezdci) na malých, dvacetipalcových
kolech. Do obou kategorií se dohro-
mady přihlásilo málo přes dvacet
jezdců, což je daň za špatné počasí. I
tak ale byla k vidění spousta zajíma-
vých a obtížných triků. Především
jezdci z kategorie masters na vel-
kých skocích předvedli, že mezi
špičku patří poprávu. Otočky o 360
stupňů, tailwhipy, neboli obhozy a
dokonce i salta nebyly výjimkou. 
Letos se závody neobešly bez zraně-
ní. Protřelý bard české freestyle bmx
scény, živá legenda mezi jezdci a

redaktor magazínu Freeride.cz Vik-
tor Plas si při špatném dopadu po
otočce o 360 stupňů nepříjemně zlo-
mil nohu a byl odvezen do nemocni-
ce. Nyní už je Viktor ale v rámci
možností v pořádku a těší se, až bude
moci opět usednout na kolo. 
Mezi jednotlivé rozjížďky jezdců na
bmx se vklínili i tři jezdci na hor-
ských kolech aby předvedli divá-
kům, že tento sport není výsadou jen
jezdců na »malých kolech«. 
Ale zpět k závodu. V kategorii ex-
perts si prvenství, výkonem, za který
by se nemusel stydět ani mezi jezdci
masters, odnesl Tomáš Kudrnáč. V
kategorii masters čtyřčlennou porotu

nejvíc zaujal jeden z nejlepších jezd-
ců, který Českou republiku repre-
zentoval na nedávném mistrovství
světa freestyle bmx v Praze, David
Pánka před Štěpánem Herinkem a
Jirkou Karlíkem, který si do Plzně
odvezl cenu za nejlepší trik. 

Loňský vítěz nedorazil
Loňský vítěz, nejlepší český cyklista
posledních desetiletí Michal Prokop
letos bohužel do Letů nedorazil, ne-
boť se tou dobou účastnil světového
poháru horských kol v Brazílii.

Po dojetí závodu se konala tradiční
party v dobřichovickém kempu.
Letos nám počasí uštědřilo nejtvrdší
ránu ze všech dosavadních ročníků
Letovského dirt jump contestu. I pře-
sto se ale za vyložení enormního úsi-
lí mnoha lidí podařilo uspořádat kva-
litní závody, za což patří všem velký
dík. Zvláštní poděkování patří SDH
Lety a obci Lety. Snad nám příští rok
počasí ukáže svou vlídnější tvář…
Více informací a fotografií najdete
na internetové adrese www.freeri-
de.cz/bikes. Tomáš NÁDR

LÉTALO SE VYSOKO. Pořádně vysoko létali účastníci českého poháru ve skocích na kole v Letech.         Foto ARCHIV

Největší oblibu si u řevnických volejbalistů, kteří se zúčastnili soustředění v
italském Bibione, získal ranní běh v moři. Foto René ŠÁDEK

Kubát přivezl od protinožců stříbro 
Řevnice – Z mistrovství světa v taekwondu se z Austrálie vrátila česká

delegace se stříbrnou medailí. Barvy vlasti u protinožců hájil i
Řevničan Jan Kubát.

Na mistrovství světa se česká výprava vydala počátkem července. „Bylo
nás celkem patnáct, osm žen a sedm mužů,“ řekl NN reprezentant ČR Jan
Kubát. Česká delegace v konkurenci třiatřiceti států vybojovala skvělou
stříbrnou medaili. „Získali jsme celkem sedm zlatých – tři individuální a

čtyři v týmu. Mně osobně se bohužel nedařilo,“ přiznal stříbrný Řevničan.
Chybělo mu kus štěstí při počátečním losu. „Hned v prvním kole jsem
narazil v technických sestavách na favorita. V boji mi to pak nevyšlo,“

řekl. Kubáta v zemi klokanů překvapila chaotická organizace mistrovství. 
„Zato atmosféra byla výborná,“ dodal. 

Další světový šampionát se uskuteční za dva roky ve Slovinsku, ten evrop-
ský příští rok v Řecku. Kubát zatím nemá jasno, zda se ho zúčastní.

„Rozmýšlím to. Budu končit ve škole, tak nevím, zda to všechno zvlád-
nu,“ řekl NN Řevničan. Pavla ŠVÉDOVÁ
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Řevnice – Do Itálie na soustředění
se na přelomu června a července
vydali řevničtí volejbalisté.
Na přelomu června a července se
družstvo starších žáků TJ Sokol
Řevnice – oddíl volejbalu zúčastnilo
beachvolejbalového soustředění v
italském Bibione. Kromě jednoho
dne, který jsme strávili v Benátkách,

jsme celý pobyt prožili sportem. Vz-
hledem k tomu, že jsme byli součás-
tí padesátičlenného zájezdu volejba-
listů, byly na programu každého dne
turnaje. Od volejbalu jsme si odpoči-
nuli plaváním. Největší oblibu si zís-
kal ranní běh v moři zakončený pla-
váním. Zájezdu se zúčastnilo dva-
náct hráčů.                    René ŠÁDEK   

Řevničtí vyrazili do Itálie
VOLEJBALISTY NEJVÍC BAVIL RANNÍ BĚH V MOŘI


