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Vedra lámala rekordy,
v Radouši umřel důchodce

Řevnice, Radouš – Rekordní vedra postihla
koncem minulého týdne Česko. Nad třicet
stupňů Celsia se vyšplhaly také meteorologické senzory na skládce nad Řevnicemi.
Malá meteorologická stanice funguje v areálu
skládky Na Bořích. Každých patnáct minut se
na internetových stránkách skládky načítají
údaje o teplotě, vlhkosti, tlaku, rychlosti či
směru větru. Uplynulý pátek poprvé teploměry
zaznamenaly více než třicet stupňů Celsia - teplota dosáhla 30,8 stupně.
V Radouši u Hostomic si dokonce tropické
počasí vyžádalo i první oběť v Česku.
Dvaasedmdesátiletý muž podlehl infarktu z velkého horka, když opravoval střechu. (pš)
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Po utonulých vodácích
pátrali řevničtí záchranáři

Rožmberk, Řevnice - Po dvou vodácích, kteří
utonuli pod jezem u Rožmberku, pátrali také
řevničtí záchranáři.
„Naše posádka z Frymburku na Lipně hledala
muže, kteří se minulý pátek stali obětí vody,“ řekl
NN šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. „Bohužel, ani jeden nepřežil. První byl nalezen po
dvou hodinách, druhého objevili záchranáři druhý
den, až o pět kilometrů dál po proudu Vltavy. „Posádka konstatovala smrt,“ dodal Bulíček.
(šm)

Poberouní fandí českým fotbalistům
FANOUŠCI OKUPUJÍ HOSPODY, MNOZÍ VYRÁŽEJÍ DO NĚMECKA
Poberouní – Lokály v dolním Poberouní ožily
uplynulý týden mistrovstvím světa ve fotbale.
Fandilo se ale i jinde - třeba v dobřichovickém
domově důchodců. Několik šťastlivců se dostalo na zápasy české reprezentace přímo na německé stadiony.

JAHODOVÉ ŽNĚ. Na svinařských plantážích v
minulých dnech začal sběr jahod. Trhají malí i
velcí. (Viz strana 2)
Foto Miloš NOSEK

První zápas Česka na mistrovství světa ve fotbale
proti Američanům sledovaly stovky fanoušků v
lokálech kolem dolního toku Berounky. Fandilo
se například v řevnickém Lidovém domě, u Jelínků, v letovských Úletech nebo v restauraci Na
Ostrově v Zadní Třebani. Před velkým plátnem,
jež štamgasti chránili před slunečními paprsky
několika ubrusy, se mačkaly asi tři desítky fandů.
„Cesta mi sem trvá asi dvacet minut, ale na sledování zápasu je to nejlepší hospoda v okolí,“
řekl Pavel Kudláček. To tvrdí i třebaňský fotbalista Jiří Petříš. „Byl jsem tam už několikrát. Je to
super,“ řekl. Úspěšnou premiéru našich na šampionátu odměňovali na Ostrově štamgasti hlasitým potleskem. Několikrát provolávali i jméno
autora dvou branek Tomáše Rosického.
„To byl flákanec, Roso,“ pochvalovali si členové
místního fotbalového B-mužstva, když Rosický
vstřelil svůj první gól. Štamgasti před zápasem
dokonce uzavírali sázky. „Asi pětadvacet lidí si
vsadilo po desetikoruně,“ potvrdil provozovatel
šenku Martin Kodet. I on si našel čas na sledování utkání. „Kuchyň během zápasu většinou nemáme, hostům nevadí pár minut počkat,“ uvedl.
Fanoušek Míla Eliášek sice nic nevyhrál, náladu
mu to ale nezkazilo. „Tipnul jsem výsledek 2:1
pro nás. Ale díky bohu to nevyšlo. Jsem rád, že
jsem nevyhrál,“ řekl spokojeně po zápase.
Letovský starosta Jiří Hudeček sledoval utkání
přímo v Německu. „Byla tam úžasná atmosféra.
Němci k nám byli milí. Jedna paní nás dokonce
nechala parkovat na zahradě,“ popsal dojmy z dějiště šampionátu.
(Dokončení na straně 9)

SMUTNÍ FANOUŠCI. Čeští fotbalisté uplynulou
sobotu prohráli na mistrovství světa s Ghanou.
Smutní byli fanoušci na Staroměstském náměstí v
Praze i u Berounky.
Foto ARCHIV

Starostové se spolu vsadili
o koňak, kdo poběží rychleji
Dobřichovice – Na startu jubilejního desátého ročníku závodu Dobřichovická míle byli 3.
června i starostové Dobřichovic a Řevnic.
Uzavřeli totiž mezi sebou sázku o koňak.
Závodu, který pořádá místní škola, se s desítkami borců všech věkových kategorií zúčastnilo i
několik Francouzů ze spřátelené obce Villieu
Loyes Mollon, kteří byli v té době u Berounky
na návštěvě. Nechyběl ani starosta Dobřichovic
Michael Pánek a jeho kolega z Řevnic Miroslav
Cvanciger. „Nechtěl běžet jen tak, tak jsme se
vsadili o láhev koňaku,“ uvedl Pánek. První proběhl cílem řevnický starosta, jenž trasu dlouhou
1650 metrů zvládl za 6,39 minut. Koňak tedy
putuje na řevnickou radnici. Jubilejní ročník závodu zaznamenal čtyři rekordy trati.
(pš)

Zatímco belgický turista spal,
darebáci mu rozřezali stan
Karlštejn - Do stanu belgického turisty v karlštejnském kempu se v noci na 13. června vloupali zloději. Neukradli ale nic.
„Neznámí lupiči rozřízli stan muže, který v něm
spal, na třech místech, ale nic mu neodcizili,“
uvedl mluvčí policie v Karlštejně Pavel Zít. I tak
má ale turista škodu 4 500 korun. „Podobné případy se množí - pokusy i dokonané krádeže. Rekreanti by měli být ve střehu,“ dodal Zít.
(šm)
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Slunovrat ovlivnilo počasí i fotbal
„ČEKALI JSME VÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ,“ UVEDL JEDEN Z ORGANIZÁTORŮ ROCKOVÉHO FESTIVALU MILOSLAV ŠMEJKAL
Řevnice – Déšť a chabý výkon fotbalistů na mistrovství světa narušily uplynulou sobotu jinak pohodový festival Rockový Slunovrat v
řevnickém Lesním divadle.
Přes tři stovky příznivců rocku zavítaly uplynulou sobotu na 2. ročník
mezinárodního hudebního festivalu
Rockový Slunovrat do řevnického
»Lesňáku«.
Festival odstartoval ve 14 hodin soutěží čtyř amatérských kapel. Šlo o
bandy, které byly vybrány v neveřejném předkole, které se konalo před
dvěma týdny v řevnickém kině. Organizátoři Slunovratu chtějí tímto
způsobem pomoci amatérským hudebním skupinám hrajícím blues,
rock a funky. „Prvenství v Lesňáku
nakonec vybojovala kapela Nikde
nikdo z Prahy,“ uvedl jeden z organizátorů festivalu Miloslav Šmejkal.
Druhý skončil brněnský Annie’s
Trip, za ním pak Spups a Carousel. V
šestnáct hodin pódium obsadili muzikanti z kapely Votchi, po nich zahrály Lety mimo.

Na web budu dávat
chytrosti! říká Ureš
Karlštejn – Nový vzhled dostaly
internetové stránky obce Karlštejn. Radnice za jejich provoz
bude ročně platit deset tisíc.
„Dohodli jsme se s jednou firmou,
která nám stránky dala dohromady.
Vypadá to moc hezky,“ pochvaluje
si starosta obce Miroslav Ureš. O
tom svědčí i ohlas prvních návštěvníků webu. Více než polovina v
anketě považuje stránky za vydařené. Některé rubriky na webu
www.obeckarlstejn.cz nově přibyly.
Jsou tu kontakty nejen na radnici,
ale i na lékaře, turistické informace
o kempu, hradu i golfu. Nechybí ani
zpráva o evropské družbě s francouzským, italským a německým
městem. Dočíst se zde budete moci
například sportovní výsledky karlštejnských oddílů. Stránky umožňují snadné vkládání informací. „Budeme je doplňovat sami. Budou se o
to starat pracovnice úřadu. Já budu
dodávat chytrosti,“ řekl Ureš. (pš)

Lidé ze stacionáře
Náruč mají můj obdiv
Dobřichovice – Den otevřených dveří přilákal do dobřichovického stacionáře Náruč mnoho zájemců.
Den otevřených dveří se v Náruči konal 8. 6. a mně se konečně povedlo
se tam zajít podívat. Přišla jsem do
prostor malých, ale útulných. Měla
jsem pocit, že klienti jsou zde šťastní
a i přes svůj handicap se rozvíjejí.
Terapeuti a asistenti, kteří zde pracují, mají můj obdiv. Myslím, že pracovat s postiženými vyžaduje hodně
trpělivosti, psychických i fyzických
sil. Bez lásky k dětem se tato práce
dělat nedá. Lidé z Náruče mají za sebou velký kus poctivé práce a ještě
větší před sebou. O tom, že podobné
organizace nemají na růžích ustláno,
ani psát nemusím. Chtěla bych všem
v Náruči popřát hodně zdraví a síly,
hodně nezištných lidí, kteří přijdou
pomoci a štědré sponzory. Držím
palce, ať se vám daří.
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Blue Efekt. „Hrálo se až do půlnoci,“ potvrdil Šmejkal s tím, že odpoledne se v amfiteátru vystřídalo 300
návštěvníků. „Určitě jsme čekali o
něco více. Ale velkou roli sehrálo
počasí a hlavně večerní fotbal,“ domnívá se Šmejkal. Navíc v osm večer došlo pivo. „A tak jsme jeli pro
další,“ dodal.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Na jahody do Svinař
jezdí místní i Pražané

Svinaře – Sběr jahod odstartoval v
polovině minulého týdne na farmě
Jany Noskové ve Svinařích.
Sběrači jahod zamířili o uplynulém
víkendu na pole ve Svinařích.
„Kvůli chladnému počasí se začalo
se sběrem asi o deset dní později než
vloni,“ uvedl Jiří Nosek ze Svinař.
Potvrdil, že na jahody přijíždějí vesměs stálí zájemci z okolí i z Prahy.
Nosek předpokládá, že jahody se
zde budou sbírat ještě tři následující
týdny.
(pš)
Na řevnickém Rockovém Slunovratu
zahrála také kapela Lety mimo.
Foto ARCHIV
„Pak jsme koukali na fotbal,“ uvedl
Šmejkal s tím, že pro návštěvníky
byly nachystány dvě plazmové obrazovky. „Byl jsem trochu rozčílenej,“
komentoval slabý výkon českých
fotbalistů Šmejkal. „Kvůli dvěma
gólům Ghany opadla v lese nálada.
Pak už se nikdo dívat nechtěl. Dokonce ani takový skalní fanda jako je
Roman Tichý,“ podotkl Šmejkal.
Ještě před skončením utkání se tak v
lese znovu muzicírovalo. Zahrály
kapely Tell Mama, Los Reyes,
Murphy band. Tečku udělal The

Bude v Karlštejně znovu letní kino?

Poberouní – I když před několika lety v kraji fungovalo několik letních
kin, nyní se promítá už jen v Berouně. Karlštejnští ale plány na vybudování nového letňáku nezavrhují.
„Já jsem byl pro kino obnovit, ale ne na místě, co bylo,“ uvedl starosta obce
Miroslav Ureš. Doplnil, že obec vlastní pozemek pod vinicí, který má v
úmyslu s vinaři vyměnit za jejich pozemek u kempu. „Tam je elektrika, vede
kolem kanalizace. Tam by mohlo být kino. Ale je to hudba budoucnosti,“
řekl Ureš. Ten si uvědomuje, že nyní vládnou všude multikina. Letos se nejspíš nebude promítat ani v letňáku v Hostomicích. Provozovatel tamního
venkovního kina totiž před časem zemřel. Zatím není jisté, zda někdo jeho
štafetu převezme. Pod širým nebem se tedy promítá – a to i když je nepříznivé počasí - jen v Berouně. Kapacita tamního letňáku, který hraje do konce
června jen v pátek a sobotu, je tisíc diváků. „Začátky představení se pohybují se od 21.30 do 21.45. Vstupné je kolem 75 Kč,“ řekla Danuše Hrdinová,
ředitelka kina Beroun. Od července se hraje každý den.
(pš)

Uzavírka hlavní silnice se opět odkládá
PRŮJEZD ŘEVNICEMI BUDE PODLE AKTUÁLNÍ INFORMACE UZAVŘEN OD 17. 7 DO 2. 8.
Řevnice – Uzavření hlavní Komenského silnice vedoucí přes Řevnice
se znovu posouvá. Silnice má být
neprůjezdná směrem na Brdy až
na přelomu prázdnin.
Kvůli výstavbě kanalizace měla být
Komenského ulice na křižovatce s
Nezabudickou a Berounskou překopaná původně již v květnu. Pak se
ale termín uzavření posunul na červen. Čekalo se, až bude dokončena
rekonstrukce Masarykovy ulice, kudy měla být vedena náhradní autobusová doprava. Nyní se termín uzavír-

ky znovu změnil. „Komenského se
bude kopat od 17. 7. do 2. srpna,“
potvrdil NN pracovník řevnické radnice Slavoj Hampl. Důvod? „Autobusáci požadovali, aby objízdná trasa Masarykovou ulicí byla kompletně hotová a mohli se bez problémů
vyhýbat,“ vysvětlil Hampl. Ve spodní části Masarykovy ulici, kde se budovaly nové sítě i povrch, zbývají
dodělat chodníky. V horní části pod
cihelnou se ještě dodělává kanalizace a vodovod. „Sítě by měly být hotovy do konce června, pak se bude

Dobřichovice změní vzhled

BUDUJE SE DALŠÍ ČÁST »SOCHOŘADÍ« I STŘED MĚSTA
Dobřichovice – Vzhled Dobřichovic dozná v letošním roce dalších
výrazných změn. Budovat se bude
nejen nová část »sochořadí« směrem ke Karlíku, ale i střed města.
Další etapa výstavby cesty od křižovatky u »plynboudy« směrem ke
Karlíku pokračuje. „V současnosti
se buduje část nového chodníku,“
řekl starosta města Michael Pánek.
Na třech rozšířených místech by měly stát nové sochy. „Rádi bychom je
osadili v září,“ uvedl Pánek.
Pokračovat ještě letos bude úprava
ulice 5. května. „Bude se dělat obdobně i na protější stranu směrem k
lávce. Nyní jsme už předali staveniš-

tě,“ uvedl Pánek. Položena zde bude
zčásti dlažba, částečně asfalt, vysázeny budou kvetoucí červenolisté
stromy. „Získali jsme na to dotaci z
Evropské unie ve výši osm milionů,“
vypočetl Pánek.
Také Palackého ulice vedoucí od
kruhového objezdu na most má být
opravena, položeny zde mají být
další sítě. „Konkrétní termín rekonstrukce zatím není jistý. Ale pokud
bude uzavírka, tak maximálně týden.
Jinak bude vždy jeden pruh v provozu,“ potvrdil první muž Dobřichovic. Starosta Pánek by obě akce rád
stihl do 30. listopadu, kdy mu končí
volební období. Pavla ŠVÉDOVÁ

dělat podklad pod asfalty. Termín
dokončení je 15. 7.,“ dodal Hampl.
Kvůli autobusům bude také na Mníšecké ulici u křižovatky s Příčnou
instalováno zrcadlo. „Je to proto,
aby do ulice, která je úzká, řidiči
viděli a mohli se vyhnout v případě,
že tam pojede jiný náklaďák nebo
popeláři,“ řekl Hampl. Místní budou
moci po dobu uzavírky Komenského
ulice jezdit právě »Masaryčkou«,
pro ostatní bude objízdná trasa značena od Prahy přes Hlásnou Třebaň a
Karlštejn.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Trávu v Hlásné seká
brigádník ze Zadní
Hlásná Třebaň - Náves, obecní
parčík, okolí příkopů... to vše je v
Hlásné Třebani perfektně posekáno a bude tomu tak celé léto.
Obecní úřad totiž získal novou
pracovní posilu.
„Hodiny veřejně prospěšných prácí
si u nás odpracovává mladík ze sousední Zadní Třebaně. Teď máme
všude na veřejných prostranstvích
trávu pod kontrolou,“ řekl místostarosta obce Miloš Palek s tím, že v
letních měsících se počítá i s opravami silnic. „O prázdninách pravděpodobně opravíme obecní cesty, na
které máme ještě peníze,“ uvedl
Palek.
(šm)
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Nejlepší rybář? Třináctiletý Patrik

NA ZADNOTŘEBAŇSKÉM OSTROVĚ SE ZKRAJE ČERVNA KONALY ZÁVODY DĚTÍ V CHYTÁNÍ RYB
Zadní Třebaň - Závody dětí v chytání ryb pořádala 10. června Místní organizace Českého rybářského
svazu Řevnice.
Počasí se umoudřilo, Berounka klesla, takže v 8 hodin byly na břehu řeky na Ostrově v Zadní Třebani nahozeny pruty 36 mladých rybářů.
Všichni trpělivě sledovali splávky.
Pětadvacet vyznavačů rybářského

jákem. Třetí místo si »vylovil« jedenáctiletý Petr Štička z Dolního Roblína (1,65 kg úlovku),vyhrál rybářskou stoličku a hned ji také patřičně
vyzkoušel.
Má to v genech po tátovi
Nejmladším účastníkem byl tříapůlletý Tomášek Partaj ze Zadní Třebaně, který má rybaření v genech po
tatínkovi. Celková váha jeho ouklejek pod dohledem pana Kauckého
ukázala 0,15 kg.
Bez úlovku nezůstaly ani téměř pravidelné účastnice – Kateřina a Barbora Čípkovy z Prahy, Kateřina a
Michaela Soukupovy z Řevnic, Nikola Boudníková a Lucie Strejčková
ze Zadní Třebaně, Verunka a Tereza
Hájkovy z Bělče a Monika Sedláčková z Mořiny. Z kluků to byli Marek Sedláček z Mořiny, Jan Štička a
Matěj Kencl z Řevnic. I ti, kteří tentokrát zůstali bez úlovku, dostali
drobný dárek.
Na závěr jsme opékali buřty, jež pro
děti zajistil vedoucí restaurace Na
Ostrově Martin Kodet. Děkujeme
všem, kteří při závodech pomáhali.
Petrův zdar!
Hana BUČINSKÁ

Nový spolek chce
podpořit partnerství
Černošice - Spolek pro podporu
zahraničních partnerství vznikl v
Černošicích.
„Máme dvě partnerská města - německý Gerbrunn a polskou Lešnici,“ uvedl pro NN Pavel Blaženín z
černošické radnice. „Partnerský
spolek si klade za cíl podporovat a
utužovat uzavřená partnerství. Jde
nám o prohloubení vzájemných vztahů s partnery a o pomoc s organizací společných akcí.“
Blaženín vyzývá obyvatele Černošic a Mokropes k tomu, aby se stali
členy spolku. „Budeme rádi, když
se o nás budete chtít něco dozvědět
a třeba i pomoci. Jazyková výbava
není nutností, důležitá je snaha přiložit ruku k dílu. Bližší informace
podá Lumír Apltauer na telefonu:
251643091 nebo 605545615. (mif)

Třebaňští už plánují
cestu do Německa

Manželé promítli film o Americe

TŘEBAŇANÉ VYPRÁVĚLI O DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVĚ
Zadní Třebaň - Jižní Amerikou
ani snadno, ani rychle. Tak nazvali manželé Helena a Zdenek Patočkovi film, který promítli v zadnotřebaňském Společenském domě.
Natočili ho na své dobrodružné
výpravě po Jižní Americe.
Patočkovi ze Zadní Třebaně strávili
na cestách po Chile a Argentině 7
týdnů na přelomu roku 2005/06. Pětačtyřicetiminutový film neukázal
vše, co tam prožili, ale to podstatné
ano. Alespoň na plátně jste tak mohli

obdivovat tučňáky na ostrově v Magalhaesově průlivu, Modré věže v
národním parku Tores del Paine či
vulkán Baňos Caulle, kde se nachází
velké množství gejzírů a sopouchů.
Nakonec přišel hlavní cíl výpravy zdolání nejvyšší hory Ameriky
Aconcaguy, vysoké 6959 metrů.
Promítání filmu mělo úspěch, zaplněný sál Společenského domu se poučil a také pobavil při vtipných komentářích, jež film doprovázely.
Lucie PALIČKOVÁ

VÍTĚZ DOSTAL PRUT. Vítězem dětských rybářských závodů v Zadní
Třebani se stal třináctiletý Patrik Šimánek z Prahy. Za odměnu dostal
prut.
Foto Hana BUČINSKÁ
sportu bylo úspěšných. Hlavními
úlovky byly ouklejky a cejni. Za největší rybu – podoustev - získal diplom stejně jako vloni desetiletý Dominik Navrkal ze Zadní Třebaně.
Na 1. místě se umístil třináctiletý
Patrik Šimánek z Prahy s celkovým
úlovkem 3,45 kg. Za odměnu si vybral plavačkový prut. Druhý, čtrnáctiletý Tomáš Kuliš z Prahy s 2,64 kg
úlovku, byl odměněn prutem s navi-

Zadní Třebaň - „Uz to planuj, Lubos!“ Tak apeloval Gottfried Frings,
starosta spřátelené německé obce
Steineroth na prvního muže Zadní
Třebaně Lubomíra Schneidera během poslední návštěvy Němců v Čechách na konci května.
„Našim dětem se ve Steinerothu při
posledním pobytu líbilo, tak doufám, že příští rok, kdy bychom zas
měli jet do Němec my, vezmou s sebou i rodiče,“ řekl Schneider.
I když se má jet až v roce 2007, termíny a program cesty Třebaňanů do
SRN se plánují už nyní. „Byl bych
rád, kdyby se napřesrok hlásilo více
místních, než minulá léta. Druhá strana nás upřímně zve a má zájem o
kontakty,“ řekl starosta.
(šm)

Liteňáci nechtějí otevírat májovníkům dveře
ČLENOVÉ LITEŇSKÉ CHASY UŽ VYMÝŠLEJÍ, JAK PŘIŠTÍ ROK OBMĚNIT PROGRAM STAROČESKÝCH MÁJŮ
Liteň - Staročeské máje se v závěru května konaly v Litni. I letos
byly pořádané »mladší Liteňskou
chasou«, tedy mladými lidmi, kteří se rozhodli udržet tradice obnovené jejich staršími předchůdci.
Program byl zhruba stejný jako v
předchozích letech. Ve 14.00 hodin
vycházela veselá parta krojovaných
májovníků od restaurace Ve stínu
lípy. Děvčata samozřejmě kráčela se
zdobenými talíři a skleničkami na
víno, které nesli po jejich boku mladíci a které bylo nabízeno obyvatelům vesnice při zvaní na další program. Cesta utíkala rychle díky veselé hudbě, která byla obstarána kapelou Ideal. Hudebně nadaná parta hrála na mnoha místech i k tanci. Zklamáním bylo zjištění, že čím dál více
místních májovníkům dveře vůbec
neotevírá. Ale přeci jen se někteří
nechali pozvat na předtančení moravské besedy, kterou Liteňská chasa
nacvičovala několik měsíců dopředu
a kterou pak perfektně zatančila po

TADY OTEVŘELI. Zdaleka ne všichni Liteňáci otevřou zdejším májovníkům
dveře svých domů.
Foto NN M. FRÝDL

devatenácté hodině večerní na náměstí. Letos se zde po celý den dala
zakoupit u stánku i zmrzlina, cukrová vata a další sladké pochoutky,
stejně jako grilované maso a klobásky. Bohužel, večeru nebylo moc přáno a vinou počasí se na náměstí nesešlo mnoho diváků. Parta tanečníků
přesto sklidila vděčný potlesk a májka si našla svého, letos velice mladého majitele. I tentokrát si přišli na
své lovci »špičky«, tedy květiny uvázané na vrcholu májky.
Závěrem programu byla májová zábava, kde hrála opět kapela Ideal.
Dostavilo se mnoho lidí místních i z
bližšího či vzdálenějšího okolí. Takřka nikdo nelenil a všichni se nechali
zlákat hudbou k tanci. Tančilo se až
do ranních hodin.
Členové Liteňské chasy už vymýšlí
program na příští rok. Všichni doufají, že se jim povede trochu obměnit
program a udělat Staročeské máje v
Litni veselejší a zábavnější než dosud.
Šárka HOUDKOVÁ, Liteň
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Naštvaný Michal odešel do zákulisí
HRDINA Z KOUZELNÉ ŠKOLKY SE PŘEDVEDL ZAPLNĚNÉMU LESNÍMU DIVADLU V ŘEVNICÍCH
Řevnice - Oblíbený dětský hrdina
z Kouzelné školky Michal Nesvadba zavítal po roce opět do Lesního
divadla v Řevnicích. Druhou červnovou sobotu tu sehrál představení Michal na hraní.
Mnozí rodiče s malými i většími dětmi pochodovali k divadlu v lese už
hodinu před začátkem, aby získali
sedadla v prvních řadách. Postupně
se divadlo téměř zaplnilo, přihlížet
mohlo tak tři sta diváků. Všichni byli
nadšení a pořád se smáli.
Michal předvedl své umění s barevnými samolepkami, z nichž vyráběl
hračky, zpíval i tančil a také rozdával
dárky. Rozdováděné děti ho chvílemi pronásledovaly až na pódium, některé z nich mu i přes jeho upozornění vbíhaly pod nohy, takže se našt-

Děti se mohou těšit,
v lese je čekají čerti
Řevnice - Sezona v řevnickém Lesním divadle začala v půli června.
Postupně se zde bude konat několik divadelních premiér.
Předminulý víkend se v »Lesňáku«
sešli milovníci kapely Beatles, minulý víkend se zde konal druhý ročník festivalu Rockový slunovrat.
Již 25. 6. bude divadlo od 16.00 patřit dětem, jež budou moci vidět pohádky Jak čert dobro konal a Čertovsky dobrou pohádku. O dvě hodiny
později předvede divadlo Proč představení Krásná Desperanda.
(pš)

Na RockCafestu má
mít premiéru Čok

Dobřichovice – Potřetí se letos v
Dobřichovicích uskuteční openair festival RockCafest.
Zatímco na zahajovacím ročníku
zahrál například Vladimír Mišík &
ETC., kapely Wohnout či Timudej,
třetí ročník zpestří premiérově Vilém Čok a Lety mimo. Objeví se i
»staří známí« Deliqent či Preweet.
Akce vypukne 24. června od 12.00
v areálu Křižovnického zámku. Podle organizátorů bude po skončení
hudebního maratónu vypraven noční vlak z Dobřichovic do Prahy.
Kromě skvělé muziky se návštěvníci mohou těšit i na fireshow. Vstupné v předprodeji je 200 korun, na
místě o 40 korun více.
(pš)

val a dokonce na chvíli odešel do zákulisí. Caparti si hodinové představení užili.
Lucie PALIČKOVÁ

Tipy NN
* Spirituál Kvintet zahraje na
nádvoří hradu Točník 20. 6. od 20.30
hodin. Vstupné 180 Kč.
(pš)
* Svátek hudby oslaví 21. 6. v
Mníšku pod Brdy. Ve stacionáři DPS
a DD zazpívá od 16.00 trio Bluestone.
(pš)
* Obrazy Lucie Suché jsou do 30. 6.
k vidění v Galerii Českého krasu
Želkovice.
(mif)

Těhotná akrobatka
cvičila v šesti metrech

MICHAL DĚTI NADCHNUL. Nadšené byly z Michala Nesvadby děti, které se
za ním vypravily do řevnického Lesního divadla.
Foto ARCHIV

Diskotéky? Konec! řekli radní
POKUS OBNOVIT DISKOZÁBAVY V ZADNÍ TŘEBANI NEVYŠEL
Zadní Třebaň - Páteční taneční zábavy v zadnotřebaňském Společenském domě nebudou pokračovat. Rozhodlo o tom zastupitelstvo
obce kvůli opakovaným incidentům v souvislosti s těmito akcemi.
Po delší pauze se taneční party ve
Společenském domě začaly znovu
konat zhruba před měsícem. Nebyly
to klasické diskotéky jako dříve, ale
zábavy s reprodukovanou hudbou ve
stylu 60. až 80. let. První dvě akce
proběhly bez problémů, ovšem další
dvě už nikoliv. Během nich nejdříve
kdosi neznámý pomaloval nápisy
bílou zeď »kulturáku«, 19. května
zase kdosi počmáral budovu prodejny smíšeného zboží.
„Byli jsme domluveni s provozovatelkou paní Sládkovou, že při sebemenších problémech zábavy okamžitě končí,“ řekl NN starosta Zadní
Třebaně Lubomír Schneider.
Společenský dům je majetkem
obce. V nedávné minulosti během
diskoték docházelo rovněž k ničení
obecního majetku, okolních domů a
někdy také ke rvačkám. Mnohým li-

dem v okolí vadil nadměrný hluk nebo velký nepořádek po každé takové
akci. „Takhle daleko už jsme to
nechtěli nechat zajít, proto zábavy
nebudou,“ dodal Schneider. Obecní
zastupitelstvo nyní zvažuje, jak se
bude Společenský dům nadále využívat.
Lucie PALIČKOVÁ

Pod mostem bude
hrát stanové divadlo
Dobřichovice – Herci stanového
divadla Anpu vystoupí od 22. do
27. června v Dobřichovicích. Zahrají bratři Formanové, Vladimír
Javorský či Michal Kňažko.
Divadelní představení a workshopy
se budou konat v mobilním šapitó
pod mostem. „Je to stan navazující
na tradici kočovných divadelních
společností,“ uvedla organizátorka
dobřichovického kulturního dění
Andrea Hrubá. Kromě divadla je na
27. 6. od 20.00 připraven i koncert
skupiny Kukulín s J. Hrubým. Vstupenky jsou k mání v dobřichovické
knihovně a na OÚ.
(pš)

Kina v okolí

KINO LITEŇ

24. 6. 18.00 V JAKO VENDETA

KINO MÍR BEROUN
20. – 22. 6. 18.30 (Út 17.30) SPOJENEC
20. 6. 20.00 CASANOVA
23. 6. – 24. 6. 18.30 DOBA LEDOVÁ
2: OBLEVA
25. 6. 18.30 DOBA LEDOVÁ
26. 6. – 29. 9. 19.00 (Út 17.30) V JAKO
VENDETA
27. 6. 20.00 KANADA BLOK 1 – RÁJ
30. 6. – 2. 7. 19.00 LIBERTINE
3. – 4. 7. 19.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ

LETNÍ KINO BEROUN
23. 6. – 24. 6. 21.45 MISSION:
IMPOSSIBLE III
30. 6. – 2. 7. 21.45 DĚSNEJ DOJÁK
3. 7. – 4. 7. 21.45 V JAKO VENDETA
5. 7. – 6. 7. 21.45 X-MEN: POSLEDNÍ
VZDOR

CLUB KINO ČERNOŠICE
20. 6. 20.00 RAFŤÁCI
27. 6. 20.00 RŮŽOVÝ PANTER

KOŠÍKÁŘI V ŘEVNICÍCH. Košíkářské trhy se konaly zkraje června v Řevnicích. Svou zručnost tu předvedlo několik řemeslníků. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Řevnice - Cirkus Kellner z Prahy
zavítal minulý týden do Řevnic.
Pod stanem artisti předvedli tradiční kousky i několik překvapení.
Rodinný cirkus Kellner tvoří pouze
rodiče Alan s Marií a syn s dcerou.
„Dřív jsme jezdívali i s jinými rodinami, ale dnes chodí málo lidí, tak se
jinak než sami neuživíme,“ posteskla si Marie. Návštěva v Řevnicích
byla docela slušná, první den přišlo
téměř sto diváků, podruhé ještě o něco víc. A bylo se na co dívat: žonglování, šašek, cvičené kozy a holubi.
Poté akrobatka Marie zacvičila na
kruhu v šestimetrové výšce, což byl
úctyhodný výkon hlavně vzhledem k
jejímu těhotenství.
„Jsem teprve ve druhém měsíci, můžu tak ještě měsíc nahoru, pak už
bych se bála,“ prozradila. Veliký potlesk sklidil její muž po představení
s noži, které měl v puse a na jejich
ostří zvedal do výše skleničky a svícen. Překvapení přišlo vzápětí - z beden vylezl had a krokodýl. Po přestávce se předvedly děti při cvičení
na lanech ve výšce. Cirkus v nejbližší době hostuje v Mníšku pod Brdy a
v Dobříši.
Lucie PALIČKOVÁ

Mníšecký zámek láká
lidi na první republiku
Mníšek – První červencový den se
poprvé otevře oficiálně veřejnosti
zámek v Mníšku pod Brdy. Správce připravil pro návštěvníky bohatý kulturní program.
Slavnostní otevření zámku pro běžný návštěvnický provoz zpestří prvorepublikové Dny pro Saturnina.
Protože je prohlídková trasa věnována stylu života drobné šlechty v letech 1911-1938, bude zahajovací ceremoniál veden v prvorepublikovém
duchu. V týdnu od 1. do 8. července
za brány sídla zavítají známé osobnosti českého kulturního života.
„Během týdenního kulturního maratónu představíme eleganci, duchaplnost a kulturu projevu první republiky. Chceme lidem ukázat nejen architekturu, ale také společenský život, módu, společenskou satiru, humor, morálku, solidnost a toleranci
první republiky,“ řekl kastelán zámku Petr Digrin. Atmosféru doladí
stylové soubory. V sobotu 1. 7. bude
během dne vyhrávat staropražská
kapela Třehusk, od 20.00 vystoupí
Sestry Havelkovy a Band. Chybět
nebudou ani stará auta z Veteran Car
Club Praha a móda – své modely
představí Vlaďka Dobiášová . (pš)

Naše noviny 12/06

Informační část mikroregionu Horymír
číslo 12 (59)
Fotbalisté mají dotaci,
kabiny opraví za vlastní
Osov - Nevyhovující prostory kabin a
sociálního zařízení se chystají osovští
sportovci řešit b hem letních m síců.
Sportovnímu klubu Osov byla od
Středočeského kraje poskytnuta dotace
z Fondu sportu a volného času na opravu
sociálního zařízení. Ale ani opravu kabin
nechtějí sportovci odkládat a tak bude
realizována ve vlastní režii klubu. Práce na
opravách začnou hned po ukončení
fotbalové sezony a dle předsedy klubu Jana
Hošťálka st., musí být dokončeny do
poloviny srpna. Od tohoto termínu začínají
podzimní mistrovská utkání.
(rk)

Otev ený turnaj v pétanque

Osovské prasátko
sobota 1. 7. 2006
na buledromu u osovské sokolovny

P ihlášky od 9.00 do 9.45 hod.
Pohoštění je pro všechny zajištěno

Školáci začali poslední týden
ZA OSOVSKÝMI P IJEDE DIVADLO, DISKOTÉKA I POLICISTÉ
Osov - Blíží se konec školního roku a s
tím i tolik vytoužené prázdniny.
Počasí nás už láká ke hrátkám na
školní zahrad i na hřišti.
Zbývá doladit poslední známky, vylepšit si
„skóre“ a prázdniny mohou začít. Poslední
školní týden si v osovské škole opravdu
užijeme. Letošní pátá třída se bude s námi
loučit. Stalo se už tradicí, že si školu
vychutnají do poslední kapky a dokonce v ní
i přespí.
Na všechny ostatní čeká v úterý sportovní
den, přislíbena je i jízda na čtyřkolkách. Ve
středu na školní zahradě rozbalí kulisy
Divadlo Studna s pohádkou Princ Jaromil a
ukázky své práce představí zástupci Policie
České republiky. Ve čtvrtek se rozvlníme
v rytmu disko, nejnovější hity nám
představí DJ Kája Moravec. Po takovém

týdnu přijde „třešnička na dortu“ - tolik
očekávané vysvědčení.
Přeji všem žákům i zaměstnancům naší
školy krásné prožití prázdnin plných
sluníčka a pohody. Soňa KOCMANOVÁ

Chlumec si pronajal věž,
stane se z ní rozhledna
Brdy - V kv tnu byla podepsána
(především zásluhou místostarosty
Jiřího Brože) smlouva mezi Zem m řickým úřadem ČR a obcí Velký
Chlumec o pronájmu v že na
Studeném vrchu.
Obec společně se sdružením pro ekologický
rozvoj krajiny chce z věže vytvořit
plnohodnotnou rozhlednu. Aktuální
informace naleznete na stránkách sdružení
sweb.cz/s.krajina.
M. N MEC

Osovská hudební pouť
24. června 2006 od 18.00 hodin
fotbalové h iště Osov
Hudební defilé osovských skupin
Country skupina Šporny Josefa Plecitého
Rocková skupina Braboux Petra Novotného
Duo HáVa
Metalová skupina Scream Emila Palivce
Vítězka dětské porty 2005 Lucie Míčková
Novodvorská skupina Hotu-tutu

VÍT ZOVÉ TURNAJE. Prvenství v turnaji
škol ve vybíjené obhájili osovští školáci.
Foto ARCHIV

Hráči z Osova obhájili
prvenství ve vybíjené

Liteň - Ve čtvrtek 8. 6. jeli žáci z naší
školy obhajovat prvenství v turnaji
škol ve vybíjené.
Pořadatelem turnaje byla ZŠ Liteň. Loni si
naši žáci přivezli pohár za 1. místo a
putovní pohár za vít zství. Ten jsme letos
odváželi ze školy se smíšenými pocity.
Doufali jsme však, že ho op t přivezeme
zp t. Počasí bylo objednané a mezi čtyřmi
školami jsme op t zvít zili.
Zmrzlina za odm nu přišla v parném
počasí k dobru. Osv ženi jsme se vydali
nad Liteň do obory se zv ří. Byly zde vid t
pořádné kousky. Pak jsme pokračovali
p šky na vlakovou zastávku ve Skuhrov .
Unaveni, ale šťastni jsme dorazili domů.
Vít zství bylo naše! Hana JANDÍKOVÁ

Ve Vižině se začalo stavět
nové hřiště pro míčové hry
Vižina - V minulých dnech začala
výstavba nového víceúčelového hřišt
pro míčové hry na Vižin .
Ze Středočeského kraje obec obdržela dotaci
125 tisíc korun. V letošním roce budou
provedeny zemní práce a položení podkladu
pro umělý povrch hřiště. V dalších letech
bude pokračovat položení umělého trávníku,
oplocení, osvětlení a dokončovací práce.
Hřiště bude sloužit na tenis, volejbal,
nohejbal, košíkovou a v zimě bude využíváno
jako kluziště.
Probíhá také poslední fáze k získání podkladů
pro územní rozhodnutí na výstavbu
vodovodu. Ve spolupráci se státními orgány
zastupitelstvo obce zažádá o dotaci.
(jf)
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D ti ze školky hledaly poklad ducha Fabiána
ZÁV R DNE PLNÉHO ZÁŽITK
Osov - Na konec školního roku připravily učitelky mateřské školy dětem
v Osově den plný zábavy a dobrodružství.
„Ráno jsme s dětmi navštívili jezdecký klub
Luke ve Sk ipli. Po projížďce na koni se děti
osvěžily na koupališti v Osovci a odpoledne
jsme se vydali do místního útulku pro kočky,“
p iblížila program dne vedoucí učitelka
Lenka Kocourová.
„My už chceme hledat poklad, ukryl nám ho
pán Brd Fabián“, vyk ikovaly děti
u doho ívajícího ohně, na kterém si právě
dopekly bu ty. Ještě pár písniček a soutěží a
malí hledači mohli vyrazit na cestu za
pokladem.
„Budeme spát ve školce a ve spacáku,“ těšili
se kluci a holky. Děti čekalo ještě jedno
p ekvapení, svou statečnost si vyzkoušely
v Bažantnici na cestě pro „Bob íka odvahy“.
„Byl tam duch a čarodějnice, ale ta nebyla
živá,“ sděloval své zážitky druhý den Vojta
Fiala. „Některé děti plakaly a duch zakopnul
ve k oví.“
Radka KOČOVÁ, (JoK)

Děti slavily svůj svátek
s pohádkovými králíky
Velký Chlumec – Fotbalové hřiště SK
Chlumec přivítalo v sobotu 10. června
téměř dvě stovky dětí. Místní
fotbalový klub za podpory firmy
Albion a ostatních sponzorů připravil
pro děti spoustu soutěží, her a
překvapení.
Na stanovištích čekaly na soutěžící
malované pohádkové postavy Boba a
Bobka. Za doprovodu králíků z klobouku na
svých červených tričkách si kluci i holky
prově ili své dovednosti sportovní
i umělecké.
Školáky nejvíce lákala jízda v opravdových
autech, kde získávali první
idičské
zkušenosti od odborníků autoškoly.
Berounští kynologové p edvedli se svými
čty nohými kamarády odhalení a dopadení
pachatele. A nad chlumeckým h ištěm
létaly modely letadel.
(rk)

PATŘIL CEST

LESEM ZA »BOBŘÍKEM ODVAHY«

Osovští předškoláci si u ohně i zazpívali.

Foto J. KOZÁK

Béčko Karlštejna dostalo dev t gól
Osov – Karlštejnský fotbalový tým B
přijel na mistrovské utkání do Osova s
velmi mladým mužstvem.
K výsledku 9:0 pro klub Osova p ispěli
zkušenosti jeho hráčů i cíl pro další
fotbalovou sezónu. Tím je postup do vyšší
soutěže.
Další výsledky
10.6. Vižina - Liteň 1:4 (1:0)
Branka: Procházka F.
10.6. Osov - Karlštejn B 9:0 (4:0)
Branky: Bábíček Jakub 3, Hošťálek, Valkoun,
Plicka, Routa, eho , Kočí

11.6. Chodouň - Všeradice B 0:1 (0:0)
Branka: Mackovič D.
11.6. Lužce - Všeradice 2:3 (2:0)
Branky: Mackovič D., Jakoubek Pavel,
Mackovič R.
17.6. Všeradice - Cembrit B 2:4 (0:3)
Branky: Kulhavý, Mackovič D.
18.6. Všeradice B - Srbsko 4:1 (2:1)
Branky: Anděl, Vobo il, Vitner 2
18.6. Liteň - Osov 3:2 (2:1)
Branky: Bábíček J., Hájek
18.6. Nižbor B - Vižina 12:2
Branky: Blovský 2
(JoK)

Osovští žáci pozvali tři Kdy a kde hrají příště
kluby na pouťový turnaj 24.6. (14:00) Osov - Nižbor B

Osov - Na neděli 25. června pozvali žáci
SK Osov od 10 hodin na své hřiště tři
další kluby.
K ukončení své první fotbalové sezóny sehrají
turnaj se žákovskými mužstvy SK Hostomic,
SK Chlumec a Spartak TOS Žebrák. Losování
soupe ů proběhne v sobotu 24. června.
Občerstvení po dobu turnaje zajištěno. (rk)

24.6. (14:00) Všeradice - Svatá
25.6. (14:00) Všeradice B - Mořnka
24.6. (10:15) Vižina - Tetín B

INZERUJTE S NÁMI
ceny od 6 Kč/cm2, slevy za opakování
nase.noviny@zadnitreban.cz
Josef Kozák, tel. 724 429 104

Poradna zdraví Provasu

Jednou z disciplín dětského dne ve
Chlumci, který probíhal ve znamení
králíků Boba a Bobka, byly oblíbené
skoky v pytlích.
Foto ARCHIV

KOŘENÍ I LÉK. V obchodě se setkáváme
se značným množstvím různých druhů
koření, ale
já osobně mám nejraději
koření, které si mohu vypěstovat s láskou
na zahrádce. Dnes si představíme některé
z nich a postupně vás seznámím i
s některými zajímavými recepty na léčbu
za pomoci koření.
Bazalka: Její nezaměnitelná chuť se hodí
k pokrmům z rajčat, do různých
zeleninových salátů a pomazánek, omáček,
bylinkových olejů a octů. Čerstvou
bazalkou lze zvýraznit chuť polévek,
těstovin, masa, ryb, vaječných jídel apod.
Bazalka má příznivé účinky na trávení,
pročišťuje organismus, odbourává tuky,
usnadňuje vykašlávání, čaje jsou dobré při
nespavosti, nervozitě, podporuje činnost
jater.
Tymián: Jeho výrazná chuť a aroma se

nejlépe uplatní při přípravě zvěřiny, ryb,
drůbeže a sekaných mas. Pikantní chuť
docílíme přidáním do omáček, pokrmů z
brambor, dušené zeleniny a do
luštěninových polévek. Tymián je kromě
koření také léčivou rostlinou. Působí proti
střevním parazitům, pomáhá při průjmech
a nadýmání. Ulevuje při křečích žaludkü,
mírní kašel. Nať sušíme ve stínu na
vzdušném místě.
Majoránka: Hodí se do polévek, omáček,
nádivky, je výborná ke skopovému,
hovězímu i vepřovému masu i do mletých
mas a paštik. Čerstvou majoránkou
báječně dochutíme rýži, brambory, jídla
z luštěnin. V léčení se používá při
zažívacích potížích, při nadýmání,
nachlazení, má uklidňující účinky a
pomáhá při nespavosti. Mírně snižuje i tlak
a rozšiřuje cévy.
Miloslava HRZALOVÁ

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, R. Kočová.
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá, H. Veselá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz
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Vážení spoluobčané na Berounsku a Hořovicku,
velmi oceňuji Váš zodpovědný přístup, který jste prokázali Vaší vysokou účastí ve volbách. Velmi mě těší, že jste ve velké míře dali svou
důvěru Občanské demokratické straně. Děkuji Vám i za osobní podporu a Vaše preferenční hlasy, velice si jich vážím. Budu se podílet
na nalezení, jak věřím, dobrého řešení dalšího politického vývoje,
které bude odpovídat Vašim představám a bude ve prospěch všech
občanů. Silný mandát, který jsme od Vás získali, chceme
s Vaší pomocí co nejlépe naplnit. Těším se také na další společná
osobní setkání s Vámi.

S díky Váš Jan Schwippel
Znovuotevření psychiatrické ambulance
Zahájení: duben 2006
NZZ ŘEVNICE HERRMANNOVA
Ambulance dospělé psychiatrie

MUDr. Eva Miklasová
Zastupující: MUDr. Michaela Pulkrábová
Ordinační hodiny: středa: 16:00 – 21:00 hod.
I bez objednání. Možno objednat telefonicky na tel. 731 333 333
mudr.pulkrabova@tiscali.cz

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ

na 2. pololetí 2006

Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo nezávislého poberounského občasníku je poslední, které mají předplacené.
Máte-li o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho znovu objednat. NN do konce roku vyjdou 13 x, výtisk stojí 6 Kč. Předplatné na
2. polovinu roku 2006 tedy činí 78 Kč. Ti, již chtějí NN posílat poštou, musejí připočíst 52 Kč symbolického poštovného, zaplatí
tedy 130 Kč.

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie

Předplatné vybírají:

Nejsou smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Platba v hotovosti, zaváděcí cena: 300,- Kč

Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)
Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771)
Miloslav FRÝDL (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

MUDr. Eva Miklasová
po objednání na tel. 608 272 836 ve všední dny od 17 do 19 hodin.

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

vám nabízejí

20 LET TŘEHUSKU
dokumentární film o poberounské hudební skupině
Hudební skupina Třehusk oslavila 16. 7. 2005
dvacet let existence. K této příležitosti uspořádala v areálu zámku Svinaře koncert spřátelených
kapel a umělců spojený s křtem CD nazvaného
Ten letovskej most. Záznam koncertu, stejně
jako jiné důležité události ze života kapely
najdete na DVD (VHS) 20 LET TŘEHUSKU.
Účinkují: Štěpán Rak + Pavel Vítek + Jan
Rosák + Ivo Zelenka + Pražský hradčanský
orchestr + Notičky + Kyčera + Tango band +
Kapičky + Karavel + Krušpánek + Alotrium +
Reginleif + Liteňská chasa + Sbor poberounských starostů + Řevničtí ochotníci + Osovští hasiči + soutěž o nejlepšího zpěváka staropražských písní. Komentář čte moderátor Jan ROSÁK

Slevy krásných nových kol!

DVD (250 Kč) i VHS (200 Kč) si můžete objednat
u členů redakční rady Našich novin (viz tiráž).
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Poberouní fandí českým fotbalistům
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jiří Hudeček zároveň potvrdil, že v hledišti při
zápase Česko - USA panovala přísná bezpečnostní opatření. „Ani malou plastovou láhev s vodou
jsme si na stadion nemohli vzít,“ uvedl.
Pět mužů a jedna žena povzbuzovali český tým v
dobřichovickém domově důchodců. „Vyhraje ten
lepší, takže my,“ prorokoval před utkáním Česko
- USA Josef Kunt. Před obrazovkou seděl stylově
s lahví piva a kšiltovkou s českou vlaječkou.
Uplynulou sobotu se ve většině hospod v dolním
Poberouní zase fandilo. České reprezentanty

povzbuzovali řevničtí fotbalisté v hostinci na hřišti, napjatá atmosféra panovala i v řevnickém Lidovém domě. Tam jsou obrazovky hned ve třech
lokálech. V jednu chvíli to v pivnici dokonce vypadalo na rvačku. Jeden z přihlížejících si totiž
podle některých vsadil na výhru Ghany a chválou
českých soupeřů některé fandy zvedal ze židlí.
Prohru týmu se lvíčkem na prsou sledoval přímo
v Kolíně nad Rýnem Jiří Nosek ze Svinař. „Celý

den panovala ve městě skvělá atmosféra, Kolín
byl v obležení českých fanoušků. Všichni Češi v
dresech dávali najevo, že čekají výhru,“ řekl. Na
stadionu panovala přísná bezpečnostní opatření.
„Kontrolovali nám doklady, zda nemáme zbraně.
Foťáky a kamery nám nechali,“ říká Nosek. „Prohra byla pro české fandy obrovským zklamáním,“
řekl Nosek, který se na zápas vybavil českým dresem i kšiltovkou.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevničtí na »Staromáku«
ošetřili americkou fanynku

Řevnice, Praha - Při přímých přenosech z fotbalového mistrovství světa se o bezpečnost fanoušků na Staroměstském náměstí v Praze
starají záchranáři z Řevnic.
„Když hraje tým Česka, je Staroměstské náměstí
plné. My zajišťujeme zdravotní pohotovost,“ řekl
NN Bořek Bulíček, majitel záchranky. „Při prvním utkání s USA jsme tu ošetřovali dokonce
Američanku - shodou okolností zdravotnici, která
utrpěla ošklivou tržnou ránu,“ řekl Bulíček s tím,
že se fandové posilují pivem a hází prázdné lahve
do davu. „Řezných ran ošetřujeme nejvíce. A
hodně je tu i lidí opilých nebo dehydrovaných,“
uvedl po utkání našich s Ghanou.
(šm)

Hlásnotřebaňské maminky
s dětmi budou cvičit v Praze

Hlásná Třebaň - Na Sokolském sletu, který se
uskuteční na Rošického stadionu v Praze 5. a 6.
července, budou Hlásnou Třebaň reprezentovat děti s maminkami.
„Župních kol, která se konala v regionu, se účastnilo mnohem více místních sokolů, ale na hlavní
vystoupení za obec pojedou tři maminky s dcerami,“ uvedla zastupitelka Jana Gartová. Ve skladbě
nazvané Korálky, kterou nacvičovala s maminkami a dětmi Martina Starýchfojtů, se v Praze kromě ní a její dcery, představí též dámy Paškovy a
Machovy.
(šm)

Závodník si zlomil páteř
Řevnice, Beroun - Při závodech horských kol,
které se konaly v Berouně a okolí 11. června, se
vážně zranil devatatřicetiletý muž.
„Účastník závodu spadl z kola v nepřístupném terénu a zlomil si páteř,“ uvedl pro NN Bořek Bulíček, šéf zasahující záchranné služby z Řevnic.
Zprvu záchranáři vyprošťovali raněného speciálně
upravenou čtyřkolkou, a poté ho sanitním vozem
dopravili do zdejší nemocnice, kde se potvrdila
fraktura páteře. „Poté jsme pána rychle vezli do
Prahy, do nemocnice na Homolce,“ dodal Bulíček.
(šm)

MÁLEM SE PRALI. V řevnickém Lidovém domě bylo při zápase Česko - Ghana dusno. Fanoušci se tu
dokonce málem porvali.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Třehusk prošvihl presidenta Klause
MUZIKANTI DO LÁN DORAZILI TĚSNĚ PO ODCHODU PRVNÍHO PÁRU REPUBLIKY
Lány – Jen několik minut dělilo členy poberounské hudební skupiny Třehusk od setkání s
presidentem republiky Václavem Klausem.
Uplynulou sobotu měl Třehusk vyhrávat už od
ranních hodin na Letních lánských slavnostech.
Ve stejné době se ale konaly i slavnosti v nymburském pivovaru, kam dostali pozvání také.
A tak muzikanti z Poberouní nejprve zamířili do
Nymburka, kde vyhrávali dvě hodiny. Krátce po
jedenácté vyjeli z pivovaru směr Lány, kam dorazili po poledni.
„Těsně jste se minuli s panem presidentem. Byl tu
i s paní Livií,“ uvítala Třehusk u bran parku, kde
se oslava konala, hlavní pořadatelka Martina Hořejší. Presidentský pár se na veselici zdržel dvě
hodiny. „Věděli jsme, že paní Livie dorazí - přišla
se podívat i s vnoučaty. Ale pan president se objevil nečekaně. Klausovi podrobně zkoumali program, který jsme letos připravili, a divili se, že

hraje jiná kapela, než je napsaná na plakátech,“
dodala Hořejší.
S Livií Klausovou se muzikanti z Třehusku sešli
během Lánských oslav již předloni, kdy se s nimi
první dáma vyfotografovala. Pavla ŠVÉDOVÁ

Parkoviště u nádraží bude
hotovo do konce června

DOBŘICHOVIČTÍ SENIOŘI DOSTALI DÁREK OD CAPARTŮ ZE VŠENORSKÉ ŠKOLKY

Dobřichovice – Dobřichovičtí řidiči se mají na
co těšit. Do konce června bude dokončeno nové
parkoviště u zdejšího nádraží.
„Parkoviště bude hotové v termínu, tedy do 30.
června. Nyní se už asfaltuje,“ řekl pro NN starosta města Michael Pánek s tím, že poté budou dodělány ještě sadové úpravy. Pánek dodal, že by se
ještě letos měl budovat také chodník jako součást
cyklostezky, který povede k železničnímu přejezdu. „Směrem do obce by měl vést po pravé straně
červený chodník. Půjde o propojení nástupního
místa na cyklostezku vedoucí na Brdy,“ uvedl starosta s tím, že finálních změn by měl doznat i plácek před nádražím. „Rád bych vše stihl ještě do
konce volebního období,“ dodal Pánek.
(pš)

Dobřichovice – Ke Dni matek přišly obyvatelkám dobřichovického domova důchodců popřát děti ze všenorské mateřinky.

Hledáte paní na úklid? obraťte
se na zavedenou agenturu

Prckové přišli popřát babičkam

Děti vydaly svůj časopis
Dobřichovice - Druhé vydání školního časopisu
Školák – škola hrou připravili žáci 5. B dobřichovické základní školy.
Z červnového čísla časopisu, který děti vydaly
pod vedením učitelky M. Pažoutové, jsem se dozvěděla, kam pojedou třídy na školní výlet. Přečetla jsem si další díl Říše magie - fantasijní příběh
na pokračování. Zajímavé jsou i rozhovory se zástupkyní ředitele P. Seidlerovou, desetiletým závodníkem v motokrosu M. Maršálem a s bývalou
spolužačkou K. Trdlicovou, jež nyní žije v Rakousku. Každé z dětí 5. B se na něm podílelo a myslím,že se jim velmi povedl. Martina KÁLALOVÁ

Je milým pravidlem, že za našimi babičkami přicházejí děti z MŠ ve Všenorech, aby jim popřály
ke Dni matek. Kvůli nepříznivému počasí dorazily letos až 7. června. To ale vůbec nevadilo, radost
a dojetí vyvolaly stejně. Caparti ve věku 3 až 6 let
předvedli hodinové pásmo básniček a písniček,
předškoláci zahráli na flétny. Na závěr si pak děti
i senioři společně zazpívali. Nezůstalo jen u vystoupení, každá babička i dědeček dostali od dětí
vlastnoručně vyrobený obrázek. Tím si téměř každý vyzdobil svůj pokoj. Odpoledne téhož dne k
nám přijel muzikant Karel Mácha. Obyvatelům na
klávesy zahrál populární písně z 50. -70. let.
Domov důchodců v Dobřichovicích touto cestou
děkuje panu Jelínkovi, provozovateli obchodu se
spotřebním zbožím ze Řevnic, který nám zdarma
věnoval sazenice květin na naší zahradu.
Martina KÁLALOVÁ

Poberouní - Hledáme paní na úklid. Velmi často je
podobný text vylepený i v obcích po okolí. Proto
jsem se na toto téma informovala u Michaely
Veselé, majitelky agentury, která se těmito službami zabývá .
Co by člověk hledající tento typ práce měl vědět?
Všichni klienti, i jiných agentur, požadují od pracovníků výpis z rejstříku trestů, tato práce je většinou honorována 80-100 kč/h. Veselá podotýká,
že po mnoha špatných zkušenostech je lepší, když
se lidé obrátí na agenturu, než když se domluví
osobně. Agentura je dobrým prostředníkem, zajišťujícím zachování práv a povinností, jak jedné,
tak druhé strany.
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň
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Les je dokonalá přírodní laboratoř
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 9)
Podbrdsko - Na sklonku loňského roku
jsme v Našich novinách zahájili seriál, v
němž vás seznamujeme s »trampskou latinou«. Dnešní díl je věnován lesu.
(NN)
Objev, že v lese rostou
stromy, jistě již každý
udělal. Rozpoznání jejich druhů a dřev – to je
možná pro někoho hádání jako ve Sportce.
Každý strom má však
své charakteristické

znaky, podle kterých
jej poznáme i na velkou
vzdálenost.
Pokud máme to štěstí,
že se vydáme do lesa s
člověkem, jenž o něm
dovede vypravovat, zjistíme, že stromy, které
jsme až dosud vnímali
jako objekt ke šplhání,
jako neživou a samozřejmou součást přírody, se změní v něco živě poutavého, v dokonalou lesní laboratoř.
Laboratoř, která z vody,
solí, vzduchu a sluneč-

Kresba Jiří PETRÁČEK
ních paprsků vytváří život plný krásy.
Je zajímavé si pořídit
ze svých toulek sbírku
dřev, již můžeme stále
doplňovat. Uřízneme,
třeba z ležícího stromu,

kousek větve o průměru asi 2 cm. Doma pak
pilkou, nožem a smirkovým papírem vyřežeme a zabrousíme jednotlivé špalíčky podle
obrázku, abychom získali pohled na podélný
i příčný řez dřev (vynikne kresba i barva
dřeva) a ukázku kůry.
Jehličnany do laku
Špalíčky nalepíme klihem na prkénko, připojíme větvičku, plod a
podle možností i pečlivou kresbu, případně
fotografii nebo i kouřový otisk listu. Plody a
jehličnaté větévky namočíme do bezbarvého
laku, aby nevyschly a
neopadaly.
Vladimír ROGL
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Řidiči, pozor: Zloději jdou po benzinu!
POHONNÉ HMOTY SE PŘÍMO Z NÁDRŽÍ AUT ZTRATILY V DOBŘICHOVICÍCH, BUBOVICÍCH I MEZOUNI
Dobřichovice – Pozor by si měli dávat řidiči v
našem kraji. Zloději si našli další oblíbený artikl - z nádrží aut kradou pohonné hmoty.
Škodu téměř 30 tisíc korun způsobil pachatel
vloupání do objektu uhelných skladů na dobřicho-

Dle paragrafu…
URAZIL JI A ZBIL. Na zastávce autobusu v
Zadní Třebani se 3. 6. odpoledne do sebe pustili
dva přátelé. „Podle výpovědi dívky mladý muž
(1975) ze Svinař místní slečnu napadl slovně a
poté i fyzicky,“ řekl karlštejnský policista Pavel
Zít. Šestnáctiletá oznamovatelka násilí po neshodě nevyhledala lékařské ošetření.
(šm)
ZLODĚJ SI ODNESL SUŠÁK. Věci za 14 000
si odnesl neznámý zloděj z chaty v Karlštejnské
ulici v Řevnicích. Majitel (*1953) z Moravských
Budějovic byl pryč od 29. 5. do 10. 6. Zloděj urazil visací zámek u garáže a vypáčil okenici u chaty. Ukradl sušák na prádlo, pračku, nádobí, porcelánovou souprava aj. Škoda na odcizených věcech
činí 14 100 Kč, poškození okenice a zámků bylo
vyčísleno na 1500 Kč.
(vš)
* ŽENĚ VZALI KABELKU. O kabelku s penězi a doklady přišla 63letá černošická chatařka na
konci května. Žena z Kladna pracovala od 11 do
14 hodin na zahrádce za chatou v osadě V Topolích. Když se vrátila dovnitř, zjistila že chybí kabelka s 1300 Kč, jízdenky na metro za 100 Kč, legitimace na MHD, doklady a klíče od domu. (vš)

Z našeho kraje

* * Sběr nebezpečného odpadu se v Řevnicích
koná v sobotu 1. července od 9.00 do 12.00 hodin
na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
(pš)
* Třebaňské maminky se po zralé úvaze rozhodly změnit název svého nedávno ustaveného spolku. Nové jméno našeho sdružení za život šťastnější je Broučci.
Helena PELIKÁNOVÁ
* Plynofikace obce je pro Hlásnou Třebaň z finančního hlediska již uzavřená. „Státní fond životního prostředí naší obci po závěrečném vyhodnocení doplatí zbytek dotace, asi 300 000 Kč,“ řekla
radní Jana Gartová. „Dotace, jež nám ministerstvo
přiřklo, nebyla poskytnuta celá. Doplatek získáme
až teď,“ dodal místostarosta Miloš Palek.
(šm)
* Jestě ani nestihla oschnout tiskařská čerň na zprávičce o nové skalce u nádraží v Zadní Třebani a
už byla většina květin, které tam byly vysazeny,
pryč. Kolemjdoucí se tedy potěšili víc, než je zdrávo. Paní Tůmová, která se o ten kousek země stará, doufá, že se lidi časem zásobí natolik, že již
nebudou skalku plenit. Prosíme tedy, jestli máte
nějaké přebytky kytiček na zahrádkách, zasaďte je
do nádražní skalky.
Helena PELIKÁNOVÁ

vickém nádraží 10. nebo 11. června. Do objektu,
který je oplocen jen ze tří stran, vnikl v době mezi
12.00 a 6.30, vloupal se do pěti nákladních aut a
do skladiště. Na vozech vypáčil víčka nádrží a
odčerpal 190 litrů nafty. Do skladu se dostal po
odstranění visacího zámku a odnesl si dvě vrtačky, elektrický rozbrus, svářečku, kompresor, ponorné čerpadlo a tři dvacetilitrové plechové kanystry naplněné naftou. Hodnota odcizených věcí
a pohonných hmot je 22100 Kč, poškození zámku
a zajišťovacích víček nádrží bylo odhadnuto na 6
tisíc korun.
Nejen naftu, ale také benzín krade v okolí Mezouně a Bubovic neznámý zloděj.
Z kamionu, který zaparkoval jeho řidič 30. 5. v

Pražance v Dobřichovicích
ukradli auto i notebook

Dobřichovice – Osobní automobil Renault
Clio byl ukraden v noci na 30. května v Palackého ulici v Dobřichovicích.
Modrý vůz vyrobený v roce 2005 a označený
registrační značkou 4S6 2863 stál na svém obvyklém místě u zadního vchodu do pizzerie a byl
zajištěn tyčí na volant. Jeho současnou cenu majitelka z Prahy 4 (*1964) odhaduje na 300 tisíc
korun; výbava auta a uvnitř uložené věci měly
hodnotu dalších 124 tisíc korun. Z nich měly největší cenu notebook Acer, navigační systém, autorádio s CD přehrávačem značky Blaupunkt, 10
CD disků, firemní účetnictví, ovladač na posuvná
vrata a digitální fotoaparát. Celková škoda činí
424 tisíc korun.
(vš)

Bubovicích před bývalým statkem, kdosi přes noc
ukradl 160 litrů nafty.
„Na začátku června zase kdosi odčerpal benzin ze
Škody Felicia zaparkované na soukromém pozemku v Mezouni,“ řekl NN tiskový mluvčí karlštejnských policistů Pavel Zít. Zloděj 3. 6. propíchl nádrž auta a odpustil si na 15 litrů benzinu.
Majiteli způsobil škodu ve výši 4500 korun. O tři
dny později se podobná akce uskutečnila na letišti v Bubovicích, kde byla cílem zloděje opět škodovka. Z ní ukradl na 20 litrů pohonných hmot.
„Bohužel tento typ krádeží pohonných hmot, především nafty, se začíná šířit, a to hlavně kolem
Bubovic a Mořiny. Zatím se nám nepodařilo více
zjistit, i když jsme v těchto lokalitách zesílili hlídkovou pohotovost,“ uvedl pro NN Pavel Zít,
mluvčí karlštejnských policistů.
Michaela ŠMERGLOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

Hasiči si přivydělávají,
plní lidem bazény vodou

Hlásná Třebaň - Volné kapacity hasičského
auta využívají přes léto hlásnotřebaňští členové Sboru dobrovolných hasičů - za poplatek
dopravují lidem vodu do bazénů.
„Spolek sice zčásti financuje obec, ale vzhledem
k tomu, že hasiči potřebují nové čerpadlo, vítáme
jejich snahu si na něj přivydělat,“ uvedla pro NN
zastupitelka Jana Gartová.
»Bazenové služby« hasičů, které poskytují především o víkendu, si lze zajistit předem přímo u
nich, případně prostřednictvím hlásnotřebaňského
obecního úřadu.
(šm)

Kufřík byl pryč za dvě minuty
ŘIDIČ Z ČERNOŠIC PŘIŠEL O PLATEBNÍ KARTY, PRŮKAZY I O PENÍZE

Poberouní - Hned několik aut bylo v uplynulých dnech vykradeno v kraji kolem dolní Berounky. Zloději řádili hlavně ve Všenorech a v
Černošicích.
Dvě minuty stačily zlodějům v Černošicích, aby
se zmocnili kufříku ze Škody Octavia zaparkované v Hradecké ulici v Černošicích. Majitel
(*1961) auto nechal v 8.20 před vraty svého domu a odešel dovnitř. Když uslyšel zvuk alarmu,
vyběhl zpátky na ulici, auto ještě blikalo, nikoho
však už neviděl. Během dvou minut pachatel rozbil okno pravých předních dveří a odcizil kufřík s
doklady a penězi, který ležel na předním sedadle
spolujezdce. V zavazadle byly řidičský a občanský průkaz, cestovní pas, platební karty, patnáct
set korun a menší částka v cizí měně. Výměna

okna vyjde majitele na tři tisíce korun.
Dva osobní vozy zaparkované blízko sebe se staly
terčem neznámých zlodějů 3. nebo 4. června ve
Všenorech. Do Renaultu Clio před hotelem Zdenka lupič vnikl po rozbití okna předních dveří a
majitelce (*1967) ze Všenor odcizil 10 CD disků
různých žánrů za tisíc korun.
Ford Mondeo patřící firmě z Prahy 5 stál v ulici
Květoslava Mašity. Z tohoto auta sice zloděj nic
neodcizil, prohozením kamene předním oknem
však způsobil škodu 9 tisíc korun. Na místě policisté zajistili stopy a odeslali je na expertízu.
Vilém ŠEDIVÝ

Za peníze od Němců jsme
dětem koupili houpačku
Konečně se dostavilo dlouho očekávané teplo věřím, že si je užíváte. Jen bych chtěl připomenout
dodržování pitného režimu. Doplňování tekutin je
jedním z nejdůležitějších předpokladů, jak takovýmto vedrům bez problémů čelit.
Krajský úřad zaslal stanovisko ke změně č. 1
Územního plánu obce, ve kterém nám sděluje, že
nemá připomínek a souhlasí. Nyní tedy zbývá schválení v zastupitelstvu, vyhotovit několik paré
změny a rozeslat je příslušným institucím.
Finanční dar, který zde zanechali naši přátelé ze
Steinerothu pro školku, byl použit k nákupu klasické kyvadlové houpačky, která bude umístěna na
zahradě MŠ. Sehnat houpačku za 4.700 Kč, která
by měla všechny potřebné atesty a mohla se používat na dětském hřišti, byl velký problém. Cena
se pohybuje okolo 10.000 Kč - největší podíl na
ceně mají právě atesty. Je neuvěřitelné, kolik stojí
6 metrů dřevěné kulatiny o průměru 20 cm s dvěma madly a dvěma sedáky.
V současné době se tisknou složenky na úhradu
svozu a likvidace komunálního odpadu. Jakmile
je obdržíme, ihned je doručíme do schránek.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval členům volební komise za hladký průběh voleb a jejich vyhodnocení a samozřejmě také vám – voličům za
účast a vyjádření svého názoru. Mějte se dobře!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Lékařka se usídlila za hřbitovní zdí
HELENA FUCHSOVÁ Z ŘEVNIC SE UŽ CO NEVIDĚT NASTĚHUJE K ZADNOTŘEBAŇSKÉMU KRCHOVU
Zadní Třebaň - Mezi majitele nemovitostí v Zadní
Třebani bude zanedlouho
patřit dětská lékařka Helena Fuchsová z Řevnic. Svůj
dům staví na velmi neobvyklém místě - hned za
hřbitovní zdí.
Nové stavby, která během letošního jara vyrostla v těsném sousedství zadnotřebaňského »krchova«, si nelze nevšimnout. Je to jednoduchý, celodřevěný dům se
sedlovou střechou, zahrada
je obehnaná zdí.

To, že se nachází přímo vedle hřbitova, jeho majitelku
netrápí. „Smrt není nic strašného, je to přece součást života, stejně jako hřbitov. Nemám s tím problém,“ říká
Helena Fuchsová. Pro ni bylo při výběru vhodného pozemku nejdůležitější, že má
místo hezkou atmosféru a
krásné okolí. „Je to rekreační oblast, a tento ráz by jí
měl zůstat. Proto jsme se
snažili, aby dům zapadl do
vesnice. “ K tomu jistě přispěje i to, že v územním plá-

Nejlépe kreslil David Lorenz,
rozhodl letovský malíř Bím

Svinaře - Doprovodná výtvarná soutěž k letošnímu ročníku
Svinařského řetězení na téma Kovář v roce 2067 zaznamenala příznivý ohlas.
Hlavní porotce, akademický malíř z Letů Tomáš Bím hodnotil celkem padesát tři prací od dětí ze šesti podbrdských a
poberounských mateřských a základních škol. Nejlépe se
dílo podle jeho soudu podařilo Davidu Lorenzovi ze ZŠ Řevnice, za kterého převzal první cenu jeho tatínek. Autor vítězného obrázku byl totiž první červnovou neděli v Itálii, a tak
si nemohl odměnu vyzvednout osobně.
Malířské potřeby jako ocenění za 2. a 3. místo si ovšem přímo v areálu svinařského zámku vyzvedly Sarah Schneiderová a Karolína Víšková ze ZŠ Dobřichovice. Proti původnímu
plánu vyhodnotit pouze tři nejlepší práce se Tomáš Bím nakonec rozhodl pro čtyři malby. Čtvrtým oceněným autorem
se tak stal Jan Němeček ze ZŠ Srbsko.
Organizátoři soutěže děkují všem letošním malířkám a malířům za účast v soutěži a těší se na další ročník.
Jitka CHOCOVÁ, Liteň

Leckterý nebožtík se možná obrací v hrobě, ale Heleně Fuchsové se za hřbitovní zdí líbí.
„Nemám s tím problém,“ tvrdí.
Foto NN M. FRÝDL
nu lokality jsou k prodeji
velké pozemky, takže by tu
nemělo vzniknout »sídliště«,
jak vypadají některá satelitní
městečka u Prahy či v nedaleké Řitce.
Fuchsová se snaží, aby se
okolní příroda stavbou příliš

nenarušila, a tak se veškerý
odpad ze stavby rychle uklízí. Navíc i dům je ekologický, topit se v něm bude tepelným čerpadlem. V zahradě budou brzy stromky a keře, aby se zakryla zeď.
V souvislosti se stavbou do-

mu byla přivedena elektrická
přípojka i na hřbitov, rovněž
k opravě hřbitovní zdi mohla
obec využít pozemek Fuchsové. Její dům by měl být
hotový na podzim, pak jej
bude využívat rodina.
Lucie PALIČKOVÁ
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Náčelník Yilo-Krobo studoval v Praze
CESTOVATELSKÝ DENÍK REDAKTORA MLADÉ FRONTY DNES JANA PALIČKY PSANÝ PRO NN - 4)

Zadní Třebaň, Ghana - Osm dní v
Ghaně strávil novinář Mladé fronty Dnes, Zadnotřebaňan Jan PALIČKA. Tady je jeho africký »deník« psaný pro Naše noviny. (mif)
Den šestý
Stěhuju se. Hotýlek v Temě stál na
špatném místě, všude bylo daleko,
taxikáři ho neznali, takže bloudili,
vše se prodražovalo. A tak balím,
loučím se s kamarádem Kwasem,
který se o mě v prvních dnech postaral, a říkám sbohem městu Tema.
„Kam jedeš,“ ptá se taxikář. Nevím,
nemám zdání. Do Accry k české ambasádě a pak se uvidí. Kousek za
velvyslanectvím je hotel Frankie’s.
Noc stojí 20 dolarů, za oknem mečí
kozy, v koupelně neteče teplá, ale
beru. Stejně potřebuju jen přespat.
Na odpoledne už program mám. Vyrážím do města Somanya za náčelníkem kraje Yilo-Krobo, který prý studoval v Československu. Zkusím ho
požádat o audienci.
Je sice 35 stupňů, ale poprvé si můžu
sundat čepici. Slunce přestalo pálit,
začíná pršet. Za hodinu už jsou silnice plné vody, z jemného deště se stal
tropický liják, trhovci se topí po kolena ve vodě. A já znovu nasedám do
tro-tro: směr Somanya.
Tři hodiny na cestě za nejistým cílem. Náčelník Nene Narh Dautey
Ologo VI. opravdu existuje, opravdu
strávil devět let v Československu,
studoval na ČVUT, chvíli pracoval
jako pomocná síla v televizi a pak se
odstěhoval zpátky domů. Je těžce
nemocný, má cukrovku, píchá si inzulin, už skoro nechodí. Přes královnu Nana jsem mu poslal vizitku a
teď sedím v audienční místnosti.
Všichni na mě koukají jako na exota

Foto Jan PALIČKA

Ghanské studentky na cestě do školy.
a já si říkám: „Asi to nevyjde.“
Po hodině čekání se otevřely dveře a
náčelník vstupuje. Všichni povstávají a teprve, když 72letý Nene usedne
na ručně vyřezávaný trůn, můžou se
ostatní posadit taky. „Jan Palička, vítej. Děkuji za návštěvu,“ řekl náčelník pomalou, ale plynnou češtinou.
Česky přitom mluvil naposledy před
čtrnácti lety.

Pamatuje si, jak se učil češtinu v Holešově, jak studoval nejdřív v Poděbradech a pak v Dejvicích, jak mu
chutnalo české pivo a líbily se mu
české holky, jak hrál na Strahově fotbal a chodil do divadla. Oči mu slzí
a opravdu vypadá těžce nemocný. Po
půlhodině mu sám říkám, aby si raději šel lehnout. „Jan, mrzí mě to, že
jsi tu nebyl v lepší dobu,“ omlouvá

se a pomalu se zvedá. Vida, vyšlo to.
Cesta za náčelníkem nebyla marná.
Den sedmý
Dny v Ghaně se krátí, ale ještě pár
pracovních úkolů zůstalo. Třeba rozhovor s fotbalovým kouzelníkem
Abedi Pelém, jedním ze tří nejslavnějších Afričanů v historii.
(Pokračování příště) Jan PALIČKA

Panovačná »Královna« mne vystrčila ze dveří!
OD SPOLUPRACOVNICE NAŠICH NOVIN V HLAVNÍM MĚSTĚ FRANCIE LUDMILY HŮLOVÉ - 3)
Paříž - Na několikaměsíční stáž do
Francie odcestovala Ludmila HŮLOVÁ z Letů. Pro čtenáře Našich
novin zaznamenává své zážitky a
postřehy.
(mif)
Nastal můj velký, první pracovní
den. Ráno jsem se vzbudila plna radosti, že se konečně zapojím do procesu. Na skleněnou Défense jsem
dorazila přesně, ohlásila se na recepci a hrdinně vyjela do 2. patra za neoblomnou Brigitte Reine (Reine česky královna). Samozřejmě nebyla
v kanceláři, to je pro pracovnice z
lidských zdrojů v Bance, jež mají
domluvenou schůzku, normální. Pětapadesátiletá »Královna« přišla po
chvíli. Křičela a máchala rukama, že
bez Carte de sejour mne vyhostí z
budovy a že u nich nemůžu pracovat.
Když na vteřinu přestala vřískat,
snažila jsem se jí popsat situaci. Otočila se a odkráčela pro nějaký papír,
že Češi musí mít pracovní povolení a
povolení k pobytu. Dále mi řekla, že
měla stejný případ minulý týden a že
to té Češce na základě chytrého papíru na Prefektuře vystavili. A pak
mne vystrčila ze dveří s tím, že mám
jet na prefekturu. Stála jsem tam
jako zmoklá slepice.
Co mi zbývalo? Jela jsem na prefekturu. Tam jsem opět vystála frontu
mezi Číňany. Když na mě přišla řada, milá pracovnice mi řekla, že jsou

v Bance blázniví a že mi žádnou pobytovou kartu vystavit nemohou, neboť ji nepotřebuji. Když jsem se jich

jsem kamarádce v Bance zoufalou
sms. Zašla za šéfem oddělení Lidských zdrojů a pak s kolegyní vo-

Francouzi mají vkus a smysl pro krásu. Jenže jsou také neuvěřitelní byrokrati...
Foto Ludmila HŮLOVÁ
zeptala, co mám dělat s Královnou,
řekli mi, že mám smůlu. Rozhodla
jsem se jet znovu na Défense. Psala

laly Královně. Ta tam opět nebyla.
Snad 4x vše vysvětlovali jiné pracovnici, která se tvářila, že vše po-

chopila. Blížila jsem se na Défense.
Bylo 11.50 - Francouzi jdou prostě
ve dvanáct na oběd. V 11.55 otevírám celá udýchaná kancelář. Královna tam opět nebyla - byly tam dvě
jiné pracovnice na odchodu na oběd.
To ale měly smůlu - v tu chvíli by
mne ze dveří dostal snad jen pár volů
– říkám volů, i když tam byly jen 2
krávy. Jedna z nich, šéfová Královny, se tvářila, že vše se mnou vyřídí.
Po chvíli z ní vylezlo, že - ač šéfová
- ani nečetla moji složku. Začala v ní
listovat. Byla překvapená, když našla »Convention de stage tripartite«
mezi školou, Bankou a mnou, kterou
dokonce sama podepsala. K tomu se
přiznala se schlípnutýma ušima - prý
ji podepsala, aniž by ji četla. Najednou se mi začala strašně omlouvat za
to, co mi způsobili. Pak mi děkovala,
že jsem jim to konečně objasnila a že
musí udělat informační leták pro
všechna oddělení lidských zdrojů v
Bance na základě mých dokumentů.
Nakonec mi vyplnila potřebné papíry a provedla imatrikulaci.
Noví kolegové se mne pak ptali, jak
to šlo na Lidských zdrojích. Když
jsem jim řekla, že jsem měla tu čest
s Brigitte Královnou, všichni mě litovali, neboť je v Bance proslavená
tupostí a panovačností.
Lidi, važme si toho, co máme doma!
(Pokračování)
Ludmila HŮLOVÁ
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Ostrovan »nadělil« Karlštejnu osmičku
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY OBCÍ POBEROUNSKÉHO KRAJE
Poberouní - Mistrovská fotbalová
sezona skončila. Fotbalisté Zadní
Třebaně ještě v okresním derby
nasázeli sousednímu Karlštejnu
neuvěřitelných osm branek. (NN)
SK ŘEVNICE
I. A třída krajské soutěže
Tuchlovice - Řevnice A 0:1
Branka: Nosek z penaly
Tímto vítězstvím se řevničtí definitivně zachránili v 1. A třídě. Gólman
Zuska chytil penaltu.
Řevnice A - Jílové 0:4
Bez šesti hráčů základní sestavy nemohli domácí myslet na lepší výsledek. V tabulce jim patří 10. místo

Favorité z Loděnic se příliš neukázali - Ostrovan byl celé utkání jednoznačně lepší a zejména na začátku
druhé půle měl obrovské šance. Trest
přišel v posledních sekundách zápa-

2:1. Celý 2. poločas se odehrával na
půli domácích. V 76. minutě bylo
úsilí Letů korunováno vyrovnávacím
gólem. Tři minuty nato ale šli domácí do vedení. Vinou žalostné koncov-

III. třída okresní soutěže
OZT B – Loděnice B 1:1
Branka: Bacílek

FC KARLŠTEJN
2. liga
Karlštejn ženy – Radostice 2:0
Historického úspěchu dosáhly karlštejnské fotbalistky. V baráži se zdolaly Radostice a zajistily si tak postup do 1. ligy. Ondřej JAHELKA
Okresní přebor Beroun
Karlštejn A – Neumětely 3:2
IV. třída okresní soutěže
Osov – Karlštejn B 9:0
Karlštejn B – Vysoký Újezd 1:8

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Mníšek B 2:3
Branka: Sládek, Procházka
Řevnické záloze patří deváté místo.
OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A - Karlštejn 8:1
Branky: Bacílek 3, Kozák 2, Hruška 2, Soukup
Ve frašku se změnilo okresní derby.
Hosté přijeli na Ostrov v osmi hráčích. Do poločasu to bylo sice »jen«
3:0, ale po přestávce se střelci Ostrovanu činili. Nedorozumění v domácí obraně pak dovolilo hostům jen
kosmetickou úpravu skóre.
Cerhovice - OZT A 4:1
Branka OZT: Pazdera
Třebaň přijela v poslepované sestavě, ale domácí se prosadili až po
přestávce.
Finále Okresního poháru
Slavoj OSEK - OZT A 2:2 (5:3)
Z finále okresního poháru, které se
hrálo ve Stašově, odešli Třebaňští
poraženi po penaltách. Ostrovan naposledy vyhrál okresní pohár v roce
1990.
(mif)

ku utkání rozhodly pokutové kopy.
Oba týmy zahrávaly dva, trefil se ale
pouze Franěk. Ondřej JAHELKA

Volejbalisté přivezli
z Holandska bronz
Fotbalisté sehráli poslední mistráky letošní sezony.
su, kdy po zaváhání obrany i gólmana hosté vyrovnali.
Chyňava - OZT B 3:1
Branka OZT: Moravec
Domácí vyhráli zaslouženě.
OZT B - Nižbor A 2:4
Branky OZT: Gorog, Hruška
Třebaň se již dříve zachránila ve III.
třídě.
LETOVSKÝ FK
Okresní přebor Praha-západ
Zlatníky - FK Lety 3:2 (2:1)
Branky: Kischer, Jambor
Zápas s bojovnými domácími se Letům nepovedl. Tolik promarněných
šancí už dlouho nebylo k vidění. V
11. minutě po centru Čermáka vstřelil Kischer vedoucí branku. V 16.
minutě bylo vyrovnáno - útočník domácích proměnil sólo z ofsajdové
pozice. O 3 minuty později »vymyslel« rozhodčí penaltu pro domácí -

Foto NN M. FRÝDL

ky odešli hosté z utkání, jež měli pod
kontrolou, poraženi. Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Jinočany 5:1 (2:1)
Branky: 2x Šůra, Demjanenko,
Kučera, Čermák
Poslední utkání jara začalo náporem
domácích a hned v 2. minutě skóroval Šůra 1:0. Pak začal festival zahozených šancí. V 28. minutě po zmatku v domácí obraně hosté vyrovnali.
Druhý poločas hosté odpadli a domácí stříleli.
Jiří KÁRNÍK
FC Liteň
IV. třída okresní soutěže
Vižina – Liteň 1:4
Liteň – Osov 3:2 (2:1)
Branky: Franěk, Bárta, Routa
(vlastní)
Vedení se ujal v úvodu zápasu favorizovaný Osov, ovšem díky vlastnímu gólu Routy bylo skóre po pár
minutách opět vyrovnáno. O výsled-

Řevnice, Middelbeers - Mezinárodního volejbalového turnaje se
v holandském Middelbeers zúčastnil tým starších žáků Řevnic.
Po příjezdu jsme se ubytovali – postavili stany - a absolvovali prohlídku historické části Antverp. Bohužel
nám počasí nepřálo, celý den propršel. V sobotu, kdy začal turnaj, už
bylo počasí lepší. Na fotbalových
hřištích bylo postaveno 53 kurtů turnaje se zúčastnilo na 200 týmů z
Polska, Německa, Itálie, Česka,
Belgie, Švýcarska a Nizozemí. Děvčata i chlapci byli rozděleni do tří
kategorií, naše družstvo bylo v nejmladší. V sobotu se hrály základní
skupiny, z té jsme postupovali z prvního místa s pěti vítězstvími 2:0. V
neděli se hrály dvě čtyřčlenné finálové skupiny na dva sety. Všechna
utkání jsme hráli 1:1 a skončili na
druhém místě, což znamenalo boj o
bronz. Vybojovali jsme ho - v závěrečném utkání jsme zvítězili 2:0.
Složení družstva: Junek, Kohák, Kubát, Peták, Randák, Rakovič, Síč,
Šádek.
Michaela ŠÁDKOVÁ

Školní turnaj v národní házené vyhráli čtvrťáci a třeťačky
NEJVÍC SPORT BAVIL DĚTI Z PRVNÍCH TŘÍD, ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ TURNAJ ABSOLUTNĚ NEZAJÍMAL
Řevnice - V Řevnicích se konal jedenapadesátý ročník školního turnaje v národní házené.
Novou padesátku školních turnajů
jsme pojali jinak než dřív. Na popud
pana Trojana jsme soutěž rozepsali i
pro nižší stupeň školy, což jsem s určitými obavami přijal. Hned začátek

Házenkáři prosí: Držte
našim mladým palce!
Řevnice - Zatímco ostatní házenkáři si již užívají prázdniny, nejmladší kluci se pilně připravují na svůj
vrchol. Ve dnech 23. - 25. 6. je v
Příchovicích čeká pohár druhých
nejlepších celků z celé republiky.
Soupeřit budou s družstvy Brna, Dobrušky, Hejnic, Albrechtiček a Příchovic. Žádný velký úspěch se nečeká,
takže kluci mohou jen překvapit. Nepojede náš nejlepší útočník Petr Veselý (dovolená). V brance se budou střídat Olda Dudek s Karlem Králem, v
obraně bude Martin Procházka, Petr
Holý, Tomáš Král a v útoku David
Beneš, Jarda Najman, Jan Štech, Tomáš Šťastný a Michal Jelínek. Držte
našim mladým palce!
Petr HOLÝ

mě ale přesvědčil, že to nebyl špatný
nápad. Všechny třídy si měly možnost v hodinách tělocviku náš sport
vyzkoušet, a tak si zahrál každý žák
školy. Účast byla úžasná, proto jsem
rozepsal turnaje kluků i dívek mladších a vyššího stupně. Následující
týden se turnaje rozehrály tradičním
způsobem v odpoledních hodinách
mezi jednotlivými třídami. Divte se
jak chcete - nejvíc to chytlo právě
prvňáky. Nejenže si zajistili vlastní
míč a svoji trenérku, ale byli i první,
kteří zjistili, že je třeba mít jednotné
oblečení, a také celý turnaj odehráli
v bílých tričkách. Poděkování patří
jedné z maminek - M. Smrčkové.
Žlutí druháci překvapili rychlostí,
ale trochu chyběl zápal. Na zápasy
se scházeli většinou jen v šesti, děvčata na tom byla ještě hůř. Na poslední svůj zápas se nesešla vůbec,
což děvčata z 1. třídy posunulo na
stupně vítězů. Modří třeťáci na rady
trenéra nedali a váleli po svém pod
vedením dvou, kteří házenou hrají.
Nehráli ale špatně a skončili na třetím místě. Modří čtvrťáci byli jasně
nejlepším týmem a turnaj vyhráli.
Porazili páťáky rozdílem třídy.

V dívčím turnaji to dopadlo jinak.
Kluci spolužačkám hodně radili a
fandili. Nejvíce rad předali třeťáci P.
Holý a J. Najman, a tak se vítězem
stala děvčata ze 3. třídy. Ve vyrovnaném zápase porazily starší čtvrťačky
8:7. Třetí místo patří 1. třídě. Do turnaje nezasáhla děvčata z páté, údajně
byla v Itálii.

Moje předpoklady pak završil turnaj
vyššího stupně absolutním nezájmem. Vše bylo spláchnuto jedním
odpolednem třemi zápasy. Nedostatek hráčů v různobarevných džínových oblecích. Nebudu raději toto
odpoledne vůbec hodnotit. Závěr letošního turnaje se koná 29. 6. Přijďte
se podívat!
Petr HOLÝ
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