4. července 2006 - 13 (421) 6 Kč

Na Slavnosti trubačů
dorazí císař, Rak i Vítek
Hlásná Třebaň - Bohatý program budou mít
Slavnosti trubačů, které hlásnotřebaňská
rychta chystá spolu s Našimi novinami.
Dorazí Karel IV., Pavel Vítek i Štěpán Rak.
Druhé Slavnosti trubačů se budou konat 29.
července od 15.00. Na hlásnotřebaňskou
náves přijede císař Karel IV., zahrají pozounéři, gotická hudba Jagabab i kytarový virtuos
Štěpán Rak, písně z Noci na Karlštejně zazpívá
Pavel Vítek. Po historickém programu vystoupí
kapely Třehusk, Tango band a Kapičky. Diváky
na dálku pozdraví Ivan Mládek. (šm, mif)
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Třicet Kozáků si dalo sraz
na kurtech ve Svinařích
Svinaře - Letní setkání potomků Josefa Kozáka z
Leče (nar. 1881) se konalo první den prázdnin ve
Svinařích na tenisových kurtech.
„Sešli jsme se už potřetí v rozmezí deseti let,“ řekl
jeden z organizátorů Michal Kozák ze Svinař.
„Tentokrát nás bylo třicet dva. Jde hlavně o to posedět a popovídat si, pochlubit se dětmi a vnoučaty. Nemusíme se přece scházet jen o pohřbech.“
Kromě rodové větve Františka Kozáka z Leče a
Josefa Kozáka ze Svinař se srazu zúčastnila i větev jejich sestry Marie Jahelkové. „Nálada byla
skvělá, počasí se vydařilo,“ uzavřel posezení před
půlnocí najstarší Kozák, Pavel ze Svinař. (JoK)

Na silnicích v kraji zemřeli dva lidé
OD 1. ČERVENCE PLATÍ NOVÁ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU

Poberouní - Prvního července začal platit nový,
podstatně přísnější silniční zákon. Den před
tím se v našem kraji staly dvě tragické dopravní nehody. Při obou zemřel člověk.
Vážná dopravní nehoda se stala poslední červno-

PROCESÍ V DOBŘICHOVICÍCH. Na počest
svátku Božího Těla prošlo Dobřichovicemi procesí. (Viz strana 4)
Foto Jiří KAUCKÝ

vý pátek kolem osmé hodiny ránní mezi Drahlovicemi a Podbrdy. Řidič havárii nepřežil.
„Zcela náhodou projížděl náš vůz místem nehody. Zdravotníci poskytli první pomoc a počkali na
místě, než dorazily volané záchranné vozy,“ řekl
NN majitel řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Ve voze Oltcit byli čtyři mladí lidé - dvě ženy a
dva muži. „Mladý řidič, který autem narazil do stromu, zraněním na místě podlehl,“ dodal Bulíček.
Posádka jeho sanitky dále zaznamenala u osmnáctiletých spolucestujících dvě lehčí a jedno těžší zranění.
Další tragédie se odehrála o dvě hodiny dříve, jen
o pár kilometrů dál - mezi Lochovicemi a Hořovicemi. Kdyř čtyřicetiletý řidič nákladního tahače
MAN vyjel na silnici, jeho návěs se na mokré vozovce sklouzl a vjel do protisměru.
Do návěsu v té chvíli narazil protijedoucí osobní
vůž Škoda 130, jehož dvaatřicetiletý řidič havárii
nepřežil. Nehoda na tři hodiny přerušila provoz
na hlavní silnici so Hořovic.
„Obě havárie stále vyšetřujeme,“ uvedla poručík
Veronika Benediktová z berounské policie.
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která platí od 1. 7., zavádí bodové ohodnocení přestupků, vrací pravomoci Policii a rozšířuje povinnosti provozovatelů vozidel. Kniha o
tom, co jste nyní povinni a za co vše můžete přijít o řidičský průkaz, si může koupit v Městském
kulturním středisku Černošice na Vráži.
Ti, kteří mají přístup na internet, mohou nová pravidla nastudovat na www.novapravidla.cz. (mif)
Michaela ŠMERGLOVÁ, Pavel BLAŽENÍN

HASIČI SLAVILI VÝROČÍ. Slavnostním průvodem oslavili poslední červnovou sobotu 110. výročí založení svého sboru řevničtí dobrovolní hasiči.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Formani vyrážejí na cestu
Halouny - Na formanskou jízdu povozem
taženým koňmi vyjedou 8. července od halounské hospody U zrzavého paviána Blahomír Duda ze Lhotky a Jan Vrba z Řevnic.
Startovací prásknutí bičem plánují na devátou
hodinu ráno. Cíl jejich formanského vozu je v
obci Veselá u Rokycan, kde hospodaří syn hostinského Vrby. Cestu tam a zpět hodlají aktéři
zvládnout za týden. „Uděláme si večeři v kotlíku, pivo máme od sponzorů, pro koně nasekáme
trávu - a něco pro psa také vezmeme,“ řekl NN
Duda. Na plachtě formanského vozu nebude
chybět logo Našich novin, které z cesty chystají
reportáž.
(JoK)

Kam nejčastěji jezdí sanitky?
K lidem, kteří spadli z třešně

Řevnice, Poberouní - K pádům ze stromů třešní v
posledních dnech často vyjíždí řevnická záchranná služba.
„Může to znít směšně, ale čas, kdy dozrávají třešně, je pro nás tragický. Už týden jezdíme den co
den ke zlomeninám způsobeným po pádu z třešně,“ řekl NN šéf záchranky Bořek Bulíček. Pády
se týkají všech věkových kategorií česačů.
Poslední červnový týden jsme v Dobřichovicích
ošetřovali staršího muže, který si po pádu ze stromu zlomil pánev a nohu, poškodil páteř a pohmoždil ruku,“ dodal Bulíček.
(šm)
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Třebaňští studentíci nocovali ve škole
OSMNÁCT LITEŇSKÝCH DEVÁŤÁKŮ SE SE ŠKOLOU LOUČILO NA OBECNÍM ÚŘADU - NA PAMÁTKU SI ODNESLI ŠERPU
Zadní Třebaň, Liteň – Vysvědčení
si poslední červnový den vyzvedli i
školáci v poberounských obcích.
Slavnostně se se školním rokem
rozloučili školáci v Litni i v zadnotřebaňské málotřídce.
Příklad z dětí v zadnotřebaňské mateřince si vzali jejich starší kamarádi
ze školy, kteří se rozhodli letošní
školní rok završit přespáním ve třídě.
„Rozhodli jsme se ve škole přespat z
úterý na středu. Po vyučování jednoduše děti nešly domů, ale s námi do
řevnické cukrárny,“ uvedla ředitelka
školy Božena Musilová. Poté, co se
děti namlsaly sladkostí, vrátily se
zpět do třídy. Hrály vybíjenou i divadlo. „Původně měl přijet jeden herec, ale dostal horečku, tak děti samy
improvizovaly, hrály scénky, představovaly vtipy. Využili jsme i plyšáky,“ řekla Musilová.
„V devět hodin byla večerka, ale děti
tvrdě usnuly až po desáté,“ dodala
Musilová. Hodinu po půlnoci už byly ale znovu vzhůru. Čekala na ně totiž noční hra. „Určili jsme dvě místa, na kterých si školáci mohli vzít
žetony za odvahu,“ uvedla Musilová.
Po náročném nočním výkonu na ně
ráno čekala zasloužená hodinová

snídaně. „Maminky se předvedly,
napekly a přinesly nám mnoho dobrot,“ komentovala společné snídání
dětí Musilová. Se třebaňskou školičkou se rozloučilo osm čtvrťáků, kteří
dětem popřáli samé jedničky a mnoho kamarádů.
Na obecním úřadě se se základní
školou v Litni loučilo osmnáct deváťáků. „Nejprve jsme rozdali všem žákům vysvědčení ve škole. V devět se
vyučující, deváťáci a pozvaní rodiče
přesunuli na úřad, kde k nim promluvil starosta obce,“ uvedla zástupkyně ředitelky Ema Malá. Letos poprvé si deváťáci navíc odnesli i šerpu. „Bylo to pro ně překvapení,“ dodala Malá.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Obec za šest značek
zaplatí šest korun

Pro poslední vysvědčení v řevnické škole se 30. června vypravily déváťačky
Míša Macourková (vlevo) a Míša Vránová.
Foto NN M. FRÝDL

Zadní Třebaň - Šest velkých cedulí »Pozor, děti« se objevilo na silnicích v Zadní Třebani. Všechny
přístupové cesty ke škole by tak
měly být bezpečnější než dřív.
Na žlutých obdélníkových značkách
vede panáček za ruku dvě ratolesti,
nad nimi stojí nápis Pozor, děti.
„Značky nám nabídl Středočeský
kraj, který tuto akci pořádá s firmou
vyrábějící pneumatiky. Samozřejmě
jsme souhlasili,“ řekl zadnotřebaňský starosta Lubomír Schneider.
Obec 6 značek odkoupí za symbolických 6 Kč. Lucie PALIČKOVÁ

Děti z Klíčku potkaly rytíře i trpaslíky

MALÍ ŘEVNIČTÍ TANEČNÍCI OSLAVILI KONEC ŠKOLNÍHO ROKU BOJOVKOU A TÁBORÁKEM

DOSTALI SOVIČKY. Nejúspěšnější
žáci černošické školy, dostali na závěr školního roku sovičky - symbol
moudrosti. Předali jim je starostka
Helena Langšádlová a místostarosta
Aleš Rádl. Dvaadvaceti jedničkářům
i všem ostatním popřáli hezké prázdniny a těm, kteří černošickou školu
opouštějí, i úspěchy v dalším studiu.
Text a foto Stanislav JANOVSKÝ

Dobřichovičtí senioři
zpívali s nevidomými

Dobřichovice - Divadelní soubor
Kopretina, jehož členy jsou nevidomí
a mentálně postižení lidé z Prahy,
účinkoval v dobřichovickém Domově
důchodců.
Pražští herci s tímto programem vystoupili na známém festivalu Mezi
ploty. V téměř hodinovém kabaretu,
který se odehrává na nádraží a na
železnici, zazněly například písně
Přednosta stanice či Tam za tou duhou. Většinu písní si obyvatelé i zaměstnanci domova zazpívali společně s účinkujícími a na závěr je odměnili velkým potleskem.Odpoledne téhož dne si naši senioři a návštěva z
Prahy společně opekli buřty.
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Řevnice - Konec školního roku oslavil minulý týden dětský folklorní
soubor Klíček z Řevnic.
Děti se celé odpoledne bavily na řevnickém volejbalovém hřišti. V lese je
čekala pohádková bojovka, kterou
připravil Kryštof Chvojka s kamarády z velkého Klíčku. Na poměrně
dlouhé trase děti potkaly ježibaby,
trpaslíky, lesní muže i rytíře a po splnění úkolů se dozvěděly zaklínadlo.
Tím pak probudily krásnou princeznu a za odměnu dostaly poklad. Na
hřišti si pak každý mohl opéct buřt
na ohni a dosyta se najíst i napít dobrot, které obstaraly učitelky, babička
i maminky. Také se zpívalo a tančilo,
pro zpestření promítal Jakub Kencl
fotky z akcí Klíčku. Děkujeme duším Klíčku Ludmile Chroustové i
Ivaně Zrostlíkové za celoroční péči a
jim i dětem přejeme hezké prázdniny.
Lucie PALIČKOVÁ

Děti při bojovce potkaly nejrůznější pohádkové bytosti.

Foto ARCHIV

Broučci vyrazili za vodníkem

Hračky, jež darujete,
pomohou marodům

Zadní Třebaň - Třebaňské maminky a jejich spolek Broučci nezahálejí ani v nynějších tropických
dnech. Vymýšlejí zábavu pro děti,
nabízejí pomoc spoluobčanům a
navazují novou spolupráci.
Rozrůstá se počet členek, nyní je nás
už více než deset.
Spolupráci Broučci navázali s třebaňskou oděvní výtvarnicí Blankou
Maříkovou-Hovorkovou, jejíž Galerii v Karlštejně mohou občas využít
k pořádání akcí pro děti, například
loutkového divadla nebo odpoledních dětských čtení.

Zadní Třebaň - Spolek třebaňských maminek a dětí Broučci pořádá sbírku vysloužilých hraček
pro motolskou nemocnici v Praze.
Plyšové a jiné kamarády, které již
nepotřebujete, můžete předat Heleně Pelikánové nebo Lucii Paličkové.
Budou odvezeny do recepce Dětské
nemocnice v Motole, kde je sestřičky rozdělí. Hračky slouží ke zkrácení času před vyšetřením, či jako odměna za nepříjemné procedury. Také pomáhají zpříjemnit pobyt dětem
v nemocnici. Největší zájem je o autíčka.
Helena PELIKÁNOVÁ

TŘEBAŇSKÉ MAMINKY POŘÁDAJÍ AKCE A NABÍZEJÍ POMOC

Také nabídka pomoci starším občanům třeba s donáškou nákupů nebo
léků z lékárny trvá. Nově nabízíme
občasné hlídání dětí, neboť mnohé
maminky řeší se začátkem prázdnin
problém s hlídáním. Má-li někdo zájem, může zavolat na čísla 723 078
003 nebo 724 371 727, určitě se
nějak domluvíme.
Minulý týden uspořádali Broučci
výpravu na ostrov za vodníkem.
Sedmnáct dětí cestou plnilo tři nenáročné úkoly, některé z nich pak
vodníka skutečně zahlédly.
Lucie PALIČKOVÁ
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Letovští se minuli s reprezentanty

VÝPRAVA OD BEROUNKY VYRAZILA NA NÁVŠTĚVU PARTNERSKÉ OBCE AILERTCHEN V NĚMECKU
Lety, Ailertchen - Pouť do partnerské obce v Německu podnikla výprava z Letů. Článek o cestě na
Západ redakci poslal letovský starosta Jiří Hudeček.
(NN)
Naše cesta do německého Ailertchenu začala v pátek 23. 6. v půl páté ráno. Po několikatýdenním dohadování a přemlouvání se počet účastníků
zájezdu ustálil na číslu 21. Okolo páté hodiny se kolona pěti aut vydala
na 650 km dlouhou cestu.
Přes Norimberk a Frankfurt jsme dorazili do Ailertchenu. Tato obec je
asi 80 km od Frankfurtu, poblíž městečka Westerbug, v kraji Westerwald.
Po uvítání a obědě jsme byli s rodinami, u kterých jsme bydleli. Bylo o
nás perfektně postaráno, cítili jsme
se jako doma. Následovala prohlídka
obce, jež má asi 650 obyvatel. Školka, obecní úřad, kostel... V hasičské
zbrojnici jsme dostali dárky pro naše
hasiče. Škoda, že si je nepřevzali
osobně. Další pohoštění, připíjení
pivem i šnapsem. Poté jdeme na fotbalový stadion, kde mají sál a kde se
konají společenské akce obce. Bohatá večeře, hudba i soutěž v dojení
krávy. Kráva je samozřejmě umělá a
leje se do ní voda. Ač jsme tuto činnost nikdy nedělali, vítězí náš Jirka
Fišer. Pokračuje zábava, pro některé
až do rána.
Sobotní program začínáme vyjížď-

U JEZERA. Letovská výprava na břehu jezera Wiesensee.
kou po jezeře Wiesensee, které vzniklo zatopením starého lomu. Na
břehu je hotel Lindner, v němž bydlela naše reprezentace na MS ve fot-

Tuláci budou vyhlížet Alvareze
ŘEVNICKÉ DĚTI SE CHYSTAJÍ NA TÁBOR K DOBŘÍŠI

Řevnice – Letní tábor pro děti
chystá turistický oddíl Tuláci z
Řevnic. Rodičům, kteří nevědí,
kam své ratolesti o prázdninách
pošlou, vedoucí oddílu Jan Lojda
vzkazuje: Máme ještě volná místa!
Na tábor uDobříše se Tuláci vydají
22. července; ve stanech s podsadou
budou pobývat do 5. srpna.
„Heslo letošního tábora je Alvarez
přijde. Jde o příběh objevitele aztéckých pokladů, který byl při pátrání
po zlatu umučen strážci pokladu,“

prozrazuje zaměření letošní celotáborové hry Lojda.
Během dvou týdnů čekají na účastníky tábora výlety, koupání v rybníku, spousta her a zpívání u táboráku.
„Děti budou spát ve stanech po
dvou, chybět nebude polní kuchyně
či teepee,“ řekl Lojda. A co by si
caparti měli vzít s sebou? „Dobré
boty, batoh, ešus, spacák,“ vypočítává vedoucí s tím, že přihlásit se mohou děti od 2. třídy do 15 let. Cena je
2 500 korun.
Pavla ŠVÉDOVÁ

bale. Bohužel, naši vypadli a my
jsme se s nimi minuli o 24 hodin.
Nevím proč, ale všichni se nám za to
omlouvají. Počítali s tím, že postoupíme a s našimi fotbalisty se setkáme. Po vyfotografování s hotelem,
kde pořád vlají české vlajky, se vracíme do Ailertchenu. Čeká nás oběd
a mě vyhlídkový let. Krajina je tu
opravdu krásná. Ale musíme rychle
přistát, protože začíná přátelské fotbalové utkání. Během mého letu stačili naši stolní tenisté Jarda Bartůněk, Honza Květoň a Jirka Fišer zdolat německé kolegy. Dosavadní fotbalová bilance hovoří jasně: Až na
jednu remízu Lety vždy vyhrály. Letos Němci povolávají posily a chtějí
konečně vítězství. Jenže mají smůlu
i letos - prohrávají 0:5. V úvodu předali naši fotbalisté německým protějškům dresy české reprezentace.

Foto ARCHIV
Večer zahajujeme předáváním dárků
starostce a místostarostovi. Krásné
obrázky našim přátelům poslal letovský malíř Tomáš Bím. Pak už je
na řadě grilování a prohlubování
partnerských vztahů nad skleničkou.
Postupně padá jazyková bariéra a
mně se zdá, že všichni všem rozumí.
Pokuta 175 Euro!
V neděli zveme naše přátele na návštěvu naší obce a po dlouhém loučení
vyrážíme k domovu. Zpestřením
zpáteční cesty je pokuta jednomu z
našich řidičů. Na stovce jel dvě stě pokuta byla 175 Euro! Jezděte v létě
opatrně, pokuty v zahraničí jsou
opravdu vysoké. Teď nás čeká velký
kus práce, abychom napřesrok naše
přátele u nás důstojně ubytovali a
pohostili. Laťku nám nasadili hodně
vysoko.
Jiří HUDEČEK

Dostane Cenu Našich novin Božena Musilová?
O TOM, KDO ZÍSKÁ OCENĚNÍ URČENÉ LIDEM PRACUJÍCÍM PRO NÁŠ KRAJ, MŮŽETE ROZHODNOUT I VY

Poberouní - První čtenářská nominace na laureáta letošní Ceny Našich novin určené těm, kteří se zasluhují o povznesení Poberouní či
Podbrdska, doputovala na adresu
redakce. Jméno svého favorita
můžete poslat i vy.
(NN)
„Ráda bych poslala hlas do soutěže o
Cenu NN manželům Musilovým,“
napsala redakci Helena Pelikánová
ze Zadní Třebaně. Ředitelce zadnotřebaňské školy Boženě Musilové
ocenění navrhuje za »nekonečnou trpělivost a každodenní práci s dětmi a
pro děti«.
A za co si podle Pelikánové cenu
zaslouží Petr Musil? „Za statečnost a
odvahu, s jakou vstoupil do sehraného a výlučně ženského kolektivu ZŠ
a svým chlapským přínosem obohatil výuku o jiný pohled na věc.“
Cenu Našich novin člověku, jenž se
nejvíc zasluhuje o rozvoj regionu,
redakční rada nezávislého poberounského občasníku letos udělí již poosmé. Cena je určena každému, kdo

BOŽENA MUSILOVÁ. Ředitelka zadnotřebaňské školy už byla na Cenu NN
nominována několikrát. Dočká se letos ocenění?
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

se jakkoliv snaží o povznesení regionu. Organizuje společenský či kulturní život, burcuje lidi z letargie,
hraje divadlo, zpívá, vede nějaký
kroužek, mapuje regionální historii,
propaguje dění v okolí, prostě dělá
cokoli pro to, aby se žilo lépe.
V minulých letech toto ocenění získali Marie a Vladimír Křivánkovi,
Ludmila Chroustová, Lenka Kolářová, František Šedivý, Jiří Vitouš
(všichni z Řevnic), Josef Kozák z
Leče, Jiří Hudeček z Letů a Michaela Šmerglová z Černošic.
V brzké době zveřejní redakční rada
NN deset jmen, které se rozhodla
nominovat letos. Stejný počet kandidátů navrhne i tzv. Akademie oceněných složená z těch, kteří již Cenu
obdrželi v minulosti. Návrhy kandidátů na adresu redakce (Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň,email:
nase.noviny@zadnitreban.cz) můžete posílat i vy. Ke jménu svého favorita připište, proč jej navrhujete.
Josef KOZÁK, Miloslav FRÝDL
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Centrem Dobřichovic šlo procesí

MÍSTNÍ I PŘESPOLNÍ MŠÍ, PRŮVODEM A HUDBOU OSLAVILI CÍRKEVNÍ SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA
Dobřichovice - Procesí na počest
církevního svátku Boží Tělo prošlo
Dobřichovicemi 18. června.
V neděli 18. června po mši svaté v
dobřichovické kapli vyšel průvod
doprovázený hudbou ke křižovnickému statku. Prošel ulicí 5. května,

Křižovnickým náměstím a nádvořím
zámku se vrátil zpět do kaple. Procesí se zúčastnili nejen občané Dobřichovic - plánovitě se ho zúčastňují
i lidé z Prahy.

Tradice římskokatolické církve slavit svátek Těla a Krve Páně - Boží
Tělo - je stará mnoho set let. Tento
svátek patřil vždy k nějvětším v roce
- celá vesnici či celé město vycháze-

Čert Dryk princeznu
do pekla neodnesl
Řevnice - Čert může konat i dobro. Nevěříte? Nás o tom přesvědčila Čertovsky dobrá pohádka, již
pro děti sehrálo pražské divadlo
Proč v řevnickém »Lesňáku«.
Hodně lidí dalo v horkém dni přednost koupání, a tak se na nezvyklou
pohádku přišlo podívat jen asi 50
diváků. Děti mohly vidět rozmazlenou princeznu, hodného čerta i nafoukaného nápadníka Viktorina, při
scéně v pekle se některé i rozplakaly. Ale jak to bývá v pohádce, všechno dopadlo dobře. Hodný čert Dryk
princeznu nejenže neodnesl do pekla, ale ona se díky němu polepšila a
nakonec si čerta vzala i za muže.
Lucie PALIČKOVÁ

Kina v okolí

KINO LITEŇ

V červenci má kino dovolenou.

KINO MÍR BEROUN

3. – 4. 7. 19.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ
5. 7. – 6. 7. 19.00 HORY MAJÍ OČI
7. 7. – 9. 7. 19.00 ZA PLOTEM
Kino Mír od 10. 7. do 18. 8. nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN

3. 7. – 4. 7. 21.45 V JAKO VENDETA
5. 7. – 6. 7. 21.45 X-MEN: POSLEDNÍ
VZDOR
7. 7. – 8. 7. 21.45 HORY MAJÍ OČI
9. 7. – 10. 7. 21.30 DEVÁTÝ DEN
11. 7. – 12. 7. 21.30 ZA PLOTEM
13. 7. – 14. 7. 21.30 KOUZELNÁ
CHŮVA NANNY McPHEE
15. 7. – 16. 7. 21.30 ÚČASTNÍCI
ZÁJEZDU
17. 7. – 18. 7. 21.30 16 BLOKŮ

KINO MNÍEK POD BRDY

5. 7. 19.00 UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
8. 7. 19.00 MLHA
12. 7. 19.00 ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
15. 7. 18.00 LETOPISY NARNIE - LEV,
ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ

lo z kostela nebo kaple a kněz nesl
pod baldachýnem v monstranci proměněnou hostii - Tělo Páně. Průvod
prošel obcí, tím jí žehnal a vyprošoval pro ní Boží požehnání. Procesí
Božího Těla bylo mnohokrát zaznamenáno v literatuře a patřilo ke skutečným svátkům. Po roce 1948 bylo
zastaveno. V Dobřichovicích byla
tradice obnovena v roce 2002.
Doufejme, že letošní procesí přispějě k obnovení dobrých tradic v obci,
připomene lidem jiné, než materiální
hodnoty a přinese Dobřichovicím
dobrý rok.
Petr HAVLÍK

Tipy NN

BOŽÍ TĚLO. Procesí na počest jednoho z nejvýznamnějších církevních svátků
prošlo před pár dny Dobřichovicemi.
Foto Jiří KAUCKÝ

Na nádvoří se bude tančit

KASTELÁN ZÁMKU V MNÍŠKU ZVE NA FESTIVAL FLAMENCO
Mníšek pod Brdy - Druhý ročník
mezinárodního festivalu Flamenco
2006 se uskuteční 8. července v
areálu zámku Mníšek pod Brdy.
Na zámku v Mníšku se od 13.30
představí hudebníci a tanečníci ze
Španělska, Slovenska, České republiky a Polska.
„Cílem festivalu je představit českému publiku tento jedinečný hudební
styl, původem cikánský folklór ze
španělské Andalusie. Chceme ukázat flamenco v různých podobách a
pojetích,“ říká kastelán zámku Petr
Digrín.
Nejprve se od 13.30 představí hudební sekce domácí divadelní společnosti Křoví, ve 14.00 festival za-

hájí europoslankyně Jana Hybášková, která spolu se Španělským velvyslanectvím převzala nad akcí záštitu. Dále vystoupí Petr Štěpánek,
český sólový flamenco kytarista, kapely Eshavira, Arsa y toma a španělská formace Morenito de Triana. Po
16.00 se předvede slovenské seskupení Ios remedios, umělci dlouhodobě působící ve Španělsku - Morenito de Triana, La Chiri a Edy Portela. Prodávat se zde budou španělské
speciality tapas, španělská vína.
„Ve večerní části programu vystoupí
nejlepší polská flamenco skupina
Viva Flamenco. Překvapením bude
produkce Indických hráčů flamenca,“ dodal Digrín. Pavla ŠVÉDOVÁ

* Americký smíšený sbor Pilgrim
Church of Christ Choir vystoupí 4.
7. od 18.30 v kostele sv. Václava v
Mníšku pod Brdy.
(pš)
* Koncert pěveckého souboru Musica Poetica, který se věnuje vokální
jednohlasé hudbě prvního tisíciletí,
se koná 8. 7. od 18.00 v černošickém
kostele.
Pavel BLAŽENÍN
* Svinařský Čochtan, soutěž v přejíždění rybníka Žába na kole a trakaři se ve Svinařích koná 15. 7. od
14.00.
(mif)
* Karel Plíhal zahraje 21. 7. od 20
hodin na nádvoří hradu Točník.
Vstupné 160 Kč.
(pš)

V galerii jsou k mání
tchýně, Artuš i Kyklop
Karlštejn - Galerie Královny Elišky v Karlštejně zve na výstavu
šperků akademické sochařky Vojtěšky Vlčkové.
Prodejní výstava byla zahájena začátkem července a bude se konat celé prázdniny. Originální doplňky
podtrhující ženskou krásu vyrábí
Vlčková z bronzu s příměsí mosazi a
doplňuje je krásnými polodrahokamy. Pokud si nějaký šperk zakoupíte, můžete mít na krku zavěšenou
malou tchýni, malou snachu, Josefa
z Josefova, Kyklopa, krále Artuše či
Tristana a Isoldu. Tak láskyplně nazývá autorka své výtvory.
Helena PELIKÁNOVÁ

DIVADELNI LÉTO. Hned několik divadelních představení čeká diváky letos v létě. Ti, kdo v zimě v řevnickém kině nestačili navštívit představení místních
ochotníků Dámský krejčí, budou mít šanci se v Lesním divadle pobavit 6. - 8. a 14. a 15. 7. vždy od 20.00, 9. a 16. 7. již v 17. 00. Muzikál Hudebního divadla
Karlovy Vary Dekameron se v »lese« hraje 22. 7. od 20.00. Na levém snímku jsou Michaela Šmerglová a Jiří Vitouš při zkoušce pohádky Utrpení žáka Hubičky,
která je na programu 28. a 29. 7. od 20.00 a 30. 7. od 17.00. Na druhé fotografii jsou zachyceni Monika Vaňková a Vladimír Čech, kteří se připravují na původní muzikál Noc na Karlštejně. Ten se na nadvoří zámku Dobřichovice bude hrát 4. - 6. a 11. - 13. srpna. (pš, mif)
Foto NN J. KOZÁK
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Přijďte na rozhlednu
Obec Velký Chlumec a Sdružení za
ekologický rozvoj krajiny (SERK)
oznamují, že

od 1.7. do konce prázdnin
bude v sobotu, neděli a svátek

od 10 do 17 hodin
umožn n vstup na ochoz
rozhledny na Studeném vrchu.
Vzhledem k stavu schodišt bude
vstup jen na vlastní nebezpečí. Více
informací naleznete od 1. 7. na
webových stránkách SERK:
http://sweb.cz/s.krajina
Martin N MEC

V Osově se hrálo přes půlnoc
MÍSTNÍ MUZIKANTI ZALOŽILI NOVOU TRADICI, HUDEBNÍ POUŤ
Osov - Zcela jedinečné vystoupení
hudebních skupin si mohli poslechnout návštěvníci Osovské
hudební pouti, která se konala
v sobotu 24. června na místním hřišti.
„Všechny kapely jsou buď místní nebo jsem
se s nimi seznámil v osovské hospodě,“ říká

S MÍČEM NA HLAV . Osovský
fotbalista Pavel Pepřica se zúčastnil
v Kolín nad Rýnem zápasu Česko Ghana „Jelo nás z Osovska p t, ale jen
dva jsme m li lístky. Ostatní je cht li
koupit na míst , ale nepovedlo se a tak
zůstali ve sportovním centru koukat na
televizi,“ vypráví Pepřica. Za dva lístky
zaplatili přes internet 85 Euro.
Na výlet si nechal upravit účes ve tvaru
fotbalového míče. „Všude se líbil a každý
si m v N mecku fotografoval,“ chlubí se
Pavel Pepřica. „Však to také byla fuška
a stál m dost času a pen z.“(JoK)
Foto NN J. KOZÁK

organizátor celé akce Petr Kočí. „Jednou
jsem šel Osovem a slyšel, jak se hrálo
u Bolinů, o kus dále zkoušel Petr Novotný a
v hospůdce muzicírovaly Šporny. Uvědomil
jsem si kolik je v Osově kapel a když jsem
přidal i novodvorskou Hutu-tutu a dceru
naší známé, která loni vyhrála Portu, byl
projekt na světě.“
Dva měsíce připravoval Petr Kočí
vystoupení kapel na osovském hřišti a
povedlo se. V premiérový den sedělo před
jevištěm kolem stovky lidí a další a další
přicházeli. Nakonec jich byl více jak
dvojnásobek.
Úderem osmnácté zahájily Šporny, po
kterých zazpíval host večera, vítězka Porty
2005, Lucie Míčková. Šporny pak zahrály
ještě několik skladeb a uvolnily místo duu
Háva. Vlastní písničky Jiřího Hály zná
většina štamgastů hospůdky u kostela a tak
není divu, že například »Léto v Osově« si
zpívala i větší část hlediště.
Pak začal program nabírat tempo. Brabouci
Petra Novotného vytáhli staré dobré
Olympiky a Katapult, Hutu-tutu Libora
Herclíka přidali krom jiného i klasiku od
Beatles a hodinu před půlnocí se ujala
»slova« skupina Scream Emila Palivce,
která celé defilé krátce před jednou hodinou
i zakončila.
„Bylo to úžasné,“ komentoval
výstižně
celou akci jeden z diváků, Vojta Linhart.
„Chtěl bych, aby se to stalo tradicí,“ hodnotí
hudební pouť Petr Kočí. „Ale musí mi někdo
pomoci s organizací. Pro jednoho člověka je
to vážně velké sousto.“
Josef KOZÁK

I N Z ERU J T E S N ÁM I
ceny od 6 Kč/cm2, slevy za opakování
nase.noviny@zadnitreban.cz
Josef Kozák, tel. 724 429 104

ŠPORNY NA POUTI. Defilé místních
hudebních skupin nazvané Osovská hudební
pouť zahájila místní country skupina, která
si dala jméno Šporny.
Foto J. KOZÁK

K do hrá l na hude bní pout i
Šporny - Asi nejznám jší uskupení na
Osovsku a v okolí. Skupina začala hrát
jako duo otec a syn Plecitých v hospůdce
u kostela. Pak se přidal banjista Jiří Žalud
a Luboš Vaňata na bongo. Od podzimu
pravideln vystupují v restauraci U Káji
Maříka na Mníšku. A proč Šporny?
„Je to podle písničky Šporny rezavý,
kterou také hrajeme,“ říká Josef Plecitý.
Duo Háva - Jiří Hála a Luboš Vaňata
z Osova. Hrají hlavn vlastní písničky.
„Hrajeme už hrozn dlouho,“ říká autor
písniček Jiří Hála. „Ale vystupovat jsme
začali, až když se to Luboš pořádn naučil.
Už hraje dobře a ješt by m l začít zpívat.“
Lucie Míčková - host večera, vít zka
Porty 2005 v kategorii do 15 let. Zazpívala
p t písniček a pak rychle odjížd la do
Březové, kde hrála s kapelou na zábav .
Brabouci - „Brabouk je malé zvířátko a
hlavn přezdívka basáka Ivana,“ říká
vedoucí kapely Petr Novotný. „Všichni
jsme kdysi hrávali a teď se tak sehráváme.
Ješt rok cvičení a uvidíme co dál.“
Hutu-tutu - „Tohle je poslední verze naší
sešlosti, každý hrál s n jakou kapelou a
tak tu začíná vznikat jakýsi nový projekt.
A když bude zájem, bude i deska. Co je
Hutu-tutu? Název kapely a také známá
společenská hra,“ vysv tluje Libor Herclík,
kytarista a zp vák z Nových Dvorů.
Scream - „S bubeníkem Michalem
Charvátem jsme hrávali před 30 lety a tak
nás napadlo vrátit si mladí. V roce 2004
vzniklo spojení operního zp vu s metalem
nazvané »Symphonic creativ metal«
neboli Scream (anglicky vřískot) se
kterým jsme vystoupili i v klubu Vagón,“
přibližuje skupinu Emil Palivec.
(JoK)
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Osovští postoupili a kapitán složil funkci
„BYLO TO SPÍŠE ŠTĚSTÍ NEŽ HERNÍ UMĚNÍ,“ ŘÍKÁ KAPITÁN. „ALE JSME TAM A TO SE POČÍTÁ.“

Osov - Jedním z těch, kteří prorokovali
postup Osova do vyšší třídy byl kapitán
Petr Procházka. Co říká na splnění
svého snu?
Jsem spokojený. Před druhým týmem máme
náskok 10 bodů. Dnešní poslední zápas se
sice nepovedl, což je trošku smutné, ale na
pořadí v tabulce to nemá vliv.
Jakou zásluhu máte na postupu Vy
jako kapitán?
No já si myslím, že to bylo spíše štěstí než
herní umění. Ale jsme tam a to se počítá.
Oznámil jste ukončení funkce
kapitána. Proč?
V týmu je jedenáct hráčů. Myslím, že by měl
dostat šanci vést mužstvo zase někdo jiný.
Například někdo z mladých. Byla by to nyní
ve třetí třídě docela velká motivace.
A co plánujete ve třetí třídě?
No budeme se snažit udržet, samozřejmě.
Osov postupuje do skupiny Hořovicko. Podle
kapitána Procházky jsou zde lepší hřiště a
hrají zde mužstva, která jsou poblíž. (JoK)

Rychlé špunty ukončily
školní rok v mateřince
Osov - Školní rok končil v osovské
mateřské škole několika akcemi.
Ve středu 21. 6. uspořádala MŠ Osov výlet
do Mořského světa a na Petřín do bludiště.
Výletu se zúčastnilo 37 dětí a 11 maminek
jako doprovod. Výlet se vydařil a moc se
líbil. Týden na to, v úterý 27. 6., navštívili
mateřinku místní dobrovolní hasiči a
předvedli dětem hasičskou techniku. Děti si
mohly vyzkoušet, jak se například stříká
z proudnice. Vzhledem k velikému horku
bylo příjemné, že jsme se na závěr mohli
postříkat.
Další den, ve středu 28. 6. od 15. hodin,
proběhlo v MŠ Osov slavnostní rozloučení
dětí, které zahájí školní docházku. Za
základní školu byla přítomná paní učitelka
Jana Fialová a za OÚ Osov přišel starosta
Zdeněk Veverka. Rodiče vyslechli pásmo
písniček a básniček a na závěr děti dostaly
dárky a upomínkové listy. Ve čtvrtek
dopoledne se předškoláci rozloučili s MŠ a
ostatními dětmi. Pro všechny byl připraven
polárkový dort a dětský šampus.
(lk)

OSOVSKÝ TURNAJ ŽÁK . Foto
z finálového zápasu mezi Spartak TOS
Žebrák a SK Osov na turnaji žák
v Osově. Zleva Marek Kroc (Žebrák) a
ležící David Hejduk (Osov).
Foto R. KOČOVÁ

Osovští prvňáci navštívili jezdecký klub Luke ve Skřipli.

Foto ARCHIV

Děti se vydováděly na čtyřkolkách
Z VLKODLAKA SE VYKLUBAL PŘÍTULNÝ PES PANÍ ŠKOLNICE

Osov - Před koncem školního roku
připravily paní učitelky dětem
zajímavý a zábavný program.
Prvňáci se vydali na vycházku do
jezdeckého klubu Luke ve Skřipli. Majitelka
A. Blažková ochotně povozila děti na koních
a děti na oplátku donesly koníkům tvrdý
chléb a sladký cukřík jako odměnu.

Domácí žáci skončili druzí
Osov – V neděli 25. 6. proběhl na hřišti SK
Osov první turnaj žákovských mužstev.
Pozvání přijali fotbalisté Hostomic, Chlumce a
Žebráku.
Za velkého vedra předvedli hráči dobrou kopanou
a vítězem turnaje se stal Spartak TOS Žebrák.
Druhou příčku obsadil domácí SK Osov. Ocenění
za třetí místo si odvezli žáci z Hostomic a za
čtvrté SK Chlumec.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
hostomický Kačírek a nejlepší výkon v brance
předvedl Jandík ze Chlumce.
(rk)

Třeťáci se vydali na prohlídku dobříšského
zámku, kde se jim líbilo zrcadlo, které splní
jedno přání. Moc pěkná byla i prohlídka
francouzské zahrady, kde si děti zařádily
v přírodním bludišti.
Následovalo osvěžující koupání v bazénu
u Procházků, opékání buřtů a noční bojovka
Děti se vydaly po stopách strašidýlka
Bubáka splnit jeho úkoly. Cestou je vystrašil
vlkodlak, ze kterého se nakonec vyklubal
přítulný pes naší paní školnice - Sany. Večer
děti unavené zalezly do spacáků a při
poslechu pohádky na dobrou noc pomalu
usnuly.
Páťáci se rozloučili se školou jízdou na
čtyřkolkách, které zapůjčila půjčovna
U Bobeše ze Všeradic. Děti se na nich
pořádně vydováděly. První řidiči sice měli
trošičku problémy – někdo skončil ve
vysoké trávě, jiný v tújích, ale za chvíli už
všichni jezdili jako zkušení závodníci. (sk)
D.Červenková, E. Nádvorníková

Osovské prasátko není pečené prase
Osov - Na osovském bulodromu
proběhl první prázdninovou sobotu
otevřený turnaj v pétanque nazvaný
Osovské prasátko.
„Na turnaj nepřijel nikdo z okolních obcí,
ačkoli to slíbili. Dokonce nepřišli ani
všichni domácí, ať už z d vod pracovního
zaneprázdnění nebo kv li nemoci. Nakonec
se však sešlo 17 hráč
a tak jsme
rozlosovali 9 družstev, osm po dvou a
jedno po třech hráčích,“ říká hlavní
organizátor turnaje Alexander Klimeš
z Osovce.
Sám připravil tabulky, podle kterých
budou jednotlivá družstva hrát tak, aby
zvítězil opravdu ten nejlepší. Jenže několik
dn před turnajem se mu rozbil počítač,
kde měl vše uloženo, a tak se nakonec
v sobotu při losování dost improvizovalo.

Turnaj začal ráno v 10 hodin skončil po p l
páté odpoledne.
„Slavnostní sezení na závěr nebylo skoro
žádné, protože všichni chvátali na fotbal od
pěti hodin,“ pokračuje Klimeš. „První cena
byla pravé francouzské šampaňské, druhá
velká Bohemka a třetí malá Bohemka.
K tomu samozřejmě diplomy pro vítěze a
každému účastnický diplom. “
Hrálo se celý den nepřetržitě, k občerstvení
bylo pivo a grilované klobásy. Většina
hráč však čekala podle názvu turnaje
pečené prase.
„Prasátko je košonek neboli kulička, do
které se hráči koulema trefují. Proto se
turnaj jmenuje osovské prasátko. Všichni si
mysleli, že bude pečené prase, ale prdlajs,
ať se naučej francouzsky,“ končí
organizátor Alexander Klimeš.
(JoK)

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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Kadlecová lidi převáží už dvacátou sezonu
„NA OPRAVU PRAMICE I NÁKLADY SPOJENÉ S PROVOZEM SI MUSÍM VYDĚLAT,“ TVRDÍ RÁZNÁ ŽENA

Mokropsy – Dvacátou sezonu začala letos na Berounce v Mokropsech převoznice Věra Kadlecová.
V zimě sice šedesátiletá rodačka od vody tráví v Praze,
s prvními teplými dny ale
prchá na chatu do Mokropes.

Jinak tomu nebylo ani letos.
„Slavnostně jsme zahajovali
sezonu první květnový den,“
prozradila u svého houseboatu Kadlecová. Dvacátý rok
připomíná i dvacátá koruna,
kterou Kadlecová přišila na
šos svého talismanu, vodní-

„Nikdo mi nic nedá,“ říká
žena, jež prý kvůli milovanému řemeslu odmítla už několik celoročních zaměstnání.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Na zámek dorazil Pepin

Běleč - Koupací sezona je v
plném proudu, většina z nás
má na zahradě bazén, někdo
plave v Berounce. Najdou se
i tací, kteří se před žhnoucím
sluncem schovávají pod hladinou rybníka v Bělči. Ten je
majetkem nadšených přírodovědců, manželů Jana a
Jitky Hoškových.
Rybník vybudovali - vrátili
krajině po asi 500 letech,
kdy byl vysušen a přeměněn
na ornou půdu, hlavně kvůli
zvířatům, která jejich rodina
ctí a miluje. S nadšením sledují, jak se zvířátkům u rybníka daří, ale jen do doby,
než začne koupací sezona.
S návštěvníky rybníku mají
Hoškovi nedobré zkušenosti.
Za šest let, co rybník existuje, už přivykli na odpadky,
zpustošené okolí, partičky
motorkářů na burácejících
strojích či veselení ovíněných puberťáků u ztichlé
hladinou. Přesto dál nechávají rybník k užívání lidem a
žádají plavce, ať se při koupání chovají jako zvířata.
Helena PELIKÁNOVÁ

Buďte ohleduplní!
prosí Hoškovi

V MNÍŠKU SE KONALA VELKOLEPÁ SLAVNOST

Mníšek pod Brdy – Strýc
Pepin, Notičky, Třehusk,
Sestry Havelkovy, prvorepublikoví hasiči i četníci. Ti
všichni pokřtili zámek v
Mníšku pod Brdy, který se
uplynulou sobotu poprvé
otevřel veřejnosti.
Slavností zahájení začalo v
9.00 koncertem dětské lidové muziky z Řevnic. Po nich
nově zpřístupněné památce
»požehnali« místopředseda
senátu Edvard Outrata, europoslankyně Jana Hybášková,
senátor Jiří Oberfalzer a
další.
Mezitím se před zámek seřadily nablýskané historické
veterány. Na prohlídku třinácti komnat se první den
vydalo přes šest stovek lidí.
„Snažili jsme se, aby vybavení pokojů bylo co nejvěrnější. Už se nám ozvali lidé,
kteří tu před válkou sloužili,
že to tu poznávají,“ uvedl
kastelán Petr Digrin.

Na pořádek dohlíželi členové Četnické pátrací stanice.
V době volna si ale nenechali prohlídku zámku ujít.
„Mně se nejvíc líbila poslední komnata, někdejší hospodářská pracovna. Psací stroj,
aktovky, tužky, kalamáře se
mi líbily víc než obrazy a
brnění,“ řekl vrchní strážmistr František Soukup.
Bavili se i ostatní, jak při staropražských písničkách Třehusku, tak při módní přehlídce oděvů z třicátých let
ze sbírek Vlaďky Dobiášové.
Pak přišla na řadu scénka z
představení Postřižiny a velkolepý příjezd koňského spřežení s historickou stříkačkou a osovskými hasiči, které bravurně kočírovala Jana
Červená z Řevnic. Na závěr
programu vystoupily Sestry
Havelkovy.
Zámek je v létě otevřen denně kromě pondělí o 9 do 17
hodin.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Převoznice Věra Kadlecová.

Foto NN M. FRÝDL

ka Bubly. „Slavím každý
rok,“ usmívá se žena, která s
převoznictvím začala po boku svého otce na Císařské
louce v Praze.
U Berounky nabízí své služby vždy v pátek, sobotu a
neděli. O prázdninách ale
funguje i ve všední dny. Z
jednoho břehu na druhý vozí
rekreanty, cyklisty a turisty
vždy po půl hodině. „Když
je jich ale víc, klidně se otočím víckrát,“ prozrazuje. I

když jí řeka napáchala už
mnoho škod, stále jí kamarádsky říká Berča. „Odpouštím jí,“ usmívá se Kadlecová
a zapaluje si cigaretu.
„Letos, když na jaře přišla
povodeň, odnesla mi řetěz,“
krčí rameny. Ničivější záplavy v roce 2002 s sebou vzaly
její chatku. Tak si k Berounce přivezla houseboat.
Na opravu pramice a náklady spojené s provozem přívozu si musí vydělat sama.
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Černošičtí se bili v Budyni nad Ohří

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY HISTORICKÉHO A SCÉNICKÉHO ŠERMU SE ZÚČASTNILA VELKÁ VÝPRAVA OD BEROUNKY
Černošice, Budyně - Desátého ročníku celostátní soutěžní přehlídky
historického a scénického šermu se
na konci června v Budyni nad Ohří
zúčastnily i tři skupiny z Černošic.
V pátek 23. 6. dorazila do Budyně
třicetičlenná výprava z Černošic. Následujícího dne zde dámy ze skupiny
Reginleif a pánové ze skupiny Alo-

mušketýrů vyneslo Černošickým v
celkovém pořadí druhé místo v těsném závěsu za brněnskými profesionály. Za zbrusu nové samostatné vystoupení nazvané Doteky zla pak získaly holky z Reginleif místo čtvrté.
Opravdovým překvapením pro porotu i pro diváky bylo třetí soutěžní vystoupení Černošických, nejmladších

Jejich krátká scénka na téma šermířské školy jim vynesla 6. místo v celkovém pořadí, tedy ve středu soutěžících skupin.
Co šermířské skupiny Reginleif a
Alotrium čeká v létě?

Ve dnech 8. a 9. července se zúčastní
jedné z největších historických akcí
sezony nazvané Urození rváči na
Rýzemberku. Od 5. do 12. srpna pak
budou k vidění na zámku Ploskovice
u Litoměřic.
Josef KUTÍLEK

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

SLAVNOSTI
TRUBAČŮ
Vystoupení nejmladších černošických šermířů v Budyni nad Ohří bylo pro
porotu i diváky velkým překvapením.
Foto Josef KUTÍLEK
trium měli v tvrdé konkurenci deseti
špičkových souborů z celé České republiky předvést své umění na akci
nazvané Budyňská koruna.
První společné vystoupení skupin
Alotrium a Reginleif na téma Tří

členů skupiny Alotrium (Seba Hlůže,
Petr Bindics, Jirka Milata a Honza
Sitař ). Kluci, pro něž to byla jejich
vůbec první velká akce, se nenechali
rozhodit konkurencí profesionálů,
téměř tisícovkou diváků, ani vedrem.

* pozounéři * dobová hudba * šermíři
* příjezd císaře Karla IV. * Štěpán Rak
***
* soutěž o nejlepšího zpěváka písně Hlásná
Třebaň je krásná (přihlášky do soutěže OÚ Hl. Třebaň,
Ilona Gartová - 311 681 787) * telemost Hlásná
Třebaň - South Hampton s Ivanem Mládkem
* Kapičky * Tango band * Třehusk
* pivo * víno * medovina * klobásy * koláče...

Hlásná Třebaň náves
sobota 29. 7., 15.00 hodin
Akce se koná pod záštitou poslance Jana Schwippela.

Slevy krásných nových kol!
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U jezu zněly latinskoamerické rytmy

PLÁŽ POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM V MOKROPSÍCH SE PROTANČILA DO PLNÉ LETNÍ SEZONY
Mokropsy - V rytmu latinskoamerických písní
kapely Los Amigos de la Cuba se městská pláž
pod mokropeským jezem v Černošicích protancovala 1. července do plné letní sezóny.
Po třech deštivých a studených dnech se sobotní
nebe vyčistilo a přilákalo desítky fanoušků skvělé
muziky. Ale nejen muziky, ke slovu se dostal i
sport. Oficiální zahájení sezóny totiž ozdobil i po

celý den se konající turnaj v plážovém volejbalu
tříčlenných družstev.
Černošická pláž slouží milovníkům koupání a
opalování druhý rok. Slunečné počasí letošního
léta sem denně přivádí desítky dětí i dospělých.

Pláž je vybavena opalovacími platy a toaletou, k
dispozici je kamenný gril s lavičkami. Sousedství
skateparku a hřiště na plážový volejbal přidávají k
nabídce koupání a opalování i nabídku sportovního vyžití.
Stanislav JANOVSKÝ

Řevničtí v Brdech vozili
zájemce na transportéru
Řevnice, Strašice - Na Dnu pozemního vojska
Bahna 2006, kterého se 24. 6. nad Strašicemi u
Rokycan zúčastnilo na 50 000 diváků, nechyběli ani řevničtí záchranáři.
„Byli jsme tu s naším speciálně upraveným obrněným transportérem, jímž jsme vozili zájemce,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček.
Během 17. ročníku Bahen, která jsou už tradiční
armádní přehlídkou, se představily nové obrněné
transportéry Pandur II a stíhačky Jas-93 Grippen,
které jsou ve výbavě České armády.
Na akci se do Brd přijeli podívat také vojáci ze
zahraničí - Britové s tankem Challenger 2, Němci
s Leopardem 2 a Slováci s obrněným vozem
Aligátor.
(šm)

Z našeho kraje
* Registrované partnerství uzavřeli 3. 7. na nádvoří hradu Karlštejna místní obyvatelé - populární zpěvák Pavel Vítek a známý producent Janis Sidovský. V bohatém programu se vystřídalo mnoho hvězd showbyznysu, šťastnému páru z korby
předválečného náklaďáčku Řevničana Tomáše
Svobody vyhrávala také poberounská hudební
skupina Třehusk.
(mif)
* Velká obecní slavnost se koná 5. 7. odpoledne
na fotbalovém hřišti v Hýskově. Její součástí bude
soutěž hasičů o Putovní pohár obecního úřadu,
vystoupení Spolku evropských bojových umění,
mušketýrů či trawesti show. Zazpívá Michaela
Linková, zahraje kapela Třehusk.
(mif)
Asi pětadvacetiletý muž vyšší postavy přepadl v
Tetíně 10. 6. večer osmapadesátiletou ženu. Zprvu jí neurvale nabízel sex, a poté když ho odmítla, strčil do ní až upadla, a z krku jí násilím utrhal
zlaté řetízky. Hned poté otrapa utekl. Paní utrpěla
šok, při napadení pak odřeniny a přišla o cennosti v hodnotě 12 500 korun. Po muži se pátrá. (šm)
* Další přepadení se odehrálo na konci června v
Loděnici. Po čtvrté ranní u místního mladíka
údajně zastavilo auto a z něj vystoupili dva muži,
kteří ho inzultovali. Jeden mu chytil ruca a držel
je za zády, druhý mu odcizil mobil. Poté lotři naskočili do vozu Škoda 120 či 105 hnědé barvy a
odjeli. Policie žádá o pomoc občany, kteří by viděli tento vůz poškozený na bocích a kapotě a u
něj muže - ve věku 25 až 30 let hnědých vlasů,
aby podali informaci na linku 158.
(šm)
* Miloslav Frýdl mladší se narodil 27. června
2006 ráno v hořovické porodnici. Všechno nej do
života přejí a gratulace mamince Petře a otci Miloslavovi, šéfredaktorovi Našich novin posílá redakční rada NN a
Josef KOZÁK

NA PLÁŽI JE ŽIVO. Pláž pod mokropeským jezem v horkých letních dnech navštěvují desítky zájemců
o koupání, opalování či letní sportování.
Foto Stanislav JANOVSKÝ

Na Ostrově brzy vyroste nová pláž
ZADNOTŘEBAŇSKÝ KEMP HLÁSÍ: LETNÍ SEZONA JE V PLNÉM PROUDU

Zadní Třebaň - Jako každé léto ožil také letos
kemp na zadnotřebaňském Ostrově. I když sezonu zde zahájili už o Velikonocích, větší zájem
o ubytování začal být koncem května. V nynějších horkých dnech je na Ostrově téměř plno.
„Chatky máme obsazené a zamluvené už skoro na
celé prázdniny. V květnu a červnu tu byli hlavně
školáci na výletech,“ řekl správce kempu Jaroslav
Žižlavský. Teď přijíždějí spíš rodiny s dětmi nebo
různé party na týdenní pobyty, mezi nimi vodáci a
cyklisté. Pro ty, kteří mají radši stany, byla nově
upravena louka vedle chatek u řeky, takže se tam
teď vejde víc návštěvníků. A pro milovníky koupání bude brzy připravena k používání nová pláž
pod jezem, kde roste místo křoví nová tráva.
„Jsme spokojeni, lidí je tady víc než vloni,“ říká
Žižlavský. I když to není tak dávno, co lidem do
chatek půjčoval přímotopy, aby jim nebyla zima.
V kempu je k dispozici 76 lůžek v chatkách, většinou dvoulůžkových bez sociálního zařízení,
místo až pro 80 stanů a karavanů, budova umývárny s WC, umístěná nedaleko chatek. Můžete si

Pošta má novou otevírací dobu
VE TŘEBAŇSKÉM SPOLEČENSKÉM DOMĚ SE KONÁ PŘEDNÁŠKA O TOSKÁNSKU

Začnu informací o nové otevírací době zadnotřebaňské pošty platné od 1. července 2006:
Po 8 - 11
15 – 17.15
Út 8 – 11
zavřeno
St 8 – 11 15 – 17.15
Čt 8 – 11
13 – 15
Pá 8 – 11
13 – 15
Co se týče zřízení zastávek Nad Soutokem – v nejbližších dnech obdržíme cenové nabídky. Stavba
je povolena. Výstavba chodníku K Vatinám - zde
se čeká na stanovisko ČD spravujících trať Zadní
Třebaň - Lochovice, následně budeme vyřizovat
rozhodnutí o umístění stavby. Na tuto akci nám

byla přiznána dotace ve výši 125 000 Kč, které
obdržíme po předložení územního rozhodnutí.
V současné době jsme v kontaktu se starostou obce Svinaře - poku vše dobře dopadne, mohli bychom se stát odběrateli jejich pitné vody a není
vyloučena an i alternativa likvidace odpadních
vod. Spojení dvou obcí by mělo i větší šanci na
dotace.
Další povídání s diapozotivy - tentokrát o Toskánsku - se koná ve Společenském domě 13. 7.od
20.00 hodin. Přednášet bude Třebaňan p. Kříž,
který tuto zemi navštívil. Přeji hezkou dovolenou!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

zde zahrát nohejbal na antukovém hřišti, zajít si
do hospody na oběd, zarybařit nebo se vykoupat v
Berounce. I ceny jsou příjemné. Za dvoulůžkovou
chatku se platí 220 korun na noc, za auto či karavan 40 korun, za velký stan 60 korun, za osobu
starší 15 let 35 korun a třeba za psa 30 korun.
Lucie PALIČKOVÁ

V Ořechu bylo otevřeno
unikátní Lanové centrum
Ořech - Chcete si vyzkoušet, jak se pohybují
námořníci v ráhnoví? V tom případě si naplánujte výlet do nově otevřeného Lanového centra v Ořechu.
V Lanovém centru se můžete pohybovat bezpečně na laně ve výšce 6 až 12 metrů. Najdete tu také
18 vysokých překážek a lezeckou stěnu s devíti
cestami různé obtížnosti a výškou 10 metrů. Pro
začátečníky nebo méně odvážné je připravena pirátská loď s překážkami ve výšce 50 centimetrů.
Lanové centrum Ořech je pro veřejnost otevřeno
v červenci a srpnu denně od 10.00 do 18.00. Zvláštní programy jsou připraveny pro předem objednané skupiny ze škol, turistické oddíly, hasiče
aj.
Pavel BLAŽENÍN

Zadnotřebaňské nádraží
dostane novou omítku
Zadní Třebaň - Nová, světle žlutá fasáda zdobí
už dva týdny některé budovy zadnotřebaňského nádraží. Zatím je hotová pouze část z plánovaného venkovního nátěru.
„Vše záleží na financích. Vždy koupíme barvu,
natřeme jeden dům a pak čekáme, až budou peníze na další,“ řekl zdejší výpravčí Jan Bek. Do
konce letošního roku by snad mohlo být hotové
nádraží celé, v budoucnu jsou v plánu také opravy podhledů.
(lup)
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Abedi Pelé? Legenda a milý společník
CESTOVATELSKÝ DENÍK REDAKTORA MLADÉ FRONTY DNES JANA PALIČKY PSANÝ PRO NN - 5)

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)
Fotbalový kouzelník Abedi Pelé je jedním ze tří
nejslavnějších Afričanů v historii. Po dvaceti letech v Evropě se vrátil domů do Accry, založil si
vlastní klub, podniká a je žijící legendou Ghany. V
krásné budově s růžovou omítkou v oblasti Legon
pronajímá kanceláře a v 5. patře má kancelář klub
Nania. Prezident a trenér v jedné osobě ještě spí.
Je 10 ráno. Posílám mu přes sekretáře vizitku a
čekám. V poledne šéf vzkazuje, ať prý vstoupím.
Ze studeného muže, který s Olympique Marseille
před 13 lety vyhrál Ligu mistrů, je milý společník.
S nohama na stole vypráví, jak v dětství běhal za
míčem bos, protože měl chudé rodiče, jak začala
jeho kariéra, jak byl uctívaný v Evropě, jak se mu
narodily čtyři děti a proč se vrátil domů. „Jsem
Ghaně hodně dlužen,“ říká.
Po týdnu v Ghaně si začínám zvykat na to, že v
černé zemi v Guinejském zálivu mezi Togem a
Pobřežím slonoviny není nic nemožné. Když má
člověk peníze, štěstí a nechová se nadřazeně, plní
se mu sny.
Den osmý
Poslední den, v devět večer letím domů. Ještě
bych chtěl vyzkoušet Atlantský oceán. Po týdnu
na cestách se cítím usmažený, propečený a zpocený. Tro-tro mě veze na křižovatku za metropoli
Accru a dál k pobřeží už musím taxíkem do vesničky Kokrobitei. Taxík vypadá nepojízdný, ale
jede. Chybějí mu jedny dveře, interiér je ještě víc
rozsekaný než pobouchaná karosérie. Atlantik šumí, k pláži se valí dvoumetrové vlny a rybáři se
chystají na moře. Nádherné plavání, idylka po
týdenních trampotách.
U krámků s náramky stojí chýše s nápisem Massage. Masážní salón. Slyšel jsem, že tam masíruje
Češka. No, Češka. Jmenuje se Jiřina, ale je mulatka. Narodila se 9 měsíců po válce, jejím otcem byl
americký voják, matka ji dala k adopci. Prožila
hořké dětství, spolužáci ji šikanovali, na Česko
zanevřela. Ani se jí nechce vzpomínat. „Můj život

Foto Jan PALIČKA

V Ghaně se na hlavě nosí opravdu cokoliv.
je bůh. Bůh je spasitel,“ říká anglicky. Česky se jí
mluvit nechce. Brzy se vdala za Ghance, odjela s
ním do Afriky a už přes 35 let v Česku nebyla.
Já mám jiný pocit: už už bych chtěl být v letadle.
Přeřídit si hodinky o dvě hodiny dopředu na český
čas, dát si vychlazenou plzeň a místo prašných
cest se dívat na zelenou stráň nad Berounkou.

Ghana je zvláštní. Bez ustání telefonuje, modlí se,
hraje fotbal, cestuje, prodává a kupuje, smlouvá o
cenách, žije v bídě, ale nestěžuje si. Pětadevadesát
procent obyvatel přitom nevydělává ani 100 dolarů měsíčně. Je to jiný svět. Byla to zajímavá zkušenost, ale jsem rád, že jsem doma.
(Konec)
Jan PALIČKA

Na fronty si musíte zvyknout, ve Francii jsou všude!
OD SPOLUPRACOVNICE NAŠICH NOVIN V HLAVNÍM MĚSTĚ FRANCIE LUDMILY HŮLOVÉ - 4)

Paříž - Na několikaměsíční
stáž do Francie odcestovala Ludmila HŮLOVÁ z Letů. Pro čtenáře Našich novin zaznamenává své zážitky a postřehy.
(mif)
V sobotu 20. května se ve
Francii a v dalších třiceti evropských zemích včetně
Česka konala Muzejní noc.
V nočních hodinách bylo
otevřeno přes 1700 muzeí a
jiných kulturních institucí.
Ve Francii se zúčastnilo přes
milion návštěvníků - nejen z
důvodu bezplatného vstupu
do muzeí, ale hlavně díky
bohatému programu. Trvalo
dlouho, než jsme se probrali
seznamem pařížských muzeí, jež lákala návštěvníky
videoprojekcemi, čtením z
knih, koncerty, rauty či hrami pro děti. Vzhledem k časovému omezení – muzejní
noc trvá od 20.00 do 1.00 –
jsme si vybrali dvě instituce.
První na seznamu bylo Muzeum módy, které nás nalákalo na módní přehlídku. Paříž a móda – to prostě patří k
sobě. Na místě nás uvítala
obrovská fronta. Ve Francii
si musí člověk na fronty zvyknout, jsou prostě všude. Li-

O muzejní noci jsme se vyrazili podívat na moderní i historické modely do Muzea módy...
Foto Ludmila HŮLOVÁ
dé se drali do budovy, před- a kultuře. Hlídači drželi rozbíhali, až jsem musela ně- běsněný dav těly a násilím
kterým dát přednášku o etice zavírali těžká vrata, když byl

dav zvlášť neukázněný. Konečně se nám podařilo
vplout dovnitř; otevřel se
před námi amfiteátr se sloupovým ambitem. Uprostřed
svítil modrý koberec, na kterém se v každou celou hodinu odehrávalo módní defilé.
Zazněla hudba a modelky
vyrazily ve starodávných
modelech s korzety, honzíky
a vlečkami. Následovaly
moderní šaty včetně upnutých kalhotových modelů
hadicového typu - některé
modelky by spíš než na přehlídku měly zavítat do léčebny pro anorektičky. Následovaly extravagantní modely, v
nichž se zřejmě nedalo moc
chodit, protože dívky ani nesestoupily ze schodů. Na
konci defilé byli muži.
Zaznělo slovo na závěr od
hlavní organizátorky, jež ovšem nebyla vybavena mikrofonem, a tak se k nám nepochybně hluboká myšlenka
nedonesla. Zaburácel potlesk a dav se přemístil do
interiéru muzea. Stálá expozice sestává z popisu vývoje
módy, šatů od slavných návrhářů, střevíců, záběrů z
přehlídek a fotobrožur.

Z Muzea módy jsme zamířili do Institutu arabského světa. Spojení moderních materiálů s prvky tradiční arabské
architektury navrhl architekt
Jean Nouvel. Výsledkem je
velkolepá moderní budova s
bílou mramorovou věží, jež
asociuje minaret mešity. Jižní strana budovy se skládá z
1600 panelů z high-tech kovů. Každý panel je složen z
21 elektronicky ovládaných
clon, které se uzavírají a otevírají podle intenzity dopadu
slunečních paprsků.
Paříž ze střechy
O půlnoci jsme vstoupili do
dveří budovy. Vyjeli jsme
výtahem na terasu s panoramatickým výhledem na Paříž a zahájili prohlídku. Procházeli jsme mezi islámskými předměty z období 9. až
19. století a nechali na sebe
dýchat arabskou kulturu.
Zhlédli jsme skleněné výrobky, keramiku, knihy, listy
z koránu, sochy, náhrobní
kameny, koberce a ceněnou
sbírku hvězdářských atrolábů. V jednu hodinu Muzejní
noc vypršela. (Pokračování)
Ludmila HŮLOVÁ
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Kynologové pořádají mezinárodní závod
LETOVSKÝ PSÍ CVIČÁK OFICIÁLNĚ VYHLÁSIL PRÁZDNINY - DALŠÍ SRAZ SE KONÁ AŽ V ZÁŘÍ
Lety - Závod s mezinárodní účastí
pořádají v polovině prázdnin letovští kynologové.
Závod nejvyšší kategorie podle mezinárodního řádu se bude konat první srpnový víkend, tedy v sobotu 5. a
v neděli 6. srpna na hřišti letovského
fotbalového klubu.
Na páteční podvečer je naplánován
oficiální trénink závodníků, po němž
budou vylosována startovní čísla.
V sobotu od rána až do pozdního odpoledne a v neděli dopoledne budou
na hřišti předvádět závodníci svoje
výkony v jednotlivých disciplínách
vždy po šesti za sebou v poslušnosti
a poté v obraně. Pachové práce budou vypracovávány na pastvinách
nedaleko Tetína. Divácky nejatraktivnější disciplínou by měly být bezesporu obrany.
Na hřišti bude samozřejmě k dispozici občerstvení i stánky s kynologickými potřebami, granulovanými
krmivy a upomínkovými předměty.
V sobotu večer bude pořádán pro závodníky a partnery závodu malý raut
s hudbou. V neděli po poledni, po
skončení soutěžních disciplín, se
koná doprovodný program, než budou spočítány výsleky závodu. Následuje slavnostní vyhlášení a předání cen pro nejlepší účastníky závodu.
Nad závodem převzal patronát starosta Letů Jiří Hudeček.
Zveme milovníky pejsků z blízkého
i dalekého okolí a nejen je. Přijeďte
se podívat, bude to stát za to!
Nyní jsou na letovském cvičáku

vydováděla. Na cvičáku se opět sejdeme první neděli po prázdninách,
tedy 3. září v obvyklý čas - pro malá
štěňátka od 14.00, pro pubertální psí
výrostky od 15.00 hodin.
Přes prázdniny můžete trénovat sami
se svými pejsky to, co jste se u nás
dozvěděli a naučili. To bude v září
chvály, jak jste všichni šikovní!
Máte-li chuť, přijďte se podívat první
srpnový víkend na závod Cacir Lety
2006. Informace a podrobnosti o
tom, co se týká našeho klubu najdete na webové stránce: www.obeclety.cz/kklety. Alena VANŽUROVÁ

Dobřichovičtí borci
doma skončili osmí

Na letovském cvičáku jsou nyní prázdniny, ale zdejší kynologové se už těší
na srpnové mezinárodní závody.
Foto Alena VANŽUROVÁ
prázdniny. Poslední lekce socializa- neděli 2. července. Velká vedra stejce a výchovy pro štěňata se konala v ně nedovolují štěňátkům, aby se

Přijďte si zařádit při muzice!
zve cvičitelka aerobiku

Řevnice, Černošice - Hodiny posilovacího aerobiku řevnický Sokol pořádá i o prázdninách
- každý čtvrtek od 20.00 hodin.
„Všechny zájemkyně o čtvrteční »endorfinovou
sprchu« můžu uklidnit: budeme se »sprchovat« i
v létě,“ řekla Michaela Šmerglová, jež hodiny vede. „Ke cvičení s gymbally, posilovacími gumami, činkami i kroužky zvu ženy i muže. Těším se
na ty, kdo mají chuť si trochu při muzice zařádit,“
uzavřela. Hodiny se konají v tělocvičně Sokola.
Aerobic se cvičí také v Černošicích. Každé úterý
počínaje 18. 7. si od 20.00 můžete protáhnout tělo
v sále Městského kulturního střediska na Vráži.
Hodiny vede Dana Krobová. Informace na tel.:
605 953 378.
(šm), Pavel BLAŽENÍN

Štěpán Junek si Dřevěnice užíval
ŘEVNIČTÍ ŽÁCI VYBOJOVALI NA PRESTIŽNÍM VOLEJBALOVÉM TURNAJI 5. MÍSTO
Řevnice, Dřevěnice - V polovině června se konala třetí Volejbalová Dřevěnice žactva. Zúčastnilo se jí sedmnáct družstev chlapců a dvacet
dva družstev dívek. Zastoupení tu měly také
Řevnice.
V turnaji pravidelně a povinně startují Krajská
centra mládeže – výběry krajů, což přispívá k vysoké úrovni. Tým Řevnic akci absolvovali s pouhými šesti hráči – Barvíř, Fučík, Junek, Randák,
Rakovič, V. Štemberg; Kubát startoval va Výběru
Prahy A. Ve čtyřčlenné základní skupimě jsme
hned v úvodním zápase prohráli 1:2 s družstvem
Slavia Hradec Králové A, poté porazili 2:1 Výběr
Prahy B a 2:0 Tanvald. Situace se trochu zamotala, když družstvo Prahy porazilo Hradec Králové

Ušlapto vyhrál Dan Matoušek
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ TURISTÉ VYRAZILI NA KOLECH SMĚR KŘIVOKLÁTSKO

Zadní Třebaň, Višňová - Jedenáctý ročník cyklistického závodu Ušlapto, který pořádá zadnotřebaňský Klub českých turistů, se konal poslední červnový víkend.
„Je vedro dodržujte pitný režim!“ velel ředitel závodu Lubomír Schneider na startu v Zadní Třebani, odkud se účastníci s mapami vydali směr Višňová. Na ta slova odjela zdravotnice výpravy Alena Frydrichová do nemocnice v Hořovicích, kde ji
ošetřili naštípnutý a silně promodralý prst. Údajně
šlo o zkoušku pohotovosti zdravotních zařízení.
Trasa, kterou připravil velitel turistů Robert Neubauer a jeho zástupce Jan Zavadil, vedla kopcovitějším terénem. Do cíle sobotní cesty absolvovalo
36 jezdců přes 60,5 kilometru, zpět v neděli pak
jeli 64 km. K cyklistům se přidalo dalších devětadvacet motorizovaných účastníků.
„Při sobotní večerní zábavě se vypilo sedmadvacet litrů piva, snědlo jedenáct kilo krkovice a kilo
kuřecího masa,“ shrnul Schneider. Dodal, že během obou horkých dnů vypili jezdci jen litr a půl

Dobřichovice - Na dobřichovických, nově zrekonstruovaných
kurtech se o posledním červnovém víkendu opět po roce konalo
jedno z kol antukové ligy
ve volejbale.
Turnaje se zúčastnilo se dvanáct
družstev sestavených převážně z
prvoligových hráčů.
Dobřichovický celek, který si pro
tento turnaj dal název Všenory 196
(což je adresa jejich maskota, jenž
zde opékal výborné klobásy),
skončil na osmém místě. Vyhráli
Čtveráci před Humry a Pepíky.
Finále antukové ligy se uskuteční
první srpnovou sobotu a neděli
v Dřevěnicích.
Martina KÁLALOVÁ

rumu, zato v nich zmizelo jednačtyřicet litrů perlivé vody.
Ve Višňové, kde se nocovalo si »ušlapťáci« připravili přijemný večer s muzikou a koupání. To v
cíli hodnotili pozitivně hlavně hosté výletu.
„Trasa byla báječná, vedla krásnou přírodou,“
chválila Hana Tučková, která získala diplom za
druhé místo. O příčku výš se postavil Dan Matoušek, bronz si ze závodu odnesla Jarka Zavadilová.
Uděleny byly i další ceny: pro veterány, na kterou
si již zvykli manželé Novotní z Hořovic, a za
výkon, která letos putovala do rukou juniorů - Petra Hejlka a Dana Neubauera. Mimořádné ocenění
si vysloužil Miroslav Štíbr z Hlásné Třebaně: za
statečnost. Stal se totiž cestou majitelem největšího počtu cyklodefektů, přesto psychicky vydržel.
Po vyhlášení výsledků následovalo občerstvení ve
Společenském domě. „Hovězí gulášek s knedlíkem chutnal jako vánek. S ním jsem si konečně tu
cyklistiku užil,“ řekl na závěr ředitel akce Schneider.
Michaela ŠMERGLOVÁ

2:1. Chvíli to vypadalo, že postupujeme z prvního
místa. Po spočítání podílu uhraných míčů jsme se
ale dozvěděli, že jsme o jeden míč skončili ve
skupině na druhém místě, což znamenalo postup
do skupiny o 5. - 8.místo.
V sobotu jsme odehráli jedno utkání z této skupiny s družstvem ze Semil, které jsme porazili 2:0.
V neděli nás čekal Český Krumlov a Výběr královéhradeckého kraje B. Oba jsme jednoznačně porazili 2:0 a skončili v turnaji na 5. místě. Prvenství
vybojoval celek KCM Středočeského kraje, druhá
skončila Slavia H.Králové A, třetí byl Liberec a
čtvrtý Výběr Prahy A, který byl po zranění hlavní
opory Davida Kubáta už jen poloviční.
Všichni kluci podali dobrý výkon v rámci svých
možností, výborně zahrál Štěpán Junek, pro kterého to byl poslední turnaj v této věkové kategorii
a díky svým hráčským kvalitám si to opravdu užíval.
Michaela ŠÁDKOVÁ
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Malí házenkáři jsou desátí v republice!
ŘEVNIČTÍ BORCI SI Z POHÁROVÉHO TURNAJE V PŘÍCHOVICÍCH PŘIVEZLI »BRAMBOROVÉ« MEDAILE

Řevnice, Příchovice - Náročný turnaj v Příchovicích odehrál žákovský tým řevnických házenkářů.
Jak jsem zmínil v minulém čísle NN,
žádný úspěch se od mladíků nečekal,
proto se dá říci, že čtvrté místo (tedy

V závěru turnaje si to
rozdala áčka s béčky

Řevnice - Jedenapadesátý ročník
školního turnaje v házené je už
minulostí.
Ve čtvrtek 29. 6. dostala řevnická
škola ředitelské volno, aby si vítězové mohli vyzvednout ceny. Navrhl
jsem žákům sehrání výběrových zápasů tříd A proti B. Holky tříd B
dlouho vedly, ale nakonec prohrály
5:6. Utkání kluků bylo vyrovnané,
jen chvíli úřadoval čtvrťák Michal
Jelínek (A) a sázel jeden gól za druhým. Poločas vyhrálo áčko 9:5. Ve
2. půli polevilo, ale i tak se nakonec
radovalo z vítězství 13:10.
Po skončení utkání následoval déšť
bonbonů a vyhlášení výsledků. Tři
polárkové dorty a putovní poháry
získala děvčata ze třetí třídy a kluci
ze čtvrté. Vyšší stupeň se k zápasu
nedostavil. Ceny do turnaje darovaly i Naše noviny, a tak jsem mohl
potěšit několik jedinců, kteří si s míčem poradili nejlépe. Oceněni byli:
David Kučera, Lucie Smrčková, Daniel Veselý, Monika Matoušková,
Filip Novák, Bára Novotná, Aneta
Částková, Marta Kadeřábková.
Petr HOLÝ

Čtvrté místo vybojovalo na turnaji v plzeňských Příchovicích žákovské družstvo řevnickcýh házenkářů. Nechybělo
mnoho a kluci stáli na stupních vítězů.
Foto Renata NAJMANOVÁ-ČERMÁKOVÁ
desáté v Česku) je značným úspěchem. A to nám chyběl ten nejlepší!
Výsledky:
Řevnice - Příchovice 19:9
Branky: Jelínek 6, Šťastný 2, Štech
Řevnice - Dobruška 12:10
Branky: Jelínek 5, Šťastný 2, Štech 5
Řevnice - Albrechtičky 3:18
Branky: Jelínek 1, Šťastný 2

Řevnice - Brno 7:20
Branky: Jelínek 4, Šťastný 2, Štech
Řevnice - Hejnice 11:5
Branky: Jelínek 9, Šťastný 1, Štech
Věřil jsem, že porazíme i Brno, ale
úmorné vedro nám vzalo síly. Kluci
ovšem uspěli na jednotlivých postech. Ze sedmi hodnocených brankářů byl Olda Dudek třetím nejlepším.

Jarda Najman z devíti hodnocených
obránců dokonce druhý, když mu
chyběl bod k prvenství. Turnaj vyhráli mladíci z domácích Příchovic,
druhé místo si odvezli Moraváci do
Albrechtiček, třetí bylo Brno.
Kluci nezklamali, škoda že nemají
fyzickou přípravu, jež by jim dovolila vydržet větší zátěž. Petr HOLÝ

Řevničtí fotbalisté dokázali nemožné, udrželi se v »kraji«
HROZBA SESTUPU SE AŽ DO KONCE MISTROVSKÉ SOUTĚŽE VZNÁŠELA I NAD BORCI TŘEBAŇSKÉHO OSTROVANU
Zadní Třebaň, Řevnice - Jak si v
právě skončeném mistrovském
ročníku 2005/06 vedli fotbalisté
Zadní Třebaně a Řevnic?
Fotbalisté Ostrovanu Zadní Třebaň
A obsadili v okresním přeboru 9.
místo (32. bodů, 8 vítězství, 8 remíz,
10 porážek, skóre 53:47) a prakticky
až do závěru jarních bojů se nad nimi
vznášela hrozba sestupu. Proč? Protože v sérii tří utkání za sebou na domácím hřišti získali pouhý bod. Naštěstí pak přišla nečekaná a jasná výhra 3:0 v Neumětelích a tým se dostal z nejhoršího. Výkony mužstva
poznamenal úzký kádr, mnohokrát
museli vypomáhat starší hráči z béč-

ka, kteří naštěstí v několika zápasech
(Tlustice, Karlštejn) ukázali, že fotbal hrát nezapomněli. S výraznou
změnou kádru se do podzimní části
nepočítá. Častěji by se ale v sestavě
měl objevovat mladý ütočník Jan
Hruška, který podával v béčku kvalitní výkony a několikrát za první
tým již nastoupil. Nejlepším střelcem jara byl Bacílek, který se trefil
7x, za ním je Kozák se šesti zásahy.
Třebaňská záloha splnila svůj úkol a
ve III. třídě se zachránila. V tabulce
jí patří 10. místo (28 bodů, 8 vítězství, 4 remízy, 14 proher) při skóre
53:68. Je třeba zdůraznit, že zachránit soutěž by se jen těžko podařilo

bez pomoci hráčů A - týmu (Soukup, Bacílek, Cieciura), kteří pravidelně za béčko nastupovali a odehráli mnohdy dvě mistrovská utkání
za víkend. Nejlépe stříleli Hruška (7
gólů) a Bacílek (4).
Kdo by si vsadil na Řevnice?
To, co se zdálo začátkem jara nemožné se nakonec stalo skutkem.
Řevničtí borci se ve své druhé sezoně v krajské I. A třídě nakonec v soutěži udrželi, i když by na ně po podzimu málokdo vsadil. Přišly však
povedené zápasy (v Novém Kníně,
doma s vedoucí Jesenicí) a najednou
bylo všechno jinak. Řevnice obsadily lichotivé 10. místo (29. bodů, 9
vítězství, 2 remíz, 13 porážek, skóre
35:43). Nejlépe stříleli Lerch a Jůna
(po 4), Jindra, Nosek a Šimek (po 2).

Tým měl často problémy se sestavou, několikrát museli nastoupit dorostenci nebo hráči, kteří na takové
ürovni již dlouho či vůbec nehráli.
Ve stopách borců z áčka šli fotbalisté
řevnické zálohy. I jim se jaro povedlo. Ve IV. třídě obsadili 9. místo (22
bodů, 6 vítězství, 4 prohry, 12 porážek, skóre 37:43) a nebýt katastrofálního podzimu, mohli myslet na podstatně vyšší příčky. Jiří PETŘÍŠ

Liteň nestačila na Újezd
Vysoký Újezd – Liteň 3:1 (0:0)
Branka: Jirkal
K dohrávce 14. kola nastoupili liteňští
fotbalisté v deseti. V 1. půli se soupeřem dokázali držet krok, ale v druhé
už ne. Sezonu zakončil liteňský tým
na 8. místě.
Ondřej JAHELKA

Naše noviny - sedmnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.

Letovská fotbalová přípravka prožívá úspěšné období. V mistrovské soutěži
skončila na 2. místě se skóre 162:9. - 17 zápasů jsme udrželi čisté konto. Ze
tří turnajů jsme byli jednou třetí, dvakrát jsme zvítězili. Na turnaji v Příbrami
hrálo družstvo v osmi (bez střídání šest zápasů) a bylo z toho 1. místo. Kluci,
ať vám to úspěšné tažení vydrží co nejdéle?
Text a foto Jaroslav HOLÝ

Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný
předseda in memoriam, M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@seznam.cz, 606150928), J. Malý (721343021), V. Šedivý
(vilem.sedivy@c-mail.cz, tel. + fax 257720848), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz , 724429104), rediguje M. Frýdl
(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96).
Jazyková lektorka E. Malá, tisk Europrint Praha.
IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).
Uzávěrka čísla 2. července 2006.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň: Večerka Roubal a dcera,
obchod Jednota, stánek na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem,
u Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
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Obchod, Koloniál u obecního úřadu, čerpací stanice, Infocentrum;
Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží;
Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod.
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