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V Našmiacjí trvat ještě mkěasíŽcába

Při oslavě v Karlštejně
málem vykrvácela žena
Karlštejn - Ne vždy končí rodinné oslavy
dobrou náladou a v pohodě. Zkraje července
se taková oslava málem stala osudnou osmačtyřicetileté ženě z Karlštejna.
Žena při oslavě doma zakopla, propadla skleněnými dveřmi a způsobila si hlubokou řeznou
ránu na krku. Manžel se syny hned zavolali záchranku a snažili se zastavit krvácení, přijela
také karlštejnská policie. Jeden z policistů strčil
do rány ruku, čímž ženě zachránil život, bez
toho by vykrvácela. Přivolaná záchranka potom
paní ošetřila a odvezla do motolské nemocnice,
kde se podrobila operaci. (lup)
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Holanďan o fabii nepřišel,
zloději se jen chtěli projet

Řevnice - O štěstí může mluvit čtyřiapadesátiletý Holanďan, kterému na konci června v řevnické Lesní ulici ukradli jeho Škodu Fabia.
Auto se totiž našlo.
Cizinec už se se svým vozem za 168 tisíc korun
začínal loučit. Druhý den odpoledne však byla
nepoškozená fabia nalezena na Hořelickém náměstí v Rudné. Měla dokonce i zajištěné dveře.
Při důkladnějším ohledání policisté našli rozlomená stavítka zámku na dveřích řidiče a zámek
zapalování byl také vypáčený. Zloději se zřejmě
chtěli pouze projet.
(vš)

Silnice: ubylo nehod i zraněných
PRŮTAH ŘEVNICEMI JE MIMO PROVOZ, CHYSTÁ SE UZAVÍRKA DOBŘICHOVIC
Poberouní – Méně nehod i zraněných. Taková
je statistika na silnicích našho kraje po zavedení nového silničního zákona s bodovým systémem. Některé radnice zvažují, že zruší výrazná omezení rychlosti.

Z týdenní jízdy s koníkem se do Haloun vrátila dvojice »formanů« Jan Vrba a Blahomír
Duda. (Viz strana 6)
Foto NN J. KOZÁK

Po zavedení bodového systému se na silnicích
jezdí opatrněji. Vyplývá to ze statistik nehodovosti. Leckde dokonce řidiči jedou ještě pomaleji,
než povolují značky.
„Chceme, aby doprava byla plynulejší. Na některých úsecích je totiž dvacetikilometrová či třicetikilometrová rychlost zbytečná. Někde ji radnice
zavedly proto, aby řidiče donutily jet aspoň padesátkou,“ míní náměstek hejtmana Karel Vyšehradský. Kraj proto vybere firmu, která má zmapovat situaci v regionu a navrhnout změny.
Zatímco například v Dobřichovicích a sousedních
Letech platí při průjezdu obcí rychlost 50 km/h, v
Řevnicích řidiči musí dodržovat čtyřicítku. „Jednali jsme o možnosti zrušení omezení, ale nepanuje na to jednotný názor,“ říká starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger.
Naopak v Karlštejně mají jasno, že dvacetikilometrovou rychlost na cestě k hradu zachovají. Naopak třicítka, která platí na hlavní silnici ke kempu, by mohla být podle starosty obce Miroslava
Ureše zrušena.
Na řidiče v dolním Poberouní čekají další nástrahy. Od 17. 7. do 2. 8. je uzavřena Komenského
ulice v Řevnicích v úseku od křižovatky s Čsl. armády a Berounskou. Pro osobní auta a autobusy
je vedena objížďka Masarykovou ulicí, nákladní
auta musí přes Liteň, Karlštejn a Hlásnou Třebaň.
Druhý a třetí týden v srpnu budou neprůjezdné
Dobřichovice ve směru na Všenory. „Budeme opravovat Palackého ulici, takže přes most se nebude moci jezdit. Objížďka povede přes Řevnice,“
uvedl starosta Michael Pánek. Pavla ŠVÉDOVÁ

UŽ JSOU SVOJI. Registrované partnerství na
Karlštejně uzavřeli obyvatelé obce pod hradem známý zpěvák Pavel Vítek a producent Janis Sidovský. (Viz strana 3)
Foto NN M. FRÝDL

Liteňák se utopil v Oboře
Liteň - V liteňském rybníku Obora se v noci
z pátku 14. na sobotu 15. července utopil
místní občan Milan Dufek.
„V pátek tu byl na pivo a na kafe, jako obvykle.
Pak ho ještě viděli v prodejně,“ uvedl hostinský
z restaurace Ve Stínu Lípy. Příčinu smrti muže,
který se do Obory chodil koupat pravidelně, vyšetřuje policie. „Našli ho v sobotu ráno. Nejspíš
někdo cizí, kdo ho neznal, protože policie totožnost mrtvého zjišťovala v obci,“ řekla místní
obyvatelka Šárka Houdková.
„Náš doktor už mohl konstatovat jen smrt,“ řekl
NN Bořek Bulíček, šéf řevnických záchranářů,
již byli s hasiči přivoláni na místo neštěstí. „Mrtvolu jsme odeslali na pitvu,“ dodal.
(pš, mif)

Pod hradem chystají oslavy,
narodila se tu trojčata

Karlštejn – To tu ještě nebylo! Karlštejn slaví poprvé se tu narodila trojčata!
Tři zdravé kluky porodila 26. 6. v Praze Veronika
Holečková. „Co moje paměť sahá, nikdy jsme tu
trojčata neměli,“ řekl starosta Miroslav Ureš. Podle něj sice v Karlštejně žila trojčata, kluci Petráňové, ti se ale do obce přistěhovali v roce 1947
z Chrástu u Plzně. „Je to pro nás událost,“ uvedl
Ureš s tím, že obec už plánuje slavnostní uvítání
nových občánků. „Podle zákona také musíme mamince zajistit pečovatelku,“ dodal.
(pš)
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Vysoké teploty mají trvat ještě měsíc
KOUPAT SE MŮŽETE VE VŠERADICÍCH, BEROUNĚ, ZDICÍCH A HOŘOVICÍCH, VHODNÁ JE I VODA V BEROUNCE

Poberouní – Tropická vedra potrvají ještě minimálně měsíc. Alespoň to tvrdí meteorologové. Kde je
možné si v našem okolí užít vodních radovánek?
Pokud vám vystačí přírodní zdroje,
můžete se vykoupat například v Berounce. Provozovatel zadnotřebaň-

lí zaplatí za vstup 30 Kč, děti polovic. Po 17.00 mohou děti zdarma.
Aquapark můžete navštívit v Hořovicích. K dispozici jsou zde čtyři bazény: pro děti s umělou skálou, pro
neplavce s houpacím lanem a skluzavkou, plavecký bazén 25 metrů a
bazének s atrakcemi. Otevřeno je od
10 do 19.00.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Čtyři stovky psů byly
k vidění v Černošicích

Černošice - První ročník středočeské krajské výstavy psů Pohár
Českého krasu se konal na zimním
stadionu v Černošicích.
Přihlášeno bylo 368 psů a fen. Počtem vedli Yorkshire terrier – 35. Psi
bojovali o tituly vítěz třídy, krajský
vítěz, vítěz plemene, vítěz Poháru
Českého krasu.
Nejkrásnějším štěnětem Poháru Českého krasu byl vyhlášen Sharpei,
nejkrásnějším dorostencem Kolie
dlouhosrstá, nejkrásnějším chovným
párem Bichon Frise a nejkrásnějším
seniorem Maltézský psík. Nejkrásnějším psem z pohledu diváka byla
Tibetská doga. Pavel BLAŽENÍN

Žena jela bez „papírů“,
teď jí hrozí vězení
Černošice - Řidičku bez helmy zastavila hlídka Městské policie
Černošice při jízdě na motocyklu
v ulici Kazínská 4. 7. Místo vybrání pokuty za chybějící přilbu však
strážníci volali kolegy ze státní
policie - žena z Lipenců (*1964)
nikdy nevlastnila řidičský průkaz.
Zatímco do června by spáchala přestupek a musela by pouze zaplatit
pokutu, změna zákona platná od 1.
7. takové jednání popisuje jako trestný čin. Podle paragrafu 180d může
být za řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění potrestána
odnětím svobody až na 1 rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Spis k trestnému činu policie předala státnímu zástupci - bude řešen
ve zkráceném řízení. V řevnickém
policejním obvodu se jedná o historicky první čin tohoto druhu.
(vš)

Řevnický Jurský park
je pohádkovým místem

Řevnice - Řevnickému »Jurskému
parku« v Havlíčkových sadech přibylo pár nových zdolávadel. Park,
který se nachází pod mostem a sousedí s ulicí Nezabudickou, má spoustu vyžití pro děti od jednoho roku,
kdy začnou chodit. Když vstoupíte,
zmocní se vás pocit, že se zde čas zastavil v triasu či křídě. Že si pravěcí
lidé jen odskočili do jeskyní na kus
mamuta na česneku. Vše je tu zhotoveno výhradně z přírodních materiálů, jako je dřevo či kámen. Ať již kamenné sezení, klouzačky z vydlabaných kmenů, dřevěný kůň nebo nově
vytvořený obrovský kmen opracovaný tak, aby po něm menší děti lezly a
ti starší jezdili na kole - vše působí
dojmem, že je součást okolní přírody.
V parku naleznou své místečko i lidé
v letech toužící po klidném posezení.
Řevnický park je zkrátka pohádkovým místem, kde si odpočinete a naberete sílu ze všeho pěkného, co zde
citlivý člověk po sobě zanechal.
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Vedro kosí hlavně
starší lidi a caparty

OSVĚŽENÍ PŘIJDE VHOD. V tropických vedrech, která panují v těchto
dnech, přijde osvěžení vhod.
Foto NN J. KOZÁK
ského kempu Martin Gabriel potvrzuje, že lidí se v řece koupe dost.
„Myslím, že není tak špinavá. Jsou i
horší řeky. Lidé se v ní koupou, nejvíc u splavu, který je ideální pro masírování,“ říká Gabriel.
K dispozici je i nádrž ve Všeradicích. Vstup do ní je ale velmi kluzký, takže je třeba opatrnosti.
Otevřen je od června venkovní plavecký bazén na Velkém sídlišti v Berouně. Přístupný je denně od 10 do
19 hodin. Děti do deseti let mají vs-

tup zdarma, děti od 10 do 15 let zaplatí celodenní vstupné 35 korun,
dospělí o patnáct více. Návštěvníci
bazénu s platnou vstupenkou mohou
zdarma využívat sousedního minigolfového areálu. Zaplatí jen vratnou
zálohu na hůl a míček 50 korun.
Do konce července je otevřeno koupaliště ve Zdicích. Pak je čeká rekonstrukce. Původně k ní mělo dojít
na jaře, ale provozovatelé nestihli
výběrové řízení. Zatím je »koupák«
otevřen denně od 9 do 19.00. Dospě-

Řevnice, Zadní Třebaň - Dlouhotrvající horké dny přidělávají starosti kromě ostatních lidí také záchranářům. Minulý týden zkolaboval na zadnotřebaňském nádraží starší muž a ani přivolaná
záchranka mu už nepomohla.
Vedra jsou úmorná, zatěžují hlavně
starší lidi a malé děti, zvláště ty, kteří málo pijí. „Teď máme až 70% výjezdů kvůli kolapsům z vedra. Většinou jsou lidé dehydrovaní a unavení z dusna,“ řekl Bořek Bulíček z
řevnické záchranné služby.
Záchranka kromě běžných úrazů na
kole, při koupání nebo při sekání
trávy vozí hlavně lidi po kolapsech
do nemocnic, kde si většinou jednu
noc počkají, než jsou puštěni domů.
Takové štěstí ovšem neměl starší
muž, jenž přišel ráno 13. 7. na nádraží v Zadní Třebani. Kvůli dusnu a
z únavy zkolaboval, a přestože záchranka byla na místě do pěti minut,
už mu nemohla pomoci. Pravděpodobně se jednalo o infarkt.
(lup)

Nová škola má dětem sloužit od září
POKUD ČERNOŠICE ZÍSKAJÍ DOTACI, DAJÍ SE DO STAVBY TĚLOCVIČNY

Černošice - První etapa přístavby
černošické základní školy zahájená vloni na podzim se chýlí ke
konci. Nová budova má být žákům
k dispozici během září.
Černošická základní škola, největší
v okrese Praha západ, nové prostory
i tělocvičnu potřebuje. Výstavba
obou budov najednou však byla vzhledem k výši nákladů (přes 60 milionů korun) nereálná. Město proto
rozhodlo rozdělit stavbu na dvě etapy. Ministerstvo financí poskytlo na
výstavbu budovy, ve které má být pět
tříd, tři třídy družinové a zázemí pro
učitelský sbor, 30 milionů.
Zahájení 2. etapy, kterou je stavba
tělocvičny, bude záviset na tom, zda
se městu podaří získat státní dotaci.
Pokud peníze budou, měla by být tělocvična dokončena v roce 2008.
Stanislav JANOVSKÝ

Drátenictví? Duševní sprcha
NEJMENŠÍ ZLATÁ KLEC VÁŽÍ POUZE 0,38 GRAMŮ

Zadní Třebaň - Do zadnotřebaňského drátenického kursu Petra
Musila přijela z kolébky drátenického řemesla Katarína Hallonová,
vedoucí oddělení Drotárstva Povážského muzea v Žilině.
Katarína Hallonová v Budatínském
zámku již 16 let dohlíží na expozici
drátenictví, píše knihy a spolupodílí
se na organizování akcí i soutěží v
tomto starém řemesle. S radostí sleduje, jak se drátenický um v Čechách rozvíjí a žije.
„Na Slovensku se totiž podobné kur-

sy nepořádají,“ sdělila s lítostí NN.
Zároveň ocenila velkou zručnost i
přátelskou atmosféru, která na zadnotřebaňských kursech panuje. Kromě Hallonové bylo v místní škole
dalších sedm lidí, převážně žen, a také Jiří Bareš, jehož výrobek byl nominován na titul kuriozita roku
2006. Jeho rekord - nejmenší udrátovaná zlatá klec o váze 0,38gr - byl
zapsán do České databanky rekordů
agentury Dobrý den Pelhřimov.
„Drátenictví je pro mě duševní sprcha,“ řekl. Helena PELIKÁNOVÁ

Takto má vypadat celá přístavba
černošické školy.
Foto ARCHIV

Zloděj z »ofsajdu«
ukradl cigarety a pití
Lety - Škoda za 43 460 Kč zůstala
po nájezdu zlodějů na restauraci
u fotbalového hřiště v Letech.
Lupič vypáčil mříž, rozbil skleněnou výplň a vnikl do výčepu restaurace V ofsajdu. Odtud odcizil cigarety v hodnotě 12180 Kč, lihoviny
za 7780 Kč a hotovost 21500 korun.
Poničením okna a mříže způsobil
dvaačtyřicetiletému majiteli z Letů
další škodu ve výši 2 000 Kč. (vš)
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Nádvoří Karlštejna »zaplavily« celebrity
HVĚZDA POP MUSIC PAVEL VÍTEK A JEHO MANAŽER JANIS SIDOVSKÝ UZAVŘELI REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
Karlštejn – Největší hvězdy českého showbyznysu zavítaly v pondělí
3. července na hrad Karlštejn. K
uzavření registrovaného partnerství přišli zpěvákovi Pavlu Vítkovi
a manažerovi Janisi Sidovskému
popřát Karel Gott, Karel i Vendula Svobodovi, Monika Absolonová,
Eva Pilarová, Leona Machálková
a mnoho dalších. Mezi gratulanty
a účinkujícími nechyběla ani »domácí« kapela Třehusk.
„Takovou slávu Karlštejn nepamatuje. Bylo to něco nádherného, taková
svatba na hradě nikdy nebyla. Ještě
dneska se o tom píše a mluví,“ neskrývá v půli července nadšení starosta obce pod hradem Miroslav Ureš.
První hosté se na sluncem prozářené
nádvoří začali sjíždět už v poledne.
V tu dobu sem vjel svým stařičkým
náklaďáčkem i řevnický staromilec
Tomáš Svoboda. Na korbě seděli
muzikanti Třehusku, kteří měli »svatebčanům« zpříjemnit dobu před obřadem. Chyběl jen kytarista Honza
Svoboda, jenž sám složitě zdolával
několik hlídek bodyguardů. „Musel
jsem vybalovat kytaru a ukazovat, že
nic neskrývám,“ vysvětloval.
Na nádvoří se zatím konala zvuková
zkouška. „Ne, ne, tak to není, je tam
jiný akord. Hrajete to špatně!“ rozčilovala se na pianistu zpěvačka Jitka
Zelenková, když s Evou Pilarovou a
Karlem Gottem trénovali finální píseň Pojď, ukážu ti cestu rájem.
Mikrofon si chtěla vyzkoušet i matrikářka z Kladna, která nervózně

GRATULACE. »Novomanželům« Janisovi Sidovskému (vlevo) a Pavlovi Vítkovi přišla pogratulovat většina osobností českého showbyznysu. Nechyběl ani muzikant a skladatel Ladislav Štaidl.
Foto NN M. FRÝDL
přešlapovala ve stínu hradeb. „Jedno
registrované partnerství už jsem dělala na Kladně. Ale tam nebylo ani
zdaleka tolik lidí,“ přiznala.
Branou přicházely další celebrity.
„Člověk jenom koukal, koho potkává,“ uvedl Ureš.

Kdo přišel pogratulovat Janisovi s Pavlem?
Karlštejn - Oslav registrovaného partnerství Pavla Vítka a Janise
Sidovského se zúčastnily tři stovky lidí. Kdo nechyběl?
Karel Gott, Leona Machálková, Monika Absolonová, Jitka Zelenková,
Eva Pilarová, Vendula a Karel Svobodovi, manželé Paroubkovi, Ladislav
Štaidl s přítelkyní, Mahulena Bočanová, Jan Saudek, Sára Saudková, Jitka
Asterová, Kateřina Hrachovcová, Halina Pawlowská, Daniel Hůlka,
František Janeček, Markéta Hrubešová, Saskia Burešová, Dalibor Gondík,
Ilona Czáková, Osmani Lafita, Josef Vojtek, Aleš Háma, Ondřej Brousek,
Adéla Gondíková, , Martin Hrdinka, Jan Cimický, Třehusk… (pš)

Tři čtvrtě hodiny před obřadem vyhrával hned vedle bílými růžemi ozdobeného altánu na žhavém slunci
Třehusk. Jeho náklaďáček pak vystřídala nablýskaná limuzína, kterou
za zvuků slavnostní fanfáry a potlesku přijeli Janis s Pavlem.
Přítomné nejprve uvítal kastelán Jaromír Kubů. „Karlštejn zažil v historii mnoho významných událostí, tato
se k nim připojí,“ uvedl Kubů, kterého na hradbách u mikrofonu vystřídal fotograf Tono Stano. Popřát přišla i Vendula Svobodová, stylově
písní z muzikálu Noc na Karlštejně
pogratulovala Monika Absolonová.
„Tak ať to vaše partnerství všichni
zaregistrují,“ žertoval několikanásobný Zlatý Slavík Gott a přidal ješ-

tě verš: „Mějte se, jak je vám to
vhod, to vám přeje Karel Gott.“
Po slavnostním slibu, kdy partneři
vypustili k nebi dvě bílé holubice, se
před oslavenci začala tvořit nekonečná fronta gratulantů a fotoreportérů.
S bodyguardy dorazil i premiér Jiří
Paroubek, který se pak s manželkou
stejně jako ostatní odebral pod hrad,
do restaurace Pod Dračí skálou. Tady se konal slavnostní raut, v produkci pokračoval Třehusk.
„Vám musí být děsné horko, nechcete se osvěžit,“ litovala vyprahlé muzikanty zpěvačka Absolonová.
„Občerstvení pod hradem nemělo
chybu, slavilo se až do dvou do rána.
Bylo to bezvadné,“ dodal starosta
Ureš.
Pavla ŠVÉDOVÁ

„Je vidět, že vás to baví!“ chválil Gott Třehusk
MUZIKANTI POBEROUNSKÉ HUDEBNÍ SKUPINY SE NA KARLŠTEJNĚ SEŠLI S IKONOU ČESKÉ POP MUSIC
Karlštejn – Památnou fotku s největší hvězdou české pop music
Karlem Gottem si z oslav uzavření
partnerství Janise Sidovského a
Pavla Vítka odnesli muzikanti poberounské kapely Třehusk.
Když Třehusk těsně před příjezdem
Pavla s Janisem dokončil na nádvoří
svoji produkci, požádal kapelník
Karla Gotta, zda by se s poberounskou kapelou nevyfotografoval.
„Moc rád,“ odpověděl několikanásobný Slavík. „Obdivuji, že jste zpívali bez mikrofonů. Krásně vám to
znělo - je vidět, že vás to baví,“
chválil muzikanty ve staropražských
oblecích. Pak ochotně zapózoval.
„Koukám, že vy stojíte výš, takže
jsem menší. To se mi moc nelíbí,“
vtipkoval Gott směrem k basistovi
Miloši Chroustovi. Ten neváhal a
hned si před Mistra klekl.
„Lidové písničky jsou kromě Vás
nejlepším vývozním artiklem, který
nám svět závidí,“ polichotil Gottovi
trumpetista Alexandr Skutil. Mistr
přiznal, že v západní Evropě se lidé
stále častěji zajímají o lidové písničky. „Mají je radši než nějaké estrá-

chista Jiří Vitouš, který se v tu dobu
kdesi potuloval. A tak jej Chroust
zvěčnil alespoň s premiérem Paroubkem, jenž na hrad dorazil přímo z
jednání vlády.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Napsali o »svatbě«...
...Před naším příchodem hrála staropražské písničky skupina
Třehusk. Pak, když jsme přijeli pod
Dračí skálu, jsme prošli kordonem
zbrojnošů. Uvítala nás Eva
Pilarová s Daliborem Gondíkem.
Pak hosty roztancovala řecká kapela Akropolis. Janis SIDOVSKÝ
v rozhovoru pro Nedělní Blesk

MISTR S TŘEHUSKEM. „Krásně vám to znělo, je vidět, že vás to baví,“ pochválil Karel Gott na Karlštejně muzikanty z kapely Třehusk. Foto ARCHIV
dy,“ prohlásil. Skutil ho pak vyzval,
aby, až bude mít chuť, si přišel s Třehuskem zazpívat. „Problém je, že

staropražské písničky moc neumím,“ přiznal Karel Gott.
O snímek s mistrem ale přišel val-

...Zatímco se společnost bavila,
novopečení zaregistrovaní partneři
se jeli domu převléknout. Když se
vrátili, čekalo na ně vystoupení
Evy Pilarové s Daliborem
Gondíkem, kteří zahráli píseň
Rozhoupej zvony nad námi.
Atmosféru dotvářeli šermíři ze skupiny Burdýři, staropražské písničky
z korby stylového náklaďáku hrála
kapela Třehusk. Portál iDnes
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Zámek roztančilo žhavé flamenco
KASTELÁN DIGRIN CHCE DO MNÍŠKU »PŘESTĚHOVAT« DOBŘICHOVICKOU NOC NA KARLŠTEJNĚ

Mníšek pod Brdy – Třicet umělců
ze Slovenska, Španělska, Indie,
Polska a Česka se představilo 8. 7.
v mníšeckém zámku na mezinárodním festivalu Flamenco 2006.
Areál nově zpřístupněného zámku v
Mníšku ovládl druhou červencovou
sobotu temperamentní tanec ze španělské Andalusie. „Je to jediný flamenco festival v České republice,“
řekl kastelán Petr Digrin. S nápadem
uspořádat tuto akci přišli vloni, kdy
se konal první ročník. „Vše začalo
díky spolupráci s europoslankyní Ja-

z Dobřichovic »přestěhovali« Noc
na Karlštejně,“ dodal kastelán Digrin.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Tipy NN

stovky diváků obdivovaly její kreace
v dlouhé volánové sukni, s vějířem,
dupání, ale i muzikanty u typických
španělských nástrojů. Ti nejprve několik desítek minut ladili instrumenty. „My ani zvukař za to nemůžeme,
na vině je sluníčko,“ tvrdil kytarista.
Do Mníšku přišli nejen místní, přijeli lidé z Prahy, Řevnic či Svinař.
„Přišla jsem sem s dcerou. Vždycky
se mi španělské tance líbily,“ řekla
Soňa Vinšová ze Lhotky.
První zářijový víkend se na zámku
koná vinobraní. „Rádi bychom sem

* Vernisáž výstavy obrazů Věry
Mačkové se koná 15. 7. od 18 hodin
v sále řevnického Zámečku.
(pš)
* Karla Plíhala můžete slyšet 21. 7.
od 20.30 na hradě Točníku.
(pš)
* Hana Blochová (zpěv, harfa) a
Přemysl Vacek (loutna) přednesou
22. 7. od 17.00 v karlickém kostele
Sefardské balady – Nejkrásnější nápěvy židovské enklávy.
(pš)
* Boccacciovy hříčky z Dekameronu sehrají členové Hudebního divadla Kapsa v řevnickém Lesním divadle 22. 7. od 20.00.
(pš)
* Jazzový večer se v Club kině Černošice koná 22. 7. od 20.30. Zahraje
Old Fashion Trio, zazní songy George Gershwina, Duka, Elingtona,
Coll Portera aj. (pš)
* Cimbálová muzika Hradišťan s
Jiřím Pavlicou zahraje v kostele sv.
Jana Křtitele ve Svatém Janu pod
Skalou 22. 7. od 15.00.
(pš)
* Prázdninová taneční párty se v
černošickém Club Kině koná 28. 7.
od 20 hodin s DJ El Bundou.
(pš)
* Výstava obrazů a soch Martina
Patřičného je v klášteře na Skalce
přístupná do 30. 7. V kostelíku sv.
Maří Magdalény je do 31. 8. k vidění výstava malířky Jiřiny Adamcové. Otevřeno je o víkendech od 10
do 17.00.
(pš)

Poutníci uslyší »Helenku«

Diváci mohou zkusit,
kdo lépe zazpívá

Mníšek pod Brdy – Slavnostní mše
svatá sloužená kardinálem Miloslavem Vlkem, procesí i vystoupení
Heleny Vondráčkové. Takový je
program letošní Skalecké pouti. V
barokním areálu na Skalce i na
mníšeckém náměstí F. X. Svobody
se koná 22. a 23. července.
Program pouti odstartuje 22. 7. v
8.00 procesí na Skalku od kostela sv.
Václava. „Je zajištěna doprava do
areálu Skalka pro osoby se sníženou
pohyblivostí. Autobus odjíždí v 9.00
z mníšeckého náměstí. Zpět pojede
asi ve 14.00,“ řekla vedoucí kulturního střediska Jarmila Balková.
Na Skalce začne v 10.00 slavnostní
mše svatá, kterou bude sloužit kardinál Miloslav Vlk.

Hlásná Třebaň - Bohatý program
budou mít Slavnosti trubačů, jež
hlásnotřebaňská rychta chystá
s Našimi novinami. Dorazí Karel
IV., Pavel Vítek i Štěpán Rak.
Druhé Slavnosti trubačů se budou
konat 29. 7. od 15.00. Na hlásnotřebaňskou náves dorazí císař Karel
IV. s Buškem z Velhartic a karlštejnským purkrabím, zahrají pozounéři, gotická hudba Jagabab i kytarový virtuos Štěpán Rak, zazpívá
Pavel Vítek. Naplánován je slavnostní příjezd protagonistů muzikálu Noc na Karlštejně. Po historickém programu zahrají kapely
Třehusk, Tango band a Kapičky.
Diváky, jež čeká soutěž ve zpěvu
písně Hlásná Třebaň je krásná, na
dálku pozdraví Ivan Mládek. (mif)

Kina v okolí

KINO LITEŇ

V červenci má kino dovolenou.

KINO MÍR BEROUN

Od 10. 7. do 18. 8. kino nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN

17. 7. – 18. 7. 21.30 16 BLOKŮ
19. 7. 21.30 TRISTAN A ISOLDA
20. – 21. 7. 21.30 SATAN PŘICHÁZÍ
22. 7. – 23. 7. 21.30 AUTA
24. 7. 21.30 SCARY MOVIE 4
25. 7. – 26. 7. 21.30 RAFŤÁCI
27. 7. – 28. 7. 21.30 TRÁVA
29. – 30. 7. 21.30 ZKROCENÁ HORA
31. 7. 21.30 ZEPTEJ SE PRACHU

KINO MNÍŠEK POD BRDY

19. 7. 19.00 CAPOTE
22. 7. 16.00 DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA
26. 7. 19.00 PRODUCENTI
29. 7. 19.00 FINTY DICKA A JANE

CLUB KINO ČERNOŠICE

18. 7. 20.00 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
25. 7. 20.00 UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA

Řevnická výtvarnice
vystavuje v Mníšku
Mníšek pod Brdy – Dekorační
loutky a tapiserie z dílny řevnické umělkyně Dagmar Renertové
budou od 29. 7. k vidění v galerii
zámku v Mníšku pod Brdy.
Výstava prací Dagmar Renertové
bude zahájena poslední červencovou sobotu ve 14.00. Uvede ji další
řevnická obyvatelka, spisovatelka
Ludmila Vaňková.
„Všechny její výstavy spojuje neobyčejný půvab, kterým je prostoupeno nejen její dílo, ale i celá její
bytost,“ míní Vaňková.
Dagmar Renertová získala mnoho
cen z oborových i celostátních soutěží. Vystavovala na dvaceti samostatných a skupinových výstavách.
Její expozice v Mníšku pod Brdy
bude k vidění do 20. 8, denně
kromě pondělí od 9 do 17.00. (pš)

Taneční kreace Petry Šťastné ze souboru Eshavira. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
nou Hybáškovou a členy sdružení
Una Musica, kteří podobný festival
pořádají v Bratislavě,“ uvedl Digrin.
Na nádvoří pálilo celé odpoledne
slunce. Zatímco první účinkující,
místní kytarista Petr Štěpánek se
během půlhodinového vystoupení
schovával pod plátěným stanem, tanečnice Petra Šťastná ze souboru Eshavira předváděla náročný výstup na
žhavé otevřené scéně.
„Sluníčko bylo nepříjemné,“ komentovala tropické počasí Šťastná, která
se flamencu věnuje už deset let. Tři

SOUČÁSTÍ SKALECKÉ POUTI BUDE PROCESÍ I KONCERT
V 11.45 se uskuteční v kostelíku sv.
Máří Magdalény vernisáž výstavy
malířky Jiřiny Adamcové z Prahy,
která představí obrazový cyklus Legendy o sv. Františkovi z Assisi. O
hodinu později začne koncert, na
kterém budou znít barokní písně v
podání souboru Ritornello.
Pouťová cesta pro malé i velké se
soutěžemi je připravena na 13.00.
V mníšeckém kině bude v rámci
poutě v 16.00 promítnut film Doba
ledová. Helena Vondráčková vystoupí na náměstí F. X. Svobody v
18.30. Na 21.00 je nachystána pouťová zábava v restauraci Sokolovna.
Pouť pokračuje v neděli v 18.30 koncertem duchovní hudby v mníšeckém kostele.
Pavla ŠVÉDOVÁ
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Informační část mikroregionu Horymír
číslo 14 (61)
Mladý řidič nepřežil čelní
srážku v osovské zatáčce

Osov - K čelní srážce dvou osobních
automobilů došlo v neděli odpoledne
v zatáčce před obecním úřadem.
V mírné zatáčce se st etl osobní vůz Ford se
Škodou Octavia, p ijíždějící od Osovce.
Podle očitých svědků jeli oba idiči rychleji
než je stanovená rychlost v obci. idič
Fordu, pocházející z Bykoše, náraz nep ežil,
idič Octavie z Vižiny a jeho syn utrpěli
zranění a byli p evezeni do ho ovické
nemocnice.
(JoK)

Zloději využili k lupu lešení,
měsíc na to nikdo nepřišel
Všeradice - Skoro měsíc potřebovali
Všeradičtí k tomu, aby si všimli, že na
kostele cosi chybí.
"Bylo nám nahlášeno, že někdy mezi
začátkem června a července se z kostela
ztratilo
osm metrů měděného okapu,"
p iblížil věc policejní mluvčí Pavel Zít. Zloděj
využil toho, že je kostel v rekonstrukci, a
tudíž mu bylo po ruce i lešení a žeb íky.
Škoda činí 4 000 korun.
(šm)

Kočičí útulek stále pokračuje
DRÁHY PRODAJÍ OSOVSKÉ NÁDRAŽÍ, ČEKÁ SE NA VLÁDU

Osov - Útulek pro opuštěné kočky na
o so v s k é m n á d r a ží s l a v n o st ně
otevřený konce března letošního roku
prochází změnami.
Po nesrovnalostech, které ešili na místě
zástupci ČD a editelka útulku Radka
Šenková, se vztahy mezi účastníky urovnaly
a útulek bude pokračovat ve své činnosti.
„Všechno je v po ádku,“ íká editelka

Šenková, která nyní bydlí na Dob íši, ale do
Osova jezdí do zaměstnání a kontrolovat
stav útulku.
„O kočičky se nám během dne zatím stará
paní Fišerová, naše bývalá sousedka. Stará
se úplně úžasně. Na Dob íš jsme odešli jen
na p echodnou dobu, protože se vrátila
bývalá nájemnice paní Čermáková. Ale od
srpna se vracíme zpět na osovské nádraží,
kde jsme od Českých drah dostali do
pronájmu zadní budovu s p íslibem
možnosti jejího odkoupení. Dráhy totiž
budou celý areál prodávat a čeká se až vláda
prodej drážních staveb schválí.“
Jak íká editelka Šenková, vy ešily se i
nejasnosti se zavážkou za nádražím.
Šenkovi ji sem nechali p ivézt na ja e, aby
srovnali terén. To se však nelíbilo
zástupcům drah a požadovali uvedení do
původního stavu. Současná domluva podle
editelky Šenkové mluví o srovnání zavážky
a vyrovnání terénu.
Josef KOZÁK

T.C. WESTEND
oslaví

80 let trvání osady
POJĎTE SI ZAHRÁT. Horké letní dny se
dají trávit i posezením v chladivé
místnosti s dobrými p áteli a ještě
lepším červeným vínem p i zajímavé
h e. Takovou je i strategická hra
Carcasone, mezi jejíž vyznavače pat í i
Alexander Klimeš z Osovce, mj. také
iniciátor každonedělních setkaní
p íznivců pétanque. Foto NN J. KOZÁK

v sobotu 29. 7. 2006
od 19.30 hodin
v hospodě »U Menclů«
v Hatích
INZERUJTE S NÁMI
ceny od 6 Kč/cm2, slevy za opakování
nase.noviny@zadnitreban.cz
Josef Kozák, tel. 724 429 104

SMRTELNÁ SRÁŽKA U OBECNÍHO
Ú ADU. Ford a Škoda Octavie se st etly
v neděli odpoledne v zatáčce p ed osovským
obecním ú adem.
idič Fordu srážku
nep ežil, osádka druhého vozu skončila
v ho ovické nemocnici.
Foto R. KOČOVÁ

Pojďte se vykoupat

Vedra letošního července lákají do vody.
Míst, kde se lze bez obav vykoupat však
valem ubývá. Díky horkům začínají
koupaliště takzvaně »kvést«.
Na Podbrdsku jsou nejvíce navštěvovaná
koupaliště v rybníce Žába ve Svina ích,
nad hospodou ve Všeradicích a požární
nádrž v Osovci. Dalšími místy je i nádrž ve
Sk ipli a rybník Loužek v lese nad Malým
Chlumcem. Rybník Karlov v Podbrdech,
který bývá také každé léto obležen
návštěvníky, je letos po opravách
poloprázdný a tak se zde ochlazují pouze
místní kluci.
„Kdy bude plný? Záleží na počasí,“ íká
k tomu starosta Karel Šťastný. „K dispozici
je rybník pod lesem, ale ten je mělký a tak
tam chodí hlavně malé děti.“
Plné zelených as je už požární nádrž
v Osovci, kde se schází velké množství lidí.
Déle většinou vydrží všeradická nádrž,
protože ji udržují p ípravky, které růstu
as zabraňují. To však v Osovci udělat
nemohou, protože v nádrži žije početná
kolonie čolků. Milovníci čisté vody
vyhledávají proto osvěžení v ho ovickém
aquaparku.
(JoK)

Poděkování
Osov - Poděkování paní Slánské, která pro
5 dětí z Mate ské školy v Osově p ipravila
o prázdninách od 3. 7. do 14. 7. koupání v
bazénu a pohoštění. Večer 13. 7. pro ně
p ipravila hledání pokladu, vč. drobných
hraček.
Lenka KOCOUROVÁ
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Formani jízdu zkrátili, vrátili se ve čtvrtek
KOBYLKA VENDULKA NAŠLA UKRYTÝ PYTEL OVSA A PAK VSTÁVALA PLNA SIL V PĚT RÁNO

Halouny - Na jedinečnou formanskou
jízdu vyrazili druhou červencovou
sobotu Blahomír Duda ze Lhotky a
halounský hospodský Jan Vrba.
Den nula - START
Jen několik minut po deváté vyráží z Haloun
zakrytý formanský vůz tažený kobylkou
Vendulkou a doprovázený fenou Ritou. Na
kozlíku se usazují dva členové svinařské
mykologické společnosti, Blahomír Duda a
Jan Vrba. Před sebou mají tři dny cesty do
obce Veselá u Rokycan, kde si hodlají podle
plánu odpočinout u syna Jana Vrby.
„Podíváme se na zámek Kozel,“ seznamují své
příznivce s harmonogramem jízdy. „Domů se
vrátíme příští sobotu. Přijedeme k rybníku
Žába než začne Čochtan.“
O půl hodiny později
U lesa nad Svinaři na vůz čekají další
příznivci. Muž dokumentuje jízdu na video,
zatímco jeho partnerka předává formanům
náruč nádherných pravých hřibů.
„Budou dobré k večeři,“ komentuje to
Blahomír Duda. Vůz pak projíždí pod lesem
osadou TC Westend a před hospodou
v Hatích dostává kobylka a fena napít. Další
trasa povede po asfaltce směrem na
Neumětely a Lochovice.
O půl dne později
První větší zastávka se koná v Neumětelích
v hospodě U Šemíka. V plánu je oběd,
odpočinek a mazání skřípajících kol. Kobylka
Vendulka se popásá poblíž a Rita unaveně spí
pod lavicí.

Svinařští mopedisté ujeli
o víkendu dvě stovky km
Svinaře - Na spanilou jízdu do
západních Čech vyrazili ze Svinař
příznivci mopedů.
„Vyjeli jsme minulý víkend do Šťáhlavic
u Plzně,“ řekl Michal Skála. „Když jsem se
vrátil, měl jsem na tachometru 234 km, to je
jako ze Svinař do Brna.“
Na Svinařské čekalo přes 70 km do Šťáhlavic
a pak 84 km vlastní spanilé jízdy. Další
plánovanou akcí je v září mopedistický výlet
do Rakovníka
(JoK)

Turisté severních Svahů Brd

Čert vás zve
v sobotu 22. 7. 2006
na pochod k zámečku Tři trubky
a na druhý nejvyšší vrchol Brd Prahu
Odjezd auty od kapličky v M. Chlumci 8 hodin
Kresba Lenka JARÁ

Dříve než povoz opustí starobylou obec, oba šesté. Zastavili jsme se jen pro vodu
formani sesednou a pokloní se u Šemíkova v Lochovicích, na jedno pivo v Neumětelích a
pomníku. Teprve pak jedou dál.
v půldruhé jsme byli doma.“ Josef KOZÁK

Osovští prvňáci navštívili jezdecký klub Luke ve Skřipli.

Foto ARCHIV

FORMANI U ŠEMÍKA. Novodobí formani, Blahomír Duda a Jan Vrba, odjíždějí
z neumětelské hospody U Šemíka.
Foto NN J. KOZÁK
O týden později
„Už jsme doma,“ hlásí v pátek navečer
forman Duda. „Kobyla sežrala pytel ovsa a
byla k neutahání. Cestu ze Zaječova dlouhou
36 km jsme ujeli na jeden zátah.“
Formani dorazili do Veselé podle plánu
v pondělí odpoledne. Druhý den bylo „osobní
volno“ a ve středu startovali zpět. Zámek
Kozel nakonec vynechali. Podle Blahomíra
Dudy bylo šílené vedro.
„Kobyla byla zavřená ve stodole a našla tam
pytel ovsa. Skoro celou cestu jsme pak jeli
trapem,“ líčí zážitky Duda. „Přenocovali jsme
u Zaječova, ale před pátou ráno už byla
kobyla vzhůru a tak jsme vyjížděli kolem

K žebřiňáku chyběla pouze voj

Všeradičtí během návštěvy
v SRN fandili Portugalcům
Všeradice, Erla - Přátelskou víkendovou návštěvu přáteleného klubu
v německém
Erla Crandorfu
uspořádali všeradičtí fotbalisté.
„Bylo to o posezení a přátelském fotbalovém
utkání,“ říká Pavel Jakoubek. „Součástí
programu bylo také sledování zápasu
Mistrovství světa Německo v. Portugalsko
o třetí místo. My jsme fandili Portugalcům,
ale vyhráli Němci. A vzájemný zápas jsme
vyhráli my,“ dodává Jakoubek.
(JoK)

Podbrdský hostinský chystá
otevřený nohejbalový mač

Podbrdy - Otevřený nohejbalový turnaj
se chystá v Podbrdech na tenisovém
kurtu vedle obecního úřadu.
„Jde hlavně o to rozhýbat tu sportovní
činnost a využít zdejšího kurtu,“ říká místní
hostinský Čuba. „Proto jsme se rozhodli
uspořádat v sobotu 29. července 2006
otevřený nohejbalový turnaj trojic.“
Prezentace začíná ráno v 8 hodin a pro vítěze
Na dokončení úprav kabin
je připraven malý soudek piva (60 piv).
mají Osovští už jen měsíc
Druhá cena jsou tři grilovaná kolena a třetí
Osov - Polovina srpna je termín pro SK mužstvo obdrží jeden litr rumu.
„Máme v plánu i překvapení,“ dodává hlavní
Osov k dokončení úprav kabin.
Část finančních prostředků pro rekonstrukci organizátor nohejbalového mače, podbrdský
(JoK)
stávajících prostor obdrželi osovští sportovci hostinský Čuba.
od Středočeského kraje koncem měsíce
Obec Podbrdy
května, z části musí úpravy svých prostor
hradit ze svého rozpočtu. S údržbou bylo
zve všechny příznivce
možné začít až začátkem července, po
na oslavy
ukončení fotbalové sezóny. Nejprve byly
odstraněny stávající příčky a zastaralé 110 let hasičského sboru
vybavení sociálního zařízení. Následovat
250 let trvání obce
budou obkladačské práce a instalace nových
baterií. Vše bude nutné dokončit do poloviny
Sobota 12. srpna 2006
srpna, kdy začínají mistrovská utkání dalšího
od 8 hodin
ročníku fotbalových soutěží.
(rk)
Osov - Žebřiňák do hry »Noc na
Karlštejně« připravovali v Osově.
Kusy starého žebřiňáku dávali dohromady
dobrovolníci pod vedením Jany Červené
uplynulý pátek v Osově. Nakonec chyběla
jen voj a rozpěrka k žebřiny. Jedna
„zapomenutá“ voj se však našla
v sousedním statku u Sklenářů.
(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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Premiéra »Noci« už je vyprodaná
NA NÁDVOŘÍ DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU ZKOUŠEJÍ »HVĚZDY« I OCHOTNÍCI, ZPÍVAJÍ STAROSTOVÉ

Dobřichovice – Takřka vyprodaná je premiéra muzikálu Noc na Karlštejně,
který se zkraje srpna bude
hrát na nádvoří dobřichovického zámku.
V den, kdy televize uvedla
filmovou podobu Noci na
Karlštejně, se v dobřichovickém zámku sešla takřka celá
sestava protagonistů: Pavel
Vítek, Jan Rosák, řevničtí
ochotníci, šermíři. Chyběl
jen představitel císaře Karla
IV. Vladimír Čech. Poprvé
se zkoušky zúčastnilo šest
starostů z obcí a měst dolního Poberouní. Nechyběl ani
senátor Jiří Oberfalzer.
„Dneska večer se budeme
všichni povinně dívat,“ navrhoval Oberfalzer. Sbor ma-

Císařovna v podání Moniky
Vaňkové se i přes své těhotenství vrhla do zkoušky šermování. Instrukce jí udělovali členové šermířské skupiny Okořská garda. Na scéně bude jezdit i na koni.
Muzikál bude mít na nádvoří dobřichovického zámku
premiéru 4. 8. Pozvání obdrželi skladatel Karel Svoboda, Daniela Kolářová či Karel Gott. Pavla ŠVÉDOVÁ

Noc na Karlštejně

Hudba: Karel SVOBODA/Jiří ŠTAIDL
Aranže, orchestr řídí: Jan MARTÍNEK
Scénář a režie: Miloslav FRÝDL
Hrají: Vladimír ČECH, Jan ROSÁK, Pavel VÍTEK,
Štěpán RAK, řevničtí ochotníci, šermíři, metači ohně...
Kdy a kde se hraje: 4., 5., 6., 11., 12., 13. srpna,
vždy od 20.00 na nádvoří zámku Dobřichovice
Předprodej: MěKS Řevnice a Černošice, Infocentrum
Beroun a Karlštejn, tel.: 257 720 847, 257 720 012

Karel Král, Jan Rosák a Roman Tichý (zleva) při jedné ze
zkoušek Noci na Karlštejně.
Foto NN M. FRÝDL
nů, který budou hlavy obcí v text zvládal zpaměti. Stejně
muzikálu představovat, nej- jako většina herců.
prve dostal do ruky texty písní. Sborově si zazpívají mužskou árii Muži nejlíp sluší
sólo či populární Hoja hoj.
Nejprve si starostové vy- V ŘEVNICKÉM LESE VRCHOLÍ ZKOUŠKY HRY UTRPENÍ ŽÁKA HUBIČKY
ry před »šéfkou« její hrající
zkoušeli písně s hudbou, pak Řevnice - Zkoušky hry hatlého Čechoameričana.
Utrpení žáka Hubičky Na pořadu je zkouška druhé asistentka Ilona Léblová.
následovala i choreografie.
Místostarosta Dobřichovic aneb Jak pozvat holku na půle hry a na jevišti se obje- Premiéra bláznivé autorské
Petr Kaplan se společně se rande, kterou hrají pro dě- vuje Dominika Léblová, jíž hry, v níž diváci uvidí třeba
starostou Michalem Pánkem ti, náctileté i dospělé řev- dá během představení skoro Iva Tamchynu jako kosmodo role vžili natolik, že i při ničtí ochotníci, vrcholí. Už každý ze souboru pohlavek - nauta, Majku Šímovou jako
zkouškách požadovali sku- se připravují kulisy a řeší tedy podle scénáře! „Nemů- extravagantní německou bažeš se smát, když ti někdo bičku nebo těhotnou Hanku
tečné rekvizity. A tak si v zá- technická podpora.
mecké restauraci objednali „No tak Jirko, proboha už vlepí facku! Buď naštvaná, Tučkovou - se koná 28. 7. od
sprejuj,“ ozývá se z kulis, ale hlavně se nechechtej. 19.00 v řevnickém Lesním
»číše« s vínem.
Poprvé uplynulý týden zkou- kde se pohybují herečtí kole- Nebo holt musí být ty záh- divadle. Hraje se též náslešel se scénářem v ruce roli gové Jiřího Vitouše. „Jó, jen lavce přišité naostro,“ snaží dující sobotu a neděli, a pak
co najdu barvu,“ volá před- se režisérka a autorka hry druhý pátek a víkend v září.
Peška i zpěvák Pavel Vítek.
Michaela Šmerglová uklid- „Těšíme se, že přijdou
„On je to vlastně takový tro- stavitel propadlíka Drse.
chu moula,“ ujišťoval se o „Já si ten děj osvojím asi až nit rozesmátou malou hereč- všechny odvážné, silné a
charakteru své postavy Ví- na generálce,“ vzdychá nav- ku. Nácvik se přeruší než na- dobrodružné povahy nejrůznějších věků,“ říká režisértek. Vévoda Bavorský Štěpán rátilý Američan Harry Luz- stane opět klid.
v podání Jana Rosáka už se ner - v civilu veterinář Voj- „Moc ji nedrážděte, víte, že ka. Každé představení bude
po place po boku Romana těch Veverka, který si podle je schopná nás tu držet do rá- odměněn jeden divák!
Michaela ŠMERGLOVÁ
Tichého pohyboval jistě a svého zkouší chování zbo- na,“ varuje v nadsázce akté-

Jirko, proboha, tak sprejuj!

„Byl jsem na procházce a za
starým řevnickým hřbitovem
jsem našel počmaraný křížek,“ napsal NN Lukáš Kubásek z Řevnic. Krista neznámý pachatel počmáral
sprostými kresbami. „Myslím, že o vandalismu se nepíše dost, tak jsem se rozhodl
dát o tom lidem vědět,“ napsal. Foto Lukáš KUBÁSEK

Rybník Žába letos nepřejel nikdo
PÁTÝ ROČNÍK SVINAŘSKÉHO ČOCHTANA VYHRÁL VÍT KOUTNÝ

Článek o 5. ročníku Svinařského Čochtana, který
se konal uplynulou sobotu
u rybníka Žába poslal jako
každý rok »krajánek« Josef Kozák.
(NN)
Pozdrav Pánbůh lidičkové.
Rok s rokem se sešel, je tu
půlka července a s ní i Svinařský Čochtan aneb, pokud
by to někdo nevěděl, přejezd
rybníka Žába na kole nebo
na trakaři. Ani já tam nemohl chybět. Však na mě už místní vodník Čochtan čekal.
Ryby měl od rána zavřený,
aby mu je nepoplašili a pyšně ukazoval na vycpaného
panáka postaveného ve vodě
u břehu. Nápadně se mu totiž podobal. Než začali závodníci jezdit dorazil koňský
potah Jany Červené s kapelou Třehusk zvoucí na muzikál Noc na Karlštejně.
Kolem půl třetí seděly na
břehu přes dvě stovky lidí a
na startu se chystali mladí
do 15 let, ženy a muži. Mladí
byli tři a všichni vyhráli. Z

žen se na dráhu odhodlala
stejně jako loni a předloni
jen Katka Žáková, chlapů se

kde zvítězila dvojice Klub
Svinaře 2. Ale to už byl konec. Ještě jsem zaslechl jak

Obecní úřad v Hlásné Třebani a
Naše noviny Vás zvou na

SLAVNOSTI
TRUBAČŮ
* pozounéři * dobová hudba * šermíři
* příjezd Karla IV. * Štěpán Rak
* Pavel Vítek * Okořská garda
***

Závodníky snažící se překonat rybník Žába povzbuzovali
fanoušci i fanynky.
Foto NN J. KOZÁK
přihlásilo skoro 30. Letos se
nikomu rybník přejet nepovedlo, a tak rozhodovaly ujeté metry. Nejvíc, 25, jich ujel
Vít Koutný. Za ním byli Milan Kňažík a Pavel Šprynar.
Pak se jelo ještě na trakaři,

starosta Roztočil povídá:
„Příští rok chystáme změnu.
Mohlo by se jezdit na koloběžce a rozšíříme kategorie
o seniory.“ Tak nashle příští
rok s Čochtanem u Žáby.
»Krajánek« Josef KOZÁK

* soutěž o nejlepšího zpěváka písně
Hlásná Třebaň je krásná (přihlášky Ilona
Gartová - 311 681 787) * telemost Hl. Třebaň
- South Hampton s Ivanem Mládkem
* Kapičky * Tango band * Třehusk *
pivo * víno * medovina * klobásy...

Hlásná Třebaň náves
sobota 29. 7., 15.00 hodin

Akce se koná pod záštitou poslance Jana Schwippela.
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Po porážce fotbalistů Paříž ztuhla
OD SPOLUPRACOVNICE NAŠICH NOVIN V HLAVNÍM MĚSTĚ FRANCIE LUDMILY HŮLOVÉ - 5)

Paříž - Na několikaměsíční stáž do
Francie odjela Ludmila HŮLOVÁ
z Letů. Pro čtenáře NN zaznamenává zážitky a postřehy.
(mif)
Francouzi jsou spontánní národ, který se rád hromadně srocuje v ulicích.
Mají-li důvod, neváhají, a zapojují se
do průvodů, demonstrací, stávek či
jiných akcí. Mohou tak odůvodněně
hulákat, pít na veřejnosti, ničit věci či
- v tom lepším případě - sdílet radost
či kulturní opojení.
Noci byly divoké a dlouhé
Mistrovství světa 2006 ve fotbale bylo jedním z takových důvodů. Každé
vítězství utvrdilo národní cítění a iniciovalo umělce ke vzniku hesel a písní adorujících francouzskou modlu
Zinédine Zidane - Zizou. Každá noc
po vyhraném zápase byla v Paříži divoká, hlučná a dlouhá. Rozradostnění fanoušci po konci zápasu sedli do
aut, vyvěsili se z okýnek nebo s vlajkami vylezli na střechy vozů a za křiku i troubení cirkulovali v ulicích až
do rána. Kdo se chtěl bezpečně dostat domů, byl nucen se zapojit do
rozvášněného davu a »odskákat« s
ním až do postranních ulic. Francouzský fotbalový tým, tzv. »Bleux«
(Modří) nebo též »Equipe des vieux«
(Celek starých) prošel až do finále.
V neděli, v osudný den, fanoušci již s
hodinovým předstihem zaplnili bary
a hospody v celé metropoli. Všichni
přišli sledovat přímý přenos zápasu.
V metru běhali nadšenci v modrých
dresech (i když v modré hráli Italové) a s obličeji pomalovanými národ-

maní fanoušci zazlívali Zidanovi porážku. Fakt, že francouzský tým se
dostal do finále šampionátu a je tedy
druhý, byl zastíněn Zidanovým gestem. Nikdo se neradoval, nikdo neslavil, přestože byl pádný důvod.
Ve středu Zizou televizní stanici Canal Plus, neodhalil motivaci »hlavičky« do prsou Itala Materazziho, která
způsobila jeho vyloučení. Uvedl jen,
že se jednalo o osobní věc týkající se
jeho matky a sestry. Svého činu prý
ale nelituje, neboť by tak podle svých
slov dal zapravdu Materazzimu. V
rozhovoru pro stanici TF1 Zidane
zase řekl, že za horší než své gesto
považuje slova italského senátora
Roberta Calderoliho na adresu francouzských reprezentantů. Calderoli
řekl, že Itálie ve finále „porazila tým,
který v honbě za výsledky obětoval
vlastní identitu, když nominoval černochy, muslimy a komunisty“.
(Pokračování)
Ludmila HŮLOVÁ
Francouzská modla Zinédine Zidane - Zizou.
Foto ARCHIV
ními symboly halekali jako o život.
Po gólu v italské brance v prvních
minutách zápasu Paříž zaburácela,
auta troubila, až do vyrovnání. A pak
najednou Paříž ztichla. Toto divné
rozpoložení způsobila hlavička Zizou do prsou italského obránce. Červená karta poslala Zidana ze hry v
prodloužení posledního zápasu jeho
kariéry a zhatila francouzskou naději
na triumf. Po prohraných penaltách
francouzská metropole ztuhla. Zkla-

Slevy krásných nových kol!
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Traktor ze srázu vyprošťoval tank
STROJ Z NEPŘÍSTUPNÉHO TERÉNU TAHALO NĚKOLIK HASIČSKÝCH SBORŮ, BYLA ZASTAVENA VLAKOVÁ DOPRAVA

Karlštejn, Řevnice – Starší traktor tahalo 6. 7.
ze srázu nad kolejemi u Karlštejna několik hasičských sborů. Použily i speciální tank.
Místní zemědělec traktor na louce u Krupné zabrzdil a šel hrabat trávu. Stroj se však dal do pohybu, sjel z louky a pokračoval 150 metrů roštím
ze strmého svahu. Zastavily ho až stromy na skále
nad železniční tratí do Berouna. Nešťastný traktorista zavolal na pomoc hasiče. Jednotka z Řevnic
přivázala traktor ocelovými lany ke stromům, ale
na vytažení tak těžkého předmětu po strmém kopci neměl okresní sbor k dispozici dostatečnou techniku. Na místo přijel i krajský řídící důstojník a
byly připraveny tři varianty vyproštění traktoru.
Ve hře bylo také použití vrtulníku, který má nosnost 4 tuny, ale nakonec se hasiči přiklonili k použití vyprošťovacího tanku Hasičského záchranného sboru Českých drah, který má ve výbavě naviják s lanem o délce 150 metrů. Vyprošťovací tank
na podvozku T 55 drážní hasiči v Praze naložili na
návěs tahače a ve 20.04 ho přivezli do Krupné.
Před jeho příjezdem hasiči z Řevnic a členové
dobrovolných sborů Karlštejn a Liteň rozšiřovali
motorovými pilami a další technikou průsek, ku-

dy měl být traktor vytažen zpět na louku. Při těchto pracech, které trvaly skoro sedm hodin, musel
být jeden vysílený hasič ošetřen záchrankou.
Tank Českých drah vytáhl traktor na louku šest
minut před půlnocí. Po soumraku hasiči prostor
osvětlovali pomocí agregátů a při manipulaci s

traktorem byla na hodinu zastavena železniční
doprava. „Nešťastný traktorista je zatím bez obvinění, ale kdyby se prokázalo, že dostatečně traktor nazajistil, šlo by z jeho strany o veřejné ohrožení,“ řekl karlštejnský policista Pavel Zít.
Michaela ŠMERGLOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

Z našeho kraje
* Velký swingový orchestr Bavarian First Herd
big band z německého Mnichova zahraje 26. 7. od
20.30 v černošickém Club kině. Vstupné je dobrovolné.
(mif)
* Železniční přejezd u nádraží Černošice poblíž
hotelu Slánka bude uzavřen od 30. 7. 8.00 do 6.00
hodin 2. 8. Dále bude uzavřen železniční přejezd
v Radotíně - od 31. 7. do 4. 8. Autobusová doprava nebude dotčena.
Stanislav JANOVSKÝ
* U lomu Velká Amerika poblíž Mořiny bylo
v uplynulých dnech vykradeno několik aut.
„Z vozu Škoda Octavia, který stál 10. 7. u lomu,
byly řidiči odcizeny věci za 34 000 korun,“ řekl
NN karlštejnský policista Pavel Zít.
(šm)
* O vůz Škoda Forman modrozelené barvy přišla rodina osmatřicetiletého muže ze Všenor. Auto
parkovalo 6. 7. na ulici před domem. V době krádeže kolem 23.30 byla manželka majitele na zahradě a slyšela zastavující vůz. Za minutu registrovala, že startuje druhé auto a obě ulicí V Americe odjíždějí. Ukradený forman má značku ADR
63 93, pravý bok je odřený a na 5. dveřích je samolepka s nápisem Short Fingers. Hodnota vozu
vyrobeného v roce 1994 je 35 000 Kč.
(vš)
* Nebývá zvykem, aby oslavy jednoho svátku slavili všichni pracovníci jedné firmy, jak tomu bylo
během svátku Petra a Pavla. „Pracuje nás tu
šest a všichni slavili,“ řekl Pavel Jakoubek z Leče.
„Jsme čtyři Pavlové a dva Petrové. Jeden slavil
dokonce jedenapůlkrát, protože se jmenuje Pavel
Pavlíček.“
(JoK)

Hasiči přes Karlštejn přesunuli na místo neštěstí speciální tank.

Nejvíce nezaměstnaných je v Litni
NEJMÉNĚ V KORNĚ, LETECH, ČERNOŠICÍCH A DOBŘICHOVICÍCH

Poberouní - Nejvíc lidí bez práce měly v červnu v našem kraji Liteň a Svinaře. Naopak stoprocentní zaměstnanost hlásí Korno. Vyplývá
to ze statistiky, kterou vždy na počátku měsíce
zveřejňuje ministerstvo práce a sociálních věcí.
Počet lidí bez práce ve Středočeském kraji klesl v
červnu jen mírně, o 0,1 procenta. I tak je nezaměstnanost ve středních Čechách ve výši 5,4 procenta druhá nejnižší v republice po Praze.
Vůbec nejnižší je počet nezaměstnaných v okrese
Praha-západ, kde činí jen 2,2 %. Všechny obce na
dolním toku Berounky jsou na tom ovšem ještě o
chlup lépe. Rekord drží Lety, kde bylo v červnu
ze 452 ekonomicky aktivních lidí jen pět obyvatel
bez práce, což je 1,1 %. O šest desetin vyšší míru
nezaměstnanosti hlásí Černošice (1,7 %), v Dobřichovicích činí 1,8 %. Řevnice již přesáhly dvouprocentní hranici, v červnu tam byla míra nezaměstnanosti 2,1 procenta. To znamená že z 1443

Školka bude hotová až v roce 2008
LETOVSKÉ CAPARTY BUDOU RODIČE I PO PRÁZDNINÁCH VOZIT NA MOŘINU

Lety – Až v roce 2008 se nejspíš postěhují do
nové mateřské školy děti z Letů. Ty jsou již od
roku 2002, kdy byla po ničivé povodni stržena
původní mateřinka, v náhradních prostorách.
Už čtyři roky nejsou ve své školce děti a učitelky
z Letů. Poté, co statik po povodni doporučil zbourat původní budovu, pobývaly tři roky v náhradních prostorách řevnické základní školy. Nyní je

Zatímco Dánové spali, lupič
jim ukradl pětatřicet tisíc
Karlštejn - Dánští rekreanti, kteří se ubytovali v
karlštejnském kempu, byli po pár dnech pobytu
nepříjemně překvapeni. Jejich stan si vzali do
práce zloději.
„V noci z 10. na 11. 7. jim v době, kdy spali, kdosi
vykradl stan,“ řekl NN mluvčí karlštejnských policistů Pavel Zít. Neznámý potichu rozepnul stan a
vzal batoh, v němž turisté měli 1000 českých korun, 3 500 dánských i 500 euro. Celková škoda je
35 000 Kč, batoh ležel pohozený poblíž.
(šm)

Foto ARCHIV HZS

již rok rodiče vozí do školky na Mořinu.
„Je hotová základní deska. Po domluvě s krajským úřadem jsme letos podali dvě žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj, kde by se mělo rozhodnout, zda dostaneme dotaci. V této fázi politické scény je ovšem těžké říci, kdy se rozhodne,“
říká starosta Letů Jiří Hudeček. Letos chce radnice dokončit hrubou stavbu, střechu a okna.
Nová školka má stát 21 milionů, takřka pět milionů je prostavěno. „Se stavbou se začalo až v roce
2004. Pořád nám chyběly peníze. Popovodňové
finance šly na byty a infrastrukturu,“ sdělil Hudeček. V roce 2003 se obec dohodla s Červeným
křížem, že akci z 80% zafinancuje. „O rok a půl
později od toho Červený kříž ustoupil,“ uvedl
Hudeček. Odmítá tvrzení, že původní mateřinka
nebyla v tak kritickém stavu, aby se musela bourat. „Byla v dezolátním stavu před povodní, natož
po ní!“ Dvacet letovských dětí nyní vozí rodiče do
školky na Mořinu. Podle ředitelky Marie Cvancigerové není s dojížděním problém. Jediné negativum jsou stísněné prostory. Pavla ŠVÉDOVÁ

aktivních lidí jich nemělo práci třicet jedna.
Ne tak lichotivými čísly že může pochlubit Berounsko, kde v minulém měsíci nezaměstnanost
činila 4,3 %. Přesto se zde tři obce mohou pyšnit
nulovou nezaměstnaností. Mezi nimi i Nesvačily
a Korno. Přitom sousední Liteň má v našem kraji
naopak nejvíce lidí bez práce: z 502 Liteňských
jich nepracuje 33, což je 6,6 %. O tři desetiny procentního bodu jsou na tom lépe Svinaře (6,3 %).
V Zadní Třebani byla červnová míra nezaměstnanosti 4,5 %, na druhém břehu Berounky v Hlásné
je vyšší – 5, 4 %.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Zloděj z řevnické trafiky
ukradl zboží za desítky tisíc
Řevnice - Cigarety a cukrovinky za 43 tisíc
ukradl neznámý zloděj z prodejního stánku na
nádraží v Řevnicích.
V době mezi šestou hodinou 27. 6. a otevíráním
stánku 28. 6. ve 4.15 zloděj ustřihal visací zámky,
vykopl dveře a odnesl si 103 kartonů cigaret za 40
tisíc, doutníky v hodnotě 643 korun, bonbóny,
žvýkačky, fidorky a mentos za 2860 Kč. Na dveřích a zámcích způsobil majiteli z Dobřichovic
(*1949) škodu dalších tisíc korun.
(vš)
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Turnaj v Litni vyhrál tým Hory Míří
LETNÍHO KLÁNÍ V MALÉ KOPANÉ SE ZÚČASTNILO JEDENÁCT MUŽSTEV A JEDNO ŽENSTVO
Liteň, Svinaře - Turnaj v malé kopané se konal 8. července v Litni.
Zvítězil neumětelský tým Hory
Míří. Další podobná akce se uskuteční 22. 7. ve Svinařích.
Jedenáct mužstev a jedno ženstvo
bylo v Litni rozlosováno do tří skupin. Od začátku bylo jasné, že turnaj
bude vyrovnaný. Přesto se trojice favoritů začala rýsovat záhy. Tým Prahy hrál krásný kombinační fotbal,
neumětelské Hory Míří měly výbornou fyzickou kondici a domácí Liteň
se opírala o vyrovnanou sestavu.
Ještě před ukončením skupin se ko-

Třebaňské děti cvičily
na sokolském sletu

Hlásná Třebaň - XIV. všesokolský
slet se konal 5. a 6. července v Praze na Strahově. Účastnily se ho
také děti a maminky ze Sokola v
Hlásné Třebani.
S programem Počítadla (1. a 2. třída) vystoupilo první den sletu osm
hlásnotřebaňských dětí. „Všichni z
toho měli velký zážitek“ řekla členka Sokola Lenka Snopková. Druhý
den odpoledne se předvedly v dalším programu tři místní maminky s
dětmi při skladbě Korálky.
Sokolové nacvičovali skladby více
než rok, poslední tři dny před sletem
denně přímo na místě, nakonec se
jich na stadionu Evžena Rošického
sešlo asi 15 tisíc. Druhý den přenášela program Česká televize, dostavil se president Václav Klaus.
„Děti byly nadšené, počasí nám přálo,“ shrnula Lenka Snopková. (lup)

ČAS TURNAJŮ. Léto je obdobím turnajů v malé kopané. Liteňské klání, ze kterého je snímek, vyhráli Neumětelští.
Nyní je na řadě Memoriál Ivana Staňka ve Svinařích.
Foto NN M. FRÝDL
nala tradiční soutěž o Zlatou brdskou
haxnu. Rybník všem vypálil brankář
týmu Red Bull, osmnáctiletý David
Veselý, který chytá v Marile Příbram, kam zamířil z pražské Sparty.
Poslední zápasy skupin určily postupující a už tu bylo nevděčné čtvrtfinále, které vystavilo stopku čtyřem
celkům. Semifinálové boje se čekaly
přece jen vyrovnanější. Jenže do té
doby skvěle hrající Praze došly při
nízkém počtu hráčů síly a výborně
kombinující domácí Liteň zamířila

do finále. Ve druhém utkání to bylo
podobné - ve prospěch celku Hory
Míří rozhodla v boji s družstvem
Nesvačil také především fyzička.
Místo utkání o třetí místo se kopaly
penalty. Dramatický rozstřel překvapivě vyhráli 4:3 mladíci z Nesvačil.
Finále dominovaly zázračné zákroky
brankářů. Když už vše vypadalo na
prodloužení a penalty, udeřily Hory
Míří. Po bleskově rozehraném rohu
se uvolnil Václav Komínek a tvrdou
střelou rozhodl. Liteň už se na vy-

Ureš: Paska nám možná půjčí Baroše…

KARLŠTEJNŠTÍ FOTBALISTÉ CHTĚJÍ V PŘÍŠTÍ SEZONĚ NAPRAVIT LETOŠNÍ NEZDAR
Karlštejn - Karlštejnské dívčí fotbalové družstvo odehrálo letos vynikající sezonu a podařilo se mu
postoupit do první ligy. Vůbec se
naopak nedařilo fotbalistům, kteří
skončili na dně tabulky.
Karlštejnský A-tým, hrající okresní

přebor, obsadil v tabulce dvanáctou
příčku. Stejného umístění dosáhlo i
béčko. „Ani jednomu týmu se sezona nevyvedla. Výkony byly velmi
kolísavé, náš herní projev nebyl příliš oslnivý. Umístění odráží kvalitu
naší hry,“ řekl trenér béčka Miroslav

Ureš s tím, že Karlštejnští už spřádají plány na novou sezonu. „Chceme
stáhnout zpět hráče, kteří hostovali
jinde a doufáme, že se nám podaří
získat posily. Není vyloučeno, že by
karlštejnský dres mohl obléknout
fotbalista s prvoligovými zkušenostmi. Zatím to ale není jisté, takže nemohu být konkrétní,“ dodal. Zkraje
srpna se v obci pod hradem koná
jednání fotbalových funkcionářů,
kteří budou hledat recept na to, jak
místní mužskou kopanou pozvednout. Zúčastnit se ho má i agent fotbalových hvězd Pavel Paska. „Při
našem posledním rozhovoru řekl, že
by nám mohl na pár dní půjčit Baroše, tak uvidíme,“ dodal se smíchem
Miroslav Ureš. Ondřej JAHELKA

rovnání nezmohla.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
gólman vítězů Ondřej Lhota, nejlepším hráčem domácí Jiří Eliášek. Cenu útěchy dostal tým Vyvolených,
který byl milým zpestřením klání.
Turnaj proběhl v klidu i díky organizátorům, jimiž byli Václav Jirkal,
Miloš Kliment a Zdeněk Červený.
Další turnaj v malé kopané - druhý
ročník Memoriálu Ivana Staňka - se
koná 22. července od 9.00 na svinařském hřišti »V nádynku«.
Milan KUDĚJ, Miloslav FRÝDL

Ve streetballu zvítězili
Hňupi Ivo Pešáka

Černošice - Nové hřiště v černošické Husově ulici zahájilo provoz
streetballovým turnajem, který uspořádalo město Černošice se Sokolem Dobřichovice.
Turnaje se zúčastnilo čtrnáct tříčlenných týmů, většina borců byla z Černošic. V nižší věkové kategorii, ve
které bojovalo šest družstev, zvítězili
Berounští medvídci, ve starší kategorii, kde hrálo 8 družstev, zvítězil tým
se zajímavým názvem: Hňupi Ivo Pešáka. Nejlepším střelcem v mladší
kategorii se stal Petr Bouzek, ve starší Adam Peřinka. Nové hřiště je volně
přístupné. Zahrát si tu můžete basketbal, malou kopanou, volejbal, tenis či
lakros.
Stanislav JANOVSKÝ

Naše noviny - sedmnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.

Liteňské fotbalistky v jarním derby s Karlštejnem (0:3). Foto NN M. FRÝDL

Třetí místo? Skvělý úspěch
LITEŇSKÉ FOTBALISTKY VYVÁLČILY VE DRUHÉ LIZE BRONZ
Liteň - Tečku za letošní sezonou
udělaly liteňské fotbalistky. V posledním utkání zdolaly Kačici 3:0 a
v druholigové tabulce obsadily skvělé třetí místo.
Vedoucí týmu Jaroslav Kumšta hodnotí umístění jako velmi dobré.
„Před začátkem sezony jsme si dali
cíl umístit se v horní polovině tabul-

ky. Třetí místo je velký úspěch. V sezoně se nám hodně hráček zranilo,
tým byl oslabený. Nebýt toho, mohli
jsme se umístit ještě lépe,“ řekl
Kumšta. Fotbalistky teď mají volno,
znovu se sejdou až na konci léta, kdy
je čekají přípravné zápasy. V nové
sezoně se na liteňském trávníku mají
objevit i posily. Ondřej JAHELKA
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