
Průvod se vydá Poberouním
KAREL IV. POJEDE NA KARLŠTEJN, ŘIDIČE ČEKAJÍ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Liteňští oslaví sté výročí
narození Jarmily Novotné
Liteň – Oslavy ke stému výročí narození operní
pěvkyně Jarmily Novotné se chystají v Litni.
Slavnostní akci připravil obecní úřad na 25. květ-
na. „Od devíti do patnácti hodin se budou konat
prohlídky muzea Sv. Čecha a J. Novotné, kterými
budou provázet právě děti z liteňské školy,“ uvedl
starosta Litně Karel Kliment. Vrcholem oslav bude
koncert světoznámého kytaristy Štěpána Raka a
recitace Alfréda Strejčka. V místním kině začíná v
17 hodin. Připraveno je i vystoupení souboru Lite-
ňáček. (Viz strana 6) (pš)

Řevnickou »lidušku« chce
vést člověk z Ústí nad Labem
Řevnice – Obrovský zájem je o místo ředitele
řevnické Základní umělecké školy. NN to potvr-
dil Miroslav Cvanciger, starosta města, které na
tuto pozici vyhlásilo konkurs.
„Na radnici doputovalo třináct přihlášek. Očekával
jsem jich tak o polovinu méně,“ uvedl Cvanciger.
Upřesnil, že mezi zájemci je sedm mužů. „Jsou to
lidé místní, z Prahy či třeba Ústí nad Labem,“ řekl
starosta. Pětičlenná komise již vyřadila pět přihlá-
šek, které nesplňovaly podmínky. „Osm zájemců
nyní pozveme na pohovor,“ dodal Cvanciger. No-
vý ředitel, který v této pozici nahrají Janu Klim-
tovou, má nastoupit 1. červenec 2007.                (pš)

Karlštejn – S dopravním omezením budou mu-
set první dva červnové dny počítat řidiči v dol-
ním Poberouní. V souvislosti s průvodem Karla
IV. na hrad Karlštejn budou některé úseky sil-
nic v regionu neprůjezdné.
Zcela uzavřít centrum obce se chystá starosta
Karlštejna Miroslav Ureš. „Bude se moci dojet jen

k parkovišti, také od Srbska a Litně chceme silni-
ce uzavřít, takže se bude moci po mostě normálně
korzovat,“ uvedl Ureš s tím, že omezení již pro-
jednal s policií. „Bojím se ale, aby to naše parko-
viště zvládlo. Chceme zřídit odstavné plochy ještě
směrem na Srbsko a Liteň,“ řekl. Navíc vyzývá
návštěvníky, aby k cestě do Karlštejna volili spíše
vlaky, které budou výrazně posíleny. 
Ureš se na průvod velmi těší a s ním i zdejší res-
tauratéři. „Budeme rádi, že sem lidé přijedou.
Uděláme vše, co je v našich silách. Jen nesmí být
zbláznění a chtít vše během chvilky,“ říká provo-
zovatel jedné z karlštejnských restaurací Bohumil
Janů. 
Královský průvod převažející říšské korunovační
klenoty se z Pražského hradu na Karlštejn vydá v
pátek 1. června. V čele desítek jezdců na koních
pojede v kočáře taženém kladrubskými hřebci sám
Otec vlasti – císař Karel IV. představovaný hercem
a moderátorem Vladimírem Čechem. 
Doprovod mu bude dělat jeho choť, Eliška v podá-
ní herečky příbramského divadla Debory Štolbové,
arcibiskup Arnošt z Pardubic a dvořané.
Klenotům na Hradě v pravé poledne požehná kar-
dinál Miloslav Vlk. Trasa povede přes Malou Stra-
nu, Staroměstské náměstí, Smíchov a Radotín do
Černošic. Císař na zdejším hřišti po příjezdu vys-
taví korunovační klenoty a zhlédne krátký pro-
gram. Poslední zastávkou prvního dne budou Dob-
řichovice. Na nádvoří zámku se od 20.30 bude rep-
rízovat loňský úspěšný muzikál Noc na Karlš-
tejně. (Viz strana 3)

22. května 2007 - 10 (443) 6 Kč

Záchranka vezla zraněného
muže na lokomotivě
Karlštejn - Kuriózní převoz pacienta zažili pra-
covníci řevnické záchranky předminulou nedě-
li. Zraněného muže dopravovali na karlštejn-
ské nádraží lokomotivou. 
Záchranka vyjížděla v noci ke Karlštejnu, kde se
zranil muž středních let. Předváděl kamarádům
skok z výšky a spadl na hlavu. „Měl tržnou ránu
na hlavě, sériovou zlomeninu žeber a  prasklinu
obratle,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Do-
ktorům pomáhali hasiči z Řevnic a policisté. „By-
la to náročná akce, museli jsme dva kilometry pěš-
ky špatným terénem. Zpátky jsme se vydali s paci-
entem po kolejích,“ dodal Bulíček. Dráhy jim na-
konec poslaly z Berouna lokomotivu, která dovez-
la zraněného se sestrou a lékařem na karlštejnské
nádraží. Sanitka pak pokračovala do Prahy. (lup)

Ukradený mercedes se našel
Hlásná Třebaň - Německý turista, který zapar-
koval svůj Mercedes-Benz 5. května v Hlásné
Třebani pod Černou skálou, se stal svědkem
»amerického« zátahu karlštejnských policistů. 
„Partnerka řidiče uviděla neznámého zloděje, jak
s autem ujíždí pryč,“ řekla NN Hedvika Kaslová,
mluvčí karlštejnských policistů. Jejich výjezdovka
po patnácti minutách vůz našla v Karlštejně, ov-
šem už bez zloděje. Německý majitel vozu, které-
mu poberta zničil startovací spínač, si z vděčnosti
muže zákona vyfotografoval. (šm)

KONKURS NA »HVĚZDY«. Postavy do epizodních
rolí seriálu Nemocnice na kraji města, jehož pokra-
čování se bude natáčet v našem kraji, si v Letech
vybírali filmaři. (Viz str. 9)    Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Maminky pořádaly piknik

O právo žádala

Zora Jandová

(viz strana 2)

Piknik pro děti i rodiče uspořádalo na zadnotře-
baňském dětském hřišti místní mateřské centrum
Broučci. Děti se vydováděly na klouzačkách, hou-
pačkách a na písku, maminky si zase odpočinuly a
popovídaly na dekách. Občerstvení a káva nechy-
běly. Pro velký úspěch se bude akce určitě opako-
vat. Text a foto Lucie PALIČKOVÁ
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Mníšek pod Brdy – V sobotu 12. května zažilo
město Mníšek pod Brdy poprvé Staročeské má-
je. Program osmého ročníku folklorního festi-
valu připravily Naše noviny a všichni s napětím
čekali, jak bude přijat místními.
Od brzkých ranních hodin, kdy ještě svítilo slun-
ce, vládl na náměstí šrumec. Sjížděli se řemeslní-
ci, stavěla se májka, připravovala se bohoslužba
slova před kapličkou. Když pobožnost skončila,
lidé si ještě pochvalovali, jak krásně svítí sluníč-
ko. Už za hodinu to nebyla pravda a všichni se
utíkali schovat před vydatným deštěm. 
„Přiznám se, že to nějakou chvíli vypadalo, že
májová slavnost bude předčasně ukončena,“ řekl
starosta Petr Digrin. Třehusk se však nevzdal a
ani ne po hodině začal znovu vyhrávat a svolávat
lidi. Podařilo se. V půl druhé z nádvoří mníšecké-
ho zámku vycházel početný průvod, ve kterém šly
nejen účinkující kapely i soubory a zástupci míst-
ních spolků, ale například také zpěvačka a hereč-
ka Zora Jandová se svojí dcerou. „Velmi podporu-
ji tento druh lidové kultury. Je dobře, že děti tan-
cují, věnují se hudbě a připomínají si zvyky na-
šich předků,“ uvedla. 
Na náměstí všechny přivítal starosta Petr Digrin a
radní Alena Štamberková. O povolení k pořádání
májů je požádala nejen Zora Jandová, ale také její
dcera Esterka a zástupci hasičů. Pak již odstarto-
val odpolední program. Pro Mníšecké, kteří zatím
neměli možnost vidět ve svém městě tolik růz-
ných souborů, to byl zážitek. Úspěch sklidil řev-
nický Klíček se svým vodníkem, Notičky s koulo-

vačkou, valašská Vonička, Hanáci i dudácké
muziky Dokolečka a Ratajská duha. Skvělý byl
řecký soubor Akropolis či irský Coiscéim. Místní
s napětím čekali na 18.00 hodinu, kdy vystoupily
děti z mníšeckého taneční kroužku. Pro tuto příle-
žitost se naučily část české besedy. 

„Je to tanec, bez kterého se za dob Nerudy neobe-
šel žádný ples a dnes jej vlastně již nikdo tančit
neumí. Holky mě moc potěšily,“ radovala se Ma-
rie Sadilová. Na náměstí v Mníšku se slavilo až do
půl desáté. U valašské cimbálovky se klábosilo i
tancovalo báječně. Jana DIGRINOVÁ

Černošice - Mokropsy - Slunečné počasí, hud-
bu, tanec i kácení májky si užili návštěvníci
Mokropes uplynulou sobotu. Pokračoval zde
totiž dalším dílem VIII. ročník poberounského
folklorního festivalu Staročeské máje. 
A stejně jako jinde bylo v Mokropsích hodně zají-
mavého. Po obědě rozložili své stánky trhovci na
jarmarku, k tomu vyhrávala poberounská kapela
Třehusk, která doprovodila hudbou i krojovaný
průvod od kapličky na místní Masopustní náměs-

tí. Zde černošický starosta Aleš Rádl i senátor Jiří
Oberfalzer máje slavnostně zahájili a mohla začít
přehlídka folklorních souborů, jejíž produkci zaji-
stily Naše noviny. Jako první se představila Jisk-
řička z Plzně, po ní nymburský soubor Šáteček, na
Staročeských májích poprvé. 
„Jsme asi poslední středočeský soubor, který na
Májích ještě nikdy nebyl,“ řekl jeho vedoucí Vác-
lav Horčička. Šáteček působí v Polabí už 21 let a
je velmi úspěšný, vloni se představil v ruském
Jekatěrinburku, letos dostal pozvání na dva festi-
valy v USA. Jeho hudebníci používají kromě ji-
ných nástrojů už půl roku také malý cimbál.
„Pochází z Polabí, obnovili jsme místní tradici
cimbálu, už na něj hrají dva muzikanti. Není prav-
da, že cimbály jsou jenom na Moravě,“ dodal
Horčička. 
Po vystoupení Šátečku přišel na řadu domácí Pra-
mínek, Klíček z nedalekých Řevnic a mělničtí Ja-
rošovci. Vpodvečer zatančilo osm členů Klíčku
slezskou besedu, hned po ní se všichni přesunuli k
májce. Než hasiči začali s kácením, losovaly se
lístky v tradiční tombole, jejíž vítěz získal poraže-
nou májku. Ta padla krátce po šesté hodině. 
Staročeské máje vyvrcholí tuto sobotu v Zadní
Třebani.  Lucie PALIČKOVÁ

O právo požádala Zora Jandová
STAROČESKÉ MÁJE SE V MNÍŠKU POD BRDY KONALY POPRVÉ, DIVÁCI SI JE POCHVALOVALI

O PRÁVO ŽÁDALA HEREČKA.  O právo k pořádání staročeských májů v Mníšku pod Brdy společně
s dětmi požádala také známá herečka, místní obyvatelka Zora Jandová. Foto NN M. FRÝDL

Svatý Jan pod Skalou – Den před svými 75. na-
rozeninami strávil kardinál Miloslav Vlk na
Berounsku. Ve středu 16. května zavítal do
Svatého Janu pod Skalou, kde se zúčastnil slav-
nostního otevření ekologického centra Kavyl. 
„Je tu krásné prostředí,“ pochvaloval si Vlk, který
si Svatý Jan velice oblíbil. A to nejen proto, že
zdejší Svatojánskou kolej – vyšší odbornou školu
pedagogickou zřizuje pražské arcibiskupství. Vlk
připomněl, že přírodu je nutné chránit.  
„Přírodu jsme dostali jako dar, není to jako tech-
nika, kterou jsme vyrobili. Je naším domovem. Je
třeba, abychom o tento chrám pečovali. A to je i
smyslem tohoto projektu,“ uvedl Vlk, který cent-
ru popřál, aby prospělo člověku ke zdraví. „A to
nejen tomu fyzickému, ale i tomu duchovnímu.“

Ekocentrum Kavyl, jež se nachází v přízemí něk-
dejší fary, v sousedství hostince Obecní škola, zís-
kalo název podle místní rostliny. Bude sloužit ne-
jen jako infocentrum pro turisty, konat se zde bu-
dou přednášky pro školáky, seniory i učitele.
„Školám nabízíme různé programy. Děti se tu
mohou dozvědět vše o zkamenělinách, výrobě sý-
ra, pořádáme vycházky mykologické i za ptačím
zpěvem,“ řekla ředitelka Svatojánské koleje Jana
Fellnerová. Svatý Jan ožívá hlavně o víkendu, kdy
sem směřují stovky cyklistů.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Děti půjdou za pohádkou i do boje
OSLAVU DĚTSKÉHO DNE CHYSTAJÍ V HLÁSNÉ I ZADNÍ TŘEBANI

Ekologické centrum otevřel kardinál
MILOSLAV VLK DO SVATÉHO JANA PŘIJEL DEN PŘED SVÝMI NAROZENINAMI

Festival pokračoval v Černošicích
DO MOKROPES PŘIJELY SOUBORY Z PLZNĚ, NYMBURKA I MĚLNÍKA

Liteňák Mirek Olič vyhrál
matematickou olympiádu
Liteň - Žáci liteňské školy se často účastní  nejen
různých sportovních soutěží, ale i  předmětových
olympiád. Úspěchem bývá i umístění v první
polovině startovního pole, protože konkurence
osmiletých gymnázií je velká. 
A představte si, že naše škola slavila úspěch v
předmětu, který občas supluje roli strašáka – v
matematice. Žák 6. třídy Mirek Olič letos mate-
matickou olympiádu vyhrál! Všichni mu moc bla-
hopřejeme a jsme na něj pyšní.

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Zbývající program festivalu

STAROČESKÉ MÁJE
Zadní Třebaň, náves 26. května

8.00 - Zahájení stylového jarmarku
9.00 - Pobožnost u kapličky

9.30 - Soubory Domažličanka, Pramínek,
Vršatec, Notičky 

12.45 - Průvod od hasičské zbrojnice na náves
13.00 - Předání práva k pořádání májů

13.30 - Průvod obcí
18.30 - Vystoupení dětí, beseda, kácení máje

Hlásná Třebaň, Zadní Třebaň - Oslavy Dět-
ského dne chystají Třebaňští z obou břehů Be-
rounky. Zatímco v Hlásné Třebani se děti ocit-
nou v pohádkovém světě, ve Třebani Zadní se
vydají válečnou stezkou.
V duchu pohádek a pohádkových bytostí se usku-
teční Dětský den v Hlásné Třebani v sobotu 2.
června od 14 hodin. 
„Pro děti budou připraveny soutěže, jak v prosto-
rách sokolovny, tak na sousedním hřišti, “ řekla
NN Lenka Snopková ze zdejšího Sokola, který
akci pořádá. „Zveme všechny a všem také radíme
číst plakáty, kdyby náhodou došlo vzhledem k po-
časí k nějakým drobným změnám,“ dodala s tím,
že s prázdnou neodejde nikdo.
V Zadní Třebani se bude Dětský den pořádaný

Klubem českých turistů konat o týden později - v
sobotu 9. června od 14.00. Akce se ponese v du-
chu bojového umění, a má název Na válečné stez-
ce... Je ovšem určena jak klukům, tak slečnám,
malým i velkým. Na trase se budou aktéři »boje«
potýkat se zákeřnými nástrahami a netradičními
úkoly. Proto do cíle s vyplněným Deníkem bojov-
níka dorazí jen nejhouževnatější, nejšikovnější a
hlavně nejveselejší účastníci. Na všechny čekají
úžasné válečné kořisti, neopakovatelné zážitky a v
cíli pojídání »pečeného bůvola« s hořčicí a indi-
ánskými topinkami. Startuje se na návsi u zadno-
třebaňského Společenského domu. 
Tutéž sobotu se Dětský den koná i ve Svinařích.
Pro caparty je od 13.30 připraven program na mí-
stních kurtech.    Michaela ŠMERGLOVÁ, (mif)
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Do Lážova míří čert i tříhlavý drak
V MNÍŠKU POD BRDY SE POSLEDNÍ TÝDEN V KVĚTNU BUDE KONAT FESTIVAL DIVADLA PRO MALÉ DIVÁKY

Mníšek pod Brdy - Divadelní festi-
val pro děti Lážov Káji Maříka
chystají manželé Rosákovi. V mní-
šeckém divadélku K se bude konat
poslední květnový týden. Program
sestavovala Jiřina ROSÁKOVÁ.
Co nového chystáte na letošním fes-
tivalu Lážov? 
Je to už pátý ročník přehlídky diva-
del pro děti, a  to nás zavazuje přijít
s něčím novým. Každý rok zveme
nové divadelní soubory a uvádíme
nové tituly. Letos výrazně změníme
areál letního divadla. V Lážově se
sejdou kouzelné pohádkové postavy.
Účast nám slíbil tříhlavý drak, který
přiletí hned na úvod festivalu. Přijde
také čert a další pohádkové bytosti.    
Kolik chystáte představení a kolik
přijede dětí?
Představení bude pět. Poslední týden
v květnu každý všední den hrajeme
pohádku a po ní máme pro děti při-
pravené hry a soutěže o ceny. Festi-
val je určený zejména školám. Mám
radost, že se k nám některé školy

vracejí. Už je přihlášeno asi 800 dětí.
Myslím, že pro Mníšek je to i dobrá
reklama - už se nám stalo, že děti,
které byly na festivalu se školou, pak
přijely s rodiči, aby jim ukázaly, kde
se dobře bavily. 
Proč právě Lážov Káji Maříka? Jak
vznikla myšlenka něco takového
uspořádat?
Důvody jsou dva. Máme rádi divadlo
a stýskalo se nám po malých dětech.
Dcery nám odrostly, tak jsme si řek-
li, že by bylo prima udělat něco pro
děti a také pro Mníšek. Samozřejmě
bychom to nezvládli sami. Máme v
Mníšku přátele, kteří nám pomáhají.
Od Fondu kultury Středočeského

kraje  jsme získali příspěvek a navíc
se hejtman Bendl stal kmotrem festi-
valu. S Lážovem mi pomáhají i mé
dcery. Letos je děti uvidí ve zvláštní
roli, kterou ale předem neprozradím. 
Co dalšího chystáte letos v Diva-
délku K? 
V rámci Občanského sdružení Lážov
připravujeme na léto divadlo pro do-
spělé. Velmi dobře se nám spolupra-
cuje s mníšeckým zámkem, proto
jsme se rozhodli pro akci V zámku a
podzámčí. Na nádvoří zámku uvede-
me dvě klasická divadelní představe-
ní - Klicperovu Veselohru na mostě a
jednáme o Vančurově Josefíně. V let-
ním divadle Káji Maříka uvedeme

komedii z gangsterského prostředí a
vynikající Rychlé šípy v podání Pří-
bramského divadla. V září, opět ve
spolupráci se zámkem a s Klubem
přátel dobrého vína chystáme Mní-
šecký festival vína. Za zvuků cimbá-
lovky bude připravena ochutnávka
českých i světových vín. Chystáme
také malý program pro děti. Na 2. 9.
bychom rádi vyhlásili »řízkový vý-
let« na Skalku. Městské kulturní st-
ředisko tam pořádá vernisáž obrazů
Tomáše Bíma, tak nás napadlo, že by
všichni, kdo absolvují festival vín,
vzali lahvičku a výletní řízek do ba-
tůžku a vydali bychom se na piknik
na Skalku.        Jana DIGRINOVÁ  

CHYSTAJÍ FESTIVAL. Jiřina a Jan Rosákovi připravují v Mníšku pod Brdy pátý ročník divadelního festivalu pro
děti Lážov Káji Maříka.        Foto Jana DIGRINOVÁ

Lážov Káji Maříka 
Přehlídka divadel pro děti

Pondělí 28. 5.
O chytré kmotře lišce – Andromeda
Úterý 29.5.
Poklad baby Mačenice -  Divadlo
Lampion 
Středa 30.5.
Broučci, broučci, broučci - Nár.
Div. Spol.
Čtvrtek 31.5.
Kamarádi v říši za oponou – Kama-
rádi 
Pátek 1. 6.
Čáry máry babice Vrbice -  M. Kan-
torková, P. Špindlerová, T. Valík
Začátek vždy v 9.30, po předsta-
vení následují hry a soutěže s ce-
nami. Vstupné 20 Kč
Rezervace na tel.: 603 22 80 48

Den nato, v sobotu 2. června se v
Dobřichovicích zformuje hlavní prů-
vod. Celé dopoledne se do areálu
zámku budou sjíždět a scházet další
účastníci – ať už v historických kos-
týmech, nebo v civilu. Všichni se
pak opět v pravé poledne vydají
směr Karlštejn. Průvod projde Lety,
Řevnicemi a Hlásnou Třebaní –
všude jej budou vítat »poddaní«. 
V Karlštejně se mezitím bude od rá-
na u mostu přes Berounku konat vel-
ký historický rej. Po příjezdu císaře
program vyvrcholí rytířským turna-
jem. Po něm se čelo průvodu přesu-
ne na hrad, kde budou uloženy koru-
novační klenoty a Karel IV. pro svůj
dvůr vypraví hostinu. Tečku za
dvoudenní akcí udělá od 20.30 na
louce u mostu muzikál Noc na
Karlštejně.              

Zastavení Královského průvodu
(Časy jsou orientační)

Pátek 1. června 2007
12.00 Pražský hrad
- zahájení akce, požehnání klenotům
kardinálem Vlkem
13. 15 Staroměstské náměstí
- setkání císaře s primátorem Prahy a

starostou Prahy 1, rytířský turnaj, od
12.00 historický program
17.00 Radotín před úřadem MČ
- setkání císaře se starostou Radotína
18.00 Černošice, hřiště u betonárky
- setkání císaře se starostou Černo-
šic, program na počest vladaře, od
14.00 historický Dětský den
19.30 Dobřichovice, před zámkem
- program na počest císaře
- 20.30 muzikál Noc na Karlštejně
na nádvoří zámku

Sobota 2. června 2007
10.00 Dobřichovice
- šermíři, muzikanti, tanečníci…
12.00 začátek průvodu
12.30 Lety, náves
- přípitek císaře se starostou 
13.00 Řevnice, náměstí
- setkání císaře se starostou Řevnic,
program na počest císaře, celé dopo-
ledne na náměstí košíkářské trhy
14.30 Hlásná Třebaň, náves
- přípitek se starostou
15.15 Karlštejn u mostu
- od 10.00 bohatý historický pro-
gram, po příchodu průvodu kolem
15.15 rytířský turnaj, průvod na hrad
- 20.30 Muzikál Noc na Karlštejně
Pavla ŠVÉDOVÁ, Miloslav FRÝDL

Naše noviny uvádějí muzikál

Noc na Karlštejně

Hrají: Štěpán Rak, Vladimír Čech, Pavel Vítek, Jan Rosák, 
řevničtí ochotníci, sbor poberounských starostů, šermíři,

metači ohně, břišní tanečnice, kejklíř, koně, koza…

Dobřichovice, zámek - pátek 1. června 20.30
Karlštejn, u mostu - sobota 2. června 20.30

Průvod se vydá Poberouním
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V Noci na  Karlštejně si zahrají starostové poberounských obcí v čele s
hejtmanem Petrem Bendlem (sedící v křesle) a senátorem Jiřím Oberfal-
zerem (po jeho pravici)      Foto Bohumil KŘEČEK
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Notičky si zahrají s Hradišťanem
MALÉ ŘEVNICKÉ MUZIKANTY ČEKÁ SPOLEČNÝ VÁNOČNÍ KONCERT SE SLAVNOU CIMBÁLOVKOU

Řevnice – Velké pocty se dostalo
dětské lidové muzice Notičky z
Řevnic. V prosinci ji čeká společný
vánoční koncert s proslulou cim-
bálovou muzikou Hradišťan.
Pro Notičky to bude událost roku.
Kdo by si před necelými desíti lety,

kdy vedoucí muziky Lenka Kolářová
doslova »posbírala« pár dětí v Řev-
nicích a začala s nimi cvičit Kolo
mlýnský, pomyslel, že tahle parta to
jednou dotáhne na mezinárodní hu-
dební festival do Spojených států ne-
bo že si zahraje s Hradišťanem. 

„V podstatě nás Jiří Pavlica vybídl,
ať ho zkontaktujeme, že bychom mo-
hli vymyslet společný projekt,“ řekla
vedoucí Notiček Lenka Kolářová.
Společné setkání na sebe nenechalo
dlouho čekat - malí muzikanti se s
Hradišťanem sešli v prosinci na cha-

ritativním koncertě pořádaným Na-
dací Livie a Václava Klausových na
Pražském hradě. Dlouhé zvažování,
co bude tématem společného projek-
tu, vyústilo v rozhodnutí uspořádat
společný vánoční koncert. 
„Přestože jsem koledy nejdřív zamí-
tal hlavně kvůli naší vytíženosti, na-
konec jsem došel k tomu, že děti se
nejvíce hodí právě k Vánocům, ke
koledám,“ řekl primáš Hradišťanu Ji-
ří Pavlica. „Děti jsou šikovné, hrají s
radostí a  jsou schopné tu radost pře-
dávat dál, na pódiu to z nich vyzařu-
je,“ chválil Notičky Pavlica.
Společné vystoupení se odehraje v
Praze v rámci tradičního hudebního
festivalu Zimohraní. O tom, zda bu-
de koncert reprízován, se nyní jedná.
Záleží na časových možnostech Hra-
dišťanu. Pavla PETROVÁ

O loňských Vánocích Notičky koncertovaly v řevnickém kostele. O Vánocích
letošních si zahrají se známým souborem Hradišťan. Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
26. 5. 18.00 PAST NA ŽRALOKA 
2. 6. 18.00 300: BITVA U THERMOPYL 

KINO MÍR BEROUN
21. 5. - 23. 5. 18.30 (Út 17.30) HORŠÍ
UŽ TO NEBUDE 
22. 5. 20.00 FONTÁNA 
24. 5. 15.30 PIRÁTI Z KARIBIKU:
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE 
24. 5. 18.30 KDO JE TADY ŘEDITEL?
25. 5. - 27. 5. 18.30 SPIDER MAN 3 
28. 5. - 31. 5. 17.30 a 20.00 (Út+Čt
17.30) VRATNÉ LAHVE 
29. 5. 20.00 RED ROAD 
31. 5. 20.00 ROMING 
1. 6. - 7. 6. 17.30 a 20.00 (So 18.30,
Út+Čt 17.30) ROMING 
2. 6. - 3. 6. 15.30 ARTHUR A MINI-
MOJOVÉ 
4. 6. 13.45 MOST DO ZEMĚ TERA-
BITHIA 
5. 6. 20.00 OBČAN PES 

LETNÍ KINO BEROUN
25. 5. 21.30 VRATNÉ LAHVE 
26. 5. 21.30 300: BITVA U THERMOPYL 
1. 6. 21.30 OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE 
2. 6. 21.30 ROMING 
8. 6. 21.30 VLAJKY NAŠICH OTCŮ 

KINO MNÍŠEK POD BRDY
23. 5. 20.00 KRÁLOVNA
26. 5. 20.00 PRÁZDNINY PANA
BEANA 
30. 5. 20.00 JEDNÉ NOCI V JEDNOM
MĚSTĚ 
2. 6. 20.00 KVASKA
6. 6. 20.00 SPIDERMAN 3

CLUB KINO ČERNOŠICE
22. 5. 20.00 DREAMGIRLS 
29. 5. 17.30 a 20.30 VRATNÉ LAHVE 

Ve výtvarné dílně
se naučíte dekorovat
Mníšek pod Brdy - Pokud rádi
tvoříte, jste zváni na výtvarnou
dílnu do Mníšku pod Brdy.
Dílnu, v níž se naučíte dekorovat
dřevěné krabičky pomocí techniky
decoupage, tupování a kresby akry-
lovými barvami, pořádá Občanské
sdružení Oáza v sobotu 26. května
od 14.00 v mníšeckém Kulturním
středisku V Lipkách. Příspěvek na
materiál je 100 až 140 Kč podle veli-
kosti krabičky. S sebou si vezměte
přezůvky a dobrou náladu. Přihlásit
se můžete formou SMS na tel.: 728
244 846. (jdi)

Hlásnotřebaňští besedovali s Jazairiovou,
oslavili tak dvacáté výročí Zpravodaje
Hlásná Třebaň -  Setkání s novinářkou Pavlou Jazairiovou, které se
uskutečnilo v Hlásné Třebani, se setkalo s velkým ohlasem diváků. 
Beseda s reportérkou, která cestuje po Indii, Africe a dalších zemích, se
konala u příležitosti 20. výročí narození hlásnotřebaňského Zpravodaje v
místní restauraci Na růžku. Do sálu hospody dorazilo na šedesát zájemců o
vyprávění postřehů a vzpomínek. (šm)

Tipy NN
*  Beseda o reflexní terapii se usku-
teční 22. 5. od 17.00 v Muzeu Čes-
kého krasu Beroun. O zkušenostech
s touto metodou bude hovořit terape-
ut Julius Pataky. (lei)
* Beseda o astrologii se koná 26. 5.
od 15.00 v sále dr. Fürsta v Dobři-
chovicích. (ild)
* Koncert klasické hudby u příleži-
tosti 180. výročí úmrtí Ludwiga van
Beethovena, 290. výročí narození a
250. výročí úmrtí Josefa Václava
Stamice se koná 26. 5. od 19.00 v
zámku Mníšek pod Brdy. Účinkuje
Vialo d’amore duo. (jdi)
* Taneční skupina Damaru Ivany
Hessové předvede 3. 6. od 20.00 v
dobřichovickém Fürstově sále indic-
ké tance. (pš)
* Výstavy fotografií Petra Janouška
z Dobřichovic nazvaná Golf my way
bude na místním zámku zahájena 7.
6. v 19.00. Otevřena bude denně od
13 do 19.00 až do konce června. 
* Výstava obrazů Lucie Suché Útě-
ky zahradní brankou i Tomáše Su-
chého Obrazy a loutky je do 9. 6.
přístupná v Konírně Muzea Českého
krasu v Berouně.  (lei)
* Pohádku Babka Chňapka uvede
10. 6. od 15.00 v dobřichovickém
Diagnostickém ústavu Divadlo
Buchty a loutky. (pš)

Trasu Posázavského pacifiku můžete
zdolat parním vlakem 26. května
Praha - Nejkrásnější trasu Posázavského pacifiku do Týnce nad Sáza-
vou můžete parním vlakem projet v sobotu 26. května. A navíc cestou
navštívit i několik muzeí a památek.
Z Prahy Hlavního nádraží vyjede parní vlak v 9.44 na trať legendárního Po-
sázavského pacifiku v čele s parní lokomotivou  Čtyřkolák z roku 1917.
Kromě překrásného okolí železniční tratě vybudované v kaňonu řeky Sá-
zavy s několika tunely a kamennými viadukty mohou cestující navštívit také
kulturní  akce a památky v regionu. „V Jílovém u Prahy stojí za návštěvu
Regionální muzeum těžby zlata v Čechách. Nedaleko zastávky Krhanice se
nachází vojensko – historické muzeum Lešany, kde bude právě v tuto sobo-
tu slavnostně zahajována sezona 2007. Ve stanici Týnec nad Sázavou lze
navštívit Týnecký hrad nebo nedalekou zříceninu hradu Zbořený Kostelec,“
vypočetl jeden z organizátorů jízdy Petr Pavlík. Zpět do metropole vyjede
vlak z Čerčan v 16.08. (pš)



Lážovice - Při návštěvě obce Lážovice je na
první pohled patrná snaha místních obyva-
tel o úpravu obce.
Na opravu kapličky a úpravu veřejných 
prostranství získává obecní úřad  finanční
prostředky prostřednictvím Mikroregionu
Horymír, část hradí přímo Obecní úřad
Lážovice.
První dotace na úpravu kapličky ve výši 
50 tisíc korun obdržela obec v roce 2006.
"Tyto finanční prostředky byly obci přiděleny
v rámci rekonstrukce historických památek
Mikroregionu Horymír a stačily pouze na
opravu věže kapličky," vysvětlil starosta obce
Lážovice Jiří Budil ml. a dodal, že střechu
kapličky opravili občané Lážovic pod
vedením pokrývačského mistra Grögera, který
se opravě střechy věnoval ve svém volném
čase.
V letošním roce získala obec od Stře-
dočeského kraje další finanční podporu ve
výši 90 tisíc korun a OÚ přidá dalších šedesát
tisíc.
"Úpravy kapličky mohou pokračovat. Bude
provedena izolace základů, oprava fasády,
rekonstrukce historických dveří, oplocení 

a úprava terénu v okolí kapličky. Časem se
chystáme kapličku osvítit, stane se tak domi-
nantou obce," upřesňuje plány obce její
starosta. 
Obec Lážovice spolupracuje i se svými
sousedy. Před čištěním koupaliště v Osovci
došlo na společnou akci s obcí Osov a  na
náklady Lážovic byla vybagrována strouha 
v délce 150 metrů  podél polní cesty z Osovce
do Nových Dvorů. Následovat bude prořez
křovin.            Radka KOČOVÁ

Úprava obce pokračuje
LÁŽOVICE VYUŽÍVAJÍ DOTACE NEJEN NA OPRAVU KAPLIČKY

Zkušenosti ze soutěží hasičů
se zúročí při ostrém zásahu 
Podbrdy - V sobotu 12. května si přijeli do
obce poměřit své dovednosti dobrovolní
hasiči z okolí.
Vítězem družstva mužů se stali hasiči 
z Lochovic, za nimi se umístilo družstvo 
z Podbrd, Radouše a Skřiple. První příčku za
ženy získala obec Skřipel, další byla družstva
z Osova a Podbrd. Nejlepší dětský oddíl při-
jel ze Zadní Třebaně, v umístění následovala
obec Svinaře a Podbrdy.                               
Osovští hasiči vyjížděli v měsíci květnu 
k požáru u obce Lštěň, kde několik mladíků
zapálilo oheň u srubu.
V sobotu 12. května řešili dobrovolní hasiči
z Osova další okamžitý zásah. Na diskotéce 
v obci Lážovice začal od varné konvice hořet
dřevěný barový pult a část okna.              (rk)
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Úpravy kapličky v Lážovicích pokračují za
podpory obce, místních obyvatel i chalu-
pářů.                               Foto R. KOČOVÁ
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Děti darovaly maminkám
přáníčko a sladkou pusu
Osov, Vižina - Ve středu 16. května pozvaly
děti do školky své maminky. 
Spolu se svými učitelkami připravili kluci 
i holky pro maminky besídku k jejich svátku.
Děti z mateřské školy předvedly pásmo pís-
niček, básniček a tanečků. Na závěr předaly
přáníčko s dárečkem a sladkou pusu.
Zastupitelstvo obce Vižina připravilo pro
všechny vižinské maminky posezení s har-
monikou. Podávala se káva, zákusky, chle-
bíčky a při příjemné hudbě došlo i na taneček.
Maminky si odnesly domů kytičku a těm,
které do Europajzlu v pátek nedorazily, přišel
následující den osobně popřát a předat
kytičku starosta Václav Císař.           (jf), (lk)

Mladí cyklisté obsadili první
příčku v dopravní soutěži
Osov - Středa 9. května byla pro osovské
žáky ve znamení soutěžení. Škola vyslala
hned dvě družstva do Hořovic. 
První družstvo mladších žáků soutěžilo ve
fotbalovém klání McDonalds Cup. V silné
konkurenci deseti družstev se osovští probo-
jovali až do finále a obsadili tak krásné druhé
místo. 
Druhé družstvo bojovalo v dopravní soutěži
pod záštitou BESIPu. Soutěžilo v jízdě
zručnosti, své znalosti předvedlo i v do-
pravních testech a zdravovědě. 
Správné chování v silničním provozu
předvedly děti i při jízdě městem. Mladým 
cyklistům se podařilo vybojovat první místo 
a postupují do krajského finále. Blaho-
přejeme!   Soňa KOCMANOVÁ 

Pøipravuje se druhý roèník
Osovského hudebního festivalu
Osov - V loňském roce se konal první
ročník Osovského hudebního festivalu 
s účastí osovských hudebníků. 
Festival měl velmi dobrý ohlas u účinkujících
i diváků. Proto se připravuje druhý ročník,
který proběhne v době osovské pouti dne 
23. června od 18 hodin na fotbalovém hřišti
místního sportovního klubu. Své hudební
umění zde předvedou hudební skupiny 
z Osova. 
Vystoupí country skupina Šporny, Braboux se
svým rockem, Garážový klub, rocková
skupina Finlandia, Kanum a metalová skupina
SCREAM.
Jako host večera přijala pozvání zpěvačka 
a vítězka celorepublikové porty 2007 Lucie
Míčková. Všichni hudebníci se těší na zážitky,
které připraví nejen sobě, ale i všem
návštěvníkům festivalu.              Petr KOČÍ

Tradice májových oslav byla
po čtrnácti letech obnovena
Lážovice - Po letité přestávce se máje v obci
vydařily. Na oslavy estačila ani kapacita
klubu obecního úřadu..
“Tradici májových oslav jsme v obci obnovili
po 14 letech. Příští rok chceme oslavy rozšířit
o průvod po obydlích Lážovic,” pochvaloval
si zájem místních o dění v obci starosta
Lážovic Jiří Budil ml. 
“Nestačila ani kapacita občanského klubu,
lidé posedávali i venku, kde se peklo prase,
které bylo odměnou občanům obce za pomoc
při údržbě obce i místní kapličky,” dodává
starosta.                                               (rk)

Obecní úřad Podbrdy 
pořádá v sobotu 26. května 2007

Staroèeské máje
13:00 hod. - průvod obcí

15:00 hod. - posezení v hospůdce
hraje JUNIOR

TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHŮ BRD
zvou v sobotu 2. června 2007 

všechny turisty na pochod do Mníšku pod
Brdy spojený s prohlídkou tamního zámku.

Sraz   účastníků   je  v  Malém
Chlumci  u  kapličky  v  8:30 hod. 

Trasa pochodu:
Malý Chlumec - Stožec - Kytínská louka 

- Mníšek - Skalka - Řevnice 
- Osov -Velký Chlumec

Družstvo osovské školy vybojovalo první
místo v dopravní soutěži BESIPu a postupuje
do krajského finále.     Foto S. KOCMANOVÁ
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Navštivte Muzeum Jarmily Novotné a Svatopluka
Čecha v Litni a oslavte s námi 100. výročí naro-
zení známé operní pěvkyně. Přijďte na koncert a
určitě budete potěšeni hudebním vystoupením
žáků liteňské školy i kytarového mistra  Štěpána
Raka s recitátorem Alfredem Strejčkem.
Původní liteňské muzeum vzniklo již v roce 1965
v prostorách bývalého správcovského domu vedle
zámku. V Litni se mu říká Čechovna , protože tam
v dětství prožil čtyři roky Svatopluk Čech.
Zrekonstruováno bylo skupinou liteňských nad-
šenců pod vedením Zdeňka  Zdrůbka v roce 1974.
V roce 2000 se změnil majitel zámku i Čechovny
a muzeum muselo prostory opustit. Po domluvě s
římskokatolickou církví našlo nové sídlo v liteň-
ské faře. Ve třech místnostech vznikla v roce 2004
expozice věnovaná světově proslulé operní pěvky-
ni Jarmile Novotné a několika dalším osobnos-
tem, které jejich životní osudy spojily s Litní.
Dozvíme se něco o V. B. Třebízském, S. Čechovi,
F.  J. Řezáčovi a O. P. Novákovi.  
Letos se Liteň připravuje na významnou událost –
oslavu 100. výročí narození operní divy Jarmily
Novotné (nar. 23. 9. 1907). Ve třicátých letech
prožila v liteňském zámku několik šťastných let
manželství s Jiřím Daubkem. Vzhledem k nepříz-
nivým politickým okolnostem  netrvalo toto obdo-
bí dlouho, rodina nejdříve musela opustit domov
za války, pak po krátkém návratu následoval útěk

před komunisty. Jarmila Novotná žila a pracovala
podstatnou část svého života v cizině, ale do Litně
se v pozdějších letech ráda vracela, setkávala se s
místními obyvateli a navázala mnohá přátelství.
Po smrti v roce 1994 uzavřela svoji životní cestu
symbolicky v Litni, urna s jejím popelem je ulo-
žena v rodinné hrobce Daubků a ona se tak vráti-
la po putování doslova  celým světem tam, kde
»byla šťastná«.
Oslava se bude konat v pátek 25. 5. Městys Liteň
ve spolupráci se ZŠ F. J. Řezáče v Litni a decho-
vým souborem Liteňáček uspořádají koncert ke
stému výročí naší slavné rodačky. Děti vystoupí s
pásmem písní, zaznějí i verše Svatopluka Čecha.
Vrcholem bude vystoupení kytarového virtuóza
Štěpána Raka a herce a recitátora Alfreda Strejčka
Koncert začíná v 17.00 v místním kině.
Celé dopoledne si zájemci mohou přijít prohléd-
nout i muzeum, budou tam na ně čekat už od  9
hodin děti z liteňské školy a provedou je expozicí.
Ba i přezkoušet ze získaných vědomostí se náv-
štěvníci mohou nechat. Vstup je volný - muzeum
můžete navštívit až do 15 hodin.

Hana HAVELKOVÁ, Liteň   

V liteňském kině vystoupí Štěpán Rak
PŘED STO LETY SE NARODILA JARMILA NOVOTNÁ, OSLAVY SE BUDOU KONAT V PÁTEK 25. KVĚTNA

V LITNI ZAHRAJE RAK. Na koncertě, který se
koná na počest stého výročí narození Jarmily No-
votné, v Litni vystoupí kytarista Štěpán Rak a re-
citátor Alfréd Strejček.           Foto NN M. FRÝDL

Pokoj vám, přátelé našeho nádherného Poberou-
ní. Často se teď v těchto májových dnech sám sebe
ptám, co člověku schází - co dělá jeho život neu-
stále nenaplněný a do jisté míry také prázdný.
Té »prázdnoty« rukou (a mysli), které nemají co
nabídnout – ani sobě a již vůbec ne bližním, si vší-
mám nějak více teď v květnu. Možná to způsobuje
blízkost dní, kdy si připomínáme
utrpení, které zplodila poslední
velká válka. Přinesla velké tří-
bení, vzbudila mnoho hrdinů
»všedního« dne, kteří prokázali, že existují hodno-
ty, jež přesáhly jejich vlastní život. Vše bylo obrá-
ceno naruby. Dosavadní velikáni (šoubyznysu,
sportu, politiky) byli najednou »někde« a opra-
vdovými hrdiny se stali »bezejmenní« lidé – třeba
úředníci, kteří anonymně zachránili lidské životy.
To je o hodnotách. Jaké je máme my? Obávám se,
že masově je hodnotou milionů lidí sportovní vý-
sledek. Vše v současnosti se předhání před dru-
hým, každý je »jednička«. Kdo není, je mrtev –
skoro doslova. Podle tohoto klíče jsme nuceni
»žít«. Podřizujeme se. Přitom si neuvědomujeme
naprostou prázdnotu skrytou za tím vším. Každé-
mu prospěje, když se zamyslí, že jednou s »tím

vším« zůstane jen sám se sebou, třeba ve smrti
(odpusťte). Co zůstane? Jen náš pláč a smutek.
Někteří se znechucujeme sami nad sebou, že nám
to vše nějak nejde. Ano, nejde to. Bohu díky. Něk-
de hluboko v srdci máme klíček, který odmyká
úplně jiné zámky. Někde v nás je vtisknuta pečeť
strážce jiných hodnot, kde najednou »poslední bu-

dou prvními«, kde »lačnící« po
spravedlnosti, pokoji, lásce, na-
plnění, budou nasyceni.
Křesťanské církve se v květnu

ocitají v tichém očekávání seslání Ducha svatého.
Velikonoční události již jsou za námi. Zvítězil na
kříži Ten, který člověka povolal být Jeho vlastním
obrazem. Očekávání daru Ducha Božího je pro
člověka touhou srovnat svůj život s realitou, která
nás daleko přesahuje - která je věčná a trvalá.
Nebojte, Bůh poslouchá – každého z nás osobně.
Není bezmocný (nepotřebuje advokáta, ani ve mně
ne). Naopak. Dokáže ze slabých udělat silné.
Dovede i dnes v té »realitě« dělat dost zázraků.
Dovede dát důstojnost. Nebojte se, přátelé, vyšet-
řit trošku času a navštívit o neděli některý Boží
dům, třeba ten husitský v Nerudovce v Řevnicích,
nebo katolický u náměstí. Stojí tu jako stráže spo-

lečných hodnot, které nepominou. Prosme o pravé
hodnoty do svého života a bude nám dáno. On
není Bohem mrtvých, ale živých.  Mrtvých v Bohu
není… Krásné májové dny vám přeje
Martin SKOČDOPOLE, husitský jáhen, Řevnice

Senioři viděli divadlo 
i tanec a těší se na kuplety
Dobřichovice - Obyvatelé Domova důchodců v
Dobřichovicích zhlédli zkraje května loutkové
představení. Marionety pod vedením Blanky Ha-
kenové předvedly skeče z cirkusového prostředí.
Následující čtvrtek přišly našim babičkám popřát
ke dni matek děti z mateřské školy ze Všenor.
Caparti ve věku 3-5 let v hodinovém pásmu na-
šim obyvatelům zatančili, zazpívali a předali tu-
lipány, které sami vytvořili.
V úterý 15. 5. předvedli našim seniorům taneční
pohádku o Popelce prvňáčci ze ZŠ v Řevnicích.
Pod vedením učitelky Chroustové a ve vlastno-
ručně vyrobených kulisách uvedli malí herci ná-
padité představení. 
Senioři už se těší na kuplety ze staré Prahy, které
nám přijdou muzikanti kapely Třehusk zahrát v
neděli 17. června.
Domov důchodců touto cestou děkuje pí Hájkové,
p. Jelínkovi a šlechtitelské stanici ÚKZUZ za
sazenice květin, které nám bezplatně věnovali.      

Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

ZAMYŠLENÍ

Hodnotou milionů lidí je sportovní výsledek
MÁJOVÉ ZAMYŠLENÍ ŘEVNICKÉHO HUSITSKÉHO JÁHNA MARTINA SKOČDOPOLEHO

Nebezpečný odpad se bude
vybírat v sobotu 16. června
Zdravím spoluobčany a čtenáře NN. Blíží se doba
prázdnin a naší návštěvy ve Steinerothu, kam jsme
pozváni v termínu 16. - 19.srpna 2007. Návštěva
by měla proběhnout jako před dvěma lety. Před-
pokládaný počet je asi 16 lidí. Očekávám, že se
přihlásí  zejména  děti – studenti  a samozřejmě
mohou i ti, kteří s námi byli  posledně. Pojede se
osobními vozy. Řidiči budou vykonávat  i »dozor«.
Byl jsem požádán, abych co nejdříve nahlásil po-
čet a složení delegace. Podle toho bude pro nás
připraven program. Spí se u rodin a o všechny
bude vzorně postaráno. Důležité je mít cestovní
pas a asi 50 Euro  jako kapesné. Prosím o nahlá-
šení zájemců do 30. května na tel.: 724 180 055. 
V NN č. 9 ze 7. května nám tiskový šotek změnil
termín sběru nebezpečného a velkoobjemového
odpadu na 16. září. Správný termín je 16. června
2007 od 8 do 11.00.
Na závěr mi dovolte, abych  vás co nejsrdečněji
pozval na Staročeské máje, které se konají v Zadní
Třebani 26. května od 8.00. Přijďte se pobavit a
strávit s rodinou hezkou sobotu. Večer se koná ta-
neční zábava, které budou předcházet klasické ri-
tuály v podobě předtančení a kácení májky.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Majitele studní čeká »papírování«
STUDNY JE TŘEBA DO KONCE ROKU PŘIHLÁSIT, VLASTNÍCI MUSÍ MÍT POVOLENÍ K ODBĚRU VODY

Poberouní, Zadní Třebaň - Mnoho obyvatel
dolního Poberouní má na svém pozemku stud-
nu. Každá studna musí být do konce roku 2007
přihlášená a její majitel musí mít povolení k
odběru vody z ní. 
Fyzické osoby, které studnu používají pro osobní
potřebu v domácnosti, tak mají dvě možnosti. Ti,
jejichž studna byla postavena před rokem 1955,
mohou zůstat v klidu, žádné povolení shánět ne-
musejí. Ovšem téměř všechny majitele ostatních
studen čeká vyřizování a také finanční výdaje. 
Ke studnám, vybudovaným po roce 1955, totiž
musí mít každý tři doklady -  stavební povolení na
studnu, rozhodnutí o povoleném odběru vody a
rozhodnutí o kolaudaci studny. 
„Pokud občan tyto tři doklady má, je to v pořád-

ku. Tím, že je studna zkolaudovaná, je de facto
povolená, takže už není potřeba nic shánět.
Ovšem studnu má zkolaudovanou málokdo,“ řekl

zadnotřebaňský starosta Lubomír Schneider.
Komu tedy chybí některý z vyjmenovaných
dokladů, musí si na příslušném úřadě vyplnit žá-
dost o povolení k odběru podzemních vod a k ní
přidat spoustu dalších papírů, například kopii ka-
tastrální mapy, stavební povolení nebo vyjádření
oprávněné osoby, hydrogeologa, jehož si musíte
objednat a zaplatit. Vše je podrobně popsáno v
žádosti. 
Zadní Třebaň patří pod Odbor životního prostřed-
ní Městského úřadu v Berouně, formulář žádosti
lze získat tam nebo na místním obecním úřadě. Je
k dispozici rovněž na www.zanikpovoleni.cz.
Další informace lze nalézt na www.geolog.cz
(odkazy na hydrogeology) nebo studny.info. 

Lucie PALIČKOVÁ

MLYNÁŘI Z KLÍČKU. Nové pásmo o mlynářích
ukázal taneční soubor Klíček z Řevnic na festiva-
lu v Tuchlovicích. Vyprávění o mlynářích a vod-
ních hrách předvedly děti také na májích v Mníšku
pod Brdy a minulou sobotu v Mokropsech. Za
vodníka se zde převlékla babička Věra Hrubá, kte-
rá si si s dětmi i zaskotačila. Navíc osm starších
členů souboru zatančilo slezskou besedu. Posled-
ní vystoupení před prázdninami čeká Klíček v čer-
vnu v Praze.         Text a foto Lucie PALIČKOVÁ

Vichřice Kyril poškodila
scénu řevnického divadla
Řevnice – Nového oplocení se v letošním roce
dočká Lesní divadlo v Řevnicích. Oplocení by
mělo být vybudováno ještě před zahájením
sezony.
„Opravit bude nutné i scénu, neboť její statika je
po vichřici Kyril vychýlená,“ sdělil starosta města
Miroslav Cvanciger. Město počítá s tím, že pení-
ze získané z pronájmu areálu, půjdou všechny do
opravy přírodního amfiteátru. Na jeho celkovou
rekonstrukci město požádalo dotaci. Tu ale nezís-
kalo. (pš)

Řevnice – Lítý boj o skládku mezi zastupiteli.
Takový průběh dalšího jednání řevnických
zastupitelů očekával starosta města Miroslav
Cvanciger. O osudu skládky se rozhodovalo
den po uzávěrce Našich novin.
„Mělo by padnout konečné rozhodnutí, zda se
skládka rozšíří, nebo ne,“ řekl před rozhodujícím
hlasováním Cvanciger. „Já budu hlasovat pro roz-
šíření,“ dodal. Proč se tak rozhodl? „I když ukon-
číme skládkování i s navýšením o dva metry, nes-
končíme v plusu. To se s námi potáhne jako koule
na noze,“ vysvětluje Cvanciger. Dalším jeho argu-
mentem pro rozšíření skládky je její ekonomický
přínos.  „Od roku 1995 jsme díky ní dostali na
účet města asi 40 milionů. Nyní bychom z poplat-
ků během dalších pěti let získali kolem 55 milio-
nů,“ vypočetl Cvanciger. Dalších pět let fungová-
ní skládky není podle něj pro Řevnice nic fatální-
ho. „Naopak těch 55 jsou důležité finance, které
bychom investovali do infrastruktury,“ sdělil.

Posledním jeho argumentem pro rozšíření je fakt,
že v případě uzavření skládky by městu vzrostly
náklady na likvidaci odpadu o 2 milionu ročně.
Rozšíření skládky je podmíněné odkoupením sou-
sedním pozemků od rodiny Červených. Podle
Cvancigera je tento problém vyřešen. „Při podpi-
su smlouvu by rodina Červených obdržela 2 mili-
ony korun, další peníze dostane po třech měsících
od zahájení provozu nové etapy. Potom by z každé
tuny uloženého odpadu dostávali 50 korun,“ up-
řesnil Cvanciger. Ten očekává, že hlasování bude
těsné. „Bude rozhodovat jeden, dva hlasy. Jak
volba dopadne, nejsem schopen odhadnout,“ řekl.
Proti skládce totiž vystupuje hned několik zastu-
pitelů. Nejrazantněji Martin Sudek. Také další
obyvatelé města s rozšířením skládky nesouhlasí.
Někteří se rozhodli těsně před hlasováním vydat
leták s nápisem Brdům naše skládka svědčí, chce-
te ji mít dvakrát větší? Podepsalo jej devět lidí. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Rybáři pořádají závody 
Memoriál Jiřího Kebrdleho
Zadní Třebaň - Rybářské závody pro děti na-
zvané Memoriál Jiřího Kebrdleho pořádají
řevničtí rybáři 9. června na Ostrově v Zadní
Třebani.
„Závody jsou určené pro děti do patnácti let, jež-
dorazí v doprovodu dospělé osoby,“ uvedla pro
NN organizátorka akce Hana Bučinská. Dodala,
že se mohou zúčastnit organizovaní i neorganizo-
vaní lovci ryb. Prezence je od 7 hodin u rybářské
chaty na zadnotřebaňském Ostrově, samotné zá-
vody s budou konat od 8 do 11 hodin. „Deset nej-
lepších lovců bude oceněno rybářskými cenami,
ostatní obdrží drobný dárek,“ sdělila Bučinská.
„A nezapomeňte si kyblíky či jiné nádoby na
uchování ryb před vážením,“ dodala.             (mif)

Třebaňským maminkám 
s úklidem nikdo nepomohl
Zadní Třebaň - Úklid obce se konal předminulou
neděli v Zadní Třebani. Již potřetí ho zorganizo-
valo místní mateřské centrum Broučci. 
Tentokrát procházelo vesnici jenom pět maminek
s dětmi. Trasa byla podobná jako minule, od ha-
sičské zbrojnice vedla podél potoka na náves, k
nádraží a kolem lokálky k jednotě. Maminky
nasbíraly pět igelitových pytlů odpadků, hlavně
obalů od různých potravin. Další úklid je naplá-
nován zase na podzim. (lup)

Bude se skládka rozšiřovat?
ŘEVNIČTÍ ZASTUPITELÉ ROZHODOVALI O BUDOUCNOSTI ÚLOŽIŠTĚ ODPADU

Máje oslavovali také 
Svinařští a Hlásnotřebaňští
Svinaře, Hlásná Třebaň - Oslava Staročeských
májů se v polovině května konala také ve
Svinařích a Hlásné Třebani.
Jako každý rok večer před oslavou svinařští hasi-
či přivezli a postavili máj. „Zároveň s tím se svo-
bodným dívkám roznášely májky, neboli nazdo-
bené břízky,“ řekl starosta Svinař Vladimír
Roztočil.  Máje pak začaly druhý den položením
věnce k pomníku padlým ve světových válkách.
Také letos prošel obcí průvod, vyhrávala kapela a
mladí zvali občany k večerní zábavě. V půl devá-
té padla máj.  Originálním zvykem Svinařských
májů je popůlnoční obchůzka vsí, kdy chasa píše
různé nápisy na silnicích po celé obci. „Nápisy
vycházejí z momentálních nápadů autorů, větši-
nou odrážejí vlastnosti, práci, povahový rys nebo
něco, co se stalo okolo majitele nemovitosti, před
kterou je nápis umístěn. Občas se někdo zlobí,“
vysvětlil svinařský starosta. 
Hlásnotřebaňské máje byly letos v Hlásné Třebani
skromnější, než v minulých letech. „Na návsi
zatančily nejmenší děti, pak se ti dospělejší před-
vedli s českou besedu. Dražba a porážení máje
oslavu letos zakončily, “ řekla NN Ilona Gartová,
tajemnice zdejšího obecního úřadu. (lup, šm)

Z našeho kraje
* Letošní košíkářské trhy spojí Řevničtí s Prů-
vodem Karla IV. na hrad Karlštejn. „Termín 2.
června jsme zvolili záměrně kvůli průvodu,“ po-
tvrdil starosta Řevnic Miroslav Cvanciger, s tím,
že na náměstí se od rána objeví několik košíkářů.
Karla IV. pak uvítají zástupci místních spolků, za-
hraje lidová muzika Notičky. (pš)
* Pokud ministerstvo financí letos dostane zpět
nějaké dotace, získají je Řevnice na projekt rekon-
strukce Palackého náměstí a okolí. NN to řekl sta-
rosta města Miroslav Cvanciger. „Máme přislíbe-
no, že pokud budou nějaké vratky, tak že s naším
projektem počítá ve 3. čtvrtletí,“ uvedl Cvanciger.
Podle něj město žádalo na rekonstrukci této části
města dotaci ve výši 12 milionů korun. „Chceme
zrekonstruovat jak Palackého náměstí, tak přileh-
lou Opletalovu a Berounskou ulici. (pš)
* Socha svatého Jana Nepomuckého v řevnic-
kém kostele se dočkala kopie. Originál 250 let sta-
rý byl během uplynulých dvou let zrestaurován a
umístěn uvnitř kostela. Na původní místo vedle
vchodu by měla co nevidět být instalována kopie.
„Ta se nyní vypaluje v peci v Praze na Malé Stra-
ně,“ uvedl starosta Řevnic Miroslav Cvanciger.
Město na to získalo dotaci 160 tisíc korun. (pš)
* Ivan a Michaela Štransovi zahrají na housle 8.
června od 19.00 v  karlickém kostele.  Na klavír je
doprovodí J. Šaroun „Znít budou skladby W.A.
Mozart, Ludwiga van Beethoven,  Bohuslava
Martinů a dalších,“ uvedla Andrea Hrubá, která
organizuje kulturní dění v Dobřichovicích. Také
sobota 16. června bude hudební. Od 17 hodin v
karlickém svatostánku zahraje na loutnu Milan
Černý skladby Ernsta Gottlieba Barona.           (pš)
* Opilého osmatřicetiletého muže přistihli za
volantem karlštejnští policisté, když 15. května v
noci projížděl Zadní Třebaní. Hlídka zastavila
Škodu Favorit  a vyzvala jejího řidiče k dechové
zkoušce. „Té se muž podrobil - v jeho dechu bylo
naměřeno přes 1,9 promile alkoholu. Lékařské
vyšetření spojené s odběrem biologických vzorků
opilý muž odmítl,“ uvedla mluvčí berounské poli-
cie Veronika Benediktová. Muž je podezřelý ze
spáchání trestného činu. (pš)
* Manželé středního věku z Rovin na sebe vzá-
jemně přivolali policii 6. května po desáté hodině
večer. Muž a žena se dostali do hádky, která ze
slovní přestřelky přešla ve fyzické napadení. Paní
dostala od manžela několik ran do zad, zatímco
ona s menším úspěchem házela po partnerovi
skleničky. (šm)



Naše noviny 10/07 OD ČTENÁŘŮ, REKLAMA, Strana 8

Kuňkají žáby kvaki kvak, či quaki qak?

V Borovnu se konala beseda premiéra Topolánka a ministryně Parkanové s
občany týkající se radarové základny v Brdech. Velký sál byl přeplněn přede-
vším lidmi z okolí, kteří přijeli vládním představitelům vysvětlit, co si myslí o
plánu nasadit do brdských lesů radarové monstrum. A to ještě ten den nebylo
známo, že by se mohlo jednat o radary dva. Podle starosty obce Trokavec Neo-
rala se o stavbě radaru jedná nejméně 5 let (předpokládám, že tajně) a dosud
nejsou známé konkrétní údaje o jeho vlivu  na zdraví lidí. Premiér nebyl scho-
pen odpovědět na otázky týkající se výkonu ani umístění stanice. Přiznal, že se
amerických expertů ptá na stejné otázky, jaké se ptají naši občané jeho. Pokud
ovšem odpovědi nezná, asi by se k problematice neměl vyjadřovat.
Občané se dozvěděli, že v měsíčníku A-report armáda uvedla, že půjde o oje-
dinělý, NEJVÝKONNĚJŠI radar, který ještě na světě nestojí. Pan Topolánek
přesto říká, že tyto radary už po světě stojí. Přinejmenším zvláštní, nemyslíte?
Při této kvalitě informovanosti našich hradních pánů - jak můžou tvrdit, že
bude neškodný? Když podle vojenských expertů podobný na světě nestojí. Po-
staví se radar - a když to nevyjde a on  přece jen trošičku škodit bude - tak par-
don, promiňte, tak se s těma domkama šoupněte kousek dál...?
Dále armádní lékař sdělil, že záření nezpůsobuje nic, jen tak jakoby mimo-
chodem ohřívá tkáně. Dovedete si představit člověka, který se dobrovolně za-
bydlí v mikrovlnce? Tkání je v těle několik druhů, a například na tkáni varlat
může takové NEŠKODNÉ zahřívání způsobit nevratnou katastrofu. 

V debatě starosta obce Trokavec požádal premiéra o prošetření ODBORNÉ
informace o škodlivosti záření do 10 km od radaru. Na to premiér dle svého
zvyku odpověděl, že nic takového není pravda. Tečka. Žádné šetření nebude.
Nezodpovězena zůstala otázka, který z těch »darebáckých států« má za cíl zaú-
točit na Českou republiku, že ten americký dáreček tolik potřebujeme. Nez-
odpovězená zůstala i otázka, zdali se spíše s radarem na našem území nesta-
neme trnem v oku těchto bojechtivých potencionálních nepřátel. Neboť jak
pravila paní ministryně, mír je třeba bránit se zbraní v ruce (a oheň hasit ben-
zínem). Jedna tazatelka uvedla toto srovnání: Při zkouškách nové izolace na
raketoplánu Columbia byla americká posádka a veřejnost ubezpečována o
naprostém bezpečí vzletu a přistání. Přesto raketoplán i s posádkou shořel.
Nám se tvrdí, že radar bude naprosto bezpečný, účinky zdravotně nezávadné.
Na to premiér odpověděl: Všude na světě umírají lidé, někteří ve válkách, něk-
teří při autonehodách, někteří jen tak. (Takže přátelé, o co jde ?) 
Domnívá-li se někdo, že USA či jiná světová velmoc chce kdekoli stavět rada-
rové stanice z dobroty srdce či jiných ušlechtilých pohnutek, obávám se, že
bude zklamán. Byl by to krásný svět kdyby pohnutky jednotlivých zemí vůči
těm druhým byly takto šlechtené. A ptá-li se mě někdo, proč tolik lidí nechce
radarové stanice ve své blízkosti, ve své zemi, kdekoliv? Cožpak podobná zaří-
zení přinesla někdy někomu něco dobrého?  

Helena PELIKÁNOVÁ , Roman STANĚK, Zadní Třebaň

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Naše noviny získaly nového spolu-
pracovníka, navíc z druhého kon-
ce republiky. Zásilka fejetonů od
Kamila Kováře na jejich adresu
doputovala až z Klimkovic, jež leží
nedaleko Ostravy. Literární dílka
postupně zveřejňujeme.           (NN)
Každého citlivějšího uživatele jazyka
musí bodat do srdce při upření zraku
na trojici hesel u liter w, x a y. U dvo-

jitého w se nevyskytuje jediné ryzí
české slovo, zato jsou tam samí slov-
ní exoti. Podobně truchlivý pocit
bezpochyby vyvolá i ohledání ostat-
ků písmenkových sousedů  - »ikse« a
ypsilonu.
Nabízí se šance stát se prvním du-
chovním i skutečným otcem českých
vyjadřovacích prostředků začínají-
cích na w, x, y – a vstoupit do histo-
rie, lexikonové síně slávy.
V minulosti byli pora-
ženi na hlavu ypsilo-
nisté (zastánci psaní
tvrdého y po c, s, z).
Přestože jejich způsob záznamu by
nám připadal nezvykle až směšně, do
mluvy nám vklouzly obraty na letmý
pohled směšnější, ani nevíme jak.
Uvolnit opravě mohu kdykoli chci a
zvolit si náhradu za zprofanované
»jsem« – třeba »xem«, jako dubletu
k »jako« mít  »yako«. Nápad by měl
vystihnout okamih, kdy se objeví
pojmenovávací černá díra, pak tvůr-
ci yako Karel Čapek přijdou s novin-
kou robot – a už jsou stát či globus
obohaceni o další termín.
Kdo by si však pomyslel, jak lehce se
dá učinit otvor do světa, musí po ná-
hlé myšlence následovat obavy, které
prožívá mnohý zahradník: zapustí
kořeny (slovní) rostlina, nebo ne?
Nevyzpytatelná bývá veřejnost, takže

těžko odhadnout, zda by se ujalo du-
bleto nadávky, kde zdvojené w by
snad hrubému oslovení ubralo na
urážlivosti – wůl… Novátor se po-
tom musí naučit modlit, aby novota
zdomácněla (v případě pomýšlení na
euro, světoslovo zcizinovatěla).
Śance se naskýtají často v  součin-
nosti s neovýrobky – svého času mik-
rovlnná trouba. Po zavedení interne-
tu kdekdo po »pavučinových sítích

surfoval«, mně by se
líbilo sloveso »inter-
netovat«. E-mail budí
rozpaky, mnozí elek-

tronickou poštu nazývají elektronic-
kým potrubím. Osobně jej krátím na
mejl a mejlovat. 
Název mobil mi vyhovuje, používám i
verbum mobilovat. Ovšem mohu mít
naději ve své minimasérně proti ma-
sovým masážím (dostali, nedostali
za ně zaplaceno?) v rádiech i televi-
zi, které ony SMS zeslavnily? A tak
se díky energickému omílání  ese-
meskuje a složeninu esemeska musí
umět hláskovat i nemluvně. Akorát u
médií nedokážu odhadnout poten-
ci(ál) při zavádění ememesky.
Netyji z mobilů, internetu ani e-
mailů, nemám velikášskou ctižádost,
jde mně pouze o skromný přínos,
rozšíření slovníku, vyjadřovací záso-
bárny. A pokud by mě někdo v  bu-

doucnu považoval za trojtátu slov,
víc si nemohu přát.
Úplně bych zapomněl na čtvrtou ne-
sklonnou odstrčeninu, která rovněž
postrádá pravé české výrazivo a ob-
sahuje cizácké quisling. U »q« nebu-
du nic nádavkem vymýšlet, jelikož
nesouhlasím s autory lexikonu. Od-
kud vůbec na jeho stranách berou
jistotu, že třeba žáby kuňkají kvaki
kvak – a ne qaki qak…?!

Kamil KOVÁŘ, Klimkovice

Říkanka ze Řevnic
V minulém čísle NN jsme vám
představili řevnického veršotepce
Jindřicha Nováka. Říkanek za svůj
život složil stovky. Pár z nich poslal
také Našim novinám. V každém čís-
le počínaje dneškem otiskneme jed-
nu. (NN)

U Berounky
Seděl rybář u Berounky

Na háčku měl žížalu.
Že nechytil ani čudlu,
Popíjel rum ze žalu.

Když konečně zabral kapřík
Pod olšemi ve víru,

Musel ho zas pustit zpátky,
Protože byl pod míru.

Jindřich NOVÁK

Cestovní agentura
Mgr. Petra Šulcová

nabízí zájezdy mnoha CK za katalogové 
nebo last minute ceny 

nám. Jiřího z Poděbrad 24 (vchod z ul. Legií), ŘEVNICE 

Tel.: 776 667 016, po-pá 13.00-18.00, so 9.00-13.00 

Fejetonista Kamil Kovář z Klimko-
vic u Ostravy.              Foto ARCHIV

FEJETON

O stavbě radaru už se jedná nejméně pět let
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Liteň porazila favorita ze Srbska
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH CELKŮ DOBŘICHOVIC, KARLŠTEJNA, LITNĚ A OSOVA

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Jesenice B – Dobřichovice 6:2
Branky: Krejčí, Vondráček.
Přestože Dobřichovicím chyběli čty-
ři hráči základní sestavy, tým se před
pokutovým územím nijak nezakopal
a hrál otevřený útočný fotbal. Hrálo
se uvolněně a bez taktizování. Jese-
ničtí však byli v zakončování mno-
hem efektivnější. (oma)

SK OSOV
III. třída okresní soutěže
Osov : Loděnice B 4 : 1
Branky: Routa 2, Bábíček A. (z pe-

nalty), Hošťálek
Svatá - Osov 2 : 2
Branky: Bábíček J., Hošťálek J.

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Chodouň – FC Liteň 4:2
Branky: Plavec, Dufek
FC Liteň – Srbsko 2:1
Branky: Červený, Šindler
I když favoritem zápasu bylo Srb-
sko, které se netají ambicemi na po-
stup, tři body si připsali domácí. Už
zhruba tři minuty po úvodním hviz-
du se trefil Červený. Tlak hostů sílil
a nakonec se jim podařilo vyrovnat.
Vypadalo to, že zápas skončí remí-
zou. V poslední minutě utkání se ale
se štěstím trefil hlavou Šindler.    (oj)

II. liga žen
Tábor – FC Liteň 0:6

Branky: Kohoutová 3, Kaplanová,
Tomašovičová, Pilařová 
FC Liteň – Plzeň B 3:0
Branky: Kohoutová, Kaplanová,
Pilařová

FC KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
SK Nižbor – Karlštejn A 1:0
Karlštejn A – Union Cerhovice 0:0

IV. třída okresní soutěže
SK Nižbor – Karlštejn B 3:2
Branky: Klečka, Ureš

I. liga žen
Slovácko – Karlštejn A 6:2
Branky: Vytásková, Chladová
Do utkání vstoupily aktivněji domá-
cí hráčky a hra se přesunula na polo-
vinu Karlštejna. Ten se bránil, ale

moc se mu to nedařilo. V úvodu 2.
poloviny zápasu Slovácko zvýšilo už
na 5:0. Karlštejnské fotbalistky se
nevzdaly a zhruba čtvrt hodiny před
koncem dvěma rychlými brejky sní-
žily. Poté zahrozily ještě dvakrát, ale
akce bohužel už nedotáhly do zdár-
ného konce.    (oj)
Karlštejn A – 1. FC Brno 2:7

III. liga žen
Říčany – Karlštejn B 3:1
Branka: Kestlová
Prakticky celý zápas to vypadalo, že
se soupeřky rozejdou smírně 1:1. Pár
minut před koncem ovšem domácí
hráčky dvakrát skórovaly. „Byla to
smůla. Ale na to, že jsme měli okleš-
těnou sestavu, to nebyl špatný vý-
kon,“ řekl karlštejnský trenér Jaro-
slav Lochman.           (oj)

Stolní tenisté Letů
sestoupili z kraje
Lety – Tři mužstva Letů bojovala
v mistrovských soutěžích stolního
tenisu v sezoně 2006/2007.
A-mužstvo po ročním působení v
krajském přeboru II. třída sestoupilo
do okresního přeboru I. třídy. Nej-
lépe si vedli Jaroslav Bartůněk a Jiří
Vodička. Snad to vyjde příště! 
B i C-mužstvo se probojovalo do
závěrečných bojů play off. Céčko v
prvním utkání porazilo Roztoky B
10:8, ve druhém stejnému soupeři
podlehlo 5:13. B-tým s Libčicemi
prohrál 4:14 a 8:10. S těmito výsled-
ky hrají jen o 3. místo v OP II. třídy. 
Sezona skončila, a dá se říci, že ne-
úspěšně. Již nyní se připravujeme na
ročník 2007/2008. Budeme hrát OP
I. třídu a Ba C OP II. třídu. „Rádi
mezi sebou uvítáme nové stolní te-
nisty, hlavně mládež. Tréninky jsou
v úterý a čtvrtek od 19.00 v sokolov-
ně v Letech,“ řekl předseda oddílu
Jaroslav Bartůněk. (pš)

Poberouní - Třetí řada seriálu Ne-
mocnice na kraji města se začala
natáčet. A to i v dolním Poberouní.
Uplynulý pátek tu agentura vybí-
rala kompars. Po boku hlavních
hrdinů primářky Alžběty Čeňkové
či Arnošta Blažeje se tak objeví i
lidé z Letů, Dobřichovic a okolí.
Nábor Nemocnice 3. Taková cedule
visela uplynulý pátek na dveřích
hostince U Kafků v Letech. Zástupci
agentury PJ Casting tu vybírali  zá-

jemce o to zahrát si v Nemocnici na
kraji města. Hodinu po poledni byl
na sále vcelku klid. U stolu seděla
trojice mladých lidí ze Všenor, kteří
vypisovali dotazníky. Tam bylo nut-
no uvést jméno, výšku, barvu vlasů a
další údaje, především ale telefonní
kontakt.
„Na ten vám dáme vědět v případě,
že vás budeme potřebovat,“ vysvět-
loval pracovník agentury Robin
Doležal.

„Jaký mám vlasy?“ přemítal nad do-
tazníkem všenorský středoškolák.
Přiznal, že do náboru se přihlásil zej-
ména kvůli penězům. Za jeden natá-
čecí den získá komparsista pět set
korun. Jeho kamarád si zase chce
vyzkoušet, jaké to je hrát v seriálu.
„Vybíráme lidi tady z okolí, protože
se tu bude koncem května natáčet. A
protože lidi budeme potřebovat celý
den, je zbytečné, aby sem jezdili lidi
zdaleka,“ vysvětlil Doležal.
Další zájemkyní byla pětašedesátile-
tá žena z Prahy, která v Letech žije
na letním bytě. „Už jsme si v několi-

ka filmech zahrála. Nemocnici milu-
ju, hlavně první díly, “ přiznala ro-
dačka z Prahy a hned nabízela i mož-
nost natáčení na její chatě. „Lokality
už jsou vybrané. Natáčet se bude v
Dobřichovicích, Zadní Třebani a
Letech,“ řekl Doležal, který poté zá-
jemce fotil s čísly před obličeji.
Ve filmu si zahraje asi padesátka lidí.
„Na jeden den jich potřebujeme pě-
tadvacet a pak dalších pětadvacet na
jinou scénu. Budou dělat kolemjdou-
cí, nebo hosty restaurace,“ uvedl Do-
ležal s tím, že na nábor jich uplynu-
lý pátek přišlo 48. Pavla ŠVÉDOVÁ

Seriál Nemocnice 3 se bude natáčet v Poberouní
FILMAŘI SI UPLYNULÝ TÝDEN VYBÍRALI V LETECH MÍSTNÍ LIDI, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ ZAHRÁT V KOMPARSU

NOVÉ PROLÉZAČKY. Nová atrakce a houpačky přibyly na zadnotřebaňském
Ostrově. Často bývají doslova obležené dětmi.         Foto Lucie PALIČKOVÁ
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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 Offsetpress Praha 4 - Modřany. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 20. května 2007.

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

u Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod Jednota; Svinaře: Obchod;  Lety:
Obecní úřad, supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn:

Obchod, Koloniál u obecního úřadu, čerpací stanice, Infocentrum;
Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží; 
Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod.

E-mail: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz

Den aktivní turistiky
si návštěvníci užili
Zadní Třebaň - Den aktivní turistiky
se konal předminulou sobotu na zad-
notřebaňském Ostrově. Do celostátní
akce bylo zapojeno dvacet pět areálů
v celé republice, z našeho regionu
pouze třebaňský kemp. 
Akce začala v 10 hodin a kromě po-
ledního deště si ji návštěvníci užili.
Děti se vyřádily na nafukovacím hra-
dě a dětském hřišti, kde jsou instalo-
vané nové skluzavky a houpačky, os-
tatní mohli zkusit sjet Berounku na
kanoích nebo se svézt na koni. K dob-
ré náladě přispěla i živá muzika a ve-
černí country zábava. „Bylo tu asi tři
sta lidí, hlavně dětí, myslím, že se to
povedlo,“ řekl správce Jaroslav Žiž-
lavský. (lup)

Reřisér Polesný už se nemůže dočkat
Poberouní - Legendární seriál Nemocnice na kraji města se příští rok
vrátí na televizní obrazovky. Jeho třetí sérii začal minulý týden natáčet
režisér Viktor POLESNÝ. Natáčecí štáb dorazí v brzké době do Zadní
Třebaně, Dobřichovic a Řevnic. 
Jak se těšíte na natáčení? 
Těším se, natáčení je lepší než přípravy, kdy všude panuje zmatek, spousta
věcí se ještě řeší. Natáčení už má daný řád. 
Nesvazuje vás, že jde o tak slavný a sledovaný seriál, skoro legendu? 
To mě na tom baví nejvíc. My navazujeme spíš na první řadu, do toho při-
jdou jiní doktoři, nová generace. Tenhle seriál je pro mě výzva. 
Takže jste neváhal s režírováním? 
Ne, je to látka, která se neodmítá, z mnoha důvodů. Člověk se chce sejít s
postavami, které důvěrně zná. A Lucie Konášová je výborná scénáristka.  
Jak dlouho potrvá natáčení? A kde všude se bude točit? 
Natáčet se bude do poloviny ledna 2008. Asi 80 procent se odehraje ve stře-
šovické nemocnici, pak pojedeme k Žatci, k Příbrami.. 
Budete natáčet i v Poberouní - v Zadní Třebani, Dobřichovicích a Řev-
nicích. Kdo rozhoduje o tom, kde se bude točitt? A jak vybíráte domy?
Vše vybírá architekt, ale pak záleží také na mně, jak se mi lokace budou
líbit. Tenhle kraj znám, u Příbrami mám chalupu, jezdím sem na kole, dřív
jsme se chodili koupat do Berounky. Líbí se mi tu.       Lucie PALIČKOVÁ
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Lety postupují do krajské soutěže
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH CELKŮ ŘEVNIC, ZADNÍ TŘEBANĚ A LETŮ

Poberouní - Mistrovské boje fot-
balistů spějí k závěru. Letovští už
si vybojovali postup do krajské
1.B třídy, naopak Řevnice budou
mít starosti, aby »kraj« udržely.

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Nový Knín – Řevnice A  6:1
Gól Řevnic: Jůna
Těžký debakl si odvezli řevničtí bor-
ci z Nového Knína. Přitom to až do
55. minuty na výprask nevypadalo.
Domácí šli v 1. poločase do dvou-
brankového vedení, ale Jůna snížil.
Hosté nastupovali do druhého polo-
času s odhodláním minimálně vy-
rovnat. Jenže tři (!!!) branky během
dvou minut (střela, penalta, trestný
kop) jakékoliv vyhlídky na bodový
zisk zhatily. Řevnice se zařadily me-
zi mužstva bojující o udržení v sou-
těži. (Mák)
Řevnice - Vraný 3:2
Branky: Socha, Klimt, Bezpalec
Řevnice prohrávaly už 0:2, ale doká-
zaly průběh zápasu otočit. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Lety B 2:3
Branky Řevnic: Sládek
Derby rezervních mužstev přineslo
na čtvrtou třídu docela pohledný fot-
bal. Nakonec se zaslouženě radovali
hosté, kteří byli přeci jen o něco fot-
balovější. Lety se ujaly vedení, ale
do kabin se šlo za nerozhodného sta-
vu, když srovnal Sládek. Hosté se
dostali do dvoubrankového trháku.
Byl to opět Sládek, který zápas zdra-
matizoval, ale tři body si přece jen
odvezli borci z Letů. (Mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Stašov 1:1
Branka: Prušinovský z penalty
Ostrovanu se v poslední době na do-
mácím hřišti příliš nedaří. Na jeho
obhajobu je ale třeba uvést, že sesta-
va byla kvůli disciplinárním trestům
a zranění poslepovaná. Přesto začali
domácí aktivně a Bacílek s Pruši-
novským se dostali do šancí. Na dru-
hé straně hosté podnikali bleskové
výpady a nebýt skvělé formy gólma-
na Procházky, mohlo být pro Ostro-
van zle. Do vedení se dostal OZT,
když byl Hruška v pokutovém území
faulován a Prušinovský se ze značky
pokutového kopu nemýlil. Po změně

stran se hosté hodně tlačili dopředu
ve snaze urvat alespoň bod. Domácí
se spoléhali na rychlonohého Bacíl-
ka, ale ten byl pečlivě bráněn. Utkání
spělo k závěru a zdálo se, že srdnatě
bojující domácí vítězství uhájí. Sta-
čila ale ztráta míče v útoku, výborná
kombinace hostí, přesná střela a bylo
vyrovnáno. (Mák)
III. třída okresní soutěže
OZT B  - Svatá 3:1
Branky: Břížďala, Osoba, Hruška
Cenné vítězství na cestě k záchraně.
Domácí byli především v prvním po-
ločase lepším týmem a hráči Svaté
mohli být rádi, že šli do šaten jen s
tříbrankovým mankem. Skóre otev-
řel přesnou střelou s přímého kopu

Břížďala. Pak se blýskl Osoba, který
nádherným volejem prostřelil vše, co
mu stálo v cestě. Ofenzivně naladění
domácí udeřili do poločasu ještě jed-
nou: Palička našel Hrušku, a ten si
bezmocného gólmana vychutnal.
Krátce nato nedal jinak výborně hra-
jící Palička gól v pozici, kdy měl
před sebou jen prázdnou branku.
Druhý poločas se Svatá oklepala, ale
stihla jen snížit.                           (Mák)
Lužce - OZT B 4:1
Branka: Hruška
Domácí favorit vedl do poločasu 3:0
a o osudu zápasu bylo rozhodnuto.

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
FK Lety - Choteč 2:1 (0:0) 
Branky: Kabrna 2
Utkání, kterému by spíše slušela re-
míza. Hosté, jimž prakticky již o nic
nešlo, předvedli nejlepší výkon jara.
Začátek utkání byl z obou stran opa-
trný. V 11. minutě zazvonila střela o
břevno domácí branky. Další šanci
spálili hosté v 37. minutě, kdy míč
vykopl z brankové čáry Kůrka. V 46.
minutě po dlouhém výkopu se řítil
na branku domácích útočník hostů,
ale s brankářem Strnadem přehodil i
domácí branku. V 67. šli hosté po
standardce do vedení. Vysoké tempo
vzalo hostům síly. V 84. minutě
vystřelil prudkou ránu zpoza šest-
náctky Kabrna a bylo srovnáno.
Když se zdálo, že zápas skončí za-
slouženou remízou, naběhl v 90. mi-
nutě za obranu hostů Kabrna a ob-
loučkem rozhodl. Jiří KÁRNÍK

NEVYHRÁL NIKDO. Remízou 1:1 skončilo utkání fotbalového okresního
přeboru Ostrovan Zadní Třebaň - Stašov.  Foto Lucie PALIČKOVÁ
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