
Kam o prázdninách s dětmi?
ŠKOLKY MAJÍ V LÉTĚ OMEZENÝ PROVOZ, TŘEBAŇSKÁ NEFUNGUJE VŮBEC

Na novou soutěž TV Nova
dohlíželi řevničtí zdravotníci
Řevnice, Praha - Novou vědomostní soutěž Jsi
chytřejší než páťák natáčela v uplynulém týdnu
televize Nova. Na soutěžící i diváky dohlíželi zd-
ravotníci z řevnické záchranky. 
Soutěž, jež bude uvedena v televizi poprvé 23. 6.,

uvádějí Michal Suchánek s Richardem Genzerem.
„Během natáčení jsme ošetřili pár běžných věcí,
někteří diváci měli bolesti hlavy nebo drobné oděr-
ky,“ popsal šéf záchranky Bořek Bulíček.       (lup) 

Důsledky vedra: Lidé jsou
podráždění a nemocní
Poberouní - Slunečné počasí, horko a bouřky
působí negativně na zdraví lidí. Poslední dobou
mají řevničtí záchranáři nejvíce případů právě
z těchto důvodů. 
„Denně ošetřujeme několik lidí kvůli srdečnímu
selhávání, kolapsům a dehydrataci,“ uvedl šéf řev-
nické záchranky Bořek Bulíček. Minulý týden
vezli lékaři do berounské nemocnice staršího mu-
že z Hlásné Třebaně, jemuž selhalo srdce. Počasí
nedělá dobře ani psychice, lidé jsou podráždění,
což se projevuje i hádkami a napadeními. „V Dob-
řichovicích muž  napadl přítelkyni, měla odřenou
tvář a ruku,“ dodal Bulíček. Podobné incidenty se
staly i v Černošicích a Mníšku pod Brdy, jednalo
se hlavně o rodinné neshody. (lup)

Poberouní - Téměř každé dítě už se těší na
prázdniny. Rodiče však řeší problém, kdo se bě-
hem volna bude o jejich potomky starat. Mateř-
ské školy totiž mají v létě omezený provoz. 
Většina školek v létě pár týdnů funguje. Prvních
čtrnáct červencových dnů mají otevřeno mateřinky
v Litni, Svinařích, Řevnicích i Karlštejně. V pro-
vozu jsou ještě poslední týden v srpnu. 
„Podle našich zkušeností to většinou rodiče jinak
nepotřebují,“ říká ředitelka svinařské školky Jana
Saneistrová. V Řevnicích vedení školky řeší letní
provoz formou dotazníku. „V létě otevřeme podle

zájmu, tedy tři nejvíce žádané týdny. Když se mi
na týden přihlásí pět dětí, neotevřu,“ dodává ředi-
telka řevnické MŠ Hana Kvasničková. 
Ve Všenorech a Dobřichovicích měli rodiče mož-
nost přihlásit děti na čtyři týdny v červenci, v srp-
nu jsou tam ovšem školky zavřené.
„Stačí to, rodiče jsou zvyklí, že v červenci nějak
fungujeme a pak už ne,“ říká Pavla Vocelková, zás-
tupkyně ředitelky ze školky v Dobřichovicích. Na-
opak do MŠ na Mořině mohou děti chodit posled-
ní dva týdny v srpnu. Úplně mimo provoz je celé
prázdniny mateřská škola v Zadní Třebani. 
Rodiče malých dětí, a hlavně pracující matky, tak
musí v době zavření mateřských škol hledat jiné
hlídání. V lepším případě má jeden z rodičů také
volno, někde se rodiče střídají v dovolených, jinde
vypomůže sousedka či prarodiče.
„Naštěstí máme babičku v domě, ale kdyby nemo-
hla hlídat, nevím, co bych dělala,“ přemýšlí Petra
Veselá, která dává dítě do řevnické školky. Podob-
ně je na tom Sabina Kudláčková ze Zadní Třebaně,
kde je školka celou dobu zavřená. „Mně to takhle
vyhovuje, počítám s tím a udělám dětem prázdni-
ny, pomůže nám babička. Poslední týden v srpnu
by ale školka byla fajn.“
Některé maminky tento problém zatím nemají,
protože jsou na mateřské s mladšími dětmi. „Jsem
doma s miminkem. Ale za pár let to budu muset ře-
šit taky,“ říká Monika Vaňková, jejíž děti chodí do
školky v Litni. S tím souhlasí i Martina Gollová z
Řevnic. „Kdybych chodila do práce, možnost škol-
ky v létě určitě využiju.“       Lucie PALIČKOVÁ 

19. června 2007 - 12 (445) 6 Kč

Morgan Freeman dostal
v Karlštejně becherovku
Karlštejn – Známý americký herec Morgan
Freeman hrál před několika dny golf na karl-
štejnském hřišti. Hollywoodská superstar prv-
ní velikosti v Karlštejně dokonce oslavila sedm-
desáté narozeniny.
„Morgan Freeman si u nás zahrál. A ne poprvé,
byl tu už několikrát,“ řekl NN zástupce ředitele
karlštejnského Golf resort clubu Bohdan Bäck.
„Hřiště i okolní scenérie ho doslova uchvátily,“
dodal s tím, že Freeman na svůj věk hraje golf vý-
borně. Americká hvězda v minulých dnech oslavi-
la sedmdesáté narozeniny. „Samozřejmě jsme to
věděli, takže jsme mu při roztrénování poblaho-
přáli. Dostal od nás ovocný dort a becherovku,“
uvedl Bäck. (mif)

Mladí řevničtí šachisté si
vybojovali účast v první lize
Řevnice - Historického úspěchu dosáhlo druž-
stvo starších žáků Šachového klubu Řevnice -
zvítězilo v krajském přeboru a postoupilo mezi
šachovou elitu do 1. ligy mladšího dorostu. 
Krajský přebor hrála pětičlenná družstva dětí
narozených roku 1992 nebo mladších s povinnou
dívkou. Letos startovalo 27 družstev. Řevnice
suverénně vyhrály kvalifikační skupinu a ve finá-
le krajského přeboru, jež se hrálo v Berouně, pak
dokázaly zvítězit nad družstvy Říčan C, Zdic, Ml.
Boleslavi a Neratovic.          (Dokončení na straně 9)

SRÁŽKA. Dvě auta se srazila 11. června mezi Lety
a Hlásnou Třebaní. Dva lidé museli být sanitkou
řevnické záchranky převezeni na ošetření do ne-
mocnice.   Text a foto Bořek BULÍČEK

Z Rakouska přivezli stříbro

Být císařem?

Nejsem proti!

(viz strana 3)

Basketbalové žákyně Dobřichovic skvěle uspěly
na mezinárodním turnaji v rakouském Klagenfur-
tu. V konkurenci týmů ze 14 států obsadily druhé
místo. (Viz strana 8)
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Zadní Třebaň - Obrázek Černého muže se po-
vedl Adamovi Musilovi z druhé třídy zadnotře-
baňské školy. Na Svinařském řetězení převzal
diplom za druhé místo ve výtvarné soutěži dětí
na téma Černý muž, strašidlo na svinařském
zámku. 
Bájnou strašidelnou postavu prý zatím nikdo kro-
mě zámeckého pána neviděl. Děti měly za úkol ho
vyobrazit podle své fantazie, na Řetězení se sešlo
několik desítek obrázků dětí ze širokého okolí.

„Adam získal velice cenné druhé místo, o to cen-
nější, že soutěž neměla věkové kategorie,“ řekl

zadnotřebaňský učitel Petr Musil. Podle něj je to
Adamovo první ocenění ve výtvarné tvorbě. 
Ceny dostávají děti z třebaňské školičky i za lite-
rární tvorbu. Při češtině třeba psaly sloh na téma
Požární ochrana očima dětí a od Okresního sdru-
žení hasičů v Berouně se dočkaly sladkých odměn
Daniela a Tomáš Břížďalovi, Pavel Štorkán, Milan
Janoušek a Rudolf Dyr.        Lucie PALIČKOVÁ

Třebaňský Černý muž získal stříbro
ŠKOLÁK ADAM MUSIL USPĚL V SOUTĚŽI NA TÉMA ČERNÝ MUŽ, STRAŠIDLO NA SVINAŘSKÉM ZÁMKU

STŘÍBRNÝ ADAM. Zadnotřebaňský školák Adam
Musil s diplomem za druhé místo v soutěži o nej-
lepší kresbu Černého muže.        Foto Petr MUSIL

Zadní Třebaň - Do školy musí chodit všichni,
do družiny jen někdo, některé děti třeba i nera-
dy. To ale není případ zadnotřebaňské málo-
třídky, družina tady funguje spíš jako rodina s
mnoha dětmi. 
A to nejen proto, že sem ve srovnání s jinými ško-
lami chodí poměrně málo dětí. Přihlášených je tři-
advacet. 
„Většinou se jich tu po škole sejde tak patnáct,
nejvíc na začátku týdne, v pátek hodně dětí
odchází domů po obědě,“ říká učitelka v družině
Hana Tláskalová. Děti se tady cítí jako v rodině
také díky tomu, že se všechny dobře znají a že pro
ně učitelka připravuje pořád nějaký zajímavý pro-
gram. Pokud vyloženě neleje, chodí žáci každý
den ven. Na hřišti trénují vybíjenou, hrají si na za-
hradě, chodí do lesa nebo ke stromu Fabiánovi.
Občas si udělají pěší výlet do řevnické cukrárny.
Zhruba jednou měsíčně se vypraví do berounské-
ho kina na dětský film, párkrát už navštívili kera-

mickou dílnu v Berouně, před Vánoci jeli na vý-
stavu betlémů, dvakrát byli v divadle Minor v
Praze. „Nebo nám Ruda hraje divadlo s maňásky
v družině, to je vždycky legrační,“ říká Maruška
Paličková. 
Každý rok na jaře Hana Tláskalová s dětmi přes
měsíc nacvičuje besedu na Staročeské máje. Letos
malí tanečníci dostali za veřejné vystupování na
návsi pod májkou jako odměnu nanukový dort. 

Lucie PALIČKOVÁ

Na poště jsou k vidění
fotografie černých skládek
Zadní Třebaň - Na poště v Zadní Třebani je mož-
né si prohlédnout fotografie černých skládek v
okolí. Nachystali jsme ji pro vás, kdo jste si ji ne-
měli možnost prohlédnout na květnových májo-
vých oslavách. Skládky jsou v těchto lokalitách:
- Zadní Třebaň - v lesíku nad Frýdlovými 
- Zadní Třebaň - chystané fotbalové hřiště. Zde
vzniklo jakési prazvláštní místo, kam jedni »cosi«
vyvážejí a jiní zase odvážejí
- Všenorský les - cca 500 metrů od kontejnerů
- Hatě - mezi poli. Tato skládka je jako příroda
sama: neustále mění barvy i tvar. 
- Hájek mezi Zadní Třebaní a Bílým Kamenem.
Ta je také půvabná, vévodí jí rozbité bleděmodré
prkénko z WC, dle odhadovaného stáří  patrně
dovoz z NDR. 
Naším horkým favoritem je skládka nad Frýdlo-
vými, neboť jsme na ní při focení nalezli obal od
gulášové polévky za soudružsky lidumilnou cenu
2,70 Kčs, který pamatuje síť prodejen Včela. 
Přivítáme každého, kdo se bude chtít k naší výsta-
vě přidat s vlastní fotografií do konce července. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Ruda hraje divadlo, to je legrace!
ZADNOTŘEBAŇSKÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA FUNGUJE JAKO RODINA

SLADKÁ ODMĚNA Za nacvičování besedy na
Staročeské máje dostaly děti v zadnotřebaňské
družině nanukový dort.  Foto Lucie PALIČKOVÁ

Děti ve škole uspořádaly
Slavnost omalovánek
Zadní Třebaň - Školáci ze zadnotřebaňské
málotřídky připravili ve čtvrtek 7. června
svým mladším kamarádům z mateřské školy
Slavnost omalovánek. 
Během roku vytvořily děti barevné i černobílé
kresby květin, které starší žáci s pomocí učitele
uspořádali jako omalovánková leporela.
Malí předškoláci navštívili školní třídu, kde si
pod vedením autorů kreseb mohli vybrané obráz-
ky dokreslit, některé vybarvit i namalovat svoje
nápady. 
Děti ze školky se »nahoru« ke starším kamará-
dům velmi těšily a školáci jim zase rádi ukázali
svoje dovednosti. Byli i pozornými hostiteli, před
setkáním přestavěli ve třídě lavice a židle do dvo-
jitého kruhu, aby se tam školkové návštěvě líbilo.
Nakonec malým kamarádům zatleskali za dobrou
práci. Petr MUSIL, ZŠ Zadní Třebaň

Zaujala mě zpráva o květnovém jednání řevnické-
ho zastupitelstva, otištěná v posledním čísle míst-
ního radničního zpravodaje Ruch. Na jejím konci
se dovídáme o tom, jak pokročila diskuse na téma
dětské hřiště. Předpokládám, že se zasedání nezú-
častnila žádná řevnická  matka malých dětí, pro-
tože by musela pozvednout hlas. 
Mám třiapůlletou dceru a skoro dvouletého syna.
Když se dcera narodila, marně jsem hledala mís-
to, kde se potkat s místními maminkami – tedy dět-
ské hřiště. Objevila jsem docela pěkné hřiště zad-
notřebaňské, krásné hřiště letovské, ale v Řevni-
cích nic. Po nějaké době jsem se s dcerou zatoula-
la za Lidový dům a našla ušmudlanou klouzačku a
dvě spíše nebezpečné houpačky. Ale zaplať pán-
bůh za ně! Chodily jsme tam do doby, než dvojice
pubescentních chlapců jednoho podzimního dne
začala ve spadaném listí hledat nevybuchlé ra-
chejtle, jak se mi svěřili. Dnes už za Lidovým do-
mem prolézačky nejsou, majitel je nechal raději
demontovat, což chápu.
Nakonec vznikly dřevěné prolézačky v Havlíčko-
vých sadech, a já se předčasně zaradovala. Vladi-
mír Křivánek, který o dřevěných prvcích mluvil na
zasedání, měl pravdu v jedné věci: Nejsou dětmi
využívány. Kromě kouřící a popíjející omladiny
tam málokdy někoho potkáte. Není to zvláštní,
když se Řevnice hemží dětmi a jejich matkami,
které jsou s dětmi doma (protože školky jsou pře-
plněné), a žádné jiné hřiště tu není?

To dřevěné, krásné hřišťátko sice mému oku laho-
dí, uznávám, že vychovává k estetickému cítění,
ale neodpovídá potřebám. Dřevěné klouzačky jsou
na kopečku, kam se musí vyjít po schodech. Nelze
tedy dítě nikterak na klouzačku vysadit (když je
malé) a zároveň jej chytat dole. Když už dítě po
schůdcích vyleze samo, nemá se nahoře čeho chy-
tit, aby se do strmého korýtka dokázalo usadit.
Bezpečně tuto proceduru zvládne dítě tak ve 2,5 -
3 letech. Druhým problémem je materiál. Musíte
zvážit, v čem dítě na dřevěnou klouzačku pustíte.
V šusťákových teplákách je rychlost opravdu trys-
kací a o ústa. Dřevo pracuje, má pukliny a suky,
takže roztržené tepláky taky nejsou výjimkou.
Kromě klouzaček a kladiny už v parku najdeme
jen koníčka, který ovšem nic nedělá (rozvíjí fanta-
zii, já vím…), takže na něm dítě chviličku posedí,
a jde se dál. Naprosto zásadní věc - pískoviště -
chybí úplně, právě tak jako oplocení, aby batola-
ta neutíkala k přilehlému potoku. Toto opravdu
není místo, kam by si maminky s dětmi mohly cho-
dit pohrát, odpočinout a ulevit si od své komuni-
kační osamělosti.
Zkrátka, obyčejné plastové hřiště s jednou klou-
začkou, dvěma houpačkami a pořádným pískoviš-
těm by udělalo větší službu, než všechny zamýšle-
né architektonické skvosty, kterých se už naše děti
stejně nedočkají. Dětské hřiště Řevnice ale oprav-
du potřebují. A rychle, děti totiž rostou a nové se
stále rodí. Alice ZAVADILOVÁ, Řevnice

Nejlépe kreslila Řevničanka
Svinaře – Celkem 164 výtvarných prací se se-
šlo v soutěži na téma Černý muž - strašidlo na
zámku Svinaře, již vyhlásili organizátoři set-
kání kovářů a podkovářů Svinařské řetězení. 
„Ceny autorům tří nejlepších prací předal přímo
na akci spisovatel Jiří Kahoun, autor příběhů o
včelích medvídcích,“ uvedla jedna z organizáto-
rek soutěže Jitka Chocová. A jak soutěž dopadla?
Zlato získala Michaela Vinterová z řevnické ško-
ly, druhý byl Zadnotřebaňan Adam Musil, bronz
putuje do Litně k Dominice Olejárové. (pš)

Řevnice potřebují dětské hřiště
DŘEVĚNÉ HŘIŠŤÁTKO SICE LAHODÍ OKU, ALE NEODPOVÍDÁ POTŘEBÁM
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Být císařem? V zásadě nejsem proti
VLADIMÍR ČECH: „NETUŠIL JSEM, CO VŠECHNO MŮŽE VZEJÍT Z OCHOTNICKÉHO PŘEDSTAVENÍ!“

Poberouní - Obrovskou událost, o
které se ještě dlouho bude povídat,
znamenal pro celý náš kraj Krá-
lovský průvod, který zkraje červ
na vyrazil z Prahy na Karlštejn.
Hlavní postavu císaře Karla IV.
představoval obyvatel Klínce, zná-
mý herec a moderátor Vladimír
ČECH.
Rozmýšlel jste se dlouho, než jste
přijal roli císaře Karla IV. v Krá-
lovském průvodu?
Já jsem především vůbec nečekal, co
se z toho může vyvinout. Když jste
mě asi před rokem a půl oslovil,
abych si zahrál Karla IV. v ochotnic-
kém představení, ani ve snu by mě
nenapadlo, co všechno z toho vze-
jde. Že se mnou na základě tohoto

ochotnického představení jednou
budou točit rozhovory všechny naše
televize a navíc i jedna nezávislá te-
levize čínská, že budu poskytovat
rozhovory všem možným rozhlaso-
vým stanicím a nejrůznějším tiskovi-
nám. Takže když jsem kývl na svou
účast v průvodu, vůbec jsem netušil,
co se z toho vyvine. O co se vlastně
jedná, jsem zjišťoval v postatě až na

místě, lépe řečeno během řady tisko-
vých konferencí a Snídaně s Novou,
kde mi začalo pomalu docházet, že
jsem se namočil do něčeho velikého.
Jaké to je být císařem?
Můžu říct, že proti tomu v zásadě nic
nemám. Je jistě příjemné dělat si, co
se člověku zachce. Ale na druhou
stranu z toho vyplývá i řada omeze-
ní, které běžný člověk nikdy nezaži-

je. Císař zřejmě nemá nijak jednodu-
chý život. A je pořád v centru pozor-
nosti. Což si člověk, který to nezažil,
neumí vůbec představit. Já to už
znám i z běžného života, takže si
umím aspoň trochu představit, co to
asi tak může obnášet. Vydržet to mů-
že jen člověk speciálně cvičený.
Běžný smrtelník se buď zhroutí,
nebo dopadne jako naši politici.
Zblbne a je k smíchu.
Jste místostarostou Klínce - stoupl
jste v obci po průvodu ve vážnosti?
Pro přesnost musím říct, že jsem ne-
placeným 2. místostarostou. Tuším,
že kromě jedné spoluobčanky, které
se to líbilo, průvod nikdo jiný z naší
obce na vlastní oči neviděl. Tedy po-
kud nepočítám fotky a články v no-
vinách. Takže jsem o nic nestoupl.
Doma prostě není nikdo prorokem.
To má v Čechách dávnou tradici.
Čekal jste, že vás na trase průvodu
bude zdravit a vítat tolik lidí?
Bylo to neuvěřitelné a zcela překva-
pivé. Ti úžasní lidé to většinou brali
zcela vážně. Četl jsem z nich, že by
byli upřímně rádi, kdybych byl doo-
pravdickým Karlem IV. Asi je už
současní politici tak štvou, že by uví-
tali nějakého osvíceného monarchu.
Což je mimochodem příšerná zpráva
pro politiky v horních patrech toho
našeho tragikomického politického
mrakodrapu. 
Který ze zážitků dvoudenního prů-
vodu byl nejintenzivnější?
Celé to bylo nesmírně intenzivní.
Setkání s kardinálem Vlkem. Cesta
kočárem přes nejkrásnější místa Pra-
hy. Přijetí ve všech obcích po cestě.
Projevy přízně lidí. Úžasná a přátel-
ská atmosféra uvnitř průvodu. Nor-
málnost krajského hejtmana i jeho
týmu. Fantastické nasazení komedi-
antů a šermířů. Kulturní programy.
Soužití s koňmi a koňáky, jaké už
dnešní člověk normálně nemůže ni-
kde zažít. Bylo toho tolik, že je to na
několik životů.       Miloslav FRÝDL

CÍSAŘSKÝ PÁR. Karel IV. v podání Vladimíra Čecha a jeho choť Alžběta
Pomořanská, kterou ztvárnila Debora Štolbová.     Foto Lucie PALIČKOVÁ

Chtěla bych být třeba
desátou ženou Karla IV.

Jaké to je být
čtvrtou ženou
Karla IV.? 
Debora
ŠTOLBOVÁ,
která v
Královském
průvodu
představova-
la císařovnu

„Chtěla bych být třeba i desátou že-
nou takové osobnosti, jako byl Karel
IV., ale nevím jestli bych dokázala
bosa dojít z hradu Karlštejn do Pra-
hy jako výraz kajícné prosby za jeho
uzdravení. 
S Vladimírem Čechem jsem se osob-
ně setkala poprvé a bylo to velmi
štastné a milé setkání. I přes útrapy
cesty byl stále dobře naladěn, ve
svých projevech bezprostřední, vtip-
ný, moudrý. Myslím, že jsme si vý-
borně rozuměli. Navíc, náš věkový
rozdíl odpovídá skutečnosti - podob-
ný rozdíl byl i mezi Karlem IV. a Alž-
bětou Pomořanskou.“              (mif)

Řevnice - Prostor pro bezbariéro-
vé setkávání, komunikaci a inte-
graci nabídne dům, který roste na
řevnickém náměstí Jiřího z Podě-
brad. Podle barvy omítky se mu
říká »modrý domeček«. Sociální
centrum v něm bude od září pro-
vozovat sdružení Náruč. Na otáz-
ky odpovídaly dvě jeho členky
Vladimíra HEJMOVÁ a Zuzana
DUDÁKOVÁ.
Kdo je autorem nápadu?
Nápad v nás obou zrál asi dva roky.
Postupně každá z nás přidávala nové
a nové nápady. Hodně jsme jezdily,
četly, radily se a dívaly se kolem se-
be až vznikla konečná podoba Mod-
rého domečku. 
Kdy bude otevřen pro veřejnost ?
Po zralé úvaze jsme se rozhodly ote-
vřít na začátku září. Chceme vše při-
pravit tak, abychom mohly všechny
služby poskytovat najednou a aby se
návštěvníkům v prostorách Modrého
domečku líbilo. 
Jaká bude otevírací doba ?
Žehlírna a kopírovací služby budou
otevřeny od pondělí do pátku, kavár-
na i v sobotu a neděli. Přesnou pra-

covní dobu ještě neznáme, o ní roz-
hodne zájem návštěvníků. Prostory
kavárny budou sloužit i jiným úče-
lům než jen kavárenským. Rádi by-
chom využili techniku, která zde bu-
de zabudována a pořádali besedy,

promítání, workshopy, výstavy, vý-
tvarné dílničky apod. Uvažujeme o
tom, že bychom prostory mohli pro-
najímat pro podobné účely i jiným
organizacím a jedincům. Pro tyto ak-
ce bude individuální provozní doba. 

Budou mít v domečku možnost se
prezentovat mladí umělci, kteří by v
drahých galeriích neměli šanci ?
Kavárna má spoustu volných zdí ur-
čených k instalaci výtvarných děl.
Také na spojovací chodby se leccos
vejde. Počítáme, že je využijeme pro
prezentaci výtvarných a fotografic-
kých děl studentů, výtvarných škol,
kroužků i jednotlivců. Už máme ně-
které dohodnuty.
Kdo bude mít v Modrém domečku
možnost pracovat ?
Vedle sebe zde budou pracovat jak
zdraví, tak zdravotně znevýhodnění
zaměstnanci, kterým chceme nabíd-
nout chráněné pracovní místo na zk-
rácený úvazek, pracovní trénink a do
budoucna, pokud bude zájem, i pod-
porované zaměstnání na otevřeném
trhu práce. Zvláštní kategorií je pra-
covní rehabilitace, jež slouží lidem,
kteří z různých, většinou zdravotních
důvodů  přišli o práci a chtějí se do
ní postupně navracet. Ti si mohou po
určitou dobu opět osvojovat  pracov-
ní dovednosti a postupně, společně s
pracovním asistentem, hledat práci
novou.      Helena PELIKÁNOVÁ

Modrý domeček v Řevnicích.         Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Modrý domeček zahájí provoz na začátku září
SDRUŽENÍ NÁRUČ CHYSTÁ V ŘEVNICÍCH PROSTORY PRO BEZBARIÉROVÉ SETKÁVÁNÍ, KOMUNIKACI I INTEGRACI
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Na třebaňské návsi zazpívá Mládek
SOUČÁSTÍ SLAVNOSTÍ TRUBAČŮ BUDE SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO INTERPRETA PÍSNĚ HLÁSNÁ TŘEBAŇ JE KRÁSNÁ
Hlásná Třebaň – Hvězdné vyvr-
cholení budou mít letošní, již třetí
Slavnosti Trubačů, které se konají
v sobotu 28. července v Hlásné
Třebani. Na závěr bohatého pro-
gramu zazpívá Ivan Mládek se
svou kapelou.
Ivan Mládek obec na levém břehu
Berounky proslavil nejen v Česku
písní Hlásná Třebaň je krásná. Sou-

těž o nejlepšího interpreta této sklad-
by je tradiční součástí programu
Slavností trubačů. V čele porotců le-
tos stane právě známý zpěvák, bavič
a šoumen. Soutěžícím pak za dopro-
vodu svého Banjo bandu předvede,

jak zní známý song v originále.
Program trubačských slavností, kte-
ré společně organizují Obecní úřad v
Hlásné Třebani a Naše noviny, však
bude mnohem pestřejší. Na hlásno-
třebaňské návsi začne v 15.00 a po-

stupně se v něm představí Karlštejn-
ští pozounéři, Trubači Hradní gardy,
dobová hudba Flagrans a šermířská
skupina Alotrium. První, historická
část tak, jako v minulých dvou letech
vyvrcholí příjezdem Karla IV., jeho
ženy Elišky, arcibiskupa Arnošta z
Pardubic a karlštejnského purkrabí-
ho. Toho si zahraje samotný kastelán
Jaromír Kubů
V druhé, letně oddechové části pro-
gramu kromě Ivana Mládka a jeho
kapely vystoupí country skupina
Sekáči a poberounská hudební sku-
pina Třehusk.         Miloslav FRÝDL

LIPA V KINĚ. Jedna z nejvýznamnějších osobností evropského jazzu, slo-
venský jazzman Peter Lipa, uvedl se svou kapelou v černošickém Clubu Kino
program nazvaný Lipa spievá Lasicu. Známý zpěvák v písních použil texty
herce Milana Lasici. Pavel BLAŽENÍN, Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
23. 6. 18.00 WILD HOGS 
30. 6. 18.00 VRATNÉ LAHVE 

KINO MÍR BEROUN
18. 6. - 21. 6. 17.30 PUSINKY 
18. 6. - 19. 6. 20.00 VLAJKY NAŠICH
OTCŮ 
20. - 21. 6. 20.00 DOPISY Z IWO JIMY
22. - 25. 6. 18.30 (Ne-Po 20.00) BESTIÁŘ
24. 6. - 25. 6. 17.30 TERKEL MÁ
PROBLÉM 
26. 6. - 27. 6. 18.30 SUNSHINE 
28. 6. - 2. 7. 18.30 (Čt 17.30) ROMING 
28. 6. 20.00 NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
STOLETÍ 
3. 7. - 4. 7. 18.30 BAREVNÝ ZÁVOJ 

LETNÍ KINO BEROUN
22. 6. 21.45 KRVAVÁ SKLIZEŇ 
23. 6. 21.45 DOPISY Z IWO JIMY 
29. 6. 21.45 PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA KONCI SVĚTA 

KINO MNÍŠEK POD BRDY
20. 6. 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA
KONCI SVĚTA 
23. 6. 20.00 SKRYTÁ INDENTITA
27. 6. 20.00 NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA
30. 6. 20.00 HORY MAJÍ OČI 2   

CLUB KINO ČERNOŠICE
26. 6. 20.00 PRÁZDNINY PANA
BEANA

Notičky tentokrát
zahrají »netradičně«
Řevnice - Koncert nazvaný Notič-
ky netradičně pořádá řevnická
dětská lidová muzika.
Děti z Notiček se představí 24. červ-
na od 17.00 hodin v sále řevnického
Zámečku. „Na tomto koncertě vy-
stoupí sólově téměř všechny děti z
dětské muziky a zahrají to, co se na-
učily na svůj nástroj v základní umě-
lecké škole,“ uvedla vedoucí Noti-
ček Lenka Kolářová. (mif)

Na Točníku budou bojovat římští Gladiátoři
Točník -  Bitva gladiátorů se odehraje 5. až 8. července na hradě Toč-
ník. Během této třičtvrtěhodinové podívané se diváci přenesou do roku
73 před naším letopočtem, kdy se vzbouření gladiátoři a otroci pod
vedením Spartakovým střetli s  římskými legiemi.
„Jak toto povstání dopadlo, uvidí návštěvníci na vlastní oči v podání bez-
mála sta účinkujících  dvakrát denně od 13 a od 16 hodin,“ upřesnil vedou-
cí skupiny Gladius Miloslav Šilinger s tím, že celý den je připraven na hradě
i doprovodný program. Například šermířská a divadelní představení z růz-
ných historických období či vystoupení kejklířů a žonglérů. Chybět nebude
dobová hudba a tance. Součástí programu je i velké dobové tržiště, kde bude
své výrobky nabízet kovář, kožešník, prodávat se bude středověké sklo, kera-
mika, koření, výrobky z kůže a různé šperky. (pš)

Tipy NN
* Vernisáž výstavy prací scénárist-
ky Barbory Jakůbkové nazvaná Mo-
je druhá realita aneb Život mezi lout-
kami se koná 20. 6. od 18.00 v Geo-
parku Muzea Českého krasu v Be-
rouně. Vystoupí Naivní divadlo Li-
berec s představením Marbuel a Kra-
tinoha. (lei)
* Trumpetista Laco Deczi zahraje
publiku v řevnickém Lesním divadle
21. 6. Osmašedesátiletýmuzikant
původem ze Slovenska jezdí na tur-
né po Česku vždy dvakrát ročně. V
Řevnicích zahraje od 20 hodin. Vs-
tupné je 120 korun. (pš)
* Filmy o Austrálii se budou promí-
tat 27. 6. od 17.00 v přízemí Muzea
Českého krasu v Berouně. Zájemci
budou mít možnost vidět originální
záběry ze života a přírody v Austrá-
lii, které natočil Berouňan žijící v
Austrálii Zdeněk Zlatník.             (lei)
* Večer písní a árií se koná 30. 6. od
19.00 v karlickém kostele. Účinkují
Michiyo Keika  (soprán), Vratislav
Kříž (baryton), Jaroslav Šaroun (kla-
vír), zazní skladby R. Strausse, P.
Ebena, W. A. Mozarta, B. Smetany a
A. Dvořáka. (mif)
* Výstava s názvem Věci z půdy - z
dob našich babiček se koná 30. 6. v
budově o. s. Oáza v Mníšku pod Br-
dy. (jdi)
* Rockem ožijí 30. 6. Dobřichovice.
V areálu Křižovnického statku se od
11.30 uskuteční festival RockCafest.
Na čtvrtém ročníku festivalu, který
pořádá pražský klub Rock Café s
městským úřadem, zahrají kapely
Sunshine, Skyline, Moimir Papales-
cu & The Nihilists/clou, Lety mimo
a No heroes. (pš)
* Výstava fotografií Petra Janouška
nazvaná Golf my way je v dobřicho-
vickém zámku otevřena denně od 13
do 19.00 do konce června.            (pš)
*  Výstava Oděv a textil, aneb Co si
oblékali naši předci je v berounském
Muzeu Českého krasu k vidění do
12. 9.  (lei)

V podzámčí pořádají letní divadelní přehlídku
Mníšek pod Brdy - Letní divadelní přehlídku Divadlo v podzámčí chy-
stají na prázdniny v Mníšku pod Brdy. „Zahrají v ní jak amatéři, tak
profesionálové,“ láká na akci mníšecký obyvatel, herec Jan Rosák.
Maraton divadelních představení odstartuje v mníšeckém Amfiteátru Káji
Maříka řevnický soubor ochotníků s hrou Pygmalion v režii Petra Říhy. Hrát
se bude v pátek 14. července. O dva týdny později, 28. 7. bude pódium pat-
řit hře Gangsteři z Valence v podání dobříšských ochotníků. První srpnovou
sobotu divadelníci z Litoměřic sehrají Veselohru na mostě. Seriál uzavřou
profesionálové z příbramského divadla  v pátek 31. srpna hrou Rychlé šípy.
Začátky všech představení jsou vždy ve 20 hodin. (pš)



Osov - Lavičky, stojany na kola, odpadkové
koše, dlažba, zábradlí i keře, to vše získali
obce mikroregionu Horymír.
"V loňském roce bylo zažádáno v rámci
obnovy venkova o dotaci na doplnění mobi-
liářů a pro úpravu návsí. Zapojila se většina
obcí mikroregionu Horymír a získali jsme půl
milionu korun," vysvětlil za mikroregion
Vladimír Roztočil.
K využití doplnění mibiliáře se zapojila větši-
na obcí mikroregionu. Každá z nich se podílí
svými finančními prostředky z padesáti pro-
cent hodnoty nového vybavení.

"Obec Osov získala stojany na kola a květi-
náče. Květináče osázíme rostlinami a umístí-
me k autobusové zastávce," sdělila  Olga
Lázničková a dodala že stojany na kola se
plánují umístit ke koupališti v Osovci a k tu-
ristickému odpočívadlu v blízkosti obecního
úřadu.                           Radka KOČOVÁ

Horymír vybavuje obce
DOTACI V RÁMCI OBNOVY VENKOVA VYUŽILA VĚTŠINA OBCÍ Astrobus z hvězdárny dorazil

až ke Zbirožskému potoku
Osov - Téměř čtyřicet žáků Základní školy
Osov prožilo pět dní v táborové základně 
u Zbirožského potoka.
Tématem školy v přírodě byla “Cesta do ves-
míru” a k tomu se vztahovyly jednotlivé
úkoly.
V dopoledních hodinách probíhalo vyučování
a odpoledne žáci plnili zábavné úkoly a hráli
různé hry. Po večeři byla vždy zhodnocena
celodenní práce a v 21 hod. byla večerka.
Pro zpestření programu přijel astrobus 
z pražské hvězdárny. Žáci shlédli přednášku
o hvězdách a dalších vesmírných tělesech 
a měli možnost pozorovat noční oblohu
hvězdářským dalekohledem. Asi nejpůso-
bivější byl pohled na Venuši a Saturn. Další
atrakcí byla jízda na čtyřkolkách.
Děti si během pobytu tvořily výrobky jako
upomínku na zdejší pobyt. Náhrdelník 
z hvězdiček, které dostávaly za splnění
úkolů, a trička zdobená motivy planet, zho-
tovená savovací technikou.
Na závěr dostaly děti spoustu dárečků, které
jsme získali od sponzorů. Jako vzpomínku
každý obdržel CD s fotografiemi.
Spokojenost byla jak na straně dětí, tak 
i vyučujících. 
Nikdo nebyl nemocný. Jediným záporem byla
přítomnost klíšťat.              S. KOCMANOVÁ

Naše noviny 12/2007

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 12 (84)

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, S. Hošťálková. Rediguje: R. Kočová.
Spolupráce: Mirka Plecitá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz

Mateøská škola Osov se
rozlouèí s pøedškoláky
Osov - Na poslední červnový týden chystá
mateřská škola rozloučení s budocími
prvňáčky.
Zážitky ze školky si děti ponesou i do prázd-
ninových dní. Ve středu 6. června se děti
vypravily na prohlídku pražské zoologické
zahrady a na výlet pozvaly i své rodiče. 
Do konce školního roku děti čeká ještě
nocování ve školce.
“Za opravu domečku na úschovu hraček na
zahradě naší mateřské školy děkujeme všem,
kteří přispěli svou snahou,” chválí spolupráci
s Obecním úřadem Osov i jeho obyvateli
vedoucí učitelka mateřské školy Lenka
Kocourová.                                           (rk)

Z Velkého Chlumce se děti
vydaly na cestu kolem světa
Velký Chlumec - Na hřišti v Habřinkách se
v neděli 10. června konal dětský den.
Nejprve se děti musely zaregistrovat,
dostaly cestovní pas a pak mohly podni-
knout cestu kolem světa.
Tak bylo pojato téma dětského dne. Děti ces-
tovaly po stanovištích, která byla označena
názvy zemí celého světa.
Za každou soutěž dostaly malí cestovatelé
odměnu. Proběhly běžecké závody dětí, aero-
bic pod vedením Lenky Kocourové a prohlíd-
ka dvou hasičských aut z Dobříše. Nechyběla
ani jízda na čtyřkolce a v autě. 
Největším zážitkem bylo šermířské vys-
toupení skupiny Morituri. Děti si mohly vyzk-
oušet štíty, meče, rukavice, helmy, dýky a
brnění.  Dokonce se mohly se šermíři utkat v
boji. 
Celým dětským dnem provázel slovem i hud-
bou Karel Moravec.         S. HOŠŤÁLKOVÁ

Koncem èervence bude
instalována umìlá tráva
Vižina - Výstavba víceúčelového hřiště pro
míčové hry v obci pokračuje.
"Členové sportovního klubu a zastupitelstvo
místního obecního úřadu zajišťují brigádně
dokončovací práce. “V současné době se po
ploše hřiště rozváží  štěrk a hřiště se oplotí",
popisuje průběh výstavby Jana Fialová 
a dodává, že koncem měsíce července se na
hřiště umístí umělá tráva.  
Obec Vižina pamatuje i na nejmenší obyvatele.
Vítání nových občánků se koná v sobodu 
26. června.                                           (rk)

V sobotu 23. června 2007 
od 18:00 hod.

se uskutečni 2. ročník
OSOVSKÉHO HUDEBNÍHO

FESTIVALU.
* S.CREA.M
* ŠPORNY

* BRABOUX
* GARÁŽOVÝ KLUB

* KANUM
* FINLANDIA

* LUCIE MÍČKOVÁ

Zapoèala další etapa
oprav osovského kostela
Osov - Stát daroval přes dva miliony korun
na opravu památky.
Se stavbou lešení začali řemeslnící začátkem
června. V první fázi oprav budou opravena
čtyři okna v presbytáři. Hned poté dojde 
k opravě chatrného venkovního pláště. Na
základě žádosti vikariátního technika Pavla
Kodrase a také díky místní sbírce uvolnil stát
více než dva milióny korun na novou omítku. 
Tato částka nepokryje renovaci celého
vnějšku kostela. Nyní proběhne oprava strany
od silnice. Připravuje se další veřejná sbírka.    

Marie PLECITÁ

Diplom na škole v přírodě mohly získat 
i maminky, které sem poslaly nejchutnější
koláč .                            FOTO Soňa KOCMANOVÁ

Údržba obce sahá až do
blízkých lesů a pasek
Lážovice - Obecní úřad udržuje nejen pros-
tranství návsi. Údržbové prace sahají až do
blízkých lesů a pasek.
“K běžné údržbě, která v současné době 
v obci probíhá, patří i čištění rybníka Motlák. 
Další práce probíhají v lesích a na pasekách.
Vysazujeme nové stromky, které budou 
v konečné fázi oploceny,” přibližuje činnost
místního obecního úřadu jeho starosta Jiří
Budil ml.
“Dokončovací práce na kapličce se chystají
na přelom června a července letošního roku,”
popisuje další aktivity obce starosta a dodal,
že i obec Lážovice získala z dotace mikrore-
gionu Horymír nové vybavení.               (rk)
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Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2007

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/07 skončí jejich před-
platné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho

znovu objednat. NN do prosince 2007 vyjdou 12 x, výtisk  stojí 
6 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 72 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musejí připočíst poštovné 10 Kč/číslo, zaplatí tedy

dohromady 192 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné
NN nechávat v redakci (Z. Třebaň, Třebaňská 96) či na adrese v Zadní

Třebani či v Řevnicích, kterou udají, kde si je mohou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214),
Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190), Vilém ŠEDIVÝ (Řev-

nice, Fibichova 771), Miloslav FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)

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 

FRANCES
výroba a tisk

dopisních obálek

www.frances.cz

Vážení zákazníci, 

nabízíme vám široký sortiment potravin 

a průmyslového zboží. Nákup na splátky, 

příjem platebních karet.

Od 15. června otevřeno denně 7- 20.00 hodin

Lety u Dobřichovic
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Počasí zlobí: Po suchu přívaly vody
NEDOSTATEK VODY TRÁPÍ ZADNÍ TŘEBAŇ, LITEŇ I SVINAŘE, V LETECH JI HASIČI MUSELI ODČERPÁVAT

Střední Čechy – Počasí si s obyvateli dolního
Poberouní pohrává. Někteří lidé bojují s nedo-
statkem vody ve studnách, jinde koncem týdne
průtrž mračen a bouřky zaplavily domy a na-
páchaly velké škody.
Sucho dál sužuje některé obce v regionu. Třikrát
méně vody nyní protéká řekou Litavkou.  Bohu-
mil Nekut z Povodí Vltavy dokonce tvrdí, že po-
dle pamětníků je letošní sucho nejhorší v posled-
ních letech. „Pamětníci ho přirovnávají k suchu v
roce 1947,“ uvedl. V kraji hladiny podzemní vody
klesají. Podle měření Českého hydrometeorolo-
gického ústavu v půdě není ani deset procent vo-
dy, které by v ní být mohlo. Takové měření se pro-
vádí například v Neumětelích. Ze šestibodové
stupnice půdní vlhkosti tam nyní stav dosahuje
nejhorší šesté kategorie.
S nedostatkem vody se potýkají kromě Zadní Tře-
baně také ve Svinařích a Litni, kde už před něko-
lika týdny vyhlásili zákaz zalévání a napouštění

bazénů. Mnoho lidí omezení ale nerespektuje a
kontrolovat dodržování je podle liteňského staro-
sty Karla Klimenta takřka nemožné. S nedostat-
kem spodních vod Liteň bojuje delší dobu, proto
chce radnice zprovoznit ještě další dva vrty. „Už
jsme tu kvůli tomu měli experty. Na takovou akci
ale budou zapotřebí statisíce,“ uvedl Kliment.
„Pokud lidé pochopí, že bez plného bazénu se ne-
chá žít, sucho přežijeme,“ míní Kliment. 
Štěstí mají letos Řevničtí. Ještě před dvěma lety
by pro ně podobné sucho přitom znamenalo katas-
trofu. Tehdy ještě nebyla rozšířena kapacita vodo-
jemu a tak při sebemenším suchu a nájezdu chata-
řů voda ve vyšších polohách přestávala téct.  
„Kdybychom neposílili kapacitu vodojemu, bez
vody bychom nyní byli už mnoho týdnů,“ uvedl
starosta města Miroslav Cvanciger. Ten proto po-
važuje navýšení kapacity vodojemu o čtyřnásobek
za nejdůležitější investici ve městě. „Zatím si ni-
kdo na nedostatek vody nestěžuje,“ sdělil.  
Uplynulý pátek ale přívalový déšť některé lidi za-
městnal. „Teče nám sem, potřebujeme hasiče, aby
nám vodu odčerpali,“ stěžovala si po prudkém

dešti pracovnice letovské velkoprodejny zeleniny.
Bouřka zase způsobila výpadek elektřiny, vlaky
na trati Praha-Beroun nabíraly zpoždění, nefungo-
valy antény Dobnetu, takže někteří lidé zůstali bez
připojení ke světové síti.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Třebaňští možná budou
sepisovat petici proti radaru
Hlásná Třebaň - Podpisové archy pro vyjádře-
ní názoru občanů na stavbu radaru v Brdech
požadavoala na veřejném zasedání hlásnotře-
baňského obecního úřadu obyvatelka Rovin,
jež je aktivní v politice KSČM.  
„Chtěli bychom referendum,“ obrátila se na vede-
ní obce. Zatímco zastupitel Jiří Krejčí namítl, že
kolem stavby radaru není ještě zdaleka jasno ani
mezi vrcholnými politiky, spousta věcí je nedoře-
šena, a proto považuje tuto aktivitu ze strany obce
za předčasnou, starosta obce Vnislav Konvalinka,
zůstal v této věci spíš na straně žadatelky. Zatím
však obecní úřad podobné archy nevytváří.    (šm) 

Děti se v Zadní Třebani
vydaly na válečnou stezku
Zadní Třebaň - Brilantně se vypořádali s dese-
ti úkoly účastníci dětského dne nazvaného Na
válečné stezce, který se konal v Zadní Třebani. 
Dokonale dítka zvládala plížení a povely, vytaho-
vání bomb nohama z bažin či překonávání mino-
vého pole poslepu. „Zmalovala jsem i miminka,“
řekla Eva Nádvorníková, šéfka zastávky Masko-
vání do pole.
Vojenská tématika přilákala 43 účastníků různých
velikostí a věků - jejich odvaha byla oceněna
sladkostmi, dárky, ale i kusem pečeného bůvola v
cíli, kde se každý bojovník ještě zvěčnil na obra-
ze, coby válečník. „Takle chutná bůvol jo? Není
to náhodou normální buřt?“ s nedůvěrou přistupo-
vala na hru Hlásnotřebaňačka Anna Krejčí, ale
nakonec ji přemohl hlad. „Slušná armáda,“ zhod-
notil výkony účastníků náčelník turistů Robert
Neubauer, u kterého děti řídily na čtyřkolce.  (šm)

Mladík sedl za volant
bez řidičáku a navíc opilý
Měňany - Opilého řidiče pronásledovali uply-
nulý týden karlštejnští policisté. Hlídka chtěla
13. června v obci Měňany zkontrolovat řidiče
osobního vozu Renault. Motorista však nerea-
goval na výzvy k zastavení a začal před och-
ránci zákona ujíždět. 
Policisté renault pronásledovali až k lomu Ho-
molák, kde však nalezli auto již opuštěné. „Brzy
byl v jeho blízkosti za pomoci služebního psa ob-
jeven osmnáctiletý řidič. Mladík usedl za volant
pod vlivem alkoholu a navíc měl zákaz řízení,“
uvedla mluvčí berounské policie Veronika Bene-
diktová s tím, že nyní je mladík  podezřelý ze spá-
chání několika trestných činů. (pš, šm)

Karlštejn, New York – Do Spojených států
amerických odletěli obyvatelé Karlštejna, zpě-
vák Pavel Vítek a jeho přítel Janis Sidovský. Za
velkou louží představí na největší a nejstarší
přehlídce gay kultury na světě Frameline sní-
mek, který o nich natočil režisér Michal Herz.
Film, který zachycuje cestu Pavla Vítka a jeho pří-

tele do registrovaného partnerství, zhlédli diváci
uplynulou neděli v San Franciscu. Vítek ze Sidov-
ským ale začali svoji americkou cestu o několik
dní dříve v New Yorku.  „Vyrazili jsme hned do
ulic. Byly čtyři odpoledne, u nás už deset večer, “
napsal z newyorského pobytu Sidovský.  
Film Herze nazvaný S důvěrou a láskou Američa-
né uvedli v rámci 19. filmového festivalu
NewFest. „Do kina na 34. ulici jsme přijeli se sta-
ženým žaludkem. Vždyť nás tu nikdo nezná,“ po-
psal atmosféru před uvedením snímku Sidovský.
Podle něj ale bylo po deseti minutách z hlediště
cítit, že si diváky film získává. „Smáli se tam, kde
měli, posmrkávali v okamžicích emocí. Příběh o
naší cestě k registrovanému partnerství zřejmě
Newyorčany chytil u srdce,“ domnívá se Janis,
který společně s Vítkem poté odpovídal na dotazy
veřejnosti. Uplynulou neděli byl snímek promít-
nut také v San Franciscu na největším festivalu
gay kultury Frameline.              Pavla ŠVÉDOVÁ

Bigbeatové dunění: zahrají
Janet Robin i Abraxas 
Černošice - Čtvrtý ročník Černošického big-
beatového dunění se bude konat 7. července od
14 hodin v budoucím Parku Berounka vedle
místní betonárky. 
Na festivalu vystoupí skupiny -123min., Gaia
Mesiah, Moimire Papalescu & The Nihilists, Tle-
skač, Abraxas, November 2nd i fenomenální
americká kytaristka a zpěvačka Janet Robin. Tyto
hvězdy doplní místní skupiny Lokomotiva Pla-
net, Deliqent a Legal bengal. Petr VÁŇA

Duda houby nenašel, Váňová
jich přinesla domů přes tři kila
Svinaře – Houbám se zatím letos příliš nedaří.
„Pokud ale zaprší, máme se na co těšit,“ věří
Jaromír Duda, zakládající člen mykologického
spolku ve Svinařích. 
Zatím ale mají náruživí houbaří  smůlu. „Houby
rostou jen tam, kde aspoň trochu pršelo. A nebo
tam, kde je vlhko,“ říká Duda. On sám si domů
přinesl jen pár babek. O moc lepší to podle něj
nebylo ani na jihu Čech, kam se vydal.  
„Chce to, aby pršelo aspoň týden,“ tvrdí Duda,
který si tak zatím musí vystačit s loňskými záso-
bami: „Máme doma houby sušené, mražené i za-
vařené. Ale musí se šetřit. Teď už je vydávám jen
na příděl jako na vojně, jednou týdně,“ směje se.
Zato řevnická houbařka Marie Váňová už domů
přinesla přes tři kila hub. „Musím ale jen na svoje
místa, jinde houby nejsou,“ přiznala. Navíc je po-
dle ní mnoho hub červivých. (pš)

Vítek v USA představil »svůj« film
ZPĚVÁK SE SVÝM PŘÍTELEM ODLETĚLI NA PŘEHLÍDKU GAY KULTURY

Řevnická záchranka hlídala
koncert Marilyna Mansona
Řevnice, Praha - Koncert amerického zpěváka
Marilyna Mansona zajišťovali po zdravotní st-
ránce řevničtí zdravotníci. 
V pražské T-Mobile aréně vidělo koncert minulou
středu zhruba deset tisíc lidí. „Vše proběhlo v
poklidu kromě jednoho vážnějšího úrazu, který se
stal před začátkem koncertu. Mladá divačka
spadla ze schodů a vážně si poranila loket,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. (lup)

V Řevnicích na náměstí 
se budou verbovat piráti
Řevnice - Všem na vědomost se dává, že slavná
pirátka a bukanýrka Mary Readová verbuje pirá-
ty na dalekou cestu napříč všemi světovými moři.
Každému, kdo se přidá, slibuje stejný díl kořisti a
věčnou slávu. Popluje se na nové, dvoustěžňové
brize Louisiana, která pojme až čtyřicetičlennou
posádku. Loď již stojí v docích Tortugy …
Ano, ano, tak nějak to před několika sty lety vypa-
dalo v pirátských přístavech, jako byl Port Royal
či již zmíněná Tortuga. Nevěříte? Přijďte se podí-
vat 22. 6. v 17.00 na Palackého náměstí v Řev-
nicích. Bude se zde konat verbování  těch nejsta-
tečnějších pirátů z turistického oddílu Tuláci na
jejich tradiční letní tábor u Rosovic. (pc)

Z našeho kraje
* Páté veřejné jednání zastupitelstva Řevnic se
uskuteční  25. 6. od 19.00 v sále Zámečku. Na
programu jsou úpravy rozpočtu nutné v souvislos-
ti se schváleným uzavřením zdejší skládky. Na
minulém zasedání zastupitelstva se osm z patnác-
ti řevnických zastupitelů vyslovilo pro uzavření
skládky Ekos nad městem. V souvislosti s tím zas-
tupitel Libor Kvasnička požádal, aby zastupitel-
stvo uložilo radním vypracovat návrh upraveného
rozpočtu města pro rok 2007, kde budou zpraco-
vány nezbytné úpravy v rozpočtu města tak, aby
postihovaly důsledky uzavření skládky. (pš)
* V kempu na zadnotřebaňském Ostrově strávili
víkend členové  Klubu vysokých ČR, kteří zde po-
řádali tradiční  táborák. Při jeho zapálení vztyčili
také vlajku. Do Třebaně se sjelo na 40 dlouhánů z
různých koutů republiky. Nejvyšší přítomný muž
měřil 211 centimetrů. (lup)
* Kontejnery na tříděný odpad, jež vlastní obec
Hlásná Třebaň, lidé plní jinými odpadky. „Kolem
kontejnerů  pod Černou horou je spousta jiných
pytlů a nepořádku a v kontejnerech se hromadí  i
suť. Tomu musíme zamezit,“ řekl NN starosta ob-
ce Vnislav Konvalinka. Jak na lidi, co kontejnery
zneužívají, radní vyzrají? „Moc možností není,
první je naše větší kontrola toho, co sem kdo vyha-
zuje,“ dodal starosta. (šm) 
* Ve slepé uličce v Zadní Třebani skončila krade-
ná Škoda 105, kterou policie honila 10. 6. Auto
bylo ukradeno v Příbrami. Kolem půl třetí odpo-
ledne ve Třebani sjelo auto do příkopu a řidič
utekl. Poté na žádost Policie ČR přijeli řevničtí
hasiči, kteří auto vytáhli a pomohli ho naložit na
vozidlo odtahové služby.  (vš)
* Divadlo ke Dni dětí se konalo  2. června v liteň-
ském kině. Jmenovalo se Vodnická pohádka. O
čem bylo? Žába ježižába se proměnila v mlynářku
a začarovala vodníka Hejtmánka. V tom omámení
úplně zapomněl na svoji milou vodnici Bublinku.
Ta se ale nevzdala a pomocí léčivého lektvaru ho
vysvobodila.Všechno dobře dopadlo, byla i vod-
nická svatba.     Jan HAVELKA, 2. třída ZŠ Liteň
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Dobřichovice, Klagenfurt - Spojené družstvo
basketbalových žákyň Dobřichovic a Sparty
Praha dosáhlo 10. června na mezinárodním
turnaji v Klagenfurtu velikého úspěchu. V kon-
kurenci týmů ze 14 států obsadilo druhé místo.
Naše hráčky nejprve v pátečním utkání porazily
UKS Herkules z Polska i rakouský Cratkorn. V

posledním utkání pátečního programu nás čekal
silný soupeř z Chorvatska. Vzhledem k tomu, že
už bylo jasné, že se s ním  sejdeme znovu ve finá-
le, nechaly jsme ho »namlsat« vysokou výhrou.
Páteční podvečer byl pro všechny hráčky velkým
zážitkem. Doprovodný program, který poskytoval
v areálu řadu atrakcí - horolezecké stěny, stolní
fotbal atd. - byl skvělý. Kolem 19.00 se vše zača-
lo stahovat do obrovské haly, kde  nás organizáto-
ři řadili podle národností. Pod vlajkou České re-
publiky jsme se shromáždily s basketbalistkami
Ml. Boleslavi a Sokola Jinonice. Hala se postupně
plnila čtrnácti účastnickými státy a více jak pat-
nácti stovkami lidí. Vlály tu vlajky skoro celé Ev-
ropy i USA. Naše skupinka se ale neztratila a děv-
čata skandováním ČEŠI, ČEŠI a KDO NESKÁČE
NENÍ ČECH zavdala impuls k rozbouření celé
haly. Po shromáždění účastníků a neuvěřitelné
vřavě v hale, kde se překřikovaly skandováním
jednotlivé národy, se všichni přesunuli pod jeviště
uprostřed areálu. Na jeviště nastoupili vlajkonoši
jednotlivých států. Naši maličkou zemi reprezen-
tovala maličká Baruška Čechová a srdnatě bojo-
vala s těžkou vlajkou, kterou mávala za doprovo-
du písně, jež rozezpívala všechny naše hráčky:
Kde domov můj! Po hymnách přišel na řadu slib

hráčů, rozhodčích, uvítání starostou města a hry
byly zahájeny. Následoval volný program a nadše-
ní našich holek, které ovládly úplně všechno a
úplně všude. Největší  úspěch u nich ale vzbudili
hráči černé pleti amerického basketbalového týmu
výběru univerzit. 

Bylo to fantastické!
V sobotu nás čekalo »povinné« vítězství nad
Němkami a výlet do nedalekého Minimundusu,
kde jsme se kochali zmenšeninami památek. 
Nedělní finále mělo skvělou atmosféru. Komentá-
tor představil soupeřky a pak branou vbíhaly jed-
notlivě naše hráčky: Bára Rusá, Diana Musílková,
Kačka Havrdová, Lucka Burešová, Kačka Brej-
lová, Betka Petelíková, Tereza Marcovichová, Zu-
zana Rusá, Tereza Čechová, Pavla Rusá, Johana
Soukupová. Obě státní hymny dodaly na vážnosti
situace a nastalo finále. Soupeře jsme totálně za-
skočily, vedly jsme už 8:0, ale na vítězství to bo-
hužel nestačilo. Soupeř z Rijeky nás porazil o 9
bodů. Oplakaly jsme to.
Zažila jsem v košíkové za 13 let již leccos, ale toto
bylo fantastické. Překrásné Rakousko, báječná
sportovní atmosféra, přátelství národů a medaile
navrch.      Hana GEISSLEROVÁ, Dobřichovice

Porážku ve finále malé basketbalistky oplakaly
KOŠÍKÁŘKY DOBŘICHOVIC VYBOJOVALY NA TURNAJI V RAKOUSKÉM KLAGENFURTU SKVĚLÉ DRUHÉ MÍSTO

Divadelní soubor Řevnice a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník

v rámci projektu ZÁMECKÉ LÉTO uvádějí

romantickou komedii G. B. Shawa

PYGMALION
Hrají:

Hedvika HÁJKOVÁ – Lízu Doolittlovou
Karel KRÁL – profesora Henryho Higginse
Alena ŘÍHOVÁ – paní Higginsovou
Petr ŘÍHA – popeláře Alfréda Doolittla
Alexandr SKUTIL - plukovníka Pickeringa
Lucie KUKULOVÁ – hospodyni Pearcovou
Jiřina CVANCIGEROVÁ – paní Eynsford-Hillovou
Tereza ČERVENÁ – její dceru Kláru
Jiří CICVÁREK – jejího syna Freddyho
Jiří OBERFALZER – senátora  a další 
Andrea HRUBÁ – jeho ženu
Zlata HRUBÁ – komornou paní Higginsové 
STAROSTOVÉ poberounských obcí a další

Ve hře účinkuje také koňské spřežení Jany ČERVENÉ, 
klusáci ze stáje Hlásná Třebaň a motoveteráni Tomáše SVOBODY.

Hudba - Bedřich ŠMARDA, Stanislav MÁCHA
Foto - Jakub KENCL
Choreografie – Ludmila CHROUSTOVÁ
Scéna – Alena ŘÍHOVÁ, Josef SÁDOVSKÝ, Karel KRÁL
Režie –  Petr ŘÍHA

DOBŘICHOVICE ZÁMEK
5., 6., 7. a 8. července od 20.30 hodin

SVINAŘE ZÁMEK
10. a 11. srpna od 20.00 hodin

Vstupné 90/70 Kč, předprodej vstupenek na tel.: 257 720 847

Produkce Naše noviny (www.nasenoviny.net)
Představení se koná za finanční podpory

Středočeského kraje.
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Karlštejn: sestup, Osov: sestup!
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH CELKŮ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE

Poberouní, Podbrdsko - Dobojo-
váno! Mistrovské fotbalové boje
sezony 2006/07 definitivně skonči-
ly. Zatímco letovští borci už stačili
uplynulou sobotu s plnou parádou
oslavit postup do krajské 1. B tří-
dy, Karlštejn i Osov smutní ze se-
stupu do nižších soutěží.           (mif)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Spartak Příbram - Řevnice A 2:1
Branka: Jůna
Vyrovnané utkání.
Řevnice A - Velká Dobrá 2:2
Branky: Socha, Bezpalec
Hosté vyrovnali pět minut před kon-
cem. (mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Neumětely  - OZT A 2:3
Branky OZT: Bacílek, Prušinov-
ský, Hruška
Na horké půdě Neumětel podal Ost-
rovan velmi slušný výkon a potvrdil
třetí místo v tabulce. Domácí sice
byli prvních patnáct minut lepší, ale
pak se karta obrátila. OZT výborně
bránil a podnikal nebezpečné brejky.
Z jednoho také Bacílek vstřelil
vedoucí branku. Neumětelům se po-
dařilo vyrovnat po patnácti minutách
druhé půle, ale vzápětí se hlavou
prosadil Prušinovský. Pak utekl
Hruška a bylo to 3:1. Domácí ještě
stačili pět minut před koncem snížit,
ale na víc se už nezmohli.         (mák)
OZT A - Doubravan Újezd 4:0
III. třída okresní soutěže
Osov – OZT B 4:0
V improvizované sestavě byl první
poločas ze strany Ostrovanu překva-
pivě kvalitní. Bohužel šance, které si
vytvořil, gólem neskončily. Po ojedi-
nělé střele šli naopak do vedení

domácí. Po změně stran se hra hostí
i vinou únavy zhroutila a domácí si
na hřišti dělali, co chtěli.           (mák)

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
Jinočany - FK Lety 1:2 
Branky: Kabrna, Plánička
Lety po třech zápasech, v nichž na-
plno nebodovaly, se snažily napravit
bilanci. Ve 22. minutě skóroval prud-
kou střelou Kabrna. Hosté pokračo-
vali v náporu, domácí doháněli men-

ší fotbalovost bojovností. Ve 40. mi-
nutě podnikli Letovští rychlý protiú-
tok a Plánička chytře přehodil vybí-
hajícího domácího brankáře - 0:2.
Druhý poločas zahájili domácí vel-
kým náporem. Jejich úsilí jim přine-
slo penaltu, kterou proměnili - 1:2.
Jinočanům narostla křídla, otevřely
hru a bušily do hostující obrany. Hra
se pohybovala na polovině hostů.
Domácí na konci zahodili dvě »gó-
lovky«. Jiří KÁRNÍK
Lety - Jeneč 0:1 

Poslední utkání sezóny přineslo
pohledný a bezstarostný fotbal. 

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
TJ Rudná - Dobřichovice 1:1
Branka: Krajci
Velmi dramatické utkání, které se
nehrálo zrovna v rukavičkách.
Dobřichovice – Červený Újezd 1:1
Branka: Unger
Sokol Jeneč – Dobřichovice 1:0
Rozhodnutí přinesla až přísně naří-
zená penalta v 85. minutě.        (oma)

SK OSOV
III. třída okresní soutěže
SK Osov - Zadní Třebaň B 4:0
Góly: Kocman 2, Jánský, Ciprián
Výsledek nic nemění na tom, že
Osov sestupuje do IV. třídy.       (hoš)

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Všeradice B – Liteň 4:1
Branky: Červený
FC Liteň – VČS Tmaň 4:1  
Branky: Dufek 2, Červený 2
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
Karlštejn A – Stejstav Hýskov 1:3
Branka: Kubíček
Pro karlštejnský A tým byl předpo-
slední zápas sezóny klíčový. Prohra
znamená sestup do III. třídy.         (oj)
FC Bzová B – Karlštejn A 2:1
Branky: Kubíček
IV. třída okresní soutěže
Karlštejn B – Chrustenice 3:1
Branky: Klečka K., Mako, Zajíc
Zdejcina – Karlštejn B 1:0 
I. liga žen
Karlštejn – Hlučín 1:0
Branky: Vytásková
I přes úmorné horko se v Karlštejně
hrál pohledný a rychlý fotbal. Šance
se hned v úvodu utkání rodily na
obou stranách, do sítě si ale našla
cestu pouze střela domácí kapitánky.
Hostující tým se snažil skóre vyrov-
nat, ale Karlštejn podržela brankářka
Zvelebilová, která obratně likvidova-
la útočné snažení soupeře.             (oj)
Hradec Králové – Karlštejn 1:0
Ani případná výhra v posledním ut-
kání sezony nemohla Karlštejn zach-
ránit od sestupu. (oj)

Řevnice - Nedlouho po postupu do
první ligy potvrdilo řevnické žá-
kovské šachové družstvo vynikají-
cí formu na Mistrovství ČR druž-
stev starších žáků v rapid šachu.
To se za účasti 50 šestičlenných
družstev konalo v červnu na Seči. 
Úspěch je o to cennější, že na Seč se
každoročně sjede to nejlepší, co je v
republice k dispozici. Všichni hrají v
jediné věkové kategorii, takže turnaj
napoví mnohé o výkonnosti týmů.
Na turnaji startují děti narozené
1992 a mladší s povinnou dívkou v
každém družstvu. Řevnický celek
byl nasazen pod číslem 26, skončil
ale dvanáctý. V první desítce přitom
byly dva slovenské týmy, takže to
znamenalo 10. místo v Mistrovství

ČR. Řevnice z devíti zápasů tři pro-
hrály, jeden remizovaly a pět vyhrá-
ly. Nicméně i prohry s vysokými fa-
vority byly velmi těsné, zamrzela ta
s extraligovým družstvem Říčan v
poměru 2,5:3,5. 
Družstvo nastoupilo v sestavě Jan
Švach (nar. 1992), Jakub Haman
(1996), Jindřich Paukert (1994),
Ondřej Franc (1995), Patrik Krejčí
(1993) a Anika Krejčí (1996). Všich-
ni podali výkony vysoce překračují-
cí papírové předpoklady. Jen Anika
to měla na poslední šachovnici příliš
těžké - vybojovala jen jeden bod,
protože se hrálo švýcarským systé-
mem, ve kterém dostávají úspěšná
družstva těžké soupeře. To ale vyvá-
žil hostující Jakub Haman, který

přes svůj věk dokázal na druhé ša-
chovnici všech devět partií vyhrát,
což se podařilo jen dvěma hráčům z
více než 300. Ostatní uhráli nadpolo-
viční většinu bodů. Mistrem republi-
ky se suverénně stalo favorizované
družstvo BŠS Frýdek-Místek před
Jiskrou Hořice a Oázou Praha.
Souběžně s Mistrovstvím ČR druž-
stev se na Seči hrál také turnaj dvo-
jic nejmladších žáků, v němž obsadi-
la velmi mladá řevnická dvojice Ma-
těj Višňa (1999) - Vojtěch Paukert
(2000) 34. místo.      Jan PAUKERT

Malí šachisté jsou desátí v republice
ČLENOVÉ KLUBU Z ŘEVNIC USPĚLI V KONKURENCI PADESÁTI DRUŽSTEV 

DEN KONÍ. První oslava Dne koní se konala 9. června v jezdecké stáji Karlš-
tejn-Cowley u Svinař. V jízdárně se předvedlo dvacet čtyřnožců, program
zhlédlo přes dvě stě diváků. Mohli vidět předvedení koní ze země, jízdu na ne-
osedlaných a neuzděných koních, drezúru, parkur, voltiž i western. To vše za
doprovodu krásné hudby. Nejmladší účinkující bylo necelých šest let. Návš-
těvníci stáje se mohli seznámit s různými plemeny od anglických plnokrevní-
ků přes teplokrevné koně, huculy až po vzácného koně camargueského. Pro-
gram byl profesionálně natáčen na DVD, které je možné si objednat na tel.:
604 809 769.         Text a foto Soňa ŠPIDLOVÁ

Naše noviny - sedmnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný
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(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). 
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IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 17. června 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

Řevničtí borci vybojovali účast v první lize
(Dokončení ze strany 1)
Na první šachovnici si výborně vedl Jan Švach (nar. 1992), ale bylo jasné,
že ve velmi těžké konkurenci nějaký bod ztratí, stejně jako méně zkušení
Anika Krejčí (1996) a Josef Starýchfojtů (1998). Největší zodpovědnost te-
dy ležela na šachoviních 2 - 4, kde hráli hostující Jakub Haman z Kladna
(nar. 1996), Jindřich Paukert (1994) a Ondřej Franc (1995), od kterých se
očekávalo, že vyhrají skoro všechno. To se také povedlo - Haman uhrál při
dvou remízách a osmi výhrách 9 bodů z 10 možných, Paukert dokázal uhrát
9,5 bodu z 10 a Ondřej Franc nezaváhal a vyhrál úplně všechno. 
Udržet se v 1. lize nebude lehké, Řevnice budou hrát jednu z dvanáctičlen-
ných skupin, ze kterých poslední 4 sestupují. I kdyby se to ale nepovedlo,
postup do ligy stejně zůstane úspěchem a odměnou za systematickou práci s
dětmi v řevnickém šachovém klubu. Jan PAUKERT



Naše noviny 12/07 KOPANÁ, REKLAMA, Strana 10

Letovská parta vybojovala postup
FOTBALISTÉ FK LETY SE STALI PŘEBORNÍKY OKRESU PRAHA-ZÁPAD A OD SRPNA BUDOU HRÁT »KRAJ«

Lety - Fotbalový tým FK Lety se stal letošním
přeborníkem okresu Praha-západ. Poctivý a
cílevědomý přístup hráčů, trenérů i celého rea-
lizačního týmu přinesl zasloužený úspěch v po-
době postupu do krajské I.B třídy. 
Velký podíl  na postupu mají trenéři: v podzimní
části Alexandr Samuel a na jaře Karel Klubal. Na
hřišti jej vybojovali brankáři Petr Jeřábek, Petr
Strnad i Petr Štěpán a v poli Alexandr Samuel, Jan
Nádr, Michal Friš, Vladimír Zýka, Martin Ka-
poun, Petr Gregor, Milan Demjanenko, Josef Ho-
ra, Pavel Synek, Pavel Šindelář, Jiří Plánička,
Čestmír Šturma, Luděk Šůra, Lukáš Kučera, Ma-
rek Čermák, Jiří Kischer, Martin Jambor, Jiří Sou-
kup, Adam Kůrka, Matěj Klubal, Radek Kabrna. 
Počátkem sezony 2006/07 svitla naděje, že po
dlouhých letech budování týmu z vlastních odcho-
vanců, by se letovský fotbal mohl vrátit tam, kam
dlouhá léta patřil - do krajských soutěží. Základ
mužstva byl postaven převážně na hráčích z Letů
a blízkého okolí. V létě 2006 byl celek doplněn
několika fotbalisty, kteří mají zkušenosti z vyšších
soutěží. Na trenérský post v polovině jara 2006
usedl Alexandr Samuel, který zavedl disciplínu a
začal realizovat náročný herní systém. Pod jeho
vedením vstupovalo mužstvo do podzimních mi-
strovských zápasů s 20 hráči. Ozývaly se hlasy, že
tolik fotbalistů je obrovským přepychem. Nako-
nec se ukázalo v posledních utkáních podzimu, že
hráčů je nedostatek, a tým byl podle potřeby dopl-
ňován hráči z B-týmu a dorostu. Po podzimní čás-
ti na vlastní žádost Samuel odešel a na uvolněné
místo trenéra byl angažován Karel Klubal. 

Dvanáct týdnů přípravy
Zimní příprava odstartovala ihned po Novém
roce. Klubal nás brzy přesvědčil, že jeho angažo-
vání bylo dobrým tahem. Tým se zúčastnil Zim-
ního turnaje SC Radotín, kde v utkáních s muž-
stvy z vyšších soutěží sbíral cenné zkušenosti a

sebevědomí. Příprava trvala dlouhých dvanáct
týdnů. Během ní se ukázalo, kteří z hráčů budou
nadále schopni plnit náročné úkoly, jejichž cílem
je postup do vyšší soutěže. Byli jsme přesvědčeni,
že takto připravený a posílený tým nezklame oče-
kávání fanoušků, funkcionářů ani Letováků a bu-
de atakovat nejvyšší příčku tabulky. Tradice letov-
ského fotbalu nás k těmto cílům zavazuje
Do jarní části sezóny vstoupilo mužstvo plné
odhodlání a touhy po úspěchu. Tým až na drobná
zaváhání fungoval jako dobře namazaný stroj a již
čtyři kola před koncem soutěže se stal přeborní-
kem okresu Praha-západ. Opět se ukázalo, že zá-
kladem úspěchu je dobrá a soudržná parta. Poda-
řilo se skloubit motivaci a zájmy hráčů, aby táhli
za jeden provaz, ať už se jedná o třicátníky, jako

jsou Petr Strnad, Jirka Plánička, Míra Šturma, Ra-
dek Kabrna nebo na druhém pólu ti, kteří svým
věkem ani nepřekročili dvacítku - Vláďa Zýka,
Jirka Kischer, Honza Nádr, Petr Gregor. Nesmíme
zapomenout ani na střední  generaci, kterou repre-
zentují Luděk Šůra, Martin Jambor, Martin
Kapoun, Petr Štěpán, Jirka Soukup, Lukáš Kučera
a další. 
Prožíváme období úspěchu, ale již od poloviny
srpna nás čeká nová náročná soutěž, na kterou je
třeba se poctivě a důkladně připravit. Blahopřeji
všem, kteří tuto zlatou stránku do kroniky letov-
ského fotbalu psali a doufáme, že ji budou i nadá-
le psát. Jiří KÁRNÍK

PŘEBORNÍK OKRESU. Tým FK Lety - vítěz fotbalového přeboru Praha-západ.                  Foto ARCHIV

Sport také na straně 9


