
Výluka zkomplikuje dopravu
DRÁHY VYDALY NA DOBU OD 9. DO 22. ČERVENCE ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÍ ŘÁD

Chtěli mě zabít! tvrdil muž,
který sjel s autem do kolejí
Všenory - Dopravu na železniční trati Praha -
Beroun zkomplikovalo minulé pondělí osobní
auto, které uvízlo na přejezdu ve Všenorech.
Kvůli němu musel být zastaven provoz vlaků v
obou směrech. 
Na místě události pobíhal zmatený řidič vozu. Ten
tvrdil, že ho od Prahy sledoval neznámý terénní
automobil a posádka z něj se ho snažila zabít.
Řidič chtěl ujet a při riskantní jízdě přes přejezd
spadl s vozem mezi koleje. Doprava mohla být
obnovena teprve po vyproštění auta a kontrole že-
lezničního svršku. Akce zaměstnala hasiče, policii
i řevnickou záchranku Trans Hospital. Případ dále
vyšetřuje policie.  (lup) 

Spícího chlapce zbil opilec
Zadní Třebaň – Nerad bude na začátek léta
vzpomínat jeden ze školáků, kteří trávili školní
výlet na Ostrově v Zadní Třebani. Ve spánku jej
zbil neznámý násilník.
Ve čtvrtek 28. 6. v půl druhé v noci vešel do chaty,
kde spali tři chlapci,  neznámý opilý muž. „Lehl si
na postel a usnul. Když se probral, jednoho z
chlapců napadl úderem do obličeje a brady, a poté
odešel,“ uvedla berounská policejní mluvčí Vero-
nika Benediktová. Podle ní se jednalo o muže ve
věku kolem třiceti let, vysokého asi 180 centimet-
rů, silnější postavy, bez vlasů a bez vousů. „Na so-
bě měl modrou mikinu s kapucou, rifle a tmavoh-
nědé boty,“ popsala výtržníka, po kterém policie
pátrá. Jakékoliv informace mají lidé volat na linku
158 nebo na kteroukoliv policejní služebnu.     (pš)

Poberouní - Kdo jezdíte vlakem, obrňte se trpě-
livostí. Železniční dopravu mezi Berounem a
Prahou zkomplikuje v červenci výluka.
Výluku železničáři naplánovali na dva sedmidenní
cykly mezi 9. 7. a 22. 7. Začínat bude vždy v pon-
dělí v 8.00 ráno a končit sedmý den v 16.00. České
dráhy na tuto dobu vydaly zvláštní jízdní řád, který
lze stáhnout z webové stránky ČD - cestování vla-
kem - výluky tratí. 
První redukce ve směru do Prahy se týká osobního
vlaku 9903 (ze Zadní Třebaně v 5.01), který bude
v pracovní dny končit na Smíchově. Víkendový
motorový vlak 9965 (ze ZT v 6.33) nepojede, mís-
to něj bude jezdit vlak 9911 (ze ZT v 6.46) i v
sobotu a neděli. Osobní vlak ze Zadní Třebaně v
7.31 se v celé trase posouvá o čtvrt hodiny pozdě-
ji (ze ZT v 7.46). Osobní vlak 9911 (ze ZT v 8.31)
bude zrušen a o víkendech nepojede ani vlak 9977
(ze Řevnic v 8.40). Osobní vlak 9927 (ze ZT v
11.31), který jezdil v sobotu a v neděli, bude jezdit
o čtvrt hodiny později a jen v neděli (ze ZT 11.46).
Vlak 9935 (ze ZT ve 14.31) bude zrušen bez
náhrady, vlaky v 15.31, 16.31, 17.31 a 18.31 nepo-
jedou v pracovních dnech vůbec, o sobotách a ne-
dělích o čtvrt hodiny později. 
Ve směru od Prahy budou časy posunuty opačným
směrem, některé vlaky pojedou dříve. To se týká
hned prvního ranního spoje 9902, který pojede v
úseku Praha hl. n. - Dobřichovice 15 minut před
obvyklým jízdním řádem, z Dobřichovic bude po-
kračovat až ve 4.51. Vlak 9904 (ze ZT v 5.34)
pojede v úseku Praha hl. n . - Dobřichovice o 10

minut později a v úseku Dobřichovice - Beroun o
20 minut později (ze Smíchova v 5.14, ze ZT v
5.54). Vlak 9906 (ze ZT v 6.04) bude v pracovní
dny výchozí z Prahy Smíchova, odkud vyjede o 10
minut později v 5.44 a zastávky Velká Chuchle,
Černošice-Mokropsy a Všenory bude projíždět; v
Dobřichovicích bude mít zpoždění už jen 6 minut
a s tímto zpožděním dojede v 6.24 do Berouna.
Vlak 9908 (ze ZT v 6.34) pojede z Prahy hl. n. o
25 minut později (ze Smíchova v 6.29), bude pro-
jíždět Chuchli, Mokropsy a Všenory, v úseku Dob-
řichovice - Beroun pojede se zpožděním 21 minut
(ze ZT v  6.55). Vlak 9910 (ze ZT v 7.04 bude jez-
dit jen v sobotu a v neděli, další vlak (ze ZT v
7.34) nebude jezdit vůbec.    (Dokončení na straně 7)
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Lety dluží Řevnicím
půl milionu korun
Řevnice – Přes půl milionu korun
dluží městu Řevnice sousední obec
Lety. Jde o částku, kterou má obec
zaplatit za své žáky, kteří navště-
vují řevnickou základní školu. 
„Dluh přerůstá už z minulé doby, ješ-
tě před mým příchodem na radnici.
Minulé vedení ale dluh nevymáha-
lo,“ uvedl řevnický starosta Miroslav
Cvanciger s tím, že se částka dlouho-
době navyšuje. Kolik letovských dětí
řevnickou školu navštěvuje, ale
Cvanciger nevěděl. Doplnil, že vede-
ní města nyní vyzvalo Lety, aby
dlužnou částku uhradilo. „Nic ne-
chceme řešit soudně, jde o sousední
obec, se kterou se chceme domlu-
vit,“ uvedl Cvanciger.
Vyjádření starosty Letů Jiřího Hu-
dečka se do uzávěrky tohoto čísla ne-
podařilo sehnat, neboť byl na dovole-
né v zahraničí. 
Řevnickou základku navštěvují i děti
z dalších obcí jako je Zadní Třebaň,
Svinaře, Mořinka. „S těmi nemáme
problém,“ dodal Cvanciger. (pš) 

VYSVĚDČENÍ ROZDÁNO, ZAČALY PRÁZDNINY. Školáci z poberounských obcí (na snímku děti ze Zad-
ní Třebaně) si převzali vysvědčení a začali si užívat prázdnin. (Viz strana 3) Foto Lucie PALIČKOVÁ

Pod Brdy závodila auta

Děti bavilMichal Nesvadba
(viz strana 4)

Závod rychlých aut Erzetka Cup 2007 se konal
předminulou sobotu v okolí obcí Zadní Třebaň a
Svinaře. (Viz strana 10) Foto Filip MALÁT
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Skauti otevřeli v Nižboře své muzeum 
POSLANEC JAN SCHWIPPEL: „NĚKDY BYCH POTŘEBOVAL KRABIČKU POSLEDNÍ ZÁCHRANY…“

Otevření stálé expozice Z historie
českého skautingu se u příležitosti
100. výročí založení světového skau-
tingu uskutečnilo 23. června na ná-
dvoří zámku Nižbor. Součástí slav-
nostního ceremoniálu byla také reci-
tace z Foglarových Hochů od Bobří
řeky v podání herce J. Kočího.
„Velmi si vážím toho, že jsem zde s
dalšími zasloužilými skauty obdržel
čestný upomínkový list a mohl pří-
tomným sdělit své vyznání. Že jsem
skautem zůstal, o tom svědčí i mé
členství ve skautském parlamentním
oddíle,“ řekl poslanec Jan Schwippel
při prohlídce expozice, jejíž součástí

je i tématická výstava u příležitosti
XXI. Světového skautského jambo-
ree v Anglii s názvem Světová jam-
boree na poštovních známkách 1933
– 2007. 

Svou náklonnost Nižboru poslanec-
doložil faktem, že se zde roku 1852
narodil jeho pradědeček Adolf Hugo
Schwippel, který byl slavným zpěvá-
kem, jenž vystupoval i v Národním

divadle. „Myslím, že pro umístění
skautské expozice bylo nalezeno to
nejlepší místo. Často si vzpomenu
na večery u táborového ohně, někdy
bych potřeboval krabičku poslední
záchrany a rád bych zavázal uzel
dobrého skutku,“  řekl Jan Schwip-
pel a v modifikovaném skautském
slibu se zavázal pomoci získat pení-
ze na zvelebování nižborského zám-
ku.              Marta EL BOURNOVÁ, 

asistentka poslance Schwippela

Senioři zpívali Hašlera
a zahráli si metanou
Obyvatele dobřichovického Domo-
va důchodců přišli potěšit caparti z
místní mateřinky. Pod vedením uči-
telek Švecové a Barešové předvedly
děti pásmo country tanců. Na závěr
v kostýmu muchomůrek předvedly,
jak tančí v lese houby. 
Třešínkou na dortu červnových kul-
turních akcí v našem domově bylo
vystoupení poberounské hudební
skupiny Třehusk, které si nenechal
ujít téměř nikdo. Společně s muzi-
kanty si obyvatelé zazpívali staro-
pražské a lidové písničky i nejzná-
mější kuplety Karla Hašlera. 
Na středu 28. 6. byl naplánován tur-
naj v kuželkách a pečení buřtů. Po-
časí nám bohužel překazilo plány a
tak místo turnaje v kuželkách venku
se konal turnaj v metané v jídelně.
O opékání buřtů ale naši klienti ne-
přišli. Hlavní cenou turnaje byla
šiška salámu. Tu  vyhrála Věra Ma-
ňasová,která v závěrečném rozstřelu
porazila Viktora Beneše.     
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Vendula nabízí své
výrobky v Karlštejně
V Galerii královny Elišky v Karlš-
tejně nyní můžete podpořit  zakou-
pením  originálních řemeslných vý-
robků chráněné dílny  Letohrádek
Vendula sdružuje lidi se zvláštními
sociálními potřebami. Tato společ-
nost má ve své filozofii ústřední
myšlenku:  Nechcete-li přijmout roli
celoživotního pacienta, ale žít na pl-
ný pecky, pracovat a smát se, pak je
tu Letohrádek Vendula pro Vás. V
nádherném prostředí sociální stav-
by, která je dílem architektů Davida
Vávry a Jiřího Vorla,  vyrábějí ruční
papír, svíce, mýdla, batikované i tiš-
těné oděvy, koberce  a  další  věci,
které jsou k mání v karlštejnské ga-
lerii. Můžete zde získat kontakt na
Letohrádek Vendula, kam je možné
se i podívat a v jejich činnosti je
podpořit.     Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

Není tomu dávno, kdy jsme v Našich
novinách pochvalně psali o novém
hřišti na zadnotřebaňském Ostrově,
které nechal zbudovat především pro
malé děti p. Gabriel. Bohužel, jak
praví upravená verze českého pří-
sloví: dobrý skutek byl ihned po zá-
sluze potrestán. Správce Žižlavský je
nucen každou chvíli doslova odhánět
velké děti z klouzaček určených dě-
tem do deseti let, které je devastují
mnohdy za dozoru svých učitelek.
Není výjimkou, že spatříte partičku
puberťáků, jak se střídají na traktůr-
ku pro dvouleté děti. Minulý týden

dokonce někdo sundal z velké hou-
pačky kvalitní karabiny, na kterých
bylo upoutáno lano, uzel naaranžo-
val do kruhových úchytů tak, že kdy-
by nějaké dítě na houpačku usedlo,
ihned by upadlo na zem i s houpač-
kou. S lidskou a v tomto případě i
dětskou bezohledností se správce
potýká skoro denně. I když se o hřiš-
tě stará pečlivě, nemůže být všude.
Proto prosím: Buďte na hřištích opa-
trní, nikdy nevíte, kdo na nich řádil
před vámi a v jakém stavu je po sobě
zanechal.     Helena PELIKÁNOVÁ,

Zadní Třebaň

Začnu dobrou zprávou, kterou je
rozhodnutí krajského úřadu o pro-
dloužení možnosti čerpání dotace na
výstavbu chodníku do Vatin do října
2007. V souvislosti s požadavky Od-
boru dopravy MěÚ Beroun o dopl-
nění dokumentů v projektu chodníku
jsem byl  nucen změnit projektanta.
Ten původní nebyl schopen vyhovět
požadavkům Odboru dopravy  a  i
když měl v něčem pravdu, nebyl
ochoten se podvolit, a tím jsme se
dostali do slepé uličky. Doufám, že
nyní to bude bez problémů.
Připomínám majitelům nemovitostí
(rodinných domů i rekreačních ob-
jektů ) povinnost  mít budovu na vi-
ditelném místě označenu číslem po-

pisným (RD) nebo evidenčním (rek-
reační objekty – začíná nulou)!
Dále žádám majitele pozemků, je-
jichž  stromy, křoví a jiná zeleň pře-
sahuje hranice pozemku a tím zasa-
hují do komunikací,  aby  je  ořezali
nebo ostříhali, a tím umožnili prů-
jezd vozu při svozu odpadků.  Komu-
nální vůz má hydraulické hadice
umístěny v horní části. Hrozí, že se
utrhnou a hydraulický olej vyteče na
cestu, což je ekologická havárie.
Stejně tak je tím omezen  pohyb vozu
- zúžením již tak úzkých vozovek.
Přeji všem hezké  svátky, prázdniny a
zasloužené dovolené. 

Lubomír SCHNEIDER,
starosta Zadní Třebaně

SKALKA PATŘÍ STROMŮM. Instalace výtvarného projektu Barbory Slád-
kové Loučení se stromem - kompozice obrazů, grafiky, keramiky, koláží a pří-
rodnin skládající hold přírodě a stromům - byla otevřena v klášteře na
Skalce. S výtvarnými díly souzněly zvuky houslí – díla J. S. Bacha  v podání
Davida Nečase – i krásné vyznání  Jaroslava Krčka z jeho knihy Každý po
svém trní. Krčkova slova i dvě ze svých básní o stromech recitovala na ver-
nisáži Zdenka Nováková, která poskytla k prodeji svou poslední básnickou
sbírku. Finanční prostředky utržené  prodejem těchto knih budou patřit
obnově barokního areálu Skalka. Expozici Barbory Sládkové je možno nav-
štívit do 8. 7. -  o víkendech a svátcích od 10 do 17.00, jindy po dohodě se
správcem areálu. Text a foto Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Hřiště ničí bezohlednost

Domy i chaty musí mít číslo!
STAROSTA: KŘOVÍ A STROMY JE TŘEBA OŘEZAT
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Sedmáci dostali vysvědčení v parku
LITEŇSKÝM DĚTEM ZAČALY PRÁZDNINY O TÝDEN DŘÍV, JEJICH TŘÍDY OBSADILI DĚLNÍCI

Liteň – O týden dříve, venku a ješ-
tě k tomu dvakrát dostali vysvěd-
čení žáci liteňské školy. Prázdniny
tam začaly už 22. června. Žáky ve
třídách vystřídali dělníci.
Vyfintění,  s kyticemi a deskami na
vysvědčení šli liteňští žáci do školy
už v pátek 22. června. Zástupkyně
ředitelky Ema Malá měla ve sborov-
ně plné ruce práce, protože musela
narychlo roztřídit šerpy a trička pro
letošní absolventy. „Všechno přišlo
teprve včera, museli jsme to popo-
hnat,“ uvedla.
Kvůli rekonstrukci sociálního zaří-
zení a podlah měla výuka v Litni
skončit dokonce už 15. června. Sta-
vební firma ale nestihla práce zahá-
jit, a tak se dětem škola protáhla.
„Nejdřív nás to štvalo, ale týden na-
víc je taky dobrý,“ pochvalovali si
sedmáci. Protože jejich učebnu už
obsadili dělníci, dostávali vysvědče-
ní venku. Poprvé v historii liteňské
školy. A to stylově - pod sochou Sva-
topluka Čecha.
„Původně děti dokonce chtěly, aby-

chom vylezli na střechu. Ale to by
nám ředitelka asi nepovolila. A škol-
ní jídelna zase není originální,“ smá-
la se třídní Jaroslava Čampulová, jež
pod širým nebem rozdávala vysvěd-
čení poprvé v životě. Dokonce se
přišlo podívat i několik maminek. 

„Máme šest vyznamenání, čtyři žáci
mají samé jedničky,“ vypočítávala

učitelka. Protože liteňská škola byla
jednou z pěti škol, která ukončovala

školní rok dříve, měl přijet udělat
fotku dětí i fotograf z deníku MF
DNES. Namísto v půl osmé ale do-
razil až několik minut po osmé.
„Takže se bude vysvědčení rozdávat
znovu, odevzdejte ho paní učitelce,“
instruoval školáky fotograf Radek
Cihla, takže si někteří slavnostní akt
odbyli dvakrát.
V devet hodin si pro své poslední
vízo ze základní školy přišli deváťáci
na místní radnici. A pak hurá na
prázdniny.  „Jedu ke kamarádce do
Bělče pod stan,“ těšila se Markéta
Hrušková. Volno začalo i pedago-
gům. Ti se do školy vrátí po rekon-
strukci 20. srpna.  Během ní budou
vybudovány toalety, vzniknou i nové
pro handicapované, opraveny budou
dlažby na chodbách. Podle starosty
Karla Klimenta na to obec získala
dotace 3,6 milionu korun.  

Pavla ŠVÉDOVÁ

Někteří liteňští školáci dostali vysvědčení v parku pod sochou Svatopluka Čecha. Foto Pavla ŠVÉDOVÁ

Klíček se rozloučil
s taneční sezonou
Řevnice - Členové folklorního
souboru Klíček se předminulou
sobotu rozloučili s taneční sezo-
nou. Malé děti absolvovaly bojov-
ku v lese, na hřišti pak vedoucí,
děti i rodiče oslavili další úspěšný
rok řevnického souboru. 
Pohádkovou bojovku připravila se
staršími tanečníky Iva Zrostlíková a
»ovčí« babička Věra Hrubá. Děti po
cestě lesem potkávaly pohádkové
bytosti a po splnění každého úkolu
získaly vodu, kterou na konci daro-
valy žíznivým skřítkům. Za to na
všechny čekal sladký poklad. 
Na hřišti pod lesem pak bylo veselo.
Děti dováděly a zpívaly, tatínkové
opékali buřty a maso, všichni mohli
ochutnat všelijaké dobroty z domo-
va. Na závěr si většina z přítomných
zatancovala. Rozloučení se povedlo,
dokonce i počasí se umoudřilo a
déšť už se večer nespustil. 
Klíček čeká o prázdninách týdenní
soustředění a v září pak oslava 10.
výročí vzniku souboru.               (lup)

Zadní Třebaň, Karlštejn - Školá-
kům začaly prázdniny. Většina pe-
dagogů ještě předtím vyrazila s
dětmi na výlet. Prvňáci a druháci
ze zadnotřebaňské málotřídky se
vydali pěšky na Karlštejn. 
Nebyla to ledajaká výprava - žáci se
proměnili ve středověkou družinu.
Každý si z domova nesl nějaký stře-
dověký doplněk, Michal a Dominik
šli v brnění a s meči dokonce už ze
třebaňského nádraží. Po cestě hrály
děti ringo a plnily úkoly, na louce u
křížku si mohly vyrobit meče či
korunky. Všemu velela učitelka Mo-
nika Mazúrová neboli rytíř Mazurec.  
V Karlštejně si školáci nejdříve pro-
hlédli Muzeum voskových figurín.
„Opravdu uměla lámat meče?“ ptala
se Martinka Kozáková před figurí-
nou Elišky Pomořanské. Na nádvoří
hradu pak děti turistům zazpívaly a
zahrály na flétny, ve Studniční věži
na ně čekal sladký poklad. A co bylo 
na výletě nejlepší? „Koupání,“ hlási-

li všichni. „Děti byly úžasné, všichni
jsme si to užili. Je dobře, že jsme se

na závěr mohli vykoupat,“ řekla Ma-
zúrová.  Lucie PALIČKOVÁ

Letos ten nejkrásnější a toužebně
očekávaný den všech žáků  (i učitelů)
přišel o týden dřív než obvykle.
Školní rok v Litni skončil už 22. červ-
na, protože budova školy prochází
rekonstrukcí. Od příštího školního
roku budeme mít nové sociální zaří-
zení, jinak budou vypadat chodby,
včetně dlažby a obložení, zásahům
se nevyhnou ani třídy, v nichž budou
nová umyvadla, kachličky. Všichni se
na to moc těšíme.
A jaký byl náš poslední týden? Pře-
devším hektický a pracovní. Jednak
jsme pracovali my, přenášeli pomůc-
ky, stěhovali nábytek, a pak už tady
začala stavební firma bourat stávají-

cí sociální zařízení, dveře i  obložení
na chodbách.
Snažili jsme se navzájem si moc ne-
překážet, proto  byl program činnos-
ti tříd, hlavně 2. stupně, směřován
mimo budovu školy. Užívali jsme si
na hřišti, hráli ping-pong, badmin-
ton i  fotbal, chodili na vycházky.
V úterý vyrazila celá škola do liteň-
ského kina na film Jak se krotí kro-
kodýli. Musím přiznat, že i  jako uči-
telka jsem  byla ochotna  smát  se os-
trým parodiím na pedagogické pra-
covníky, kterými se ve filmu nešetří. 
Některé akce jsme už nestihli. Páťáci
spolu s první třídou chtěli ve škole
strávit celou noc, žáci druhého stup-

ně měli v plánu zaskákat si na tram-
polínách a užít si v berounském ak-
vaparku, to všechno už jsme si muse-
li nechat až na nový školní rok.
A byl tady poslední den, vysvědčení,
loučení s učiteli, poslední chvíle st-
rávené s deváťáky. Vyřazení absol-
ventů se koná v obřadní síni městyse
Liteň, mluví starosta, ředitelka školy
i třídní učitel. Po projevech jsem za-
hlédla sem tam slzičku, ale to nebylo
nic proti slzavému údolí, které vzbu-
dilo vystoupení  mluvčí  žáků Pavly
Mandové. Výborný projev, dojemný,
upřímný...
A závěrem? Užijte si prázdnin!

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Pavla Mandová všechny rozplakala

Třebaňští školáci při výletě na Karlštejn.              Foto Lucie PALIČKOVÁ

Středověká družina vyrazila na hrad
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI TURISTŮM NA KARLŠTEJNĚ ZPÍVALI A HRÁLI NA FLÉTNY
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Řevnické kino po letech opět promítá
NOVÍ PROVOZOVATELÉ CHTĚJÍ V BIOGRAFU POŘÁDAT TAKÉ DIVADELNÍ FESTIVALY

Řevnice – Kino v Řevnicích po
třech letech opět promítá! Slav-
nostní premiéru obstará ve středu
4. 7. od 19.30 hodin Svěrákův tr-
hák Vratné lahve. 
Řevnickému Sokolu, který budovu
biografu vlastní, se podařilo najít
jeho nového provozovatele. V mi-
nulosti tu už několik nadšenců poho-
řelo, naposledy v roce 2004 Hana
Maštalířová. Před časem Sokol začal

vyjednávat s Michalem Šárou. „Ví-
me, že řevnické kino nemá nastave-
né podmínky od distributorů, takže
nemůže konkurovat velkým komple-
xům,“ uvedl starosta Sokola Petr
Kozák.  „Aby byl prostor využíván,
domluvili jsme se s těmito mladými
lidmi. Chceme jim dát příležitost,
aby to zkusili alespoň přes léto,“ řekl
Kozák. Podle něj je nájem za kino
zatím symbolický. „Po minulých
zkušenostech ale budeme požadovat
zálohy,“ sdělil s tím, že se i nadále
počítá s tím, že kino bude sloužit ja-
ko zimní scéna ochotníkům. 
Řevnický rodák Michal Šára kvůli
provozování kina založil se svými
kolegy občanské sdružení. „Promítat
chceme zhruba třikrát týdně v čer-
venci a v srpnu. Pak uvidíme, budou-
li lidé chodit. Jak to bude v zimě, za-
tím nevíme, náklady na topení jsou
velké,“ řekl Šára. Doplnil, že provo-
zovatelé chtějí program ladit žánro-
vě. „V pátek budou snímky pro fil-
mové labužníky, ale je jasné, že se
nevyhneme ani komerčním filmům,“
uvedl Šára. 
Sezonu  zahájí 4. července Vratné
lahve, vstupné je  70 Kč. V sobotu si

na své přijdou i malí diváci, pro ně se
bude promítat od 16.00. K dispozici
před i po představeních bude  občer-

stvení. „Věřím, že se lidé znovu na-
učí chodit do kina. Řevnické publi-
kum je intelektuální a rádo zajde na
dobrý film,“ uvedl Šára. „V plánu
máme i větší akce, třeba divadelní
festivaly, chceme sem dostat někoho
slavnějšího, kdo by nalákal sponzo-
ry,“ dodal. Pavla ŠVÉDOVÁ

MICHAL SI HRÁL S PLYŠÁKY. Oblíbený moderátor televizní Kouzelné
školky Michal Nesvadba zavítal předminulý víkend do Řevnic. Ve zdejším
Lesním divadle zahrál pro děti představení  Michalovi mazlíčci. Plyšových
mazlíčků ukázal dětem hned několik - prasátko, opici, hrocha nebo velikou
žirafu, za níž se částečně převlékl sám. Kromě toho s dětmi předváděl různé
triky, vyráběl předměty z barevných lepicích pásek nebo tancoval. Na závěr
ukázal divákům oblíbeného skřítka Františka. Děti nejrůznějšího věku se v
zaplněném divadle náramně bavily.             Text a foto Lucie PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V červenci kino nehraje - dovolená. 

KINO ŘEVNICE
4. 7. 19.30 VRATNÉ LAHVE
5. 7. 20.30 GRANDHOTEL
6. 7. 20.30 JAKO MALÉ DĚTI
7. 7. 16.00 MOST DO ZEMĚ TERA-
BITHIA
7. 7. 20.30 OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
11. 7. 20.30 300:BITVA U THERMOPYL
13. 7. 20.30 HORŠÍ UŽ TO NEBUDE
14. 7. 16.00 HYPPY FEET
14. 7. 20.30 GOYOVY PŘÍZRAKY

KINO MÍR BEROUN
3. 7. - 4. 7. 18.30 BAREVNÝ ZÁVOJ 
Od 5. 7. do 19. 8. Kino Mír nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
3. 7. - 4. 7. 21.45 23
5. 7. - 6. 7. 21.45 ROMING
7. 7. 21.30 ČERNÁ KNIHA
8. 7. 21.30 PRÁZDNINY PANA BEANA
9. 7. - 10. 7. 21.30 VRATNÉ LAHVE
11. 7. - 12. 7. 21.30 SUNSHINE
13. 7. - 15. 7. 21.30 SHREK TŘETÍ
16. 7. 21.30 NORBIT
17. 7. 21.30 RENAISSANCE

KINO MNÍŠEK POD BRDY
4. 7. 20.00 GHOST RIDER 
7. 7. 20.00 VRATNÉ LAHVE 
11. 7. 20.00 BESTIÁŘ 
14. 7. 20.00 OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE 
18. 7. 20.00 ROMING 

CLUB KINO ČERNOŠICE
10. 7. 20.00 PŘEDTUCHA
17. 7. 20.00 ALPHA DOG

Hradišťan bude hrát
ve Svatém Janu
Svatý Jan pod Skalou – Legen-
dární cimbálová muzika Hradiš-
ťan v čele s Jiřím Pavlicou míří na
Berounsko. 
Moravští muzikanti vystoupí ve
Svatém Janu pod Skalou. V tamním
kostele sv. Jana Křtitele zahrají so-
botu 14. července od 15.00. Vstup-
né, které pro dospělé činí 180 a pro
děti 100 Kč, bude věnováno na opra-
vu památek v obci. (pš)

Řevničtí ochotníci 
nastudovali dvě hry
Řevnice – Řevničtí ochotníci obsa-
dí zkraje července místní Lesní di-
vadlo. Premiéry tu budou mít
hned dva divadelní kusy.
Komedii od Francise Vebera o tom,
co se může stát, když si domů po-
zvete blbce, nastudoval s herci Mar-
tin Kirov. Jak se jim hra povedla,
můžete vidět poprvé na veřejné ge-
nerálce 6. července. Premiéra je na-
plánovaná na 7. 7. od 20.00. V hlav-
ní roli se objeví František Zavadil.
Blbce k večeři uvede Lesní divadlo
ještě 13., 14. 7.  od 20.00 a 8. i 15.
7.  od 17.00 hodin.
O pár dní později se v roli režisérky
představí principálka souboru Alice
Čermáková, která si vybrala Gogo-
lovu Ženitbu. Premiéra se koná 20.
července od 20.00. Další reprízy pak
21., 27., 28., 29. 7., od 17 hodin se
hraje 22. 7. (pš)

Tipy NN
* Bitva gladiátorů se odehraje 5. až
8. 7. od 13 a od 16.00 na hradě Toč-
ník. Připraven je i doprovodný pro-
gram: šermířská a divadelní předsta-
vení, vystoupení kejklířů a žonglérů,
dobová hudba a tance. Nebude chy-
bět dobové tržiště. (pš)
* Černošické bigbeatové dunění se
koná 7. 7. od 14.00 v budoucím Par-
ku Berounka vedle místní betonárky. 
Na festivalu vystoupí skupiny -
123min., Gaia Mesiah, Moimire
Papalescu & The Nihilists, Tleskač,
Abraxas, November 2nd, fenome-
nální americká kytaristka a zpěvačka
Janet Robin a další. Petr VÁŇA
* Prázdninová taneční párty se ko-
ná 13. 7. od 20.00 v Club kině Čer-
nošice. (il)
* Letní divadelní přehlídku Divad-
lo v podzámčí zahájí v mníšeckém
Divadélku K 14. 7. od 20.00 řevnič-
tí ochotníci s hrou Pygmalion. O dva
týdny později, 28. 7. bude pódium
patřit hře Gangsteři z Valence v po-
dání ochotníků z Dobříše. (pš)
* Marta a Tena Elefteriadu uvádě-
jí 14. 7. od 20.00 v černošickém
Club kině Řecký večer plný řeckých
písniček, jídla a pití. (il)
* Hudební festival, na němž  zahra-
jí kapely O5 & Radeček, Chlapecké
zboží, Míchačky betonu a Zlatý oči,
se koná 14. 7. od 18.00 na zámku v
Králově Dvoře. (pš)
* Na hradě Točníku se koná festival
Hrady.cz. V pátek 13. 7. zahrají Jiří
Schmitzer, Lenka Dusilová, Xavier
Baumaxa a Varhan Orchestrovič
Bauer. V sobotu se na pódiích vystří-
dají Kryštof, Divokej Bill, Hudba
Praha či Aneta Langerová. (pš)
* Výstava obrazů Václava Hanuše
Podbrdská krajina se do 20. 7. koná
v Městské galerii Beroun.             (pš)
* Výstava prací scénáristky Barbory
Jakůbkové nazvaná Moje druhá rea-
lita aneb Život mezi loutkami je v
Muzeu Českého krasu v Berouně
přístupná do 31. srpna. (lei)
*  Výstava Oděv a textil, aneb Co si
oblékali naši předci je v berounském
Muzeu Českého krasu k vidění do
12. září.  (lei)

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

III. SLAVNOSTI TRUBAČŮ
Historický program: Trubači Hradní stráže presidenta republiky - Karlštejnští pozounéři 

- Gotická hudba Flagrans - šermířská skupina Alotrium - příjezd císaře Karla IV. …
Volný program: Ivan Mládek + Banjo band - country kapela Balzám - poberounská hudební

skupina Třehusk - soutěž o nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebaň je krásná…

Hlásná Třebaň náves, sobota 28. července, 15.00 hodin



Osov - Nepříznivé počasí neumožnilo vy-
stoupení hudebních skupin pod širým
nebem. Hudební produkce byla přesunuta
do sálu místní sokolovny. 
Nebylo využito podium, které osovští
připravovali téměř dva dny, ale přesto se kon-
cert uskutečnil a navštívilo jej téměř tři
stovky posluchačů.
"Koncert rozjela skupina Garážový klub, která
vystoupila výhradně s vlastní tvorbou. Násle-
dovala skupina Šporny s písněmi ve stylu
country a dalším interpretem byla Lucie
Míčková, několikanásobná vítězka celonárod-
ní Porty. Velký zájem všech diváků sklidila
skupina Braboux se svým rockem a Petr Kočí
ml., který zahrál na bicí nástroje. Finlandia 
a Kanum přitvrdily. Hudební večer zakončilo

zajímavé seskupení skupin Silencium 
a Scream, kteří propojili barokní hudbu 
a metal," uvedl k průběhu akce její hlavní
pořadatel Petr Kočí.
"Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách
druhého ročníku Osovského hudebního festi-
valu. Za výrobu podia patří zvláštní
poděkování osovské firmě Truhlářství
Sklenář," dodal pořadatel koncertu.
Celý koncert byl nahráván profesionálním
kameramanem ČT. Radka KOČOVÁ

Osovský festival podruhé
INTERPRETI PŘEDSTAVILI NĚKOLIK HUDEBNÍCH ŽÁNRŮ Ve všeradickém kostele

zněly spirituály a gospely
Všeradice - V kostele sv. Bartoleměje se 
v neděli 10. června konal koncert pěvec-
kého sboru Sponte sua z Prahy.
Pod vedenim sbormistra pana Jana Lejsala
zazpíval nejen gospely a spirituály, ale i stře-
dověké duchovní písně. Zajímavým zpestře-
ním programu byly zpěvy pravoslavné, které
možná mnohý z asi padesátky posluchačů
dříve neslyšel.                                  (jích)

Naše noviny 13/2007

Překvapením Osovského hudebního festivalu
bylo vystoupení skupiny Silencium 
a Scream.                      Foto Jiří VNOUČEK

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 13 (85)

DVD
Osovského hudebního festivalu

z  23.  června 2007

si  můžete  objednat  
na tel .  736 125 635

cena 200 Kč

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

Výuka angličtiny čeká na
prvňáčky už po prázdninách
Osov - V pátek 22. června se konala schůze
školní rady místní základní školy.
Projednalo se několik bodů ke schválení.
Nové školní osnovy, učební metody 
a hospodaření uplynulého roku. 
"Čeká nás nový způsob vyučování. Budeme
více dbát na to, aby děti byly samostatné, 
uměly pracovat v kolektivu a uměly si sami
vyhledávat řešení”, vyjádřila se k novým
vyučovacím postupům zástupkyně učitel-
ského sboru Ivana Chocholoušová a dodala,
že od nového školního roku se bude anglický
jazyk vyučovat již od první třídy.  (hoš)

Pomník byl rozkopán až 
k autobusové zastávce
Osov - V noci na neděli 24. června poškodii
neznámý vandal pomník u místního obec-
ního úřadu.
Pomník byl rozkopán až k autobusové
zastávce a byla zcela zničena fotografie, která
už se nedá opravit. Probíhá vyšetřování poli-
cií.                                                     (hoš)

Dvanáct předškoláků bylo
dekorováno čapkou a šerpou 
Osov - Rozloučení s dětmi, které jdou od
září do první třídy, se konalo ve středu 
27. června v místní mateřské škole .
V mateřské škole shlédli rodiče pásmo pís-
niček, básniček a hru na flétny. Poté bylo
dvanáct předškoláků dekorováno čapkou 
a šerpou. Děti dostaly upomínkové předměty,
pastelky, knížky a diplomy.                      (hoš)

Dotace na úpravu silnic byla
rozdělena mezi  Osov i Osovec
Osov - O dotaci na úpravu obecních komu-
nikací ve výši 200 tisíc korun bylo zažádáno
v rámci obnovy venkova . 
"Nejvyšší částka, kterou bylo možné obdržet,
bylo 121 tisíc. Z tohoto důvodu budou komu-
nikace upraveny pouze v šíři tří metrů.
Příjezdy ke svým pozemkům si mohou
majitelé nechat upravit na své náklady,"
vysvětlil situaci starosta obce Zdeněk Veverka. 
"Upravena bude místní komunikace v horní
části Osova a v Osovci ve směru k Novým
dvorům," dodal starosta.                             (rk)

Katalog výtvarných dìl
pøedstaví vernisá�
Všeradice - Art Sympozium 2007 Všeradice
se koná od 18. do 28. července v okolí
Všeradic, Karlštejna a Koněpruských
jeskyň za účasti několika předních umělců,
kteří budou mít do těchto lokalit zvláštní
přístup.
Cílem sympozia je konfrontace a zachycení
různých pohledů na Všeradice a okolí,
založení kulturního a turistického centra 
a galerie moderního umění.
Slavnostní vernisáž výsledků sympozia se
uskuteční 28. července. Bude předveden kata-
log výtvarných děl, který bude vydán pro tuto
příležitost.                                Jan SUCHÝ

Z posledního školního dne si děti
odnesly vysvědčení i odměny
Osov - Poslední školní den se všichni sešli 
v tělocvičně, kde proběhlo slavnostní
ukončení školního roku.
Ředitelka školy Jarmila Hanousková předala
žákům odměny za sběr, za úspěšně repre-
zentaci v soutěžích.   
Nezbývalo už jen rozdat vysvědčení, popřát si
krásné a slunečné prázdniny  bez šrámů a těšit
se na setkání zase v září.                         (sk)

Na závěr slavnostního ukončení školního roku
Základní školy Osov se všichni rozloučili 
s pátou třdou.             Foto Soňa KOCMANOVÁ

Vítání občánků bylo ve Vižině
obnoveno před několika lety
Vižina - Narození dítěte v rodině je vždy
radostná událost. Všichni blízcí mu přejí jen
to nejlepší a do "kouta" nosí všelijaké dary.
Radost z nových občánků má i zastupitelst-
vo Obecního úřadu na Vižina.
V sobotu 23.června byli slavnostně přivítáni
nejmladší obyvatelé obce. Miminka Alenku
Pokornou, Jarouška Hůlu a Luboše Fouska
představila všem přítomným členka zastupitel-
stva Jaroslava Štáralová a vlídným slovem
všechny  přivítal  pan starosta Václav Císař.
Místní děti přednesly budoucím kamarádům
básničky, zazpívaly písničku a pohoupaly
miminka  v kolébce ve chvíli, kdy se jejich
rodiče podepisovali do pamětní knihy.
Místní OÚ věnoval novým občánkům hotovost
1000,- Kč, hasiči  dětské příbory a sportovci
míče, knihy a drobné dárky. 
Maminky si odnesly kytičku a na závěr si
všichni připili na zdraví.         Jana FIALOVÁ

KONCERT SKUPIN
BRABOUX - SILENCIUM- SCREAM

Se koná ve středu 24. července 2007
od 20:00 hod.

V BARU “ZÁLOŽNA” HOSTOMICE
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Naše noviny vám nabízejí

NOC NA
KARLŠTEJNĚ

CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který nastudo-
vali amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na
desce najdete skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp

sluší sólo, Když mám tekutou révu, Hoja hoj a další.
Zpívají Pavel Vítek, Pavla Švédová, Jan Rosák, Roman Tichý,
Štěpán Rak, Karel Král, Alexandr Skutil, Jiří Cicvárek, Simona

Hauerlandová, Miroslav Kus a sbor. Cena 200 Kč

DVD se záznamem premiéry na nádvoří dobřichovického
zámku 4. srpna 2006. Představení bylo snímáno třemi kamera-
mi a profesionálně sestřiháno. Délka 112 minut, cena 250 Kč.

***
CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů 

redakční rady Našich novin (viz tiráž),
na tel.: 257 720 847, 724 135 824
nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Stavby silnic a železnic, a. s.,
závod Řevnice

hledají

+ montážní dělníky  
(práce na celém území ČR)

podrobné informace a kontakt M. Firbach 257 888 211

+ svářeče pro pracoviště v Řevnicích
(sváření el. obloukem, řezání plamenem)

+ železobetonáře 

+ vazače, jeřábníky, expedienty 
informace podá J. Michek 257 888 213  

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 tímto číslem končí 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)

Hledáme asistentku 
pro pětiletého chlapce po mozkové

obrně, do školky na pět hodin denně.

Informace na tel. čísle: 601 200 979 
pí Pašková

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 

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



Strana 7, ZPRÁVY Naše noviny 13/07

Řevnická skládka bude fungovat dál
ODPADY SE NAD MĚSTO MAJÍ VYVÁŽET MINIMÁLNĚ JEŠTĚ DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU

Řevnice – Skládka nad Řevnicemi, o jejímž
uzavření rozhodli v květnu tamní zastupitelé,
bude fungovat minimálně do konce roku.
Zčásti možná i v roce nadcházejícím. NN to po-
tvrdil starosta Řevnic Miroslav Cvanciger.
„V současné době musíme kvůli uzavření skládky
upravit rozpočet, děláme redukce,“ uvedl starosta.
Kde konkrétně vedení města ubírá peníze, ale ne-
řekl. Radnice se snaží skládku uzavřít s co nej-
menším dopadem na rozpočet města. „Chceme,
aby se dostala do co nejnižších záporných čísel,“
řekl starosta. Podle něj se to daří – ztráta prý ne-

bude tak vysoká, jak se původně plánovalo. A to i
proto, že by provoz skládky měl pokračovat mini-
málně do konce roku. „Přímý dopad pro letošní
rozpočet tedy bude minimální, může být v řádu
několika set tisíc, nikoliv v řádu milionů,“ sdělil
první muž města.  
„Požádáme krajský úřad o možnost navýšení sk-
ládky asi o dva metry. Nyní zpracováváme pod-
klady,“ sdělil. Přibýt by na skládce mělo zhruba
pět tisíc kubíků. S největší pravděpodobností by
práce a navážení pokračovalo i v příštím roce.
„Není totiž dotažena rekultivace 4. etapy, která
není zkolaudována. Nevíme, zda z toho nevyply-
ne možnost  při rekultivaci ještě nějaký objem do-
plnit,“ uvedl Cvanciger. Doplnil, že soudní spor
mezi městem a společností Švestka, která podle
zástupců Řevnic neprovedla rekultivaci dostateč-
ně, pokračuje. „Rozsudek dosud nepadl a ani v
nejbližších měsících znám nebude. 
V loňském roce šlo do řevnického rozpočtu z pro-
vozu skládky osm milionů korun. V příštím roce
se ale bude muset město bez těchto peněz obejít.
„Je to moc,“ připouští Cvanciger, který v rozho-

dujícím hlasování zvedl ruku pro rozšíření sklád-
ky. Podle něj v nadcházejících letech nebudou
peníze na investiční akce. „Nebudeme mít potřeb-
nou částku na spolupodíl, který ve většině případů
tvoří dvacet procent,“ dodal.      Pavla ŠVÉDOVÁ

V Řevnicích hrál YoYo Band,
v Dobřichovicích Sunshine
Řevnice, Dobřichovice – Dva velké festivaly se
uplynulou sobotu konaly v Poberouní. Řevnice
hostily už třetí Rockový Slunovrat, v Dobřic-
hovicích se konal RockCafest. 
„Letos poprvé bylo vstupné zadarmo,“ pochvalo-
val si jeden z hostů Slunovratu Václav Navrátil.
Podle něj k nejlepším kapelám patřily YoYo Band,
Votchi i Vítkovo kvarteto. „Bohouš Josef z Burmy
Jones přijel naštvaný, že nemohl najít Lesní diva-
dlo, ale hráli taky skvěle,“ uvedl Navrátil s tím, že
poslední tóny zněly v Lesňáku před dvanáctou ho-
dinou. Do tří do rána se divadlo uklízelo.
O poznání mladší publikum zamířilo do Dobři-
chovic, na čtvrtý ročník festivalu RockCafest. Za-
tímco v minulosti tu hrály kapely jako Wohnout,
Sto zvířat či Timudej, letošní obsazení bylo podle
starosty Michaela Pánka netradiční. Představily se
kapely Sunshine, Moimir Papalescu & The Nihi-
lists a Skyline.  (pš) 

Mníšecká poradna pomáhá
obětem násilí i seniorům
Mníšek pod Brdy -  Poradna pro oběti násilí a
trestných činů byla otevřena v Mníšku pod Br-
dy. Nachází se v prostorách Divadélka K, kde
kdysi sídlila cukrárna.
„Ve středních Čechách bylo otevřeno šest tako-
vých poraden. V každé je vyškolený asistent,“
uvedla autorka projektu Veronika Pačesová z Ob-
čanské poradny Nymburk. Klienti v Mníšku bu-
dou moci vyhledat pomoc spočívající v psycholo-
gickém a právním poradenství, budou zde moci
řešit majetkoprávní  či rodinné problémy, sociální
dávky, dluhy... „Smyslem projektu je pomáhat li-
dem, již se ocitli v nepříznivé životní situaci, kte-
rou neumí vyřešit. Očekávám, že nejvíce budou
poradny využívat oběti domácího násilí, podvodů,
krádeží, ale také senioři,“ uvedla Pačesová. Mní-
šecká poradna je otevřena vždy v pondělí od
10.30 do 14.00 a ve středu 12.30 do 16.00.      (pš)

Zloděj byl vyrušen při činu,
stačil ukrást jen slivovici
Řevnice - Přímo při vloupání do odlehlého domu
v Řevnicích na Borech byl vyrušen asi čtyřicetile-
tý zloděj 24. června. 
Muž si hodlal odnést alkohol a drobnou elektro-
niku. Žena, která zde trvale bydlí (*1940), si ho
všimla kolem jedné hodiny, když se vrátila do
domu. Muž se dal i se třemi taškami na útěk. U
plotu upadl a pokračoval už jen s jednou taškou,
ve které byly dvě litrové lahve s domácí slivovicí,
ze svahu směrem k chovu bažantů, kde  vběhl do
lesa. Důchodkyně se domnívá, že se mohlo jednat
o Ukrajince. Na místě činu byly zajištěny stopy,
nyní se čeká na jejich vyhodnocení.                    (vš)

Víkendový vlak 9972 Praha hl. n. - Řevnice (ze
Smíchova v 8.04) bude odřeknut bez náhrady.
Víkendové vlaky Praha - Beroun 9918 a 9922 (ze
Smíchova v 9.04 a 10.04) pojedou z Prahy hl. n. a
Smíchova o 10 minut dříve, Mokropsy a Všenory
budou projíždět a z Dobřichovic do Berouna bu-
dou pokračovat o 14 minut dříve (ze ZT v 9.20 a

v 10.20). Vlak 9930 Praha - Beroun (ze ZT ve
13.34) nepojede. Osobní vlaky z Prahy Smíchova
ve 14.04, 15.04, 16.04, 17.04, 18.04 a 19.04 vyje-
dou ze Smíchova o deset minut dříve (ve 13.54,
14.54, 15.54, 16.54, 17.54 a 18.54) a budou pro-
jíždět Chuchli, Mokropsy a Všenory). Z Dobři-
chovic do Berouna pojedou o 14 minut dříve (ze
ZT ve 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20).
Poslední tři z této šestice vlaků nepojedou v úseku
Praha hl. n. - Praha Smíchov a budou výchozí ze
Smíchova. Vlak 9988 Praha hl. n. - Řevnice (ze
Smíchova ve 20.04) nepojede. Odřeknut bude i
vlak Plzeň - Praha a zpět, rychlík 794 Praha -
Sušice (ze Smíchova v 6.29) bude jezdit v pracov-
ní dny spojen s rychlíkem 750 (ze Smíchova v
6.24). Protože některé vlaky nezastavují v Mok-
ropsech a ve Všenorech, mohou cestujícím pokra-
čovat bez příplatku do další stanice (Dobřicho-
vice) a přestoupit do vlaku opačného směru bez
připlácení za dvakrát projetou trať.            Jan SUP

V černošické hokejové hale
se uskuteční výstava psů
Černošice - Krajská výstava psů se v hokejové
hale v Černošicích uskuteční 5. července
Předvedena budou plemena FCI, skupin I, II, V,
IX, X, XI, národní plemena a XII neuznaná z
loveckých plemen a povolena jejich kluby. Akce
bude spojena s výstavou Klubu chovatelů kav-
kazských psů a speciální výstavou Klubu chova-
telů Bischon a Poil Fríse. Informace a přihlášky:
Alena Holubová, Kynol. klub Černošice, email:
alaho@centrum.cz. Pavel BLAŽENÍN

Do Brd vyrazí nové spoje
Řevnice, Svinaře – Nové autobusové spoje by
od podzimu měly začít jezdit ze Řevnic na
Svinaře, Všeradice, Liteň a zpět. Kdo je však
bude provozovat, není zatím jasné.
Obce sdružené v mikroregionu Horymír zaslaly
Krajskému úřadu návrh soukromé dopravní spo-
lečnosti, která chtěla na Brdech zavést spoje. Jed-
ná se o firmu A-Z Bus Miloše Paula. Záměr uví-
tala většina starostů podbrdských obcí. „Krajský
úřad zprávu smetl ze stolu. Prý společnost nezna-
jí a to, co slibují, je podle nich nereálné,“ uvedl
předseda mikroregionu Horymír a starosta Svinař
Vladimír Roztočil.  
Mluvčí Krajského úřadu Martin Kupka uvedl, že
o změně jízdního řádu jedná kraj se současným
provozovatelem dopravy na Brdech, firmou Pro-
bo-Trans. „Některé spoje uberou, jinde zase při-
dají,“ uvedl. Podle něj to neznamená, že by v re-
gionu nemohl působit jiný dopravce. „Zatím jsme
ale žádost o licenci nedostali,“ řekl Kupka.     (pš)

Výluka zkomplikuje dopravu
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zámek mi zničili na parkovišti,
tvrdil řidič. Nejspíš lhal
Karlštejn - Muž z Bruntálska, který parkoval
21. 6. na placeném parkovišti v Karlštejně s
vozem Škoda Superb, nahlásil, že mu zde byl
poničen zámek. Škodu odhadl na 4.000 korun.
„Vzhledem k tomu, že parkoviště je hlídáno
kamerovým systémem, trochu jsme se na případ
podívali. Ukázalo se, že poničený zámek u vozu
již byl,“ řekla NN Hedvika Kaslová, mluvčí karl-
štejnských policistů. (šm)

Přes rybník se na kole asi
nepojede, je málo vody
Svinaře – Budou letos odvážlivci závodit, kdo
rychleji přejede svinařský rybník Žába? Kvůli
dlouhodobému suchu hrozí, že nikoliv.
O 120 centimetrů méně vody je v rybníku Žába.
„Takovou situaci nepamatuju. Rybník zcela vy-
schnul,“ uvedl starosta obce Vladimír Roztočil.
„Nic nepřitéká, kvůli horku se voda rychle odpa-
řuje a navíc se asi rozeschla hráz,“ dodal. Říci,
zda se uskuteční šestý ročník klání přejíždění hla-
diny na kole či trakaři, si netroufl. „Máme ještě
čas. Počkáme, má teď víc pršet,“ řekl minulý tý-
den. Podle něj je zapotřebí, aby se hladina zvedla
minimálně o metr. Problém je podle Roztočila v
tom, že nádrž nepatří obci, ale státu. „Vlastní ji
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých. Několikrát jsme žádali o převedení, ale v
případě vodních ploch to prý nejde,“ sdělil
Roztočil. „Bylo by zapotřebí hráze opravit, to ale
stát neudělá,“ řekl Roztočil.
Zda se závody pojedou, organizátoři rozhodnou
během prvního červencového víkendu.  (pš)

Z našeho kraje
* Zánovní auto za 130 tisíc se ztratilo v
Dobřichovicích. Škoda Fabia parkovala v ulici
Tyršova před domem majitele (*1979). Ráno v
7.30 už byly vidět jen stopy, kudy auto vyjelo na
vozovku. Automobil v barvě šedá pastelová meta-
líza vyrobený v roce 2002 byl opatřen registrační
značkou 5S6 7749. (vš) 
* Dvě horská kola značky Specialized byla v čer-
vnu odcizena v Řevnicích. Zloděj si kola tohoto
výrobce vybírá nejspíš kvůli jejich vyšší  hodno-
tě. Bicykl Specialized Epic Disc za 70 tisíc korun
se ztratil v ulici Architekta Weisse mezi 15.00 dne
11. 6. a 7.30 dne 12. 6. Horské kolo stálo pod ga-
rážovým přístřeškem, pozemek byl oplocený a
uzamčený. Pořizovací cena byla 80.000. Pánské
horské kolo Specialized Hard Pro modré barvy za
25.000 Kč bylo odcizeno v ulici U prodejny 16. 6.
Jeho majitel ze Řevnic (*1973) kolo zajistil lan-
kovým zámkem a odešel do  prodejny Nosek.
Když se za 20 minut vrátil, bylo kolo pryč. (vš) 
* Hlásnotřebaňská samoobsluha nebude mít
přes léto otevřeno v neděli. „Zájem klientů by sice
byl, ale mít otevřeno ještě v neděli není v našich
silách,“ říká vedoucí Jednoty Miluše Jechová.
„Jsme rády, že zvládneme běžný týden a sobotu.
Kdyby nás bylo víc, není problém,“ dodala ve-
doucí, v jejíž provozovně působí tři ženy.        (šm)
* Páva modrého ukradl v noci z 16. na 17. 6. ve
Skuhrově chovateli neznámý zloděj. „Ptáka kdosi
odcizil se soukromého pozemku. Zvíře bylo poz-
ději nalezeno o kus dál mrtvé,“ uvedla Hedvika
Kaslová, mluvčí karlštějnských policistů.      (šm) 
* Čelní sklo osobního auta rozbil neznámý van-
dal v noci na 14. 6. v ulici Boženy Němcové v
Řevnicích. Majitelem Peugeotu 307 je leasingová
společnost, automobil používala padesátiletá žena
z Prahy. Výměna okna jí bude stát 15.000. (vš) 
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Poberouní - Letošní rok je zatím abnormálně
suchý. V minulých dnech sice konečně zaprše-
lo, ale stav vody ve studnách je mnohde stále
katastrofální, půda na ušlapaných cestách pu-
ká, vlhkost půdy je dlouhodobě pod normálem.
V minulém století, pokud paměť sahá, byly tako-
vé dva roky. Rok 1942 a rok 1947. Jak to tehdy

vypadalo? V roce 1942 byly spodní prameny po
dlouhé a vlhké zimě přecejen nasyceny. Pár kapek
spadlo ještě v květnu, takže obilí téměř vyrostlo.
Koncem května se po velikém vedru, jaké bylo i
letos, přihnalo krupobití. Úroda byla zatlučená do
země, ovoce popadalo a v kroupách bylo možno
se brodit nad kotníky. To byla poslední dávka zá-
vlahy. Po ní nastala tropická vedra. Až do listopa-
du nespadla ani kapka. Náhradní setba sotva vzk-
líčila. Nebylo čím krmit. Studny vysychaly, poto-
ky bylo možno přejít suchou nohou, po řevnickém
jezu se lidé procházeli. Občas se slabě zatáhlo, ale
déšť ne a ne spadnout. O Dušičkách šli lidé na hř-
bitov v letním oblečení. Teprve potom se počasí
změnilo a vrátilo se k normálu.
Podobně tomu bylo v roce 1947. Naposledy prše-
lo na Velký pátek. »Velký pátek deštivý, dělá rok
žíznivý!« Tato pranostika se tentokrát vyplnila.
Od té doby nespadla ani kapka. Zima byla sice
dlouhá s velkým množstvím sněhu a po něm i s
velkými záplavami, ale zásoba podzemních vod
není nevyčerpatelná. Obilí dorůstalo do výše 25
až 30cm. Sena žádná, otavy rovněž. Sedláci se
rozjížděli do pohraničí, zejména na Šumavu, kde
na horských loukách bylo trávy dost a tam sušili.
Seno pak nakládali na nákladní vlaky, přikrývali

plachtami a vozili domů. Ale ani tak ho neuchrá-
nili před ohněm. Parní lokomotivy chrlily oblaka
jisker, ty zalétaly pod plachty a seno se vzňalo.
Téměř denně vzácné krmivo hořelo. Často nebylo
ani čím hasit, a tak těžce a draho získané seno mi-
zelo před zraky zemědělců. Katastrofa! I ve stud-
nách vody ubývalo.

Rezervoáry zničili Němci
V našem kraji byly rezervoárem pitné vody skalní
dutiny v masivech Hřebenů, a to až do roku 1942,
kdy Němci obnovili těžbu železné rudy v zaplave-
ných šachtách pod Skalkou. Vodu čerpali výkon-
nými čerpadly a vystříleli v bocích i další odtoko-
vé kanály. Voda vytekla - na mníšecké straně vzni-
kl mohutný potok. Hůře tomu bylo směrem k
nám. Od té doby Řevnice trpěly nedostatkem vo-
dy. Babský i Nezabudický potok téměř zanikají.
Dutiny se vodou již nikdy nezaplnily. Patrně vy-
sychají i odtokovými kanály. Stejně jako řevnické
potoky, je na tom potok Svinařský. Hladina spod-
ní vody klesla i ve studnách. Mívali jsme kdysi 2
metry vody ve studni. Před dvaceti lety jsem ji
musel nechat prohloubit. Vody nebylo ani 50 cm.
Je teprve červen, a tak se těšme, že nás katastrofy
let 1942 a 1947 nestihnou.      František ŠEDIVÝ

Babský i Nezabudický potok téměř zanikají
LETOŠEK PŘIPOMÍNÁ ROKY 1942 A 1947, KDY REPUBLIKU POSTIHLO KATASTROFÁLNÍ SUCHO

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.



Strana 9, OD ČTENÁŘŮ Naše noviny 13/07 

Vítěz závodů ulovil přes tři kila ryb
MAREK SLOVÁČEK Z MOŘINY SI ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉHO OSTROVA ODVEZL RYBÁŘSKÝ PRUT S NAVIJÁKEM
V sobotu 9. června pořádala Místní organizace
Českého rybářského svazu Řevnice dětské ry-
bářské závody 1. Memorial Jiřího Kebrdleho.
Na Ostrově v Zadní Třebani se za slunečného po-
časí sešlo 33 dětí. Ryby v Berounce byly při chuti
- nejčastějšími úlovky byly ouklejky, cejni, po-
doustve a plotičky. Pohár za 1. místo získal dva-
náctiletý Marek Slováček z Mořiny s úlovkem
3,20 kg. Dostal rybářský prut s navijákem, vlasec,
splávky, olůvka, háčky a obal na prut. Druhý, s
úlovkem 2,85 kg, se umístil sedmiletý Petr Betyár
z Litně – vybral si naviják. Třetí místo si vylovil
jedenáctiletý Dominik Navrkal ze Zadní Třebaně
s úlovkem 2,05 kg. Vybral si feederový prut Col-
mic. Zabodoval také největším úlovkem – kaprem
42 cm, 1,60 kg a dostal za něj vláčecí prut s navi-
jákem. Sestry Veronika a Tereza Hájkovy z Bělče
nachytaly stejné množství ryb a skončily  spolu s
Kateřinou Čípkovou na 4. místě. Úlovky sester
Michaely (6. místo) a Kateřiny (8. místo) Souku-
pových byly téměř vyrovnané, rozdíl ve váze byl
pouhých 0,15 kg. Loňský vítěz Patrik Šimánek se
umístil spolu s Petrem Štičkou na 7. místě (1,25
kg). Letošní nejmladší účastnicí byla tříletá Karo-

línka Hávová ze Slaného, která byla na Ostrově na
rekreaci s rodiči a umístila se na 21. místě (úlovek
0,25 kg). Pan Jelínek dělal rybářský dohled nejen
jedenáctiletému vnukovi Michalovi (úlovek 0,35
kg a 20. místo) ale i pětileté vnučce Elišce, která
nachytala ryby o váze 1,10 kg a umístila se na 9.
místě. Úspěšné byly i pravidelné účastnice Aneta
Nejtková i Aneta Balíková a kluci Betyárovi a Be-
ťarovi. Z 33 účastníků bylo 31 úspěšných. Během
vyhodnocování výsledků si děti opékaly buřty.
Před vyhlášením vítězů jsme minutou ticha vzpo-
mněli na dlouholeté členy rybářského svazu Jiřího
Kebrdleho a Václava Kauckého.  Poděkování patří
všem, kteří s přípravou pomáhali.  Dětské rybář-
ské dopoledne se vydařilo. Mladí rybáři s úlovky
zacházeli ohleduplně a po zvážení je vraceli zpět
řece. Hana BUČINSKÁ, Zadní Třebaň

Dne 6. července si připomínáme
mučednickou smrt křesťana a kněze
Jana Husa. O den dříve vzpomínáme
dalších velikých mužů našich dějin,
svatých Konstantina a Metoděje.
Obě tato data mají obrovskou sou-
vislost a závislost na sobě.
Apoštolové Slovanů - mnich a uče-
nec Konstantin Cyril
i jeho bratr - pozděj-
ší biskup sv. Metoděj,
přišli do naší země s
Evangeliem v rukou. Doslova. Kons-
tantin je přeložil do jazyka Slovanů.
Světci přišli do země, která již misio-
náře zažila, ale křesťanství zdaleka
nezapustilo kořeny… Když arcibis-
kup Metoděj roku 885 umírá, jsou
slovansky mluvící kněží ze země vyh-
náni a nástupce Metodějův Gorazd
je vypovězen. Slovanská arcidiecéze
se rozpadla. Nic nebylo platné, že
Metoděj měl pro liturgii v jazyku lidu
svolení papeže římského. Tehdejší
mocní měli jiné záměry než církev.
Na delší dobu tedy opět zavládla la-
tina. Nastaly obtíže v pronikání Kris-
tova evangelia mezi obyvatele země.
Jen na okraj: Slovanský bohoslužeb-
ný jazyk byl výjimkou v celém teh-
dejším světě! Povolena byla pouze
latina (a jazyky Bible - řečtina a heb-
rejština). Byli jsme tedy nevídanou
výjimkou… Pak šel čas. Nadechli
jsme se v podobě druhého našeho

biskupa sv. Vojtěcha Slavníkovce.
Ten tolik křesťansky kritizoval místní
vladaře, že musel několikrát ze země
prchnout. Nakonec mučednicky zem-
řel na misii v Prusku roku 997.
Za osvíceného Karla IV. nastal pravý
duchovní rozmach - a znovuzavedení
slovanské bohoslužby, byť jen v praž-

ském klášteře. Praž-
ské biskupství se vy-
prostilo ze závislosti
na Mohuči a stalo se

roku 1344 samostatným arcibiskup-
stvím. Vlivem vynikajících osobností
jako byl první arcibiskup Arnošt z
Pardubic (rádce Karla IV. - známý i
z Noci na Karlštejně) do Čech proni-
kalo augustiniánské reformní hnutí
»devotio moderna« (nová zbožnost).
Arcibiskup Arnošt pozval věhlasné
kazatele jako byl Konrád Waldhau-
ser a podporoval i svého přítele a
Husova předchůdce kazatele Jana
Milíče z Kroměříže.
Kristovo evangelium Boží lásky k
člověku pronikalo do srdcí všech,
kdo pozorně naslouchali. Stále více
si lidé uvědomovali, že není v pořád-
ku ani stát ani církev. Že je co měnit
k lepšímu. Do této doby se narodil
Jan Hus. Univerzitní mistr a kněz.
Křesťan. O jeho víře a statečném se-
trvání víme. Kostnický 6. červenec
1415 zůstane nám všem velikým vzo-
rem i vykřičníkem.

Když se po Husově mučednické smrti
rozpoutaly bouře odporu - husitské
hnutí, Karlova univerzita Husa sva-
tořečila a přiřadila jej k tak obrov-
ským jménům křesťanských vyznava-
čů jako byl sv. Justin Martyr, Ignác z
Antiochie, Klement Římský či Cyp-
rián z Kartága. Husité rozpoznali, že
mezi nimi žil světec. Po Lipanech
jsme byli opět světovou raritou: Ka-
lišnická většinová církev »podobojí«
(utrakvisté) arcibiskupa Jana Roky-
cany tolerována papežem žila svo-
bodně až do tragické Bílé Hory!

To vše je začátek měsíce července. Je
to uvědomění si našich lidských ko-
řenů. Svatý Jan Hus je dnes i kato-
lickou církví chápaný jako její refor-
mátor a mučedník. Křesťané si uvě-
domují cesty Boží, které občas vedou
oklikami, ale které směřují vždy k
Bohu. Ten není Pánem »mrtvých«,
ale živých. Kéž nad našimi životy,
milí poberounští přátelé, bdí i živí
svatí Cyril a Metoděj spolu s Janem
Husem. Pán kéž Vám všem dá své po-
žehnání!     Martin SKOČDOPOLE,

husitský jáhen, Řevnice

Za věrozvěstů i po Lipanech byli Češi světovou raritou
MARTIN SKOČDOPOLE: KÉŽ NAD NAŠIMI ŽIVOTY BDÍ CYRIL S MĚTODĚJEM SPOLU S JANEM HUSEM!

VÍTĚZ. Nejúspěšnějším účastníkem dětských ry-
bářských závodů, které se konaly na Ostrově v Zad-
ní Třebani, byl dvanáctiletý Marek Slováček z Mo-
řiny. Foto Hana BUČINSKÁ
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Na pětidenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm
jeli žáci Základní školy v Litni. Po dlouhé cestě
vlakem jsme se z nádraží v Rožnově pod Rad-
hoštěm dopravili autobusem do našeho kempu.
Ubytovali jsme se a po večeři  šli prozkoumat
areál. Po poznávací procházce jsme si ještě užili
trochu adrenalinu na trampolínách.
Druhý den ráno jsme vyrazili autobusem do Kop-
řivnice, do muzea Tatra. Těšili se i na expozici vě-
novanou olympijskému vítězi Emilu Zátopkovi.
Tentýž den odpoledne jsme se šli podívat do skan-
zenu a pozorovali, jak se žilo v minulosti. Třetí
den jsme jeli autobusem do Trojanovic. Šli jsme
na lanovku, která nás vyvezla na Pustevny, kde
nás zaujaly krásné dřevěné stavby. Stoupali jsme
až na vyhlídku Cyrilku a ještě výš, až jsme dora-
zili ke známé soše Radegasta. Došli jsme až na vr-

chol, na horu Radhošť. Den byl skoro u konce, už
zbývalo jen dojít pěšky do našeho kempu. Cesta
byla dlouhá, ale zvládli jsme to.
Čtvrtý den  jsme šli opět na autobusovou zastávku
a jeli až do dalekých Teplic nad Bečvou, kde jsme
navštívili krásné Zbrašovské  jeskyně. Poté jsme
šli na Hranickou propast, nedaleko jeskyní. 
Zpátky jsme se rozhodli jet vlakem. Po příjezdu
nám naše učitelky dovolili se vykoupat v bazénu.
Poslední, pátý den  jsme navštívili opět skanzen,
tentokrát dřevěné městečko. Nejvíc nás zaujal ná-
hrobní kámen, na kterém stálo, že na místním
hřbitově je pochován zmiňovaný Emil Zátopek.     
Nesmíme zapomenout poděkovat našim učitel-
kám, zejména Klímové, která organizovala výlety
a ředitelce Horké, která ošetřovala zraněné.

Michaela BEDNÁŘOVÁ, 6. třída ZŠ Liteň

ZAMYŠLENÍ

Liteňští školáci vyrazili na Moravu
TĚŠILI JSME SE NA EXPOZICI VĚNOVANOU EMILU ZÁTOPKOVI...
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Úspěch: Ostrovanu patří třetí místo
BÝT VE ŠPIČCE S TAK ÚZKÝM KÁDREM SUŽOVANÝM ZRANĚNÍMI A DISCIPLINÁRNÍMI TRESTY JE MALÝ ZÁZRAK...
Zadní Třebaň - Fotbalisté zadno-
třebaňského Ostrovanu obsadili v
tabulce právě skončeného ročníku
okresního přeboru třetí místo. 
Po podzimu se sice s vítězem soutě-
že, Královým Dvorem B dělili o
vedení v tabulce, ale hodnotit celko-
vá výsledek negativně, by nebylo na
místě. Být ve špičce s tak úzkým
kádrem, navíc sužovaným častými
zraněními a bohužel také disciplinár-
ními tresty je totiž malý zázrak. Ško-
da několika zaváhání na domácím
hřišti (zejména remíza se sestupující
Bzovou B byla zbytečná), konečný
výsledek mohl být ještě lepší. Je
třeba vyzdvihnout výsledek z Králo-
va Dvora, kdy sice naši borci prohrá-
li 2:4, ale proti nim stál soupeř, který

na hřiště postavil několik hráčů se
zkušenostmi z divize. 
Pozitivem je to, že se do kádru za-
pracovali mladí hráči. Hruška se pro-
sadil střelecky a příslibem je Lukáš
Krbec, který v závěru stabilně nastu-
poval v obraně. Ze zkušených hráčů
se dařilo gólmanovi Procházkovi, v
obraně Paličkovi a v útoku hrál tra-
dičně prim kanonýr Bacílek.
Statistika: 3. místo, 52 bodů, skóre
65:38, 15 výher, 7 remíz, 4 porážky.
Do I. B třídy postupuje Králův Dvůr

B, sestupují Bzová B a Karlštejn
Nejlepší střelci OZT A: Bacílek 24,
Prušinovský 12, Hruška 7

OZT B: Cíl splněn
Třebaňská záloha vstupovala do jar-
ních bojů s cílem udržet se ve III.
třídě okresní soutěže. Podařilo se. Ve
čtrnáctičlenné tabulce se umístila na
jedenáctém místě. Bez víceméně
pravidelné pomoci hráčů A–mužstva
by tomu ovšem tak nebylo. Pokud, a
těch případů naštěstí nebylo mnoho,

hrály oba týmy současně, nastupoval
OZT B v improvizované sestavě s
malou nadějí na úspěch. Největším
propadákem byla prohra v Trubíně
0:9, naopak velmi se vydařil domácí
zápas proti Svaté. Cílem do budouc-
na je stále více zapracovávat do kád-
ru mladé hráče. Statistika: 11. místo,
29 bodů, skóre 50:71, 8 vítězství, 5
remíz,  13 porážek. Do přeboru pos-
tupuje Trubín, do IV. třídy padá Hý-
skov B a Osov. Nejlepší střelci OZT
B: Bacílek 16, Cieciura  5, Bittara,
Břížďala, Moravec 4. Jiří PETŘÍŠ

Osovský memoriál:
Zvítězil tým Chlumce
Osov – Předposlední červnovou
sobotu se konal na osovském hřiš-
ti fotbalový memoriál Jaroslava
Řehoře. 
Na turnaj bylo pozváno pět mužstev:
Osov, Chlumec, Neumětely, Vižina a
Všeradice. Celky hrály každý s kaž-
dým v hracím čase dvakrát dvacet
minut. Zvítězili hráči Chlumce, dru-
zí byli Osovští, třetí skončily Neu-
mětely, čtvré Všeradice a poslední
Vižina. O prvním místě rozhodovaly
nastřílené góly a skóre mezi zápasy.
Nejlepším hráčem se stal Bulant z
Osova.       Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Po postupu teklo
šampaňské proudem
Vižina - Fotbalový klub byl ve Vižině
založen v roce 1995. Hráči hráli své
domácí zápasy na hřišti ve Chlumci.
Po třech  letech postoupili do třetí
třídy. Na Vižině se začalo budovat
fotbalové hřiště, které bylo v roce
2000 slavnostně otevřeno. Pak se
fotbalistům přestalo dařit. Někteří
hráči odešli, jiní ztratili  zájem. Ná-
sledoval sestup do IV. třídy. V po-
slední sezoně přišly posily a hned se
podařilo podruhé postoupit. Roz-
hodl o tom až poslední zápas v Cho-
douni. Utkání to bylo až do poslední
chvíle napínavé. Vižinští se nakonec
radovali z výhry i z postupu a šam-
paňské teklo proudem.                    (jf) 

Řevnice, Brno - Ve čtvrtek 21. čer-
vna odjíždělo deset řevnických
kluků do Brna na mistrovství Čes-
ké republiky v národní házené. Po
zkušenostech z minulých let jsme
jeli pro šesté, možná páté místo.
Přivezli jsme bronzové medaile!
V prvním zápase proti západočes-
kým Všenicím jsme tento předpo-
klad potvrzovali. Ve vyrovnaném
utkání jsme 8 minut před koncem
odpadli a prohrávali 13:17. Jenže
kluci se probudili a dokázali vyrov-
nat. Když už to vypadalo na remízu,
podařilo se Petrovi Veselému vsítit
rozhodující branku. Nastřílel jich
11,  Jelínek 5, Štech  3. 
Odpolední utkání s jasně nejlepšími
Žeravicemi jsme nezvládli a od sta-
vu 2:2 zápas vypustili. Prohráli jsme
9:19. Branky: Veselý 4, Jelínek 3,
Štech, Holý. 
V sobotu nás čekal soupeř na naší
úrovni - Lázně Bělohrad. Ovšem Pe-
tr Veselý vzal režii zápasu do vlast-
ních rukou a hned zkraje určil stav

přesnými střelami na 6:0. Vyhráli
jsme s přehledem 22:10. Branky stří-
leli: Veselý 12, Jelínek 6, Štech 4.      

Odpoledne nás čekal soupeř jedno-
značně nejslabší - Draken Brno. Ne-
dařilo se nám ale vůbec nic a prohrá-

li jsme souboj o druhé místo celkem
jednoznačně 9:15 . Vinu jsme přičet-
li probdělé předešlé noci.
V  neděli nás čekal silný Žatec, který
chtěl na naše třetí místo. Vývoj utká-
ní se měnil a obě družstva se střídala
ve vedení. O vítězství jsme se stra-
chovali až do konce, ale dopadlo to
dobře: NH Řevnice – Žatec 14:13.  A
propukla veliká radost: jsme třetí! 
V celkovém hodnocení nejlepších
hráčů jsme moc šancí neměli, přesto
se Olda Dudek umístil na druhém
místě mezi brankáři a Petr Veselý byl
druhým nejlepším střelcem turnaje -
vsítil 41 branek.
Ve výběrovém utkání Západu proti
Východu si dostatečně zahráli i ti,
kteří se na hřiště moc nedostali.
Klukům nakonec bronzové medaile
slušely, ke stříbru však bylo blizouč-
ko. Určitě se to podaří příští rok.
Co dodat závěrem? Děkujeme městu
Řevnice i Našim novinám za upo-
mínkové předměty, které jsme mohli
věnovat soupeřům.          Petr HOLÝ

Malí házenkáři přivezli z mistrovství republiky bronz
MLADŠÍ ŽÁCI ŘEVNICKÝCH »NÁRODNÍCH« HÁZENKÁŘŮ BYLI V BRNĚ NEČEKANĚ ÚSPĚŠNÍ

KANONÝR. Zadnotřebaňský kanonýr Karel Bacílek (vlevo) v zápase s Újez-
dem, který Ostrovan vyhrál 4:0. Foto Lucie PALIČKOVÁ

BRONZOVÍ HÁZENKÁŘI. Řevničtí mladší žáci, kteří na mistrovství republi-
ky v Brně vybojovali bronzové medaile. Foto ARCHIV

Závod rychlých aut vyhráli Dlouhý s Matáskem
Zadní Třebaň, Svinaře - Závod rychlých aut Erzetka Cup 2007 se konal
předminulou sobotu v okolí obcí Zadní Třebaň a Svinaře. Z 62 startují-
cích posádek zvítězili Aleš Dlouhý a David Martásek v Subaru Impreza
ze stáje Autorent, kteří trať odjeli za 0:21:40,86 hodiny.
Samotný závod se skládal z šesti rychlostních testů s celkovým počtem 38,4
ostrých závodních kilometrů. Třikrát se jelo ve směru Hodyně - Lhotka a tři-
krát opačně. „Erzetka proběhla nad očekávání dobře, soutěž byla bez větších
potíží. Ani déšť situaci nezkomplikoval. Byl příčinou několika nehod, avšak
žádná z nich nebyla vážná, posádky byly bez zranění,“ řekl ředitel soutěže
Robert Valečko. 
Erzetka Cup byl první závod věnovaný památce Aloise Janků, dlouholetého
ředitele hořovického klubu, který zemřel letos 31. března.                         (lup)

Králem berounských
střelců se stal Bacílek
Zadní Třebaň - Zadnotřebaňskému
Ostrovanu se nepodařilo vyhrát fot-
balový okresní přebor. Jeden primát
však přece jen má. Nejlepším střel-
cem uplynulého ročníku berounské-
ho přeboru se stal dlouhodobě nej-
lepší střelec třebaňského týmu Karel
Bacílek. Rychlonohý útočník zatížil
konto soupeřů úctyhodnými 24 bran-
kami a přidáme-li k tomu ještě 16
přesných zásahů za OZT B, jedná se
o výkon hodný obdivu. Tak ať mu to
střílí ještě hodně dlouho!          (Mák)

Letovská přípravka
je přeborníkem okresu
Lety – Přípravka FK Lety se stala
přeborníkem okresu Praha-západ. 
O medaile a pohár se utkali vítězové
skupin mezi sebou v Hradištku. V
horku se odehrály tyto zápasy: FK
Lety – Slovan Hradištko 4:0, Bran-
ky: Mitterwald 3 a M. Kischer. FK
Lety – Rudná 3:1, branky: Kustoš2 a
D. Kischer. Hradištko – Rudná 2:0
První místo patří FK Lety, druzí
skončili domácí, třetí Rudná. Na ús-
pěchu mají též zásluhu rodiče hrá-
čů, kteří výborně spolupracují s tre-
néry družstva.         Jaroslav HOLÝ


