
7. 7. 07: Svatby a zase svatby!
V KARLŠTEJNĚ SE STŘÍDALI ODDÁVAJÍCÍ, POLICIE MĚLA POHOTOVOST

Udeřila vedra, problémy
mají kardiaci i zemědělci
Poberouní – Tropická vedra v závěru minulého
týdne udeřila na Českou republiku. Dlouho-
trvající sucho přidělává starosti záchranářům,
zemědělcům i lesníkům.
„Sazeničky, které jsme v lesích na jaře vysadili,
uschly. Stejně jako zemědělci počítáme letos se zt-
rátou až 30 procent,“ potvrdil správce okolních le-
sů Vladimír Roztočil.
Značné výkyvy teplot dělají problémy také kardia-
kům. Zatímco ještě v pátek  v Řeži u Prahy namě-
řili meteorologové v poledne 21 stupňů, v sobotu
14. července tam ve stejný čas stoupla rtuť teplo-
měru na 30 stupňů. V neděli bylo ještě o pět stup-
ňů tepleji. (Viz strana 7) (pš)

V řevnickém Lesním divadle
bude zpívat Václav Neckář
Řevnice – Populární zpěvák Václav Neckář vy-
stoupí počátkem srpna v řevnickém Lesním
divadle.
Společný dvojkoncert Václava Neckáře, kapely
Bacily a světového muzikanta Fernanda Saun-
derse se uskuteční 1. 8. od 19.30. „Fernando
Saunders patří mezi světovou muzikantskou elitu,
je virtuózním hráčem na basovou kytaru, zpěvák a
skladatel,“ uvedl organizátor koncertu Miloš Ke-
brle. Doplnil, že Saunders je jedním z nejvyhledá-
vanějších studiových a doprovodných muzikantů
pro turné světových hvězd. Nahrával a vystupoval
se členy nejrůznějších seskupení včetně Steve
Winwooda, Erica Claptona a dalších. (pš)

Poberouní – Svatební šílenství zaznamenala v
»bondovské« datum 7. 7. 2007 většina radnic v
dolním Poberouní. Oddávalo se v Karlštejně,
Dobřichovicích, Řevnicích a poprvé v novodobé
historii dokonce i ve Svinařích.
„Zájem o svatby byl enormní,“ uvedl starosta Dob-
řichovic Michael Pánek s tím, že pro uzavírání
sňatků má město nové prostory na zámku.
Od rána do večera se střídali svatebčané také na
hradě Karlštejně. „Začínali jsme v devět a každou
hodinu oddávali až do sedmi do večera,“ řekl karl-
štejnský rychtář Miroslav Ureš. Oproti jiným
dnům »sloužili« dva oddávající a dvě matrikářky. 
„Byl to záhul, ale zvládli jsme to. Svatebčané se
střídali bez problémů. Kvůli autům u hradu asisto-
vali ještě tři policisté,“ sdělil Ureš. Doplnil, že sva-
tební maraton bude ve velkém pokračovat ještě 20.
7. 2007. „Už teď nám volají lidé a chtějí si rezer-
vovat termín 8. 8. 2008,“ dodal.
Poprvé v novodobé historii se oddávalo i ve Svi-
nařích. V parku místního zámku si premiéru 7. čer-
vence 2007 coby oddávající odbyl starosta obce
Vladimír Roztočil, který do manželství uvedl míst-
ního rodáka Jiřího Noska a jeho přítelkyni Pavlu
Ševčíkovou. 
„Co já pamatuju, nikdy tu svatba nebyla. Já oddá-
vám vůbec poprvé, jsem víc nervózní než ženich,“
přiznal před obřadem Roztočil. Pochopení měl i u
místních, kteří se na veselku přišli podívat. „No,
není to lehké. První jeho veselka, na zámku a ještě
zámeckého pána,“ shodovaly se přítomné dámy. 
Svatebčané se nejprve sešli na statku u Nosků, kde
vyčkávali příjezdu kočáru řevnické statkářky Jany
Červené z Řevnic. Jenže té  cestou do Svinař neče-
kaně upadl kůň a zamotal se do postrojů, takže se
čekání poněkud protáhlo. V parku už byly nachys-
tány židle, stůl, květinová výzdoba, na stoletém st-

romě visel státní znak. Před jednou hodinou do
parku přijel kočár s ženichem a jeho maminkou, po
chvíli dorazila v kočáře i nevěsta. Poté, co si že-
nich s nevěstou řekli ano, zasadil Nosek symbolic-
ky před zámkem strom.              Pavla ŠVÉDOVÁ

17. července 2007 - 14 (447) 6 Kč

PYGMYLION NA ZÁMKU. Komedii G. B. Shawa
Pygmalion sehráli řevničtí ochotníci zkraje červen-
ce na nádvoří zámku v Dobřichovicích.
(Viz strana 3) Foto Bohumil KŘEČEK

Hvězdy hrály golf

Horst Siegltrénoval v Letech(viz strana 9)

Karlštejn - Běžkyně Kateřina Neumannová, mo-
delka Daniela Peštová (na snímku) či komentá-
tor Jaromír Bosák hráli uplynulý pátek golf na
hřišti nad Karlštejnem. Více než tyto hvězdy ale
budil pozornost sedmdesátiletý britský hráč Neil
Baxter. Je totiž slepý. „Nechápu, jak je možné,
že míček odpálí, že se trefí do jamky,“ řekla ře-
ditelka Nadace Leontinka Martina Stupková.
(Dokončení na straně 9) Foto Josef VOSTÁREK
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Jeden z nejznámějších českých spisovatelů
Ludvík VACULÍK píše každé úterý do Lido-
vých novin své fejetony. Ten, který vyšel 10.
července, byl věnován Našim novinám. Přetis-
kujeme jej se souhlasem redakce.                 (NN)

Naše noviny
Tak se jmenuje čtrnáctideník, který už sedmnáct
roků vychází v Řevnicích. Vydává se asi sám, vy-
davatel tu není uveden. Předsedou redakční rady
je in memoriam nějaký zasloužilý občan. Zájem
novin bloumá po obou březích Berounky. Číslo
stojí šest korun.
Já tyto noviny kupuju, když na ně přijdu. Mám
takové noviny rád pro jejich intimnější měřítko,
při němž se velké státní aféry ocitají za obzorem.

Politické problémy se jeví v drobnější podobě,
jsou řešitelnější a někdo tam s nimi konkrétně ně-

co dělá: nové autobusové spojení mezi Řevnicemi
a Litní je dojednáno, půlmilionový dluh Letů za
žáky, kteří chodí do řevnické školy, bude jistě
zaplacen. „Nic nechceme řešit soudně, je to sou-
sední obec,“ říká řevnický starosta Cvanciger.
Číslo, které vyšlo 3. července, je ve znamení kon-
ce školního roku a rozpuku letního života v ob-
cích. „Sedmáci v Litni dostali vysvědčení v par-

ku,“ praví titulek a na obrázku vidíme, že se toho
svou sochou zúčastnil i Svatopluk Čech. Něco ta-
kového v Praze si neumím představit, tam to ani
nemá komu napadnout. „Pavla Mandová všechny
rozplakala,“ praví nadpis jiného článku, který ne-
ní o nějaké ministerské úřednici, která by tam při-
šla vysvětlovat školskou reformu, ale o tom, jak se
jedna školačka loučila se školou. Je tu i zpráva,
jak žáci ze Zadní Třebaně jeli zpívat a hrát turis-
tům na Karlštejně.
Řevničtí divadelní ochotníci nastudovali Pygma-
lion a jezdí s ním po okolních obcích (Svinaře,
Dobřichovice…). V oznámení čtu, že ve hře účin-
kuje i koňské spřežení Jany Červené, klusáci z
Hlásné Třebaně, motoveteráni Tomáše Svobody a
starostové poberounských obcí. Paní Eynsdorf-
Hillovou hraje právem paní Cvancigerová. Příští
sobotu budou v Lesním divadle dávat komedii Bl-
bec k večeři, šel bych na to, ale oni jistě mají své-
ho a já se chci do Sv. Jana pod Skalou jít podívat
na Hradišťana: jaká to tam jistě bude exotika.
Potěšila mě zpráva, že »Bigbeatové dunění« se v
Černošicích konalo vedle místní betonárky. A co
Dobřichovice? Tam 16. července začne další, už
asi čtvrté sochařské symposium: zatím se přihlási-
li tři účastníci – Emanuela Camacci z Itálie,
Cordel Taylor z USA a František Svátek. Sochy
zůstávají v obci, řadí se do aleje podél silnice do
Karlíka. V »Našich novinách« působí i nějací zlo-

ději; jejich výkon: slivovice (Řevnice), auto (Dob-
řichovice), páv modrý (Skuhrov).
Na sobotu 28. července plánuje obec zvučného
jména, Hlásná Třebaň, III. Slavnosti trubačů. Zú-
častní se trubači Hradní stráže a Karlštejnští po-
zounéři. Ve volném programu bude soutěž o nej-
lepšího zpěváka písně Hlásná Třebáň je krásná.
Přihlásil bych se a vím, čím bych vyhrál: ale ne-
stihnu do té doby sehnat si tu píseň.
Letošní počasí vyvolalo i vzpomínku na sucha v
roce 1942 a 1947: Nezabudický a Babský potok
zanikají! Nevím, jak starý je autor článku Franti-
šek Šedivý, ale k roku 1947 by se hodila vzpo-
mínka na těžké politické následky sucha: na so-
větskou pomoc obilím, jež pak nebyla čtyřicet let
k zaplacení. Dva velké svátky z minulého týdne
komentuje husitský jáhen Martin Skočdopole ve
fejetonu heslem: „Kéž nad našimi životy bdí Cyril
a Metoděj spolu s Janem Husem!“ Nejnapínavější
titulek však zní takto: „Přes rybník Žába se na ko-
le nepojede, je málo vody.“     Ludvík VACULÍK

www.lidovky.cz

Ludvík Vaculík napsal o Našich novinách
ZNÁMÝ SPISOVATEL VĚNOVAL NEZÁVISLÉMU POBEROUNSKÉMU OBČASNÍKU FEJETON V LIDOVÝCH NOVINÁCH

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 
Jiřina CVANCIGEROVÁ – paní Eynsford-Hillovou, Tereza ČERVENÁ – její dceru 
Jiří CICVÁREK – jejího syna Freddyho, Jiří OBERFALZER – senátora
Andrea HRUBÁ – jeho ženu, Zlata HRUBÁ – komornou paní Higginsové 
Václav KRATOCHVÍL, Petr KAPLAN, Václav NAVRÁTIL, Jan KUNA, Josef
SÁDOVSKÝ, Klára KUNOVÁ, Kateřina VINOPALOVÁ, Veronika KUNOVÁ aj.

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, Nápověda - Eva ŠVÁROVÁ
Scéna – Alena ŘÍHOVÁ, Josef SÁDOVSKÝ, Karel KRÁL
Zvuk, světla - Petr CALDA, Režie –  Petr ŘÍHA

SVINAŘE ZÁMEK
pátek 10. srpna od 20.00 hodin

sobota 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.

POSLEDNÍ SLOVO

Spisovatel Ludvík Vaculík, autor fejetonu o Na-
šich novinách. Foto ARCHIV
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Kdo letos získá Cenu Našich novin?
NAPIŠTE REDAKCI, KDO SE PODLE VÁS NEJVÍCE ZASLUHUJE O POVZNESENÍ NAŠEHO KRAJE!

Poberouní, Podbrdsko - Již pode-
váté udělí redakční rada nezávislé-
ho poberounského občasníku Ce-
nu Našich novin, nesoucí od loň-
ska jméno jednoho ze zakladatelů
NN Arnošta Tučka. Ocenění je ur-
čeno člověku, který se zasluhuje o
rozvoj regionu. Návrhy na budou-
cího nositele ceny mohou posílat i
čtenáři poberounského občasníku. 
Laureátem se může stát každý, kdo
se jakkoliv snaží o povznesení regio-
nu, kdo organizuje společenský či
kulturní život, burcuje lidi z letargie,
hraje divadlo, zpívá, vede kroužek či
oddíl, mapuje regionální historii,
propaguje dění v okolí, prostě dělá
cokoli, aby se u Berounky či pod Br-
dy žilo lépe. 
Ocenění už získali řevničtí ochotníci
manželé Křivánkovi, vedoucí dět-
ských folklorních souborů Ludmila
Chroustová a Lenka Kolářová, býva-
lý politický vězeň František Šedivý,
organizátor kulturního života na
Podbrdsku Josef Kozák či starosta
Letů Jiří Hudeček. Následoval řev-
nický ochotník a bavič Jiří Vitouš,
majitelkou Ceny Našich novin 2005
se stala Michaela Šmerglová z Čer-
nošic, organizátorka turistických i
divadelních akcí, loni se z vítězství
radovala »holka v rozpuku« Ilona

Gartová z Hlásné Třebaně. 
V příštím čísle zveřejní redakční ra-
da Našich novin deset jmen, jež se
rozhodla nominovat letos. Stejný
počet kandidátů navrhne i tzv. Aka-
demie oceněných složená právě z
těch, kteří Cenu NN obdrželi v mi-
nulosti. Ze jmen, která se nám poda-
ří shromáždit, určí redakční rada s
Akademií oceněných definitivní de-
sítku kandidátů a z ní vzejde laureát
Ceny NN - Ceny Arnošta Tučka
2007. Získá diplom, věcné dary a 18
stokorun, za každý rok existence NN
jednu. 
Návrhy kandidátů na adresu redakce
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň,
email: nase.noviny@zadnitreban.cz)
můžete posílat i vy. Ke jménu svého
favorita připište, proč jej navrhujete,
a nezapomeňte připojit kontakt, pro-
tože jako každý rok vylosujeme jed-
noho z navrhovatelů a ten získá  hod-
notný dárek.                 Josef KOZÁK

TI UŽ CENU MAJÍ. Laureáty Ceny Našich novin se v minulosti stali také
Michaela Šmerglová a Jiří Vitouš. Foto ARCHIV

Dobřichovice - Je to nejslavnější
komedie anglického dramatika ir-
ského původu Georga Bernarda
Shawa. Hrána byla snad na
všech významnějších světo-
vých jevištích. Nyní se jí
chopili řevničtí ochotníci.
Jak si s Pygmalionem pod vede-
ním režiséra Petra Říhy poradili?
Pomalu se stmívá, poslední diváci
usedají na lavice a nádvoří dobřicho-
vického zámku se proměňuje v ang-
lickou ulici, po které tu a tam proje-
de bryčka či historický automobil.
Samozřejmě, že auto není papunde-
klové a kočár není namalovaný. Jak
už se stalo zvykem, zdejší divadelní
představení jsou pojata velkolepě.
Živí koně, skutečná auta... 
Nálada je navozena, na scénu přichá-
zí Líza Doolittlová. Hedvika Hájko-
vá si polohu ukřičené květinářky,
která teprve čeká na proměnu v kul-
tivovanou dámu, opravdu užívá, i
když by možná nemusela tolik »tla-

čit na pilu«. Méně je někdy více.
Což se lehce řekne, ale obtížnější
udělá, zvláště když je premiéra. (Au-
tor těchto řádků přísahá, že by měl
problém vydat ze sebe hlásku...)
Hra má spád, všichni aktéři se snaží,
nikdo se jen neveze. Pánové Král
(profesor Higgins) a Skutil (plukov-
ník Pickering) se krásně doplňují,
Alena Říhová v roli paní Higginsové
je kouzelně krotí.
Podívaná je to hezká a zábavná, ale
přesto jí k dokonalosti něco chybí –
nekompromisní zásah režiséra nebo
dramaturga, který by hru, zvláště v
druhé polovině, výrazně zkrátil. Tři
hodiny (pravda, i s přestávkou) jsou
příliš. Kdyby se hra o půl hodiny zk-
rátila a zapracovalo na koncovce (při
premiéře diváci nepoznali, že je ko-
nec), byl by už tak hodně dobrý do-
jem z představení ještě lepší. 
Řevničtí ochotníci hru uvedou ještě
10. a 11. srpna v areálu zámku Svi-
naře. Bohumil KŘEČEK

Řevnice – Základní umělecká ško-
la v Řevnicích má po více než pěta-
dvaceti letech novou šéfovou. Do-
savadní ředitelku Janu Klimtovou
nahradí třiatřicetiletá sochařka
Ivana Junková z Řevnic. 
Do výběrového řízení na místo ředi-
tele řevnické »lidušky« se přihlásil
podle starosty města Miroslava
Cvancigera nezvykle vysoký počet
uchazečů – třináct. Z nich vybrala
komise šest, kteří splňovali stanove-
né podmínky. Rozhodující slovo ale
měli radní. Právě ti z trojice uchaze-
čů, jejichž pořadí sestavila odborná
komise, vybrali Ivanu Junkovou.
Komise ji přitom ve svém výběru

zařadila až na třetí místo  - za p. Ři-
hovského z Ústí nad Labem a Lenku
Kolářovou z Řevnic.
„Pořadí prvních tří sestavila komise
a my si pak uchazeče pozvali do ra-
dy,“ uvedl Cvanciger. Podle něj se
radní při pohovoru zajímali o kon-
cepci uchazečů, o to, jak vidí rozvoj
základní školy, jak se chtějí zapojit
do dění města a jak chtějí spolupra-
covat s ostatními subjekty. Pro Jun-
kovou hlasovali tři z pěti radních,
další dva dali hlas zástupci Ústí.
„Dal jsem hlas paní Junkové, proto-
že podle mě bylo důležité, že přišla s
úplně jinou koncepcí, ve které je i
zatažení co nejširší veřejnosti do ži-

vota základní umělecké školy. Mys-
lím, že může dát škole nový impuls,“
řekl Cvanciger. 
Prioritou Ivany Junkové je zviditel-
nit uměleckou školu, rozšířit obory a
snažit se o využití prostor. „Chtěla
bych do školy dostat grafiku na počí-
tačích, digitální fotografii, otevřít
nové obory a dorovnat  úroveň stáva-
jících. Myslím, že třeba výtvarka
pokulhává. Chtěla bych, aby vzniklo
nové hudební těleso, sbor,“ uvedla
Junková. Plánuje i spolupráci s další-
mi institucemi a kroužky.
Rozhovor s novou ředitelkou ZUŠ
otiskneme v některém z dalších čísel
NN. Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnická »liduška« má novou ředitelku
JANU KLIMTOVOU, KTERÁ ŠKOLU VEDLA ČTVRT STOLETÍ, STŘÍDÁ IVANA JUNKOVÁ

HLAVNÍ AKTÉŘI. Hlavní protagonisté hry Pygmalion: Hedvika Hájková
(Líza Doolittlová) a Karel Král (profesor Higgins). Foto Bohumil KŘEČEK

Hedvika Hájková si roli ukřičené květinářky užívá
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI UVEDLI NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU V DOBŘICHOVICÍCH ZNÁMOU HRU G. B. SHAWA PYGMALION

RECENZE
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Na tomto místě se nekonala bitva…
V LÍŠNICI SLAVNOSTNĚ ODHALILI PAMĚTNÍ KÁMEN NA POČEST BITVY, KTERÁ SE NIKDY NEUSKUTEČNILA

Líšnice - Kuriozní památník mají
od konce června v Líšnici u Mníš-
ku pod Brdy. Pamětní kámen byl
slavnostně odhalen na počest fak-
tu, že se na tomto místě nikdy neo-
dehrála žádná bitva. 
Přesný nápis na památníku zní: »Na
tomto místě se 4. 1., 8. 5., 31. 5. a ani
nikdy jindy nekonala žádná bitva o
Líšnici«.
„Památník nechce řešit proč tu neby-
la bitva. Je památkou všem, kteří
zde, díky tomu, že žádná bitva ne-
proběhla, nezemřeli. Že nezemřeli
násilnou smrtí, v tratolišti krve a za
nepředstavitelných bolestí. Že se
mohli i dlouho poté (co se bitva neu-
skutečnila) radovat v kruhu svých
nejbližších, užívat si života plnými
doušky a v poklidném stáří si hrát na
zápraží se svými vnoučaty,“ uvedl v
proslovu Luděk Žůrek, jeden z orga-
nizátorů akce. 
Slavnost obohatilo pěvecké vystou-
pení dětí z místní školy, oslavný
epos a houslový duet, v němž účin-

koval i starosta obce Jaroslav Novák.
Čestný host, zástupce SDH Líšnice

Josef Hájek, uvedl: „Tento pomník
je první, který oslavuje místo, kde

nehořelo, kde nikoho nezabili, kde
se neodehrálo nic zlého, kde se k so-
bě lidé chovají slušně.“

Dalibor MATUŠINSKÝ

ANGLIČANÉ V MNÍŠKU. Smíšený pěvecký sbor  studentů ROYAL RUSSEL
SCHOOL CHOIR (prestižní londýnská škola pro studenty do 18 let pod pat-
ronací britské královny) vystoupil 5. 7. v mníšeckém kostele sv. Václava. Sou-
bor uskutečnil mnoho turné po Evropě a nahrál několik CD. V Mníšku účin-
koval pod vedením sbormistra Hugha Suttona. Spokojení diváci byli odmě-
něni dvěma přídavky. Koncerty zahraničních pěveckých sborů se v Mníšku
pod Brdy konají od roku 2001.                     Text a foto Jarmila BALKOVÁ

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

KINO ŘEVNICE
18. 7. 20.30 BABEL 
20. 7. 20.30 KRÁLOVNA 
21. 7. 16.00 ROBINSONOVI 
21. 7. 20.30 NAUKA O SNECH 
25. 7. 20.30BAREVNÝ ZÁVOJ 
27. 7. 20.30 NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
STOLETÍ 
28. 7. 16.00 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
28. 7. 20.30 DARWINOVA NOČNÍ
MŮRA 

KINO MÍR BEROUN
Od 5. 7. do 19. 8. Kino Mír nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
17. 7. 21.30 RENAISSANCE
18. 7. - 19. 7. 21.30 ODSTŘELOVAČ
20. 7. 21.30 BITVA U THERMOPYL
21. 7. 21.30 CASINO ROYAL
22. 7. 21.30 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
23. 7. - 24. 7. 21.30 SPIDER-MAN 3
25. 7. - 26. 7. 21.30 DANNYHO PAR-
ŤÁCI 3
27. - 28. 7. 21.30 VDÁŠ SE, A BASTA!
29. 7. 21.30 ...A BUDE HŮŘ
30. 7. - 31. 7. 21.30 SMRTONOSNÁ
PAST 4.0

KINO MNÍŠEK POD BRDY
18. 7. 20.00 ROMING 
21. 7. 20.00 ARTUR A MINIMOJOVÉ 
25. 7. 20.00 TERKEL MÁ PROBLÉM 
28. 7. 20.00 PRÁZDNINY PANA BEANA 

CLUB KINO ČERNOŠICE
17. 7. 20.00 ALPHA DOG
24. 7. 20.00 VELKEJ BIJÁK
31. 7. 20.00 VE STÍNU BEETHOVENA

Hru 5+1 divná zrzka podpoří dřevorubci 
Řevnice - Lesní divadlo a timbersport, dvě odlišné aktivity a přece jdou k
sobě - v představení 5 + 1 divná zrzka, které řevničtí ochotníci uvedou pre-
miérově v pátek 17. srpna, se spojily. 
„Obě diciplíny se odhrávají v přírodě, tak proč ne?“ řekla NN na adresu
netradičního partnera představení režisérka Michaela Šmerglová. Ta mimo-
chodem jako první žena v Česku absolvovala kurz dřevorubeckých disciplín,
kam patří řezání kotoučů dřeva motorovou i speciální dlouhou pilou či pře-
sekávání stojících a ležících kmenů sekerou na čas i přesnost. 
„Timbersport má na rozdíl od divadla kolébku v Kanadě, ale postavy závo-
dících dřevorubců jsou zcela antických tvarů. Jsou to jasní bratři,“ dodala
s nadsázkou autorka a režisérka představení s tím, že po každém uvedení
»Zrzky« dostane vylosovaný divák stylový dárek.
Představení autorské hry 5+1 divná zrzka se budou v řevnickém Lesním
divadle konat 17. - 19. 8. a pak v září. (il)

Tipy NN
* Výstava Krajiny a zátiší – obrazy
Věry Mačkové je od 14. do 29. 7.
zpřístupněna v klášteře Skalka nad
Mníškem pod Brdy. (bal)
* Premiéra Gogolovy hry Ženitba v
nastudování řevnických ochotníků
se uskuteční 20. 7. od 20.00 v řev-
nickém Lesním divadle. Kus můžete
vidět i 21., 27., 28., 29. 7., od 17
hodin se hraje 22. 7. (pš)
* Výstava obrazů Václava Hanuše
Podbrdská krajina se do 20. 7. koná
v Městské galerii Beroun.             (pš)
* Slavnostní vernisáž výstavy obra-
zů Olgy Stárkové se v kostelíku sv.
Maří Magdalény na Skalce uskuteč-
ní 21. 7. Výstava potrvá do konce
srpna. (bal)
* Kapely Vepřové komety + Klika
zahrají 21. 7. od 20.30 v Club Kinu
Černošice. (il)
* Letní koncert barokní hudby se
koná 22. 7. od 15.00 v kostele sv.
Bartoloměje ve Všeradicích. Hrají: I.
Kylarová - varhany, J. Kylar - flétna,
K. Jíchová - housle. Klára JÍCHOVÁ
* Letní prázdninová taneční párty
se uskuteční 27. 7. od 20.00 v černo-
šickém Club Kině. (il)
* Pouťová zábava se koná 28. 7. od
20.00 ve svinařském hostinci. Hraje
skupina Bas. (mif)
* Hru Gangsteři z Valence uvedou
ochotníci z Dobříše 28. 7. od 20.00 v
Divadélku K v Mníšku pod Brdy.
Představení je součástí přehlídky Di-
vadlo v podzámčí. (pš)
* Australská kapela Killean zahra-
je 28. 7. od 20.30 v Club Kinu Čer-
nošice. (il)
* Koncert středověké hudby může-
te vyslechnout 28. července od
19.00 v kostele sv. Martina a
Prokopa v Karlíku. (dil)
* Mezinárodní Flamenco festival
se koná 4. 8. na nádvoří zámku v
Mníšku pod Brdy. Představí se
umělci z kolébky Flamenca španěl-
ské Sevilly. (jdi) 
* 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)

Klíček se chystá oslavit desáté narozeniny
Řevnice – Desáté výročí svého vzniku letos v září oslaví řevnický folk-
lorní soubor Klíček. Jeho vedoucí Ludmila Chroustová by ráda na osla-
vy pozvala všechny muzikanty a tanečníky, kteří s Klíčkem v minulosti
spolupracovali.
Velký koncert k 10. výročí trvání Klíčku se uskuteční 15. září v Lesním di-
vadle. „Pozveme muziky, se kterými jsme spolupracovali. Notičky, Mod-
řenec, Hájíček,“ uvedla Chroustová. V plánu má i vystoupení se členy
někdejšího »dospěláckého souboru Praskavec. „Neodmyslitelně ke Klíčku
patří, protože mi dával největší sílu k další práci. Byl pro mě motorem a
inspirací,“ řekla Chroustová. (pš)

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



Vižina - Na dokončovacích pracích se podílí
zastupitelstvo obecního úřadu a členové
místního fotbalového klubu. Aby slavnostní
otevření hřiště připadlo na sobotní
odpoledne 21. července musejí se termíny
brigád upravovat dle počasí
Slavnostní zahájení provozu hřiště je
plánováno od 14 hodin. Obecní úřad pozval
senátora Jiřího Oberfalzera a místní sportovci
si v přátelských utkáních vyzkouší povrch
hřiště s umělou trávou.
Na utkání v malé kopané přislíbil svou účast
plzeňský hokejista Roman Málek a býbalý
reprezentant ČR, fobalista Pavel Kuka.
"Hodnota hřiště je 1,5 mil. korun. Jedná se 
o investici, kterou je nutné udržovat. Z toho
důvodu bude hřiště pod dohledem správce.
Správu hřiště bude zajišťovat místní tělový-
chovná jednota," dodává starosta.
Oplocení do výšky čtyř metrů a osvětlení
hřiště plánuje obec Vižina pro příští rok.
Nejen hřiště je na programu obecních aktivit. 
"Pro obce je důležité zajistit plyn, vodu 
a kanalizaci. Náš obecní úřad připravuje doku-
mentaci k výstavbě místního vodovodu. Je
připraveno územní rozhodnutí, projekt a po
přidělení stavebních povolení  budou podány

žádosti o dotace na Ministerstva životního
prostředí a zemědělství," popsal Václav Císař
další plány obce.                Radka KOČOVÁ

Po úspěšném setkání hudebních skupin na konci
června v Osově se  4. července  opět sešly
hudební skupiny Silencium a Scream v baru
Záložna Hostomice.                  Foto R. KOČOVÁ

Viž ina  o tev í rá  h ř iš tě
PRO DALŠÍ OBDOBÍ PLÁNUJE OBEC VÝSTAVBU VODOVODU

Mateřskou školu Osov bude
od září navštěvovat 28 dětí
Osov - Na poslední školní týden v Mateřské
škole Osov připravily paní učitelky pro
kluky a holky zábavná odpoledne. 
V úterý to byla pěvecká soutěž Do-re-mi.
Porota byla složena z dětí, které nechtěly
soutěžit. Nejvíce se líbil Tadeáš Duchek 
a Terezka Houbová. Ve středu si děti mezi
sebou volily Miss poupě. Nejhezčí holčičkou
byla zvolena Kristýnka Hůlová a za chlapce 
v sotěži zvítězil opět Tadeáš Duchek. Ve
čtvrtek si kamarádi připili dětským šam-
pusem na rozloučenou. Nechybělo ani
pohoštění od kuchařek.                            (rk)

Naše noviny 14/2007

Po splnění Bobříka odahy se děti z MŠ Osov
uložily do spacích pytlů a se svými plyšáky
přenocovaly přímo ve školce. 

Foto Lenka KOCOUROVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 14 (86)

DVD
Osovského hudebního

festivalu
z 23. června 2007

si můžete objednat 
na tel. 736 125 635

* S.CREA.M * SILENCIUM * ŠPORNY*
BRABOUX * GARÁŽOVÝ KLUB 

* LUCIE MÍČKOVÁ

I dokončovací práce na víceúčelovém hřišti ve
Vižině jsou v rukou brigádníků.  Foto Kamil HRZAL 

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

Koncert barokní hudby
se koná v neděli 22. července od

15:00 hod. v kostele
sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Salsa - chcete se ji
naučit tancovat?
Všeradice - Tímto nápisem na plakátcích se
obyvatelé Všeradic i okolních obcí mohli
nechat zlákat a přijít v sobotu v polovině
června do sálu hospody Na Růžku ve
Všeradicích na celodenní kurz. 
Tančilo se intenzívně dopoledne i odpoledne,
takže i naprostý začátečník se pod vedením
Ondřeje Vachty s partnerkou naučil nejen zá-
kladní krok, ale i nejrůznější otočky a kreace. 
Uspěšná akce si žádá pokračování, pořadatelé
proto chystají podobný program na podzim.
Případným zájemcům o nejrůznější taneční
reje doporučujeme sledovat stránky obce
(www.vseradice.cz).               Klára JÍCHOVÁ

Sdru�ení za ekologický
rozvoj krajiny

oznamuje, že v měsíci 
červenci a srpnu 2007 bude 

Rozhledna na Studeném
vrchu 

přístupná široké veřejnosti každou
sobotu a neděli 

od 10:00 do 17:00 hod.

Díky neplatièùm má obec
potí�e hradit své faktury
Osov - OÚ Osov je provozovatelem ZŠ 
a MŠ, kterou navštěvují děti z Osova i okol-
ních obcí. Svůj podíl na provozu osovského
školního zařízení neuhradily dosud OÚ
Všeradice a Vižina.
“Z usnesení zastupitelstva vyplývá, že
poplatek za docházku dětí do osovské školy
bude uhrazen do konce července letošního
roku," vyjádřil se kladně k doplatku starosta
Všeradic Bohumuil Stibal.
"Není to tak, že bychom částku nechtěli uhra-
dit, ale nejsme spokojeni s dosavadním vyúč-
továním ze strany Osova. Vyhovují nám po-
stupy například hostomické základní školy. Se
zastupiteli OÚ Osov máme naplánovanou
schůzku a rádi bychom si některé finanční
záležitosti upřesnili," vyjádřuje se za OÚ
Vižina Václav Císař.
“Účetnictví obce prošlo auditem a nebyly
shledány žádné závady. Zástupci obce Vižina
se nedostavili na již jednou naplánovanou
schůzku ohledně financování Základní 
a Mateřské školy Osov. Kvůli neuhrazeným
poplatkům za období 2005-06 má Osov potíže
s úhradou svých faktur,” říká starosta Osova
Zdeněk Veverka.                    Radka KOČOVÁ

Obecní úřad Podbrdy
pořádá dne 28. července 2007

od 12:00 hod 
NOČNÍ LOV
- na rybníku Karlov

- soutěž o ulovení největší ryby
- občerstvení zajištěno

-  přespání ve vlastním stanu
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Naše noviny vám nabízejí

NOC NA
KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který nastudovali

amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na desce jsou
skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp sluší sólo, Hoja hoj...

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. 8.
2006. Délka 112 minut, cena 250 Kč.

DVD se záznamem představení hraného 2. 6. 2007 v Karlštejně 
- na louce u mostu. Délka 106 minut, cena 250 Kč. NOVINKA!!!

***

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

Poslední místa
KORFU-Liapades 

český lékař, letecky, stud. 
6. 9. - 17. 9. 07, 17. 9. - 27. 9. 07 
cena od 8.990,- Kč + let. taxa 

Info: PRADOK  
Tel.: 257 328 252, www.pradok.cz 

Dr. Fuchsová: 603 233 873

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

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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Vedra: Potíže mají kardiaci i lesáci
KOUPAT SE NEDÁ VE SVINAŘÍCH ANI VŠERADICÍCH - JE MÁLO VODY, ZDICKÝ BAZÉN SE OPRAVUJE

Poberouní – Tropické teploty sice lákají k vod-
ním radovánkám, kvůli suchu ale mnoho mož-
ností, kde se koupat v okolí není.
Sucho nadále komplikuje život v dolním Pobe-
rouní. A to i přesto, že v minulých dnech několi-
krát vydatně sprchlo a díky tomu začaly růst hou-
by. Zatímco houbaři si tak mohou přijít na své,
milovníci vodních radovánek nikoliv.
Zcela vyschlý je svinařský rybník Žába. Kvůli
nedostatku vody se tu uplynulý víkend nemohly
konat ani závody v přejíždění rybníku na kolech a
trakaři Svinařský Čochtan. „Je to velká škoda,
všichni jsme na tuhle akci už zvyklí a těšili jsme
se. Kvůli vedru se ale rybník rychle vypařuje a na-
víc je rozeschlá hráz,“ uvedl starosta Svinař Vla-
dimír Roztočil. „Takovou situaci si nepamatuju,“
řekl s tím, že o náhradním termínu obec neuvažu-
je. „Lidé se rozjedou na dovolené,“ řekl.
Koupat se ovšem nedá ani ve vodní nádrži ve Vše-
radicích, která je z více než poloviny prázdná. Za-
plavat si nemůžete ani na koupališti ve Zdicích,
třebaže ho nechala radnice zrekonstruovat. Zů-
stane zavřené minimálně do konce léta, kontrolor

totiž zjistil závady na stavbě. Oprava bazénu měla
být hotova  do začátku prázdnin. Protáhne se ale o
další měsíce.  V Berouně jsou otevřeny dva bazé-
ny: jeden krytý v Městském plaveckém areálu a
druhý venkovní. Návštěvníci plaveckého areálu
Tipsport Laguna ale musí počítat s tím, že v srpnu
bude celý týden uzavřen. „V týdnu od 20. do 27.
srpna plánujeme důkladnou prohlídku technolo-
gických zařízení a drobné stavební úpravy,“ vy-
světlila Leona Tůmová z provozující společnosti.
Sucho přidělává starosti i zemědělcům a lesní-
kům. „Sazeničky, které jsme v lesích na jaře vysa-
dili, uschly. A nákup nových jsme neměli v roz-
počtu. Musíme počkat na příští rok. Stejně jako
zemědělci počítáme letos se ztrátou až 30 pro-
cent,“ potvrdil správce okolních lesů Vladimír
Roztočil.
Značné výkyvy teplot dělají problémy také kardi-
akům. Zatímco ještě v pátek  v Řeži u Prahy na-
měřili meteorologové v poledne 21 stupňů, v
sobotu tam ve stejný čas stoupla rtuť teploměru na
30 stupňů. V neděli a v pondělí bylo ještě o něko-
lik stupňů tepleji. 
Vedra mají ale i pozitivní vliv. „Oproti loňsku je
podstatně méně komárů,“ potvrdil František Ret-
tich ze Státního zdravotního ústavu. „Odhadem
bude letos tak pětina komárů ve srovnání s loň-

ským rokem,“ uvedl. Po několika týdnech mohl
také Státní zdravotní ústav ve spolupráci s meteo-
rology snížit stupeň aktivity klíšťat. Z nejvyššího
třetího stupně kleslo riziko na stupeň druhý. Přes-
to lékaři doporučují před návštěvou lesa použít
repelenty. „V drogerii a lékárnách je jich dostatek.
Stojí od 70 do 300 Kč,“ uvedla řevnická lékárnice
Dagmar Vávrová. Pavla ŠVÉDOVÁ

V Dobřichovicích pracují
sochaři z Francie i Ameriky
Dobřichovice - Sochaři z Itálie, Francie, Spo-
jených států amerických a České republiky se
účastní letošního ročníku Sochařského sympo-
sia Cesta mramoru. To začalo uplynulý víkend
v Dobřichovicích.
„Letos se koná již třetí ročník symposia,“ uvedl
starosta města Michael Pánek. Lidé mohou sledo-
vat práci čtyř sochařů. Jedná se o Emanuelu Ca-
macci z Itálie, Františka Svátka z Čech, Jeana
Paula Chablaise z Francie a Cordela Taylora z
USA. Sochy vznikají na prostranství u řeky pod
zámkem. Slavnostní ukončení s představením no-
vých soch je plánováno na 12. srpna. (pš)

Výstavu psů v Černošicích
vyhrála fenka Cairn teriéra
Černošice - Obrovský zájem chovatelů převáž-
ně společenských plemen zaznamenali organi-
zátoři druhého ročníku Krajské výstavy psů 5.
července v Černošicích. 
Členové černošického kynologického klubu za-
psali do soutěží bezmála čtyři stovky pejsků, o sto
padesát víc než vloni. Vrcholem výstavy byla
soutěž o Nejkrásnějšího psa. Ve finále porazila
fenka Cairn teriéra majitelky Kateřiny Přibylové
pejska Dalmatina a získala tak putovní pohár, kte-
rý do soutěže věnovala Milada Mašatová z Čer-
nošic. Výstava byla spojena s klubovou výstavou
Klubu chovatelů kavkazských psů a výstavou
Klubu chovatelů Bischon a Poil Fríse.  (sj) 

Pes zranil vlastní paničku
Řevnice - Kuriózní případ se stal minulý týden v
Řevnicích. Pes tady způsobil své paničce zranění
zad. 
Starší paní byla se svým psem na procházce, v
jednu chvíli pes trhl nečekaně vodítkem, až paní
upadla a poranila si páteř. „Vezli jsme ji do ne-
mocnice, má zlomený obratel,“ řekl šéf řevnické
záchranky Bořek Bulíček. Podle něj o prázdni-
nách přibyly úrazy dětí na kolech a také se množí
případy, kdy lidé k lékaři přicházejí s klíšťaty.
„Předminulý víkend jsme vyndavali 17 klíšťat,“
dodal Bulíček. (lup)

Řevnice - Přímo při vloupání byli dopadeni
dva přespolní zloději, kteří z automobilů za-
parkovaných u řevnického nádraží kradli 4.
července autorádia. 
Když po 14. hodině toho dne vlakem přijel moto-

rista ze Zadní Třebaně, našel svůj automobil maz-
da bez autorádia. Krádež ihned ohlásil a policisté
šli parkoviště v ulici Pod lipami obhlédnout . Ve
14.15 objevili o sto metrů dál podezřelou trojici
mladých lidí, jak z vozu fiat patřícího muži z Hatí
kradou další rádio. Z vloupání a krádeže byli ob-
viněni mladík (*1983) z obce Sazená, který byl již
pětkrát trestán, a jeho komplic z Kostelce nad La-
bem (*1982), který má za sebou dva tresty. Dívka,
jež byla s nimi, byla vyšetřována jako svědek. Po
výslechu byli propuštěni na svobodu. Případ je
zpracováván ve zkráceném řízení a bude v nej-
bližší době postoupen na státní zastupitelství. 
Škoda způsobená oběma místním motoristům je
15670 korun, další škodu má i majitel automobi-
lu, který dvojice mladíků odcizila den předtím v
Praze. Majitel auta si vozidlo převzal ještě týž den
večer. Vilém ŠEDIVÝ

Na mníšeckém Flamencu
zatančí španělští umělci
Mníšek pod Brdy - Mezinárodní festival Fla-
menco zámek Mníšek 07 představí  českému
publiku tento jedinečný hudební styl, půvo-
dem cikánský folklor ze španělské Andalusie. 
Festival se koná v sobotu 4. srpna na nádvoří  a v
interiérech mníšeckého zámku. Rozdělen je do
dvou odlišných programových bloků. Středoev-
ropské flamenco se představí v programu FLA-
MENCO DE LA CASA a program SEVILLA
LA CUNA DEL FLAMENCO prezentuje Sevil-
lu, kolébku flamenca. Novinkou  jsou letos taneč-
ní a kytarové kursy. (jdi)

Karlštejn oblehly davy turistů
Karlštejn – Rekordní návštěvnost zaznamenal
během prodlouženého víkendu na počátku
července Karlštejn. 
„Tolik lidí tu nepamatuju. Bylo tu tolik aut jako
bývá na vinobraní,“ pochvaloval si starosta měs-
tysu Miroslav Ureš. Podle něj byl frmol i na hra-
dě. „Každých deset minut šla do hradu výprava,“
sdělil Ureš. Plno bylo také v kempu. „Pro stany
nebylo kam šlápnout, všechny chatky máme ob-
sazené až do konce prázdnin,“ dodal Ureš. (pš)

Kradli rádia, policie je chytila
NĚKOLIKRÁT TRESTANÉ ZLODĚJE POLICISTÉ PROPUSTILI NA SVOBODU!

Lupič se do obchodu nedostal
Řevnice - Fiaskem skončilo vloupání do papír-
nictví na náměstí Jiřího z  Poděbrad, o které se
pokusil neznámý darebák zkraje července. 
Zloděj si k oknu na boku budovy přistavil dřevě-
nou paletu a kovovým sloupek páčil mříž. Nepo-
vedlo se mu však vytvořit dost velký otvor, takže
se do prodejny nedostal.  Zdeformováním želez-
né mříže a poškozením fasády, o níž páčidlo opí-
ral,  způsobil Městskému úřadu Řevnice, který je
majitelem objektu, škodu 10 tisíc korun. (vš) 

Na Skaleckou pouť dorazí
do Mníšku i kardinál Vlk
Mníšek pod Brdy - Tradiční Skalecká pouť se v
Mníšku pod Brdy koná 21. a 22. července. Při-
jede na ni kardinál Vlk, zahrají kapely České
srdce i Třehusk.
„Pro návštěvníky je připraven duchovní program i
několik hudebních vystoupení, Pouťová cesta brd-
skými lesy kolem barokního areálu Skalka či di-
vadelní představení pro děti,“ řekl starosta Mníš-
ku pod Brdy Petr Digrin. 
Program začne v sobotu 21. 7. v 7.30 na Náměstí
F. X. Svobody u kostela  sv. Václava. Soubor Ri-
tornello zahraje barokní písně a pozve zájemce do
poutního procesí na Skalku ke kostelíku sv. Maří
Magdalény. Zde bude od 10.00 sloužit slavnostní
mši kardinál Miloslav Vlk. Od 13.00 zazní v kláš-
teře na Skalce Muzika českých barokních kancio-
nálů. „Chtěli jsme, aby si v programu našla něco
každá generace. Proto jsme připravili koncert sku-
piny České srdce i vystoupení poberounské kape-
ly Třehusk, které na náměstí začne v 17.00. Na
náměstí bude i jarmark, před zámkem kolotoče a
večer taneční zábava v Sokolovně. (jdi)

Dle paragrafu…
UKRADL PENÍZE I SPACÁKY. Věci za bez-
mála 22 000 Kč ukradl neznámý lupič z auta Ško-
da Octavia Combi zaparkovaného u dobřichovic-
kého nádraží v noci na 30. června.  Zloděj rozbil
sklo pátých dveří a  pronikl do vozu. Ukradl nabí-
ječku k telefonu, 4 spací pytle, doklady, platební
karty i peníze. Poškozením vozidla způsobil maji-
teli auta (*1981) škodu za další 4000 Kč.          (vš) 
PŘIŠLA O PENĚŽENKU.  Peněženka s hoto-
vostí, doklady a platební kartou, kterou měla žena
obsluhující v restauraci Sokolovna v Hlásné Tře-
bani položenou za výčepním pultem, zmizela.
Stalo se tak kolem půlnoci 29. 6. Pachatel je ne-
známý. (šm)
OCTAVII ZLODĚJ NENASTARTOVAL. S ne-
pořízenou odešel zloděj, který chtěl odcizit osob-
ní automobil zaparkovaný v řevnické ulici Mní-
šecká v noci na 30. června. Vylomil zámek před-
ních dveří na vozidle Škoda Octavia Combi 4 x 4
i vložku spínací skříňky řízení. Auto ale mělo bez-
pečnostní úpravu na elektroinstalaci, takže se jej
zloději nepovedlo nastartovat. Majitel vozu z Pra-
hy 8 (*1964) má škodu 8 tisíc korun.           (vš) 

Z našeho kraje
* Folkový písničkář Vojta Kiďák Tomáško a jeho
kamarád Richard Melichar zpívali 13. 7. na nád-
voří mníšeckého zámku o krásných ženách, o lás-
ce, jež má mnoho podob, o vietnamských tržni-
cích i o odpadcích. Veselou náladu a příjemné po-
sezení umocnilo teplé počasí. (jdi)
* Slavnosti trubačů, které se v Hlásné Třebani
konají 28. 7., omezí dopravu. Uzavírka silnice
Hlásnou Třebaní začne ve 12.00 a skončí 29. 7.
den v 6.00. Pokud se na Slavnosti trubačů vydáte,
je to ideální na kole či pěšky, jinak je třeba počí-
tat se zaparkováním auta dál od centra obce. (šm)
* II. ročníku historické show na hradě Rýzm-
berk u Kdyně na Domažlicku se zkraje července
spolu s dalšími šermíři zúčastnily také skupiny
Alotrium a Reginleif z Černošic. (bla)



Naše noviny 14/07 OD ČTENÁŘŮ, REKLAMA, Strana 8

Paďouři povzbuzují oheň benzinem
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 22)

Podbrdsko - Před časem jsme za-
hájili seriál, v němž vás seznamu-
jeme s »trampskou latinou«. Dnes
vám nabízíme další čtení  o tábor-
nických ohních.                          (NN)
Strážní ohně. Pod tento pojem by-
chom mohli zahrnout množství oh-
nišť, která neslouží ani k přípravě jí-
del a nepatří ani mezi ohně besední
nebo slavnostní. I ty ovšem mají svá
pravidla, protože jen paďouři a ne-
zkušení výletníci jsou schopni pod-
palovat neforemnou hromadu klestí
bez ladu a skladu, kterou když ne-
chce hořet podle jejich představ, po-
vzbuzují benzínem nebo jinými ne-
chutnými hořlavinami.

Strážní ohně byly (jak už sám název
říká)  vymyšleny tak, aby dlouhou
dobu vyzařovaly teplo a aby bylo
snadné jejich udržování. V přízni-
vých podmínkách bez veliké náma-
hy mohl takový oheň hořet celou
noc. A nemusí vždy sloužit jen noční
hlídce, protože stejně milé a příjem-

né je u něho posedět s kamarády.
V dnešním příspěvku představíme tři
typy těchto ohňů.
Nejjednodušší je tzv. malý strážní
oheň, jehož princip spočívá v tom, že
do středu, kde se udržují plameny
(vlastně spíš žhnoucí uhlíky) je za-
potřebí  čas od času přistrčit tři nebo
čtyři polena. 
Kanadský krb má sbíjenou stěnu z
polen, která odráží teplo jedním
směrem.  A tzv. oheň lenochů je do-
plněn »zásobníkem« polen, která se
postupně sesouvají do ohně. Na je-
jich umístění, aby do plamenů ne-
spadla a neshořela všechna najed-
nou, ovšem lenoch sám nepřijde,
proto je  toto pojmenování zavádějí-
cí.      Vladimír ROGL, StehelčevesŘíkanka ze Řevnic

V čísle 10/07 NN jsme vám předsta-
vili řevnického veršotepce Jindřicha
Nováka. Říkanek složil stovky. Pár z
nich poslal také Našim novinám,
které je postupně zveřejňují. (NN)

Vrtkavá láska
Pokaždé jsem v rozpacích,

když klobásy griluju.
Jestli více, tebe lásko,

či klobásy miluju.

Jindřich NOVÁK, Řevnice

Blbec k večeři je název divadelní
hry, kterou uvedl divadelní spolek
Řevnice na scéně Lesního divadla.
Jejím autorem je Francis Veber. Pů-
vodní děj se odehrává v Paříži. Hru
však přetransformoval režisér Mar-
tin Kirov do českých, spíše pražských
poměrů. Samotné téma i komické zá-
pletky navozují spíše zamyšlení nad
lidskými vlastnostmi, vytvářejícími
často smutné až tragické chvíle. Pře-
devším je vystavena na pranýř často
některými duševně méně zdatnými
kruhy praktikovaná zábava tím, že
do společnosti byl pozván méně
zdatný a často neobratný host, které-
ho pak všichni celý večer stavěli do
nepříjemných či komických situací
pro ně zábavných. Pro něho večer
nebyl vůbec zábavný, ba často končil
hlubokými depresemi. Ve hře však tu-
to myšlenku zakrývají komické záp-
letky, ukazující i jiné stránky lid-
ských povah, přinášející jednomu

potěšení, druhému naopak zklamání.
Martin Kirov se od začátku držel v
roli vydavatele Petra Mlynáře na
dobré herecké úrovni, stejně tak jeho
partner František Zavadil jako fi-
nanční úředník Evžen Brouček.
Opravdové rozehrání však přineslo
až druhé dějství, nabité zápletkami i
jejich komickým rozuzlením, právě
tak jako odhalováním pravdy o pů-
vodním úmyslu, bavit se na úkor
druhého, prostě z něj udělat podle
autora blbce. Vyvrcholení nastává,
když do děje vstupuje postava daňo-
vého kontrolora Václava Koně. Vše
se ukazuje v pravém světle. Hraje ho
perfektně Jaroslav Matoušek. Lucie
Kirova (Ingrid) se představuje jako
herečka, která zvládává tuto posta-
vu. Všichni si zasloužili potlesk a ten
se také dostavil. Od těch, kteří se ce-
lý večer bavili i od těch, kterým při-
nesl náměty k zamyšlení.  

František ŠEDIVÝ, Řevnice

KANADSKÝ KRB. Jedním z typů st-
rážních ohňů je tzv. kanadský krb,
který má stěnu z polen, jež odráží
teplo.   Kresba Jiří PETRÁČEK 

Někdo se baví, někdo ne
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Bývalý kanonýr Sparty trénoval v Letech
LETOVŠTÍ FOTBALOVÍ DOROSTENCI BYLI Z NÁVŠTĚVY INTERNACIONÁLA HORSTA SIEGLA NADŠENÍ

Lety - Fotbalový svátek zažili le-
tovští dorostenci. Zatrénovat si s
nimi přijela dlouholetá opora
pražské Sparty a její současný
druhý trenér, člen Klubu ligových
kanonýrů Horst Siegl.
„Pro kluky to byl obrovský zážitek,
úsilí, s jakým trénovali, se hned tak
nevidí,“ uvedl trenér letovských fot-
balových dorostenců Jiří Kárník.
Ten také NN popsal, kde se Siegl v
Letech vzal: „Návštěvu domluvil
můj bývalý spoluhráč a nyní asistent
Petr Růžička. Pochází z Karlových
Varů, kde spolu se Sieglem hráli za
mládežnické týmy. Dalo to dost prá-
ce, aby se našel volný termín, ale na-
konec se to povedlo! Měli jsme tro-

chu obavy, zda to bude kluky zají-
mat. Nakonec skutečnost mnohoná-
sobně předčila očekávání!“
Horst Siegl popsal Letovákům své
fotbalové začátky i celou bohatou
kariéru. Přivezl si s sebou také
odznak člena Klubu ligových kano-
nýrů časopisu Gól, miniaturní plake-
tu za vítězství s 1. FC Kaiserslautern
v Německém poháru a další trofeje.
„Původně se měl zdržet a trénovat s
kluky jen hodinu, nakonec se ale tré-
nink a povídání protáhlo na více než
dvě hodiny!“ sdělil Kárník. 
Po tréninku navíc letovským doro-
stencům rozdal fotografie s podpisy
hráčů týmu Sparty a plakáty. 
„Kluci byli opravdu nadšeni a my

jsme moc rádi, že jsme jim takto mo-
hli zpestřit závěr sezony,“ uzavřel
Kárník, který družstvo dorostenců
FK Lety trénuje rok.
„Máme za sebou první sezonu, skon-
čili jsme třetí v okresním přeboru,“

řekl.  „Podařilo se nám v nelehké si-
tuaci zaregistrovat do týmu sedm
loňských žáků. Letos jich přichází
dalších pět. Cíle si neklademe malé,
chceme zaútočit na vítězství v pře-
boru.“ Miloslav FRÝDL

Sportovci přišli
o peníze i o nádobí
Karlštejn - Do šaten TJ Karlštejn
se před několika dny vloupal ne-
známý pobuda. Ukradl jedenáct
tisíc korun.
Zloduch v noci z 9. na 10. července
vypáčil u šaten okno, a poté celou
budovu prohledal. V kanceláři vnikl
i do zásuvky stolu a ukradl z ní 11
tisíc korun. Poté ještě zničil nádobí
v hodnotě 500 Kč, a oknem, které
nechal otevřené, utekl.                (šm)

Antuková liga: Výhru
si vybojovali Pepíci
Letos po osmé se na kurtech dobři-
chovického Sokola konalo jedno z
kol antukové ligy, které vyvrcholí
počátkem srpna v Dřevěnicích.
Koncem června se v Dobřicho-
vicích i přes nepřízeň počasí utkalo
deset družstev. V nedělním finále
zvítězili Pepíci, kteří v napínavém
zápase porazili Humry. Jako každo-
ročně na výbornou tuto akci organi-
začně zvládli Alenka Zelená a Láďa
Sejk.  
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Z brdské rozhledny je vidět Ještěd i Temelín
Malý Chlumec – Rozhledna na Studeném vrchu nad Hostomicemi a
Malým Chlumcem je v červenci a srpnu přístupná veřejnosti. NN o tom
informoval Martin Němec ze Sdružení za ekologický rozvoj krajiny.  
„Stejně jako předloni i loni bude o víkendech v červenci a srpnu otevřena
bývalá měřící věž na Studeném vrchu vždy od 10 do 17 hodin,“ uvedl Ně-
mec. Doplnil, že na věž  se lidé dostanou po šipkami značené cestě ze silni-
ce mezi Dobříší a Hostomicemi. Z věže je dobře vidět Kladno, Karlštejn,
Příbram, Koněprusy, Cukrák a Temelín, za dobré viditelnosti také Mile-
šovka, Říp, Ještěd a Boubín. (pš)

Také jste si mysleli, že se do lesa
chodí sbírat houby, a nebo jen tak na
procházku? Tak to je omyl, skupinka
mladých mužů ze Řevnic - tým AS In-
coming Řevnice - tam chodí hrát air-
soft, sport podobný paintballu. Po-
užívají vybavení Armády ČR a vše,
co k tomu patří. Jejich vybavení je
kvalitní a vždy perfektně upravené.
Každý rok pořádají akci jménem
Mortal Hike. Trénují, aby mohli zase
nastoupit v plné síle do brdských le-

sů, které jsou nejen prostorné, ale
poskytují jim i dobré podmínky. Není
místo v brdských lesích, které by tito
mladíci neprozkoumali. Stejně jako
není chvíle, aby nevyužili toho jít si
zastřílet a zaběhat po lese. Airsoft
pro ně není jen hrou, ale i životním
stylem, cílem vypracovat se a něčeho
dosáhnout. Bez zbraně a odvahy by
to nebyli oni. Naše webové stránky:
www.asincoming.estranky.cz. 

Petr SLAVÍK, Řevnice

Naše obec se přihlásila k projektu
»Podpora zvýšení zpětného odběru
vyřazených elektrozařízení od spot-
řebitelů v obcích do 1000 obyvatel
na území Středočeského kraje«.
Projekt spočívá  ve výběru vyřaze-
ných elektrospotřebičů tzv. mobilním
sběrem nebo přistavením kontejneru
na určené místo na dobu 2-3 měsíce
s bezplatným průběžným vyvážením.
I když máme po nebezpečném odpa-
du, jistě se od té doby leccos rozbilo
nebo přestalo plnit svoji funkci.
Kontejner do naší obce by měl být
přistaven  předposlední týden v srp-
nu a bude umístěn u Jednoty. Jakmi-
le jej dovezou, budu informovat pro-
střednictvím místního rozhlasu.
Nechte si tedy tato zařízení zatím do-

ma a vyčkejte na kontejner - děkuji.
V nejbližší době bude proveden zku-
šební vrt studny na pozemku budou-
cího Sportovního areálu a započato
s výstavbou elektropřípojky a plyno-
vé přípojky. Byl nasmlouván nový
projektant na doplnění projektu
chodníku. Prověřením požadavků  a
výhrad odboru dopravy k dokumen-
taci bylo zjištěno, že jsou oprávněné
a v souladu s novým stavebním záko-
nem, kterému se původní projektant
nechtěl podvolit. Proto s ním byla
ukončena spolupráce. Dle nové sm-
louvy  by měl být projekt předložen
odboru dopravy 23.7. Tak snad se to
tentokrát podaří! Hezké léto 

Lubomír SCHNEIDER,
starosta Zadní Třebaně

Právě tato nadace v Karlštejně pořá-
dala benefiční turnaj nazvaný Golf
pro Leontinku, který má pomoci zra-

kově postiženým dětem. Nejprve se
konala tisková konference s ředitel-
kou nadace a viceprezidentem golfo-
vé asociace nevidomých Neilem
Baxterem, který do Čech přijel s
manželkou Clarou poprvé v životě. 
„Už jsem hrál golf v Americe, Ka-
nadě, Japonsku, HongKongu, tady
jsem prvně, ale je tu krásně,“ řekl
Baxter. Clara je současně jeho asi-
stentkou na hřišti. „Popisuje mi hřiš-
tě. Velice mi pomáhá, tím pádem je
to vlastně týmová hra. Když nám to
jde, je to moje zásluha, když se ne-

daří, je to její chyba,“ tvrdil sedmde-
sátiletý Angličan. S manželkou jsou
sehraná dvojka, oba se neustále us-
mívali. Pak zamířili na první jamku,
a Neil bez zaváhání odpálil míček.
Jak vlastně golf slepci hrají? Za po-
moci přátel, kteří jim asistují při po-
hybu mezi jamkami a při úderech
někdy pomáhají zvukovou signaliza-
cí. „Je to těžké. Nejhorší je poslední
část u jamky. Úsek si několikrát pro-
jdu,“ uvedl Baxter. Na hřišti pak je-
ho výkon odměňovali hráči potles-
kem. Pavla ŠVÉDOVÁ

SIEGL V LETECH. Horst Siegl (v horní řadě čtvrtý zleva) na tréninku s letovskými dorostenci.              Foto ARCHIV

Tým AS Incoming Řevnice. Foto ARCHIV

Bez zbraně by to nebyli oni...

Kontejnery přistaví v srpnu

Hvězdy hrály golf s nevidomými
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
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Na Ostrově se po letech hrál turnaj
KLÁNÍ DRUŽSTEV MALÉ KOPANÉ VYHRÁL VÝBĚR VÁCLAVA LOJÍNA. DALŠÍ TURNAJ SE KONÁ VE SVINAŘÍCH

Zadní Třebaň - Po pěti letech se na Ostrově v
Zadní Třebani konal turnaj v malé kopané. Je-
ho vítězem se stal Výběr Václava Lojína.
Předem bylo rozhodnuto, že se turnaj nebude ko-
nat v takovém rozsahu (32 mužstev) jako v minu-
losti a účast bude podstatně skromnější. Klání se

zúčastnilo deset týmů, které se rozdělily do dvou
pětičlenných skupin. Z nich pak postupovaly do
semifinále první dva týmy. K podstatné změně
došlo ve velikosti hrací plochy. Mužstva proti so-
bě hrála vždy na šířku poloviny fotbalového hřiš-
tě. To s sebou přineslo jednu komplikaci: míč čas-
to končil ve strouze. Organizátoři na to ovšem byli
připraveni a ani jeden balon po Berounce neupla-

val.  Vítězství si zaslouženě odvezl Výběr Václava
Lojína (mj. bývalého hráče Litně a OZT), který ve
finále porazil 2:0 pravidelného účastníka turnaje,
tým nesoucí název Bukač. Bronz získalo mužstvo
MM'S složené ze sportovních novinářů a hráčů
pořádajícího OZT.
Další turnaj v malé kopané se koná 28. července
od 8.30 ve Svinařích. Jiří PETŘÍŠ

Řevnice - Řevnický první tým
skončil v A skupině I. A třídy fot-
balové krajské soutěže přesně ve
středu tabulky – osmý. Na hřišti za
vodou tak vládne spokojenost. 
Po odehrání několika jarních zápasů
(zejména po prohraných utkáních se
Zápy a Rakovníkem) to vypadalo na
boj o záchranu. Pak to ale odnesly
Měchenice (5:0) a po výhře ve
Hvězdnici se borcům ze Řevnic dý-
chalo lépe. Pak přišel sice výprask v
Novém Kníně (1:6), ale vzhledem k
tomu, že výsledky ostatních mužstev
Řevnickým nahrávaly, bylo již tři
kola před koncem víceméně jasné, že
pád níž nehrozí. Z mužstva nikdo
odchod nehlásí, naopak se uvažuje o
posílení dalšími třemi hráči.
Nejlepším střelcem týmu byl Jůna s

16 brankami, následují Bezpalec
(13), J. Chaloupka (8) a Socha (7)
Statistika: 8. místo, 39 bodů,  skóre
48:61, 12 výher, 3 remizy, 15 porá-
žek. Soutěž vyhrál Hořín. 
Řevnická záloha hrající nejnižší,
čtvrtou třídu, dosáhla na 9. místo v
jedenáctičlenné tabulce. Jaro se jí vy-
dařilo o něco lépe než podzim, přesto
je celkové umístění zklamáním. Na
jaře sice řevničtí borci dokázali nasá-
zet Kazínu šest branek, ale stejný po-
čet dostat od Čísovic. To jen doku-
mentuje nevyrovnanost ve výkonech.
Statistika: 9. místo, 21 bodů, skore
44:56, 7 vítězství a 13 porážek. Sou-
těž vyhrály Lety B. Nejlepším střel-
cem Řevnic byl Pitauer (10), následu-
je Sládek (8), šestkrát se trefil Skle-
nář. Jiří PETŘÍŠ

Žákovské celky změřily
síly, zvítězil tým Hostomic
Osov – Družstva SK Hostomic, Durisolu
Všeradice, Spartaku TOS Žebrák a Sk Osov se
utkala na konci června v žákovském turnaji na
osovském hřišti.
V prvním zápasu se utkaly celky Durisol Všeradi-
ce a SK Osov. Zvítězili žáci Osova 8:3 a postou-
pili tak do finále. Druhý zápas sehrála družstva
Hostomic a Žebráku. Hostomice zvítězily 4:1.
V boji o třetí až čtvrté místo porazil Spartak TOS
Žebrák Durisol Všeradice 11:6. Vítězem finálové-
ho utkání a tím i celého turnaje se stal tým SK
Hostomice. Pro osovské žáky, kteří skončili druzí,
to bylo poslední utkání. Všichni účastníci obdrže-
li poháry. (pek)

Lety - Od 10. do 12. srpna se bude
v Letech konat 2. ročník meziná-
rodního kynologického závodu.
Pořádá jej základní kynologická
organizace Lety. 
Závod se uskuteční na hřišti letov-
ského fotbalového klubu. Na pátek
je naplánován oficiální trénink zá-
vodníků; samotné soutěže v jednotli-
vých disciplínách budou hlavním
programem soboty a neděle. V nedě-
li čeká diváky po ukončení soutěží
doprovodný program s ukázkami
různých aktivit se psy. Oficiální vy-
hlášení těch nejlepších se uskuteční

po 16. hodině. Tak jako v loňském
roce, bude určitě i letos k vidění
mnoho výborných výkonů. Zájemci
si budou moci koupit kynologické
pomůcky, suvenýry a krmivo pro
psy. Zajištěno bude samozřejmě také
občerstvení. 
Díky sponzorům a partnerům, kteří
podpořili závod, obdrží nejlepší ze
závodníků nejen trofeje a poháry, ale
také věcné ceny. Nejcennější trofejí
pro vítěze závodu bude originální
křišťálová váza, ale i další ceny jsou
hodnotné a zajímavé. 

Alena VANŽUROVÁ

V Letech budou závodit psi
MEZINÁRODNÍ ZÁVODY SE KONAJÍ NA ZAČÁTKU SRPNA

PSI BUDOU NEJEN SKÁKAT. Mnoho nejrůznějších dovedností budou před-
vádět psi na mezinárodních závodech v Letech. Foto ARCHIV
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Řevnicím patří střed tabulky
JAK SI VEDLI FOTBALISTÉ SK V PRÁVĚ SKONČENÉ SEZONĚ

Aerobik se v řevnickém
Sokole cvičí  i o prázdninách
Řevnice – Čtvrteční cvičení posilovacího aero-
biku v Sokole Řevnice se koná i o prázdninách.
„Prázdniny sice jsou, ale ty se radosti z pohybu a
touhy pro fit těle netýkají. Právě naopak,“ řekla
cvičitelka Michaela Šmerglová. „Těším se i na
holky, které v okolí tráví volno, že si přijdou k
nám protáhnou tělo a trochu se pobavit. Co na
tom, že jindy cvičí třeba jinde nebo vůbec ne,“
dodala cvičitelka. Hodiny posilovacího aerobiku s
nářadím se v sokolovně Řevnice konají každý
čtvrtek od 20.00. hodin. (kh)

TURNAJ NA OSTROVĚ. Po pěti letech se opět zkraje července na zadnotřebaňském Ostrově uskutečnil
turnaj v malé kopané. Foto Lucie PALIČKOVÁ


