
Školka stále čeká na otevření
NIČIVÉ ZÁPLAVY DEVASTOVALY POBEROUNÍ PRÁVĚ PŘED PĚTI LETY

Náraz lokomotivy mladého
Ukrajince doslova roztrhal
Dobřichovice - Střet s vlakem na trati mezi Vše-
nory a Dobřichovicemi nepřežil pětadvacetiletý
Ukrajinec v noci z 1. na 2. srpna. 
Co mladík pohledával na kolejích, stále ještě není
jasné. Po nárazu lokomotivy byl ihned mrtev, jeho
tělo však nezůstalo na jednom místě. Proto byli
hasiči ve dvě hodiny v noci požádáni o nasvětlení
místa události. Zásahu ze zúčastnil profesionální
záchranářský sbor z Řevnic a HZS Českých drah z
Prahy Vršovic. (vš) 

Andrea Kudrnová z Dobřichovic
»asistovala« u dvou krádeží
Dobřichovice – Hned u dvou krádeží »asistova-
la« v uplynulých dnech organizátorka kultur-
ního dění v Dobřichovicích Andrea Kudrnová.
Na konci července, den před její svatbou jí vy-
kradli zloději dům, uplynulý pátek se jen o vlá-
sek minula s darebákem, který se vloupal na
dobřichovický městský úřad.
„V pátek 10. srpna večer jsem se zastavila na
městském úřadu, abych poslala z počítače pár fo-
tek,“ popisuje neobvyklý zážitek Kudrnová. V
prvním patře jí zarazily prokopnuté dveře kance-
láře. „A sakra! řekla jsem si, vyběhla ven a volala
policii,“ pokračuje v líčení s tím, že zloděj se na
úřad okénkem pánského WC vloupal doslova pár
minut před jejích příchodem. „Ve dveřích se při
odchodu srazil s naším městským policistou Pav-
lem Šárkou. Ten  přivolal řevnické policisty a spo-
lečně lumpa chytili. Asi pětatřicetiletý muž, jenž
žije dva roky v dobřichovickém podnájmu, odnesl
z rychty fotoaparát, klíče a poničil nábytek. Vyšet-
řován je na svobodě. (Viz strana 7) (mif)

Poberouní – Letovská školka a lávka v Srbsku.
Dva nejvýraznější symboly katastrofy, kterou
za sebou před pěti lety v Poberouní zanechaly
ničivé povodně. Zatímco lávka, kterou voda str-
hla 13. srpna 2002, už je dávno v provozu, letov-
ské děti na novou mateřinku stále ještě čekají.
Ta stará musela být po záplavách zbourána.
Od obrovských povodní, které zpustošily nemalou
část republiky, uplynulo právě pět let. Velká voda
poničila i všechny obce našeho kraje, jež leží na

březích Berounky. Škody šly v součtu do stamilio-
nů. K těm nejviditelnějším patřila stržená lávka v
Srbsku – obraz jejího torza se dostal i na plakát be-
nefičního Koncertu na mostě, který se bezprost-
ředně po povodních konal v Letech a jehož výtě-
žek byl určen právě poničeným  obcím.
„Lávku v Srbsku voda smetla 13. 8. 2002 v 16.20.
Volali nám Tetíňáci, kteří se na to dívali z druhého
břehu Berounky,“ vzpomíná zdejší zastupitelka
Svatava Biskupová. Už druhý den odcházely z
obecního úřadu dopisy s prosbami o pomoc na mi-
nisterstva, úřady i různé podniky. „Během neuvě-
řitelných dvou dnů přijel pán z ostravské Nové hu-
ti; v říjnu už nám tato firma stavěla novou lávku.
Stála 20 milionů a otevřel nám ji 26. dubna 2003
pan president – byl to první po povodni opravený
most v celém Česku,“ dodává Biskupová.
Školka v Letech se tak šťastným příběhem pochlu-
bit nemůže. Po velké vodě byla v takovém stavu,
že musela být v říjnu 2002 stržena. V provozu není
dodnes. „Chyběly peníze, samozřejmě,“ tvrdí sta-
rosta Letů Jiří Hudeček. „Dvaadvacet milionů, na
které školka vyjde, se dávalo dohromady těžce.
Zvlášť, když někteří – jako třeba Červený kříž –
pomoc slibovali, ale nepomohli.“
Budova mateřinky, do které se nyní vejde čtyřicet
namísto původních dvaceti dětí, už stojí. Slavnost-
ně otevřena má  být 1. 1. 2008. Poprvé si ji ovšem
budou moci zájemci prohlédnout už 28. září 2007
– během III. Koncertu na mostě, který právě má
být jakousi vzpomínkou na povodně v roce 2002.
Vystoupí na něm kapely Hradišťan, Žlutý pes s
Ondřejem Hejmou, Orkus, Kapičky, Třehusk, No-
tičky a další. Miloslav FRÝDL

14. srpna 2007 - 16 (449) 6 Kč

V Lesním divadle zahraje
Divokej Bill i Gipsy.cz
Řevnice - Vyhlášený rockový festival Řev Řev-
nice se uskuteční v sobotu 25. srpna v místním
Lesním divadle. 
Program začíná ve 13 hodin vystoupením kapely
Michael’s Uncle. Během odpoledne zahrají na-
příklad Radim Hladík & Blue Effect, Bára Ze-
manová, United Flavour, Skyline či Tleskač. K
největším tahákům patří kapely Gipsy.cz, Divokej
Bill či slovenská skupina Horkýže Slíže. Vstupen-
ky stojí 300 korun. (lup)

Rakušany, s nimiž se zřítil
autobus, ošetřovali Řevničtí
Řevnice, Rožmberk nad Vltavou - U velké ne-
hody rakouského autobusu u jihočeského
Rožmberka zasahovala 3. srpna řevnická zá-
chranka. Ta má pobočku také ve Frymburku. 
Autobus s rakouskými turisty spadl ze silnice asi 4
kilometry před Rožmberkem, když řidič autobusu
uhýbal ke krajnici kvůli předjíždějícímu vozidlu.
Autobus sjel po kluzké trávě ze stráně a otočil se
na střechu. Z 34 cestujících lidí bylo zraněno 23, z
toho pět těžce. Nejtěžším zraněním byla zlomeni-
na pánve, ostatní pasažéři měli otřes mozku, zlo-
mené končetiny nebo zhmožděný hrudník. Jedna
žena musela být odvezena do nemocnice vrtulní-
kem. (lup)

DIXIELAND V ŘEVNICÍCH. Přehlídka dixielandových kapel se uplynulou sobotu konala v Řevnicích. I
přes nepřízeň počasí přilákala několik stovek diváků. Foto NN M. FRÝDL

Marie Rottrová bude mít
koncert na Karlštejně

»Šéf« festivalu?

Jan Rosák
(viz strana 4)

Velký koncert známé zpěvačky Marie Rottrové
(na snímku s hercem Josefem Vinklářem) zažije v
pondělí 3. září hrad Karlštejn. »Lady soul« na
nádvoří uvede svoje největší hity.  Foto ARCHIV
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Mníšek pod Brdy – Obrovský zá-
jem diváků na sebe strhnul festival
Flamenco 2007, který se konal v
Mníšku pod Brdy.
Je sobota 4. srpna, šest hodin večer.
Nádvoří zámku v Mníšku pod Brdy
se mění v taneční parket, rozeznívají
se první tóny. Už v tuto chvíli je jas-
né, že v pořadí třetí ročník meziná-
rodního festivalu Flamenco 2007 bu-
de mimořádný.
Od samého počátku jej provázel ob-
rovský zájem veřejnosti. Jak by také
ne. Do Čech přijeli umělci ze Špa-
nělska, tanečníci, tanečnice a hudeb-
níci ze Sevilly. Španělsko, jak se s
oblibou říká kolébka flamenca, pro-
stě nezklamalo. Juan Polvillo, jeden
z nejlepších flamencových tanečníků
ve Španělsku i na světě, doslova zve-
dal lidi ze židlí. Jeho tanec měl sílu i
energii, byl však zároveň elegantní a
plný humoru. Večerní program Po-
doby lásky přinesl nezapomenutelný
taneční i hudební zážitek a kromě
Juana Polvilla se o něj zasloužila ta-
ké tanečnice LaChiri ze španělské
Sevilly. 

Tři zajímavé výstavy
V současné době si v mníšeckém
zámku můžete prohlédnout hned tři
zajímavé výstavy. V zámecké galerii

najdete prodejní výstavu grafických
listů a lístků Vladimíra Šavela jun. z
Teplic. Prohlédnout si můžete zají-
mavá zákoutí Prahy, květiny, motýly,
vína ale také akty. Vzpomínkou na

nedávné ohnivé flamenco je také
prodejní výstava fotografa Petra Ka-
dlece. Barevné i černobílé fotografie
tanečníků a tanečnic najdete v Letní
pokladně a v zámecké restauraci. V

Salla tereně najdete výstavu spisova-
telky Marie Wagnerové – Černé,
která se proslavila knihami o Kájovi
Maříkovi, jež psala pod pseudony-
mem Felix Háj.  Jana DIGRINOVÁ

Otevřený dopis určený poslanci Janu Schwip-
pelovi, který je doma v Zadní Třebani, poslal
redakci Našich novin jiný Zadnotřebaňan Mi-
loš Eliášek. Jeho příspěvek otiskujeme v plném
znění. (NN)

Nedávno jsem se v televizi díval, jak pan poslanec
Schwippel prohlásil, že nepodpoří vládní reformu.
Dal jsem Vám svůj hlas, protože jsem myslel, že

jako náš občan se budete zajímat o dění v naší
obci. To byl tedy můj omyl. 
Vážený pane poslanče, doporučoval bych Vám,
abyste na chvíli opustil svoji poslaneckou židli a
přišel si poslechnout názor
našich občanů při nákupu
výrobků z Vaší pekárny.
Vaše rohlíky, to je prostě
unikát. Na vrchu pečené,
vespod vařené. Nikde ani
zrnko soli. Tu snad Vaši pekaři vysypali do Be-
rounky jako J. Werich v pohádce Sůl nad zlato. Vě-
řím, že se nad tímto stavem ve Vaší pekárně za-
myslíte a že Vaše rohlíky budou zase tak dobré ja-
ko bývaly kdysi.
Nejste bohužel sám, na co si občané stěžují. Firma
Johan ze Zdic dodává dvakrát týdně do naší pro-

dejny chleba, který býval vždy vynikající. Bohužel,
teď se kvalita chleba podstatně zhoršila.
Věřím, že s mým názorem na tyto dvě kauzy sou-
hlasí hodně občanů. Vím, že mě tento článek bude

stát dost peněz. Žádám re-
dakci, aby mi poslala vyú-
čtování za otištění v NN.

Miloš ELIÁŠEK, 
Zadní Třebaň

Dodatek redakce: Za otištění názorových ma-
teriálů se v Našich novinách, narozdíl od inze-
rátů komerčního či osobního charakteru, ne-
platí. Účet tedy M. Eliáškovi posílal nebudeme.
Stejně jako jej od nás nedostane poslanec J.
Schwippel, rozhodne-li se na čtenářovu kritiku
reagovat. (NN)

Ohnivé flamenco roztančilo nádvoří
ŠPANĚL JUAN POLVILLO DOSLOVA ZVEDAL DIVÁKY ZE ŽIDLÍ, JEHO TANEC BYL ELEGANTNÍ I PLNÝ HUMORU

ŠPANĚLÉ V ZÁMKU. Španělští muzikanti i tanečníci předvedli na nádvoří
mníšeckého zámku temperamentní flamenco.          Foto Jana DIGRINOVÁ

Drobné organizační i programové změny čeka-
jí od září na děti v zadnotřebaňské mateřské
škole. 
I když do důchodu odchází vedoucí školky Alena
Frydrichová, prozatím nás neopouští. Tato změna
umožňuje překrýt úvazky dosavadních pracovnic
tak, aby se mohly dopoledne, v době největší náv-
štěvnosti školky, utvořit dvě skupiny, které by pra-
covaly nezávisle na sobě. Umožní to lepší indivi-
duální práci s dětmi, které se chystají do školy, ale
i s těmi, kdo mají nějaké problémy, např. řečové,
pohybové, sociální apod. Skupiny nemusejí být
neměnné, aby neutrpěla nesporná výhoda věkově
smíšené třídy. Mohou se přeskupit vždy podle
účelu, za jakým je vytvoříme. 
Programová změna vyplyne z toho, že našemu za-
řízení věnoval poslanec Jan Schwippel zatemnění
multimediální učebny, která tak může sloužit jako
kino. Didaktické hry i pohádky si nyní mohou užít
všechny děti ze skupiny (celá třída MŠ se tam
však dosud nevešla) a naučit se podle názoru na
promítací stěně ovládat počítače. Předškoláci je
pak budou využívat k přípravě na školu. 
V přípravném srpnovém týdnu doškolíme učitel-
ky mateřské školy v ovládání projekční techniky a

dohodneme podrobnosti práce skupin. A pak už se
rozeběhne každodenní činnost, která má přinést
více poučení i potěšení našim nejmenším. 

Božena MUSILOVÁ, 
ředitelka ZŠ a MŠ Zadní Třebaň

Jméno pro čerta už 
navrhlo více než sto lidí

Mníšek pod Brdy – Před třemi týdny správa zám-
ku v Mníšku pod Brdy vyhlásila soutěž Vymyslete
jméno čerta. Loutku pekelníka, jež je spojena s
pověstí o zdejším zámku, Mníšeckým věnovala
Dagmar Renertová z Řevnic. 
„O soutěž je veliký zájem, lidé nehlasují pouze na
místě, jména nám chodí e-mailem i klasicky poš-
tou. K dnešnímu dni máme odhadem sto návrhů
jmen,“ říká vedoucí návštěvního provozu Miloš
Dempír. Vítěz soutěže získá večeři zdarma v zá-
mecké restauraci U Saturnina a možnost strávit
noc na mníšeckém zámku. Loutka čerta, dobráka,
se stala ústředním motivem billboardu, který mo-
hou lidé vidět na Karlštejně a na dálnici R4 smě-
rem do Prahy. (jdi)

NÁZOR ČTENÁŘE
Napište, jak to vidíte vy!

Vedoucí školky odchází do důchodu
DĚTI ZE ZADNOTŘEBAŇSKÉ MATEŘINKY ČEKÁ MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA

Na rodinnou párty
dorazí i Pavel Šporcl
Mníšek pod Brdy - Diastopden. To
je název velké párty, jež vás bude
učit, jak žít zdravě. Koná se 25. 8.
na zámku v Mníšku pod Brdy.
K setkání zve houslový virtuos Pa-
vel Šporcl - patron Svazu diabetiků
či mistryně světa v aerobiku Olga
Šípková. V areálu zámku vám bez-
platně poradí, jak zhubnout, změří
kostní hmotu či množství cukru. Na
nádvoří zahrají dixielandové skupi-
ny, na Skalce bude znít folk a count-
ry. Pro děti jsou připravena divadel-
ní představení a mohou si také vy-
zkoušet, jak se dává první pomoc. V
barokním areálu Skalky si zacvičíte
na fitballech a zasportujete na umělé
horolezecké stěně, na provazové špl-
hací síti či kruhové trampolíně. Ve
12.00 začíná soutěžní hra o ceny, jež
vás dovede ze zámku na Skalku. Při-
pravena je bezplatná doprava mezi
zámkem a Skalkou. (jdi)

Pane poslanče, přijďte si poslechnout názor občanů!
M. ELIÁŠEK PÍŠE J. SCHWIPPELOVI: MYSLEL JSEM, ŽE SE BUDETE ZAJÍMAT O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI. TO BYL MŮJ OMYL...
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Poberouní -  Už přes tři desítky
jmen bylo navrženo na letošní ce-
nu Našich novin – Cenu Arnošta
Tučka. Ta je určena lidem, kteří se
nezištně snaží o povznesení pobe-
rounského či podbrdského regio-
nu – vedou kroužky, organizují
akce, pomáhají jiným atd. Oceně-
ní letošní laureát převezme z ru-
kou hejtmana Petra Bendla 28. zá-
ří v Letech.
Na Cenu Našich novin může být na-
vržen kdokoliv, kdo se bez nároku na

odměnu snaží, aby se v našem kraji
žilo lépe. Nominaci sestavuje re-
dakční rada nezávislého poberoun-
ského občasníku i Akademie oceně-
ných, tj. sbor těch, kteří již Cenu NN
získali v minulosti. Návrhy ale může
posílat i kdokoliv ze čtenářů Našich
novin. Vítěz Ceny NN – Ceny Ar-

nošta Tučka bude vyhlášen během
velkého Koncertu na mostě, který se
uskuteční 28. 9. v Letech. Kromě
plakety, kterou mu předá středočes-
ký hejtman Petr Bendl, a věcných
darů získá i 18 stokorun – za každý
rok existence Našich novin jednu.
Letos poprvé dostane také speciální

peněžní prémii od firmy K+V Elekt-
ro, která se rozhodla na oceňování li-
dí pracujících pro náš kraj podílet.
Firma částkou 2.000 Kč ocení i vylo-
sovaného autora některého ze čte-
nářských návrhů. Své tipy můžete
posílat na adresu redakce Naše novi-
ny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Tře-
baň, email: frydl@dobnet.cz.

Miloslav FRÝDL

Kdo byl zatím navržen čtenáři Našich novin
Miloš Eliášek ze Zadní Třebaně navrhuje Annu KASOVOU ze Zadní
Třebaně - za vedení zahrádkářské organizace a organizování různých akcí,
například výstav, zájezdů či setkání důchodců
Petra Humlová ze Zadní Třebaně navrhuje
Lucii PALIČKOVOU a Helenu PELIKÁNOVOU ze Zadní Třebaně - za
založení mateřského centra Broučci. Pořádají dětská odpoledne, burzu oble-
čení, charitativní sbírky, pomáhají při pořádání kulturních akcí
Petra HOLÉHO z Řevnic - za vedení oddílu národní házené v Řevnicích
Zuzanu VESELOU z Řevnic za vedení přípravky házené v Řevnicích
Janu ČERVENOU z Řevnic - za pomoc při kulturních akcích
Miroslava BŘÍŽĎALU ze Zadní Třebaně - za obětavou práci pro Ostro-
van Zadní Třebaň
Pavlu PETROVOU z Litně - za vedení přípravky Malé Notičky
Jana MARTÍNKA ze Zadní Třebaně - za pomoc při pořádání kulturních
akcí (mif)

Kdo je navržen 
na letošní Cenu NN

redakční radou
Miroslav BŘÍŽĎALA ze Zadní
Třebaně - za mnohaletou práci s

dětmi ve sportovních klubech
Jana ČERVENÁ z Řevnic - za

pomoc při organizování kulturních
a společenských akcí 

Vladimíra HEJMOVÁ z Řevnic -
za nasazení, s jakým pomáhá posti-

ženým ve sdružení Náruč 
Petr HOLÝ z Řevnic - za dlouho-
leté vedení oddílů národní házené v
Řevnicích, za snahu zachránit tento

sport i pro budoucí generace 
Miloš CHROUST z Řevnic - za

mnohaletou muzikantskou činnost,
za pomoc při pořádání kulturních

akcí v regionu 
Jana KLIMTOVÁ z Řevnic - za
dlouholeté vedení řevnické ZUŠ,
za zásadní vliv na uměleckou a

estetickou výchovu mnoha genera-
cí mladých lidí

Karel KRÁL z Dobřichovic - za
dlouholetou obětavou práci pro

Lesní divadlo v Řevnicích 
Marcela a Ivan LÁTALOVI z

Černošic – za dlouholeté vedení
souboru Pramínek, za snahu o
záchranu kulturních dědictví 

Vladimír ROZTOČIL ze Svinař
- za snahu o kulturní povznesení

obce i podbrdského regionu
Alena ŘÍHOVÁ a Petr ŘÍHA z

Dobřichovic - za dlouholetou obě-
tavou práci pro Lesní divadlo v

Řevnicích (mif)

Nominace členů
Akademie oceněných

Své návrhy na letošní Cenu
Našich novin poslali i členové tzv.
Akademie oceněných, tj. ti, kteří
Cenu NN obdrželi v minulosti. 

Michaela Šmerglová navrhuje:
Lenku SNOPKOVOU z Hlásné

Třebaně - za práci s dětmi a
pomoc při pořádání kulturních akcí

v Hlásné Třebani
Manžele ŘÍHOVI z Dobřichovic

- za šíření divadelní kultury i
pomoc při akcích Divadelního

spolku Řevnice
Vnislava KONVALINKU z

Hlásné Třebaně - za mimostaro-
stenské kulturní a společenské akti-
vity, vstřícnost k netradičním pod-

nikům a rozdávání veselé mysli
Iva TAMCHYNU z Řevnic - za
divadelní a herecké aktivity, za

práci s dětmi a nezištnou pomoc
při dalších společenských počinech

Josef Kozák navrhuje:
Petra ŘÍHU z Dobřichovic

Alenu ŘÍHOVOU z Dobřichovic
Lucii PALIČKOVOU ze Zadní

Třebaně
Jana DIGRINOVOU z Mníšku

Lenka Kolářová navrhuje
Jana MARTÍNKA ze Zadní

Třebaně

Ilona Gartová navrhuje
Vnislava KONVALINKU z

Hlásné Třebaně - za povznesení
kulturního života Hlásné Třebaně

Pavla KOTÍKA z Hlásné
Třebaně - za podíl na organizování

kulturních akcí (mif)

Na Cenu NN je navrženo třicet lidí
DALŠÍ TIPY STÁLE JEŠTĚ MÁTE MOŽNOST POSÍLAT. VYLOSOVANÝ AUTOR NÁVRHU DOSTANE 2.000 KČ

Na Cenu Našich novin 2007 byli navrženi i Hlásnotřebaňané Pavel Kotík
(první zleva) a Vnislav Konvalinka (první zprava). Foto ARCHIV

ÚSMĚVNÉ LÉTO. První snímky poslali čtenáři Našich novin do fotografické soutěže nazvané Úsměvné léto. První se jmenuje Spokojené kachničky na
Sázavě a jeho autorkou je Eva Poustecká ze Zadní Třebaně. Plovoucí křeslo na zadnotřebaňském Ostrově vyfotografoval místní obyvatel Jan Palička.
Snímky pořízené v létě, na nichž je zachycen nějaký úsměvný motiv či situace, posílejte do 7. září na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, frydl@dobnet.cz) . Snímek pojmenujte a opatřete zpáteční adresou . Tři nejlepší fotky vybrané speciální porotou oceníme lahví řeckého koňa-
ku metaxa, tričkem Našich novin či DVD z původního muzikálu Noc na Karlštejně, který loni i letos hráli profesionálové a amatéři, již jsou doma v pobe-
rounském kraji. Menší ceny dostanou ještě autoři tří dalších vylosovaných fotografií. (mif)

ÚSMĚVNÉ LÉTO

soutěž NN o metaxu,

triko, DVD a jiné ceny
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Divná zrzka už se těší na návštěvníky
POSLEDNÍ LETOŠNÍ PREMIÉRA ŘEVNICKÉHO OCHOTNICKÉHO SOUBORU SE KONÁ V PÁTEK 17. SRPNA

Řevnice - Lesní divadlo v Řevni-
cích se mění v čajovnu - v pátek
17. srpna od 19. hodin tu bude po-
prvé uvedena hra 5+1 divná zrzka,
jež se v tomto prostředí odehrává. 
„Čaje dáme naživo, kořalky jsou ja-
ko. A doktor Veverka si chleba vez-
me laskavě z domova. Svůj!“ je sly-
šet autorku a režisérku hry ze zákuli-
sí. „Zrzka je odpočinkové šílené pře-
stavení pro milovníky nadsázky, ale
naše šéfka z ní šediví,“ podotýká Ilo-
na Léblová, která zrzku hraje, a pů-
sobí i jako produkční.
Poslední z her, kterou pro letošní di-
vadelní sezónu nastudovali řevničtí
ochotníci, si tradičně Michaela
Šmerglová napsala sama. „Říká, že
nechce týt z výsledků noční dřiny
kolegy Jiráska, který by na ni podal
in memoriam žalobu... Míša píše jiné
hry, hlavně amatérům na tělo,“ smě-
je se Zdeňka Hanáková představitel-

ka sexy blondýny Rity – v civilu fo-
tografka a obrazová redaktorka. Os-
tatní staví kulisy a herec-technik Jiří

Vitouš s kritickými připomínkami
zajišťuje umělý déšť. „Dát lidem pří-
jemný večer a nenudit, zprostředko-

vat i poklábosení sousedům a... pro-
stě udělat  všechno, aby byli v poho-
dě a nechtěli zpátky vstupný!  A my
se mohli kus roku bavit a těšit.“ To je
podle autorky cíl snažení celé hrací
skupiny.
Představení 5+1 divná zrzka, které je
pro všechny od třinácti let výš, se
bude hrát i v sobotu 18. a neděli 19.
srpna. V neděli však už od pěti hodin
odpoledne. Reprízy hry se uskuteční
21. - 23. září.    Klára HANUŠOVÁ

POŘÁD NA ZAČÁTKU. Výstavu svých kreseb a obrazů nazvanou Pořád na
začátku připravuje hlásnotřebaňská malířka Marie Kovaříková. K vidění
bude v Městské galerii Beroun, jež sídlí v Duslově vile. Na slavnostní verni-
sáži, která se koná ve středu 22. srpna od 17.00 hodin, zahraje poberounská
hudební skupina Třehusk. Díla M. Kovaříkové budou v Berouně k vidění do
14. září, v úterý až pátek od 10 do 12 a od 12.30 do 16.00, v sobotu od 10
do 13.00 hodin. (mif) Foto ARCHIV

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

KINO ŘEVNICE
15. 8. 20.30 TAJNOSTI
17. 8. 20.30 JEDNÉ NOCI V JED-
NOM MĚSTĚ
18. 8. 16.00 AUTA
18. 8. 20.30 ROMING
22. 8. 20.30 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
24. 8. 20.30 SMRTONOSNÁ PAST 4.0
25. 8. 16.00 ARTHUR A MINIMOJOVÉ
25. 8. 20.30 OBČAN PES

KINO MÍR BEROUN
Do 19. 8. Kino Mír nehraje.
20. 8. - 28. 8. 15.30 a 18.00 (25. - 28. 8.
od 15.30) HARRY POTTER A FÉNI-
XŮV ŘÁD
25. 8. - 28. 8. 18.30 SMRTONOSNÁ
PAST 4.0

LETNÍ KINO BEROUN
13. 8. - 14. 8. 21.15 PROKLETÍ
DOMU SLUNEČNIC
15. 8. 21.15 NEZNÁMÝ SVŮDCE
16. - 17. 8. 21.00 CESTA BOJOVNÍKA
18. 8. - 20. 8. 21.00 SIMPSONOVI VE
FILMU
21. 8. - 22. 8. HOSTEL II
23. 8. 21.00 BABEL
24. 8. 20.45 VRATNÉ LAHVE
25. 8. 20.45 FANTASTICKÁ ČTYŘ-
KA A SILVER SURFER
26. 8. - 27. 8. 20.45 EDITH PIAF

KINO MNÍŠEK POD BRDY
15. 8. 20.00 DIVOČÁCI
18. 8. 20.00 300: BITVA U THERMOPYL
22. 8. 20.00 SUNSHINE
25. 8. 20.00 HUDBU SLOŽIL, SLOVA
NAPSAL

CLUB KINO ČERNOŠICE
14. 8. 20.00 GHOST RIDER 
21. 8. 20.00 ZEPTEJ SE PRACHU 

Tipy NN
* Koncert skupiny 2+1 se koná 17.
8. od 20.00 v restauraci U Benáků v
Mníšku pod Brdy. Jako host vystou-
pí klavírista Zdeněk Zdeněk.      (jdi)
*  Koncert Jaroslava Konečného a
Tomáše Najbrta se koná v kostele sv.
Martina a Prokopa v Karlíku 17. 8.
od 18.00. (lup)
* Hasofest se uskuteční 18. 8. od
15.00 u jezu v Hlásné Třebani. Při-
praveny jsou soutěže a hry pro děti,
výstava hasičské techniky, zahraje
živá hudba. (mif)
* Štědrý večer se bude slavit v
Country hospodě na Ostrově v Zadní
Třebani 18. 8. od 20 hodin.        (lup)
* Rocková přehlídka se koná 24. 8.
od 17.00 v Club kině v Černošicích.
Zahrají kapely Morčata na útěku,
Rammstein cz, Mewa, SPS, Neřesti
a Dj. Bunda. (il)
* Výstava obrazů Olgy Stárkové je
v kostelíku sv. Maří Magdalény na
Skalce nad Mníškem pod Brdy pří-
stupná do konce srpna.                (bal)
* 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)
* Letní taneční párty se uskuteční
31. 8. od 20.00 v černošickém Club
kině. Hrají Dj. Bunda a Dj. Vóďa. (il)
* Vinařské slavnosti se konají 1. 9.
na nádvoří zámku Dobřichovice. V
doprovodném programu vystoupí
cimbálovka, Kvintet Jazz revue a
Třehusk. Od 19.00 bude koncertovat
romská kapela Terne Čhave. K vidě-
ní bude také výstava snímků nafoce-
ných při povodni v roce 2002.   (mif)
* Řevnický fotosalón se v řevnické
Galerii No1 koná do 1. září.  Výsta-
va nabízí deset fotografů se vztahem
ke středním Čechám, kteří prezentu-
jí to nejlepší ze své tvorby.           (pš)
*  Výstava Oděv a textil, aneb Co si
oblékali naši předci je v berounském
Muzeu Českého krasu k vidění do
12. září.  (lei)

Presidentem festivalu vína je Jan Rosák
Mníšek pod Brdy – Po přehlídce flamenca se v Mníšku pod Brdy chystá
další festival - tentokrát Festival vína. Druhý ročník této akce dokonce
zaštítí president, Mníšečan a velký milovník tekuté révy, známý herc a
moderátor Jan Rosák.
Festival začíná za branou mníšeckého zámku v neděli 2. září od 9.00 hodin.
Letos se představí vinaři z Čech, Moravy, Rakouska, Německa a Itálie.
Návštěvníci se mohou těšit na otvírání sektu mečem, cimbálovku, řízenou
degustaci šampaňských i moravských vín. Program je připraven také v
Amfiteátru Divadélka Káji Maříka, kde si pro vás připravili mnohá příjem-
ná překvapení manželé Rosákovi. Zde bude vyhrávat dixielandová kapela
Tango band. Večer se můžete těšit Gospel Time Zuzany Stírské. (jdi)

Divadelní soubor Řevnice a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník  vás zvou na představení 

5 + 1 DIVNÁ ZRZKA
Původní hra Michaely Šmerglové (o úžasech mezi námi v 21. století).

Podvodný stařec v rouše barmana, studenti na prahu budoucnosti, manželský rozkol, drzé dítě, muž s 2hou mízou, 
vliv sportu na mozek, drsná máti, služby pošty, úděl plastického chirurga… Na pozadí podnikání, statečnosti, 

neudatelnosti se… srandiček ze všeho!

SRPEN - 17. a 18. 8. od 19.00 hodin a 19. 8. od 17.00 hodin 
ZÁŘÍ -   21. a 22. 9. od 19.00 hodin a 23. 9. od 17.00 hodin

Mariánská pouť nabídne bohatý program
Černošice - Slavná Mariánská pouť se bude v Černošicích u kostela ko-
nat v sobotu 18. a v neděli 19. srpna. 
Pro návštěvníky jsou připraveny pouťové atrakce, šermíři, nešpory, výstava
v kostele či divadlo. Na podiu před kostelem se vystřídají kapely Nová
Sekce – bluegrass, Nice Trouble – country, Třehusk – písně staré Prahy,
Kapičky - country, Berušky – folk, rock’n’roll, Ponožky pana Semtamťuka a
Timudej. Diváci se mohou těšit i na soubory Chorus Angelus, Pramínek či
Nevers. V sobotu 18. 8. se budou od 11.00  hrát pro děti Veselé pohádky z
rukávu. Dalším lákadlem bude zajisté večerní představení Draceana  v podá-
ní divadelní skupiny Circus Sacra. Pavel BLAŽENÍN



Vižina  - Již dva roky radní i obyvatelé obce
Vižina pracují na rekonstrukci místního
sportovního areálu. 
Dne 21. července bylo slavnostně otevřeno
víceúčelové hřiště pro kolektivní míčové hry.
Ve  14 hodin se sešlo téměř 200 občanů 
z Vižiny i blízkého okolí, zastupitelé obce 
a osobnosti českého sportu. Slavnostního
otevření se zúčastnil i reprezentační hokejista
a brankář HC Plzeň Roman Málek, mistr světa
v hokeji Jiří Fischer a místopředseda
finančního výboru Středočeského kraje Jan

Skopeček.
V úvodu se slova ujal starosta obce Vižina
Václav Císař, který přítomné přivítal 
a poděkoval za spolupráci při výstavbě
víceúčelového hřiště.
"Dosud si stavba vyžádala více než 900 tisíc
korun. Tato částka byla hrazena nejen z obec-
ního rozpočtu, ale také z dotace Programu
obnovy venkova  Středočeského kraje," uvedl
starosta Václav Císař s tím, že velkou finanční
částku ušetřili díky brigádám i místní oby-
vatelé.
Poté se ujaly nůžek výše jmenované osobnos-
ti a společně přestřihly slavnostní pásku 
k otevření hřiště. 
Následoval turnaj v nohejbale, kterého se
zúčastnilo deset tříčlenných mužstev. V jed-
nom týmu si zahrál i místní hostinský Pavel
Průcha s oběma slavnými hokejisty. 
"Byla to pro mě čest setkat se s nimi a ještě 
si s nimi zahrát nohejbal" řekl Pavel Průcha.
Vítězným mužstvem se stala trojice domácích
v sestavě Pavel Fiala, František Procházka 
a Kamil Hrzal.
Víceúčelové hřiště je k dispozici nejen míst-
ním občanům, ale i přespolním. Zájemci si
zde mohou zahrát malou kopanou, nohejbal, 
volejbal nebo tenis. V zimě se plocha změní 
v ledové kluziště. 
Hřiště je možné využívat po dohodě se
správcem. Výše pronájmu hřiště se určuje dle
druhu sportu.                        Jana FIALOVÁ

Umělá tráva dokončena
PÁSKU NA HŘIŠTI PŘESTŘIHLY VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Vìtšinu údr�bových prací

provádí obec svépomocí
Lážovice - Pod správu místního obecního
úřadu patří i obec Nové Dvory, ve které
proběhly úpravy obecní studny a kapličky.
"Kaplička v obci Nové Dvory byla v dezolát-
ním stavu. Měla zvlhlé a podmáčené vnitřní
prostory," popsal stav kulturní památky
starosta a dodal, že odhad firmy, která byla
požádána o rozpočet, činil patnáct tisíc korun.
"Z finančních důvodů byly údržbové práce na
kapličce provedeny brigádně za jedno
odpoledne a v hodnotě dvou tisíc korun.
Postupně bude Obecní úřad Lážovice
pokračovat v rekonstrukci. Zatím však není
dostatek finančních prostředků," zhodnotil
situaci Jiří Budil.
Další akcí v obci Nové Dvory je oprava obec-
ní studny. "Když došla chatařům voda, museli
pro ni k sousedům," řekl Budil. I na základě
stížnosti obyvatel Nových Dvorů se OÚ
Lážovice rozhodl obecní studnu obnovit.
"Oprava studny si vyžádala nové vrchní
betonové poklopy. Nakoupeno bylo pouze
vedení do studny a sací košík. Pumpu věnoval
občan Lážovic. Tyto úpravy i zpřístupnění
cesty ke studni byly provedeny svépomocí,"
vyjádřil se starosta. 
Obecní úřad Lážovice bude ještě muset
dořešit přístup ke studni. V minulém období
byl pozemek, na kterém se studna nachází
,prodán bez věcného břemene přístupu.
Probíhají i dokončovací práce na kapličce 
v obci Lážovice. "V současné době hledáme
společné řešení s památkáři, kteří doporučují
materiály neodpovídající rozpočtu. Kaplička
měla být dokončena do konce července
letošního roku. Dokončení stavby je smluvně
ošetřeno do konce září," dodává Jiří Budil.
Na lážovické kapličce je ještě potřeba
zrekonstruovat hydroizolaci základu, upravit
vnitřní zdivo a provést kompletní nátěr
fasády. Výraznou finanční položkou bude
oplocení a rekonstrukce dveří.

S. HOŠŤÁLKOVÁ, R. KOČOVÁ
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Otevření vižinského hřiště bylo zahájeno tur-
najem v nohejbalu.       FOTO Kamil HRZAL

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 16 (88)

Úètování bude provádìno
dle dohody obou stran
Osov - V průběhu prázdninových měsíců
uhradily okolní obce Obecnímu úřadu Osov
svůj podíl na provozu školního zařízení.
Obec Osov mohla tak zaplatit i své po-
hledávky. 
"OÚ Vižina požádal o uskutečnění schůzky zás-
tupců obou obecních úřadů. Ta se uskutečnila
25. července za účasti účetních obou obecních
úřadů a předsedkyně finančního výboru OÚ
Vižina. Nesrovnalosti byly na této schůzce pro-
jednány a poplatek byl uhrazen. Účtování bude
již prováděno dle dohody obou stran," vysvětlil
k pohledávkám starosta OÚ Vižina Václav
Císař.
"Pro další období budou vystavovány smlouvy
k provozu ZŠ a MŠ Osov se sousedními obec-
ními úřady hned na začátku školního roku.
Obce, jejichž děti navštěvují naši školu, by tak
měly být na platby lépe připraveny," dodal
starosta obce Osov Zdeněk Veverka.            (rk)

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

Pøed podzimní sezónou 
fotbalisté opravili potrubí
Osov - Výbor Sportovního klubu Osov 
a fotbalisté se v měsíci srpnu sešli na
brigádě. 
V průběhu pěti dní vybourali starý kanaliza-
ční systém ve sklepech sokolovny i před
budovou. Nechali zrenovovat  původní čer-
padlo a nakoupili plastové trubky na nové
odpady. Opravené čerpadlo sportovci
zprovoznili upoutáním na místo a zalitím
vodou.
Došlo i na prořezání křovin okolo silnice 
a hřiště. Brigáda bude dále pokračovat
opravou sítě a napnutím nových sítí na
brankách.               Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Rozhledna na Studeném
vrchu 

během prázdnin přístupná v So a Ne 
od 10:00 do 17:00 hod.

TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHÙ BRD
pořádají pro všechny zájemce

14. - 16. září 2007 
Rozlouèení s létem  v Krkonoších 

na Benecku
závazné přihlášky  na tel: 724040715

Rychlou pomocí zachránil
Filip svou mladší sestru
Osov - Tonoucí Janičku objevil v bazénu
její bratr Filip. Neváhal a svou sestru 
z vody okamžitě vytáhl. 
Rodina Kalkušova tráví první léto ve svém
novém bydlišti. Podvečer 18. června se zapsal
navždy do jejich paměti.
“Janičku jsem viděl v bazénu hned, jak jsem
se tam podíval, vzal jsem ji za dupačky 
a položil na zem,” vzpomíná malý zachránce
Filip.
“Filip prokázal neuvěřitelnou duchapřítom-
nost. Nejdříve pomohl své sestře, až pak se
rozplakal,” dodává otec dětí Michal Kalkuš,
který hned svou dcerku oživil umělým
dýcháním.                               Radka KOČOVÁ  

Filip Kalkuš prokázal velkou odvahu při
záchraně sestry Janičky.    FOTO R. KOČOVÁ



Naše noviny 16/07 REKLAMA, Strana 6

Naše noviny vám nabízejí

PYGMALION
DVD se záznamem premié-
ry představení řevnických

ochotníků na nádvoří dobři-
chovického zámku 5. čer-
vence 2006. Délka 143

minut, cena 250 Kč.

Hrají: Hedvika Hájková,
Karel Král, Alexandr Skutil,
Alena Říhová, Petr Říha,

Jiřina Cvancigerová, Lucie
Kukulová, Tereza Červená,

Jiří Cicvárek a další
Režie Petr Říha

DVD 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

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

PEDIKÚRA V SALONU Klára
nám. Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice

Krásné nohy? Žádný problém! 
- Provádíme pedikúru mokrou cestou.

- Ošetříme zarostlé nehty, kuří oka. 
- Nabízíme parafínové ošetření a peeling. 

- Zkrášlíme vaše nehty lakováním a la Francie 
či nanesením gelu.

- Hýčkejte si nohy masážemi: ideální je reflexní 
masáž chodidel 

Jsme Vám k dispozici 
od pondělí do soboty od 9 do 20 hodin.

Objednávky přijímáme na telefonním čísle:
2 5772 1889

Vážení zákazníci, 
nabízíme vám široký sortiment 
potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem 
platebních karet.

Od 15. června otevřeno denně 
od 7 do 20.00 hodin

Lety u Dobřichovic

NOVINKA!!!
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Chystala svatbu, zloděj jí vykrádal dům
NASTÁVAJÍCÍ MANŽELÉ KUDRNOVI PŘIŠLI O SNUBNÍ PRSTÝNKY, NA OBŘAD SI JE MUSELI PŮJČIT OD RODIČŮ
Karlík, Dobřichovice – Kuriozně vkráčela do
manželského stavu organizátorka kulturního
dění v Dobřichovicích Andrea Hrubá. Zatímco
v noci před svatbou chystala se svojí mamin-
kou výslužku pro hosty, její dům vykrádali zlo-
ději. Odnesli svatební dary i pro obřad nezbyt-
né snubní prsteny.
Noc před svatbou trávili nástavající manželé Ku-
drnovi tak, jak se má – každý zvlášť. Andrea u
rodičů plnila výslužkové krabičky sladkými dob-
rotami, Tomáš spal v domě v Karlíku, kde společ-
ně bydlí. Zloději, kteří se k nim vloupali, jej ne-
probudili.
„Večer kolem půl jedenácté viděla sousedka tři
kluky menší postavy, kteří pokukovali po jejich a
naší zahradě,“ vzpomíná Andrea, nyní už Kudrno-
vá na svoji předsvatební noc z 20. na 21. červen-
ce. „Jelikož se ale ve dvou sousedních barácích
ještě svítilo, výtečníci zmizeli a vrátili se později.
Před krádeží vypojili pouliční lampu, aby na ně
nebylo vidět. Měli jsme otevřenou ventilačku na
terasu, kterou vnikli dovnitř.“

Co všechno se z domu nastávajících novomanže-
lů ztratilo?
Čtrnáct tisíc korun, dalekohled, blahopřání k sňat-
ku, taška s několika svatebními dary a hlavně –
snubní prstýnky. „ Červené zlato v kombinaci s
bílým s vyraženými křestními jmény Andrea, To-
máš a datem 21. 7. 2007,“ popisuje poškozená
novomanželka. Zatímco blahopřání i taška se sva-
tebními dary se později našly, po prstenech se sle-
hla zem.

„Na obřad jsme si museli narychlo od rodičů půj-
čit prsteny jejich,“ říká mladá paní Kudrnová a
dodává: „Náš případ není jediný - z úterka na stře-
du po naší svatbě se také tři zloději údajně v miki-
nách s kapucemi snažili stejným způsobem
vykrást dům v Letech. Může jít o narkomany, dost
možná je známe všichni od vidění. Hlavně si ni-
kdo na noc nenechávejte otevřenou ventilačku. A
kdyby se vám třeba popsaní výtečníci zdáli pově-
domí, ozvěte se policii.“              Miloslav FRÝDL

VE SVATEBNÍM. Organizátorka kulturního dění
v Dobřichovicích Andrea Kudrnová ve svatebních
šatech. Na dění kolem veselky bude určitě vzpo-
mínat do konce života.                Foto ARCHIV

Řevničtí na Hip hop jamu
ošetřili osmdesát zraněných
Řevnice, Mimoň - Velký hudební festival t-music
Hip Hop Jam u Mimoně hlídala předminulý ví-
kend po zdravotnické stránce záchranná služba z
Řevnic. Lékaři ošetřili osm desítek lidí.  
Kromě zpěváků a tanečníků byl na festivalu při-
praven bohatý doprovodný program. Na naveze-
ném sněhu se konaly snowboardové závody, ve
vzduchu pak velkolepá letecká show Red Bull
Flying Bulls. Diváci mohli vidět i freestyle motoc-
ross, závody motokár a mnoho dalšího.
„Ošetřili jsme asi 80 lidí, samé běžné věci, jen je-
den divák si vážněji poranil kotník. Do nemocni-
ce jsme nikoho nevezli, asi by se tam divili, že se
pacient zranil v létě na snowboardu, nejspíš by
nás měli za blázny,“ zasmál se šéf záchranky Bo-
řek Bulíček. (lup)

Karlík - V koruně stromu nedaleko Karlíka
skončil mladý muž s paraglaidem. Při nevyda-
řeném letu si vážně poranil kotník. 
Mladík z Prahy odstartoval první srpnový den

odpoledne na kopci u obce Karlík, daleko však
nedoletěl - přibližně dvacet metrů. Po chvilce totiž
zřejmě zafoukal protivítr a odvál muže zpět.
Mladík pak zůstal viset na stromě v těžko přístup-
ném terénu, při pádu si navíc zlomil nohu. Hasiči
i zdravotníci, kterí byli požádáni o jeho vyproště-
ní, museli jít na místo dva kilometry pěšky. Po
vysvobození letce z koruny stromu ho odnesli na
místo, kam se dostala jen čtyřkolka. 
„Teprve poté jsme ho na čtyřkolce mohli převézt
lesem do Vonoklas, kde byla připravená sanitka,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. S
vážně poraněným kotníkem skončil muž v praž-
ské nemocnici. 
Hasiči vyprostili také padák a naložili ho do
záchranky, takže si ho paraglaidista odvezl s se-
bou do nemocnice. 

Lucie PALIČKOVÁ, Vilém ŠEDIVÝ

Stařec nepřežil pád do lomu
Mořina - Pád do lomu Malá Amerika nepřežil
4. srpna osmasedmdesátiletý důchodce z
Prahy. Ačkoliv záchranná služba přijela záhy
po nahlášení případu, našla muže už mrtvého.
Nešťastník stál na boční straně lomu, nahlížel do
něj a držel se kmínku, který se s ním utrhl. Násle-
doval pád do hloubky dvaatřiceti metrů. Muž byl
ihned mrtev.
Lezecká skupina hasičů z Řevnic pronikla až k
zemřelému, který ležel na dně lomu. Jednotka tě-
lo zabalila do vaku a připevnila do evakuační va-
ny, kterou na lanech vytáhla a transportovala na
příjezdové místo k lomu.  
Podstatně lépe dopadl mladík, který pár dnů
předtím prohledával lom Alkazar, do něhož je ta-
ké vstup zakázán. Mladý muž spadl ze šesti met-
rů a poranil si hlavu, takže byl převezen do ne-
mocnice v Motole. Příčina jeho pádu se vyšetřu-
je. (šm, vš)

Slyšeli rachocení, ale lupiče
ani vypáčené dveře neviděli
Zadní Třebaň - Mezi druhou a devátou hodi-
nou ranní se 4. srpna neznámý poberta doslo-
va probil a násilím propáčil do Společenského
domu v Zadní Třebani. Ukradl bezmála třicet
tisíc korun.
Zloděj odnesl z kasírtašky položené na baru 5 000
korun tržby a z ledvinky v restauraci pak částku
21 800 korun. „Smutné je, že v tuto dobu bylo v
objektu pět osob, které dokonce slyšely nějaké ra-
chocení. Někteří se proto rozhlíželi, zda tu někdo
není, ale nikdo nikoho neviděl a vypáčených vs-
tupních dveří si nevšiml,“ řekla mluvčí karlštejn-
ských policistů Hedvika Kaslová. (šm)

Paraglaidista skončil na stromě
MLADÝ LETEC UVÍZL V TĚŽKO PŘÍSTUPNÉM TERÉNU NEDALEKO KARLÍKA

Zloduch připravil o peněženku
ženu, která nakupovala v ESO
Lety - O peněženku připravil zloděj mladou
žena, která 29. července nakupovala v letov-
ském Supermarketu ESO.
„Žena měla v pojízdném vozíku kufřík s penězi a
doklady. Košíku se chvíli nevěnovala, a během té
chvilky jí někdo odcizil peněženku s hotovostí a
platebními kartami,“ řekla NN Hedvika Kaslová,
mluvčí karlštejnských policistů. Dodala, že pří-
pad vyšetřují řevničtí kolegové. (šm)

Zdrogovaný mladík napadl
lékařku a demoloval ordinaci
Řevnice - Na stanici záchranné služby v Řev-
nicích řádil sedmnáctiletý mladík, který byl
pravděpodobně pod vlivem drog. Zdemoloval
přitom zařízení ordinace a napadl lékařku. 
V nočních hodinách 1. srpna přivedli kamarádi na
stanici záchranky mladíka, který tvrdil, že si dal
dva tripy a není mu dobře. Při pobytu v ordinaci
pak pacient náhle vyskočil, napadl nejdříve svého
kamaráda, načež začal ničit zařízení ordinace a
vrhl se na lékařku. Té okamžitě přispěchal na po-
moc řidič a záchranář, byla přivolána rovněž poli-
cie. Výtečník byl nakonec zpacifikován. 
Vzhledem k tomu, že se při prvním výpadu na
svého kamaráda uhodil do hlavy, byl mladík za
asistence policie převezen s podezřením na otřes
mozku na chirurgické ošetření do pražské nemoc-
nice na Karlově náměstí. Zde musela při jeho oše-
tření opět asistovat policie kvůli jeho agresivitě
vůči personálu. (lup) 

Dle paragrafu…
SKLO ROZBIL, KASIČKU UKRADL. Skle-
nářství v Řevnicích vykradl neznámý zloděj mezi
1. a 3. 8. Darebák vnikl do objektu, rozbil 20 tabu-
lí zrcadlového skla za 12500 korun a odnesl si sta-
rožitnou kasičku za tisíc korun, ve které byla
částka 1400 Kč. Celková škoda, která vznikla
majiteli (*1936), je 15 tisíc korun.        (vš) 
NA VÝLETĚ BEZ ŘIDIČÁKU. Před osmou
ráno 8. 8. zastavili v Karlštejně zdejší policisté ři-
diče osobního vozu, který sem zamířil z Trněného
Újezdu. Muž jel bez řidičského průkazu. Policisté
navíc záhy zjistili, že muž má dokonce oficiální
zákaz řídit auto. (šm)
POLICISTÉ CHYTALI ŘIDIČE. Tři řidiče za-
drželi řevničtí policisté počátkem srpna, většinou
pili před jízdou alkohol. Ten byl v množství 1,3
promile zjištěn u řidiče z Prahy, který způsobil ne-
hodu bez zranění v Dobřichovicích. Byl obviněn
z řízení pod vlivem návykové látky. Při kontrole v
Řevnicích hlídka zastavila další vůz, jehož řidič
měl v dechu více než 1 promile alkoholu. Čeká ho
soud. Třetí provinilec byl sice střízlivý, ale v Čer-
nošicích řídil své vozidlo v období, kdy měl tuto
činnost zakázanou. (vš)

Z našeho kraje
* Občanské sdružení Oáza zve všechny, kteří
rádi tvoří, do výtvarné dílny s názvem Malované
kameny. V sobotu 18. srpna ve 14.00 se sejdeme
na farní zahradě v Mníšku pod Brdy. Veškerý ma-
teriál je zajištěn. Vstupné dobrovolné. (jdi)
* Zábavné odpoledne pro děti se koná 2. 9. od
13.00 na zadnotřebaňském Ostrově. Připraveny
budou soutěže, hry a občerstvení.                     (lup)
* Spolek svinařských mopedistů chystá na 15.
září setkání příznivců starých strojů. Sraz bude v
9.00 u hospody ve Svinařích, zájemci se mohou
zúčastnit zhruba padesátikilometrové okružní jíz-
dy Podbrdskem. Vítáni jsou především majitelé
starých strojů do 50 kubíků. (lup) 
* Pár dnů před tím, než vyjedou Zadnotřebaňané
na návštěvu k partnerům do německého Steine-
rothu, setkaly se obě strany v Mokropsích. „Jde-
me z Chorvatske dovolena, tak zastavime,“ řekl
slušnou češtinou starosta Steinerothu Gottfried
Frings na setkání v pizzerii. Zavítal sem na skok s
manželkou a Rudolfem Brennerem, aby dohodli se
starostou Zadní Třebaně L. Schneidrem podrob-
nosti kolem  programu návštěvy.    Výměnná cesta,
na níž měli možnost se hlásit všichni obyvatelé
Zadní Třebaně, začíná 16. srpna.                       (šm) 
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Klub českých turistů Zadní Třebaň
vás srdečně zve na akci

SLAVÍME NA MOSTĚ
která se koná u příležitosti 10. výročí jeho otevření.

Sejdeme se na mostě turistů (u přejezdu lokálky)

v sobotu 1. září 2007 ve 14.00 hodin.
Bohatý kulturní program, pohoštění.

Přijďte si prožít příjemné odpoledne!

Společenský dům Zadní Třebaň vás zve na

Travesti show s diskotékou
dne18. 8. 2007 od 20.00 hodin

První část SHOW ve 21.30 hod., druhá část ve 23.00

Účinkují slečna Martina + hosté, hraje Dj. Labuťák
Vstupné 120 Kč. Rezervace a předprodej: Společenský dům 604 631 290,

Svinaře 737 706 049, Řevnice 720 679 343.

Generace tuzexová, bonová...
Kdo by nechtěl nazývat se zajímavě-
ji než  nudně? 
A tak se vyskytují ztracené generace.
Určitě i sehraný pár žloutek s bílkem
si nechává říkat ztracené vejce. Ho-
vořit však o známém, že to je ztrace-
ný člověk, nevypadá dobře, zato zt-
racená existence zní ještě únosně
romanticky.       
Pokud bychom se chtěli ohlédnout
na dobu před sametem, jak se pojme-
novat? Umělcům by slušel i výraz
prokletí básníci, ale prokletí úřední-
ci – to nesedí. Část obyvatel vyzná-
vala bojkot veřejný, většina skrytý.
Takže i název bojkotová generace je
přitažený za vlasy. 
U některých osob by se mohlo jednat
o jakousi odnož hromadného bivako-
vání.  Nešlo však o pouhé krátkodo-
bé nouzové přenocování  (i když to
tak zprvu možná vypadalo) pod ob-
lohou socialistického všehomíra, za-
to veřejné přežívání dlouhodobé, pro

něž snad schází odborné i trefné
označení.
Co bylo charakteris-
tické? Věčný nezmar –
šedá a stínová ekono-
mika. Ovšem ani tyto polotermíny
nebudou vypadat povzbudivě.   
Nebo odběrné tuzexové poukázky.
Pár osob bony dostávalo – a ostatní
po nich bažili. Vlastníci bonů museli
často, aby získali finance, do terénu
před tuzexy (podniky zahraničního
obchodu).
Ostatní, kteří nepotřebovali zažívat

jemný adrenalin při vyhledávání, vy-
typovávání prodejce bonů, mohli vy-
užít služeb veksláků, které lidé ne-
snášeli i obdivovali. 
Tento drobný černý obchod - výměnu
peněz za papírky - však režim kriti-
zoval jenom naoko.
Jako předobraz zde mohla sloužit
postava z Bezručových Slezských
písní Papírový Mojšl, který »dej mu
krejcar, zahodí jej v mihu, dej mu pa-
pír, chopí se ho spěchem.«
Vnucoval by se tedy název Tuzexová
generace. I když se o nákup v Tuzexu
(zkratkové jméno »tuzemský ex-
port«) a shánění bonů pokoušel asi
každý, z pohledu podstaty tohoto
(nekalého) jevu je přesto jevem okra-
jovým. Hlavně se jednalo o návyk na
bony, barevné papírky – náhražku
peněz. Vedle slavné beat generation
bonová generace nevyhlíží nijak
zvlášť mondénně, ale nelze zůstat be-
zejmenní. Případně oživit jednu mrt-
volku a zkusit přenést do současna?
Aby nám ji však tam nahoře odklep-
li, musela by obdržet jméno eurobon.

Anebo radši oživit Pet-
ra Bezruče, ať zaktua-
lizuje svého hrdinu,
aby Papírový Mojšl

peníze bral a papírky odmítal…
Kamil KOVÁŘ, Klimkovice

Na září se chystá sběr
nebezpečného odpadu
Připomínám povinnost  poplatníků
uhradit do 31. 7. poplatek za komu-
nální odpad. Věnujte prosím této zá-
ležitosti pozornost - poplatek uh-
raďte (možno i na OÚ), ať nemusí-
me použít možnosti dané zákonem.
Jak jsem se již zmiňoval, kontejner
(ve tvaru zvonu) na drobné ne-
funkční elektrické spotřebiče je
umístěn v místě kontejnerů u Jed-
noty. Bohužel byl přivezen a umís-
těn bez našeho »dozoru«, takže je k
němu horší přístup. Požádal jsem o
přemístění. Do kontejneru je možno
ukládat elektrické spotřebiče, které
projdou otvorem – mimo těch, které
mají obrazovku  (televizory a moni-
tory) – ty pokládejte vedle. Není žá-
doucí, aby se obrazovky rozbily.
Kontejner se bude po naplnění
vyvážet.
Na září je připraven sběr nebezpeč-
ného a velkoobjemového odpadu.
Uskuteční se v sobotu  29. 9. od  8
do 11.00  před  obecním úřadem.
Sortiment je tradiční, upozorňuji,
že pneumatiky se berou pouze bez
disku! Pro majitele ovocných stro-
mů je informace o zahájení mošto-
vání  v sobotu 8. září.
Ve čtvrtek 16. 8. a v pátek 17.8.
bude uzavřen obecní úřad.

Lubomír SCHNEIDER,
starosta Zadní Třebaně 

Říkanka 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)

Dítě štěstěny
Chytrost nejsou žádné čáry,

Štěstěna tě hýčká.
Když máš na patřičném místě

tchána nebo strýčka.

Jindřich NOVÁK, Řevnice

Autor fejetonu, Kamil Kovář z Klim-
kovic u Ostravy.          Foto ARCHIV

FEJETON

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 
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Házenkářská liga startuje 26. srpna
O DEN DŘÍVE POŘÁDAJÍ ŘEVNIČTÍ NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI NA SVÉM HŘIŠTI TURNAJ  STARŠÍCH PÁNŮ 
Řevnice - Mistrovská sezona pro
řevnické národní házenkáře začí-
ná 26. srpna. 
V nadcházející sezoně, která začne
pro ligové hráče 26. 8. a pro oblastní
8. 9., vstoupí do soutěží i Špunti z
přípravky. Postaví rovnou dvě druž-
stva. Zatímco mladší děvčata se mu-
sí se svojí soutěží vyrovnat sama,
kluci jen doplní zbytek velice úspěš-
ného družstva mladších žáků z mist-
rovství republiky z Brna z června.
Těm se také v Řevnicích bude věřit
nejvíce. Za opory Oldřicha Dudka v
brance a Martina Procházku v obra-
ně, kteří přecházejí do kategorie star-
ších, přijdou David Szitai a Tomáš
Petrák , kteří už své zkušenosti právě
v Brně  získali. Samozřejmě přibu-
dou i další špunti jako Edl, Szitai
Huml a podobně.
Bez šancí na úspěch, třeba i  republi-
kový, nejsou ani starší žáci. Kluci ,
kteří přešli do dorostu mají bohužel
smůlu - není jich dostatečný počet,
aby mohli hrát svou soutěž. Budou
se tedy snažit prosadit se v soutěžích
mužů, což pro ně nebude jednodu-
ché. Přesto se počítá, že by mohli
vypomoci i ligovému celku. Béčko

soutěž odehraje jen proto, aby si tito
mladíci měli kde zahrát. Bude to
družstvo starších s mladíky - moc
šancí na úspěch se jim nedává.

Druholigový celek stagnuje, a tak
druhé místo ve 2. lize bude letos zase
úspěchem. Svědčí o tom i zájem o
letní přípravu. Nebude se hrát letní

turnaj ligových družstev - tým se zú-
častní turnaje mimo naše město. 
Před zahájením ligových soubojů se
na házenou můžete přijít podívat v
sobotu 25. 8., kdy se hraje turnaj
starších pánů - 1. ročník Memorialu
Roberta Tauscheho. Hlavními aktéry
budou mistři národní házené Rudolf
Zuska a Petr Tausche.  V neděli  26.
8.  pak začíná liga. Od 15.00 přivítá-
me nepříjemné družstvo Baník Most
NH. Petr HOLÝ

SK Horymír Neumětely
Okresní  přebor

18. 8. 17.00 SK Nižbor – Neumětely
25. 8. 17.00 Neumětely – Cerhovice    

1. 9. 17.00 SK Tlustice – Neumětely  
8. 9. 17.00 Neumětely – SKP Beroun   

15. 9. 14.00 Hořovice B – Neumětely  
22. 9. 16.30 Neumětely – Komárov     
29. 9. 16.30 FK Hýskov – Neumětely
6. 10. 16.00 Praskolesy – Neumětely

13. 10. 16.00 Neumětely – FC Trubín
21. 10. 15.30 SK Újezd – Neumětely
27. 10. 14.30 Neumětely – TJ Stašov
3. 11. 14.00 SK Osek – Neumětely

10. 11. 14.00 Neumětely – Z. Třebaň   

FK Durisol Všeradice A
III. třída okresní soutěže

19. 8. 17.00 SK Chyňava – Všeradice
25. 8. 17.00 Všeradice – TJ Karlštejn
2. 9. 17.00 Loděnice – Všeradice
8. 9. 17.00 Všeradice – TJ Lužce

16. 9. 16.30 Z. Třebaň B – Všeradice
22. 9. 16.30 Všeradice – SK Chlumec
30. 9. 14.00 SK Nižbor B – Všeradice 
6. 10. 16.00 Všeradice – TJ Vižina

14. 10. 16.00 SK Hudlice – Všeradice
20. 10. 15.30 Všeradice – Jáchymov  
28. 10. 14.30 SK Tetín – Všeradice      

3.11. 14.00 Všeradice – SK Beroun
10. 11. 14.00 FK Svatá – Všeradice     

FK Durisol Všeradice B
IV. třída okresní soutěže

18. 8. 10.15 Chyňava B – Všeradice B
26. 8. 17.00 Všeradice B – Karlštejn
1. 9. 17.00 TJ Mořinka - Všeradice B
9. 9. 17.00 Všeradice B – Mořina

15. 9. 10.15 VČS Tmaň – Všeradice B
30. 9. 10.15 Zdejcina – Všeradice B

7. 10. 16.00 Všeradice B – V. Újezd
13. 10. 16.00 Tetín B – Všeradice B
21. 10. 15.30 Všeradice – Chrustenice
28. 10. 14.30 Srbsko – Všeradice B
4. 11. 14.00 Všeradice B – FC Liteň

11. 11. 14.00 Svatá B – Všeradice B    

TJ Vižina
III. třída okresní soutěže

19. 8. 17.00 SK Nižbor B – TJ Vižina
25. 8. 10.15 TJ Vižina – SK Hudlice

2. 9. 17.00 SK Tetín – TJ Vižina  
8. 9. 10.15 TJ Vižina – FK Svatá

15. 9. 16.30 TJ Karlštejn – TJ Vižina   
22. 9. 10.15 TJ Vižina – TJ Lužce
30. 9. 16.30 SK Chlumec – TJ Vižina
6. 10. 16.00 Všeradice – TJ Vižina

13. 10. 10.15 Vižina – N. Jáchymov
21. 10. 10.15 Beroun Závodí – Vižina
27. 10. 10.15 TJ Vižina – SK Chyňava   

4. 11. 14.00 Loděnice B – TJ Vižina
10. 11. 10.15 TJ Vižina – Z. Třebáň B  

SK Chlumec
III. třída okresní soutěže

19. 8. 17.00 SK Hudlice – Chlumec
26. 8. 17.00 SK Chlumec – SK Tetín   
1. 9. 17.00  Svatá – SK Chlumec        
9. 9. 17.00 Chlumec – TJ Karlštejn

16. 9. 16.30 TJ Lužce – SK Chlumec
22. 9. 16.30 Všeradice – SK Chlumec
30. 9. 16.30 Chlumec – TJ Vižina        
7. 10. 16.00 N. Jáchymov – Chlumec

14. 10. 16.00 Chlumec – SK Cembrit
21. 10. 15.30 Chyňava – SK Chlumec
28. 10. 14.30 Chlumec – Loděnice B   
4. 11. 14.00 Z. Třebaň B – Chlumec

11. 11. 14.00 Chlumec – SK Nižbor B   

SK Hostomice B
III. třída okresní soutěže

18. 8. 17.00 Hostomice B – Drozdov   
25. 8. 17.00 Hostomice B – Osek B
1. 9. 17.00 Rpety – SK Hostomice B  
8. 9. 17.00 Hostomice B – Žebrák B

16. 9. 10.15 Kublov – Hostomice B
22. 9. 16.30 Hostomice B – TJ Běštín
29. 9. 13.30 Libomyšl – Hostomice B  
6. 10. 16.00 Hostomice B – Podluhy

14. 10. 16.00 Komárov – Hostomice
20. 10. 15.30 Hostomice B – Zaječov
27. 10. 14.30 Zdice – Hostomice B

3. 11. 14.00 Hostomice B – Broumy
10. 11. 14.00 Újezd B – Hostomice B  

SK Osov
IV. třída okresní soutěže

19. 8. 17.00 Osov – Zaječov B
26. 8. 14.00 Neumětely B – SK Osov
2. 9. 17.00 SK Osov – Cerhovice
9. 9. 17.00 Broumy B – SK Osov

16. 9. 16.30 SK Osov – Stašov B
23. 9. 10.15 Chodouň – SK Osov
30. 9. 16.30 SK Osov – Rpety 
7. 10. 16.00 Felbabka – SK Osov

14. 10. 16.00 SK Osov – Praskolesy B
21. 10. 15.30 SK Osov – Tlustice B
28. 10. 14.30 Podluhy B – SK Osov
4. 11. 14.00 SK Osov – Lochovice

11. 11. 10.15 Chaloupky – SK Osov    

FC Liteň
IV. třída okresní soutěže

18. 8. 17.00 Mořinka – FC Liteň
25. 8. 14.00 FC Liteň – VČS Tmaň

2. 9. 10.15 Zdejcina – FC Liteň
8. 9. 14.00 FC Liteň – Tetín B

16. 9. 16.30 Srbsko – FC Liteň
22. 9. 14.00 FC Liteň – Svatá B
30. 9. 16.30 Karlštejn B – FC Liteň 
6. 10. 14.00 FC Liteň – Mořina
20. 10. 14.00 FC Liteň – V. Újezd 
28. 10. 14.30 Chrustenice – FC Liteň

4. 11. 14.00 Všeradice B – FC Liteň 
10. 11. 14.00 FC Liteň – Chyňava B

Pro fotbalový Vižina
cup si dojela Lhotka
Vižina – Za účasti mužstev Neu-
mětel, Osova, Vižiny, Kladna, Tře-
baně, Lhotky a Hostomic se 11.
srpna uskutečnil 7. ročník Vižina
cupu v malé kopané. 
Hrálo se 2X10 min. 4 +1. Vítězem se
stalo mužstvo Lhotky, druhé skonči-
ly Neumětely. Třetí příčku obsadili
hráči Kladna. Ceny v podobě pohárů
předali starosta Vižiny Václav Císař
a čestný předseda klubu TJ Vižina
Karel Ksandr. Turnaj se odehrál na
nově otevřeném sportovišti s umě-
lým povrchem.          Kamil HRZAL

Legendy se prosadily
také v Lážovicích
Lážovice – Začátkem srpna se v
Lážovicích  konal 1. ročník turna-
je trojic v nohejbale. 
Turnaje se zúčastnilo sedm týmů:
Žijící Legendy, Moribundus, Rybáři
z Neumětel, Vižina, P+P a dvě druž-
stva dívek a žen, Krabice a DOV na-
litiny z Lážovic. Klání začalo časně
ráno, o občerstvení se postaral Petr
Sekal. Podávala se zabijačková pol-
évka, klobásky a dortíky. Turnaj vy-
hráli Žijící Legendy - M. Valkoun,
R. Plicka a P. Procházka. Nejlepší
hráčkou se stala Šárka Procházková.

Simona HOŠŤÁLKOVÁ

Pohár si vybojovaly Žijící legendy
V OSOVCI SE KONAL 1. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO MEMORIÁLU JAROSLAVA ŘEHOŘE

Řevničtí házenkářští Špunti si prvně vyzkoušejí soutěžní klání. Foto ARCHIV

Osovec – Nohejbalový turnaj –
Memoriál Jaroslava Řehoře se
konal v Osovci. 
Memoriál se konal k uctění památky
jmenovaného, který se 16. 7. 2006
stal obětí dopravní nehody u osov-
ského obecního  úřadu. Turnaje se
účastnilo jedenáct družstev z široké-
ho okolí. Počasí přálo a hráči se os-
věžovali a relaxovali v přilehlém
koupališti i u občerstvení. Do finále
se po náročném dni probojovalo jed-
nak družstvo složené z osovských
fotbalistů Žijící Legendy ve složení

Procházka Petr, Plicka Robert a Val-
koun Marek. Jejich cílem bylo udr-
žet Putovní pohár v Osově. Druhým
družstvem ve finále byla Maracana
složená z hráčů Bezdědic s kapitá-
nem Josefem Čabounem st. a vyni-
kajícím smečarem Roubikem. Při fi-
nále bylo na co koukat. Obě družstva
se nevzdávala. Skóre bylo pořád těs-
né a nervozita rostla. Putovní pohár
pro kamaráda Emánka, jak se J. Ře-
hořovi říkalo, nakonec vybojovali
Žijící Legendy a zakončili náročný
den skokem v oblečení do místního

koupaliště. Pak už jen lítaly vzdu-
chem bublinky šampaňského a hrdě
se zvedal Putovní pohár nad hlavy
vítězů. 
Memoriál se po všech stránkách vy-
dařil. Dík za to patří iniciátorům a
pořadatelskému kolektivu, zejména
Robertovi a Lauře Plickovým, Jose-
fu Kubištovi, Michalu Kocmanovi,
Karlu Ciprianovi a Zdeňce Chocové.
Prestiž memoriálu umocnila záštita i
finanční a materiální podpora osov-
ského starosty Zdenka  Veverky.

Richard NAVRÁTIL

Kdy a kde hrají fotbalisti podbrdského kraje
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Začíná mistrovský fotbalový podzim
ŘEVNIČTÍ BORCI ZAHÁJILI BOJE V KRAJSKÉ 1. A TŘÍDĚ VÍTĚZSTVÍM NAD HOŘOVICEMI 4:1

Poberouní - Konec letního lenoše-
ní, podzimní fotbalová sezóna za-
čala. I v Poberouní. Řevničtí hráči
už mají za sebou dva zápasy kraj-
ské soutěže, ostatní týmy čeká prv-
ní utkání následující víkend.
Po letní přestávce hrají krajskou sou-
těž hned dva týmy z Poberouní - v 1.
A třídě se udržely Řevnice, do I. B
třídy postoupily po velmi vydařené
sezóně Lety.
Řevnice do nové mistrovské sezony
vykročily výborně: V premiérovém
zápase vyhrály doma nad Hořovice-
mi 4:1. 
„Vůbec mě to nepřekvapilo, klidně

jsme mohli vést 4:0 už po dvaceti
minutách. Letní příprava se povedla
náramně, všechny zápasy bez výjim-
ky jsme vyhráli. Nechci to zakřik-
nout, ale chceme se prát o postup,“
řekl funkcionář Václav Lerch.
I druhý mistrák Řevnice uplynulý ví-
kend ve Zdicích vyhrály.
Řevnice - Hořovice 4:1 (2:0)
Branky: Štaf, Socha z penalty, vla-
stní Kolár, Tůma
Zdice - Řevnice 0:1

Nažhavené Lety hrající 1. B třídu
krajské soutěže začínají tuto sobotu
ve Vonoklasech. Klub by se rád stal

překvapením soutěže a hodlá po
letošním triumfu v okresním přeboru
bojovat o druhý postup za sebou.
Ostatní celky našeho kraje hrají sou-
těže na úrovni okresů. Ty startují
tento víkend. Zadnotřebaňský Ostro-
van vstoupí do sezony oslaben, pro-
tože pracovní povinnosti vyřadily ze
sestavy nejméně na část podzimu ne-
bezpečný útok Bacílek - Prušinov-
ský. V přípravných zápasech Zadno-
třebaňští podlehli Karlštejnu a zvítě-
zili nad Hudlicemi a Litní.
Karlštejn - OZT 5:2
Branky OZT: Frydrich 2
OZT - Hudlice 4:3

Branky OZT: Cieciura, Görög,
Palička, Osoba         
OZT B - Liteň 3:2
Branky: Tyšer, Hruška, Moravec

Jan PALIČKA

SK Řevnice A
1. A třída krajské soutěže

18. 8. 17.00  Řevnice - Měchenice 
26. 8. 17.00  V. Dobrá - Řevnice 

1. 9. 17.00    Řevnice - Milín 
8. 9. 17.00    Velvary - Řevnice 

15. 9. 16.30    Řevnice - Hradištko 
22. 9. 16.30    Slaný - Řevnice 
29. 9. 16.30    Řevnice - Neratovice 
6. 10. 16.00    Řevnice - Lhota 
13. 10. 16.00  N.Knín - Řevnice 
20. 10. 15.30  Řevnice - Hvozdnice 
27. 10. 14.30  Tn Rakovník - Řevnice 
3. 11. 14.00   Řevnice - Nelahozeves

10. 11. 14.00   Tuchlovice - Řevnice 

SK Řevnice B
IV. třída okresní soutěže

18. 8. 17.00 Horoměřice B - Řevnice  
26. 8. 17.00 Řevnice - Mníšek B 
2. 9. 17.00 Hvozdnice B -  Řevnice 
9. 9. 17.00  Řevnice - Dobřichovice  

16.9. 16.30  Měchenice B - Řevnice 
23. 9. 16.30  Černošice B - Řevnice
30. 9. 16.30 Řevnice - Vonoklasy B
7. 10. 16.00 Čisovice - B Řevnice 
14. 10. 16.00  Řevnice - Kazín B 
21. 10. 15.30 Davle B - Řevnice 
28. 10. 14.30  Řevnice -  Všenory B 
4. 11. 14.00 Kytín  - Řevnice 

11. 11. 14.00 Řevnice  - Klínec 
18. 11. 13.00 Řevnice -  Horoměřice 

FK Lety
I. B třída krajské soutěže

18. 8. 17.00   Vonoklasy - Lety 
26. 8. 17.00   Lety - Rožmitál 
2. 9. 17.00     Petrovice - Lety   
9. 9. 17.00     Dobříš B - Lety 

16. 9. 16.30    Lety - N.Ves 
23. 9. 16.30    Nečín - Lety 
30. 9. 16.30    Lety - Jílové 
6. 10. 16.00    Týnec - Lety 
14. 10. 16.00   Lety - Hostomice 
20. 10. 15.30   Loděnice - Lety 
28. 10. 14.30   Lety - Štěchovice 

3. 11. 14.00   Žebrák - Lety 
11. 11. 14.00   Lety - Mníšek 

Ostrovan Zadní Třebaň A
Okresní přebor Beroun

18. 8. 17.00     OZT - FC Fr. Trubín 
26. 8. 17.00     SK D. Újezd - OZT 

1. 9. 17.00     OZT - Stašov 
8. 9. 17.00     Sj. Osek - OZT 

15. 9. 16.30     OZT - Praskolesy 
22. 9. 16.30     OZT - SK Nižbor 
29. 9. 16.30     U. Cerhovice - OZT 
6. 10. 16.00     OZT - SK Tlustice 
13. 10. 10.15    SKP Beroun - OZT
20. 10. 15.30    OZT - SK Hořovice B 
27. 10. 14.30   FK Komárov - OZT   

3. 11. 14.00   OZT - FK St. Hýskov 
10. 11. 14.00   H. Neumětely - OZT 

Ostrovan Zadní Třebaň B
III. třída okresní soutěže

19. 8. 17.00   OZT B - N. Jáchymov 
26. 8. 10.15   SK Cembrit B - OZT B 

2. 9. 17.00   OZT B - SK Chyňava 
9. 9. 17.00   AFK Loděnice - OZT B 

16. 9. 16.30  OZT B - Dur. Všeradice 
23. 9. 16.30  OZT B - SK Nižbor B 
30. 9. 16.30  Hudlice - OZT B 

7. 10. 16.00  OZT B - SK Tetín 
13. 10. 16.00   S. Svatá - OZT B 
21. 10. 15.30   OZT B - Karlštejn 

28. 10. 14.30   Lužce - OZT B 
4. 11. 14.00   OZT B - Chlumec 

10. 11. 10.15   Vižina - OZT B 

SK Karlštejn A
III. třída okresní soutěže

18. 8. 17.00    S. Svatá - Karlštejn       
25. 8. 17.00    Všeradice - Karlštejn     

1. 9. 17.00     Karlštejn - Lužce         
9. 9. 17.00     Chlumec - Karlštejn     

15. 9. 16.30     Karlštejn - Vižina         
23. 9. 16.30   N. Jáchymov - Karlštejn   
29. 9. 16.30     Karlštejn - Cembrit B   
7. 10. 16.00   SK Chyňava - Karlštejn   
13. 10. 16.00  Karlštejn - Loděnice B  
21. 10. 15.30  OZT B - Karlštejn         
27. 10. 14.30  Karlštejn - Nižbor B      

4. 11. 14.00  Hudlice - Karlštejn        
10. 11. 14.00   Karlštejn - SK Tetín

SK Karlštejn B
IV. třída okresní soutěže

19. 8. 17.00 Svatá B – Karlštejn B
26. 8. 17.00 Všeradice – Karlštejn B

2. 9. 17.00 Karlštejn B – Mořina 
16. 9. 16.30 Karlštejn B – V. Újezd
23. 9. 16.30 Chrustenice – Karlštejn 
30. 9. 16.30 Karlštejn B – FC Liteň 

6. 10. 10.15 Chyňava B – Karlštejn
14. 10. 16.00 Karlštejn B – Mořinka
20. 10. 10.15 Tmaň – Karlštejn B
28. 10. 14.30 Karlštejn B – Zdejcina 

3. 11. 14.00 Tetín B – Karlštejn B
11. 11. 14.00 Karlštejn B – Srbsko 

Liteň získala do nové
sezony dvě posily
Liteň - Tomáš Adášek, který se
vrací z Králova Dvora a brankář
Daniel Krbec z Českého Lva, to
jsou nové posily liteňských fotba-
listů pro nadcházející sezonu. 
Tým naopak opouští kanonýr Michal
Dufek, který se po hostování vrací
do Všeradic. S jakými ambicemi Li-
teňští do nové sezony vstupují?
„Chtěli bychom se držet ve středu
tabulky. Úspěchem by bylo umístění
mezi prvními pěti týmy,“ řekl ve-
doucí mužstva Radoslav Šindler.
„Díky tréninkům, které jsme na jaře
zavedli, se hra zlepšila. Dokážeme
lépe kombinovat a vytváříme si více
šancí. Slabším místem je obrana, ale
věřím, že tu také vypilujeme.“ 
První mistrovský zápas odehrají Li-
teňští 18. 8. v Mořince. „V létě jsme
absolvovali několik přáteláků a tur-
najů. Snad se to projeví na našem
výkonu,“ dodal Šindler.                 (oj)

Potřebujeme kadety!
hlásí volejbalisté
Řevnice - První zářijový den bude
v Řevnicích sehrán volejbalový
turnaj kadetů a kadetek. Naše
družstva zde předvedou doved-
nosti získané na soustředění v are-
álu Sokola Kobylí u Brna.
Nová sezóna začíná už 8. 9., pro dív-
ky na vlastních kurtech. Doufáme,
že se jim start do nové věkové kate-
gorie povede. Rádí  bychom oslovi-
li dívky i chlapce nejen ze Řevnic,
ale i z blízkého okolí. Potřebovali
bychom doplnit družstva kadetek
(ročník 1990-1993). 
I v současných družstvech je něko-
lik hráčů i hráček dojíždějících (vla-
kem, autobusem, na kole...) z okol-
ních obcí - z Dobřichovic, Černošic,
Všenor, Berouna, Mníšku… Zájem-
ci, ozvěte se na tel.: 603 185 967
V září se uskuteční nábor nových
minivolejbalistů ze 3. - 5. tříd pro
přípravku chlapců i dívek. Nabízíme
rodičům kvalitní pohybovou přípra-
vu pro jejich děti. Přípravka bude
zaměřena na míčové hry, rozvoj ob-
ratnosti, kolektivní spolupráci a res-
pektování pravidel. Rodiče mají
možnost nabídnout dítěti vhodnou,
zábavnou i relaxační aktivitu kom-
penzující sedavý způsob života ve
škole i u počítače. 

Bohuslava DRVOTOVÁ

PO TURNAJÍCH NAOSTRO. Doba letních turnajů v malé kopané (na sním-
ku je turnaj ve Svinařích) definitivně skončila. Fobalisti rozehráli podzimní
mistrovskou sezonu. Foto NN M. FRÝDL
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(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). 
Jazyková lektorka E. Malá, tisk Offsetpress Praha 4 - Modřany. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 12. srpna 2007.

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

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

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

E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Kdy a kde hrají mužstva poberounského kraje


