
Naval peníze! řval lupič v masce
V LETECH BYLA PŘEPADENA ČERPACÍ STANICE, POLICIE PROSÍ O POMOC

Dvěma mužům selhalo
srdce, jednomu při řízení
Dobřichovice, Mořina - U dvou úmrtí starších
mužů zasahovali předminulý pátek pracovníci
řevnické záchranné služby Trans Hospital. 
Angličanovi při řízení vozu v Dobřichovicích sel-
halo srdce, auto pak najelo do plotu. Lékař zá-
chranky už jen konstatoval smrt. Při návratu z to-
hoto výjezdu byli zdravotníci požádáni o asistenci
u dalšího případu. V polích mezi Hlásnou Třebaní
a Mořinou byl nalezen muž z Karlštejna, zřejmě
mu také selhalo srdce. „Rodina požádala policii o
pomoc při hledání muže, našel ho psovod, bohužel
mrtvého,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. (lup) 

Na návštěvu Dobřichovic
přijede výprava z Ameriky
Dobřichovice - Na týdenní návštěvu Dobřicho-
vic přijede 30. srpna delegace z partnerského
amerického města Manhattan z Kansasu v čele
se starostou města Tomem Phillipsem. 
„Američané se v u nás zúčastní vinařských slav-
ností, prohlédnou si městečko, navštíví školu, Pra-
hu či Karlštejn. V Dobřichovicích budou ubytová-
ni v rodinách, aby se lépe seznámili s tím, jak se u
nás žije,“ sdělil NN bývalý starosta Dobřichovic
Václav Kratochvíl. (Dokončení na strana 7)        (mif)

Lety - ,,Naval peníze!“ S těmi-
to slovy vtrhl do benzínové sta-
nice v Letech zatím neznámý
lupič a dožadoval se po obsluze
peněz. Policie nyní žádá veřej-
nost o pomoc při pátrání po
nezjištěném pachateli loupež-
ného přepadení, ke kterému
došlo 9. srpna. 
„Maskovaný muž přišel v 17.40
hodin na benzinku s punčochou
přes hlavu a ohrožoval sedma-
dvacetiletého pumpaře střelnou
zbraní. Donutil ho si kleknout na
podlahu a vydat  peníze z kasy a
klíče od benzínky,“ uvedla Jana
Žďárská z policejního oddělení
Praha-venkov s tím, že celá akce
trvala pouhou minutu. Z místa
loupežného přepadení odjel lu-
pič na starším dámském červe-
ném kole směrem na  Řevnice.
„Jedná se o černovlasého, asi
180 centimetrů vysokého, štíhlé-
ho muže s uhrovitou pletí ve vě-
ku kolem třiceti let,“ popsala pa-
chatele Žďárská. Na sobě měl se-
prané modré tričko bez potisku s
krátkým rukávem, světle hnědé
plátěné kalhoty a přes hlavu měl

navlečenou hnědou silonovou
punčochu. Na hlavě měl smeta-
novou sportovní čepici s kšiltem.
V pondělí 20. srpna byla přepa-
dena další benzínka, tentokrát ve

Zdicích.  Krádeží v našem kraji
v posledních období ale přibývá
všeobecně. Zloději se zaměřují
hlavně na auta. 
(Viz strana 7) Pavla ŠVÉDOVÁ

28. srpna 2007 - 17 (450) 6 Kč

POSLEDNÍ PREMIÉRA. Řevničtí ochotníci uved-
li poslední premiéru letošní sezony. Televizní hla-
satelku si ve hře 5+1 divná zrzka zahrála Zlatka
Hrubá. (Viz strana 4) Foto NN M. FRÝDL

U Berounky závodili cyklisti. Dvakrát

Cenu vinařůmpředá »císař« Čech(viz strana 4)

UŽ JEDOU! Dva cyklistické závody se jely v Letech. Třetí srpno-
vou sobotu hostila tato obec celorepublikové Kriterium o Modrou
stuhu Berounky, týden nato zde změřili síly vytrvalci v závodě Ext-
reme Bike Brdy Maraton. (Viz strana 10) Foto NN M. FRÝDL
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Řevnice - Mateřské školy v Pobe-
rouní měly o prázdninách omeze-
ný provoz, centrum pro děti a ro-
dinu Bambinárium v Řevnicích
však fungovalo celé léto. 
Pro caparty, které do něj chodí, byl
připraven bohatý program. „Dětem
jsme nabídli devět akcí. Každý práz-
dninový týden v Bambináriu otevíra-
la pohádka, na ni pak navazovaly vý-
lety a zajímavé činnosti,“ řekla pro-
gramová ředitelka Dagmar Hrabová.
Součástí strašidelného týdnu byl vý-
let do muzea voskových figurín v
Karlštejně, v týdnu s princeznami si
děti s pomocí dospělých šily slav-
nostní róby, Kniha džunglí byla spo-
jena s návštěvou ZOO a exotickým
tancem Limbo. 
„Pohádka Na farmě nás zavedla na
opravdový statek Toulcův Dvůr v
Praze. I ty nejmenší děti dokázaly
absolvovat cestu vlakem, metrem i
autobusem,“ dodala Hrabová. 
Kromě výletů a hraní se v Bambiná-
riu také pracovalo, rodiče společně s
dětmi zasadili na zahradě řadu tújí.
„Děti měly zajímavou akci a zároveň
vznikl hezký živý plot. Je úžasné, že
rodiče našli chvilku a dobrovolnou

brigádou přispěli k vylepšení zahra-
dy malé nenápadné školičky“ chvál-
lí Hrabová.       Lucie PALIČKOVÁ

V minulém čísle NN jsme otiskli otevřený dopis
Miloše Eliáška určený poslanci Janu Schwip-
pelovi, který je doma v Zadní Třebani. Nyní
přinášíme odpověď J. Schwippela.               (NN)
Vážený pane Eliášku, dovolte, abych krátce reago-
val na Váš dopis. Na první přečtení se mi zdálo, že
jste spojil jablka a hrušky, ale pak mě napadlo, že
vlastně nejste tak moc od věci, když spojujete re-
formu a rohlíky. Pro  obojí totiž platí: Někomu se
líbí, někomu ne! Někdo chce rohlíky slané, někdo
se jim naopak vyhýbá, protože si na rohlíky maže
marmeládu. Někdo má rád pečivo propečené, jiný

dává přednost měkčímu. Výsledkem je průsečík
chutí, aby si mohlo vybrat co nejvíce lidí.
Tak je to i s reformou. Byl bych rád, abyste věděl,
že když nesouhlasím s reformou nebo její částí, je
to právě proto, že myslím na občany a jejich daně
– tedy i na Zadnotřebaňany a na
Vás, pane Eliášku. Váš názor, že se
nezajímám o dění ve Vaší,  resp.
naší obci, mě překvapil a dovolím
si tvrdit, že se mýlíte. Jsem povahy spíše skromné
a není mým zvykem se chlubit. Ale chápu, že ne-
můžete vědět vše, a tak bych si dovolil připome-
nout pár věcí, které můj zájem, myslím, dokazují.
Sponzoroval jsem např. provoz masopustního
vláčku a věnoval ceny pro masopustní masky. Mí-
stním hasičům jsem předal finanční příspěvek.
Navštívil jsem také naši zadnotřebaňskou mateř-
skou a základní školu. Byl jsem dojat přivítáním
dětí chlebem a solí i jejich roztomilými a s nadše-
ním provedenými tanečky. Snad jsem je já naopak

potěšil svými dárky. Zhlédl jsem počítačovou tří-
du, kterou děti využívají k promítání i k interaktiv-
ní výuce. Co však v učebně chybělo, bylo pořádné
zatemnění. Rozhodl jsem se věnovat škole kvalitní
žaluzie. A abych nezapomněl – byl jsem i na minu-

lém veřejném zasedání zastupitel-
stva, kde jste Vy bohužel chyběl.
Jak vidíte, »sestupovat z poslane-
cké židle« není zapotřebí, neboť

se tyto obě součásti mé práce nevylučují. Pravda
je, že rohlíky zatím jaksi zůstaly mimo můj záběr
(mimochodem s provozem pekárny nemám nic
společného), ale rád bych Vás informoval o tom,
že mezi obcemi, kterým pomáhám, je právě Zadní
Třebaň na jednom z čelných míst.
Na závěr bych chtěl připomenout, že nejen Vy, ale
všichni občané se na mne mohou obracet se svými
problémy přímo. Jsem názoru, že osobním jedná-
ním se dá vyřešit více nežli články v novinách.

S pozdravem Váš poslanec Jan SCHWIPPEL

Bambinárium: Děti si hrály a sázely túje
KAŽDÝ Z DEVÍTI PRÁZDNINOVÝCH TÝDNŮ V ŘEVNICKÉM CENTRU PRO DĚTI A RODINU OTEVÍRALA POHÁDKA

NA KONÍCH. Děti, které v létě navštěvovaly řevnické Bambinárium, dosta-
ly také příležitost projet se na koni.         Foto ARCHIV

Žáci Základní školy v Litni se mohou těšit z pro-
dloužených prázdnin.  Přestavba školy je náročná
a je třeba víc času, než nabídly dva prázdninové
měsíce. Školní  rok proto bude zahájen  v Litni až
o týden později, v pondělí 10. září. Všichni se mů-
žeme těšit na mnoho příjemných změn. K moder-
ní, před dvěma lety zrekonstruované jídelně při-
bude nové obložení chodeb, dlažba,  sociální zaří-
zení, omítnutý vnitřní trakt. 
Pěkné prostředí je důležité, aby se žáci i zaměst-
nanci cítili ve škole dobře. Ale ještě podstatnější
je to, co bychom mohli nazvat atmosférou, či kli-
matem školy. To se doufám nezmění a naše škola
bude  stále vlídným a otevřeným místem, kde trá-
víme vyměřený čas  (aspoň trochu) rádi. 
1. a 6. ročník se bude učit podle nového vzděláva-
cího plánu, ostatní třídy pokračují  beze změn.
Stejně jako minulé roky je v liteňské škole i letos
bohatá nabídka mimoškolní činnosti. Z těch „sta-
rých» jsou to sportovní aktivity, jako třeba stolní
tenis či vybíjená.  Dále výtvarné činnosti, z nichž
se oblibě těší kroužek šikovných ručiček.
Pokračuje i výuka hry na hudební nástroje, čin-
nost zahájil v minulém školním roce flétnový a
pěvecký soubor Liteňáček, který při květnových

oslavách 100. výročí narození operní pěvkyně Jar-
mily Novotné úspěšně reprezentoval naši školu.
Někteří začínající novináři z našich řad vás budou
o všem zajímavém, stejně jako vloni, informovat.

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Děti, přijďte si zařádit!

POLEMIKA

Malí Liteňané mají delší prázdniny
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU SE BLÍŽÍ, LITEŇSKÝM ALE POMALEJI…

Hasofest trval až 
do nedělního rána
V sobotu 18. 8. se v Hlásné Třebani
na břehu Berounky konala hasičská
akce s názvem Hasofest 2007. Byla
zde k vidění technika od několika
hasičských sborů, včetně profesi-
onálního sboru Dekonta. Ten ve
svém zásahovém vozidle přivezl i
protichemický oblek Tychem, o kte-
rém lidem člen sboru popřednášel.
Byly připraveny i různé hry a soutě-
že pro děti a občerstvení. K večeru
vystoupila kapela Kapičky a další
živé kapely po ní následovaly. Díky
nádhernému počasí se Hasofest vel-
mi zdařil, i přes menší počet návš-
těvníků měl velký úspěch a trval až
do nedělního rána. Doufáme, že
příští rok se odhodlá přijít více lidí.
Měla by se dostavit i záchranná
služba a předvést úkony první pomo-
ci a další zajímavosti.
Karel HNÁT, SDH Hlásná Třebaň

S reformou je to jako s rohlíky: Někomu se líbí, někomu ne
POSLANEC JAN SCHWIPPEL REAGUJE NA OTEVŘENÝ DOPIS MILOŠE ELIÁŠKA OTIŠTĚNÝ V MINULÉM ČÍSLE NN

Loňské dětské odpoledne bylo ve znamení po-
hádkových bytostí, letošnímu budou dominovat
zvířata.            Foto NN M. FRÝDL

Mateřské centrum Broučci ze Zadní Třebaně po-
řádá v neděli 2. září rozverné dětské odpoledne
jako rozloučení s prázdninami. Akce vypukne za
předpokladu, že nebude pršet, ve 13.00 na hřišti
na Ostrově. Minulý rok jsme jako téma měli po-
hádkové bytosti, letos jsme se rozhodli pro zvířát-
ka. Přivítáme všechny účastníky bez rozdílu věku,
kteří dojdou v maskách. Nejlepší maska bude
oceněna. Přichystali jsem několik stanovišť, na
nichž se děti pod dozorem rodičů budou moci
vyřádit bez omezení. Pro holčičky máme nachys-
táno navlékání korálků a přírodnin, foukací fixy
(bílá trika s sebou!) či výrobu masek. Kluci mo-
hou zhotovit pirátské vlajky, modelovat zvířata,
vyrobit loďku z kůry. Všichni se můžete těšit na
malé pohoštění, odměny i překvapení. Těšíme se
na vás.      Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň 
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Řevnice - Desáté výročí svého za-
ložení oslaví 15. září dětský folk-
lorní soubor Klíček z Řevnic. Os-
lava se bude konatod 15 hodin v
řevnickém Lesním divadle. 
„Klíček by měl zatančit průřez dese-
tiletým trváním,“ řekla vedoucí sou-
boru Ludmila Chroustová. 
Diváci uvidí tři taneční pásma. Jako

první Okolo Berounky ze začátků s
Notičkami. To znají pouze dvě děti,
takže ostatní nacvičují nově. Pásmo
Husar měl doprovázet soubor Hájí-
ček, ale ten nejspíš nebude moci při-
jet kvůli účasti na jiné akci. K pos-
lednímu pásmu Mlynáři, nacvičené-

mu letos, zahraje Modřenec. S  pár
tanečky by se mohla ukázat i pří-
pravka Malý Klíček. 
Na programu bude také krátké vy-
stoupení dospělého souboru Praska-
vec, založeného v roce 1999 a dnes
již nefungujícího. „Taneční prožitky

z  Praskavce patřily k mým nejpří-
jemnějším,“ vzpomíná Chroustová. 
Závěr by měly tvořit jiné taneční
žánry, kterými se Klíček prezentoval
na svých plesech - muzikály Pomá-
da, Rebelové a My Fair Lady, takže
na své si přijdou nejen obdivovatelé
folkloru, ale i modernějších forem
tance. 
Po koncertu je v plánu posezení,
občerstvení, hraní a zpívání. „Připra-
víme také vzpomínková tabla s fot-
kami, možná po koncertu pro zájem-
ce i video,“ dodala Chroustová. 
Soubor Klíček zve všechny bývalé
členy, aby si přišli zavzpomínat. 

Lucie PALIČKOVÁ

Kastelán se raduje:
hradu přibylo turistů
Karlštejn – Na hrad Karlštejn
míří letos v létě více turistů než
loni. Potvrdil to kastelán hradu
Jaromír Kubů. Od začátku roku
navštívilo hrad o 7 000 lidí více.
„Počet návštěvníků je vyšší, a to ne-
jen o prázdninách. V červenci jsme
zde měli 43 tisíc návštěvníků, což je
o dva tisíce víc než loni,“ sdělil Ku-
bů. Podle něj na to může mít vliv
počasí. „Loni bylo tropické vedro,
kvůli kterému lidé nejezdili na výle-
ty,“ řekl. Pomohla ovšem i prezen-
tace hradu v médiích. „Jak se obje-
vila v televizi soutěž O korunu krále
Karla, návštěvnost vzrostla,“ uvedl
Kubů, jenž očekává, že srpnová ná-
vštěvnost bude ještě vyšší než čer-
vencová. Podle kastelána o prázdni-
nách převládají čeští turisté, během
roku zase cizinci. (pš)

Na Cestách zahrají
Krausberry i Brouci
Řevnice – Prostranství před Zá-
mečkem, kde se 11. srpna konalo
dixielandové odpoledne, znovu
ožije muzikou. A to  1. září během
čtvrtého ročníku festivalu Cesty.
Akce pořádaná pod záštitou praž-
ského primátora Pavla Béma a řev-
nického starosty Miroslava Cvanci-
gera vypukne  ve 14 hodin. Během
odpoledne zahrají kapely Rusty,
Marthy Hall, Brouci band, Orkus,
Krausberry a Murphy Band. Připra-
veno je i představení divadelní a ta-
neční. (pš)

Klíček se chystá oslavit narozeniny
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR ZE ŘEVNIC POPRVÉ VEŘEJNĚ VYSTUPOVAL V ROCE 1997

KRÁLOVNIČKY. Děti z Klíčku za deset let trvání souboru nacvičily několik
pásem. Na snímku jsou zachyceny Královničky.     Foto Lucie PALIČKOVÁ

Všude dobře, tady nejlíp... Foto Pavla PETROVÁ, Liteň Baby sobě...           Foto Hana MACOURKOVÁ, Řevnice

Kontrola před jízdou. Foto Hana MACOURKOVÁ, ŘevniceI v Berounce jsou žraloci!            Foto Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

ÚSMĚVNÉ LÉTO. 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 ocení-
me lahví řeckého koňaku metaxa, tričkem Našich novin či DVD z původního muzikálu Noc na Karlštejně, který loni i letos hráli profesionálové a amatéři,
již jsou doma v poberounském 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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Už to umíme, zveme všechny na září!
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI UVEDLI V LESNÍM DIVADLE PŮVODNÍ HRU MICHAELY ŠMERGLOVÉ 5+1 DIVNÁ ZRZKA
Řevnice - První tři představení pů-
vodní inscenace 5+1 divná zrzka
odehráli řevničtí ochotnící v Les-
ním divadle Řevnice za potlesku
diváků a bez deště. 
„Tak, teď už to umíme, tudíž zveme
všechny, kteří se tady jestě neobjevi-
li, na zářijová představení,“ uvedla
produkční hry Ilona Léblová.
„Nejúžasnější byli tučňáci,“ ocenilo
publikum k mírnému zděšení herců
nehrající sochy pinguinů. Jejich spo-
luautorka, akademická výtvarnice
Eva Holá psala hercům den po po-
sledním srpnovém představení SMS:
„Až teď mi teprve dochází, jak moc
jste byli skvělí, klobouk dolů.“
Herci, kteří měli často zprvu potíže
ztotožnit se se svými rolemi, do nich
najednou vpadli tak, že budou mít co
dělat, některé zvyky dočasně opustit.
„Nejdem zítra holky šopingovat?“

ptala se mimoděk Zdenka Hanáková,
představitelka ne zcela moudré
»bloncky« Rity Saxové, která žije
jen nákupy značkového zboží. 

„Vše může být vždy stokrát lepší, já
jsem pro tuhle chvíli ale spokojená.
V září si do toho lehnem ještě víc,“
tvrdí režisérka hry Michaela Šmerg-

lová. „Na množství nehledíme, chce-
me bavit ty, co se námi bavit necha-
jí. Publikum by mělo být podobně
naladěné jako je hra. Lépe když při-
jdou jen ti, co sami chtějí, než aby v
půli utíkali ti, co přišli pod pohrůž-
kou. I když pro jistotu po začátku za-
mykáme vrata,“ uvedla autorka
»Zrzky«.  Klára HANUŠOVÁ

Zdena Hanáková, Michaela Šmerglová, Jiří Cicvárek a Jiří Nikodým (zpra-
va) ve hře M. Šmerglové 5+1 divná zrzka.                        Foto NN M. FRÝDL

DO POLOVINY ZÁŘÍ. Výstavu svých obrazů v berounské Duslově vile v po-
lovině minulého týdne slavnostně zahájila hlásnotřebaňská malířka Marie
Kovaříková. Na vernisáž, při níž zahrála staropražská kapela Třehusk, ji při-
šli  podpořit hlásnotřebaňský starosta Vnislav Konvalinka či skupina míst-
ních žen, která si říká Holky v rozpuku. Výstava je přístupná do 14. září, úte-
rý až pátek od 10 do 12 a od 12.30 do 16.00. (mif)          Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
1. 9. 18.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA
KONCI SVĚTA
8. 9. 18.00 ROMING

KINO ŘEVNICE
29. 8. 20.30 SUNSHINE
31. 8. 20.30 DANNYHO PARŤÁCI 3
1. 9. 16.00 ŠARLOTINA PAVUČINKA
1. 9. 20.00 VOLVER
5. 9. 20.00 MISS POTTER
7. 9. 20.00 BESTIÁŘ
8. 9. 16.00 ASTERIX A VIKINGOVÉ
8. 9. 20.00 SEDMÁ PEČEŤ

KINO MÍR BEROUN
27. 8. - 28. 8. 15.30 HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD
27. 8. - 28. 8. 18.30 SMRTONOSNÁ
PAST 4.0
29. 8. - 2. 9. 17.30 a 20.00 (So-Ne
18.30) SHREK TŘETÍ
4. 9. - 5. 9. 20.00 TAJNOSTI
6. 9. - 9. 9. 17.00 (So-Ne 15.30)
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
6. 9. - 9. 9. 20.00 (So-Ne 18.30) DAN-
NYHO PARŤÁCI 3
10. 9. - 13. 9. 18.30 (Út 17.30) MISS
POTTER

LETNÍ KINO BEROUN
27. 8. 20.45 EDITH PIAF
28. 8. 20.45 MISS POTTER
29. 8. 20.45 APOCALYPTO
30. 8. - 1. 9. 20.45 HARRY POTTER A
FÉNIXŮV ŘÁD
2. 9. 17.00 MICHALOVI MAZLÍČCI
(dětské představení M. Nesvadby)

KINO MNÍŠEK POD BRDY
29. 8. 20.00 VDÁŠ SE A BASTA! 
5. 9. 20.00 JEDNOTKA PŘÍLIŠ
RYCHLÉHO NASAZENÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
28. 8. 20.00 ROMING
4. 9. 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
11. 9. 20.00 TAJNOSTI

Ne všichni se smějí...
V letošním bohatém kulturním létě
uvedli řevničtí divadelníci hru Mi-
chaely Šmerglové 5+1 divná Zrzka.
Sama autorka v ní představovala
hlavní postavu. Její výkon byl pozo-
ruhodný. Nevím, která profesionální
herečka by podala rovnocenný vý-
kon, alespoň po stránce fyzické.
Vraťme se však ke hře samé. Není
ani tak dramatem či komedií, jako
spíše demonstrací situací, v nichž li-
dé nějak jednají. Jejich chování vy-
volává smích, ale uvnitř je vážný ob-
sah. Diváci se smějí a o obsahu za-
tím nepřemýšlejí. Ne však všichni.
Někteří se mnohdy nesmějí. Ti, kteří
pochopili nastavené ostří. 
Herecké výkony byly vcelku vyrovna-
né až na postavu, o níž již byla řeč.
Originální pojetí »moderátorky« z
nápovědní budky podtrhlo zvláštnost
hry. Škoda, že se na mne nedostal
program. Mohl jsem jednotlivé herce
náležitě proprat či ocenit. Stejně jim
všem blahopřeji, zvláště autorce.

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Tipy NN
* Výstava obrazů Olgy Stárkové je
v kostelíku sv. Maří Magdalény na
Skalce nad Mníškem pod Brdy pří-
stupná do konce srpna.                (bal)
* Výstava loutek scénáristky Barbo-
ry Jakůbkové nazvaná Moje druhá
realita  je v Muzeu Českého krasu v
Berouně k vidění do 31. 8. (lei)
* Veselice na mostě se na lávce u
trati lokálky v Zadní Třebani odehra-
je 1. 9. od 14.00. K vidění bude
kněžna Libuše i dámský hudební
soubor Hluchota. (šm)
* Letní taneční párty se uskuteční
31. 8. od 20.00 v černošickém Club
kině. Hrají Dj. Bunda a Dj. Vóďa. (il)
* Festival vína se v Mníšku pod Br-
dy koná 2. 9. od 9.00. Představí se
vinaři z Čech, Moravy, Rakouska,
Německa a Itálie. Na zámku a v Di-
vadélku K zahraje cimbálovka Ky-
čera, dixielandový Tango band či
Gospel Time Zuzany Stirské.    (mif)
* Řevnický fotosalón se v řevnické
Galerii No1 koná do 1. září.  Výsta-
va nabízí deset fotografů se vztahem
ke středním Čechám.                     (pš)
* Textilní medailony Dagmar Re-
nertové můžete na zámku v Mníšku
pod Brdy vidět od 1. do 30. 9., denně
mimo pondělí 9 - 17.00.              (mif)
* Světoznámý kytarista Hiram
Bullock zahraje 7. 9. od 20.30 v
Club kině Černošice. (mif)
* 1. zářijovou taneční párty hostí
8. 9. od 20.00 černošické Club kino.
Hrají Dj. Bunda a Dj. Vóďa.       (mif)
*  Výstava Oděv a textil, aneb Co si
oblékali naši předci je v berounském
Muzeu Českého krasu k vidění do
12. září.  (lei)
* Výstava fotografií vedoucího sp-
rávy CHKO Český kras Petra Hůly
je k vidění v galerii Čerťák v Tmani
do 18. října.    (pš)

Výstavu Tomáše Bíma
uvede Ondřej Hejma
Mníšek pod Brdy – Letovský ma-
líř Tomáš Bím zahajuje 2. září vý-
stavu v barokním areálu Skalka
nad Mníškem pod Brdy. 
Výstava jeho litografií nazvaná
Rozmarné léto začíná vernisáží od
15.00. „Uvede ji divadelní soubor
Řevnic, Oldřich Dudek a Ondřej
Hejma,“ řekl Bím. Doplnil, že výs-
tava bude přístupná do 30. 9. o ví-
kendech od 10 do 17.00 a v úterý až
pátek po domluvě u správce na tele-
fonu 732 937 219. Dobrovolné vs-
tupné bude věnováno na obnovu ba-
rokního areálu Skalka. (pš) Zámek bude hostit páté vinařské slavnosti

Dobřichovice – Vinařské slavnosti se 1. září už popáté uskuteční v Dob-
řichovicích. Letos ovšem budou mnohem velkolepější. 
Vinice v Dobřichovicích bývaly už za vlády Václava I. Před sto padesáti lety
ale zanikly a ve městě je připomínají jen názvy ulic. Před pěti lety starosta
Michael Pánek přišel s myšlenkou tradici vinařství v Dobřichovicích obno-
vit alespoň formou oslav. Letošní pátý ročník se bude odbývat na nádvoří
zámku i na Křižovnickém náměstí a bude bohatší než v předchozích letech.
„Během dne se představí dixielandový Kvintet Jazz revue, moravská cim-
bálová muzika, staropražská kapela Třehusk i romská skupina Terne Čhave.
K vidění budou šermířská, taneční a kejklířská vystoupení,“ vypočetl Pánek.
K prohlédnutí budou nová sochařská díla, která čtyři sochaři vytvořili bě-
hem letošního sochařského symposia Cesta mramoru. A samozřejmě se bu-
dou ochutnávat vína ze tří desítek vinařství. Vyhlášen bude nejlepší Vinař
roku 2007, kterého před měsícem vybrala odborná porota. Cenu mu v kostý-
mu Karla IV. předá známý herec a moderátor Vladimír Čech „Byla to první
soutěž tohoto druhu v Česku - vína hodnotili vinařští odborníci z Francie a
Anglie,“ řekl jeden z organizátorů Petr Marek. (pš)

Balady na Alotriích zazpívá Australanka
Dobřichovice - Čtvrtý ročník setkání skupin historického šermu nazva-
ný Černošická Alotria se v areálu dobřichovického zámku koná  v sobo-
tu 15. září od 13 hodin.  
Uvidíte barbary, rytíře, lapky, piráty, mušketýry, šermíře i šermířky v podá-
ní 12 skupin historického šermu z celé ČR a Slovenska , mezi nimi nebudou
chybět Burdýři z Prahy či unikátní dámská šermířská skupina Reginleif z
Černošic. V doprovodném programu uslyšíte keltské balady v podání aus-
tralské zpěvačky  Beth A. Cooper. Připraveno je dobové tržiště s dobovou
krčmou.  Akce bude zakončena ohňovou show.  Andrea HRUBÁ



Osov - V pátek 24. srpna se opět sešly
osovské kapely. Skupiny Šporny, Garážový
club a Braboux vystoupily na zahradě
Hospůdky u Novotných.
Osovské kapely mají už své stálé posluchače. 
Těch domácích i přespolních si své oblíbené
skupiny přišla poslechnout téměř rovná stov-
ka. 
Program doplnili nejmladší osovští muzikanti.
Martin Culek a Petr Kočí předvedli svou
variaci zpěvu a hry na bicí.
Hudebnímu večeru i počasí přálo. Po příjem-
ných country písničkách skupiny Šporny

předvedlo seskupení Garážový club převážně
svou hudební tvorbu a Braboux přilákal
většinu diváků na travnatý parket. Hudební
setkání končilo až po půlnoci.                (rk)

Kapely zakončily prázdniny
OSOVSKÉ SKUPINY MAJÍ UŽ SVÉ STÁLÉ POSLUCHAČE Škola pøivítá sedmnáct

nových �ákù a �aèek
Osov - Srpen se pomalu chýlí ke konci 
a s ním i prázdniny. Děti školou povinné
čeká návrat  do školních lavic. Některé se
už nemohou dočkat, jiným se naopak  do
školy nechce vůbec.
Nejvíce se těší asi ty děti, které do školy půj-
dou poprvé.  Nový školní rok by měl odstar-
tovat celou řadu změn v českém školství.
Hlavní zásadou by mělo být učit se získávat
informace, dovednosti, schopnosti a postoje
důležité pro život. Ani naše škola nebude
výjimkou. 
Přivítáme sedmnáct nových žáčků a žaček.
Již tradičně je čeká slavnostní uvítání 
v tělocvičně. Ve třídě pak na ně budou čekat
nové učebnice a pomůcky. Největší změnou
ale pro ně bude výuka cizího jazyka. Děti se
formou her, písniček a obrázků budou se-
znamovat s prvními anglickými slovy již 
v první třídě.
Slavnostní přivítání čeká i na ostatní školáky.
Ty se spíše než na učení určitě těší na
kamarády. Každý má jistě spoustu prázdni-
nových zážitků.
Přejeme všem dětem šťastné vykročení do
světa písmen a číslic, mnoho zážitků při
poznávání světa kolem nás, učitelům a ostat-
ním zaměstnancům spoustu dobrých nápadů 
a pevných nervů.

E. NÁDVORNÍKOVÁ, S. KOCMANOVÁ
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Skupina Garážový club - to jsou muzikanti
několika podob.             Foto Radka KOČOVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 17 (89)

Hudebně zábavné odpoledne
Všeradování

se uskuteční 1. září 2007 
od 13:00 hod. v areálu

čtyřkolkové dráhy U Bobeše
ve Všeradicích

* Divadlo Mazec * Dětské soutěže 
*  Skákací hrad * Výuka country

tanců Crash Dance * Pivní štafeta 
* ABBA STARS * Mošny * Pokus

Jiřího Šneberka * Rowdy Rascals

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

S prázdninami se rozlouèí
sportem i opékáním vuøtù
Vižina - Místní obecní úřad a TJ Vižina
pravily na sobotu 1. září Loučení s prázd-
ninami. 
Pro děti i dospělé, kteří se chtějí na konci
prázdnin pobavit, je od 19 hodin ve
sportovním areálu TJ Vižina připraven bohatý
program.
Prostory nedávno dokončeného více-
účelového hřiště s umělou trávou  se přímo
nabízí k turnajům v míčových hrách, chybět
nebude ani bojová hra a opékání vuřtů.  (rk)  

Rozhledna  bude otevøena
a� do konce záøí
Velký Chlumec - Rozhledna na Studeném
vrchu bude o sobotách a nedělích přístupná
až do konce září.
“Behem prázdninových měsíců navštívilo
rozhlednu téměř 1200 návštěvníků,” vyjádřil
spokojenost s návštěvností Sláva Ježdík, člen
Sdružení za ekologický rozvoj krajiny.
“Během září bude rozhledna otevřena od 10:00
do 15:00 hodin. Požadavek na zkrácení doby
přišel od myslivců z důvodů jelení říje,”
vysvětlil Sláva Ježdík.                            (rk)  

Na opravu kostela dohlí�í
Státní památkový úøad
Osov - Do kostela už nastoupili i řemeslníci
instalující nová okna. Vkládají je po čtver-
cích do železných rámů.
Nastoupili v pondělí 20. srpna a během dne
měli hotové celé jedno okno. V presbytáři je
třeba opravit celkem čtyři okna.
"Původní omítka kostela se z části odstraňuje,
z části probíhá její sanace. K opravě říms
máme připravené dřevěné vzorky, které vede
vodítko a vytvoří tak potřebný tvar," popisuje
opravy Drahoslav Pavlík, zaměstnanec firmy,
která rekonstrukci pláště kostela provádí 
a dodal, že na průběh oprav dohlíží Státní
památkový úřad.          Marie PLECITÁ, (rk)  

Nebezpeèný úsek vozovky
bude opraven jen z èásti
Lážovice - Hráz rybníka na křižovatce 
v obci se propadá. Jednání o dopravním
omezení v obci trvají už léta. 
"Poškození vozovky způsobila nákladní
doprava, která nebyla v obci nikdy omezena,"
popisuje situaci starosta obce Jiří Budil.
Dne 22. srpna proběhlo poslední jednání
obce se zástupci kraje. "Kraj nesouhlasí 
s tím, že je komunikace přetížená a že z toho
důvodu došlo k jejímu poškození. Kraj zajistí
rekonstrukci vozovky a opravu mostu.
Zpevnění dvaceti metrů zdi požadují na
obci," doplňuje starosta, podle kterého je
poškozeno podloží komunikace a v případě,
že bude upraven pouze povrch silnice, nebude
zajištěna funkčnost vozovky na delší období.
Plánuje se odklonění  kamionové dopravy od
Neumětel a Osova. Objížďka by neměla platit
pro osobní automobily.          R . KOČOVÁ

Neznámý vandal odøezal
�ebøíky pro vstup do vody
Osov - Vodní nádrž v Osovci, která je v let-
ních měsících oblíbeným útočištěm plavců,
navštívil koncem léta pravděpodobně
sběratel železného šrotu.
“Znenadání zmizely železné žebříky pro vstup
do vody. Někdo zřejmě odřezal jejich šrouby 
a odnesl je neznámo kam. Nebo spíš odvezl.
Takže do koupaliště již jen skokem z břehu,”
odsuzuje vandalství obyvatelka Osovce Marie
Plecitá. 
“Voda ve vodní nádrži je nyní zkalená. Je
možné, že odřezané žebříky jsou na dně
nádrže. to však zjistíme až při jarním čištění
koupaliště,” konstatuje starosta obce Zdeněk
Veverka.                    Marie PLECITÁ, (rk)

Opravy vozovky v Lážovicích budou zahájeny
v polovině září.                  Foto R. KOČOVÁ 

Diamantovou svatbu slavili
man�elé Eiseltovi z Osovce
Osov - Manželé Božena a Josef Eiseltovi 
z Osovce oslavili dne 23. srpna 2007
šedesát let společného života.
“Přejeme jim hodně zdraví a štěstí na další
cestě společným životem,” gratulují syn 
a dcera s rodinami.                               (rk)  
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Naše noviny vám nabízejí

PYGMALION
DVD se záznamem premié-
ry představení řevnických

ochotníků na nádvoří dobři-
chovického zámku 5. čer-
vence 2007. 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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Francouzi obdivovali krásy Poberouní
NA NEOFICIÁLNÍ TÝDENNÍ NÁVŠTĚVU DORAZIL STAROSTA BURGUNDSKÉ OBCE VILLARS FONTAINE

Lety - Na neoficiální týdenní návštěvu přijel do
Čech starosta francouzské obce Villars Fon-
taine Yves Bazin s manželkou Claude. 
Projekt červnové reciproční návštěvy burgund-
ských představitelů v našem regionu ztroskotal.
Nyní se tedy pár z malé vesnice u města Nuits-
Saint-George vydal na poznávací zájezd do oblas-
ti Karlštejnska sám.
První dny pobytu se o Francouze staral Vladimír
Glaser z Ořecha,. Pátek strávil pár v doprovodu
starosty Letů Jiřího Hudečka. Po dopolední pre-
zentaci historie obce Lety a dopadů povodní z ro-
ku 2002 následovala na radnici diskuse o možnos-
ti společných projektů a byrokratické těžkopád-
nosti uzavření smlouvy o spolupráci z francouz-
ské strany. Při prohlídce obce Lety Francouzi ob-
divovali nejen nově otevřenou knihovnu, ale pře-
devším to, jak se místní obyvatelé dokázali vyrov-
nat s následky ničivých povodní. Hudeček poté
doprovodil Francouze na prohlídku informačního
centra v Karlštejně, kde probírali možnosti pod-
pory cestovního ruchu. Během pobytu se pár zú-

častnil i několika akcí konaných v mikroregionu
Dolní Berounky - Dixielandového odpoledne  v
Řevnicích, prohlídky soch v Dobřichovicích či
kynologických závodů v Letech. 
Bazinovi odjížděli obdarováni becherovkou, čes-
kým sklem i karlštejnským vínem a zejména s
mnoha zážitky, jež, jak říkali, hodlají předat fran-
couzským rychtářům. Ludmila HŮLOVÁ

STAROSTOVÉ. Starosta francouzské obce Villars
Fontaine Yves Bazin (vlevo) a jeho letovský pro-
tějšek Jiří Hudeček.        Foto Ludmila HŮLOVÁ

Varování policie: Řidiči pozor!
přibývá vykradených vozů
Poberouní - Několik aut bylo v Poberouní vy-
kradeno 7. srpna večer. Městy podél Berounky
zřejmě ten den projížděl vůz s lidmi, kteří si
takovými krádežemi přivydělávají.
Mobilní telefon za 3 000 byl odcizen z auta Re-
nault Scénic v řevnické Školní ulici. Zloděj rozbil
sklo dveří, vnikl do vozu a ukradl mobilní telefon.
Zničením okna vznikla řidiči z Prahy Radotína
(*1974) další škoda ve výši 4 tisíce korun.
Škodu za 6 000 korun způsobil pachatel vloupání
do auta Ford Fusion zaparkovaného v ulici Palac-
kého v Dobřichovicích. Rozbil okno předních
dveří a odcizil svazek klíčů od jízdenkových auto-
matů, mobil za 2000 Kč a čipovou kartu pro vstup
do firmy. Rozbitím okna poškodil majitele z Pra-
hy Smíchova (*1961) o další 4 tisíce korun.
Další vůz - Renault Megane - byl vykraden 18. 8.
u nádraží ČD v Karlštejně. Poberta rozbil levé
zadní okno a odcizil tašku s doklady i platebními
kartami. (šm, vš)

Pád ze skály se nekonal,
jednalo se o planý poplach
Zadní Třebaň, Řevnice - Údajný pád ze skály
zaměstnal hasiče ze Řevnic 11. srpna v noci.
Podle telefonátu na tísňovou linku ve 2.29
spadl člověk ze skály na železniční trať mezi
nádražím v Zadní Třebani a Karlštejnem. 
Šestice hasičů po dojezdu na místo začala prohle-
dávat železniční trať a přilehlá křoviska, nikoho
však ani po dvouhodinovém úsilí nenašla. Na ná-
draží čekala také sanitka a policejní hlídka. Když
byla všechna místa pod skalami prohlédnuta, tak
bylo pátrání ve 4.45 po dohodě s Policií ČR ukon-
čeno a událost byla zařazena mezi plané popla-
chy. (vš)

Hasiči lovili z řeky opilce
Zadní Třebaň - O záchranu tonoucí osoby z řeky
u třebaňského Ostrova byli požádáni řevničtí ha-
siči 12. srpna večer. Když na místo přijeli, jeden
muž byl už v péči záchranné služby na břehu. Po
dotazu, zda byl v řece sám, záchranářům odpově-
děl, že se koupal v řece s kamarádem a že ho už
není. Druhého muže hasiči našli asi dva metry od
břehu, při vědomí a nezraněného, ale pro silnou
intoxikaci alkoholem nemohl vstát. Na břeh mu
tedy museli pomoci hasiči. (vš) 

Černošice - Milovníci dobré zábavy, kteří zaví-
tali 18. a 19. srpna na černošickou Mariánskou
pouť, nelitovali. Vedle tradičních pouťových at-
rakcí, řemeslných stánků a výstavy bylo při-
praveno mnoho zajímavých vystoupení. 

Divadlo pro děti i dospělé, souboje šermířů  ze
skupiny Nevers, písně a tance sboru Chorus Ange-
lus i lidového souboru Pramínek, vystoupení ka-
pel Nová Sekce, Třehusk a dalších. Návštěvníky
ohromilo skvělé představení Draceana na téma
souboj sv. Jiří s drakem, které v mírném přítmí
provázelo žonglování s ohněm a pyroefekty.  
Dalším vrcholem letošní pouti bylo vystoupení
černošické kapely Timudej, která doslova strhla
přeplněnou náves u kostela k tanci. A protože  tra-
dičních pouťových atrakcí a řemeslných stánků
bylo na pouti spousty, přišli si místní i přespolní
milovníci krásné pouťové veselice určitě na své.
Tradičně krásné počasí dokreslilo skvělou atmo-
sféru. Tak za rok zase spolu na černošické pouti. 

Pavel BLAŽENÍN

Sochaři představili díla,
která vytvořili při symposiu
Dobřichovice - Slavnostní představení soch
vytvořených při letošním sochařském sympo-
siu se konalo 12. srpna v Dobřichovicích.
Symposia Cesta mramoru se účastnili sochaři
František Svátek, Jean-Paul Chablais z Francie,
Emanuela Camacci z Itálie a Cordell Taylor z
USA. Sochařské symposium se v Dobřichovicích
koná každý druhý rok, přičemž sochy jsou nejpr-
ve vystaveny v areálu zámku a pak usazeny na
budující se chodník mezi Dobřichovicemi a Kar-
líkem. K odhalení soch se připojil starosta města
Dobřichovice Michael Pánek, přijel se podívat
senátor Jiří Oberfalzer i několik kameníků. 
Hlavní organizátor akademický sochař Petr Váňa
představil spolu s kurátorem, kterého přestavoval
mim, sochaře a jejich díla. Letos vytvořené sochy
můžete spatřit u vchodu do zámku či na jeho ná-
dvoří. Andrea HRUBÁ-KUDRNOVÁ 

Na návštěvu Dobřichovic
přijede výprava z Ameriky
(Dokončení ze strany 1)
První písemné kontakty mezi Dobřichovicemi a
Manhattanem byly navázány v roce 2003. V roce
2004 přijel do Čech na návštěvu tehdejší starosta
Ed Klimek s rodinou. V roce 2005 naopak navští-
vilo Manhattan osm Dobřichovických. Vloni
Dobřichovice s Manhattanem, který má asi pat-
náctkrát více obyvatel, podepsaly partnerskou
smlouvu. „ V úterý 4. září se pomocí webové ka-
mery a internetu uskuteční přímý kontakt dobři-
chovických dětí s jejich vrstevníky v Manhattanu.
Tamní omladina si bude muset přivstat, aby se v
7 hodin ráno zúčastnila internetového mostu do
Dobřichovic, kde již budou tři hodiny odpoled-
ne,“ dodal Kratochvíl. (mif)

Černošice žily slavnou poutí
NÁVŠTĚVNÍKY OHROMIL SOUBOJ SVATÉHO JIŘÍ S DRAKEM

Motorkář havaroval na naftě
Hlásná Třebaň - Na konci obce Hlásná Třebaň
havaroval předminulou neděli motocyklista. S
motorkou uklouzl po naftě rozlité na silnici. 
Řidič vyvázl s lehčími zraněními, kromě odřenin
měl také zlomenou ruku, takže byl převezen do
pražské motolské nemocnice. Kde se nafta v asi
300 metrů dlouhém pásu na silnici vzala, je před-
mětem vyšetřování. (lup) 

Radní si udobřovali Berounku
Hlásná Třebaň - Pietní vzpomínka na ničivou vel-
kou vodu v roce 2002, kterou uspořádali hlásno-
třebaňští radní s příznivci obce, se konala přímo
na tehdy nejohroženějším místě - na mostě přes
Berounku. 
„Doufejme, že se nic podobného nezopakuje. Po-
vodně žel asi budou, ale snad nikoli v tak velké
míře,“ řekl na vzpomínkové akci starosta Hlásné
Třebaně Vnislav Konvalinka. Nato spolu se zástu-
pcem Zadní Třebaně, radním Jiřím Nádvorníkem
vhodil do vody květinu, aby si Berounku na další
léta udobřili. Po básni oslavující bojovníky se živ-
lem, dostali zástupci obcí i čestný občan Hlásné
Třebaně Antonín Palek pamětní láhev LAWKO-
VITZE. Ta by měla být otevřena jen ve chvíli, kdy
bude obcím krušno. Účastníci setkání pak na
lávce naráz bouchli pět lahví šampaňského. „Ted'
už vydrží všechno,“ smála se členka zastupitelstva
Ilona Gartová. Akce se  konala 12. srpna, v čase,
kdy před pěti lety velká voda kulminovala.      (šm)

Dle paragrafu…
ZLODĚJE VYRUŠILI. Dům v dobřichovické
ulici V zahrádkách chtěl vykrást zloděj z 15. na
16. 8. ve 4.50, majitelé ho však při činu vyrušili.
Spící ženu probudily podezřelé zvuky. Vstala a v
chodbě u dveří spatřila muže se svítilnou v ruce.
Zloděj zhasl baterku a utekl ven z domu.           (vš)
HOSPODA ODOLALA. Do hospody U lípy ve
Svinařích si to v noci 18. 8. namířil  neznámý zlo-
děj. Pokoušel se vypáčit plastové okno i dveře, ale
vše nátlaku odolávalo. Navíc hlučným počínáním
vzbudil hostinskou. Darebák zmizel, zanechal za
sebou škodu na majetku 89 000 Kč. (šm)

Z našeho kraje
* Nový kontejner na nefunkční elektrická zaříze-
ní byl umístěn u Jednoty v Zadní Třebani, vedle
kontejnerů na tříděný odpad. Může se do něj uklá-
dat vše, co projde otvorem, tedy fény, vysavače,
holicí strojky, kulmy, rychlovarné konvice, videa
a další. Spotřebiče s obrazovkou, jako například
monitory nebo televize, je lepší nechávat vedle
kontejneru, aby se nerozbily.   (lup)
* Během prázdnin prokoukly všechny lávky v
Zadní Třebani. Natřel je místní student v rámci
letní brigády. „Letos se přihlásil jen jeden hoch,“
řekl zadnotřebaňský starosta Lubomír Schneider.
Kromě lávek mladík ještě pomáhal s opravami  ve
škole. (lup)
* Přímo u kostela v Karlíku ošetřovali řevničtí zd-
ravotníci ženu pobodanou od lesních včel. Třiceti-
letá žena měla rány od včel nejvíce na hlavě, obli-
čeji a krku, několik dalších také na nohou. „Měla
problémy s dýcháním, otekla, rozjela se klasická
alergická reakce,“ doplnil šéf řevnické záchranky
Bořek Bulíček. Pacientku sanitka odvezla do praž-
ské nemocnice na Vinohradech. (lup)
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník, Obecní úřad Lety a hejtman Petr Bendl

vás zvou na

III. KONCERT NA MOSTĚ
Lety u mostu, 28. září 2007, 13.45 hodin

Účinkují: 
HRADIŠŤAN + ONDŘEJ HEJMA + ŽLUTÝ PES 

PAVEL VÍTEK + JAN MATĚJ RAK + PETR BENDL
JIŘÍ OBERFALZER + TŘEHUSK + NOTIČKY 
KAPIČKY + PRAMÍNEK VLAK NA DOBŘÍŠ 

ORKUS + MURPHY BAND

K tomu:
Den otevřených dveří nové mateřské školy + výstava

záchranářské a vojenské techniky  + jarmark + občerstvení
+ atrakce pro děti...

Během odpoledne hejtman Petr Bendl, starosta Letů Jiří Hudeček a majitel
firmy K+V Elektro Petr Kozák předají Cenu Našich novin určenou lidem, kteří

se nezištně zasluhují o rozvoj či propagaci našeho kraje.

Akce se koná pod záštitou středočeského hejtmana Petra Bendla 

Border teriér předváděl, stadion bouřil
V LETECH SE V PŮLI SRPNA KONAL DRUHÝ ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KYNOLOGICKÉHO ZÁVODU

Lety - Druhý ročník mezinárodní-
ho kynologického závodu se o ví-
kendu 10. - 12. srpna konal v Le-
tech. Pořádali jej místní kynologo-
vé. Na fotbalovém hřišti bylo mož-
né zhlédnout 44 závodníků ve
dvou disciplínách - poslušnosti a
obraně. Kromě toho závodníci ab-
solvovali pachové práce na pastvi-
nách v okolí Svinař.
Celoroční příprava vyvrcholila sa-
motným závodem, který zkazilo opět
jen počasí. Už v pátek všichni zmok-
li při oficiálním tréninku a při loso-
vání. V sobotu odpoledne musel být
závod kvůli průtrži mračen přerušen
téměř na hodinu. V neděli se počasí
odpoledne umoudřilo, takže slav-
nostní vyhlášení vítězů bylo již se
sluníčkem. Počasí však ovlivnilo
návštěvnost akce.
K vidění bylo mnoho výborných i
velmi dobrých výkonů, celková úro-
veň byla vyšší než vloni. Závodili

hlavně němečtí a belgičtí ovčáci ma-
linois, ale také jeden dobrman, jeden
rotvajler a jeden holandský ovčák. 
Průběh závodu, organizační záleži-
tosti i zázemí chválili jak rozhodčí,
tak závodníci. 
Součástí nedělního programu byly
také ukázky psích sportů, jako napří-
klad frisbee – házení talířem či tanec
se psem. Bezesporu největší úspěch

měla ukázka border teriéra. Po jeho
výkonu celý stadion bouřil potles-
kem i uznáním a diváci si odnesli
pěkný zážitek. 
Nedělní program a zároveň celý
závod byl ukončen slavnostním
nástupem závodníků se psy, dekoro-
váním vítězů a předáním cen. Na
první příčce stanula Jarmila M. Pal-
lot z Jersey se svým psem belgickým
ovčákem malinois (BOM) Atrei
D_Amour Bedea s 276 body. Druhý
se umístil Jiří Novotný s německým
ovčákem Xant z Jirkova Dvora, kte-
rý zaostal za vítězkou pouze o jediný
bod. Třetí byl Stanislav Rohla s fe-
nou BOM Mania de Alphaville Bo-
hemia s 270 body. 
Závod skončil, můžeme si na chvíli
odpočinout. Nebude to však na dlou-
ho, protože sezona je za dveřmi. Od
2. září začínají kursy pro štěňátka,
kterým se po nás určitě celé prázdni-
ny stýskalo. Také nás čekají troje
zkoušky z výkonu a obranářský zá-
vod.       Alena VANŽUROVÁ, Lety

Mějte na paměti: Kůň
není domácí mazlíček!
Na zadnotřebaňském Ostrově nedáv-
no došlo k úrazu způsobenému ko-
něm. Takových úrazů je mnoho. 
Na Ostrově je ke koním volný přístup
a malé děti jim tu hází trávu či jiné
krmení, což může být nebezpečné.
Koně jsou mezi lidmi takzvaně mód-
ním mazlíčkem, pořizují si je bohužel
i ti, kteří o jejich náročném chovu
nemají žádné znalosti. Často jsou
koně chováni v nevyhovujících pod-
mínkách a starají se o ně osoby ne-
mající potřebné znalosti. V důsledku
toho jsou zvířata stresována a může
to končit tragicky. Veterinářka Jar-
mila Vaňková z Prahy proto varuje
zájemce o koníky: než si toto ušlech-
tilé zvíře pořídíte, dobře to zvažte a
raději se poraďte s odborníkem. Ne-
ní to morče ani rybička, takže jej za-
kupte teprve tehdy, až si budete op-
ravdu jisti, že jeho výchovu a chov
zvládnete. A pokud chcete koně ne-
chat ustájit u někoho jiného, pečlivě
si prověřte, jak o něj bude pečováno
a kdo se o něj bude starat. 
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

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)

Touha
Rozespalý chvátám do práce, 
bledá závist mě jak oheň pálí.

Chtěl bych býti mlhou podzimní
- ta se klidně do oběda válí.

Jindřich NOVÁK, Řevnice

Vzhledem ke smutné události, 
která je bohužel nezvratná, chceme tímto 

vřele poděkovat za laskavou péči 
RENATĚ a ZDEŇKOVI. 

Ve zbývajících měsících budeme pít do zásoby! 
Děkujeme a nikdy nezapomeneme. 

Ti, co zůstali.

Na kynologických závodech v Le-
tech bylo na co se dívat.

Foto Jiří KŘIVÁNEK

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz
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Třebaňští v Německu zasadili lípu
DVANÁCT ZADNOTŘEBAŇANŮ SE VYDALO NA NÁVŠTĚVU SPŘÁTELENÉHO STEINEROTHU

Na základě pozvání navštívilo 12
spoluobčanů 16. - 19. 8. naši spřáte-
lenou obec v německém Steinerothu.
Odjeli jsme ve čtvrtek v 7.30 ve třech
vozech od budovy OÚ. Cesta dlouhá
630 km probíhala bez komplikací a v
15.30 jsme byli na místě.
Zde již čekala uvítací delegace v čele
se starostou G. Frinksem. Po občer-
stvení jsme byli přiděleni na ubyto-
vání do rodin. Večer jsme v kabinách
místního fotbalového klubu ochutna-
li grilované klobásy. Při dobrém jíd-
le jsme pokračovali v diskusi o změ-
nách v našich obcích, rodinách, zk-
rátka o všem možném. Nechyběla ani
společná písnička Kapitán, kterou si
naši přátelé oblíbili a zpívají ji s ná-
mi česky. S kytarou a harmonikou
jsme vydrželi až do půlnoci.
Na pátek jsme měli připraven výlet
do Kolína nad Rýnem. Odjeli jsme
vlakem v 9.20 z Betzdorfu, městečka
asi jako Řevnice, vzdálené 5 km od
Steinerothu. Po příjezdu do Kolína
se nás ujal průvodce, který nás pro-
vedl kolínskou katedrálou. Překlad
zajišťovala za pomoci turisty Horsta
Novotného česká emigrantka, která
žije v Německu 40 let.  
Dalším zajímavým místem bylo mu-
zeum švýcarské čokolády Lindt.

Kromě historických strojů na zpra-
cování bobů nás nejvíce zaujala mo-
derní linka na výrobu malých čoko-
ládiček a hlavně ochutnávka.
Od 18 hodin jsme večeřeli v typické
kolínské hospodě. Pivo zde točí na
přání do průhledných válců, které
postaví servírka na stůl  a hosti si
sami čepují. Večerní vlak z Kolína
nám odjížděl ve 20.20 a v 21.30 jsme
byli opět v Betzdorfu. 
V sobotu dopoledne jsme společně
zasadili na pěkném místě ve středu
obce námi dovezenou lípu srdčitou,
ze zadnotřebaňského zahradnictví
na důkaz našeho přátelství. Z Tře-

baně jsme přivezli i český rýč, sekt a
kámen z blízkého lomu, na kterém je
cedulka Zadní Třebaň 2007. Starosta
Frinks vyhloubil díru a stromek za-
sadil. Připili jsme si šampusem, aby
stromek hezky rostl. Odpoledne se
konala v kostele slavnost, při které
zazpíval mužský pěvecký sbor.
Následoval koncert vážné hudby v
podání českého tria absolventů hu-
dební školy v Praze. Sobotní večer
jsme ukončili na fotbalovém hřišti
koncertem rockové skupiny. V neděli
ráno jsme posnídali v kulturním do-
mě. Včetně nás se sešlo více než 40
lidí a u dobrého jídla jsme probírali

zážitky. Následovalo rozloučení a
slib dalšího setkání.Do Třebaně jsme
se vrátili v neděli před 19 hodinou.
Setkání s příjemnými lidmi, zajímavý
program, vydařený výlet, zážitky z
koncertů i z večerů a slušné počasí,
to vše dohromady byly pěkně prožité
čtyři dny.     Lubomír SCHNEIDER,

starosta Zadní Třebaně

Milý Evelíně ze Slemen, 
přeje k svátku hodně novejch
žínek kámoška - Ušmudlaná 

a spol.
P.S.: Si báječný strašidlo, ty

držko... A neřvi pořád!   

ZASADILI LÍPU. Zadnotřebaňská výprava spolu s místními zasadila v ně-
meckém Steinerothu na důkaz přátelství lípu. Foto ARCHIV

Řevničtí myslivci
naháněli divočáky
Řevničtí myslivci se sešli na mimo-
řádné schůzi, aby projednali inten-
zivní odlov divokých prasat. Ta se
díky osevu velkých ploch kukuřicí
stáhla do této lokality. Byly dohod-
nuty skupiny lovců, aby každý večer
byly posedy na kukuřičných lánech
obsazeny. Pole nyní skrývají množ-
ství černé zvěře, která z nich vůbec
nevytahuje. Zvěř je sice plachá, ni-
koliv ale bachyně se selaty, které své
potomky pečlivě střeží a nemilosrd-
ně likvidují každé nebezpečí. 
V neděli 19. srpna na ně myslivci
uspořádali hon. Žádný kus nebyl st-
řelen. Bachyně zřejmě včas odhadly
nebezpečí a se selaty uhnuly. Jinak
tomu bylo s kňoury. Na úhor mezi
lány vyběhl dokonce kus o váze nad
100 kg. Jinde byli spatřeni menší.
Vcelku lze říci, že divočáků není
zdaleka tolik, jako tomu bylo asi
před sedmi lety. Více ukáže další
hon, další natláčka, na níž Řevničtí
hodlají pozvat hosty, část divočáků
odlovit a ostatní vytláčet z této loka-
lity.       František ŠEDIVÝ, Řevnice
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Rozhodčí před strkanicí utekl do kabin
FOTBALISTÉ POBEROUNSKÉHO I PODBRDSKÉHO KRAJE NAPLNO ROZEHRÁLI SVÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
Poberouní - Fotbalisté celého naše-
ho kraje naplno rozehráli své mis-
trovské soutěže. Skvěle si vede
hlavně áčko Řevnic: po čtyřech
kolech má plný počet bodů.    (NN)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Řevnice A – Měchenice A  4:2
Branky: Socha 4
Nevídaný střelecký koncert předvedl
útočník Socha. Svůj čtyřbrankový
příděl si rozložil rovnoměrně do
obou poločasů. (mák)
Velká Dobrá - Řevnice 0:1
Branka: Bezpalec

IV. třída okresní soutěže
Horoměřice B – Řevnice B 0:5
Branky: Tlášek 2, Koštialik 2,
Pitauer
Řevnická záloha hned v prvním pod-
zimním zápase předvedla nečekanou
kanonádu! Horoměřičtí se nestačili
divit, co to s nimi borci ze Řevnic
provádějí. Zejména na první půli jen
tak nezapomenou - do kabin šli se
čtyřbrankovým přídělem.         (mák)
Řevnice B - Mníšek p/B B 1:0
Branka: M. Sviták

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Vonoklasy - FK Lety 3:3 (3:2)
Branky: Zdanovec, Plánička,
Soukup
FK Lety opět po osmi letech hrají
krajskou1. B třídu. Posílil je Pavel
Zdanovec ze Slávie Jesenice. První
mistrák přinesl fotbal jako na hou-
pačce. Hosté šli hned ve 3. minutě
po individuální akci Zdanovce do
vedení. Domácí se rychle oklepali a
vytvořili si tlak, který byl korunován
dvěma brankami. Lety srovnaly v

29. minutě z trestného kopu. Ve 43.
minutě nařídil rozhodčí přísnou pe-
naltu proti hostům- 3:2. Lety vyrov-
naly deset minut po změně stran. V
85. minutě byl po druhé žluté kartě
vyloučen letovský Kůrka. Domácí
využili převahu k náporu, ale hosté
jej přečkali.                 Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Trubín 1:1
Branka OZT: Hruška
První poločas se nehrál líbivý fotbal,
více ze hry měli hosté, kteří několi-
krát před brankou Procházky nepří-
jemně zatopili. Druhý poločas Tru-
bínským jakoby docházely síly a
šancí Ostrovanu přibývalo. V 60. mi-

nutě našel Cieciura krásnou uličkou
Hrušku, ten si míč zpracoval a neza-
váhal. Pět minut před koncem Trubín
podnikl protiútok vyrovnal zásluhou
svého nejlepšího hráče Kličky. V zá-
věru nastala vinou provokace trubín-
ských hráčů menší strkanice, kterou
nechal tradičně slabý sudí Sekyrka
bez povšimnutí a utekl do kabin. Ko-
zák se na hřiště vrátil po více než
půlročním trestu. (mák)
Doubravan Újezd - OZT A 3:1
Branka: Cieciura

III. třída okresní soutěže
OZT B – Nový Jáchymov 1:0
Branka OZT: Bacílek
O vítězství OZT rozhodly posily z A
týmu. Zhruba ve 25. minutě po kříd-

le unikl Kozák, milimetrovým pa-
sem našel kolegu z áčka Bacílka, a
ten za přispění hostujícího gólmana
dopravil míč do sítě. (mák)
Cembrit Beroun - OZT B 1:0
Domácí favorit měl sice více ze hry i
více šancí, ale v poslední minutě
mohl Břížďala vyrovnat.           (mák)

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice – Sokol Jinočany 3:0
Branky: Rezdovic 2, Krajčí
Domácím chyběl nejlepší loňský st-
řelec P. Větrovec a T. Plzák, jenž se
vrací z hostování, přesto předvedli
kvalitní kopanou. V dobrém světle se
ukázaly posily: T. Bednář z B týmu
Sparty Praha, J. Hudeček ze Zdic i T.
Rezdovic z Jevan.                       (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže 
Svatá A – Karlštejn A 2:2
Branky: Mako 2
Všeradice A – Karlštejn A 0:0

IV. třída okresní soutěže 
Svatá B – Karlštejn B 4:1
Branka: Tomášek
Všeradice B - Karlštejn B 1:2 
Branky: Petr Janů 2 

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Mořinka – FC Liteň 1:0
FC Liteň – VČS Tmaň 5:1
Branky: Šindler 2, Eliášek, Bárta,
Kliment

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
Osov - Zaječov B  3 : 0
Branky: Chvojka, Bulant, Kubišta
Neumětely B - SK Osov 3:1
Branka: Jánský
Osov - Tmaň 3:2 - pohárový zápas

Řevnice – První ročník házenkář-
ského Memoriálu Roberta Taus-
cheho starých pánů se uplynulou
sobotu konal na řevnickém hřišti. 
Bohužel nepřijelo přihlášené družst-
vo Ždírce, ale podařilo se nám sesta-
vit 2 celky Řevnických: mladší a star-
ší. Výhoz mezi družstvy Staré Hutě a
Řěvnice st. obstarali synové Roberta
Petr a Miloslav. Řevnickým borcům
se moc nevedlo - prohráli 13:19.
Utkání, v němž proti sobě nastoupily
oba řevnické celky, skončilo 14:12
pro starší. Poslední utkání sehráli
mladší Řevničáci s Hutí. Po deseti

minutách bylo skoré 0:0, když čaro-
val Milan Zelený. Nakonec hosté vy-
hráli 13:8 a stali se vítězi memoriálu.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Rudla Zuzka,nejlepším obráncem Pa-
vel Satorie. V útočnících vyhrál Fran-
tišek Pešek ze Staré Huti, nejlepší st-
řelec byl Luděk Zrostlík s 9 góly.
Turnaj se líbil, všichni už se těší na
druhý ročník. Petr HOLÝ

Lety - Hned dva velké cyklistické
závody se jely ve druhé polovině
srpna v Letech. 
Čtvrtý ročník cyklistického závodu o
Modrou stuhu Berounky se uskuteč-
nil 18. srpna. Trasa dlouhá 850 met-
rů vedla ulicemi Řevnická, Na
Kovárně a V Chaloupkách. Účastní-
ci v hlavním závodu absolvovali čty-
řicet okruhů a dosahovali rychlosti
přes 40 km za hodinu.
Závod je součástí  seriálu závodu
Unie amatérských cyklistů ČR. Kro-
mě toho se zde jelo Mistrovství
republiky akademiků a konaly se i

dětské závody. Celkem se závodů
účastnilo 65 závodníků z celého
Česka. Z vítězství v hlavním závodě
o Modrou stuhu Berounky se rado-
val Pavel Krob ze Stochova, druhý
dojel Radomír Melša z Chvaletic,
třetí Pavel Červenka z Báště.
Poslední srpnovou sobotu hostily
Lety start a cíl vytrvalostního Ext-
reme Bike Brdy Maratonu. Trasu
dlouhou 95 kilometrů vedoucí brd-
skými Hřebeny absolvovalo 120 zá-
vodníků. Nejrychlejší byl D. Horák,
který do cíle dorazil za 4 hodiny a 19
minut. Josef CMÍRAL, (mif)

Cyklisté závodili v Letech
U BEROUNKY A NA BRDECH SE JELY DVA ZÁVODY

Účastníci závodu o Modrou stuhu Berounky na startu.    Foto NN M. FRÝDL
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Turnaj vyhrála Stará Huť
V ŘEVNICÍCH SE KONAL MEMORIÁL R. TAUSCHEHO

I. kolo II. ligy národní házené
ŘEVNICE - MOST 18:18 

Branky: Zavadil 8, Bělohlávek
4, Hartmann 4, Smetana 2

SOUBOJ. Hostující obránce v souboji s hráči domácích v mistrovském zápa-
se Ostrovan Zadní Třebaň A - Trubín (1:1). Foto Lucie PALIČKOVÁ


