
Poberouní žije fotbalovým Euro
FOTBAL FANOUŠCI SLEDUJÍ V HOSPODÁCH I PŘI KULTURNÍCH AKCÍCH

Řevnice hostí Portu
Řevnice – Jedenačtyřicátý ročník
vyhlášeného folkového a country
festivalu Porta bude 27. - 29. červ-
na hostit řevnické Lesní divadlo.
Už o uplynulém víkendu byl ale v
Řevnicích v rámci festivalu vysazen
strom. Akce se totiž koná pod hes-
lem: Zasaď strom, ať máš kyslík na
zpívání. V řevnickém Modrém do-
mečku byla také zahájena výstava
fotografií. 
Letošní finále Porty se koná v rámci
Řevnického kulturního léta. Festival
bude oficiálně zahájen v pátek 27. 6.
od 17.00  v Lesním divadle svěce-
ním totemu.  „Porta má na programu
koncerty řady hvězd folkového a
country nebe. Vystoupí Věra Marti-
nová, Wabi Daněk, Honza Nedvěd,
Žalman a spol, Robert Křesťan a dal-
ší,“ uvedla Zita Strnadová z pořáda-
jící agentury. Koncerty budou nejen
v Lesním divadle, ale i u Zámečku a
na dalších šesti místech. (pš)

Poberouní – Fotbalem od víkendu žije většina restau-
rací v dolním Poberouní. Většina z nich teď svým návš-
těvníkům nabízí přímé přenosy z fotbalového šampio-
nátu EURO 2008.
„Fotbal u nás běží každý den. Přenášíme tu na velké plaz-
mové televizi i anglickou ligu. Teď jsme kvůli mistrovství
speciálně vyzdobili lokál,“ řekl provozovatel řevnické piv-

nice Galerie Miroslav Kratochvíl. Na zahajovací zápas us-
pořádala restaurace ve spolupráci s pivovarem speciální
sázkovou akci. „Kdo před zápasem vypil dvě piva, mohl si
vsadit na výsledek a soutěžit o ceny,“ řekl Kratochvíl.
O fotbalový zážitek nenechali fanoušky ošidit ani někteří
organizátoři kulturních akcí. Zahajovací utkání Švýcarsko
- Česko se promítalo třeba po skončení dvoudenního Krá-
lovského průvodu v Karlštejně. „Původně se na obrazovce
na louce u řeky mělo přenášet jen slavnostní ukládání kle-
notů do hradní kaple svatého Kříže.  Pak se ukázalo, že by
nebylo finančně nákladné promítat po skončení průvodu i
fotbal. Asi osmdesát tisíc korun zaplatili sponzoři,“ uvedl
mluvčí krajského úřadu Martin Kupka. Fotbal sledovali i
návštěvníci svinařského setkání kovářů a podkovářů.
Zápasy si mohou vychutnat například i návštěvníci liteň-
ských restaurací Na schůdkách a Ve stíny lípy. Kvůli mist-
rovství posunuli začátek svých zápasů také liteňští fotba-
listé. Jeden z nich, Miloš Kliment, se navíc s dalšími třemi
kamarády vydal na zahajovací utkání přímo do dějiště
šampionátu. „Jeli jsme autem na noc, abychom si užili at-
mosféru i zahajovací ohňostroj,“ uvedl Kliment, který za
vstupenku zaplatil 250 euro. Pavla ŠVÉDOVÁ

10. června 2008 - 12 (470) 6 Kč

Bývalé »hvězdy« hrály golf

PANENKA A VÍZEK. Golfového turnaje na karlštejnském
hřišti se zkraje června zúčastnilo několik bývalých fot-
balových hvězd - Antonín Panenka, Ladislav Vízek (na
snímku) či Ivan Hašek. Foto Michaela FEUREISLOVÁ

K pondělní stávce škol se připojili 
Řevničtí, Dobřichovičtí i Radotínští
Poberouní – Zatímco v dobřichovické ani radotínské
základní škole s v pondělí kvůli stávce neučilo vůbec, v
řevnické základce zkrátili výuku.
Zrušením výuky, symbolickým vylepováním plakátů i pro-
testem před úřadem vlády v Praze se středočeské školy v
pondělí 9. června připojily ke stávce. V prosinci stávkova-
lo přes polovinu z více než 1200 školských zařízení v kraji.
Tehdy se stejně jako i nyní zapojila k protestu například
dobřichovická škola. (Dokončení na straně 7) (pš)

Dráhy zavádějí nový jízdní 
řád, vlaky končí na Smíchově
Poberouní – Nový vlakový jízdní řád začne pla-
tit od 15. června. Většina úprav je sice kosme-
tická, pro cestující dojíždějící do Prahy z Po-
berouní má ale zásadní novinku – všechny vla-
ky budou končit na Smíchově. 
Změny v jízdním řádu, který začne platit v polovi-
ně června, jsou minimální. Mnoha obyvatel dolní-
ho Poberouní se ale kvůli kompletní přestavbě
pražského hlavního nádraží dotknou. Opravují se
nástupiště, buduje nové trolejové vedení, přestavu-
je kolejiště a naplánovaná je i oprava tunelu smě-
rem na Smíchov. „Od 30. 6. do 31. 8. bude uzavře-
na trať z hlavního nádraží na Smíchov. Rychlíky
od Plzně i osobní vlaky od Berouna budou končit
ve stanici Praha-Smíchov,“ řekl tiskový mluvčí
drah Ondřej Kubala. (Dokončení na straně 7) (pš)

GARDA Z ČERNOŠIC. Karel IV. se v čele Královského průvodu vydal z Prahy na Karlštejn. Cí-
sařovu gardu tvořili šermíři z černošické skupiny Alotrium. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Cyklista v Hlásné neubrzdil kolo a narazil do náklaďáku
Hlásná Třebaň - Vážné zranění si před týdnem způsobil cyklista v Hlásné Třebani. Na mok-
ré cestě neubrzdil kolo a narazil do nákladního vozu. 
Cyklista vjel na křižovatce na hlavní silnici, kde narazil do boku kabiny nákladního auta. Způ-
sobil si vážné poranění hlavy a ruky, takže musel být převezen do pražského Motola. „Srážku pře-
žil díky tomu, že měl helmu,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. 
K dalšímu vážnému úrazu, tentokrtá páteře, vyjížděli záchranáři do Karlického údolí. Muž, jenž
byl zřejmě pod vlivem alkoholu, vylezl na polorozbořený most, ztratil rovnováhu a spadl.      (lup)

Nejlepší vybíjenkáři
jsou doma v Osově
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Zadní Třebaň - Margita Rytířová a František
Šedivý se konečně dočkali symbolického mo-
rálního ocenění za své statečné činy a osobní
odvahu. Obec Zadní Třebaň jim poslední květ-
novou sobotu udělila čestné občanství. 

Slavnostního aktu se 31. 5. na třebaňské návsi zú-
častnila také předsedkyně Konfederace politic-
kých vězňů České republiky Naděžda Kavalírová,
která seděla mezi oceněnými. Ti dostali pamětní
diplom a květinu. „Moc děkuju. Něco takového
jsem opravdu nečekala,“ řekla dojatá Margita Ry-
tířová. Po ní obci i Našim novinám, které udělení
občanství iniciovaly, poděkoval František Šedivý.   
Dlouholetá obyvatelka Zadní Třebaně Margita
Rytířová unikla v roce 1939 holocaustu, když jako
dítě odjela díky siru Wintonovi na poslední chvíli
z okupované republiky. V 17 letech se přihlásila
do služby u britského letectva, po roce 1948 u nás

živořila v zapomenutí. Před dvěma lety získala od
britského ministra obrany odznak pro veterány za
válečné zásluhy a službu u letectva. 
František Šedivý, rodák ze Zadní Třebaně a nyněj-
ší občan Řevnic, bojoval v padesátých letech proti
totalitě, převáděl lidi za hranice. Po zatčení strávil
dvanáct let v komunistických lágrech a vězeních
při otrocké práci. Nyní se angažuje v Konfederaci
politických vězňů, několik let byl zadnotřebaň-
ským kronikářem. 
Redakce Našich novin blahopřeje oběma oceně-
ným a přeje jim hodně zdraví do dalších let. 

Lucie PALIČKOVÁ

Humanitární sbírka končí
Chtěl bych poděkovat všem , kteří  se zúčastnili
mimořádného slavnostního ceremoniálu – udělení
Čestného občanství obce Zadní Třebaň paní  Mar-
gitě Rytířové a panu Ing. Františku Šedivému.
Návrh na udělení zaslala zastupitelstvu obce re-
dakční rada NN. Dovolte, abych  oceněným ještě
jednou  poblahopřál a přeji pevné zdraví, štěstí i
spokojenost. Rovněž chci poděkovat  všem, kteří
navštívili Staročeské máje v Zadní Třebani. Dou-
fám, že se jim oslavy líbily.
Připomínám, že je poslední týden k předání nepo-
užívaných věcí, ošacení... pro humanitární sbírku
pořádanou Diakonií Broumov. Akce končí 13. 6. 
Specialista odboru řízení provozu a organizování
drážní dopravy  p. Landsinger nás informoval o
Výlukovém jízdním řádu na trati  Praha – Be-
roun. První fáze proběhne od 14. 6. do 27. 6. s vý-
lukou v úseku Karlštejn – Beroun, druhá fáze je
od  30. 6. do 31. 8.  v úseku Pha-Smíchov  -  Pha-
hl. nádraží. Další fáze proběhne pravděpodobně
od 18. 7. do 30. 7. v úseku Pha-Radotín  - Dobři-
chovice.  Výlukové jízdní řády jsou vyvěšeny na
informačních tabulích  obce.
Nesplnění slibu Správy a údržby komunikací oh-
ledně opravy cest (není  silnice k nádraží) a vy-
značení přechodu na vozovce  v ulici Třebaňské
bylo zdůvodněno cestmistrem  naší lokality  »z dů-
vodů oprav a lajnování jiných komunikací«. Jsme
však »v plánu«. 
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Mníšek pod Brdy – V neděli 1. června měly děti
svátek a na mnoha místech v republice pro ně
dospělí připravili spoustu lákadel a zážitků.
Přidal se i zámek v Mníšku pod Brdy, který
připravil rytířské hry.
Nabídka byla opravu zajímavá. Vždyť kdo by si
nechtěl ulovit kance? Nebo se připojit k balónko-
vé bitvě! I ti nejmenší si mohli vyřídit své spory s

rodiči pomocí kordu. „Dětský den jsme letos při-
pravili poprvé. A soudě podle vykulených a roz-
zářených očí se povedl,“ říká zástupkyně zámku
Klára Váňová. Do her se nakonec zapojili i rodiče,
hlavně manželé. Vyzkoušeli si, jestli jim šermová-
ní půjde lépe, než jejich ratolestem. Nechyběl ani
divadelní výstup. Děti se aktivně zapojily. Vždyť
být na chvíli režisérem, kameramanem nebo fil-
movou klapkou a natáčet Tři mušketýry či Prin-
ceznu ze mlejna – to se nedá odmítnout. 
Poslední sobotu před prázdninami bude v zámku
otevřena druhá prohlídková trasa. Děti určitě po-
těší vystoupení Michala Nesvadby. Chybět nebu-
de šerm, výtvarné dílny, pohádky ani tržiště.
V Zadní Třebani se dětský den bude konat 15. 6.
od 13.00. Pro účastníky je připravena trasa se sou-
těžemi v duchu olympijských her. Start je na míst-
ní návsi. Jana DIGRINOVÁ, (šm)

Německá minivýprava zasadila
v Zadní Třebani Dub přátelství
Zadní Třebaň - Zatímco v německé vsi Steineroth,
která je spřátelenou obcí Zadní Třebaně, roste už
rok lípa, v parku na zdejší návsi se pár dnů zabyd-
luje dub. 
„Doufám, že kořeny našeho kamarádství budou
tak pevné, jako ty, co bude mít tenhle dub, a co už
má lípa u nás,“ řekl steinerothský starosta Got-
tfried Frings při sázení stromu přátelství. To bylo
součástí květnové návštěvy zástupců něměckých
partnerů v Zadní Třebani. Dub Frings pokropil
šampaňským spolu se zdejším radním Jaroslavem
Matouškem. Šestičlenná skupinka ze Steinerothu
přijela na čtyři dny do Třebaně 22. 5. Minide-
legace stihla v krátké době výlet na Křivoklát, do
Prahy i posezení v karlštejnské restauraci.     (šm)

Čestné občanství pro Zadnotřebaňské
MARGITA RYTÍŘOVÁ SLOUŽILA U BRITSKÉHO LETECTVA, FRANTIŠEK ŠEDIVÝ BOJOVAL PROTI TOTALITĚ

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

původní muzikál podle Bohumila Hrabala

POSTŘIŽINY
Hrají a zpívají:

Jan ROSÁK, Martin ŠTĚPÁNEK,
Pavla ŠVÉDOVÁ, Karel KRÁL, 

Pavel VÍTEK, Jiří PETŘÍŠ, Petr ŘÍHA,
Pavel LANDOVSKÝ, Petr BENDL, 

Jiří OBERFALZER, Monika VAŇKOVÁ
Bohuslava ELIÁŠOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ,

Jiří CICVÁREK, Václav NAVRÁTIL
Jan TARANT, Jiří VITOUŠ, Jan KUNA,

STAROSTOVÉ poberounských obcí,
osovští HASIČI, koně, kráva, stará auta...

Dobřichovice, zámek 16. - 20. 7. vždy od 20.00
Svinaře, zámek 23. - 27. 7. vždy od 20.00

Předprodej vstupenek od 15. června na tel.: 257 720 847

Děti si při oslavě hrály na šermíře 
CAPARTI SI MOHLI VYŘÍDIT SVÉ SPORY S RODIČI POMOCÍ KORDU

ČESTNÍ OBČANÉ. Margita Rytířová (vpravo) a František Šedivý, kteří se stali čestnými občany Zadní
Třebaně. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Bylo to mokrý, ale dobrý…
Dne 3. června ZŠ Liteň slavila dětský den na Viš-
ňovce.Děti ráno, kdy začíná škola, vyrazily pěšky
na kopec Mramor. Než se stačily zúčastnit soutě-
ží, začalo pršet. Když se déšť ustálil, rozutekly se
děti mezi různými atrakcemi, k oblíbeným patřil
skok v pytli, hod míčkem do plata od vajec, nebo
trefa do zajíčka – ne živého či útěk před medvě-
dem (děti visely na stromě,dokud nespadly). Velká
hra, ve které se soutěžilo o  poukaz na letní tábor,
byla napínavá,zvítězil Matěj Salavec. K nejnavš-
těvovanějším atrakcím patřila střelba ze vzdu-
chovky, oblibu získaly kuželky, rybolov, ringo a
šoulení míčku. Odpoledne si děti daly buřta s
chlebem. Tato akce se nám moc líbila. Bylo to
mokrý, ale dobrý. Magda HOŠKOVÁ,

Andrea PETŘÍKOVÁ, 8. třída ZŠ Liteň
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Průvod Karla IV. přilákal tisíce lidí
CÍSAŘ PODRUHÉ VEZL KORUNOVAČNÍ KLENOTY Z PRAŽSKÉHO HRADU NA KARLŠTEJN

Poberouní - „Sláva císaři! Ať žije
císař!,“ neslo se uplynulý pátek a
sobotu naším krajem. Na Karlš-
tejn putoval z Prahy velkolepý his-
torický průvod Karla IV. s koru-
novačními klenoty. 
Kromě císaře v podání herce Vladi-
míra Čecha a jeho ženy Elišky Po-
mořanské, ztvárněné herečkou De-
borou Štolbovou, se do průvodu za-
pojily další dvě stovky lidí v dobo-
vých kostýmech, trubači, kejklíři,
zbrojnoši a desítky koní a vozů. Po
dvoudenním putování uložil Karel
IV. korunovační klenoty do kaple sv.
Kříže na Karlštejně. 
Stejně jako vloni začala císařská ces-
ta na Pražském hradě, kde u chrámu
sv. Víta požehnal napodobeninám cí-
sařských klenotů i průvodu kardinál
Miloslav Vlk. Nadšení diváci prová-
zeli průvod středem Prahy přes Kar-
lův most, Staroměstské náměstí a
kolem Národního divadla na Smí-
chov, odkud se průvod vydal do Ra-
dotína a Černošic. I tady vítaly pa-

novníka davy lidí, cestou mávali ná-
hodní kolemjedoucí v autech a také
mnoho cyklistů. 
První den skončila cesta v Dobřicho-
vicích. Císaře zde přivítal starosta
Michael Pánek, který mu daroval
symbolické klíče od vrat města a
knihu o Dobřichovicích. „Rodí se
nám tady hodně dětí, potřebovali by-
chom pomoci s přístavbou školy,“
prosil starosta. 
U řeky Berounky pak lidé poslou-
chali hudbu Hradišťanu, po desáté
večer na nádvoří zdejšího zámku se-
hráli ochotničtí divadelníci hru Noc
na Karlštejně, v níž se kromě nich
představil také císař Vladimír Čech,
vévoda bavorský Jan Rosák nebo
Pavel Vítek alias Pešek. Velký aplaus
sklidil potulný mnich neboli senátor
Jiří Oberfalzer. 
V 10 hodin sobotního dopoledne vy-
razil průvod z Dobřichovic na Karlš-
tejn, posílený o zpívající vůz dobři-
chovické radnice. Hoja hoj! a Muži
nejlíp sluší sólo se ozývalo celou

cestu až do cíle. Na návsi v Letech
vyhrávali trubači, císaře přivítal sta-
rosta Jiří Hudeček s medovinou, cí-
sařovna Eliška ocenila, jak místní
dodržují staré tradice. 
Pak průvod pokračoval do Řevnic,
na místním jarmarku mohl obdivovat
košíkářské umění. Císaři a jeho do-
provodu zazpívaly Notičky, starosta
Miroslav Cvanciger daroval vladaři
umělecky ztvárněný klíč od bran
města. „Děkuju vám, tady je mi vždy
milo,“ chválil řevnické císař. Průvod
se poté vydal na Rovinu a Hlásnou
Třebaň, okolo čtvrté hodiny odpo-
lední dorazil na louku u řeky v
Karlštejně. Rytířské klání na počest
císaře pokropil krátký prudký déšť,
klenoty na hrad však už putovaly
opět za svitu slunce. 
„Královský průvod je rekonstrukcí
skutečných historických událostí,“
řekl kastelán Jaromír Kubů jako pur-
krabí během přivítání císaře na ná-
dvoří hradu. Podle něj Karel IV. pře-
vážel klenoty každý rok z Karlštejna

do Prahy, aby je lidem na několik
dnů ukázal. Letos jako klenoty po-
sloužily divadelní kulisy.„Příští rok
už bude hotová věrná replika císař-
ské říšské koruny, která pak bude
součástí prohlídky hradu Karlštejn,“
řekl středočeský hejtman Petr Bendl,
letos opět v kostýmu císařova bratra
Jana Jindřicha. Do historické posta-
vy se převlékl nejen on, v průvodu
byli také další příbuzní a hodnostáři
té doby, bratra Václava Lucembur-
ského si zahrál pražský primátor
Pavel Bém, uherského krále Ludvíka
I. představoval předseda Bratisla-
vského samosprávného kraje Vladi-
mír Bajan, polského krále Kazimíra
III. vicemaršálek Opolského vojvod-
ství Tomasz Kostuś a arcibiskupa
Bauldina Trevírského prezident
Zemského sněmu země Porýní-Falc
Joachim Mertes. Senátor Jiří Ober-
falzer byl pražský arcibiskup Arnošt
z Pardubic. Průvod podle odhadů
přilákal stejné množství lidí jako lo-
ni - asi 26 000.  Lucie PALIČKOVÁ

Hejtman Petr Bendl, bratislavský župan Vladimír Bajan a Zadnotřebaňanka Monika
Vaňková při odpočinku cestou na Karlštejn.   Foto NN L. PALIČKOVÁ

Císař (Vladimír Čech) a císařovna (Debora Štolbová) v cíli
Královského průvodu, na Karlštejně. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Svinaře: Kováři kovali, Třehusk pokřtil desku
SOBOTNÍ PROGRAM SVINAŘSKÉHO ŘETĚZENÍ VYVRCHOLIL SLAVNOSTNÍM KONCERTEM POBEROUNSKÉ KAPELY
Svinaře - Svinařské řetězení se již
popáté konalo uplynulý víkend na
zámku ve Svinařích. Stejně jako v
předchozích letech přilákalo velké
davy návštěvníků. Vrcholem so-
botního programu byl křest třetí
desky poberounské hudební sku-
piny Třehusk.
Na akci předvedli své umění kováři,
podkováři, platnéři nebo nožíři, ved-
le zkušených mistrů se neztratila ta-
ké nová generace žáků odborných
škol, například z Jaroměře. 
Slunečný sobotní den na zámek lákal
také návštěvníky toužící po kultuře.
Pro ně byl připraven jarmark, profi-
lová výstava Romana Selmbachera
nebo hudební vstupy dixielandové
kapely Tango band. Děti se opět
vozily důlním vláčkem. 
Večer pak přišla na řadu poberoun-
ská hudební skupina Třehusk, která
nedávno vydala své třetí cédéčko na-
zvané Svinařskej zámek.

Stejnojmennou titulní píseň nazpíval
místní starosta Vladimír Roztočil.
Kvůli prudkému lijáku se musel Tře-
husk během vystoupení přesunout ze
zámeckého dvora do sýpky, kde bylo
cédéčko pokřtěno. Se starostou Roz-
točilem se toho ujal majitel zámku,
organizátor Řetězení Jiří Nosek a ka-
pelník Miloslav Frýdl. Starosta si
pak píseň s kapelou zazpíval, a to
dokonce dvakrát - publikum si zopa-
kování autorské písničky Třehusku
vynutilo skandovaným potleskem a
vyvoláváním. „Měl jsem hroznou
trému,“ přiznal Roztočil. Třehusku k
novému CD přišli poblahopřát hlás-
notřebaňské Holky v rozpuku, svi-
nařští mopedisté, taneční skupina
Proměny, členové Klubu přátel ka-
pely v čele s předsedy manželi Jahel-
kovými a asi tři stovky diváků. Mu-
zikanti dostali několik dortů, origi-
nální vozembouch či zpěvník svých
písniček. Lucie PALIČKOVÁ

Majitel svinařského zámku Jiří Nosek, starosta Svinař Vladimír Roztočil a
kapelník Třehusku Miloslav Frýdl při křtu CD.      Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Spolek OÁZA vystavoval věci z půdy
DOSPĚLÍ OBDIVOVALI TRUHLU S KLOBOUKY ČI STARÁ RÁDIA, DĚTI SI HRÁLY S KRÁLÍKEM A KOZIČKAMI

Mníšek pod Brdy – Poslední ví-
kend v květnu byl na farské zahra-
dě v Mníšku pod Brdy ve znamení
vzpomínání. Jak se žilo za první
republiky i po válce? Co se nosilo?
S čím si děti hrávaly? Co se četlo? 
Zajímavou výstavu sdružení OÁZA
připravila už podruhé, tentokrát ov-
šem větší a pestřejší! Truhla s klo-
bouky, stará rádia, kuchyňské potře-
by, hračky, školní potřeby, dětské
oblečení, šaty i kabát, ve kterém se
ženil tatínek... Půdy skrývají mnohá
tajemství a vzpomínky. Nechyběla
soutěž, do níž se zapojilo víc než pa-
desát návštěvníků. Losovat výhry ale
nebylo třeba. Jen čtyři odpovědi byly
správné, takže dárek dostali všichni

»znalí«. Na farské zahradě se také
pásli dvě kozičky a králík - lákadlo
pro děti. „Kozy nám utekly a docela
dlouho jsme je honily,“ smály se or-
ganizátorky.       Jana DIGRINOVÁ

Z PŮDY. V Mníšku byly vystaveny staré věci. Foto Jana DIGRINOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
14. 6. 18.00 BLÁZNOVO ZLATO
21. 6. 18.00 KRONIKA RODU SPIDER-
WICKŮ

KINO ŘEVNICE
11. 6. 20.00 MONSTRUM
13. 6. 20.00 ZABRISKIE POINT
14. 6. 16.00 KRONIKA RODU SPI-
DERWICKŮ
14. 6. 20.00 NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
18. 6. 20.00 HORSKÁ HLÍDKA
20. 6. 20.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ
RODINKA
21. 6. 16.00 WINX CLUB
21. 6. 20.00 OBČAN HAVEL

KINO MÍR BEROUN
9. 6. - 11. 6. 17.30 a 20.00 (Út 17.30)
VENKOVSKÝ UČITEL
10. 6. 20.00 SLÍDIL
12. 6. - 18. 6. 17.30 a 20.00 (Pá-So
18.30, Út 17.30) U MĚ DOBRÝ
14. 6. - 15. 6. 15.30 WINX CLUB
17. 6. 20.00 TAJEMSTVÍ PRSTENU
19. 6. 15.30 TAJNOSTI
19. 6. - 22. 6. 18.30 SEX VE MĚSTĚ
23. 6. - 25. 6. 18.30 (Út 17.30) 27 ŠATŮ
24. 6. 20.00 PINK FLOYD: THE WALL

LETNÍ KINO BEROUN
13. 6. 21.30 MONSTRUM
14. 6. 21.30 TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO
STARÝ
20. 6. - 21. 6. 21.30 IRON MAN

CLUB KINO ČERNOŠICE
10. 6. 20.00 LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
17. 6. 08 KARAMAZOVI

KINO RADOTÍN
13. 6. 17.00 A 19. 30 27 ŠATŮ 
14. 6. 17.00 A 19. 30 JUMPER 
15. 6. 17.00 A 19. 30 KARAMAZOVI 
20. 6. - 21. 6. 17.00 A 19. 30 KULIČKY
22. 6. 17.00 A 19. 30 TAHLE ZEMĚ
NENÍ PRO STARÝ

Městys Liteň pořádá dne 14. 6. 2008 

Vzpomínku na Svatopluka
Čecha a 70. výročí 

odhalení pomníku v Litni.
14 - 17.00 - prohlídka muzea 
- provázet budou děti ze ZŠLiteň.
16.30 - uctění památky Sv. Čecha u jeho pomníku. 
17.00 - Slavnostní koncert v kostele sv. Petra 
a Pavla v Litni.
Účinkují: Dagmar Vaňkátová, sólistka Státní opery
v Praze a Pavel Černý, koncertní mistr, varhany

Tipy NN
* Koncert kapel Lokomotiva Planet,
Ig-Elit a Green Pig se uskuteční 13.
6. od 20.30 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 100 Kč. (mif)
* Multikulturní akce nazvaná Be-
rounské hradby se koná 13. a 14. 6.
V pátek od 14.00 na Husově náměs-
tí vystoupí divadlo Mimotaurus,
Kejklířské divadlo, Divadlo Víti
Marčíka, orchestr Péro za klobou-
kem aj. Večer zakončí ve 20.30 před-
stavení Romeo a Julie. V sobotu se u
hradeb v dolní části Havlíčkovy
ulice od 14.00 budou na podiu stří-
dat skupiny I. Hlas Trio, Jana a Kůň,
Ponožky pana Semtamťuka, Echt a
Kale. Jitka SOUKUPOVÁ
* Slavnostního koncertu kytarové-
ho mága Štěpána Raka na počest
660. výročí položení základního ka-
mene hradu Karlštejna se zúčastní i
manželka presidenta republiky Livia
Klausová. Koncert se 14. 6. v Rytíř-
ském sále hradu uskuteční nadvakrát
– od 17.30 pro veřejnost a od 19.00
pro zvané hosty. (mif)
* Houslový koncert z díla Prokofje-
va, Martinů, Haydna a Händela se
koná 14. 6. od 17.00 v kostele sv.
Martina a Prokopa v Karlíku.    (mif)
* Metalový minifestival se koná 14.
6. od 19.00 v černošickém Clubu Ki-
no. Zahrají MetalStreet Machine,
Return to Inocence, Unexpected a
Aeon Of Decay. (mif)
* Notičky netradičně. Tak se jmenu-
je koncert dětské lidové muziky z
Řevnic, který se koná 15. 6. od 17.00
v řevnickém Zámečku. Uslyšíte děti
z Notiček, které se učí na svůj hudeb-
ní nástroj v různých hudebních ško-
lách. Lenka KOLÁŘOVÁ
* Koncert pěveckého souboru Brécy,
na kterém zazní staré katalánské du-
chovní zpěvy i současné české popo-
vé hity se uskuteční 18. 6. od 20.30  v
černošickém Clubu Kino.           (mif)
* Výstava fotografií z ostrova Hvar
J. Neuberta, H. Macenaureové, man-
želů Pospíšilových a Kudrnových i
výstava olejomaleb F. Plzáka je ve
Fürstově sále v Dobřichovicích k vi-
dění do konce června. (mif)

Na charitativním koncertu zazní folk i dixieland
Dobřichovice - Velký charitativní MIREK 2008, neboli Minifestival re-
gionálních kapel se koná 21. června v Dobřichovicích. Výtěžek koncer-
tu je určen na podporu výchovy asistenčních psů sloužících nevidomým.
„Cílem minifestu je podpořit činnost neziskové organizace Pomocné tlapky,
zabývající se výchovou asistenčních psů,“ uvedla iniciátorka a organizátor-
ka akce Jana Pilátová. Bez nároku na honorář přislíbili účast iluzionista Pa-
vel Dolejška, poberounský Třehusk, skupina gotické hudby Turdus, folkoví
Žamboši ze Vsetína, Jen Tak Tak z Jindřichova Hradce, 4zdi z Pelhřimova a
Lignit z Plzně, dixielandová kapela Rakovnickej potok a další. Během odpo-
ledne také budete moci zhlédnout ukázku práce se psy. 
Koncert začíná ve 14.00 na prostranství p. Klána (vstup z ulice 5. května
cestou směrem do zámku), vstupné je dobrovolné. (mif)



Osov - Dveře osovské školy se otevřely
netradičně i v neděli 1. června. Jaký byl
důvod? Mezinárodní den dětí. 
Učitelé připravili akci s názvem Udělejme
něco pro děti, na kterou byli pozváni rodiče
spolu se svými dětmi, aby společně tento
svátek oslavili. Bylo připraveno několik
soutěží pro děti i pro rodiče. Procházelo se
labyrintem, hrálo Člověče, nezlob se, házelo
ringo kroužky a míčky na cíl, jezdil se slalom
s kočárkem, projížděla dráha autíčky na
ovládání  a přetahovalo lanem. 
Zatímco maminky, babičky a děti soutěžily,
tatínkové se pustili do oprav fotbalových
branek a průlezek, které bylo potřeba
obrousit a natřít. Své umění předvedli i
letečtí modeláři se svými modely letadel a
osovští hasiči, kteří předvedli hašení pěnou i
vodou. Vodní sprcha děti příjemně osvěžila.
Nakonec se všichni sešli u ohně, kde si
pochutnali na buřtech. I přes malou účast se

akce vydařila. Doufáme, že si společně
strávené odpoledne brzy zopakujeme. 
Ještě jednou děkujeme všem, kteří přišli, a
tatínkům za jejich pomoc při opravách
průlezek.                     Soňa KOCMANOVÁ

Soutěžily i babičky 
TATÍNKOVÉ OPRAVILI FOTBALOVÉ BRANKY A PROLÉZAČKY
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Vodní sprchu si kluci a holky užili na Dni dětí
v osovské základce.   Foto: S. KOCMANOVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 12 (110)

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

Úspìšné dopravní testy
zaruèily cykloprùkaz
Osov - Čtvrťáci z osovské základní školy
se v 16 hodinách dopravní výchovy učili,
jak se správně chovat na silnici při jízdě
na kole. 
Učili se dopravní značky, předpisy, jezdili
jízdy zručnosti ve městě. Na konci museli
splnit závěrečné testy a získali cykloprůkaz,
který je opravňuje jezdit na silnici. 
Třešničkou na dortu byl cyklovýlet do hos-
tomické cukrárny a zasloužená zmrzlinová
odměna. Bylo nádherné slunné počasí, výlet
se vydařil. “Koupil jsem si zmrzlinu a slad-
kosti. Když jsem přijel domů, byl jsem rád,
že stojím na nohou a šel jsem se natáhnout,”
popsal výlet Honzík Šmíd.                    (jf)

Osovští postoupili v
soutì�i do Kutné Hory
Osov - V pondělí 26. května 2008 se žáci 5.
třídy zúčastnili krajského kola zdravotnické
soutěže v Kutné Hoře. 
Po vítězství okresního kola v Berouně tu na
ně čekaly náročnější úkoly. Zdravotnickou
hlídku doprovázel zbytek třídy, aby je pod-
pořil a pořádně jim fandil. Společně si vyro-
bili transparenty a  vymysleli pokřik.
Nervozita nás hned na začátku trochu ohrozi-
la, ale nakonec vše dobře dopadlo. Čekání na
výsledky zkrátila ukázka hasičské techniky.
Mladí zdravotníci nakonec předvedli, že se
nezaleknou žádného poranění a za jejich
výkon jim právem náleží krásné 3. místo.
Poděkování patří všem zdravotníkům, ale
také fanouškům a hlavně paní učitelce
Jandíkové, která je na soutěž dobře připravi-
la.
Osovskou školu reprezentovali: Káťa
Svobodová, Zuzka Růžičková, Kristýna Škar-
dová, Pepa Bouček a Martin Chvojka.
A jaký byl vítězný pokřik?

Zdravotníci z Osova
jsou pro školu ozdoba.

První pomoc podají
hravě všechno zdolají.                

OSOVSKÝ KONCERT
se uskuteční v sobotu 

21. èervence 2008 
od 18 hodin v areálu restaurace 

u Novotných v Osově.
Vystoupí: Šporny, Braboux,

Garážový klub, Ranidej,
S.CREA.M., Metallica revival a

žáci hudební školy 
Michala Sedláčka.

Po vítězství v okresním kole v Berouně čekaly
v Kutné Hoře na zdravotníky z Osova
náročnější úkoly.   Foto: Soňa KOCMANOVÁ

Dìti kouzlily a zhlédly
jízdu rytíøù na koních
Neumětely - První červnový víkend patří
tradičně oslavám Mezinárodního dne dětí. 
Ani v Neumětelích se na děti nezapomnělo. 
V sobotu 31. května byl pro všechny děti
připraven bohatý program, který se
uskutečnil v okolí Hájenky v Housině.
Na děti čekala vytyčená trasa lesem, kde je
kreslené pohádkové postavičky dovedly k jed-
notlivým soutěžním úkolům. V cíli u Hájenky
program pokračoval ukázkou jízdy rytířů na
koních, vojenské a hasičské techniky  a
kouzelnické představení.
Děti i rodiče měli možnost svézt se na koních,
posedět si ve vojenských vozech a vyzkoušet
si jednoduchá kouzla. Příjemným osvěžením 
v horkém odpoledni byla sprcha z hasičské
stříkačky. 
I přes předcházející obavy se akce vydařila.
Poděkování patří všem, kteří v tak velkém
horku na Hájenku dorazili a všem pomoc-
níkům a pomocnicím za jejich pomoc, bez
které by se organizátoři neobešli.        (koc)

Děti z Neumětel se svezly na koních, posedě-
ly ve vojenských vozech a zkoušely
jednoduchá kouzla.    Foto: S. KOCMANOVÁ

Napínavá soutì� dìtí
z Osova chrání pøírodu 
Osov - V osovské základce vrcholí soutěž
ve třídění odpadů.
Žáci sbírají starý papír, víčka a tetrapacky.
Do poslední chvíle to bude soutěž napínavá.
Do soutěže se může zapojit každý, kdo chce
něco udělat pro naši přírodu.                  (jf)

Turisté zvou na výlet
po brdských høebenech
Malý Chlumec - Turisté severních svahů
Brd zvou 21. června na výlet.
Sraz první skupiny je v 9 hodin u kapličky 
v Malém Chlumci. Druhá skupina vychází
též v 9 hodin od rybníka na Muchově. Obě
skupiny  se vydají po hřebenové cestě. 
Předpokládáme teplé počasí, trasa tedy
povede většinou lesy, kde oceníte stín a kde
se můžete nadýchat čerstvého lesního
vzduchu. Zájemci o podrobnější informace
mohou psát své dotazy na mail: tssb@sez-
nam.cz.                                 Martin NĚMEC
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K pondělní stávce se připojili Řevničtí...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Na webových stránkách ředitel dobřichovické
školy Bohumil Stejskal uvedl: „V pondělí 9. 6.
byla škola pro žáky mimo provoz, neboť se pra-
covníci rozhodli připojit k jednodenní stávce vy-
hlášené odbory. Školní jídelna se stávky neúčast-
ní a její provoz byl beze změny.“ 
Ke stávce se připojila i Základní škola Řevnice.
„Zkrátili jsme pondělní vyučování. První až pátý
ročník končil v 11.35 hodin, šestý až devátý roč-
ník po páté vyučovací hodině,“ řekla Štěpánka
Rajchlová. „Tuto variantu jsme zvolili proto, že v
naší škole byly už od září 2007  právě na tento ter-
mín naplánovány absolventské zkoušky. V komisi
se vystřídá většina učitelů, proto nebylo možné
složitě rozplánovanou akci přesunout,“ dodala.
Rodiče řevnických dětí ale o stávce nic nevěděli.
„Dcera nic neříkala, takže jsem počítala s tím, že
se normálně učí. Ani v notýsku nic neměla,“ uve-
dla maminka osmileté Alžběty Alena Váňová. 
Uzavřena byla v pondělí také škola a družina v
Radotíně. „V radotínské základní škole se ke stáv-

ce připojila naprostá většina pedagogických pra-
covníků, proto jsem se rozhodl školu v tento den
zavřít. Bude to znamenat obtíže pro mnoho rodi-
čů a jsem si jist, že to nikoho z mých kolegů netě-

ší. Ale zoufalí lidé dělají zoufalé činy,“ sdělil k si-
tuaci Roman Král, ředitel školy. 
Podle odborů jsou  učitelé diskriminováni. Přesto-
že patří do rozpočtové sféry, jsou v jiné platové
tabulce než státní zaměstnanci, kteří pobírají o 25
procent víc. „Propad reálné mzdy proti loňsku
představuje 1600 Kč a po chystaném dalším zdra-
žování bude ještě větší,“ upozornila předsedkyně
krajské rady Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství Iva Němcová. Odborům se ta-
ké nelíbí, že se zvýšení mezd, které připravilo mi-
nisterstvo školství, bude týkat jen pedagogických,
a ne administrativních a technických pracovníků.
Navíc bude činit v přepočtu 130 korun na osobu.
„Při současné inflaci a zdražování je to naprosto
směšná částka,“ uvedla Němcová. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, Jana ČERNÁ

Vlaky končí na Smíchově...
(Dokončení ze strana 1)
Navíc musejí cestující z této trati počítat od 14.
června s výlukou. Platit bude speciální výlukový
jízdní řád. Podle něj osobní vlaky číslo 9917,
9921, 9941, 9945, 9949 a v pracovní dny vlaky
9915 a 9937 budou výchozí ze stanice Karlštejn,
v pracovní dny mimořádně zastaví vlaky R 751 a
853 ve stanici Karlštejn a na zastávce Srbsko.
Více o výlukách se mohou cestující dozvědět na
internetové stránce www.cd.cz/vyluky. (pš)

Z našeho kraje…
* Nová česká komedie František je děvkař měla
premiéru uplynulý čtvrtek v pražském Slovan-
ském domě. Hlavní roli sukničkáře v ní hraje Jo-
sef Polášek. „Premiéra byla náročná, hlučná a o
nervy. Ostudu jsme ale neudělali,“ řekl režisér a
scénárista Jan Prušinovský, který pochází ze Zad-
ní Třebaně. (lup)
* Beseda se špičkovým chirurgem Doc. MUDr.
Janem Měšťákem o plastické chirurgii se koná 12.
června od 20.00 v Clubu Kino Černošice. Součástí
programu bude premiéra dokumentárního filmu
Rekonstrukce prsu po rakovině. (mif)
* Historik a filozof Vladislav Dudák bude 12. 6.
od 20.00 ve Večerní kavárně Modrého domečku v
Řevnicích vyprávět na téma Život, smrt a nesmr-
telnost v zrcadle věků: Bohové, králové a lidé sta-
rověkých říší. (mif)
* Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spo-
lupráci s Farní charitou Beroun a městem Beroun
pořádá ve dnech 11. - 12. 6. humanitární sbírku
oblečení, obuvi, lůžkovin, látek, přikrývek, hra-
ček, školních či domácích potřeb. Uvedené věci
zabalené do igelitových pytlů nebo krabic je mož-
né přinést od 8.00 do 16.00 do přízemí budovy
Komunitního centra Beroun, Bezručova 928 nebo
od 9.00 do 17.00 do Azylového domu pro muže
bez přístřeší, Roháče z Dubé 131, Beroun-Za-
vadilka. Humanitární materiál bude možné odevz-
dat také 17. 6. od 13.00 do 17.00 na vlakovém ná-
draží v Berouně do železničního vagonu označe-
ného logem Diakonie.          Jitka SOUKUPOVÁ
* Na konci května se dosud neznámý poberta do-
stal do areálu Kovohutí Mníšek pod Brdy, odkud
odcizil 98 kilogramů mědi. Firmě tak způsobil ško-
du ve výši 11 000 korun. (šm)

V Srbsku vybudovali hřiště
s houpačkami a vláčkem
Obec Srbsko je jednou z dvanácti členských obcí
Regionu Dolní Berounka. Že se členství v tomto
sdružení vyplatí, se mohou přesvědčit občané i
návštěvníci a turisté Srbska právě v těchto dnech.
Bylo totiž upraveno prostranství pod srbským ná-
dražím a byly zde nainstalovány houpačky, lavič-
ky a hrací prvky v podobě vláčku s vagónky, ko-
níka a klády. Akce byla realizovaná za finanční
pomoci z dotace získané Regionem Dolní Be-
rounka. Plácek se nachází ve středu obce s výhle-
dem na řeku Berounku. Věřme, že si sem najdou
cestu maminky s dětmi a budou se zde spolu rády
setkávat. Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko

Řevnice - Vlajce města Řevni-
ce a kopii sochy sv. Jana Nepo-
muckého požehnal 16. 5. v za-
plněném kostele sv. Mořice
místní farář Robert Hanačík.
O schvalování vlajky krátce  ho-
vořil starosta města Miroslav
Cvanciger. Po slavnostním po-
žehnání následoval dvacetimi-
nutový koncert z kůru. Po něm
se přítomní v průvodu, v jehož
čele byla nesena vlajka a kde
nechyběli starosta, farář ani čle-
nové řevnických spolků s prapo-
ry (baráčníci, Havlíček, hasiči),
odebrali z kostela za hřbitovní
zeď, kde slavnost pokračovala
požehnáním soše sv. Jana Nepo-
muckého. Milým zpestřením
bylo vystoupení souboru Musi-
ca lignea s písněmi k tématu
života a smrti sv. Jana. Přímo u

sochy poděkoval starosta těm,
kteří se na rekonstrukci originá-
lu, výrobě sochy a dalších pra-
cích podíleli. Slavnostní večer
skončil neformálním setkáním v
Salonu No1, kde byla vystavena 
výtvarná díla výtvarníků spoje-
ných s řevnickou sochou. 
Dekret o udělení práva užívat
vlajku města předal 18. 12. 2007
starostovi Miroslavu Cvancige-
rovi předseda Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Miloslav
Vlček. Vlajka vzešla z bohatě
obsazené soutěže, autorkou ví-
tězného návrhu je místní výtvar-
nice Dagmar Renertová.
Kopie sochy sv. Jana Nepomuc-
kého je od ledna umístěná v pro-
storu před starým řevnickým hř-
bitovem, restaurovaný originál
pak v presbytáři kostela. Je tře-

ba ocenit sochařský um, pečli-
vost a preciznost sochaře Vojtě-
cha Adamce a jeho týmu. Stav
originálu sochy byl havarijní.
Kdyby se nepřistoupilo k opra-
vě, hrozilo by definitivní zničení
díla. Aby mohl být originál za-
chován, bylo městem rozhodnu-
to pořídit věrnou kopii sochy,
což se ukázalo jako značně fi-
nančně i technicky nákladné.
Přesto město na tuto variantu
přistoupilo. Na práce dohlížel
pracovník Národního památko-
vého ústavu Josef Burget. 
Podrobnosti o restaurování so-
chy, vzniku kopie ale i životě a
kultu sv. Jana Nepomuckého se
mohou zájemci dočíst v publi-
kaci, kterou při této příležitosti
vydalo město Řevnice. 

Tomáš HROMÁDKA

Kdo získá Cenu NN? Své
návrhy můžete posílat i vy
Poberouní - Jubilejní desátý ročník slaví letos
Cena Našich novin - Cena Arnošta Tučka.
Prestižní ocenění od roku 1999 uděluje re-
dakční rada NN těm, kteří pracují pro pobe-
rounský či podbrdský region. 
Prvními nositeli Ceny se na podzim 1999 stali
manželé Křivánkovi, neúnavní ochotníci ze Řev-
nic. Následovaly vedoucí dětských souborů Lud-
mila Chroustová a Lenka Kolářová, bývalý poli-
tický vězeň František Šedivý a organizátor kul-
turního života v Poberouní i na Podbrdsku Josef
Kozák. Dále triumfoval starosta Letů Jiří Hude-
ček, bavič Jiří Vitouš, organizátorka cvičení i di-
vadelních představení Michaela Šmerglová,  hlás-
notřebaňská »holka v rozpuku« Ilona Gartová a
vloni to byla Jana Červená ze Řevnic. 
V nejbližších dnech navrhne redakční rada NN
deset jmen, z nichž by podle ní mohl letos vzejít
vítěz. Své kandidáty navrhne i Akademie oceně-
ných složená právě z těch, kteří Cenu obdrželi v
minulosti. Tipy na adresu redakce (Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň, Email: redakce@nasenovi-
ny.net) ovšem můžete posílat i vy. Ke jménu své-
ho favorita stručně připište, proč jej navrhujete. Z
autorů čtenářských návrhů vylosujeme jednoho,
který získá od redakce dárkový balíček. 
Ze všech došlých jmen pak vybere redakční rada
s Akademií oceněných definitivní desítku kandi-
dátů a z ní vzejde laureát Ceny Arnošta Tučka
2008. Vyhlášen bude po prázdninách. Vítěz s
diplomem získá věcné ceny a devatenáct stokorun
- za každý rok existence Našich novin jednu. 

Josef KOZÁK

Farář požehnal vlajce i soše sv. Jana
AUTORKOU VÍTĚZNÉHO NÁVRHU PRAPORU JE DAGMAR RENERTOVÁ

Na Hejtmanském dnu zahraje
v Berouně kapela Čechomor 
Beroun - Po třech letech se na berounském
Husově náměstí 19. června uskuteční Hejt-
manský den.  Hlavním tahákem pro diváky
bude koncert skupiny Čechomor.
Jednou z hlavních částí zábavního odpoledne bu-
dou soutěže a vědomostní kvizy pro děti i stu-
denty základních a středních škol, které budou
na připraveném pódiu probíhat ve spolupráci s
Muzeem Českého krasu od 14.00 do 18.00. Chy-
bět nebude ani doprovodný program v podobě
moderně pojatého jarmarku s kejklíři, mimy či
chůdaři. Od 18.00 se pak na Husově náměstí us-
kuteční Hejtmanský večer, který bude moderovat
Tomáš Krejčíř a na otevřené pódium pozve zpě-
váka a kytaristu Michala Hrůzu s kapelou a ve
20.10 pak zlatý hřeb večera, oblíbenou skupinu
Čechomor. 
V rámci Hejtmanského dne v Berouně má první
muž kraje Petr Bendl mimo jiné na programu be-
sedu se studenty berounského gymnázia, návště-
vu nemocnice a setkání se členy městské rady.
Ve 14.00 pak slavnostně otevře společně se zás-
tupci města a dodavatelské organizace opravené
Náměstí Marie Poštové, které tak oproti původ-
ním předpokladům začne motoristům sloužit o
10 dní dříve. Jitka SOUKUPOVÁ

»Cikáni« se vydali na oběd
do Hlásné Třebaně
Hlásná Třebaň - Dvacetičlenná skupinka snědých
osob v blýskavých a nápadně barevných obleč-
cích si opéká na návsi slepici a tančí za zvuků tk-
livých tónů a tamburíny… Takový obrázek se na-
skytl 1. června všem, kteří míjeli kolem poledne
zadnotřebaňskou radnici. Tradiční pomájový
oběd v maskách, který rok co rok pořádají zad-
notřebaňští turisté, se letos odehrával v duchu ci-
kánských tanců a muziky. Skupina téměř k neroze-
znání od hlavních aktérů filmu Cikáni jdou do
nebe se vydala do Hlásné Třebaně, do restaurace
Česká hospoda k »jídelnímu« uvítání léta. Členo-
vé výpravy, kteří cestou zvonili na sousedy, aby se
přidali, byli mnohokrát vykázáni, občas jen vyfo-
ceni. „No, tak holt pojďte dál. Co budeme pít?“
reagoval nejpohotověji a nejvlídněji hlásnotře-
baňský starosta Sokolů Vladimír Kunc. Za to mu
nepraví cikáni zatančili na jeho vlastním pozem-
ku, na který se dozajista ještě vrátí. Jak slíbil »ci-
kán tělem i duší« Zdeněk Frydrich.                    (šm)
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S Notičkami se koulovali »pankáči«
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA Z ŘEVNIC BUDE S REŽISÉREM FILIPEM RENČEM NATÁČET TELEVIZNÍ ZPÍVÁNKY

Řevnice – Česká televize se chystá
točit zbrusu nové Zpívánky a vy-
brala si do nich dětskou lidovou
muziku Notičky, s níž natočí něko-
lik prvních dílů. 
„Oslovil nás dramaturg České televi-
ze Jan Kratochvíl, že má na nás do-
poručení od Jiřího Stivína a že by s
námi chtěl natočit několik dílů no-
vých Zpívánek,“ řekla umělecká ve-
doucí Notiček Lenka Kolářová s tím,
že režie bude v rukou Filipa Renče a
každý díl budou Notičky točit s něja-
kou známou osobností. 
„Během června budou vybrány pís-
ně, které by měly ve Zpívánkách za-
znít, na začátku července  bychom

měli natáčet první zkušební díl,“
sdělila Kolářová. „Jsme první, koho
Kratochvíl oslovil. Je to pro nás
pocta a moc se na novou práci těší-

me,“ dodala. Hlavní část příprav na
natáčení nových Zpívánek si Notič-
ky odbudou na tradičním letním sou-
středění, kde se budou mimo jiné

připravovat také na natáčení nového
CD a na vánoční koncerty se slavnou
cimbálovou muzikou Hradišťan.
Letního soustředění se také zúčastní
někteří z 12 nových členů Notiček,
kteří se již nyní zapojují do práce
souboru. Počet malých muzikantů se
tak rozrostl na 68. „Máme radost z
toho, že stále více dětí má zájem zpí-
vat a hrát na nástroje, obrovské sta-
rosti nám však dělají těsné prostory
pro zkoušky přípravky,“ uvedla ve-
doucí Notiček.
Starší členové kapely se po několika
vystoupeních na májových slavnos-
tech poslední květnový víkend  vy-
dali na rockový festival do Chvalče u
Trutnova. „Pozvání přišlo od kapely
Benjaming Band, která s námi vy-
stupovala v rockovém klubu v Čer-
nošicích,“ prozradila Kolářová s tím,
že přítomné publikum přijalo No-
tičky bezvadně, navíc se zapojovalo
do programu a dokonce si vynutilo
přídavek. „Děti si přivezly skvělé zá-
žitky, na píseň Kdyby byl Bavorov
se k tančícím dívkám přidali panká-
či, stejně tak se všichni zapojili do
Koulovačky.           Pavla PETROVÁ

Presidentem mníšeckého festivalu vín byl jmenován Jan Rosák

Notičky na rockovém festivalu v Chvalči. Foto Pavla PETROVÁ

Mníšecký festival vín se letos bude
konat 21. června v kulturně spole-
čenském areálu Divadla a Hostince
U Káji Maříka a v přilehlém přírod-
ním amfiteátru. 
Jan Rosák přijal i pro tento rok  čest-
nou funkci presidenta festivalu. Svá
vína budou na festivalu představovat
významní tuzemští producenti vín-
čeští vinaři a prodejci českých a svě-
tových vín. Očekává se účast asi pě-
tadvaceti českých a moravských vi-

nařů a zástupců vinařů z Francie,
Itálie, Španělska, Chile, Argentiny,
Austrálie a Nového Zélandu. Vinaři,
resp. jejich vína, budou soutěžit o
šampióna festivalu a bude také vy-
hlášena soutěž o nejvhodnější víno k
místní specialitě, rozpíčkům Káji
Maříka. Festival vína zahájí v 11.00
senátor Jiří Oberfalzer spolu s Ja-
nem Rosákem.
Minulý rok byli čestnými hosty festi-
valu také známý herec a senátor To-

máš Töpfer i další populární herec
Václav Postránecký. Letos opět při-
slíbili svoji účast. Festival také nav-
štíví odborník na česká i světová ví-
na a gastronomii Zdeněk Reimann,
který publikuje své vinné a kulinář-
ské zážitky a zkušenosti v odborných
časopisech. Po celý den bude pře-
hlídku špičkových vín doprovázet
cimbálovka  a dixieland. 

Josef VÍTEK, 
ředitel Mníšeckého festivalu vín

Radotínští pořádají
premiérovou neckyádu
Radotín - Pilotní ročník Radotín-
ské Neckyády, soutěže ve splavo-
vání Berounky na netradičních
plavidlech, se koná 21. června. 
Jde o další pořad z projektu kulturně
společenských akcí Radotínské
Pábení.
„Netradiční soutěže ve splavování
Berounky se může zúčastnit každý,
komu nechybí odvaha, patřičná dáv-
ka humoru, recese a na start dorazí s
improvizovaným, amatérsky vyro-
beným prostředkem zkonstruova-
ným pro splavení Berounky,“ zve
radotínský starosta Karel Hanzlík. 
Start soutěže je v radotínských říč-
ních lázních. Hodnotit se bude nejen
umělecký dojem plavidla, ale i jeho
technická hodnota. Akce bude zahá-
jena ve 13.00 prezentací a přípravou
plavidel, vlastní závod bude odstar-
tován v 15.00. Součástí akce bude
doprovodný program. (jač)
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JAHODY
1. Zveme Vás na prodej 
a samosběr kvalitních,

čistých jahod, který bude
probíhat v měsíci červnu. 

2. Přijímáme brigádníky 
na sběr jahod. 

Informace: 604 992 420   

Vnislav Konvalinka

JAHODY 

Hlásná Třebaň

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. Nyní jsme pro vás 

zřídili další prodejní plochu.
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic
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Peru: Obří sarkofágy, Město mrtvých...
CESTOVATELSKÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU - 15)

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2008

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/08 končí jejich před-
platné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho

znovu objednat. NN do prosince 2008 vyjdou 13 x, výtisk  stojí 
6 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 78 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy

dohromady 234 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné
NN nechávat v redakci (Z. Třebaň, Třebaňská 96) či na adrese v Zadní

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

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214),
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240) Josef MALÝ

(Zadní Třebaň, Třebaňská 190), Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibicho-
va 771), Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic.  Její reportá-
že z cest postupně otiskujeme. Z
Ekvádoru její pouť pokračovala
do Peru.     (NN)
Na chvíli, kdy spočineme v zemi pl-
né historie a vzrušujících příběhů,
jsem se těšila už od samého počátku
naší cesty. Překročení hranic volíme
složitější, než se původně zdá. Ne-
tradiční cesta na samém okraji Ama-
zonie a absence autobusových spojů

nám nakonec celkem komplikuje si-
tuaci a my jsme nuceni silně impro-
vizovat…
Naší první zastávkou a místem obje-
vování starodávných kultur je Cha-
chapoyas. Tam za společnosti prů-
vodce i jedné argentinské rodinky
absolvujeme výlet na Karajias, Ciu-
dad de los muertos (Město mrtvých)
a starověkou pevnost Kuélap posta-
venou na kopci tyčícím se nad kraji-
nou. První pohled na dvoumetrové
sarkofágy, umístěné v průrvě asi 30

metrů vysoké skály, je skutečně im-
presivní, stejně jako pohled na dru-
hý největší vodopád na světě. Skoro
ke každému místu se váže tak boha-
tá historie, že ani kniha by k jejímu
záznamu nestačila, proto se uchýlím
jen ke stručnému popisku nejzajíma-
vějších zážitků.
Z Chachapoyas pokračujeme do Tru-
jilla a dál až do Huarazu, kde nás v
chladném prostředí čeká několik za-
jímavých treků i pohled na nejvyšší
peruánskou horu Huascarán. Opět se
tu setkáváme s Martinou i Hanušem
a společně absolvujeme pětidenní
výlet do Santa Cruz, během něhož
zdoláváme několikasetmetrové pře-
výšení a dostáváme se až do nadmoř-
ské výšky bezmála 5000 metrů. Po-
časí je k nám milostivé a přestože
přes noc je hodně pod nulou, přes

den je krásně slunečno. Díky tomu
máme nádherný výhled na zasněže-
né horské vrcholy, mezi nimiž je i
Artesonraju, šestitisícovka, jež byla
předlohou pro Paramount pictures.
Po návratu zpět do civilizace si dává-
me den odpočinku, načež odjíždíme
do Chavínu de Huantar, kde ve výšce
3800 m. n. m. obdivujeme stavby
nejstarší civilizace, jejíž období trvá-
ní se datuje od roku 1200 př. Kr. do
roku 200. Je to s podivem, jak je celý
areál promyšleně postavený. Nechy-
bí tu drenážní systém a je evidentní,
že nejen v astronomii a astrologii se
kultura Chavín vyznala - dokázali již
používat míry v metrech, úhly a do-
konce i hydrauliku… Inkové pak jen
vědomosti svých předků převzali za
své a zdokonalili. (Pokračování)
Daniela ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

UŽ PRACUJÍ. Nové víceúčelové hřiště začali budovat Svinařští. Hotovo by
chtěli mít v půlce července.    Foto NN L. PALIČKOVÁ

Svinařští vyhlásili sbírku na nové hřiště
Svinaře - Nové víceúčelové hřiště budou mít už v létě ve Svinařích. Vedle
místních kurtů TJ Sokol Svinaře se začalo budovat před čtrnácti dny,
dokončení je naplánováno na polovinu července. 
„Na podzim postavíme ještě novou klubovnu,“ sdělil starosta svinařského
Sokola Petr Procházka. Hřiště s umělým povrchem bude mít plochu 36 x18
metrů, metr vysoké dřevěné mantinely kolem a bude veřejně přístupné. 
„Rádi bychom tady sehráli turnaj v bandy hokeji při zářijovém posvícení,“
doufá Procházka. 
Celkový rozpočet na hřiště činí téměř dva miliony korun - 70 procent z toho
získali Svinařští od Evropské unie, 20 procenty přispěje stát. Samotný Sokol
musí sehnat zbylých 10 %, což asi nebude jednoduché. Proto je vyhlášená
sbírka na podporu stavby hřiště. „Dárcům moc děkujeme, jejich jména zve-
řejníme na internetových stránkách Svinař,“ řekl Procházka. Číslo účtu, na
které lze poslat peníze, je 155770931/0300.  (lup)
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Házená: B-tým končí, nemá kdo hrát
DO ŘEVNIC PŘIJELY PODLÁZKY, DRUHOLIGOVÉ A-MUŽSTVO BOJOVALO SE SPOJI A OSEKEM

Řevnice - Poslední zápasy mistrov-
ské sezony odehráli řevničtí »ná-
rodní« házenkáři.
V prvním sobotním utkání jasně pře-
hráli žáci soupeře z Podlázek 23:7.
Zahráli si především ti mladší. Bran-
ky stříleli: Veselý Petr 9, Jelínek 6,
Kraus 4, Štech Jan 2, Edl, Holý.

B-družstvo začalo proti Podlázkám
pěkně a do poločasu vedlo 13:11.
Druhý poločas už nebyl tak přesvěd-
čivý, a proto nás čekala prohra
20:23. Branky stříleli: Sviták M. 9,
Veselý T. 6, Holý 3, Veselý M. 2.
V soutěži mládeže si zahráli všichni
a soupeře v kategorii mladších jasně

přehráli 20:1. O góly se podělili tak-
to: Veselý 6, Jelínek 5, Kraus 3, Edl
2, Martin 2, Štech, Huml. Následný
zápas béčko proti silnějšímu celku
Podlázek prohrálo 8:21. Bylo to asi
poslední utkání béčka - starší už toho
mají dost a mladší nepřicházejí. Teď
budeme rozhodovat o další existenci.   

V posledním utkání nastoupila naše
děvčata proti stejnému soupeři bez
opor, které odjely se školou do Itálie.
Zápas skončil prohrou 1:5, jedinou
branku vsítila Nováková.
Druholigové áčko porazilo Spoje
22:14. Branky: Zavadil 10, Knýbel
10, Hartmann, Bělohlávek. S Ose-
kem A-tým prohrál 17:19. Branky
Knýbel 9, Zavadil 3, Bělohlávek 2 ,
Sviták 2, Hartmann. Petr HOLÝ

Poberouní - Zatímco řevnické fot-
balové áčko slavilo postup do kraj-
ské přeboru už před čtrnácti dny,
Letovští tři kola před koncem sou-
těže získali jinou jistotu: Krajskou
1. B třídu si zahrají i v příští sezo-
ně, sestupu do okresního přeboru
už se bát nemusejí.                 (mif)
SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Hvozdnice - Řevnice A 3:4
Branky: Kalivoda 3, Lhota
V sestavě Řevnic, již jistého vítěze I.
A třídy, dostali příležitost hráči z la-
vičky. Přesto si lídr odvezl zaslouže-
ně tři body. (Mák)
Řevnice A - Rakovník 6:2
Branky: Bezpalec 2 (obě z penal-
ty), Lhota 2, Kalivoda, Chaloupka
V exibičním tempu dokončují řev-
ničtí borci sezonu. Tentokrát už vedli

6:0 a až pak dovolili bezmocnému
soupeři výsledek kosmeticky upra-
vit. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Davle 3:0 - kontumačně
Všenory - Řevnice 4:3
Branky: Pitauer 2, Sklenář

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety – AFK Loděnice 2 : 1
Branky: Jablonský, Janouš
V utkání, které moc fotbalové krásy
nepobralo, získali tři body domácí a
tři kola před koncem soutěže se tak
zachránili v 1.B třídě. Lety se sice
dostaly už v 5. minutě do vedení,
kdy pokutový kop proměnil Jablon-
ský, ale ve zbytku poločasu se bráni-
li. Hosté ve 35. minutě snadno vy-
rovnali z rohového kopu. Druhý po-
ločas ovlivňoval vítr. Loděničtí se
museli kromě obrany probíjet i listy
a květy topolů kvetoucími za bran-
kou domácích, které protivítr strhá-
val z větví a hnal proti nim. Rozho-
dující branka padla v 65. minutě -
jedinou podařenou akci Letů zakon-
čil do prázdné branky střídající Ja-
nouš. Luděk ŠURA
Štěchovice - FK Lety 4:1 
Branka: Kabrna
Nezodpovědný výkon několika hrá-
čů přinesl vysokou porážku. (jik)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Hořovice  B - OZT A 1:6
Branky: Bacílek 4, Görög, Šťastný 
Domácí, hrající na hřišti ve Bzové
jsou už smířeni se sestupem, a tak
nekladli žádný odpor. Po dlouhé do-
bě se v sestavě Ostrovanu objevil
Bacílek a hned se zaskvěl čtyřmi
brankami. (Mák)
OZT A - Komárov A 1:5
Branka: Bacílek
Ač tomu pohled na výsledek příliš
nenasvědčuje, OZT podával 70 mi-
nut obětavý výkon. Ve slepené sesta-

vě ale nakonec vedoucímu týmu
soutěže nestačil - v závěru inkasoval
čtyři branky. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Karlštejn - OZT B 2:1
Branka: Moravec
Proti domácímu favoritovi podali
hosté slušný výkon, ale z několika
šancí proměnili jen jednu. Proto si z
derby nepřivážejí ani bod. (Mák)
OZT B - Lužce 0:3

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice - Choteč 4:1 
Góly: Krajci 2, Větrovec, Vondráček 
Domácí tým hrál i přes tropické ved-
ro ve svižném tempu. První gól vsí-
til Krajci nechytatelným volejem z
centru. Druhý padl po nevídaném
slalomu Větrovce, který obešel pět
protihráčů a nakonec i brankáře, je-
muž udělal kličku doprava, pak dole-
va, položil si ho na zem a poslal míč
do sítě. (oma) 
Zvole - Dobřichovice 0:2 
Góly: Větrovec, Krajci
Domácí sestoupivší loni z I.B třídy

vydrželi hrát s Dobřichovicemi se
štěstím jen poločas. Prohra 0:2 byla
nakonec ještě milosrdná.          (oma) 

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
AFK Loděnice B – Karlštejn 3:0
Nižbor B – Karlštejn 4:2
Branky: Tomášek, Beneš

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Vysoký Újezd – FC Liteň 2:2
Branky: Rys, Plavec
FC Liteň – Chrustenice 6:3
Branky: Rys, Franěk, Eliášek 4

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
SK Rpety B - SK Osov 3 : 3
Branky: Bábíček 2, Bulant
SK Osov - Felbabka 3 : 1
Góly: Bábíček, Procházka, Bulant

FC SRBSKO
IV. třída okresní soutěže
Srbsko - Tmaň 3:3
Branky: Bláha 2, Olle 
Srbsko - Tetín: 2:1 
Branky: Kučera, Olle
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Pohár za vybíjenou
opět patří Osovským
Liteň - V liteňské škole se uplynu-
lou středu konal pátý ročník tur-
naje ve vybíjené. Z vítězství se le-
tos radoval Osov, druzí skončili
školáci z Tetína. Na domácí zbyla
třetí příčka. 
Pátého ročníku se zúčastnily čtyři
týmy - kromě tří jmenovaných ještě
Zadní Třebaň. Kvůli dešti se zápasy
odehrávaly střídavě venku a v tělo-
cvičně. Za každý tým hrálo sedm
dětí plus čtyři náhradníci, ostatní
spolužáci fandili. Nejhezčí transpa-
renty vyrobili žáci ze zadnotřebaň-
ské málotřídky, jejichž kamarádi na-
konec skončili čtvrtí. 
Všechny děti dostaly za odměnu
sladkosti a malé dárky, první tři tý-
my také poháry. Osov si odvezl do-
konce dva, vítězný a putovní. „Dou-
fám, že nám ho za rok přivezete
zpátky,“ řekl na závěr organizátor
turnaje Martin Šinágl.  (lup)

Lety se definitivně zachránily v krajské soutěži
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE 

Řevničtí připravují
turnaj »starých pánů«
Řevnice - Druhý ročník Memoriál
Roberta Tauscheho v národní há-
zené se koná 28. června od 9.00 na
hřišti v Tyršově stromořadí.
Věková hranice hráčů je stanovena
nad 50 let, pro nedostatek zájemců
ale povolujeme sestavení družstva z
hráčů nad 40 let.
Oblast už své soutěže dokončila.
Máme radost z toho, že na mistrov-
ství republiky se probojovali starší i
mladší žáci. Starší budou bojovat
13. - 15. 6. v Dobrušce s družstvy
Nezvěstic, Žatce, Opatovic a Osto-
povic. Mladší jedou o týden později
do Brna, kde změří síly s celky Pří-
chovic, Lázní Bělohrad, Žeravic a
Brna. Petr HOLÝ

Přebor volejbalistek
vyhrál Sokol Komárov
Řevnice - V neděli 1. 6. se v Řevni-
cích uskutečnil Přebor Župy Jung-
mannovy ve volejbale žen.
V krásném volejbalovém areálu pod
Lesním divadlem se sešlo pět druž-
stev. Příjemné prostředí, příjemní
lidé, příjemné pohoštění, vše se po-
dílelo na skvělé atmosféře sportovní-
ho klání. Některé zápasy byly velmi
vyrovnané a rozhodovalo i štěstí. Z
bojů vyšlo vítězně družstvo Sokola
Komárov, Sokol Řevnice získal 2.
místo, Sokol Příbram byl třetí. Řev-
nické kadetky obsadily 4. místo a na
5. příčce se umístil Sokol Hudlice. 

Bohumila DRVOTOVÁ

Řevnické házenkářské áčko před zápasem s celkem Spojů.        Foto ARCHIV


