
Co nyní zajímá zloděje? Auta!
DESÍTKY VYLOUPENÝCH VOZŮ HLÁSÍ POLICISTÉ ŘEVNIČTÍ I KARLŠTEJNŠTÍ

Nový dům v Hlásné
Třebani zapálil blesk
Hlásná Třebaň - Novostavbu v
Hlásné Třebani zapálil blesk.
Škoda je vyšší než čtvrt milionu.
Divoká »letní« bouřka, která v na-
šem kraji řádila 11. června, měla ne-
příjemné dozvuky pro majitelku no-
vého domu v Hlásné Třebani. Odpo-
ledne před třetí hodinou totiž udeřil
blesk do její dřevostavby. Ta, ač vy-
bavena hromosvodem, vmžiku vzp-
lála. U požáru, který vznikl, zasaho-
vali hasiči z Řevnic, Karlštejna i
Hlásné Třebaně. Škoda na domě činí
odhadem přes 250 tisíc korun. (šm)

Řevnice, Lety, Černošice - Řidiči pozor: Zloději se nyní
zaměřují na vykrádání aut. Od začátku června bylo v
řevnickém policejním obvodu vyloupeno dvacet vozů.
Podobné zprávy přicházejí i od policistů v Karlštejně.
Většině vloupání se dalo předejít opatrnějším přístupem
motoristů k zavazadlům a dalším osobním věcem.
Ze dvou desítek registrovaných útoků na auta v okolí Řev-

nic  se v jednom případě jednalo o odcizený vůz za půl  mi-
lionu korun, jednou se darebáci neúspěšně snažili do auta
dostat. V ostatních případech zloděj reagoval na kabelku,
tašku či kufřík odložený na sedačce nebo jiném místě v
autě. „Často se řidič vzdálí od vozidla v domnění, že se k
němu do dvou minut vrátí, ale nakonec se zdrží třeba půl
hodiny. A stávají se i případy, kdy motorista od auta ode-
jde »na minutku« a vůz vůbec nezamkne,“ uvedl velitel
obvodního oddělení Policie ČR v Řevnicích Břetislav Raj-
man. Policisté při pochůzkách vidí auta, v nichž  jsou nejen
položená uzavřená zavazadla, ale i snadno identifikovatel-
né předměty jako telefony, počítače nebo fotoaparáty. Zlo-
ději bývají motorizovaní a výpovědi svědků obvykle přine-
sou pouze poznatek o barvě nebo velikosti podezřelého au-
ta, což policistům příliš nepomůže. „Lidé ve vozech nechá-
vají také platební karty, občas i s PIN. Zloději pak zkouše-
jí z těchto karet vybírat v bankomatech,“ dodává Rajman.
Průměrná škoda na voze a odcizených věcech se pohybuje
kolem 10 000 Kč. PIN přiložený u platební karty může v
případě, že zloděj přivedl bankovní účet do záporných čí-
sel, připravit jeho majitele o desítky tisíc, které bude muset
splácet.  (Dokončení na straně 7) Vilém ŠEDIVÝ

24. června 2008 - 13 (471) 6 Kč

Řevnice: Bezpečnější přechod 

Bezpečnější přechod pro chodce mají od minulého týdne
na náměstí v Řevnicích. Červenobílé trojúhelníkové zna-
ky, které sem silničáři namalovali, jsou lépe vidět z pro-
jíždějících aut. „Určitě je to takhle lepší, i když některá
auta pořád jezdí dost rychle,“ řekla přecházející mamin-
ka s dítětem. (lup) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Ceny pohonných hmot stoupají,
lupiči je kradou přímo z nádrží
Mořina - Celých 180 litrů nafty »vysosnul« v noci z 11.
na 12. června neznámý zloděj z nákladního vozu, který
stál zaparkovaný u lomu Čížovec nedaleko Mořiny. 
„Pachatel krádeže rozlomil víko u nádrže a poté naftu zřej-
mě v kanystrech deportoval k vlastnímu vozu, kterým pak
odjel, neznámo kterým směrem,“ popsala případ Hedvika
Kaslová, mluvčí karlštejnských ochránců zákona. Dodala,
že podobných případů v současné době na Berounsku vý-
razně přibylo. „Čekáme, že s neustále stoupajícími cenami
pohonných hmot budou jejich krádeže bohužel velmi čas-
tým úkazem,“ uzavřela Kaslová. (šm)

Šedesátník vstoupil u nádraží
pod vlak, byl na místě mrtev
Zadní Třebaň - Starší muž zemřel 12. června na
kolejích před zadnotřebaňským nádražím ve
směru od Berouna. Pravděpodobně spáchal se-
bevraždu. 
Přibližně šedesátiletý muž údajně vstoupil ze křoví
před vlak, který přijížděl do Třebaně z Karlštejna.
„Byl na místě mrtvý, jeho zranění se neslučovala
se životem. Nemělo už ani smysl pokoušet se ho
resuscitovat,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek
Bulíček. Totožnost muže zatím zjištěna nebyla,
případ vyšetřuje policie. „Berounská trať je vyhlá-
šená sebevraždami, už jsme jich tu letos měli ně-
kolik,“ dodal Bulíček.     (lup) 

POMOC PRO NEVIDOMÉ. Chari-
tativní koncert na podporu sdružení
Pomocné tlapky, jež cvičí psy pro ne-
vidomé, se konal 21. června v Dob-
řichovicích. Zahrálo několik kapel,
pro děti byly připraveny hry a také se
mohly potěšit se speciálně cvičenými
psy. Foto NN M. FRÝDL

To záchranáři ještě nezažili: Muže napadl kohout!
Halouny - Kuriózní případ se stal uplynulý čtvrtek v obci Halouny. Staršího muže zde napadl
kohout. Asi osmdesátiletý pán krmil slepice, když ho kohout klovl do pravé nohy, přímo do bér-
cového vředu. Muž začal silně krvácet, ale na místě se nedovolal pomoci, takže musel se zraně-
nou nohou dojít až k silnici. Tam se mu podařilo zastavit auto, které zavolalo záchranku.  „Od-
vezli jsme ho na chirurgii do Berouna,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. „S takovým-
to výjezdem se záchranáři ve středních Čechách ještě nesetkali,“ dodala tisková mluvčí Územní-
ho střediska záchranné služby Středočeského kraje Tereza Janečková. (lup, mif)

Pepin jsem měl být

já! tvrdí Landovský

12 stran informací z našeho kraje
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Zadní Třebaň - Děti z přírodovědného kroužku
ze zadnotřebaňské málotřídky se na začátku
června vypravily na prodloužený víkend do Sk-
ryjí. Výlet si jaksepatří užily. 
V pátek školáci objevili skryjská jezírka. Pod ve-
dením svých bývalých spolužáků, Toma Mazúra a
Kačky Mojžíšové, pak probíhaly přípravy na so-
botní dobývání hradu Týřov. Malovaly se vlajky,
vymýšlely pokřiky, došlo i na »dělové koule« z
ponožek a veselých fáborků. Studovala se pohnu-
tá historie hradu, ale i nejvhodnější přístupová
trasa. 
Ovšem ouha: Všechny úkoly cestou na hrad byly
psány klínovým písmem. A tak se pečlivě každý
člen učil pár písmen.
„To těch dvanáct černých panen na nás připravilo
tolik úkolů. I ty kořeny sem daly!“ pravil se zcela
vážnou tváří druhák Dan Sedláček. A jak se dětem
rozzářily oči, když je hradní pán v podání Martina
Kirova odměnil žlutavými kamínky - jantárky. 
Po krásném osvěžení v řece Berounce si děti za-
hrály obvyklé táborové hry, svezly se s pomocí se-
dáku a helmy na lanovce připravené kamarády
horolezci. Po převzetí účastnických listů a diplo-
mů si udělaly slavnostní oheň i krásnou noční hru.
Pohár i diplom za nejlepšího vlajkonoše si odvez-
la Katka Mojžíšová. Dětem trvala půlhodinová
trasa i hodiny dvě, neboť vše prozkoumávaly, no-
sily přírodniny a na geologickém výchozu si našly
pár otisků a zkamenělin. 
Pobyt byl zakončen v Muzeu Joachima Barranda a odjezdem domů k maminkám. Těm touto cestou

děkujeme za půjčení ratolestí, vedení školy za
podporu akce a Domečku Hořovice za krásné
drobnosti pro děti i za celý úřednický servis, který
je k takovéto akci vždy potřeba. Rodičům děkuje-
me za odvoz batohů, dovybavení lékárničky, kolá-

če a buchty, paní kuchařce a všem kamarádům za
pomoc a dobrou náladu. Dětem přejeme jen samé
jedničky, krásné prázdniny, velkou jedničku za
pěknou práci ve škole i mimo ni. Vraťte se po
prázdninách zdravé, šťastné a odpočaté. 

Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

Vítězem dětské olympiády
se stal Tomáš Břížďala
Zadní Třebaň –  „Hele, ale já se peru teď dost má-
lo,“ omlouvala se na stanovišti s řecko-římským
zápasem Anička Krejčí z Hlásné Třebaně. I tak se
ale pak bila jako tygr. Marně… Pětapadesát úča-
stníků dětského dne: Vzhůru na Olymp (i já du!),
který pro malé i velké pořádal zadnotřebaňský
Klub českých turistů, zažívalo při plnění olympij-
ských disciplín střídavě slunce i déšť. Přesto akté-
ři her získávali hravě body na všech deseti stano-
vištích. Velké mače se odehrávaly na střelbě, u
boxovacího pytle stejně jako u skoků. A resumé?
Absolutním vítězem celé sportovně-hravé akce byl
domácí Tomáš Břížďala junior, který měl nejvíce
bodů i nejlepší čas. O devět příček za ním stanula
první žena - jeho sestra Daniela. (šm)

Poberouní - V minulých číslech NN jsme vás
informovali o vypnutí analogového vysílače ka-
nálu 53 z vysílače Cukrák, ze kterého většina
domácností v Dolním Poberouní přijímá tele-
vizní program ČT2. V tuto chvíli je již známé
konkrétní datum: stane se tak 10. září 2008, te-
dy krátce po olympiádě. 
Poté by měl na kanálu 53 začít vysílat digitální

multiplex Českého rozhlasu a čtyř programů Čes-
ké televize, kde bude program ČT2 již obsažen.
Pokud vaše antény umožňují příjem analogové te-
levize z vysílače Praha město na žižkovské věži,
máte na pořízení set top boxu ještě čas. V hori-
zontu měsíců ovšem bude vypnut i tento analogo-
vý vysílač. 
Pozitivní zprávou je plánované rozšíření pražské-
ho multiplexu sítě »3« na brdský vysílač Cukrák.
Pokud jste již na digitální pozemní příjem vyba-
veni, tak se můžete těšit na termín září až říjen
2008, kdy by se měl v našem regionu podstatně
zlepšit digitální příjem stanic Prima, Noe, Óčko,
Z1, Public a rádia Proglas z kanálu 46.  

Vilém ŠEDIVÝ

Zadnotřebaňští školáci dobyli Týřov
DĚTI Z PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU STRÁVILY PRODLOUŽENÝ VÍKEND V OKOLÍ SKRYJÍ

Cukrák »přepnou« už 10. září
OD TOHOTO DATA ZAČNE NA 53. KANÁLU VYSÍLAT DIGITÁLNÍ MULTIPLEX

NA VÝLETĚ. Zadnotřebaňští školáci na výletě v okolí Skryjí. Foto Pavel MAZÚR

Starosta Konvalinka si dal
do znaku - konvalinku
Bílé květy konvalinky v kruhovém prostoru, to je
nový domovní znak starosty Hlásné Třebaně Vni-
slava Konvalinky. Na jeho rodovém statku na
hlásnotřebaňské návsi se úžasný motiv objevil ne-
dávno. „To má někdo pohodu, když se jmenuje
Konvalinka! Takovýmu chlápkovi štěstěny se po-
tom vymýšlí znak jedna radost,“ povzdychnul si
nejmenovaný radní z okolí. Skvělý motiv pro znak
holt dostal Vnislav Konvalinka do vínku! Ačkoli
takový sousední starosta Schneider - přeložen z
němčiny - by si znak mohl dovolit taky. A co vy,
další rychtáři, »nehodíte« si na dům znáček? (šm)

Turisté slavili sto dvacáté narozeniny, vyhrával jim Třehusk

Lodě. Vlaky. Kočáry. Povozy tažené koňským spřežením i traktory. Korby náklaďáků. Tam všude už ve
své třiadvacetileté historii vyhrávala poberounská kapela Třehusk. Po sobotě 14. 6. do tohoto výčtu
přibyla tramvaj. Klub českých turistů totiž slavil 120. výročí založení a k velkolepým oslavám ode-
hrávajícím se v Praze si pozval také muzikanty od Berounky. Ti nejprve vyhrávali ve stařičké tram-
vaji, která s nimi několikrát objela centrum města po trase vozovna Střešovice – Klárov – Výstaviště
– Těšnov – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Národní třída – Náměstí Jana Palacha a poté
účinkovali na Staroměstském náměstí. Součástí galaprogramu, který se zde odbýval, bylo odhalení
největšího rozcestníku na světě a jeho zapsání Guinessovy knihy rekordů. (mif)              Foto ARCHIV
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Landovský: Pepin jsem měl být já!
POPULÁRNÍ HEREC SI S POBEROUNSKÝMI OCHOTNÍKY ZAHRAJE V MUZIKÁLU POSTŘIŽINY

Kytín - Jeden z nejlepších a nejuz-
návanějších českých herců. Také
ale svérázný patron, který si nebe-
re servítky. Pavel LANDOVSKÝ,
zvaný též Lanďák, jde i ve svých
dvaasedmdesáti letech z natáčení
do natáčení. Na konci července jej
budete moci vidět na nádvořích
zámků Dobřichovice a Svinaře v
původním muzikálu Postřižiny.
»Kytínská naplavenina«, jak sám
sebe nazývá, si v něm zahraje s po-
berounskými ochotníky.
Kde jste se vzal v Kytíně?
Kde se vzal tu se vzal…
Kde se vzal tu se vzal v Kytíně?
Na to by nestačily tři otázky. Shrnu
to: Koupil jsem tu barák.
Proč zrovna tady?
Protože jsem si ho našel v nějakým
katalogu. Chtěl jsem původně malej
baráček, ale paní z realitky mi nabíd-
la baráček trošku větší, dalo by se
říct přímo velkej. Tak jsem se poptal,
kolik to stojí, a protože to pro mě by-
lo dosažitelný, vzal jsem to. A když
paní z realitky řekla tomu původní-
mu majiteli, že to od něj hodlá kou-
pit Landovský, odpověděl jenom: A
jejej…
A jestlipak víte, proč to řekl?
Vím, ale nepovím… Ten pán, co mi
prodal baráček, totiž neměl zrovna
nejčistší svědomí. Byl to komunis-
tickej diplomat!
Vy jste chtěl vyloženě do Brd?
Mně se Brdy líbily, protože je to ta-
ková výspa civilizace, ale přitom po-
hoří celkem mírné. A hlavně – je to v
dosahu Prahy.
To, že tady pár domů od vás bydlí i
vaše sestra, je náhoda?
Kdepak, to není náhoda. Našla si to
tady až po mně. Přišla za mnou…
Jak už jste tady dlouho?
Přišel jsem sem v devadesátým os-
mým. Pro starousedlíky jsem pravá
naplavenina, čili se tady s nikým ne-
kamarádím. Sršely jim z očí nená-
vistný blesky, a já to vím.
S místními asi na pivo nechodíte?
Já pivo vlastně nesmím. S pivem
musím velmi opatrně, protože mám
cukrovku. Musím si na tyhle věci dá-
vat bacha. Chodím jedině do mníšec-
ký cukrárny na dietní dort. Na slad-
ký mám chuť pořád, sakra!
Tak alespoň s tím baráčkem že jste
spokojen?

Jak jsem řek, je zbytečně velkej.
Sem by se vešla celá rodina, a já
jsem tu sám. Tedy přechodně sám,
což mě s… Ale zase nechci, aby se
mi sem nastěhovala nějaká baba.
Už jste vyléčil po úrazu záda?
Kdepak, furt šmajdám.
Co se vám vlastně stalo?
Spadl jsem z parapetu na záda. Po-
třeboval jsem narovnat roletu…
Zrovna natáčíte film, další natáčení
chystáte…
Já se nechystám natáčet nic.. ONI se
chystají natáčet a oslovili mě, jo…
Baví vás ještě práce?
Vždyť jsem za to placenej!

Mohl byste si užívat důchodu...
No tak si ještě nechci užívat důcho-
du! Mám  kolem sebe pořád ještě na-
stavenejch tolik rukou, že si to ne-
můžu dovolit.
Vy si v červenci zahrajete také s mí-
stními ochotníky v muzikálu Postři-
žiny a na tom zrovna nezbohatnete.
Proč jste kývnul na tuhle nabídku?
Byl jsem k tomu donucenej pánem
jménem Frýdl. Téměř donucenej,
protože za určitejch okolností člověk
radši řekne ano. Tuhle nabídku nešlo
odmítnout! (smích) A taky jsem zvě-
davej člověk, čili mě zajímá, jaký to
vlastně bude.

Nelitujete vy nakonec, že jste řekl
ano?
Lituju až věcí, který k litování jsou.
Do tý doby, dokud můžu něco ovliv-
nit, nejsem takovej srab, abych se bál
předem. A tohle ovlivnit můžu.
Jaký budete na jevišti parťák? Bu-
dete prohánět ochotnické kolegy,
nebo budete shovívavý?
Jak prohánět? Buď jim nebude vadit,
že jim něco řeknu a když jim to vadit
bude, tak budu mlčet.
A když řeknou oni něco vám, snese-
te to?
Nesnesu! Snad o tom divadle přeci
jenom vím hodně, no ne…
Bohumil Hrabal prý chtěl, abyste ve
filmovém přepisu Postřižin hrál Pe-
pina. Je to pravda?
Jo, aspoň mi to řek. Jenže, když to
bylo hotový, už jsem byl dávno za
hranicema.              Miloslav FRÝDL

PAN VILÍMEK. Pavel Landovský si v Postřižinách zahraje pana Vilímka,
člena správní rady pivovaru.  Foto Michaela FEUREISLOVÁ

Pavel LANDOVSKÝ
přezdívaný Lanďák, 
- významný český herec a dramatik,
bývalý disident, signatář Charty 77,
obyvatel Kytína
- narodil se 11. září 1936 v Havlíč-
kově Brodě
- vyučil se nástrojařem, po maturitě
na strojní průmyslovce se čtyřikrát
marně pokoušel dostat na studium
herectví na DAMU
- začínal jako řadový statista v tep-
lickém divadle, v roce 1960 jako
elév začal hrát v Šumperku
- po několika štacích v oblastních
divadlech na deset let zakotvil v
pražském Činoherním klubu, kde
působil i jako příležitostný dramatik
(kromě divadla psal pro rozhlas)
- po podpisu Charty 77 emigroval
do Rakouska, kde se stal hercem
vídeňského Burgtheateru, od roku
1989 hraje opět v České republice.
- Účinkoval ve filmech : Ostře sle-
dované vlaky (1966), Svatba jako
řemen (1967), Soukromá vichřice
(1967), Markéta Lazarová (1967),
Utrpení mladého Boháčka (1969),
Svatby pana Voka (1970), Hry lásky
šálivé (1971), Hledá se pan Tau
(1972), Nesnesitelná lehkost bytí
(1988), Černí baroni (1992), Anděl
exit (2000), Vratné lahve (2007),
Chyťte doktora (2007)...             (mif)

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník Vás zvou na původní muzikál podle B. Hrabala
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Svinaře, zámek 23. - 27. 7. vždy od 20.00

Předprodej vstupenek na tel.: 257 720 847
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Děti předvedly, co se naučily v »lidušce«
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ ŘEVNICKÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PŘIPRAVILO NĚKOLIK KONCERTŮ

Řevnice - Sérii koncertů uspořá-
dalo v polovině června hudební
oddělení Základní umělecké školy
v Řevnicích. Diváci měli možnost
slyšet hru na klavír, kytaru a flét-
nu a také zpěv. 
Malí i velcí klavíristé a zpěváci pod
vedením Martiny Klimtové vystou-
pili na samostatném koncertě 10.
června. Zde zazněly nejjednodušší
lidové písničky i náročnější kusy od
známých hudebních skladatelů. Me-
zi zpívajícími dětmi nejvíce zaujala
tříletá Julinka Slovenčíková s písnič-

kou Já husárek malý a protagonisté
písně Když jsem já šel do lidušky.
Sólové i sborové písně převážně z dí-
la Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
předvedli zpěváci ještě o tři dny

později na koncertě pěveckém. 
Minulé úterý završil sérii vystoupení
závěrečný koncert hudebního oddě-
lení. Žáci ze tříd Františka Běhoun-
ka, Jana Paříka, Petra Němečka a

Martiny Klimtové zahráli melodické
a perfektně nastudované skladby na
kytaru, flétnu a klavír. Houslový ko-
ncert se koná tento týden. 

Lucie PALIČKOVÁ

ZPĚVÁCI. Písničku Když jsem já šel do lidušky zazpívali Josef Junek, Jakub
Blažek a Jan Sklenka. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
28. 6. 18.00 SPEED RACER
V červenci a srpnu kino nehraje. 

KINO ŘEVNICE
25. 6. 20.00 SLONÍ MUŽ (zdarma)
27. 6. 20.00 KARAMAZOVI
28. 6. 16.00 LOVCI DRAKŮ
28. 6. 20.00 VENKOVSKÝ UČITEL
2. 7. 20.30 CESTA DOMŮ
4. 7. 19.30 U MĚ DOBRÝ +
Narozeniny kina
5. 7. 16.00 ŠIJU ŠIJU SI POHÁDKU
5. 7. 18.00 U MĚ DOBRÝ
5. 7. 20.30 AŽ NA KREV

KINO MÍR BEROUN
23. 6. - 25. 6. 18.30 (Út 17.30) 27 ŠATŮ
24. 6. 20.00 PINK FLOYD: THE WALL
26. 6. - 2. 7. 17.30 a 20.00 INDIANA
JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLO-
VÉ LEBKY
3. 7. - 7. 7. 18.30 FRANTIŠEK JE
DĚVKAŘ

LETNÍ KINO BEROUN
27. 6. - 28. 6. 21.45 MONGOL - ČIN-
GISCHÁN
29. 6. 21.45 VRATNÉ LAHVE
30. 6. 21.45 JUMPER
1. 7. - 2. 7. 21.45 U MĚ DOBRÝ
3. 7. - 5. 7. 21.45 INDIANA JONES A
KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
6. 7. - 7. 7. 21.30 BOBULE

CLUB KINO ČERNOŠICE
24. 6. 20.00 VENKOVSKÝ UČITEL
1. 7. 20.00 IRON MAN
8. 7. 20.00 27 ŠATŮ

KINO RADOTÍN
27. 6. 17.00 A 19.30 RAMBO: DO
PEKLA A ZPĚT 
28. 6. 17.00 A 19.30 OKO 
29. 6. 17.00 A 19.30 IRON MAN 
6. 7. – 7. 7. 17.00 A 19.30 TAKOVÁ
NORMÁLNÍ RODINKA
8. 7. 17.00 A 19.30 3:10 VLAK DO YUMY

Řevnické kino oslaví
první narozeniny
Je tomu již rok, co za velkého zájmu
veřejnosti zahájilo provoz Kino Řev-
nice pod vedením občanského sdru-
žení Gong. U příležitosti ročního
fungování řevnického kina si vás je-
ho provozovatelé dovolují pozvat na
slavnostní večer 4.července, v jehož
rámci bude uveden nový český film
U mě dobrý z dílny dvojice Hřebejk-
Jarchovský. Tvůrci se tímto snímkem
vrací ke komediálnímu stylu veleús-
pěšných Pelíšků. Film začne v 19:30,
po jeho skončení bude následovat
pohoštění a zahraje kytarové duo
Johny a Mikouš, jež má v repertoáru
hity 60. let. Vše je v ceně filmové vs-
tupenky (75 Kč). Kino Řevnice také
připravilo několik novinek. Kromě
přehlednějšího oboustranného letá-
ku se můžete těšit na soutěž o vstu-
penky. Na malé diváky čeká překva-
pení v podobě dětského časopisu. 

Robert BARGEL, Řevnice

Klub nabízí večer na téma: A bude hůř!
Černošice - Zvláštního »dvojprogramu« můžete být svědky 27. června
v černošickém Clubu Kino. Od 19.00 bude nejprve promítán film Petra
Nikolaeva A bude hůř. Po něm pak zahraje stejnojmenná kapela.
Kniha …a bude hůř spisovatele Jana Pelce se stala jedním z kultovních
undergroundových děl vypovídajících o životě a atmosféře minulého reži-
mu. „Jakkoli se zdál být nápad na její zfilmování bláhový, ukazuje se, že i
v současnosti oslovuje řadu čtenářů i diváků mladé generace,“ uvedl Michal
Strejček, produkční kina. Režie filmového dramatu se ujal Petr Nikolaev,
známý snímkem Báječná léta pod psa. Hrají Karel Žídek, Filip Kaňkovský,
Radomil Uhlíř, Pavel Zajíček, Vladimír Škultéty, Karel Zima, Otmar Bran-
cuzský, Jiří Maria Sieber a další.
Ve stejném duchu pak bude večer pokračovat živým vystoupením under-
punkové dobříšské kapely A bude hůř, která vznikla na popud stejnojmenné
Pelcovy knihy. (mif)

Tipy NN
* Beseda se spisovatelem Otomarem
Dvořákem na téma Čertovou brázdou
po stopách sv. Prokopa se koná 25. 6.
od 17. 00 v Muzeu Českého krasu v
Berouně. (mif)
* Sestry Steinovy koncertují 26. 6.
od 20.30 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 120 korun. (mif)
* Představení Antonie a divoká karta
je k vidění na nádvoří zámku Dobři-
chovice 26. - 28. 6. od 22.00.      (mif)
* Jedenačtyřicátý ročník folkové-
ho a country festivalu Porta hostí 27.
- 29. 6. řevnické Lesní divadlo. Fes-
tival bude oficiálně zahájen 27. 6. od
17.00 svěcením totemu. V programu
pak vystoupí Věra Martinová, Wabi
Daněk, Jan Nedvěd, Žalman a spol,
Robert Křesťan aj. Koncerty budou
nejen v Lesním divadle, ale i u Zá-
mečku a na dalších místech. (pš)
* Koncert kapely Vosí hnízdo se us-
kuteční 28. 6. od 20.30 v černošic-
kém Clubu Kino. Kdo dostane na vy-
svědčení samé jedničky, má vstup
zdarma, ostatní zaplatí 100 Kč. Prv-
ních padesát platících diváků obdrží
jako bonus ke vstupence DVD Vosí
hnízdo live 2007. (mif)
* Koncert klavíristy Jaroslava Ša-
rouna a jeho hostů rodiny Kolářo-
vých z Řevnic se koná 29. 6. od 18.00
v kostele sv. Martina a Prokopa v
Karlíku. Na programu jsou skladby
Bacha, Mozarta, Bartóka aj.        (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)
* Společná výstava fotografií Hany
Rysové a tapiserií Evy Brodské je v
klášteře i kostelíku sv. Maří Magda-
lény na Skalce otevřena do 6. 7. (bal)
* Výstava snímků fotografa Jana
Šroubka s názvem Homo Berounen-
sis je v síni Konírna berounského
Geoparku Barrandien instalována do
27. 7. Projekt představuje více i méně
známé lidi z Berouna a okolí.   (mif)
* Vojáci Berounska. Výstavu s tímto
názvem můžete v berounském Mu-
zeu Českého krasu navštívit do 24.
srpna. (mif)

Pátý ročník rockového festivalu Černošické bigbeatové
dunění se koná 12. července v Černošicích.
Pro tento ročník máme potvrzeny hvězdy jako SKYLI-
NE, KRUCIPÜSK, JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ,
PRAGUE SKA CONSPIRACY, BENGAS, ATARI
TERROR, MANDRAGE a další. Doplňují je místní ka-
pely LOKOMOTIVA PLANET, LEGAL BENGAL, TI-
MUDEJ a vítěz soutěže Šiba Music Chance.
V průběhu prvních tří ročníků festivalu se publiku před-
stavilo mnoho profesionálních hudebníků a kapel, napří-
klad Ivan Hlas, Bobby Houda, skupiny Buty, Škwor,
Krucipüsk, Banana, Vítkovo kvarteto, Garage a další. Již
z tohoto výčtu je zřejmé, že Bigbeatové dunění není úzce
zaměřená akce, ale festival, který by si měl najít přede-
vším příznivce dobré rockové muziky. Minulý ročník se
již konal jako klasický Open Air, tedy pod širým nebem,
jak se na léto sluší a patří, romanticky zaklíněn mezi ře-

ku Berounku a brdské hvozdy. Cílem festivalu je vybu-
dovat v regionu Dolní Poberouní pravidelný, prestižní
hudební festival obsazovaný interprety zvučných jmen,
doplněný o skupiny a interprety tvořící a žijící v tomto
regionu. Tomu předchází i každoroční soutěžní přehlíd-
ka skupin Šiba Music Chance, která se koná v Clubu
Kino. Tam se každoročně představí na 20 kapel a vítěz se
pak účastní »dunění«. To je malá pomoc organizátorů
festivalu začínajícím muzikantům - umožňujeme jim
konfrontaci s profesionálními umělci na velkém pódiu a
před množstvím posluchačů.
Letošní ročník Černošického bigbeatového dunění se
bude znovu konat jako Open Air festival na stejném mís-
tě jako loni, v prostoru Parku Berounka vedle betonárky.
Festivalový park bude veřejnosti přístupný 12. 7. od
12.00, předpokládaný konec »dunění« je ve 24.00 hodin.

Michal STREJČEK, Černošice 

Mníšecký zámek zpřístupní druhou trasu
Mníšek pod Brdy - V sobotu 28. června otevře státní zámek v Mníš-
ku pod Brdy druhou prohlídkovou trasu. K této události je připra-
ven pro rodiny s dětmi celodenní program. 
V předzámčí se utáboří šermíři, kteří si každou hodinu zadovádí s dětmi
a na nádvoří zámku je budou učit šermířskému umění. Po obědě capar-
ti zhlédnou pohádku O Popelce a ve 14.00 vystoupí miláček nejmenších
Michal Nesvadba známý z pořadu Kouzelná školka. Po celý den si děti
budou vyrábět dílka ve Výtvarné dílně. Na 15.00 je připravena vernisáž
výtvarnice Dagmar Renertové s názvem Básně psané barvami. Od
18.00 začne taneční večer ve stylu 30. let minulého století. (jdi)

Na dunění přijede Uriel Kratochvílová
V ČERNOŠICÍCH SE BUDE KONAT PÁTÝ ROČNÍK ROCKOVÉHO FESTIVALU



Osov - Ve dnech 9. - 13. června uspořádala
naše škola ve spolupráci se Střediskem vol-
ného času Domeček Hořovice školu 
v přírodě na táborové základně na
Zbirožském potoce.
Program byl motivován ekologickou
výchovou a byl nazván Ekoškola 2008. Žáci
v několika blocích plnili úkoly zaměřené na
třídění odpadu. Každý den byl věnován jedné
barvě - dle barev odpadových kontejnerů.
Žáci se naučili třídit odpady, zkusili si
recyklovat starý papír, naučili se pracovat 
s různými materiály. Dobrou pomůckou byly
pracovní sešity Třiďme odpad, které dodala
společnost Ekokom.
Navíc si vyslechli přednášku “Tonda obal na
cestách” o třídění odpadu od společnosti
Ekokom, přednášku s ukázkou sanitního vozu
Trans Hospital Řevnice o zásadách první
pomoci a ukázku kynologického klubu
Hořovice.
Ekoškoly se zúčastnilo 55 dětí z prvního až
pátého ročníku, které byly rozděleny do 5
skupin. Jména těchto skupin byla motivována

odpadovými kontejnery  V závěrečném hod-
nocení zvítězili Plecháči. 
Všichni účastníci ekoškoly si vyrobili tričko,
získali průkaz mladého ekologa a tašku plnou
odměn. Děkujeme všem sponzorům za jejich
dary.                               S. KOCMANOVÁ

Ekoškola chrání přírodu
ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ SI ŽÁCI ODVEZLI PRŮKAZ EKOLOGA

Barevný týden sladil
dìtem i pono�ky
Osov - Projekt osovské mateřinky 
s názvem Barevný týden pobavil děti 
i jejich rodiče. 
Ke každému dni byla přiřazena jedna 
z barev - červená, zelená, bílá, modrá a
žlutá. 
Děti přicházely do školky každý den v jiné
barvě. Celý den byl pak na tuto barvu
zaměřen - básničky, písničky, pohádka,
výrobky a dokonce i jídelníček byl přizpů-
soben barevným dnům. 
Smyslem tohoto projektu bylo upevnit
poznávání barev a různorodosti odstínů, ale
také se naučit spolupracovat a dobře se
pobavit. 
Děti byly touto změnou v zaběhnutém pro-
gramu školky velmi nadšeny a podle ohlasu
některých maminek si oblečení na následu-
jící den připravovaly samy a to tak pečlivě,
že do dané barvy ladily i ponožky, spodní
prádlo a děvčata i sponky a gumičky do
vlasů.                    Jitka KARMAZÍNOVÁ
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Záchranná služba Trans Hospital Řevnice
navštívila osovskou školu v přírodě 
s ukázkou sanitního vozu. Nechyběla
průprava v první pomoci.           Foto: (koc)
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PROVAS konèí, není
kdo by ho pøipravoval
Osov - Před 66 měsíci spatřil světlo světa
první PROVAS. Prvotní nadšení vystřídala
rutina,  posléze povinnost. Hrozen přispě-
vatelů a distributorů se postupně tenčil, až
zůstalo několik "skalních". A tak nastal
den konce - možná konce jedné etapy,
možná úplného. 
Třeba za čas opět PROVAS vzlétne, jak
bájný Fénix z popela, je-li mu tak souzeno.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří PROVASu
věnovali kus svého já a také samozřejmě
těm, kdož mu čtenářsky zůstali věrni do
dnešního dne. Loučíme se s PROVASem
sbohem, nebo nashledanou, kdo ví…
Červnem končí pololetní předplatné 
a vzhledem k ukončení činnosti osovských
roznašečů, bude možno NN zakoupit v kni-
hovně Osovec vždy v sobotu od 9 do 11
hodin a v kadeřnictví tamtéž během jeho
provozní doby. 
NN také koupíte v papírnictví v
Hostomicích. Distribuce novin ve Vižině
zůstává stejná. Pokud by někdo chtěl pomo-
ci s distribucí, či dokonce s přípravou novin,
může kontaktovat některého ze členů
redakční rady uvedených v tiráži. 

Josef KOZÁK

ŘIDIČI POZOR! Silnice v Lážovicích je 
v havarijním stavu. Řidiči se musí se svými
auty vejít mezi dva betonové bloky, které
zužují rozpadající se vozovku. Ne každému se
to daří. Oprava vozovky, kterou obec
prosazuje již několik let, by měla začít ještě
letos.                                      Foto: archiv

Osov - Na třetím ročníku osovského
hudebního festivalu se představilo několik
domácích skupin, ke kterým se přidali i
hosté z Berounska.
Na jejich vystoupení se přišly podívat téměř
tři stovky diváků. S country písničkami
vystopila skupina Šporny, pak to rozjel
Garážový club, S.CREA.M, Martin Culek a
Petr Kočí a velký úspěch sklidil Braboux s
hity osmdesátých let. Osovské skupiny
vznikly před několika lety a za krátkou dobu
si získaly přízeň mnoha fanoušků. 
Hosty byli žáci hořovické Hudební školy
Michaela Sedláčka, rocková skupina Ranydej
s Lucií Míčkovou a hudební večer uzavřela
Metallica Revival Beroun. Výtěžek z koncer-
tu bude věnován osovské základní a mateřské
škole.                                   Radka KOČOVÁ

Kapely rozpálily fanoušky

Osovští mistři ocelových koulí
letos opět pořádají 
turnaj v pétanque.

Osovské prasátko
se koná v sobotu 
28. června 2008 

na bulodromu u osovské
sokolovny a je otevřen 

všem příchozím dvojicím.
Prezentace účastníků turnaje začíná 

v 9.00 a končí bezvýjimečně v 9.45 hodin.
Po předchozím výstražném hlaholu zvonu.

Vlastní turnaj započne po rozlosování
týmů úderem 10. hodiny, ukončen bude

vyhlášením vítězné dvojice.
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Děti nocovaly ve stanech u sokolovny
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ CAPARTI SE ROZLOUČILI SE ŠKOLNÍM ROKEM

Hlásná Třebaň - Krásné rozloučení se školním
rokem připravily dětem cvičitelky z hlásnotře-
baňského sokola. Uplynulou sobotu tady děti
sportovaly, běhaly bojovku, opékaly buřty a
nakonec nocovaly ve stanech. 
Na hřiště za sokolovnou přišlo dvě hodiny po po-
ledni asi pětadvacet dětí. Za krásného slunného
odpoledne tu skákaly z místa, běhaly na čas a há-
zely kriketovým míčkem, následovala jízda zruč-
nosti na kole i koloběžce. Za odměnu si všichni
mohli dát pohár nebo hranolky. 
V podvečer pak školáci i ti nejmenší absolvovali
bojovku po okolí, během které plnili nejrůznější
úkoly. „My jsme bojovku vyhrály, měly jsme je-
nom jeden trestný bod,“ radovala se Barunka Piš-
nová ze Zadní Třebaně. 
Veselý den byl zakončen u táboráku opékáním
buřtů. Největší zážitek ovšem měly děti z nocová-
ní ve stanech. 
„Usnuly jsme hodně pozdě, povídaly jsme si dlou-

ho do noci,“ hlásila druhý den Martinka Kozá-
ková.   Lucie PALIČKOVÁ

U STANU. Hlásnotřebaňské děti před noclehem
ve stanech. Foto NN. L. PALIČKOVÁ

Lupič ukradl měděné okapy
Řevnice - Škodu 13 tisíc korun způsobil nezná-
mý zloděj majiteli rodinného domu v Řevni-
cích při krádeži nových měděných okapů.
V noci ze 3. na 4. června lupič vnikl neuzamče-
nými nezajištěnými vraty na pozemek u novostav-
by v ulici Dr. Pecla, kde demontoval a odcizil 30
metrů okapových svodů a 5 kolen. Vytržením
okapových držáků ze zdi způsobil další škodu na
omítce. Okapové roury a svody převážně končí ve
sběrných surovinách. Pachatelé je prodávají ve
vzdálenějších sběrnách, aby si zajistili anonymitu
a nebylo je možné snadno dopadnout.  (vš)

Z našeho kraje…
* Nový vlakový jízdní řád začal platit od 15. čer-
vna. Všechny vlaky ve směru od Berouna končí
na Smíchově. Pražské hlavní nádraží totiž prochá-
zí rekonstrukcí - opravují se nástupiště, buduje
nové trolejové vedení, přestavuje kolejiště a na-
plánovaná je i oprava tunelu. „Do 31. 8. bude uza-
vřena trať z hlavního nádraží na Smíchov. Ry-
chlíky od Plzně i osobní vlaky od Berouna budou
končit ve stanici Praha-Smíchov,“ řekl tiskový
mluvčí drah Ondřej Kubala. (pš)
* Koncert italského kytaristy Peppina D'Agosti-
na se konal 20. června v sále řevnického Zámeč-
ku. Kytarový virtuos se divákům v Řevnicích
představil potřetí a opět měl úspěch. Zahrál vlast-
ní skladby, s jinými nevystupuje. Vydal pět alb v
USA a dvě v Evropě. V roce 2006 získal cenu nej-
lepší kytarista USA. (lup)
* Stříbrné horské kolo za 4 000 Kč postrádá ro-
dina sedmatřicetiletého Řevničana od 16. 6. Zlo-
ději využili skutečnosti, že vrátka z ulice Příčná
zůstala přes den odemčená a odvezli si horské
jízdní kolo stříbrné barvy. Pachatel sice zůstává
zatím neznámý, ale podezřelou je dvojice chlapce
s dívkou, kteří ten den v ranních hodinách ulicí
projížděli v automobilu VW Golf. Dívka zkouše-
la brát za kliky na vratech a domech. (vš)
* Značkové oblečení sušící se na prádelní šňůře
se ztratilo 16. 6. ze dvora u domu v ulici Zdeňka
Lhoty v Černošicích. Zloděj v době mezi 7. a
14.00 překonal oplocení a odnesl si košili, dvě
mikiny, dvě trička a dvoje kalhoty. Rodina dvaa-
čtyřicetiletého muže má škodu 5266 Kč. (vš) 
* Látkovou ledvinku, kterou si  7. 6. odložila že-
na z Pahy na stůl u stánku před Středověkou krč-
mou v Karlštejně, někdo  ukradl. V ledvince měla
1500 Kč, platební kartu a doklady.                    (šm)

Nejvíce vloupání do aut se stává
v Černošicích, ušetřeny nejsou
ani Všenory či Řevnice. K zatím
největší červnové škodě došlo
17. 6. v Letech, kde byla zazna-
menána dokonce dvě vloupání
ve stejné ulici. Nad lesíkem se
zloděj dostal do Škody Octavia
a Fordu Mondeo, z nichž odcizil
notebook se softwarem, oděvy,
diáře, klíče atd. Hodnota ukra-

dených věcí byla odhadnuta na
39 100 Kč, škoda na zničených
oknech se odhaduje na 10 000.
Automobily patřily dvěma růz-
ným firmám z Prahy. Svědci vi-
děli, jak z této čtvrti odjíždí cizí 
automobil, ale jeho registrační
značky si nikdo nevšiml. 
Se škodou 17 500 Kč skončilo
vloupání do vozu Hyundai, kte-
rý parkoval 17. 6. v ulici Boženy
Němcové v Černošicích. Zloději
rozbili okno zadních dveří a
vzali doklady, peněženku a pla-
tební karty. Oprava dveří vyjde
firmu z Chrášťan na 8 000 Kč,
její zaměstnanec přišel o věci za
9 250 Kč.¨
Neúspěchem skončil pokus o
vloupání do auta patřícího muži
z Plzně, který parkoval v noci na
1. 6. v Řevnicích. Motorista na-
šel ráno svůj Fiat Brava v ulici
Mníšecká s poškozenými levý-
mi i pravými předními dveřmi.
Dveře nesly stopy po páčení,
zlodějům se je však nepovedlo

otevřít. Škoda byla odhadnuta
na 4500 korun. Vilém ŠEDIVÝ

Do Hlásné Třebaně bude 
jezdit nový autobusový spoj
Hlásná Třebaň - Zastupitelé hlásnotřebaňské
rychty jednají s krajským úřadem o nové au-
tobusové lince. Středočeský kraj by ji chtěl zp-
rovoznit už od prázdnin.
„Linka by měla vést z Černošic do Karlštejna,
což pro nás znamená dvě zastávky. Jedna by asi
byla u obecního úřadu,  druhá na Rovinech, kde
už staví autobus číslo 311. Na něj by měl tento
nový spoj navazovat,“ řekl starosta Hlásné Tře-
baně Vnislav Konvalinka. Autobus by měl zprvu
jezdit pouze dopoledne. „Tak by se mohli lidé
snáz dostat na poštu do Karlštejna i do nákupních
center v Letech a Dobřichovicích,“ dodal. Z nové
linky by byl možný přestup na již fungující č.
311, což by mnohým usnadnilo i dopravu do Pra-
hy - Zličína. (šm)

Co nyní zajímá zloděje? Auta!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Pomozte policii!
Dobřichovice - Vůz VW Saran
šedé metalické barvy byl odci-
zen nad ránem 2. 6. v Tyršově
ulici v Dobřichovicích. 
Vozidlo patřící leasingové spo-
lečnosti bylo vyrobeno v roce
2003 a jeho hodnota je 413 500
korun. Policie žádá svědky, kte-
ří 2. 6. v noci od 1.00 do 6.45
viděli v Tyršově ulici podezřelé
osoby, či spatřili VW se znač-
kou 7 S 5 86 05, aby se přihlá-
sili v řevnické služebně.       (vš) 

Navigace je magnet
Poberouní - Navigace ze tří
aut zmizely v minulých dnech.
Zahraniční turista z Marákeše,
jenž parkoval s vozem VW Golf
u hotelu Elma v Srbsku, přišel o
batoh i navigaci. Zloděj poško-
dil zámek auta i spínací skříň-
ku. Cizinec přišel o 18 000 Kč. 
Navigaci z nákladního vozu
Fiat Ducato, který parkoval ve
Svinařích, kdosi ukradl 9. 6.
Lapka z auta vzal i kuřík s ná-
řadím. Škoda? Také18 000 Kč.
Předním okénkem vnikl lupič
do VW Variant, který stál před
domem v Zadní Třebani. Maji-
tel, jenž přišel o navigaci, má
škodu 10 000 Kč. „Navigace ve
voze je pro zloděje magnet,“
řekla mluvčí karlštejnských po-
licistů Hedvika Kaslová.    (šm)

Fotbalové přenosy hlídají
v Praze záchranáři z Řevnic
Řevnice, Praha - Fotbalové přenosy Eura 2008
na pražském Staroměstském náměstí zajišťují
po zdravotnické stránce řevničtí záchranáři.
Při každém přenosu na dvou velkoplošných obra-
zovkách mají Řevničtí v Praze dvě posádky. 
„Zatím jsme neměli žádné vážné úrazy, pouze
několik rozbitých hlav a vyvrtnutých kotníků, vět-
šinou spojených s alkoholem,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček.  (lup) 

Vodovod v Zadní Třebani
se začne stavět v roce 2010
Zadní Třebaň - Výstavba vodovodu a kanaliza-
ce v Zadní Třebani je zatím ve fázi příprav.
Začít stavět by se mělo nejspíš až v roce 2010.
Obec nyní kontroluje použité pozemky, které se
nově objevily v souvislosti s digitalizací katastrál-
ního území Zadní Třebaň. „Do digitální mapy
jsou nyní zakresleny i pozemky vzniklé dělením,
které byly předtím uvedeny pouze v Listech vlast-
nictví a nedaly se dohledat jejich přesné hranice,“
uvedl zadnotřebaňský starosta Lubomír Schnei-
der. Před požádáním o územní rozhodnutí musí
být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene nebo jiné vypořádání se
všemi majiteli, jejichž pozemek bude použit při
výstavbě sítí. Projekt se bude realizovat s obcí
Svinaře. Při zahájení prací v roce 2010 by měly
být vodovod i kanalizace v Třebani hotové do tří
let. Délka realizace i uvedení do provozu závisí na
výši dotací. „Musí být dotažená voda na Bílý Ká-
men a hotová čistička, abychom mohli začít,“
řekl Schneider. Po vydání územního rozhodnutí
se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva, na
kterém budou lidé seznámeni s trasou i podmín-
kami pro připojení.  (lup)
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Vzkaz od ženy: Kup plášť 26x1,90. Ty v...!!!
Zapomínám. Hlavně na drobnosti: v
obchodě nechat orazítkovat para-
gon, obstarat dvacet centimetrů
dlouhý světle zelený zip, baterii do
kalkulačky. Z hlavy se mně vykouřilo
zavolat švagrové Martě, domluvit s

návštěvou termín návštěvy, přestat
přenášet ve vaku saka jako klokan
klokáňata trs blahopřejných spěšnin.
V pondělí přijdu domů, ani se nesta-
čím odbotovat a syn mne brzdí v
chodbě: „Taťko, máš to?“

„Co?“ nehraji nechápavého.
„Tati, nedělej se! Že je máš?“
Vrhací šipky a nový terč! O šipkách
a strefovacím kruhu z papíru se mi
zdálo i v noci. V  úterý mě netrklo
předsevzetí z předešlého dne - objed-
nat dvě jízdenky do Prahy a při-
vézt těsnění k přetlakáči. 
Abych se nestal stálým
terčem poznámek, nazít-
ří si předříkávám nákup-
ní scénář: nějaký pevný drtič na čes-
nek, opravená hrací raketa, sada vr-
táků do betonu... nějaký pevný drtič
na čes...!  
Stačilo se však vnořit do ominisuk-
ňované ostravské ulice a ranní před-
říkánka uklouzla do zapomnění. A
protože nebyl drtič,  badmintonová
pálka ani vidioví vrtáci - byly řeči. 
Jelikož bych nerad vypadal jako no-
torický nespolehlivec, vymínil jsem
si čtyřstrannou dohodu: veškeré zp-
rávy či přání musí být napsány mod-
ré na bílém. List strčím do pravé
kapsy, kde pravidelně vykonává ob-

chůzky ruka šmátralka. Téhož večera
mě žena žádala: „A kup v Ostravě už
Adamovi ten plášť!“ Mrkla do zápis-
níku: „Rozměr je dvacet šest krát
jedna celá devadesát.“

Měním se v úředníka typ
psí čumák: „Obracej se
na mě písemnou for-

mou!“ Na závěr manželku
dráždím: „A ke vzkazu připiš větu
Prosím tě, Kamilku!“
Odcházím spokojen. Už žádné výčit-
ky, žádné dohadovačky. Není nad ro-
zumnou domluvu.
„Máte plášť na horáky, tento roz-
měr?“ tážu se odpoledne postarší
prodavačky.
„Jeden?“ klade na pult pryžový kruh
s hrubým vzorkem. Potom se odmlče-
la a podívala se na mne podivně.
„Máte tam něco připsané,“ dodala s
nádechem ironie. Vrátila mi lístek. 
Jako bych si na tvář pustil vřelou
sprchu... Četl jsem: KUP PLÁŠŤ 26
x 1,90. T Y   V O L E  !  !  !   
Kamil KOVÁŘ, Ostrava-Klimkovice

Slunovrat slaví lidé na celém světě
H. PELIKÁNOVÁ: VĚTŠINA VLÁDNÍCH PŘEDSTAVITELŮ BY NEMĚLA 24. ČERVNA VEČER VYCHÁZET Z DOMU...

Nacházíme se ve druhé polovině čer-
vna. Toto období je především do-
bou letního slunovratu, který se slaví
po celém světě. Nezávisle na kultu-
rách v té které oblasti mají oslavy
kořeny v dávné minulosti. Tyto svát-
ky nám dávají možnost prožít část
naší historické a kulturní identity. V
tom je jejich síla. Slunovrat v sobě
nese punc ryzí opravdovosti, neboť
objektivně a pro všechny tvory pla-
nety představuje významný oka-
mžik. Jeden cyklus pohybu slunce
nad zemským povrchem se naplnil a
nastává další. Oslavy slunovratů ma-
jí obrovskou tradici. Zimní i letní
slunovrat slavily mnohé staré civili-
zace a sílu těchto letních rituálů ctili
duchovní lidé po zelé zemi. 
V našich končinách tyto oslavy zru-
šili křesťané a nahradili je vánocemi
a Svatojánskými svátky. Odedávna
lidé uctívají slunce 21. června. Vyja-
dřují tak úctu  k tomuto životodárné-
mu zdroji i radost z blížící se úrody

a sklizně, jeho léčivou sílu, která o
tomto nejdelším dnu v roce vrcholí.
Takto to cítili už staří Keltové. Nás-
tupem křesťanství byly oslavy sluno-
vratů pokládány za pohanské a byly
nahrazeny svátkem svatého Jana Kř-
titele (24. června). Svatojánská noc,
jak se tento magický čas nazývá, v
sobě dle tradic nese tajemství. Je to
čas, který spojuje milence, odkrývá
poklady, čas při kterém se rozestu-

pují skály a začínají působit kouzla.
Čas, kdy skryté se stává zjevným.
Traduje se, že o této noci semínko
kapradiny může přivolat lásku a díky
květu kapradí se můžete stát nevidi-
telnými. Podle českých pověstí se o
Svatojánské noci v lesích, na lukách
a v blízkosti bažin mohou prohánět
bludičky, víly a lesní panny. Pokud
má člověk dobré srdce, tyto bytosti
mu neublíží, vydá-li se do lesa této

noci člověk nepoctivý se špatnými
úmysly, se zlou se potáže. 
Z toho plyne závěr, že drtivá většina
našich vládních představitelů by
měla 24. 6. raději zůstat večer doma.
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

FEJETON

František Šedivý: Přijměte můj upřímný dík!

HOLKY NA HRADĚ. Dne 14.června se skupina hlásnotřebaňských žen, jež
si říkají Holky v rozpuku, zúčastnila koncertu k 660 výročí založení hradu
Karlštejn. Hold otci vlasti, císaři a králi Karlu IV. přednesl Alfréd Strejček
za hudebního doprovodu Štěpána Raka. Byl to úžasný, hluboký zážitek odbý-
vající se v nádherné atmosféře. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň 

Vážená redakce! V sobotu 31. května mi bylo uděleno čestné občanství mé
rodné obce Zadní Třebaně. Vzhledem k tomu, že podnět vzešel právě od Na-
šich novin, přijměte můj upřímný dík.
Vaše vyjádření je oceněním mé práce pro Zadní Třebaň a především mého
postoje v dobách komunistické totalitní vlády. To, že jste to právě vy, gene-
race našich následovníků, kteří jste se rozhodli připomenout činy dvou lidí
v těžkých dobách naší země, je pro nás důkazem, že zápas i oběti nebyly
marné a vše co vzešlo, vzešlo na úrodné půdě. 
Nechť se daří dílo vámi dávno započaté a přináší dál lidem obraz dobré po-
hody a přátelského soužití! Leště jednou náš dík.   

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Stodola u »kulturáku«
dostane novou střechu
Zdravím spoluobčany a čtenáře NN!
Dovolte mi, abych vás pozval na ve-
řejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve čtvrtek 26. 6.
od 18.00 ve Společenském domě v
Zadní Třebani.
Od tohoto týdne začnou práce na vý-
měně střechy stodoly u Společenské-
ho domu. Střecha se bude měnit ce-
lá, včetně  krovu a nově bude vybu-
dován věnec a oba štíty. Oprava má
být dokončena do 31. července.
Diakonie Broumov s Obecním úřa-
dem děkují všem, kteří přispěli věc-
mi do humanitární sbírky a zcela ur-
čitě udělají radost obdarovaným.
Člověk má vždy dobrý pocit, jsou-li
jeho nepotřebné věci ještě využity.
Přeji všem hezkou dovolenou a neza-
pomenutelné zážitky z prázdnin!

Lubomír SCHNEIDER, 
starosta Zadní Třebaně

Do Všeradic se sjedou
umělci z celého světa
Již potřetí se letos Všeradice stanou
svědky mezinárodního sympozia ma-
lířů, sochařů a fotografů, které se
uskuteční ve dnech 25. června až 5.
července. Sympozium se zúčastní
umělci z ČR, Slovenska, Moldavska,
Kyrgyzska, Rumunska, Litvy, Ra-
kouska a Kanady. 
Díla, která vzniknou v průběhu ple-
néru, budou vystavena na vernisáži,
která se bude konat 5. 7. od 13.00 ve
všeradické restauraci Na Růžku.
Účast na vernisáži přislíbili i zástup-
ci velvyslanectví států, ze kterých
přijedou umělci tvořící na sympoziu.
Zároveň s touto akcí se bude ve Vše-
radicích konat výstava fotografií
kyrgyzských fotografů. Zahájení vý-
stavy v kostele Církve českosloven-
ské husitské se uskuteční 28. 6. ve
14.00 za účasti vikářky Církve čes-
koslovenské husitské Růženy Adamo-
vé, honorárního konzula kyrgyzské
republiky JUDr. Petera Kmetě a ka-
zatele CČSH Ivana Bařinky. 

Silva ŠKARDOVÁ, Všeradice
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Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

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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V Machu Picchu žily nejkrásnější ženy
CESTOVATELSKÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU - 16)

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2008

Naše noviny upozorňují abonenty, že číslo 13/08 je poslední, které
mají předplacené. 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. Mi-
nule jsme společně doputovali do
Peru.     (NN)
Naše další kroky směřují do hlavní-
ho města Limy, která nás svou atmo-
sférou a pěknými památkami mile
překvapuje. Pokračujeme do Pisca,
místa oblíbeného nejen pro výrobu
pálenky z hroznového vína. Než
dorazíme do Nazcy, ještě si zakouší-
me cestou jízdu na nejvyšších píseč-
ných dunách na světě v Huacachině.
K Nazce a jejím obřím obrazcům vi-
ditelných pouze z letadla se váže
mnoho spekulací. Proč a jak byly ty-
to linie ve tvaru pavouka, kolibříka,
opice a dalších, nakresleny, je pořád
záhadou a předmětem spekulací.
Nejpravděpodobnější teorie vzniku
je tato: V 6. století postihlo oblast
dlouhé období sucha, které přimělo
zde žijící kmeny k prosbám o po-
moc. Různými obrazci prosili bohy
o seslání deště. 

Povinnost všech cestovatelů
Let nad liniemi byl pro můj žaludek
náročný. Můžu říct, že jsem si ho
moc neužila - každé naklonění pro
mě znamenalo utrpení. Návštěva Pe-
ru by nebyla úplná bez prohlídky
Arequipy, Cusca, absolvování výstu-
pu na Machu Picchu, putování nej-
hlubším (3 km) kaňonem na světě
Colca nebo k nejvýš (4000 m. n. m.)
položenému splavnému jezeru Titi-
caca. Myslím, že vidět všechna tato
místa je povinností každého cestova-
tele, který se do této země vypraví.
My v Cuscu absolvujeme několik
výletů po rozsáhlých ruinách, které
jsou vystavěné za městem. Kámen

na kameni je poskládán na sebe bez
jediného spojovacího materiálu, nej-
těžší z nich váží 130 tun. Je to krás-
ný a neuvěřitelný zážitek! Ovšem ten
největší přichází v podobě pětidenní-
ho putování přes pohoří Salkantay
do bájného inckého místa Machu
Picchu. Přelézáme sedlo v 4800 m.
n. m, brodíme se říčkami a vodopá-
dy, myjeme se v ledovcových potůč-
kách, přes noc slyšíme padající lavi-
ny, přes den užíváme slunce. Nako-
nec dorážíme na kýžené místo Aguas
Calientes, odkud se začíná výstup na

Machu Picchu. V překladu Stará ho-
ra, nebo i Ztracené město Inků, leží v

nadmořské výšce asi 2500 m, nad ře-
kou Urubamba. Proč Inkové město
vlastně postavili, nikdo neví. Histo-
rici se domnívají, že chtěli být blíže
svému božstvu,  přičemž ve městě
žily nejkrásnější ženy. Možná se jed-
nalo o děvčata speciálně vybraná pro
sluneční rituály. Nad hlavním ná-
městím a všemi stavbami se tyčí se-
verním směrem od Machu Picchu
hora Huayna Picchu. Výstup na vr-
chol trvá asi hodinu a je z něj nád-
herný pohled na rozlehlé a neskuteč-
ně působivé rozvaliny s pozadím vy-
sokohorských lesů i mohutných and-
ských štítů. S jistotou se dá tvrdit, že
Machu Picchu je jedním z nejzáhad-
nějších míst na zemi. Odpověď nee-
xistuje ani na otázku, proč a jakým
způsobem město zaniklo. Španěly
vyhlazeno být nemohlo, protože ho
ani neobjevili. Jedna teorie se přiklá-
ní k tomu, že město bylo dobyto a
vyvražděno jiným inckým kmenem,
jiná teorie tvrdí, že je postihl hlado-
mor. Jedna z nalezených ženských
koster vykazovala příznaky syfili-
su... Trávíme zde skoro celý den, je
to skvělé dovršení náročného a zají-
mavého týdne. Za pár dní je na řadě
další země, Bolivie, a oslava Vánoc i
Nového roku…                (Pokračování)
Daniela ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

Bájné a tajemné město Machu Picchu. Foto Daniela ROHLÍČKOVÁ

Pár rytířů znám a urozených dam taky...
Průvod císaře a krále Karla IV. za zvuku bubnů a píštal, v doprovodu kněží,
heroldů, zbrojenců, rytířů i vznešených dam projížděl zkraje června krajinou,
městy i venkovem. Lidé ho netrpělivě vyhlíželi a nadšeně vítali. Jako kdysi, v
oněch vzdálených dobách. Však to také byla nějaká událost a věc málo vída-
ná. Nenalezli byste živou duši, která by si tu podívanou nechala ujít. Dnes je
to jiná. Povyražení všelikého je všude dosytost, a tak leckdo trávil volný čas
jinak, než vítáním krále českého. Když Jeho Výsost dorazila letos do Dobři-
chovic, jacísi výrostci jurodiví na protějším břehu řeky Berounky odpalová-
ním rachejtlí  slavili kdovíco - snad silvestra. Naštěstí se brzo chopili otěží
muzikanti z Hradištanu a opanovali prostranství. To pak byla jiná! Lidé se
dali do zpěvu, děti vesele dováděly, ženy se ladně vlnily ve slovanských ryt-
mech a muži....? Třeba sledovali králův rytířský doprovod. A možná trochu
přemítali o těch smělých, divoce a bojovně vyhlížejících chlapících, kteří v
turnaji nemilosrdně srazí k zemi protivníka a již jsou div ne obratem schop-
ni dvořit se krásné dámě. Tak tak. Možná jsme ty rytíře pozorovali a někde
hodně blízko nás čekal za tenkou stěnou sen. Sen o mužích urozených a ma-
jetných, ale i těch chudších, kteří si své ostruhy museli tvrdě vybojovat. Mu-
žích, kteří si jako krédo vetkli do srdcí statečnost, věrnost a štědrost. Zdvoři-
lost a upřímnost, víru v boha a především čest. Čest k sobě rovným, ale i k
poddaným. Kodex, který se - pravda - ne vždy plnil, ale který k rytíři neod-
myslitelně patřil. Když se potom do tmy rozžaly louče, praporečníci pozved-
ly korouhve a tamboři udeřili do bubnů, při pohledu na královskou družinu
mě napadlo, že jsme cestou k dospělosti něco ztratili. Snad se mi to všechno
jen zdálo, ale možná, že ne... Nebojte se vážení, pár rytířů znám. Stejně jako
dost vznešených dam. Roman STANĚK, Praha
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Srbsko postupuje, béčko Třebaně padá
FOTBALISTÉ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE ODEHRÁLI POSLEDNÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ

Poberouní - Dobojováno! Fotbalis-
té poberounského i podbrdského
kraje uzavřeli další mistrovskou
sezonu. Řevničtí a srbští borci se
radují z postupu, naopak B-tým
třebaňského Ostrovanu opouští
III. třídu okresní soutěže.        (mif)
SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Nelahozeves - Řevnice A 2:1
Branka:  Tůma
Již jistý vítěz soutěže postavil de
facto všechny náhradníky, přesto ne-
byl daleko od bodu. (Mák)
Řevnice A - Tuchlovice 4:3
Góly: Kalivoda, Karda, Rosenkanz
V posledním zápase viděli diváci
útočný fotbal s hodně brankami.
Řevnice vyhrály svoji skupinu o 12
bodů - získaly neuvěřitelných 75 bo-
dů. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Kytín 4:2
Branky: Tlášek 2, Pitauer, Sklenář
Toto utkání definitivně rozhodlo o
tom, že se řevnická záloha umístí v
první polovině tabulky.             (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety – Spartak Žebrák 4 : 2
Branky: Vlastní 2, Fojt, Šura
Letovské A-mužstvo doplněné doro-
stenci a hráči béčka zvítězilo v po-
sledním domácím utkání a odčinilo
tak ostudnou porážku ve Štěchovi-
cích. Obě mužstva předvedla kvalit-
ní bezstarostnou kopanou, která se
svým útočným pojetím musela divá-
kům líbit. Jiří KÁRNÍK
Mníšek - FK Lety 4:1 
Branka: Fojt
Letovský tým s pěti dorostenci v zá-
kladní sestavě předvedl velmi stateč-

ný výkon v utkání, kdy už mu o nic
nešlo. První poločas začal náporem
domácích, kteří pod tíhou boje o zá-
chranu předvedli značně nervózní
fotbal. Přesto šli do vedení 2:0. V 37.
minutě snížil nejlepší střelec dorostu
Ondřej Fojt. Domácí v závěru vstře-
lili dvě branky a zachránili se v kraj-
ské 1. B třídě. Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Hýskov – OZT A  2:4
Branky: Bacílek 2, Prušinovský,
Pazdera
Na hřišti zachraňujícího se Hýskova
prohrával Ostrovan už 0:2 a zdálo, že
domácím přenechá bez jakéhokoliv
odporu všechny body. Omyl! Do po-
ločasu třebanští borci otočili na 3:2 a
v druhé půli si výhru pojistili. (Mák)
OZT A- Neumětely 3:0
Branky: Prušinovský 2, Pazdera  

IV. třída okresní soutěže
V. Chlumec – OZT B 2:1
Branka: Cieciura
Škoda, že na hřišti velkého favorita
Ostrovan nebodoval. Rozhodně k to-
mu neměl daleko, ale několik slib-
ných příležitostí skončilo bohužel
nevyužito. (Mák)
OZT B  - Vižina 5:5
Góly: Palička 3, Moravec, Cieciura
Ostrovan celý zápas jen dotahoval.
Ani vítězství by jej však nezachráni-
lo od sestupu do IV. třídy.       (Mák) 

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn – Hudlice 4:1 
Branky: Maleček, Mako, Bran-
dejs, vlastní
SK Tetín – Karlštejn 5:1
Branka: Lopušan

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže

FC Liteň – Durisol Všeradice 4:1
Branky: Šindler, Eliášek, Kučaba,
Berka
SK Chyňava B – FC Liteň  4:4

FC SRBSKO
IV. třída okresní soutěže
Všeradice - Srbsko 3:0  
Svatá - Srbsko 0:1 
Branka: Kučera 
Tyto zápasy již na postupu Srbska do
III. třídy okresní soutěže nemohly
nic změnit. (sb)

Starší žáci národní házené Řevnice
se zúčastnili v Dobrušce mistrovstí
republiky. Překvapení se nekonalo,
na úspěch jsme nedosáhli. Ani jsme
nic převratného nečekali - jeli jsme
sbírat zkušenosti a zjistit, na co má-
me v mistrovství těch mladších. To se

mám určitě podařilo. 
Řevnice - Šroubárna Žatec 8:26
Zajímavostí je skutečnost, že jsme
nedokázali dát branku ze hry -
všechny padly z trestných hodů. 7 x
se trefil Péťa Veselý, jednou novic
Vojta Kraus.

V odpoledním utkání proti celku Os-
topovic jsme se drželi celý poločas.
Po úvodní brance jsme sice pořád
prohrávali, ale jen 4:6. Druhý polo-
čas jsme však nezvládli a prohráli
5:17. Tomáš Král dal 3 góly, dva při-
dal Péťa Veselý.

V sobotu dopoledne nás čekal celek
Opatovice nad Labem. Trápili jsme
favorita dlouho - v závěru poločasu
nám ale utekl na 7:13 a nakonec nás
výrazně přehrál 9:25.
Odpolední utkání proti západočeské-
mu týmu z Nezvěstic skončilo 7:17.

Branky: Král 3, Jelínek 2, Veselý 2.
V posledním vystoupení nás čekal
jeden z favoritů - Rokytnice. Naši se
drželi statečně a také dali nejvíce
branek. Výborně střílel Michal Jelí-
nek - dal 6 branek, 5x  se trefil Tomáš
Král, který do útoku zaskočil za zra-
něného Jendu Štecha, 3x stále více
faulovaný Petr Veselý. A ještě výsle-
dek 14:21 (6:12).
Na tomto mistrovství jsme toho moc
nedokázali, ale jak již bylo řečeno:
Šli jsme pro zkušenosti. Potěšující
pro trenéry byl výrok hráčů: „Schází

nám fyzička!“ což pronesli Martin
Procházka s Karlem Králem a všich-
ni s tím souhlasili. Věřme, že s tím
něco udělají. Konečné šesté místo se
očekávalo. Vítězství si odvezly Opa-
tovice n/L., druhá byla Rokytnice,
třetí Žatec. Petr HOLÝ

Řevničtí starší žáci na turnaji v Dobrušce. Foto ARCHIV
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Memoriál R. Tauscheho
Druhý ročník házenkářského memo-
riálu Roberta Taucheho se hraje v
sobotu 28. 6. od 9.00 na  hřišti v Tyr-
šově stromořadí v Řevnicích.   (peh)

Řevnickým žákům se na mistrovství ČR nedařilo
MLADÍ »NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI VYBOJOVALI NA TURNAJI V DOBRUŠCE ŠESTOU PŘÍČKU

V derby karlštejnské
ženy podlehly Litni 1:5
II. liga žen
Karlštejn A – FC Liteň 1:5
Branky: Vytásková – Vestfálová 2,
Kohoutová, Pilařová, Ježková M.
Karlštejnským hráčkám závěrečný
duel sezony příliš nevyšel. V tabulce
Karlštejn obsadil osmé místo, což
podle slov trenéra Jana Vytáska není
výsledek, který by naplnil očekává-
ní. „Vzhledem k tomu, že jsme loni
sestoupili z první ligy, očekávali
jsme letos rozhodně lepší umístění.
Už v průběhu sezóny bylo ale jasné,
že čelo tabulky je pro nás nedosaži-
telné,“ uvedl Vytásek, který na pozi-
ci trenéra rezignoval. Naopak trenér
liteňského týmu Jaroslav Kumšta
nešetřil pochvalami na adresu svých
svěřenkyň. „S průběhem sezony
jsem spokojený. I když jsme letos
obsadili »pouze« čtvrtou příčku
(loni Liteň skončila druhá), nemám
týmu co vytknout,“ uvedl. 
III. liga žen
Karlštejn B – Říčany 4:0
Branky: Koreniková, Šebková,
Zvelebilová, Zendlová

V posledním mistráku sezony remizoval B-tým Zadní Třebaně s Vižinou 5:5.
Od sestupu do IV. třídy ho to ale nezachránilo.     Foto NN L. PALIČKOVÁ


