
Výluka změní jízdní řády vlaků
MNOHO SPOJŮ MEZI PRAHOU A BEROUNEM BUDE ZRUŠENO ČI POJEDE JINAK

Vosy řádí, pozor na ně
Černošice, Poberouní - Větší množ-
ství lidí poštípaných vosami, včela-
mi i sršni ošetřují poslední dobou
řevničtí záchranáři. 
Minulý čtvrtek se stal takový případ
v Černošicích. Vosa štípla do krku
sedmdesátiletého muže, místo mu
začalo otékat a vzápětí upadl do
bezvědomí. „Po našem příjezdu pa-
cient dostal léky proti otoku a vzni-
kajícímu anafylaktickému šoku,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. K
dalšímu ošetření byl pak muž odve-
zen do krčské nemocnice v Praze. 
Podobné případy zaznamenali zdra-
votníci i v Dobřichovicích, Řevni-
cích nebo Zadní Třebani.            (lup) 

Praha - Ve druhé polovině července bude rekonstruo-
vána železniční trať mezi Prahou-Radotínem a Dob-
řichovicemi. Cestující se musí připravit na velké změny
jízdního řádu.
Omezení budou platit od 18. do 30. 7. a je jich mnoho. V
ranních časech ve směru do Prahy budou posunuty odjez-
dy tří osobních vlaků jedoucích z Berouna osmnáct minut
po celé na 33 minut po celé (5.33, 6.33 a 7.33). Osobní
vlak v 8.18 nepojede vůbec. Odpoledne zůstanou bez ná-

hrady osobní vlaky ve 14.18 a v 19.18, vlaky v 15.18,
16.18, 17.18 a 18.18 pojedou o 15 minut později v sobotu
a v neděli, v pracovních dnech nepojedou vůbec.
Poslední lokální vlak Řevnice - Praha ve 20.40 bude také
zrušen bez náhrady. Pražané, kteří vlak používají jen pro
cesty z Radotína na Smíchov a opačně, se výluky obávat
nemusejí, protože v časech zrušených nebo zpožděných
vlaků Beroun - Praha pojedou mimořádné lokální vlaky
Praha-Radotín - Praha-Smíchov. 
V opačném směru si musejí přivstat cestující prvním ran-
ním vlakem z Prahy - z Prahy-Smíchova do Dobřichovic
pojede o 18 minut dříve. V 5.04 ani v 6.04 vlak nepojede,
v 7.04 a 8.04 pojede jen krátká varianta Smíchov - Rado-
tín. Vlaky v 5.34, 6.34 a 7.34 pojedou o pět minut dříve, tj.
v 5.29, 6.29 a 7.29. Víkendové vlaky v 9.04 a 10.04 poje-
dou o 15 minut dříve, tj. v 8.49 a 9.49, navíc budou projíž-
dět Chuchli, Mokropsy i Všenory. Vlak ve 13.04 bude kon-
čit v Radotíně. Vlaky ve 14.04, 15.04, 16.04, 17.04, 18.04
a 19.04 pojedou o 15 minut dříve, tj. ve 13.49, 14.49,
15.49, 16.49, 17.49 a 18.49. (Dokončení na straně 7)
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Vedra lákala plavce k Berounce

Osvěžení v Berounce hledal v uplynulých dnech, kdy pa-
novala třicetistupňová vedra, nejeden plavec. Živo bylo
také u dobřichovického jezu. Foto NN M. FRÝDL

Dívka, která slavila konec roku
popíjením, skončila v nemocnici
Všenory - Oslava konce školního roku se nevydařila
čtrnáctileté dívce ve Všenorech. Po vypití většího množ-
ství alkoholu skončila v nemocnici. 
Parta školáků slavila u Berounky poslední školní den. Ro-
diče na náhodné kontrole našli jednu z dívek opilou do
bezvědomí, a tak ihned zavolali záchranáře. „Odvezli jsme
ji do pražské nemocnice v Motole,“ řekl šéf řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. Případ šetří policie. 
(Konec školního roku viz strana 2.) (lup) 

Radnice vyhlásila zákaz pití
alkoholu v centru Řevnic
Řevnice – Dopřát si v centru Řevnic láhev piva
či jiného alkoholu teď bude problém. Řevnice
totiž po vzoru jiných středočeských měst přija-
ly takzvanou protialkoholní vyhlášku. 
Podle ní je požívání alkoholu na vyznačených mís-
tech zakázané a těm, kdo nařízení poruší, hrozí po-
kuta. „Ve vyhlášce jsou vymezena místa, kde je
požívání alkoholu zakázané. Jedná se o širší cent-
rum města,“ řekl řevnický starosta Miroslav Cvan-
ciger. Alkohol si tak nemůžete dopřát v oblasti oh-
raničené prodejnou J. Noska, na náměstí, ani před
školou. Zákaz platí i kolem kostela směrem na ná-
draží. „Právě tam a u prodejny pana Noska jsme
měli avizovány problémy,“ řekl Cvanciger. Dodr-
žování vyhlášky má hlídat městský strážník.     (pš)

ŽALMAN NA PORTĚ. Jedním z hos-
tů národního finále festivalu Porta,
které se konalo v Řevnicích, byl zná-
mý bard Pavel Žalman.   (Viz strana 2)

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Poberounské starosty pobouřilo rozhodnutí poslanců
Dobřichovice – Ta zpráva starostu Dobřichovic Michaela Pánka pobouřila. Poslanci totiž roz-
hodli, že městská policie nesmí už pro příště měřit rychlost. Právě v Dobřichovicích se ale díky
spolupráci s městskou policií Černošice podařilo rychlost výrazně omezit. Pánek teď věří, stejně
jako další starostové, že záměr neprojde Senátem.
S dodržováním rychlosti v Dobřichovicích byly podle Pánka vždycky problémy. Zejména na hlav-
ní silnici na Prahu, která je rovná a svádí k rychlé jízdě. „Místo padesátkou tam někteří jeli i 120.
Právě kvůli bezpečnosti jsme vybudovali kruhový objezd. Jenže ty se nedají postavit všude,“ řekl
Pánek. Stěžuje si i na to, že státní policii se do města na kontrolu rychlosti podařilo získat tak jed-
nou za rok. (Dokončení na straně 7) (pš)

Řevnická škola rozdala
dětem výroční ceny
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Řevnice - Již 41. ročník legendár-
ního festivalu Porta se konal po-
slední červnový víkend v Řevni-
cích. Zdejší Lesní divadlo hostilo
národní finále Porty poprvé. 
Krásné počasí, kvalitní muzika i více
než tisícovka diváků přispěly k ús-
pěšnému průběhu festivalu. Z 29
soutěžících nakonec zvítězil pražský
zpěvák a kytarista Ondřej Ládek, vy-
stupující pod jménem Xindl X, který
sklidil i největší aplaus od diváků.
Druhé místo získala čtyřčlenná dám-
ská kapela Přelet M. S. z Blovic a
třetí byly Šeginy z Prahy. Do mezi-

národního finále v Ústí nad Labem
postoupila kromě nich ještě čtyři
další hudební seskupení. 
Během folkového maratónu vystou-
pili nejen soutěžící, ale také slavní a
známí hudební profesionálové. Náv-

štěvníky potěšil například Wabi Da-
něk, Robert Křesťan s Druhou trá-
vou, Žalman a spol., Věra Martinová,
Cop, Petr Bende, AG Flek nebo Jan
Nedvěd s bratrem Františkem, který
jako předseda poroty předával ceny

vítězům. Tři své písně zazpíval na
Portě také středočeský hejtman Petr
Bendl. Lucie PALIČKOVÁ

Skauti se na táboře
promění v indiány
Řevnice, Radnice – Na indiány si le-
tos bude během celotáborové hry
hrát na 35 členů skautského oddílu
Bobři z Řevnic. Na louku u Radnic
na Rokycansku odjeli Bobři uplynu-
lou sobotu. Ti starší ovšem na tábor
vyrazili hned po vysvědčení, aby po-
stavili stany.
Vedoucí Bobrů, třicetiletý Petr No-
vák, jezdí na tábor s Bobry už od
šesti let. Od osmnácti coby vedoucí.
S přípravou tak má již značné zkuše-
nosti i s případnými kontrolami hy-
gieniků. „Kontrolu z hygienické sta-
nice tu máme každý rok,“ řekl No-
vák.  Podle něj jsou sice hygienické
předpisy přísné, ale zvládnout se da-
jí. „Při kontrolách se hygienici za-
měřují na to, kde se skladují potravi-
ny, v čem se vaří, zajímá je také zd-
ravotní dokumentace. Každý vedou-
cí totiž musí mít potvrzení od lékaře
i potravinářský průkaz. Je s tím hod-
ně papírování,“ uvedl.
Děti se na tábor těšily, nejvíce na
hru na indiány. Jedna z maminek,
Alena Váňová, dokonce pro své
dcery ušila indiánské šaty. „Holky
se těší, jsem ráda, že budou v příro-
dě. Navíc se mi líbí i to, že vedoucí
zakázal dětem během pobytu použí-
vat mobilní telefony a mp3,“ řekla
Váňová. Na Rokycansku budou děti
pobývat dva týdny.                          (pš)

Řevnice - Výroční ceny řevnické
základní školy za rok 2007/2008
byly na konci června slavnostně
předány dětem. Stalo se tak popr-
vé v příjemném prostředí místní-
ho Lesního divadla.
Ceny předávali místostarosta Řevnic
Václav Zdráhal, ředitelka školy Ště-
pánka Rajchlová a další učitelé, mo-
derování se ujaly žákyně deváté tří-

dy Jana Hertlová a Karolína Charvá-
tová. Během odpoledne si školáci
odnesli ocenění za reprezentaci ško-
ly na soutěžích, například v mate-
matice, recitaci, zpěvu, výtvarném
umění, sportu nebo na šachových
turnajích. Odměněni byli také nej-
lepší prvňáčci a absolventi. 
Hodinu a půl dlouhý program zahr-
noval kromě předávání cen také ně-

kolik kulturních vystoupení. 
Hned na úvod zazpíval čtyři písně
smíšený sbor základní umělecké
školy pod vedením Martiny Klim-
tové, člen sboru Honza Sklenka poz-
ději zapěl píseň Koráby za doprovo-
du flétny Jakuba Blažka. Přítomní se
mohli pokochat i tancem, představil
se folklorní soubor Klíček s pásmem
Ta kulhavá kobyla a sestry Melou-
novy s moderním tancem Včelky.
Diváky nadchla druhačka Pavla Te-
sařová, která bravurně zahrála na
housle. Na závěr sehrálo dramatické
oddělení řevnické ZUŠ pod vedením
Iva Tamchyny pohádku o princezně
Lucindě. Lucie PALIČKOVÁ

Portu vyhrál Ládek, alias Xindl X
V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE ZAZPÍVALI WABI DANĚK, ROBERT KŘESŤAN ČI VĚRA MARTINOVÁ

Děti převzaly výroční ceny školy
ŘEVNIČTÍ STUDENTÍCI BYLI OCENĚNI ZA REPREZENTACI SVÉ »ZÁKLADKY«

VÍTĚZ. Vítěz národního finále festivalu Porta Ondřej Ládek (vpravo) s před-
sedou poroty Františkem Nedvědem. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Jak po Portě vypadala
kabina, to se nedá popsat
Nemile mne překvapilo, jak vedoucí
kulturního střediska paní Stará na-
kládá s Lesním divadlem. Jako kdy-
by jí snad patřilo! Asi jí ale na něm
moc nezáleží. Jinak by se nemohlo
stát to, co během festivalu Porta v
Řevnicích. 
Od sedmdesátých let si ozvučovací
kabiny v Lesním divadle nikdo moc
nevšímal, vše zůstávalo beze změn v
původním stavu. Před časem se ko-
nečně podařilo ochotníkům naspo-
řit a kabinu zcela opravit, celou dát
do kupy, vymalovat, zařídit techni-
kou. To, jak vypadala kabina po
Portě, se nedá ani popsat! Paní Sta-
rá jednoduše předala organizáto-
rům svazek klíčů a o víc se nestara-
la. Organizátoři draze opravenou
kabinu zavalili harampádím, moto-
rovými pilami, křovinořezy. Přístup
do rozvodny vůbec nebyl průchod-
ný, kdyby bylo nutné vypnout proud
- byl tam neskutečný nepořádek.
Takový přístup se mi nelíbí. Ten, kdo
organizátorům půjčuje klíče, by měl
také dohlédnout, jak se zapůjčeným
areálem nakládají.

Václav NAVRÁTIL, Řevnice

Odvážlivci se vydají
na kole přes rybník
Svinaře - Tradiční akce Svinařský
Čochtan se koná v sobotu 12. čer-
vence u rybníka Žába ve Svinařích.
Již pošesté ji pořádá místní Sokol
společně s obecním úřadem. 
Jako pokaždé se bude závodit v pře-
jezdu rybníka po dvaceticentimetro-
vé lávce, nejdřív na kole a poté ve
dvojicích na trakaři. Vloni museli
organizátoři Čochtana na poslední
chvíli zrušit, protože v rybníku bylo
málo vody, letos je situace příznivá. 
Prezentace borců začíná ve 14.00 u
rybníka, o půl hodiny později vyjede
na lávku první závodník. „Srdečně
zveme všechny příznivce sportu a
dobré nálady. Občerstvení, tedy piv-
ko a uzená kýta, je zajištěno,“ láká
svinařský starosta Vladimír Rozto-
čil. (lup)

Konec školního roku: Loučení s kamarády, potom vysvědčení

LOUČENÍ SE ŠKOLOU. Netradiční rozloučení se školním rokem připravily
dětem učitelky v zadnotřebaňské málotřídce. Den před vysvědčením strávili
děti i jejich rodiče příjemné odpoledne na školní zahradě. Školáci s učitel-
kou Mazúrovou předvedli rodičům hudební vystoupení a ukázali fotky z výle-
tu do Skryjí, potom si na hřišti zahráli vybíjenou. Rodiče zase zkusili volej-
bal. Všichni si pak pochutnali na občerstvení. Sedělo a povídalo se až do
pozdního večera. (lup) Foto NN L. PALIČKOVÁ

VYSVĚDČENÍ. Školní rok skončil,
rozdávalo se vysvědčení. V zadno-
třebaňské málotřídce se chlubí sa-
mými jedničkami druhák Lukáš Pet-
řík. (lup) Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Nejpilnější »hvězda«? Jan Rosák
V DOBŘICHOVIÍCH A VE SVINAŘÍCH VRCHOLÍ ZKOUŠKY PŮVODNÍHO MUZIKÁLU POSTŘIŽINY

Svinaře, Dobřichovice – Ve třiceti-
stupňových vedrech i prudkých li-
jácích, na zámku ve Svinařích i v
Dobřichovicích v těchto dnech vr-
cholí zkoušky divadelního předs-
tavení Postřižiny. V závěrečné eta-
pě už zkoušejí s řevnickými ochot-
níky i profesionálové. 
Nejzodpovědnější »hvězdou« je
mníšecký herec a moderátor Jan Ro-
sák. Představitel doktora Gruntoráda
takřka žádnou zkoušku nevynechal a
nebojí se při vymýšlení scén přichá-
zet s novými nápady. 
Bojácný ovšem není ani zpěvák a he-
rec Pavel Vítek. Třebaže jeho v roli
kominického mistra De Giorgiho če-
ká skok z několikametrové výšky,
Pavlovi to nedělá problém. S ledo-
vým klidem si ve Svinařích prohlédl
polorozpadlou stěnu, z níž bude ská-
kat do plachty. „A kdo ji bude dr-
žet?“ zajímalo ho pouze. Pak si ně-
kolikrát vyslechl virbl, který bude
jeho pád doprovázet a bylo hotovo.
Senátor Jiří Oberfalzer se jako jedi-
ný učí role hned dvou členů správní
rady - alternovat bude pana Kolonič-
ného i pana Vilímka. Nadšený ochot-
ník, který divadlo hraje už od dět-
ských let, zcela bezproblémově vp-
louvá z jedné do druhé. A ještě stačí
radit kolegům.
Zpestřením, a to vskutku jadrným, je
pro většinu herců, zejména dámskou
část souboru, přítomnost herecké ex-
tratřídy Pavla Landovského. I když

text invalidy Vilímka sedíce na vozí-
ku stále ještě předčítá, je jisté, že
role vášnivého milovníka pivního

moku mu padne jako ulitá. Do zá-
vratných výšek v Postřižinách neza-
míří jen kominický mistr - na komín
se vydají i Pepin s Maryškou. Ti tam
dokonce odzpívají duet. Paní Kolo-
ničnou čekají nižší cíle, ovšem pro
její představitelku Alenu Říhovou o
to záludnější. 
„Bojím se totiž výšek,“ vysvětlova-
la, když ji režisér nutil vylézt byť jen
na nízké štafle. Fakt, že přes ně bude
honit svého chotě – v civilu ovšem
Středočeského hejtmana Petra Bend-
la – ji ale přesvědčil. Oba si také svo-
je role jaksepatří vychutnávají.
Dobře si vedou i představitelé hlav-
ních rolí. A to i přesto, že před lety
Karel Král a Jiří Petříš představovali
zcela jiné postavy. Zatímco Karel
Král při prvním uvedením Postřižin
sehrál znamenitě doktora Grunto-
ráda, teď si vyřvává hlasivky coby
Pepin. Kromě hlasivek trénuje i sva-
ly, to když zběsile tančí se svou šva-
grovou, a pak ji zraněnou nosí.

„Potřeboval bych narovnat záda,“
postěžoval si po jedné z rozvášně-
ných scén. 
Jiří Petříš, který se na divadelní prk-
na vrátil po několikaleté přestávce,
přenechal roli kominického mistra
Pavlovi Vítkovi a sám hraje správce
pivovaru Francina. O tom, že pro něj
je role to jediné, čím teď žije – pomi-
neme-li ovšem pražskou Slávii –
svědčí i to, že text znal zpaměti jako
první už před několika měsíci!
Ochotníky teď čeká zkušební finiš. V
posledních dnech i s ostatními účin-
kujícími, třeba se starosty obcí z dol-
ního Poberouní. Chybět by neměli
ani osovští hasiči se svou stříkačkou,
koně Jany Červené, živá kráva i ko-
za, náklaďák, sudy a další nezbytné
pivovarské kulisy. Snad se podaří dát
těch několik desítek lidí tvořící ansá-
bl dohromady a vy se budete při uve-
dení muzikálu bavit alespoň tak dob-
ře, jako teď herci při zkouškách.

Pavla ŠVÉDOVÁ

NA ZKOUŠCE. Část ansámblu při zkoušce muzikálu Postřižiny. Na scéně v areálu svinařského zámku se sešli zleva
Petr Bendl (pan Koloničný), Jan Kuna (jeden z pivovarských dělníků), Pavel Vítek (De Giorgi), Jiří Petříš (Francin),
Jan Rosák (doktor Gruntorád) a Petr Říha (statkář Souhrada). Foto NN M. FRÝDL

K muzikálu bude vyrobeno speciální pivo
Poberouní – Speciální várku piva k muzikálu Postřižiny, který bude na
sklonku července k vidění v Dobřichovicích i ve Svinařích a v srpnu pak i
v Nymburce, vyrobí nymburský pivovar.
Děj Hrabalových Postřižin se odehrává v pivovaru Nymburk. Proto se také
nymburský pivovar stal jedním z hlavních partnerů původního muzikálu,
který společně chystají poberounští ochotníci i profesionálové. Pivovar,
kromě jiného, vyrobí speciální várku »muzikálového« piva. 
„Pět tisíc lahví naší Francinovy dvanáctky, která se letos stala v České
republice pivem roku, opatříme speciální etiketou s motivem z muzikálu a
budeme distribuovat pod názvem Postřižinské pivo,“ uvedl ředitel Pivovaru
Nymburk Pavel Benák. Ochutnat či odnést si jej jako suvenýr samozřejmě
budou moci i návštěvníci, kteří se na divadelní představení přijdou do Dob-
řichovic či Svinař podívat. Postřižinských suvenýrů však pro ně bude při-
praveno více – třeba pexeso s fotkami z poberounského muzikálu, omalo-
vánky, taška i triko s logem představení či jeho záznam na DVD. Pokud se
chcete přijít na Maryšku a paní hostinskou koupající se v sudu či na pana
De Giorgiho skákajícího do hasičské plachty podívat, měli byste si pospíšit
s objednáním vstupenek. V předprodeji se jich prodalo několik stovek a na
některá představení jich už příliš nezbývá. (mif)

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník Vás zvou na původní muzikál podle B. Hrabala

POSTŘIŽINY
Hrají a zpívají: Jan ROSÁK, Martin ŠTĚPÁNEK, Pavel VÍTEK, Pavel LANDOVSKÝ,

Pavla ŠVÉDOVÁ, Karel KRÁL, Jiří PETŘÍŠ, Petr ŘÍHA,Petr
BENDL, Jiří OBERFALZER, Monika VAŇKOVÁ, Bohuslava
ELIÁŠOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ, Jiří CICVÁREK, Jan TARANT,
Václav NAVRÁTIL, Jiří VITOUŠ, Jan KUNA, STAROSTOVÉ
poberounských obcí, osovští HASIČI, koně, kráva, stará auta...

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

Předprodej vstupenek na tel.: 257 720 847



Naše noviny 14/08 KULTURA, Strana 4   

Klíček se rozloučil s taneční sezonou
ŘEVNICKÉ DĚTI VYSTUPOVALY V PRAŽSKÉM TOULCOVĚ DVOŘE I V MÍSTNÍM LESNÍM DIVADLE

Řevnice, Praha -  Řevnický folk-
lorní soubor Klíček ukončil letošní
taneční sezonu. 
V červnu vystoupil v pražském Toul-

cově dvoře, zatancoval i v řevnickém
Lesním divadle. Svatojánské slav-
nosti bylin se konají v Toulcově dvo-
ře každý rok kolem svátku sv. Jana.
Kromě Klíčku se tu s lidovými tanci
letos představily pražské soubory
Kytice i Vrbina a muzika z Chrástu u
Plzně. I ty nejmenší holčičky z Klíč-
ku se kvůli tomuto vystoupení nauči-
ly pásmo Královničky a celé v bílém
se žlutými mašlemi se divákům vel-
mi líbily. Společně s chlapci zatanči-
ly pásmo Ta kulhavá kobyla, které
předvedly i v řevnickém Lesním di-
vadle na udílení cen školy. 
Letošní sezona se Klíčku vydařila, i
když poprvé samostatně vystupovalo
pouze její nejmladší oddělení. 

Lucie PALIČKOVÁ

Děti z řevnického souboru Klíček. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V červenci a srpnu kino nehraje. 

KINO ŘEVNICE
9. 7. 20.30 KAFE A CIGÁRA
11. 7. 20.30 EDITH PIAF
12. 7. 16.00 ŘÍŠE HRAČEK
12. 7. 20.30 SPEED RACER
16. 7. 20.30 IRON MAN
18. 7. 20.30 KURZ NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ
19. 7. 16.00 ASTERIX A OLYMPIJ-
SKÉ HRY
19. 7. 20.30 KULIČKY

KINO MÍR BEROUN
V létě kino nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
8. 7. - 9. 7. 21.30 FRANTIŠEK JE
DĚVKAŘ
10. 7. - 11. 7. 21.30 LETOPISY NAR-
NIE: PRINC KASPIEN
12. 7. - 13. 7. 21.30 OKO BERE
14. 7. - 15. 7. 21.30 MEJDAN V LAS
VEGAS
16. 7. 21.30 HRANICE SMRTI
17. 7. - 18. 7. 21.30 SUPRHRDINA
19. 7. - 20. 7. 21.30 ÚTĚK DO DIVOČINY
21. 7. 21.30 PENELOPE

CLUB KINO ČERNOŠICE
8. 7. 20.00 27 ŠATŮ
15. 7. 20.00 BOBULE
22. 7. 20.00 KULIČKY

KINO RADOTÍN
8. 7. 17.00 A 19.30 3:10 VLAK DO YUMY
11. 7. 17.00 A 19.30 NEŽ SI PRO NÁS
PŘIJDE
12. 7. 17.00 A 19.30 HRANICE SMRTI
13. 7. 17.00 A 19.30 TAJEMSTVÍ
PRSTENU
18. 7. 16.00 A 19.00 SPEED RACER
19. 7. 17.00 A 19.30 NÁŠ VŮDCE
20. 7. 17.00 A 19.30 SMUTEK PANÍ
ŠNAJDEROVÉ
OD 21. 7. DO 4. 9. KINO NEHRAJE

Černošice ovládnou
příznivci bigbeatu  
Černošice - Pátý ročník rockové-
ho festivalu Černošické bigbeato-
vé dunění se koná 12. července v
Černošicích.
Letošní Černošické bigbeatové du-
nění se bude konat jako Open Air
festival na stejném místě 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. Ze známých kapel a zpě-
váků vystoupí Skyline, Krucipüsk,
Jana Uriel Kratochvílová, Bengas,
Mandrage a další. Doplní je místní
kapely Lokomotiva planet, Legal
bengal, Timudej a vítěz soutěže Ši-
ba Music Chance. (ms)

Hlásná Třebaň – Přijede speciální
host Bohuš Matuš? To je jediný
otazník programu čtvrtých Slav-
ností Trubačů, které se na návsi v
Hlásné Třebani budou konat 2.
srpna. Vše ostatní je již hotovo.
Program slavností je koncipován po-
dobně jako v minulých letech. Od
15.00 se nejprve postupně představí
Karlštejnští pozounéři, pražské žes-
ťové těleso Trumpet tune i soubor
gotické hudby Dei Gratia z Tábora.
Tato historická část odpoledne vyvr-
cholí příjezdem císaře Karla IV. v

doprovodu manželky Alžběty, arci-
biskupa Arnošta z Pardubic a karl-
štejnského purkrabího. Císaři s rych-
tářem složí hold místní Holky v roz-
puku, třebaňský střelecký spolek i
skupina historického šermu Lepus. 
V 17.00, po odjezdu panovníka, pak
vypukne druhá, letní část programu.
Jejím leitmotivem bude jako každý
rok soutěž o nejlepšího zpěváka pís-
ně Hlásná Třebaň je krásná.
„Přihlásit se může každý – buď v
předstihu na obecním úřadu, nebo
přímo na místě,“ uvedla zaměstnan-

kyně hlásnotřebaňské radnice Ilona
Gartová. Zpěváky budou střídavě
doprovázet country skupina Balzám
a poberounská kapela Třehusk, která
zároveň na slavnostech podruhé po-
křtí své třetí CD Svinařskej zámek.
„Chtěli jsme pozvat Ivana Mládka,
který loni sklidil u diváků obrovský
úspěch. Bohužel koncertuje jinde,
takže se nyní snažíme domluvit
účast jiného zajímavého hosta – zpě-
váka Bohuše Matuše,“ dodal staros-
ta Hlásné Třebaně Vnislav Konva-
linka. Miloslav FRÝDL

Tipy NN
* Představení Fantom Morriswillu
je k vidění v řevnickém Lesním diva-
dle od 8. do 12. 7. vždy od 20.00 a
13. 7. od 17.00. (mif)
* Taneční párty DJ Vódi a DJ Bundy
můžete navštívit 11. 7. od 20.00  v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 50
Kč. (mif)
* Klavírista Jaroslav Šaroun, hous-
lista Jiří Richter a zpěvačka Oldřiška
Musilová vystoupí 13. 7. od 18.00 v
karlickém kostele. Na programu jsou
skladby Bacha, Brahmse, Dvořáka a
Händela. (il)
Fotografie Hany Procházkové a Ja-
roslava Procházky můžete vidět od
19. 7. do 31. 8. v klášteře Skalka nad
Mníškem. V kostelíku svaté Máří
Magdaleny na Skalce bude v tomtéž
čase instalována výstava soch Olbra-
ma Zoubka. (il)
* 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)
* Výstava řevnické výtvarnice Dag-
mar Renertové nazvaná Básně psané
barvami je v zámku Mníšek pod Brdy
přístupná do 3. 8. denně mimo pon-
dělí. (jdi)
* Vojáci Berounska. Výstavu s tímto
názvem můžete v berounském Mu-
zeu Českého krasu navštívit do 24.
srpna. (mif)

Řevnice - „No, to je bomba! To je úúúúúúúúža!“ ječela
do telefonu jedné z aktérek hry Sousedé od fontány, kte-
rou uvede letos Lesní divadlo Řevnice, její autorka a re-
žisérka Michaela Šmerglová. Důvod? Architektka Ilona
Květenská, která ve hře také vystupuje, navrhla a necha-
la udělat obří funkční fontánu. 
„O ní jsem snila od začátku, kdy jsem začala tohle dílko
psát. Krásně kýčovitá, romantická a chrlící fontána, to
byla moje představa,“ řekla Šmerglová. Fontána je jed-
nou z hlavních kulis hry. Teď prý všichni dostali za úkol
shánět umělé ruce a nohy. Na co, to nesmějí prozradit.
„Další z jejích šíleností. Ale je to menší zlo, než všemi
obávaná tzv. blýskavá úchylka,“ dodala režisérčina opo-
ra Ilona Léblová a dodala: „Všichni se musejí lesknout,
a tudíž posypávat od hlavy k patě svítivými flitry. Skoro i
nápověda a zvukař...“ Hra Sousedé od fontány bude mít
premiéru 1. 8.     Klára HANUŠOVÁ

SOUSEDÉ OD FONTÁNY  
(…aneb Hledám ženu kvůli stavbě!)

Původní crazy dílo Michaely Šmerglové o radostné
restituci, lidech v jednom domě, hledání manželky...

LESNÍ DIVADLO ŘEVNICE 1. -3. srpna a 12. - 14.
září  2008, pátek a sobota od 20.00, neděle od 18.00

HRAJÍ: František Zavadil, Ivo Tamchyna, Majka Šímo-
vá, Jaroslava Zavadilová, Jiří Nikodým, Michaela Šmer-
glová, Gustav Krch, Miluška Bílá, Zlatka Hrubá, Zdenka
Hanáková, Hanka Tučková, Jaroslav Matoušek, Jiří
Vitouš, Vojtěch Veverka, Ilona Květenská
Námět, scénář, režie: Michaela Šmerglová, hudba a
taneční kreace: Miloš Chroust, zvuk: Tomáš  Neuvirt,
scéna a rekvizity: Ilona Květenská,  Firma Řánek Cheb,
masky a kostýmy: Světlana Lisá, osvětlení: Jiří Vitouš

Pivovar hostí Katku García i Serganta Pépéra
Beroun - Dva výjimečné koncerty se chystají v Berouně. V místní pivova-
ru Berounský medvěd zahraje Katka García i francouzská kapela Ser-
gant Pépére.
Šestičlenná kapela se zpěvačkou Katka García interpretující irské melodie
vystoupí v Berouně 17. 7. od 20.00. García žije v Irsku a v Česku vystupuje
jen příležitostně. V poslední době spolupracuje s Lubošem Malinou, který byl
několikrát oceněn jako Banjista roku. Hostem večera je houslista Jan Hrubý.
Hned den nato, v pátek 18. 7., se v berounském pivovaru od 20.00 představí
francouzská kapela Sergant Pépére hrající směsici jazzu, cirkusové, balkánské
a orientální hudby s příměsí ska, latiny a francouzského šansonu. Od 22.00
večer pokračuje Africkou párty se skupinou bubeníků LES GRANDS TAM
TAM D'AFRIQUE z Angoly a Konga. (mif)

V divadle si zahraje i »chrlící« fontána
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI SE PODLE POKYNŮ AUTORKY MAJÍ SYPAT TŘPYTIVÝMI FLITRY

Hlásnotřebaňští lákají Bohuše Matuše
ČTVRTÉ SLAVNOSTI TRUBAČŮ SE BUDOU KONAT V SOBOTU 2. SRPNA



Podbrdsko malovali umělci z Evropy i Kanady
TŘETÍ ROČNÍK ART SYMPOZIA DO VŠERADIC PŘILÁKAL MALÍŘE, POSLANCE I DIPLOMATY

Všeradice - Třetí ročník výtvarného Art sympo-
zia se konal od 25. června do 5. července ve
Všeradicích. Šestnáct malířů, sochařů a fotogra-
fů přijelo z devíti států Evropy a Kanady, aby si
zde vyměnili své zkušenosti a konfrontovali zna-
losti v různých oblastech umění.

Záštitu nad akcí převzal poslanec Evropského par-
lamentu Jaroslav Zvěřina. Vernisáž děl, která byla
během plenéru vytvořena, se uskutečnila 5. červen-
ce v restauraci Na Růžku ve Všeradicích. 
Pozvání na tuto prestižní akci přijali i velvyslanci a
zástupci kulturních institucí jednotlivých zúčastně-
ných států. Už v pátek 4. 7. navštívil Všeradice
kanadský velvyslanec Michael Calcott, prohlédl si
vznikající díla umělců, poobědval s nimi v restaura-
ci Na Růžku a strávil ve Všeradicích příjemné odpo-
ledne. Projevil zájem o spolupráci na dalších roční-
cích sympozia. 

Vernisáž sponzoroval Zvěřina
Další ročník výtvarného plenéru ART SYMPOZI-
UM 2008 ve Všeradicích je tedy minulostí. Zůstaly
hezké vzpomínky na šestnáct umělců z devíti států
Evropy a Kanady, kteří se po dobu deseti dnů ne-
chali inspirovat podbrdskou krajinou a okolím Vše-
radic, aby zde vytvořili jedinečná díla, zachycující
neopakovatelný charakter této oblasti.
Přesto, že se většina umělců zde viděla poprvé, ple-

nér provázela velmi příjemná atmosféra, spolupráce
a mnohdy vášnivé diskuse nad vznikajícími díly. 
Říká se: Co jiný kraj, to jiný mrav a asi i jiná men-
talita. Přestože tedy všichni malovali či kreslili stej-
né téma, tedy Všeradice, každý z šestnácti účastní-
ků jej viděl jinýma očima a každý z nich promítl do
svého obrazu, sochy či fotografie svůj osobitý vnitř-
ní svět. A to je právě smysl těchto setkání. Kulturní
přínos z takových akcí nemá pouze obec Všeradice,
ale i umělci sami, neboť jim tato setkání dávají mož-
nost vzájemné konfrontace svých prací, názorů a
současně výměny zkušeností mezi sebou. 
Vernisáž děl, která se konala 5. července a zúčastni-
lo se jí bezmála 70 hostů, udělala definitivní tečku
za třetím ročníkem, který byl stejně úspěšný jako ty
předchozí. Hostem a zároveň sponzorem této akce
byl poslanec Evropského parlamentu Jaroslav Zvě-
řina. Pozvání na vernisáž přijali i zástupci velvysla-
nectví nebo konzulátů a kulturních institucí zúčast-
něných států. Již teď se těšíme na další ročník, který
se bude konat ve Všeradicích na přelomu června a
července 2009. Sylva ŠKARDOVÁ

1/2008

Na zahájení výstavy přijel
honorární konzul

ZE ŽIVOTA KYRGÝZIE. Velice zajímavá a pouta-
vá výstava fotografií s názvem Ze života Kyrgýzie
byla zahájena krátkou bohoslužbou 28. června v
kostele Církve Československé husitské ve Všera-
dicích. Vernisáže výstavy se zúčastnil honorární
konzul kyrgyzské republiky Peter Kmeť a starosta
Všeradic Bohumil Stibal. Na výstavě, která potrvá
do neděle 13. 7., jsou k vidění fotografie, přibližu-
jící přírodu, život a kulturu této pro nás velmi exo-
tické země.                Text a foto Sylva ŠKARDOVÁ

Všeradice mají »noviny« 
- Všeradova kurýra!

Všeradice se dočkaly
svých »novin«. Právě
čtete první číslo pravi-
delného vydání Všerado-
va kurýra, speciální pří-
lohy poberounsko-pod-
brdských Našich novin
věnované Všeradicím a

jejich okolí. Jedná se o další symbolic-
ký krok, kterým obec Všeradice a s ní i
celá Všeradova země chce vstoupit do
podvědomí širokého okolí jako nositel-
ka kultury a hybná síla bojující za za-
chování venkovského prostředí ve zdej-
ší oblasti. 
Prostřednictvím Kurýru Vám budeme
pravidelně přinášet informace o pořá-
daných akcí z oblasti kultury a sportu,
o práci zastupitelstva, aktivitách spolků
a občanů, pohledy do budoucnosti i
připomínky dob minulých. 
Přeji tomuto listu mnoho spokojených
čtenářů a samozřejmě - jsou vítáni
všichni, kteří přispějí článkem či foto-
grafií do kteréhokoliv z dalších vydání.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic 

UMĚLCI VE VŠERADICÍCH. Šestnáct malířů z devíti zemí Evropy tvořilo v uplynulých dnech na Art sympo-
ziu ve Všeradicích. Jendím z nich byl Jiří Kubelka. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Jak vznikly dnešní Všeradice? Splynutím dvou osad...
Dnešní Všeradice vznikly splynutím dvou osad, které stály tak blízko sebe, až rozšiřováním zástavby
zcela splynuly. Dolní díl se jmenoval Všeradice, zde bývala tvrz a dvůr, mlýn, fara a kostel sv. Barto-
loměje, později také pivovar a vinopalna. Horní díl Všeradic směrem k obci Bykoš býval samostatnou
vsí a měl název Trnová. I zde býval dvůr poplužný a zemanský statek. Na rozhraní obou vesnic, kde do-
sud stojí hospoda, bývala již za starých dob »krčma haldecká«. 
Jméno Všeradice je v Čechách unikátní. Stejnou etymologii mají ještě obce Všeradiště na Litoměřicku
a Všeradov u Hlinska, ale historická souvislost mezi nimi asi není. Jméno Všeradice A. Profous vysvět-
luje jako »ves lidí Všeradových«. Kdo však byl onen Všerad, který dal vsi jméno, to nevíme. Snad to byl
lokátor nově založené vesnice, nebo člen rodu Buziců, který opanoval ve 12. století území Podbrdska a
vládl mu z hradů Žebráku, Valdeku i Záluží. Příslušník rodu Oldřich Zajíc z Valdeka se rozhodl obda-
rovat klášter augustiánů u vsi Ostrova v Brdech, později zvaný u sv. Benigny-Dobrotivé, a v této sou-
vislosti se poprvé objevuje jméno Všeradice jako popluží darované augustiánům. Darovací listina je da-
tována na den 12. března roku 1262. Podle historických pramenů Bohumil STIBAL
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Pomocné tlapky dostaly pět tisíc
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONAL PRVNÍ MIREK- CHARITATIVNÍ MINIFESTIVAL REGIONÁLNÍCH KAPEL

V sobotu 21. 6. se v Dobřichovicích u Prahy sešly
regionální kapely téměř z celého území Čech,
Moravy a Slezska, aby podpořily svým vystoupe-
ním činnost obecně prospěšné společnosti Pomoc-
né tlapky. (Viz NN 13/08.)
Přijely: 4zdi z Pelhřimova, Apple z Plzně, Jen Tak
Tak z Jindřichova Hradce, Lignit z Plzně, Pedro z
Pardubic, Perníková chaloupka z Plzně, Rakov-
nickej Potok z Rakovníka, poberounský Třehusk,
Turdus z Plzně a Žamboši až z neskutečné dálky -
ze Vsetína.
Pomocné tlapky jsou nezisková společnost, zabý-
vající se výchovou asistenčních psů. Ti jsou vel-
kou oporou pro těžce tělesně postižené lidi. Psi
jsou cvičeni například pro podávání na zem spad-
lých předmětů, umí vyndat prádlo z pračky atd.,
ale jsou to také především kamarádi svých pánů.
Ti je dostávají po dokončení výchovy do užívání
zdarma.

Za výchovou těchto pejsků stojí nesmírné lidské
úsilí, ale jedná se i o finančně nákladnou záleži-
tost. Státní příspěvky na tuto činnost jaksi nejsou
a Pomocné tlapky shánějí finance jak se dá. Proto
také vznikla myšlenka na uskutečnění chariativní-
ho Minifestivalu, jehož případný výtěžek bude vě-
nován na podporu Pomocných tlapek.
Přálo nám počasí a dostavily se i všechny kapely.
Protože se jednalo o nultý ročník této akce, před-
pokládali jsme, že návštěvníků moc nebude. Přes-

to se v průběhu dne na festivalu sešlo asi sto dva-
cet osob. Vstupné bylo dobrovolné a podařila se
fantastická věc - vybrali jsme částku 4.805 korun,
která bude předána v nejbližší době zástupcům
Pomocných tlapek.
Nelze jinak, než vyjádřit dík a uznání všem, kteří
tuto dobročinnou akci podpořili. 
Pokud tomu budou okolnosti příznivy i příští rok,
bude se Charitativní MIREK konat znovu v červ-
nu 2009. Jana PILÁTOVÁ, Milovice

NA POMOC TLAPKÁM. Výtěžek z charitativního koncertu dostalo sdružení Pomocné tlapky zabývají-
cí se výchovou asistenčních psů. Foto NN M. FRÝDL



Strana 7, ZPRÁVY Naše noviny 14/08

Daň z nemovitosti obce nezvýší
ZDRAŽOVAT SE NECHYSTAJÍ ŘEVNICE, LETY, ČERNOŠICE, KARLŠTEJN ANI SVINAŘE, POUZE DOBŘICHOVICE

Poberouní – Až na pětinásobek mohly obce
zvýšit svým obyvatelům daň z nemovitosti. I
když by si tak výrazně vylepšily své rozpočty,
většina radnic v dolním Poberouní zvedat část-
ku nehodlá.
Města a obce mají do konce první poloviny letoš-

ního roku možnost samy rozhodnout, zda zvýší
koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Vy-
hlášku, která ho od roku 2009 upraví, musí do srp-
na doručit finančnímu úřadu. Zastupitelé musí o
navýšení rozhodnout do konce července.
Obec Svinaře například díky této dani získává
ročně do rozpočtu  čtvrt milionu korun. Kdyby
využila možnosti zvýšit sumu na pětinásobek,
mohla by v příštím roce mít rozpočet o milion
vyšší. Zaplatili by to ovšem místní obyvatelé. 
„Zvyšovat daň nechceme. Naši občané by neměli
doplácet na to, co zanedbá stát,“ tvrdí svinařský
starosta Vladimír Roztočil. „Pro lidi by to bylo jen
další zdražování. Lidi mají svých starostí dost.
Přišlo by mi divné jim zvyšovat daň za to, že se o
své domky starají, na rozdíl od těch, kdo bydlí v
bytech. Nevidím důvod, proč by měli platit víc,“
řekl Roztočil.
V Řevnicích měla rada města v plánu zvýšit daň
na trojnásobek. Což také navrhla zastupitelům na
posledním veřejném zasedání s odůvodněním, že
výtěžek z daní bude účelově vázán na úklid města,
údržbu a postupné zlepšování stavu vozovek a
chodníků a veřejné zeleně. Jenže návrh neprošel.
Daň se tedy pro příští rok zvyšovat nebude. 
„Nezískali jsme nadpoloviční většinu,“ uvedl sta-
rosta města Miroslava Cvanciger. Osobně pro na-

výšení byl. „Myslím, že daň je v současnosti cel-
kem nízká. Lidé platí za nemovitost v řádu stoko-
run. Kdybychom se domluvili třeba na dvojnásob-
ku, získali bychom do rozpočtu namísto letošních
osmi set tisíc 1,6 milionu korun,“ uvedl Cvanciger
s tím, že o tomto návrhu se už ale nehlasovalo.  
Připlatit si na dani nebudou muset ani obyvatelé
Černošic a Letů. „Pro příští rok změnu nechystá-
me, možná napřesrok,“ uvedl letovský starosta Jiří
Hudeček.
O tom, zda se bude daň zvyšovat, rozhodnou hlás-
notřebaňští zastupitelé 15. července. „Měli jsme v
plánu zvýšit daň jen chatařům. Ale to není možné.
Musí se zvedat plošně,“ uvedla tajemnice radnice
Ilona Gartová. Hlouběji do kapsy nebudou muset
sáhnout ani obyvatelé Karlštejna. „Zatím nemáme
nijak nutnou potřebu obírat lidi o další peníze.
Obírá je už kde kdo,“ komentoval situaci starosta
městyse Karlštejn Miroslav Ureš.
Jednou z mála obcí, kde se tak v okolí bude daň
zvedat, jsou Dobřichovice. Zastupitelé odsouhla-
sili její zvýšení na dvojnásobek. Do rozpočtu tak
město získá o 800 tisíc korun víc.
„Není to pro lidi příliš velké zdražení. Navíc nám
vyhláška umožňuje v případě nějakých problémů
to na další rok změnit,“ řekl starosta Michael Pá-
nek. Podle něj budou peníze použity zejména na
údržbu veřejných prostranství a veřejné zeleně.
„Prostě na věci, které všichni obyvatelé používají.
takže se jim to v tomhle smyslu vrátí,“ dodal Pá-
nek. Pavla ŠVÉDOVÁ

V Letech se srazila dvě auta
Lety - Dopravní nehoda dvou osobních aut se
stala na křižovatce v Letech. Jeden z vozů ne-
dal přednost v jízdě. 
Po srážce vyjela obě auta ven z vozovky a zasta-
vila se až o pomníček motorkářků, který stojí
opodál. Zranění ženy a staršího muže nebyla
vážná, oba byli převezeni na chirurgii do praž-
ských nemocnic. „Na této křižovatce není o sráž-
ky nouze," řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bu-
líček. (lup)

Z našeho kraje…
* V sobotu 19. července se v Mníšku pod Brdy
koná tradičkní Skalecká pouť. Vyvrcholí na ná-
městí F. X. Svobody od 14.00 vystoupením Ivana
Mládka a od 17.00 Lenky Filipové s Mirkem Lin-
hartem a Seanem Berrym. Vstup volný.           (jdi)
* Rozhledna na Studeném vrchu nad Malým
Chlumcem je po dobu letních prázdnin zpřístup-
něna o víkendech v době od 9 do 17.00.  

Martin NĚMEC
* Na nově otevřené Ripcurl pláži v Černošicích
se 28. června konal první turnaj v plážovém volej-
balu. Určen byl všem příznivcům aktivního odpo-
činku bez omezení věku. Vítěz si odnesl 5000 Kč
a věcné ceny. Pavel BLAŽENÍN

Město se proto rozhodlo uzavřít
veřejnoprávní smlouvu se sou-
sedními Černošicemi. Její stráž-
níci před časem začali do Dob-
řichovic jezdit měřit rychlost. 
„Měřili hlavně u výjezdu na
Prahu a na Všenory. Někdy až
osmkrát do měsíce. Rychlost se
tam snížila,“ pochvaloval si Pá-
nek. Rozhodnutí poslanců ho
proto šokovalo. Stejně jako i je-
jich argumenty, že strážníci čas-
to měřili na místech, kde to ne-

bylo nutné, jen kvůli zisku peněz
do obecní kasy. „To je nesmysl,
o peníze nám nikdy nešlo,“ řekl
Pánek. Ať nám tedy řeknou, jak
se teď máme proti rychlé jízdě
bránit,“ ptá se. 
Poslanci rozčílili i starosty ji-
ných měst a obcí, které mnohdy
do nákupu radarů investovaly až
milionové částky. S omezením
pravomocí strážníků nesouhlasí
ani řevnický starosta Miroslav
Cvanciger, byť ve městě strážní-

ci radarem neměří. „Státní poli-
cie tuto práci nezvládá, a tak mi
nepřijde rozumné, brát obcím
tyto pravomoci,“řekl Cvanciger.
Rozhodnutí se nelíbí ani odbor-
níkům: „Jsem překvapen. Tím
spíš, že se původně hovořilo o
rozšíření pravomocí i na soukro-
mé firmy, které měly mít také
možnost měřit,“ uvádí dopravní
expert Stanislav Huml. „Není to
rozumné rozhodnutí. Obce musí
zajistit bezpečnost, a tak by mě-
ly mít nástroj, jak to ovlivnit,“
míní Huml.
Rozhodnutí, zda obce skutečně
radary za miliony korun zavřou
do skladu, mají teď ve svých ru-
kách senátoři. Ty se bude snažit
přesvědčovat o navrácení nove-
ly zpět poslancům i středočeský
hejtman Petr Bendl. „Toto roz-
hodnutí považuji za skandální.
Je prokazatelné, že zavedení ra-
darů zvýšilo bezpečnost na silni-
cích našich obcí a měst,“ uvedl
Bendl. Pavla ŠVÉDOVÁ

Rušení nočního klidu
bude řešit řevnický úřad
Řevnice - Rušení nočního klidu hlasitou hud-
bou řešila policie v Řevnicích v noci z 21. na
22. června. Teď se jím bude zabývat přestup-
ková komise zdejší radnice.
Nejdříve kolem 21.30 zavolala místní žena. Hlíd-
ka přijela k fotbalovému hřišti a upozornila pro-
vozovatele restaurace, že od 22.00 je třeba dodr-
žovat noční klid. Když se kapela ve stanoveném
čase přestěhovala do budovy, policisté odjeli.
Protože akce nebyla povolená, na organizátory
párty se vztahovalo ustanovení o nočním klidu. V
jednu hodinu v noci volal mužský hlas z jiné
adresy, že ho budí hlasitá hudba. Policisté se tedy
vydali do fotbalové restaurace znovu a podnik na-
šli v bujaré náladě. Na upozornění policie majitel
uzavřel okna. V dalších dnech byla jména organi-
zátorů předána přestupkové komisi Městského
úřadu v Řevnicích, jehož komise zřejmě uloží
pokutu za rušení nočního klidu. (vš) 

Výluka změní jízdní řády…
(Dokončení ze strany 1)
Všechny zmíněné vlaky budou projíždět Chuchli,
Mokropsy a Všenory a s výjimkou vlaku ve 14.49
budou jezdit jen v pracovních dnech. 
Pražanům budou v pracovní dny nabídnuty lokální
vlaky Smíchov - Radotín, s odjezdem ze Smíchova
ve 13.04, 15.14, 16.14, 17.14 a 18.14, které budou
Chuchli  projíždět. Osobní vlak Praha - Řevnice s
odjezdem ve 20.04 nepojede vůbec. Osobní vlaky
zkrácené jen na lokální úsek Radotín - Smíchov
nebo opačně na úsek Smíchov - Radotín budou
jezdit jen v pracovních dnech. 
Ve druhé polovině července tedy věnujte zvýšenou
pozornost hlášením staničního rozhlasu a pro
snadnější orientaci ve výlukovém jízdním řádu do-
poručujeme jeho vytištění v barevné verzi, kde
jsou vlaky beze změn uvedeny černě, modře vlaky
zrušené a červeně vlaky v nových  časech nebo
jinak upravené. Na internetu hledejte jízdní řád ve
formátu pdf podle navigace www.cd.cz - Cesto-
vání vlakem - Knižní traťové jízdní řády - 171
Výlukový jízdní řád 18. 7. až 30. 8.          Jan SUP

Malování, lakování, 
montáž silikonového těsnění

Václav  Ř E H Á K
Zadní Třebaň

Tel.: 604 488 625

Poberounské starosty pobouřilo...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Nové trasy mníšeckého
zámku viděly stovky lidí
Mníšek pod Brdy – Na šest stovek návštěvníků
vidělo o uplynulém víkendu nově vybudované
prohlídkové trasy.
„Prováděli jsme po patnácti minutách a bylo po-
řád plno. Návštěvníkům krátilo čekání vystoupení
tanečníků se zvláštním názvem Mysličky,“ uved-
la vedoucí návštěvního provozu. 
„ Návštěvníci byli nadšeni. Nejvíc se líbí dětský
pokoj s hračkami,“ říká průvodkyně Langerová.
Zámek Mníšek je otevřen denně, kromě pondělí,
od 9.00-17.00. Nabízí dvě prohlídkové trasy a
výstavu tapiserii Dáši Renertové z Řevnic. V
sobotu 19. 7. v 19.00 se na nádvoří zámku může-
te těšit na divadelní představení Lásky a nelásky z
Dekameronu. Dvě košilaté, rozverné a hlavně
půvabné hříčky od Boccacca. V sobotu 2. sprna se
na nádvoří zámku koná již 4. ročník mezinárodní-
ho festivalu Flamenco. (jdi)

Vichřice v Poberouní velké
škody nenatropila
Poberouní – I když smršť, která se přehnala
přes dolní Poberouní uplynulý čtvrtek vypada-
la děsivě, příliš velké škody podle většiny sta-
rostů po okolí nenapáchala.
V některých sklepích v Řevnicích se lidem obje-
vila voda. Vítr shazoval truhlíky z oken, po zemi
ležely popadané větve. Podle středočeských hasi-
čů také blesk zapálil kůlnu v Letech. „O kůlně ne-
vím, ale hasiči likvidovali nějaký spadlý strom,“
řekl starosta obce Jiří Hudeček. Větší škody neza-
znamenaly ani v Dobřichovicích. „Pár stromů vítr
porazil, větší problém jsme ale neřešili žádný. V
některých místech jen přívalový déšť splavil hlínu
na silnici,“ uvedl tamní starosta Michael Pánek.
Výraznější škody neobjevil v lesích nad Řevnice-
mi a Svinařemi jejich správce Vladimír Roztočil.
„V lesích,které jsme po bouřce projížděli, byly
ale značně vymleté štěrkové cesty,“ řekl. Podle
hasičů následky čtvrteční bouře nebyly tak ničivé
jako 10. června. Nejvíce výjezdů bylo mezi 16  a
17.00. Například v Dobříši hasiči vyjížděli čerpat
vodu ze čtyř zatopených sklepů. Byla mezi nimi i
městská kotelna, v níž byl metr vody. (pš)
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Autoškola Řevnice pořádá akci:

ŘIDIČÁK O PRÁZDNINÁCH!

LETNÍ SLEVA
ZAHÁJENÍ 9. 7. 2008 v 17.00 hodin 

v učebně autoškoly na adrese 
Pražská 1029, Řevnice (vedle servisu KIA)

CENA rychlokursu »B« 10 999 Kč

Kontakt: J. Semerád 603 545 666  
autoskola.hrou@seznam.cz
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Na Cenu navrhuji třebaňskou »paní Columbovou«
TIPY NA OCENĚNÍ LIDÍ PRACUJÍCÍCH NEZIŠTNĚ PRO POBEROUNSKÝ A PODBRDSKÝ KRAJ MŮŽETE POSÍLAT I VY

Ráda bych přispěla tipem na Cenu Našich novin.
Svůj hlas bych tentokrát ráda dala člověku, který
není většinou nikde vidět, ale drtivá většina kul-
turních akcí se bez něj neobejde. Je to taková paní
Columbová, která stojí v ústraní. Většinu Cen
Našich novin získávají  (po právu) lidé, kteří jsou
ve všeobecném povědomí ostatních. Člověkem,
který si nejen podle mého názoru ocenění oprav-
du zaslouží je paní Frýdlová ze Zadní Třebaně.
Když budu mluvit jen za dětské akce  mateřského
sdružení Broučci, tak za neustálou koláčkovou,
preclíkovou i  morální pomoc a  podporu, které se
nám pokaždé  nezištně dostalo. Vážíme si jí i za
neutuchající invenci ve vyrábění krásných věcí ze
všech možných přírodních materiálů, čímž přispí-
vá ke krásnu na naší zeměkouli, za nekonečnou

trpělivost, za kterou jí milují naše děti, za každo-
roční stavění nádherného vánočního betlému a
tím i za znalost a udržování starých dobrých zvy-
klostí a tradic. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Cenu Našich novin - Cenu Arnošta Tučka uděluje
od roku 1999 redakční rada NN těm, kteří nezišt-
ně pracují pro poberounský či podbrdský region. 
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

Odraz světa je skutečnější, než svět sám
Léto bývávalo tradičním časem poutí. Poutníci
chodívali k nějakému posvátnému místu pěšky, za
zbožným účelem, uctít tak památku svatého, nebo
navštívit nějaké vyjímečné místo. Nezřídka trvala
taková pouť i více než jeden den. Chodívalo obvy-
kle větší společenství lidí, celá obec nebo farnost.
Zastavovalo se u kapliček i křížků, lidé chápali to-
to putování jako metaforu samotného života, kdy
překonáním nějaké trasy dojdeme nakonec všich-
ni k místu, kde na nás čeká spočinutí a splynutí s
něčím posvátným. Každoročně si tuto zkušenost
oživovali a zřejmě si i uvědomovali, jak je důleži-

té překonání třeba i nelehké cesty, na jejímž konci
na ně čekalo pochopení, že život lidský je pouť. Od
narození putujeme časem a prostorem a jediné na-
še vysvědčení jsou naše skutky. 

Například 4.července na svátek sv. Prokopa se
slavívala a slaví Prokopská pouť. Patron horníků
se narodil kolem roku 980 v Chotouni. Usadil se v
jeskyni u řeky Sázavy. V roce 1032, už jako rádce
knížete Oldřicha,  založil klášter slovanské litur-
gie. Zemřel v roce 1053. Stal se prvním českým
svatým, kterého uznal oficiálně Řím. 
Je nedozírná škoda, že z našeho života mizí akti-
vity, při kterých se lidé sdružují, poznávají a sdí-
lejí zkušenosti. Domnívám se, že vědecko technic-
ká revoluce se nám pekelně vymkla z rukou. Člo-
věk má k dispozici veškeré vymoženosti, které mu
takzvaně usnadňují život, ale platí za to strašnou
cenu - vykořeněním a samotou. Odraz světa je
skutečnější, než svět sám. Vzájemné odcizování se
šíří jako epidemie neštovic a náplasti v podobě
nových mobilních telefonů, lepších videoher či au-
tomobilů s vestavěným televizorem splní pouze
účel místního znecitlivění, ale štěstím naplnit ne-
dokážou... Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Kanalizace se v Srbsku pokládá až do šestimetro-
vé hloubky. Foto Svatava BISKUPOVÁ

Od 15. července bude uzavřena
silnice mezi Srbskem a Tetínem
Srbsko od loňského podzimu buduje další etapu
kanalizace. Bude položeno kanalizační potrubí v
délce téměř 3,5 km. Propojením nového potrubí
se stávajícím, vybudovaným v roce 2005, bude o-
bčanům sloužit již 5,5 km kanalizačních stok.  
Stavba velké a náročné akce přináší různá ome-
zení nejen místním občanům, ale i těm z okolních
vesnic a projíždějícím motoristům. Od dubna do
začátku června byla uzavřena hlavní silnice Srb-
sko – Hostím. Otevřena byla v pátek 6.června,
týden před plánovaným termínem.
Od 14. července do 15. září bude naopak uzavře-
na silnice Srbsko – Tetín. Akce má být ukončena
kolaudací v polovině roku 2009.

Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko

Za výměnou dopravního 
značení jsme udělali tečku
Vážení spoluobčané a čtenáři NN, za výměnou
dopravního značení v obci jsme udělali definitivní
tečku písemným vyhodnocením včetně fotodoku-
mentace akce, na kterou jsme obdrželi od krajské-
ho úřadu dotaci 105 000 Kč. Na každou dotova-
nou akci musíme udělat ono vyhodnocení, což je
přehled faktur, výpisů - že jsou uhrazeny, komen-
tář o přínosu, různá prohlášení a fotodokumenta-
ci. Opět jsem urgoval u cestmistra p. Kytky ozna-
čení přechodu u nového chodníku a opravu komu-
nikace k nádraží. Dle jeho sdělení práce byla za-
dána, ale o současném stavu není informován.
Budu volat  9. 7. Pokud se nedozvím něco přija-
telného, kontaktuji ředitele SÚK Kladno.
Od 18. 7. do 30. 7. bude platit Výlukový jízdní řád
z důvodů rekonstrukce trati Praha-Radotín-Dob-
řichovice. Úpravy jsou docela komplikované (vy-
puštění spojů, posun odjezdů), proto sledujte in-
formační letáky na nádraží – eventuelně se infor-
mujte u zaměstnanců stanice. Tento řád bude viset
ve vývěsní skřínce na vratech OÚ. Přeji všem
hezké léto!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Autoři otištěných letních
snímků získají odměnu!

BALONY NAD TŘEBANÍ. Průlet horkovzduš-
ných balonů nad Zadní Třebaní 2. 7. vyfotila z
okna svého domu Eva Poustecká. Své »letní«
snímky nám na adresu redakce (Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň, frydl@dobnet.cz) můžete
posílat i vy - autor každé uveřejněné fotografie
získá odměnu. E. Poustecká se může těšit na tri-
ko Našich novin. (mif)
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PRÁZDNINOVÉ SLEVY KOL

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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Žáci přivezli bramborovou medaiii
ŘEVNIČTÍ »NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI SE V BRNĚ ZÚČASTNILI  MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Řevnice, Brno - Mistrovství České
republiky mladších žáků se v Brně
zúčastnili řevničtí »národní« há-
zenkáři. Obsadili čtvrtou příčku. 
V zahajovacím utkání Řevničtí na-
stoupili proti  soupeři ze severu Čech
SK Louka. Střelecký účet mistrov-
ství odstartoval ranou pod břevno
Michal Jelínek, který v zápase přidal
dalších šest. Petr Veselý zatížil konto
Louky 11 brankami a když »kam-
zík« Vojta Kraus  přidal 4 góly, zro-
dilo se  krásné vítězství 23:14.
Po obědě nás čekalo družstvo domá-
cích, Draken Brno. Brzy jsme vedli
4:1. Do poločasu se mám však vše
sesypalo  a prohrávali jsme  9:10 . Po
změně stran jsme ještě Jelínkem vy-
rovnali, ale to bylo vše. Nic se nám
nedařilo, porážce nešlo zabránit -
podlehli jsme 15:19. Branky stříleli
Veselý  8, Jelínek 6, Vojta.
V sobotním dopoledni nás čekal sou-
peř, se kterým jsme jako loni měli
bojovat o medaile - Lázně Bělohrad.
Také to byl boj na ostří nože a nej-
hezčí utkání celého mistrovství.
Bohužel se k nám štěstí točilo zády.
Nepodařilo se nám jít do výraznější-
ho vedení. V závěru jsme pak vlast-
ními chybami nechali soupeře od-
skočit  a prohráli jsme o tři branky
15:18. Branky stříleli Veselý 6,
Kraus 5, Jelínek 3.
V podvečer proti nám nastoupili Zá-
padočeši, Příchovice, dosud nepora-
žený celek. Taky jsme se ho zalekli  -
začátek se nám moc nepovedl a z 0:4
jsme se nedokázali odpoutat. Hru

jsme sice vyrovnali, ale ve vynikají-
cím souboji jsme prohráli 16:25.
Branky: Jelínek 8, Veselý 7, Kraus. 
Čekal na nás nedělní souboj o
»bramborovou« medaili s loňským
vítězem, celkem Žeravic. Soupeře
jsme měli jasně přehrát, ale trápili
jsme se a  jen silou vůle dokázali
mírný náskok udržovat až do konce.
Vyhráli jsme 15:12 , což  nám zajis-
tilo 4.  Jeli jsme pro víc, ale soupeři
medaile také chtěli. Za zmínku ještě

stojí celkové hodnocení. Naše druž-
stvo se líbilo a důkazem je skuteč-
nost že: Jarda Najman je 3. nejlep-
ším obráncem a Péťa Veselý 3. nej-
lepší střelec s 39 brankami  a druhý
nejlepší útočník, za což získal míč
na házenou. To samé potkalo nej-
mladšího hráče turnaje, kterým byl
sedmiletý Lukáš Jandus. Děkuji ro-
dičům, kteří pomohli s dopravou, i
Našim Novinám, jež nám věnovaly
dárky pro soupeře. Petr HOLÝ

Mladší žáci řevnických házenkářů. Foto ARCHIV

Turnaj starých gard 
vyhráli domácí senioři
Řevnice - V sobotu 28. 6. ukončili
řevničtí házenkáři pololetí vydaře-
ným turnajem starých gard. Zúčast-
nila se družstva Ejpovic, Staré Huti
a dva celky Řevnických: Junioři nad
40 let a senioři nad 50 let. 
Turnaj byl zahájen zápasem Řevnice
senioři proti Staré Huti. Vyhráli
jsme 4:1, branky nastříleli Holý 4,
Zrostlík 2, Svoboda.
V utkání juniorů s Ejpovicemi si na-
ši mladíci si udržovali vedení a zví-
tězili 12:10. Branky dali Ledvina 7,
Tichý 4 a Hartmann 1. Mladíci po-
razili i Starou Huť, tentokrát 8:3.
Góly: Ledvina 4, Klimt 2 a Tichý 2.
Senioři pro změnu porazili Ejpo-
vice 8:4. Branky: Zrostlík 5, Holý 2
a Svoboda 1.
O vítězství v turnaji si to tedy rozda-
la řevnická družstva. Starci si udržo-
vali těsný náskok a nakonec se rado-
vali z vítězství 4:3 a tedy i z koneč-
ného prvního místa v turnaji. Třetí
skončily Ejpovice, které jasně pře-
hrály Starou Huť.
Nejlepšími hráči byli vyhlášeni v
brance Rudolf Zuska, obránce V.
Bernášek z Ejpovic a útočník Luděk
Zrostlík. Nejvíce branek (12) dal To-
máš Ledvina. Ceny předal starosta
města Miroslav Cvanciger. Turnaj
se vydařil, kdo se přišel podívat, ne-
litoval. Petr HOLÝ
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Ostrovan: Ani úspěch, ani propadák
JAK SI V PRÁVĚ SKONČENÉ MISTROVSKÉ SEZONĚ VEDLI FOTBALISTÉ ZADNÍ TŘEBANĚ

Zadní Třebaň -  Na konci první poloviny tabul-
ky berounského okresního přeboru, tedy na
sedmém místě, skončili v letošní sezoně fotba-
listé A-mužstva zadnotřebaňského Ostrovanu.
Úspěch či propadák? Ani jedno ani druhé.
Umístění (11 vítězství, 4 remízy a 11 porážek,
skóre 59:50)  odpovídá předváděné hře. Přestože
se přibližně v polovině jara začaly ozývat hlasy

varující před sestupem, brzy se ukázalo, že šlo o
obavy zbytečné. Samozřejmě, šance na vyšší po-
zice byly, ale to by musel být kádr stabilizovaný a
dostatečně široký. To je však jen mnohaleté zbož-
né přání. Výkony týmu hodně ovlivnily absence
největších opor a zároveň nejlepších střelců Ost-
rovanu Prušinovského a Bacílka. Prušinovský za-
tížil konto soupeřů jedenácti brankami, Bacílek se
trefil devětkrát. Následují Gőrőg (8), Hruška (5),
Moravec, Osoba a Šťastný F. (4) a Cieciura a
Pazdera (3).
Vzhledem k úzkému kádru dostali v několika

zápasech šanci i dorostenci a někteří z nich před-
vedli takové výkony, které by mohly být příslibem
do budoucna. 
Třebaňské B–mužstvo bohužel opouští III. třídu a
po letech padá do nejnižší soutěže. Předposlední
místo (5 vítězství, tři remízy a 18 porážek, skóre
37:69) na záchranu stačit nemohlo. Nebýt časté
výpomoci hráčů z áčka, patřila by OZT B s nej-
větší pravděpodobností dokonce poslední příčka.
Nejlepším střelcem byl Cieciura s devíti branka-
mi, Palička a Moravec se trefili čtyřikrát, třikrát
byl úspěšný Ondřej Šťastný.   Jiří PETŘÍŠ

Řevnice - Halové středočeské pře-
bory tenistů vyhrál letos v zimě -
Lukáš Jedlička ze Řevnic. Letní
středočeské přebory vyhrál nedáv-
no - Jan Hůrka z Řevnic.
Dva velké úspěchy mají za sebou te-
nisté z řevnického LTC. Zvláště
sedmnáctiletý Hůrka překvapil. „Ve
finále jsem to viděl na nakládačku,“
popisuje zápas proti Vojtěchu Krin-
waldovi z milovického klubu Milten.
Hůrka prohrával v prvním setu 1:5 a
stačil to stáhnout na 4:6. Druhý vy-
hrál těsně 7:6. „Pak jsme se tahali o
první dva gamy třetí sady. Já je vy-
hrál, a to soupeře zlomilo. Pak mi ře-
kl, že už nemohl. Skončilo to 6:0.“
Triumf řevnického rodáka. „V životě
jsem víc nedokázal,“ tvrdí student
obchodní akademie, který by rád dě-
lal sportovního manažera. Anebo se
živil tenisem. Zažívá s ním krásné
chvíle i mu přinesl jeden vážný pro-
blém. Těžké zranění. V deseti jel s
tátou autem na turnaj do Prahy. Hod-
ně pomalu, protože bylo náledí. Ale
ani to nepomohlo. U Kuchaře se vůz
smýkal 200 metrů po sněhu, nešlo s
ním nic dělat. Narazil do posledního
stromu před vesnicí. „Měl jsem na-
lomené tři obratle, nosil korzet a
utekla mi sezona,“ vypráví Honza.
Všechno dohnal. Tenis ho baví a jak
s nadsázkou říká, na řevnických kur-
tech se narodil. Byl na nich denně s
rodiči a v sedmi letech prožil velkou

slávu. Do Řevnic přijela otvírat teni-
sovou školu devítinásobná wimble-
donská šampionka Martina Navráti-
lová. Právě s malým Hůrkou si na
kurtech zapinkala. A nejen to. Věno-
vala mu raketu. „Byla to první velká
raketa, se kterou jsem hrál. Pořád ji
mám schovanou. Dával jsem si ba-
cha, abych ji nezlomil a neošoupal.“
Uplynulo 10 let a z Hůrky je řevnic-
ký talent se slibnou budoucností.
Kvůli tenisu nechal v Letech fotbalu,
který měl také rád. Jezdí trénovat do
Prahy ke Stanislavu Pařízkovi, býva-
lému kouči čínského daviscupového

týmu. „Já chci ale hodně poděkovat
Vlastě Kubátové ze Řevnic, protože
právě ona mě tenisově nejvíc po-
zvedla. A taky rodičům,“ říká Hůrka.
Dobře ví, co musí zlepšit. Třeba být
klidnější. „Když to na mě přijde, st-
rašně nadávám. Sprostě.“ Jeho im-
pulsivnost se ovšem do tenisu hodí.
Vybojuje zápasy, které se zdají pro-
hrané. Je soutěživý. „Jakmile se o
něco hraje, mám obrovskou motiva-
ci,“ vypráví. Jako v posledním setu
na středočeských přeborech. Šlo o
pohár a on nadělil soupeři kanára.

JAN ŠVÉD

Sedmnáctiletý řevnický šampion Jan
Hůrka. Foto Jan ŠVÉD
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Šampion, který začínal s raketou od Navrátilové
LETNÍ TENISOVÉ PŘEBORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE VYHRÁL ŘEVNIČAN JAN HŮRKA

Letovští fotbalisté odehráli
velmi dobrou sezonu
Lety - Fotbalový FK Lety má za sebou sezonu
2007/08. Výsledky většiny týmů byly velmi
dobré.
A i B-mužstvo dospělých, nováčkové ve svých
soutěžích, si musely zvykat na kvalitnější soupe-
ře a náročnější prostředí. A-tým se po úspěšném
jaru dostal do klidných vod a nebyl ohrožen se-
stupem z krajské 1. B třídy. O záchraně B-týmu
ve III. třídě se rozhodlo až  v posledním kole. Do-
rost skončil na velmi pěkném 2. místě ve finálové
části okresního přeboru a postoupil po dlouhé do-
bě do krajské 1. A třídy dorostu. Žáci se zachrá-
nili v okresním přeboru a lze předpokládat, že v
příští sezóně budou bojovat o vyšší příčky. Pří-
pravka vyhrála svoji skupinu okresního přeboru
bez ztráty bodu. Ve finále se utkala s vítězem
druhé skupiny a po dvou vítězstvích obhájila loň-
ský titul přeborníka okresu.
Dlouhodobým cílem klubu je postavit celky dos-
pělých na vlastních odchovancích. Během jara
naskočili do A-týmu tři dorostenci, kteří se doká-
zali prosadit: Martin Janouš, Ondřej Fojt a Vla-
dimír Zýka.
Podařilo se nám dokončit druhou travnatou plo-
chu. To sníží zatížení hlavního hřiště. Do září je
ještě třeba instalovat umělé osvětlení na hřišti za
hrází, aby bylo možné toto hřiště využívat na tré-
nování i na podzim a v zimě.
Ve dnech 5. - 7.  9. budeme slavit 75. výročí zalo-
žení FK Lety. Na oslavu jsou pozváni mimo jiné
i naši přátelé z německého klubu Rot-Weiss Ai-
lertchen. Jiří KÁRNÍK

VÍTĚZ TURNAJE? BAJA PIC! Tradiční turnaj v malé kopané se konal uplynulou sobotu na zadnotře-
banském Ostrově. Klání se zúčastnilo osm mužstev a z vítězství se nakonec radoval tým z Řevnic nesou-
cí název Baja pic. Ten si ve finále poradil s Kukuřicí, jejíž sestavu tvořili hráči Všeradic a Osova. V
penaltovém rozstřelu o třetí místo byla šťastnější Liteň, když porazila tým, který se jmenoval Huliči.
(Mák) Foto Jan PETŘÍŠ


