
Policisté »nachytali« stovky řidičů
ŘEVNIČAN PORUŠIL ZÁKAZ ŘÍZENÍ A NAVÍC MU BYL V DECHU ZJIŠTĚN ALKOHOL
Poberouní - Poslanci vymýšlejí, jak zmírnit sankce za
přestupky řidičů. Před pár dny odebrali městské poli-
cii právo měřit rychlost. Džungle na tuzemských silni-
cích je však stále větší. Potvrdila to i policejní akce, jež
se na středočeských silnicích konala 10. července.

Přesně 131 policistů kontrolovalo řidiče při dopravně-
bezpečnostní akci, která se odehrála na silnicích Stře-
dočeského kraje 10. 7. Při obávaném »zátahu« policisté
zkontrolovali 1 183 vozidla a zjistili 252 přestupků. Nej-
více řidiči překračovali povolenou rychlosti (82 případů),
nemálo bylo těch, kteří vyjeli s nezpůsobilým autem (47
případů). Našli se také ti, co nepoužívali bezpečnostní pá-
sy či neměli na placeném úseku silnice dálniční známku.
Ochránci pořádku však také odhalili dva řidiče pod vli-
vem alkoholu a zajistili dva pachatele trestné činnosti.
Hříšníky za volantem policisté odhalili také v dalších
dnech. Osobní auto Renault Express kontrolovala poli-
cejní hlídka 3. 7. ve 21.30 v Řevnicích u železničního
přejezdu na Lety. Při ověřování dokladů vyšlo najevo, že
třiapadesátiletý řidič z Řevnic má soudem zakázáno říze-
ní motorových vozidel. Navíc při orientační dechové
zkoušce se trubička zabarvila zeleně. Za jízdu pod vlivem
alkoholu přitom letos v březnu o řidičák přišel. Za maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí mu může být uložen trest
odnětí svobody do 6 měsíců nebo pokuta. Za řízení vozid-
la bez oprávnění může být odsouzen až k roku vězení. 
Řidiče Škody 105 kontrolovala policejní hlídka 12. čer-
vence v Černošicích. Policisté u řidiče provedli orientač-
ní dechovou zkoušku a naměřili 0,72 promile alkoholu v
dechu. Policisté osmašedesátiletému muži z Černošic
zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Případ bu-
de řešen pouze v přestupkovém řízení. Řidiči může být
uložena pokuta až 50 000 a zákaz řízení až na dva roky.
Škodu felicia, která podezřele kličkovala po silnici v Čer-
nošicích, zastavila Městská policie 13. července v 0.45.
Když přijela hlídka Policie ČR, naměřila třiadvacetileté-
mu řidiči hodnotu 0,92 promile alkoholu v dechu. 
(Dokončení na straně 7) Vilém ŠEDIVÝ

22. července 2008 - 15 (473) 6 Kč

Svinařský Čochtan: Na kole 
přes rybník i do rybníka

VE VODĚ I S KOLEM. Soutěž v přejíždění rybníka Žába
na kole a na trakaři se konala ve Svinařích. Vykoupali
se všichi závodníci. (Viz str. 2) Foto NN L. PALIČKOVÁ

POSTŘIŽINY TÁHNOU. Přes čtrnáct stovek diváků vidělo prvních pět představení původního muzikálu Postřižiny. Ny-
ní se soubor složený z ochotníků i profesionálů stěhuje z Dobřichovic do Svinař. (Viz str. 3) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Dva manželské páry
se porvaly na ulici
Karlštejn - Dva partnerské páry
se 8. července postaraly o úžasný
zážitek lidí v Karlštejně: Porvaly
se přímo na ulici. 
Dvojice, které se vzájemně znají, si
zjevně neudělaly nic dobrého - po
setkání kolem sedmé hodiny večer
venku se na ulici regulérně popraly.
Dámy i pánové si vjeli do vlasů dů-
kladně. Nakonec jeden z párů atako-
val kusem plastového nábytku vůz
»těch druhých«. Rvačku teď vyšet-
řuje policie. (šm)  

Na Ostrově budou slavit

Vánoce 26. července
Zadní Třebaň – Vánoční stromek se
rozzáří v restauraci na zadnotřebaň-
ském Ostrově v sobotu 26. července.
„Už třetí rok držíme Štědrý večer po-
dle ostrovního kalendáře. Tentokrát
to budou svátky po Thajsku, takže na
hosty našich Vánoc čeká thajské ve-
černí menu,“ řekl NN spolumajitel
Ostrova Martin Gabriel. Vánoční ná-
ladu podpoří i hudební duo Echoes,
které bude hrát koledy a klasické
»náladovky«. „Cukroví nepečeme,
ale atmosféru zimních svátků navodí-
me. Mimochodem, každý, kdo sem
bude chtít přijít, musí vzít s sebou ně-
jakou zimní proprietu. Sáňky, čepici,
rukavice…“ připomněl Gabriel s
tím, že oslava svátků začíná na Ost-
rově v 18.00. A Ježíšek? „Ten má holt
čas až v prosinci, takže dárky pro ka-
marády je třeba si zajistit samostat-
ně,“ usmál se spolumajitel zadnotře-
baňského rekreačního areálu.     (šm) 

Olbram Zoubek na Skalce

Dvanáct stran informací z našeho kraje
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Svinaře - Tradiční akce Svinařský
Čochtan, v níž se soutěží v přejíž-
dění místního rybníka Žába na ko-
le a na trakaři, se konala 12. čer-
vence ve Svinařích. Již pošesté ji
pořádal místní Sokol společně s
obecním úřadem. 

Na kole zvítězili Jan Kuklík z mužů,
Ladislava Pešková z žen a Matěj
Salavec z mladíků, s trakařem pak
byli nejrychlejší Vladimír Roztočil a
Michal Kozák.   
Vody bylo letos v Žábě méně než v
jiných letech, zato vodník nechyběl,
stejně jako výborné občerstvení a pi-
vo. O přejezd rybníka po dvaceticen-
timetrové lávce se pokusilo celkem
jedenadvacet odvážlivců na kole,
mezi nimi dokonce dvě ženy a čtyři
mladíci do patnácti let. Do celko-
vých výsledků se započítávaly ujeté
metry ze dvou soutěžních kol. Celou
lávku přejeli dva borci, ovšem pouze
v jednom kole, takže se kromě nich
všichni vykoupali dvakrát. 
To na trakaři se vedlo závodníkům
lépe. Šest dvojic přejelo po lávce su-
chou nohou, pouze jedna posádka
trakaře rovnováhu neudržela a spad-
la.  Lucie PALIČKOVÁ

Třebaňští hasiči 
shánějí sponzory
Hlásná Třebaň - Nebývalou aktivitu
začali vyvíjet hlásnotřebaňští dobro-
volní hasiči. Sbor před třemi roky vý-
razně omladil a dnes se pod jejich
záštitou konají i nejrůznější kultur-
ně-společenské akce. Počínaje čaro-
dějnicemi, přes Dětský den, po Lou-
čení s létem a máje. 
Sbor dobrovolných hasičů, který v
Hlásné Třebani funguje už od roku
1904, »rozjel« nově i webové strán-
ky, kde se o jejich činnosti lze dozvě-
dět nejvíc. Třeba to, že hledají další
kolegy a - sponzory! Finance potře-
bují především ke zvýšení akce-
schopnosti, tedy k obnově zásahové-
ho vybavení, na které nemá obec
dost peněz. Hasiči ovšem nestojí jen
s nataženou dlaní, ale snaží si vydě-
lat sami na nejrůznějších akcích,
které pořádají. K nim patří sběr že-
lezného šrotu, úklid obce, zajištění
Hasofestu aj. Z těchto peněz už za-
koupili benzinový agregát, osvětlo-
vací reflektory a svépomocí zrekon-
struovali Tatru 148.                       (šm)

Poberouní - Na podzim vyhlásí re-
dakční rada nezávislého pobe-
rounského občasníku již podesáté
vítěze Ceny Našich novin - Ceny
Arnošta Tučka. Půjde o člověka,
který se podle mínění rady a čte-
nářů NN nejvíce zasloužil v roce
2008 o rozvoj dění v regionech dol-
ního Poberouní a Podbrdska. 
Jednotlivé kandidáty navrhne re-
dakční rada NN, tzv. Akademie lau-
reátů, což jsou osobnosti oceněné
touto cenou v minulých letech, a v
neposlední řadě i vy - čtenáři Našich
novin. Další jména a podporu již
uvedeným kandidátům můžete posí-
lat na adresu redakce (Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň, Email: redak-
ce@nasenoviny. net). Ke jménu své-
ho favorita stručně připište, proč jej
navrhujete. Z autorů čtenářských ná-
vrhů vylosujeme jednoho, který zís-
ká od redakce dárkový balíček a pe-
něžitou prémii.
Ze všech došlých jmen pak vybere
redakční rada s Akademií oceněných
definitivní desítku kandidátů a z ní
vzejde laureát Ceny NN 2008.  Vítěz
s diplomem získá věcné ceny a deva-
tenáct stokorun - za každý rok exi-
stence Našich novin jednu.

Redakční rada NN na Cenu
Našich novin - Cenu Arnošta
Tučka za rok 2008 navrhuje:

1. Josef Barchánek, Černošice - za
podporu kulturního dění v Černo-
šicích i okolí
2. Pavel Blaženín, Černošice - za
invenční organizaci kulturního a
veřejného dění v  Černošicích
3. Stanislava Frýdlová, Zadní Tře-
baň - za obětavou pomoc při pořádá-

ní akcí Našich novin 
4. Vladimíra Hejmová, Řevnice -
za práci s postiženými dětmi ve sd-
ružení Náruč 
5. Petr Holý, Řevnice - za jeho práci
pro národní házenou
6. Miloš Chroust, Řevnice - za leti-
tou muzikantskou činnost, za pomoc
při pořádání kulturních akcí 
7. Ivan Janovský, Zadní Třebaň -
za spolupráci s NN a podporu dění v
kraji jejich prostřednictvím
8. Ivana Junková, Řevnice - za ve-
dení ZUŠ, během něhož se mnohé v
ZUŠ zlepšilo, za pořádání mnoha
akcí na půdě ZUŠ

9.  Václav Kliment, Leč - za organi-
zování kulturních akcí na Podbrdsku
i v Poberouní
10. Petr Kočí, Osov - za organizo-
vání hudebních akcí regionálních ka-
pel v Osově a okolí 
11. Vnislav Konvalinka, Hlásná
Třebaň - za podporu kultuního a
společenského dění v Hlásné
Třebani a okolí
12. Marcela a Ivan Látalovi, Čer-
nošice - za dlouholeté vedení dětské-
ho folklorního souboru Pramínek a
organizaci kulturního dění
13.  Jiří Nosek, Svinaře - za záchra-
nu zámku Svinaře, za pořádání kul-

turních a společenských akcí
14.  Pavla Petrová, Leč - za práci s
dětmi v souboru Notičky
15. Dagmar Renertová, Řevnice -
za podporu kulturních aktivit v po-
berounském i podbrdském kraji
16.  Vladimír Roztočil, Svinaře - za
povznesení podbrdského regionu, za
dobré vedení obce Svinaře
17. Alena a Petr Říhovi, Dobřicho-
vice - za celoživotní ochotničení
18. Lenka Snopková, Hlásná Tře-
baň - za obětavou práci s dětmi v
Sokole, za pomoc při pořádání akcí v
Hl. Třebani i ve škole v Z. Třebani
19. Bohumil Stibal, Všeradice - za
oživení kulturního dění ve Všeradi-
cích a okolí               Josef KOZÁK

Přes rybník jelo dvacet odvážlivců
ÚZKOU LÁVKU NAD VODOU SE CELOU PODAŘILO PŘEJET JEN DVĚMA ZÁVODNÍKŮM

Cena Našich novin 2008: dvě desítky kandidátů
KDO ZÍSKÁ OCENĚNÍ URČENÉ LIDEM NEZIŠTNĚ PRACUJÍCÍM PRO POBEROUNSKÝ ČI PODBRDSKÝ KRAJ?

NEDOJEL. Přejet úzkou lávku na kole není jednoduché. Většina závodníků
skončila i s kolem v rybníku Žába. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Turisté uklidili hřbitov
Zadní Třebaň -  Zadnotřebaňský hř-
bitov prokouknul. Konala se tu mi-
mořádná brigáda zdejšího Klubu
českých turistů, kteří mají nad mís-
tem posledního odpočinku patronát.
„Tráva tu díky počasí vyrostla do
neuvěřitelné výšky, takže bylo třeba
zasáhnout. Teď už je opět vše v po-
řádku a dá se tady pohodlně prochá-
zet,“ sdělil velitel turistů Robert
Neubauer. (šm)

Poustecká: Cenu NN
si zaslouží Rytířová
Zasílám hlas pro kandidáta na Ce-
nu Našich novin. Navrhuji paní Ry-
tířovou ze Zadní Třebaně. Je to žena
s velkým Ž - co si v životě hrozného
prožila, a i přes její vysoký věk je
usměvavá a stále pracovitá. Tím
bych jí i chtěla popřát hodně zdra-
víčka a ještě hodně let jako občanka
Zadní Třebaně. Myslím, že tuto obec
krásně reprezentuje.
Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

Margita Rytířová, která za války do-
brovolně narukovala do armády a
sloužila u pozemních složek brit-
ského královského letectva, je už
druhým kandidátem na letošní Cenu
Našich novin navrženým čtenáři.
Helena Pelikánová na ocenění navr-
huje Stanislavu Frýdlovou také ze
Zadní Třebaně. (NN)

OCHOTNÍCI. Mezi kandidáty na letošní Cenu Našich novin jsou také dobři-
chovičtí ochotníci Alena a Petr Říhovi. Foto ARCHIV
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Postřižiny pobavily stovky diváků
Z NÁDVOŘÍ DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU SE NYNÍ PŮVODNÍ MUZIKÁL PŘESOUVÁ DO SVINAŘ

Dobřichovice - První sérii předsta-
vení Postřižiny mají úspěšně za se-
bou ochotníci a profesionálové z
našeho kraje. Premiéra původního
muzikálu na motivy knihy Bohu-
mila Hrabala se konala v pátek 18.
července na zámku v Dobřichovi-
cích. Od zítřka do neděle budou
Postřižiny k vidění denně od 20
hodin na zámku ve Svinařích. 
Během uplynulého týdne, kdy byla
na pořadu kromě premiéry také ve-
řejná generálka, předpremiéra a další
dvě reprízy, se stovky diváků v zapl-
něném hledišti na nádvoří dobřicho-
vického zámku výborně bavily. A
není divu! 
Hlavní ženská postava, manželka sp-
rávce pivovaru Maryška, na jevišti
září. Její představitelka Pavla Švé-
dová z Řevnic si roli užívá a sklízí
obdiv nejen za vypitý půllitr piva a
odvážnou scénu při koupeli ve stude-
né vodě. Jejího nervózního manžela
hraje neméně skvěle Zadnotřebaňan
Jiří Petříš, a to i přesto, že měl vel-

kou trému, když se hrálo poprvé
před diváky. Ústřední dvojici per-
fektně doplňuje dobřichovický
ochotník Karel Král v roli ukřičené-
ho Pepina. Ten si s Maryškou během
představení zazpívá několik písni-
ček, a jednu dokonce na komíně. 
Rolí členů správní rady měšťanského
pivovaru se zhostili vedle ochotníků
také profesionálové. Noblesního do-
ktora Gruntoráda hraje známý mode-
rátor a herec Jan Rosák, žijící v
Mníšku pod Brdy. 
„S místními ochotníky hraju rád. Na
ochotnickém divadle je nejlepší to,
že je vše opravdové. Řízky, jitrnice,
pivo,“ pochvaloval si Rosák na i po
premiéře. A o pivo, samozřejmě po-
střižinské, jde v muzikálu především
- však se ho také během představení
vypije nejméně pět džbánů, zvlášť
při úvodní scéně v hostinci. 
Pivo ochutná (a navíc kritizuje) i ko-
minický mistr De Giorgi, ztvárněný
zpěvákem Pavlem Vítkem z Karlš-
tejna. Kromě herního projevu a zpě-

vu zaujme Vítek diváky hlavně svým
odvážným skokem z čtyřmetrového
pivovarského komína do hasičské
plachty. Trojici známých mužů dopl-
ňuje legendární herec Pavel Landov-
ský, který se nechal přemluvit k roli
prokuristy Vilímka na invalidním vo-
zíku a který si při představení sem
tam nějaké repliky přidává. 
O nic horší výkon než profesionálo-
vé podává ochotník Petr Říha z Dob-
řichovic neboli rázný statkář Souh-
rada. Další členy rady hrají pro změ-
nu politici. Roli pana Vilímka i pana
Koloničného se naučil senátor za
Berounsko Jiří Oberfalzer, a hraní i
zpěv mu jde opravdu výborně.
„Těšil jsem se, že si zahraji v tomto
úspěšném představení,“ řekl Ober-
falzer, jenž s ochotnickým divadlem
začínal již na základní škole. Kolo-
ničného si několikrát zahraje také
středočeský hejtman Petr Bendl. 
V Postřižinách se představuje i mno-
ho dalších postav, mezi nimi hostin-
ská Dorotka, správný řezník Myclík,

hubatá paní Koloničná, kadeřník Bo-
ďa, pivovarští dělníci, hosté v restau-
raci v podání starostů Dobřichovic,
Karlštejna, Svinař, Letů, Řevnic a
Hlásné Třebaně a jiných ochotníků,
Pavla Vítka chytají do plachty hasiči
z Osova, které přiváží statkářka Jana
Červená s koňmi, na jevišti se objeví
rovněž koza Líza, kráva a také starý
motocykl nebo kolo. 
Diváky čekají během představení
vděčné scény. Kromě již zmíněného
skoku do plachty nechybí koupel
Maryšky a hostinské v pivovarských
sudech, výprask paní správcové »na
holou«, Pepinovo vyprávění »kupte
si medvídka mývala« či lékařská
prohlídka, při níž doktor Gruntorád
usne na prsou paní správcové. 
Muzikál vznikl pod režijním vede-
ním Miloslava Frýdla, hudbu složil
Jan Martínek ze Zadní Třebaně. Kro-
mě Svinař jej soubor uvede ještě 22.
a 23. srpna přímo v nymburském pi-
vovaru, kde se děj Postřižin odehrá-
vá.  Lucie PALIČKOVÁ

TOTO JE RÁDIO. Závěrečná scéna, kdy dr. Gruntorád (Jan Rosák) přiváží do pivovaru bezdrátový přístroj - rádio. Foto NN L. PALIČKOVÁ

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

POSTŘIŽINY
Hrají a zpívají:

Jan ROSÁK, Petr JANČAŘÍK, Pavel VÍTEK, Pavel LAN-
DOVSKÝ, 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, koza...

Svinaře, zámek 23. - 27. 7. vždy od 20.00

Předprodej vstupenek na tel.: 257 720 847 AŽ DO DNA! Paní správcová Maryška (Pavla Švédová) pijící po dohledem
správní rady půllitr piva »na ex«. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Trubačům zazpívají Matuš i Bláha
NA HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ NÁVSI VYSTOUPÍ POZOUNÉŘI I ŠERMÍŘI, DORAZÍ CÍSAŘ KAREL IV. S CHOTÍ

Hlásná Třebaň – Na čtvrtých Slav-
nostech Trubačů, jež se na návsi v
Hlásné Třebani budou konat 2. 8.,
zazpívá někdejší hvězda operety
Karel Bláha i současná muzikálo-
vá superstar Bohuš Matuš.
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.
Historická část odpoledne vyvrcholí
příjezdem císaře Karla IV. v dopro-
vodu manželky Alžběty, arcibiskupa
Arnošta z Pardubic a karlštejnského
purkrabího. Císaři s rychtářem složí
hold místní Holky v rozpuku, tře-
baňský 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.
Vrcholem slavností bude vystoupení
zpěváků Bohuše Matuše a Karla Blá-
hy. Miloslav FRÝDL

Výstavu fotografií manželů Hany  a Jaroslava  Procházkových můžete do konce
července navštívit  v klášteře Na Skalce. Soubor snímků Skleněná fantazie
paní Hany  vás zve do světa křehké krásy, Podivní tvorové  Jizerských hor jsou
výsledkem úsilí pana Jaroslava, který pátral po tajemných bytostech obývající
jizerské paseky  a pláně. Text a foto Jarmila BALKOVÁ

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

KINO ŘEVNICE
23. 7. 20.30 PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
25. 7. 20.30 PÁSMO FILMŮ TOMÁ-
ŠE VORLA - zdarma
26. 7. 16.00 RATATOUILLE
26. 7. 20.30 BOBULE
30. 7. 20.30 SEX VE MĚSTĚ
1. 8. 20.30 PINK FLOYD: THE WALL
2. 8. 16.00 O STUDÁNCE S ŽIVOU
VODOU
2. 8. 20.30 KOPAČKY
6. 8. 20.30 INDIANA JONES A KRÁ-
LOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

KINO MÍR BEROUN
Do 18. srpna kino nahraje.

LETNÍ KINO BEROUN
22. 7. - 23. 7. 21.30 NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ
24. 7. 21.30 MEDVÍDEK
25. 7. 21.30 MOJE BORŮVKOVÉ

NOCI
26. 7. - 27. 7. 21.30 LET'S DANCE 2 :

STREET DANCE
28. 7. 21.30 KOPAČKY
29. 7. 21.30 POKÁNÍ
30. 7. - 31. 7. 21.30 HANCOCK
1. 8. 21.30 OKO
2. 8. 21.30 ONCE
3. 8. 21.30 CONTROL
4. 8. - 5. 8. 21.15 STALO SE
6. 8. 21.15 VENKOVSKÝ UČITEL
7. 8. - 8. 8. 21.15 V BRUGGÁCH

CLUB KINO ČERNOŠICE
22. 7. 20.00 KULIČKY
29. 7. 20.00 SMUTEK PANÍ
ŠNAJDROVÉ
5. 8. 20.00 U MĚ DOBRÝ

KINO RADOTÍN
Od 21. 7. do 4. 9. kino nehraje.

Řevničtí ochotníci si
zahrají v »Činoheráku«
Řevnice - Fantom Morrisvillu míří
do Činoherního klubu v Praze. Diva-
delní představení, které s řevnickými
ochotníky nastudoval Miloslav
Šmejkal, se bude hrát na zmíněné
pražské scéně. „Je to určitě pocta a
velká výzva,“ řekla principálka řev-
nických ochotníků Alice Čermáková.
Část ansámblu tak »skočí« na profi
prkna  v neděli 14. září. Protože ně-
kolik členů divadla tentýž den hraje
v lesním divadle Řevnice v crazy
komedii Sousedé od fontány, bude
toto představení začínat už od 15.00
hodin - nikoli od 18.00 hod, jak bylo
předem avizováno.  (šm)

Hudební festival Musica Viva zahájí fanfáry
Dobřichovice - Letní hudební festival Musica viva 2008 se bude odbý-
vat na několika místech poberounského kraje. Koncerty vážné hudby
si posluchači budou moci vychutnat v dobřichovickém zámku, v kar-
lickém kostele i na hradě Karlštejně.
Festival bude slavnostně zahájen fanfárami Hornového tria v sobotu 9. 8. od
18.00 na nádvoří zámku v Dobřichovicích. O hodinu později se bude v Kr-
bovém sále zámku odbývat vernisáž výstavy Vítězslava Štajnochra nazvaná
Svatá trojice. Program úvodního dne festivalu uzavře od 20.00 v zámecké
kapli svatého Judy a Tadeáše koncert Písně a sbory od středověku do sou-
časnosti v podání souboru Ludus musicus. V neděli 10. 8. bude ve Velkém
sále dobřichovického zámku od 16.00 provedena barokní opera Giovanni
Battisty Pergolesiho Livietta e Tracollo. Tečku za festivalem udělá 30. 10.
na hradě Karlštejně mše u příležitosti 630. výročí úmrtí Karla IV. (mif)

Tipy NN
* Koncert houslového tria Primo se
uskuteční 26. 7. od 18.00 v karlickém
kostele. Zazní skladby Bacha, Mo-
zarta, Beethovena aj. (mif)
* Pouťová zábava se koná 26. 7. ve
Svinařích. V místním hostinci hraje
od 20.00 skupina Ideál.                (mif)
* Taneční párty s DJ. Vóďou a DJ.
Bundou můžete navštívit 26. 7. od
20.00 v Clubu Kino Černošice.  (mif) 
* Výstava snímků fotografa Jana
Šroubka s názvem Homo Berounen-
sis je v berounském Geoparku Bar-
randien instalována do 27. 7.      (mif)
* Festival Flamenco 2008 se koná 2.
srpna odpoledne na nádvoří zámku
Mníšek pod Brdy. (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)
* Výstavu Miroslava Bartáka hostí
do 7. 9. řevnický Salon No1. (mif)
* Vojáci Berounska. Výstavu s tímto
názvem můžete v berounském Mu-
zeu Českého krasu navštívit do 24.
srpna. (mif)

V Nižboře budou slavit keltský svátek hojnosti 
Nižbor - Oslavy keltského svátku hojnosti Lughnasad aneb Druhé pan-
keltské hry pod otevřeným nebem se konají v sobotu 26. července v are-
álu nižborského zámku.
Slavnosti budou zahájeny ve 13.00 na nádvoří zámku. Každý návštěvník se
bude moci do her aktivně zapojit. Připraveny jsou netradiční disciplíny jako
Krmení bojovníka Obelixe, Řev na Germány, Stradorixův běh přes mrtvoly
či Rána (z nemilosti) Caesarovi. Všichni účastníci budou za svou snahu v
jednotlivých disciplínách odměněni. Děti, které rády zpívají, se budou moci
zapojit do soutěže Stradonice hledají SuperBarda. Milovníky keltské hudby
potěší skupiny Shannon a Kelská vinice, připraveny jsou ukázky a výuka do-
bových tanců. Chybět nebude ani archeologická dílna. (mif)



Autor nejlepšího vdolečku dostane řád!
DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ SE KONÁ 20. ZÁŘÍ

Z jednání zastupitelstva…
Všeradice - Dne 18. 7. se konalo veřejné zasedá-
ní zastupitelstva obce Všeradice. Jednání se zú-
častnilo sedmnáct občanů.
Zastupitelé seznámili občany s činností za uplynu-
lé pololetí roku 2008 a s hospodařením obce v
tomto období. Nejdůležitější body jednání:
- informace o přípravě výstavby vodovodu a kana-
lizace v obci
- schválení dodavatele a zahájení výstavby muzea
- informace o dotacích
- vyhlášení soutěže o nejhezčí zahrádku – informa-
ce k této soutěži přineseme v příštím čísle.  
Celé jednání se neslo v klidném a konstruktivním
duchu. V průběhu diskuse odpověděli členové zas-
tupitelstva občanům na jejich dotazy. (bos)

Všeradice - V sobotu 20. září pořádáme na zám-
ku ve Všeradicích druhý ročník velkolepé soutě-
že ve vaření profesionálních kuchařů z pětihvěz-
dičkových hotelů v České republice o putovní
pohár Magdalny Dobromily Rettigové. 
Jelikož je to velmi známá žena, která vydala a na-
psala první českou kuchařku a je rodačkou Všera-
dic, máme zájem o to,aby se soutěž stala tradicí. 
Soutěžit budou již zmínění profesionální kuchaři,
kteří budou mít za úkol připravit kompletní rybí

menu z různých druhů ryb (například pstruh, kapr,
sumec, lín atd.),které dodá Klatovské rybářství.
Soutěž se bude konat ve spolupráci se sommelié-
rem společností Vinium Velké Pavlovice a. s. a Čes-
kých Vinařských závodů a. s.Praha, který bude na
kuchaře dohlížet a zároveň ochotně poradí všem
návštěvníkům, jaké víno je na co vhodné a k čemu
je mají použít. 
Máme velký zájem na účasti všech,kteří rádi vaří,
proto jsme soutěž rozšířili o dovednost kuchařů(ek)

amatérů(ek), kteří se mohou zúčastnit zvláštní sou-
těže, kde se pochlubí svým kuchařským uměním.
Ten, kdo přinese nejlahodnější domácí vdoleček,
bude odměněn řádem ZLATÉHO VDOLEČKU M.
D. Rettigové. Sestavena bude odborná komise, kte-
rá vyhodnotí profesionální kuchaře, a ti poté vybe-
rou mistra vdolečkáře. 
Celou akci bude provázet produkce kapely TŘE-
HUSK, s vystoupením ještě další kapely, o které
nyní jednáme, jakož i o moderátorovi akce. Dopro-
vodným programem bude spousta zábavy pro děti,
nejrůznější stánky, z nich například lahodné víno z
produkce společností Vinia a. s. Velké Pavlovice a
Českých Vinařských závodů a. s. Praha. Nebude
chybět stánek pivovaru BERNARD, nabídka sýrů,
nejrůznějšího koření, bylinek a dochucovadel, sa-
mozřejmě různých potřeb pro kutily a spousta dal-
ších zajímavých umění.              Jana DOLANSKÁ

2/2008

Získali jsme dotaci na výsadbu aleje, o další peníze žádáme
Dnešní kurýr vám přináší čerstvé informace o tom, co nového ve Vše-
radově zemi.
Lepší zprávy na úvod. Obec získala dotaci na výsadbu druhé etapy ale-
je, práce na aleji začnou v měsíci září. 
V měsíci srpnu zahájíme výstavbu muzea v budově bývalé školy, tak
abychom dle harmonogramu řádně čerpali dotační prostředky. V sou-
častné době máme komplexně zpracovanou projektovou dokumentaci
na vodu i kanalizaci a probíhá stavební řízení. Zájemci mohou do do-
kumentace nahlédnout na Obecním úřadu. Součastně připravujeme
veškeré podklady k tomu, abychom v podzimní výzvě zažádali o dotač-
ní prostředky.   

V měsíci září provedeme rekonstrukci kolen u obecního úřadu - na tuto akci jsme získali
dotační prostředky z krajských fondů. V současnosti probíhají jednání o možnosti získání
dotačních prostředků na provedení komplexních úprav zeleně v celém katastru naší obce,
řádově se jedná o částku čtyři miliony korun. Pokud se nám podaří tyto prostředky získat,
chceme z naší obce vytvořit oázu zeleně, která bezpochyby na vesnici patří. 
Tou horší zprávou, se kterou vás chci seznámit, je to, že jsme v rámci středočeského kola
soutěže Vesnice roku 2008 nezískali žádné ocenění. Tak snad to vyjde příště!

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic 

ZÁJEM O KUCHAŘE. První ročník kuchařské soutěže o putovní pohár M. D. Rettigové se loni těšil velkému zájmu diváků. Foto ARCHIV
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Naše noviny vám nabízejí

POSTŘIŽINY
DVD se záznamem veřejné generální zkoušky původního muzikálu na nádvoří

dobřichovického zámku 16. 7. 2008. Hrají a zpívají Jan Rosák, Pavel Vítek,
Pavel Landovský, Pavla Švédová, Jiří Petříš, Karel Král, Petr Říha, Alena

Říhová, Bohuslava Eliášová a další. Délka 112 minut, cena 70 Kč.

TRIKO S LOGEM POSTŘIŽIN červené a černé, velikosti M, L, XL, XXL.
Cena 100 Kč.

POSTŘIŽINSKÉ PEXESO s fotografiemi z letošní inscenace muzikálu
Postřižiny i z představení uváděného v roce 2004. Cena 30 Kč.

OMALOVÁNKY s motivy z muzikálu Postřižiny. Cena 15 Kč.

POSTŘIŽINSKÝ LEŽÁK se speciální etiketou, uvařený pro letošní inscenaci
muzikálu Postřižiny. Cena 20 Kč.

***
Předměty si můžete objednat na tel.: 257 720 847, 724 135 824 

nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Českým krasem pojede zvláštní vlak
HISTORICKÝM MOTORÁČKEM SE MŮŽETE SVÉZT ZE TŘEBANĚ DO LOCHOVIC I DO LOMŮ MOŘINA

Poberouní - Nechte se pozvat na vyhlídkovou
jízdu historickým motorovým vlakem po Čes-
kém krasu. Zvláštní vlak, složený z motorové-
ho vozu řady M 262.0 a přívěsného vozu řady
Bix, vyjede na okružní jízdu v neděli 14. září.
Součástí trasy je projetí dlouhých vleček do vel-
kolomu Čertovy schody a do lomů Mořina, dále
se pojede po trati Zadní Třebaň - Lochovice, po
známé »hrbaté« přes Loděnice a dvakrát srdcem

Českého krasu přes Srbsko. Jízdní řád bude upřes-
něn začátkem srpna, program zahrnuje i procház-
ky za krajinnými zajímavostmi a volnou prohlíd-
ku města Berouna. Jízdenky se budou prodávat
nejen pro celou trasu, ale také mezi libovolnými
zastávkami na cestě. V motorovém voze bude v
provozu vlakový bufet. 
Jízda je pořádána s cílem nabídnout netradiční
svezení netradičním vlakem po netradiční trase s
možností projet si (nejen) obě zajímavé vlečky za
lidovou cenu. K předem zarezervovaným jízden-
kám jsou místenky zdarma. Více informací o jízdě
vlaku a tarifu, stejně jako přehled volných míst a
formulář pro rezervace, naleznete na webových
stránkách: http://trat171.ic.cz/vyletnivlak.html. 

Tomáš KRAUS

Olbram Zoubek na Skalce
Za událost výstavní sezóny na Skalce lze bez vá-
hání označit sobotní vernisáž soch Olbrama
Zoubka. Ačkoli sochař již v poslední době mnoho
výstav nepořádá, interiér kostelíka sv. Maří Mag-
dalény jej zaujal, a tak do něj nainstaloval své so-
chy v kompozici, vytvořené »na míru« tomuto
prostoru. Ženské postavy v magickém kruhu, os-
vícené kulatými okny vysoko nad zemí, jsou nád-
herným kontrastem k syrovému interiéru kostela,
jenž byl v padesátých letech minulého století  vi-
nou totalitního režimu nenávratně poničen. 
Výstavu je možno navštívit do konce srpna, o
sobotách a nedělích od 10 do 17.00, ve všední
dny kromě pondělí po dohodě se správcem areá-
lu Skalka. Text a foto Jarmila BALKOVÁ

MOTORÁKEM PO KRASU. Na okružní jízdu po
tratích Českého krasu vyrazí 14. září historický
motorový vlak. Foto ARCHIV

Mladík chtěl zavraždit matku,
život jí zachránili Řevničtí
Loučovice, Řevnice - Osmnáctiletý mladík z
Loučovic na Lipensku se pokusil zavraždit
svou pětapadesátiletou matku. Těžce zraněnou
ženu ošetřovali lékaři řevnické záchranky, kte-
rá má stanoviště také ve Frymburku. 
Nebýt rychlého zásahu záchranky, žena by útok
nepřežila. „Tam nešlo o minuty, ale o vteřiny.
Mladík bodl ženu do plic, takže scházelo možná
patnáct vteřin a žena by zemřela,“ řekl šéf
záchranky Bořek Bulíček. Pacientka byla odveze-
na na ARO do českobudějovické nemocnice a její
stav je nyní stabilizovaný. Podle kriminalistů byl
mladík opilý a s matkou se pohádal. Pak vzal
lovecký nůž a zezadu ji bodl do hrudníku. Hrozí
mu až deset let vězení.                                        (lup)
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Dva muži přepadli staříka, chtěli peníze
OSMASEDMDESÁTILETÝ DŮCHODCE PŘIŠEL O DVA TISÍCE KORUN, VÍC U SEBE NEMĚL

Lužce - Osmasedmdesátiletého muže, který
seděl ve svém domě v obci Lužce 17. července v
pravé poledne přepadli dva muži. Vyděšeného
muže připravili o pár stokorun.

„Pán vypověděl, že najednou se ve dveřích poko-
je objevili z ničeho nic dva velice slušně oblečení,
dobře vypadající muži a chtěli po něm peníze.
Když řekl, že žádné nemá, sdělili mu, aby se pře-
svědčil, jinak to bude horší,“ popsal pro NN prů-
běh loupežného přepadení Petr Procházka, šéf
karlštejnských ochránců zákona. 
Přepadený dal tedy dvěma lupičům peněženku s
dvěma tisíci korun. Darebáci se s tím spokojili a s
pohrůžkou, že starý muž nesmí volat policii, se
opět z domu vytratili. 

„Zřejmě přišli i odešli nikým nepozorováni zad-
ním traktem domu, který lemuje vetchý plot. Díky
tomu okradený neslyšel ani přijíždět, a poté odjíž-
dět žádné auto,“ zmínil policejní šéf s tím, že
vystupování obou zlodějů bylo velmi suverénní a
zjevně počítali s tím, že je někdo doma. 
„To je o další důvod víc, proč by lidé měli pečli-
věji zabezpečovat a zamykat svá obydlí,“ dodal
Petr Procházka. Po pachatelích, z nichž jeden se v
hlase spíše snažil o cizí přízvuk, policie pátrá.

Michaela ŠMERGLOVÁ

LESY ČISTÍ POTOK. Čištění Svinařského potoka
se odehrává v těchto dnech v Zadní Třebani. Sp-
rávce vodního toku - Lesy České republiky, oblast
povodí Berounky Plzeň zajistil vyčištění potoka
kompletně od mostu na Řevnice až po ústí do Bě-
lečského potoka. Regulační práce by měly trvat
přibližně tři týdny. Poškozené úseky v korytu bu-
dou posléze opraveny, mezi nimi i bazén ve Sle-
menech. „Část potoka od mostu po ústí mají čis-
tit v roce 2009, tento rok začnou vyřezávat křovi-
ny,“ sdělil zadnotřebaňský starosta Lubomír
Schneider. Text a foto Lucie PALIČKOVÁ

Matka z Berouna přivazovala
své děti za obojek k posteli
Beroun - Tři roky vězení hrozí ženě z Berouna,
která týrala své děti. Na případ upozornila 3.
7. sousedka, která náhodně viděla tříletého
hocha uvázaného na obojku u dětské postýlky. 
To potvrdila i následná domovní prohlídka, již
provedli v bytě policisté, kteří zde našli i šestile-
tou dívenku. Lékařská prohlídka obou sourozen-
ců ukázala, že měli na těle i mnoho podlitin.
Zkoumá se, zda šlo o běžné úrazy, nebo následek
nadměrných fyzických trestů. Matka byla o pár
dnů později obviněna z trestného činu týrání svě-
řené osoby.  Otec dětí figuruje v celé aféře jen ja-
ko svěděk, neboť zatím nebylo prokázáno, že by
se na týrání podílel. Oba sourozenci jsou dočasně
umístěni v dětském domově. (šm)

Z našeho kraje…
* Tradiční Skalecká pouť se v Mníšku pod Brdy
konala 19. července. Poutníci se za doprovodu
skupiny Ritornelo vydali procesím ke kostelíku na
Skalku. Na náměstí F. X. Svobody vystoupil Ivan
Mládek a Lenka Filipová.    (mif)
* Rozhledna na Studeném vrchu nad Malým
Chlumcem je o prázdninách zpřístupněna o víken-
dech v době od 9 do 17.00.           Martin NĚMEC
* Bagr spadl 14. 7. na muže v Líšnici. „Muž utr-
pěl smrtelná poranění a ani přivolaní záchranáři
mu již nemohli pomoci. Lékař konstatoval smrt,“
uvedla Tereza Janečková z Územního střediska
záchranné služby Středočeského kraje s tím, že na
místě zasahovali také hasiči. (mif)
* Silný déšť a vítr způsobily předminulý týden
havárii auta v Karlickém údolí. Řidič v dešti ne-
zvládl řízení a vjel s vozidlem do potoka. Zatímco
on vyvázl s pár oděrkami, jeho patnáctiletá spolu-
jezdkyně utrpěla zlomeninu nosu a ruky a drobné
tržné rány v obličeji. (lup)

Léto ještě není ani v polovině a
už středočeská záchranná služ-
ba registruje několik závažných
úrazů při koupání. Na co si u ry-
bníků či koupališť dávat pozor?
Při koupání byste měli dodržo-
vat základní pravidla, kterými
zásadně snížíte rizika s koupá-
ním spojená. 
V první řadě by lidé neměli cho-

dit do vody po požití alkoholu.
Alkohol snižuje odhad nebezpe-
čí a lidé pod jeho vlivem přece-
ňují schopnosti i síly. Zároveň
alkohol roztahuje cévy, což způ-
sobuje pokles tlaku. 
Rozhodně by lidé neměli skákat
do neznámé vody. Také by si mě-
li uvědomit, že tam, kam bezpeč-
ně skákali minulý rok, nemusí

být již vodní terén bezpečný -
vodní dno je nestálé. 
Lékaři doporučují, aby se lidé
při vstupu do studené přírodní
vody postupně ochladili a poté
teprve šli do vody. Náhlé pono-
ření do studené vody totiž může
způsobit zástavu srdce i zdravé-
mu člověku mechanismem tzv.
vagové smrti. 
Při delší době strávené pod vo-
dou může dojít k podchlazení a v
jeho důsledku k vyčerpání orga-
nismu. Obzvlášť opatrní při
koupání by měli být zejména
kardiaci, astmatici, epileptici,
lidé s vysokým krevním  tlakem a
všichni, kdo trpí nějakým chro-
nickým onemocněním. Malé děti  
by v každém případě měly být
pod dohledem dospělé osoby, i
při koupání v zahradních bazén-
cích.         Tereza JANEČKOVÁ,

záchranná služba 
Středočeského kraje

Hádku o odpadky ukončil úder do tváře
Srbsko - Odpadky byly příčinou hádky, která se strhla 16. čer-
vence mezi dvěma chataři v Srbsku. Původní slovní přestřelka
ovšem přešla až ve fyzické napadení.
Jeden ze sousedů oslovil druhého s tím, že mu vadí způsob, jakým
dotyčný nechal u chaty odpadky. Ten ale kontroval, že je má při-
pravené na odvoz do Prahy… Hovor se záhy vystupňoval ve slov-
ní potyčku, kde padala slova jako: krypl, kretén apod. Jistým pro-
blémem bylo, že muž obviněný z nepořádku měl v tu chvíli v sobě
pět piv. Ta mu asi dodala odvahy k tomu, aby svého kritika napadl.
Fyzický útok policii později popsal: „Neudržel jsem se a lehce jsem
ho po tváři polechtal konečky prstů.“ »Polechtání« od muže s 1,45
promile alkoholu v krvi řeší policie. (šm)   

V kempu na Ostrově
otevřou kulturní místnost
Zadní Třebaň – Nová zastřešená kulturní míst-
nost bude v srpnu uvedena do provozu v
rekreační zóně na zadnotřebaňském Ostrově. 
„Prostor, který je pro naše hosty nutností, akorát
dovybavujeme. Tady mohou rekreanti - hlavně v
případě horšího počasí - hrát karty, hry, číst si... ,“
sdělil Martin Gabriel, spolumajitel Ostrova. V
kempu letos celosezónně parkuje deset karavanů.
„Jezdí k nám lidé z celé České republiky a z cizi-
ny převážně Holanďané a Němci,“ dodal.       (šm)

Více motorkářů než cyklistů
ošetřují řevničtí záchranáři
Poberouní - K většímu množství havárií moto-
rek než je obvyklé vyjíždějí v těchto dnech řev-
ničtí záchranáři. 
„Poslední dobou je zraněných motorkářů dokonce
více než cyklistů,“ potvrdil šéf záchranky Bořek
Bulíček. Minulý pátek zasahovali u nehody mo-
torky poblíž Mořiny, při níž se lehce zranili žena
a muž. Podle Bulíčka ošetřují hodně motorkářů
také na Lipensku, kde má záchranka další stano-
viště. (lup)

Neskákejte do neznámé vody!
STŘEDOČEŠTÍ ZÁCHRANÁŘI VARUJÍ PŘED ÚRAZY PŘI KOUPÁNÍ

Dle paragrafu…
LOUPEŽ U DUBU. Do rekreační chaty v Zadní
Třebani – v oblasti zvané U dubu se mezi 13. a 16.
7. vloupal neznámý poberta. Vlezl do objektu
sklepem a posléze si odsud odvezl elektrickou
sekačku, rybářské pruty a náčiní, tiskárnu k PC a
další věci v hodnotě 6 500 Kč. (šm)
Z AUTA VZAL PILU. Do vozu Fiat Uno, který
byl zaparkován v rekreační zóně Hlásné Třebaně -
v části na plovárně, se v noci z 13. na 14. 7. nási-
lím dostal neznámý pachatel. Vymáčkl trojúhelní-
kové okénko auta, a pak už se dostal do kabiny,  z
níž odnesl například řetězovou pilu. Majitel auta
má škodu ve výši 12 800 korun. (šm)
VLOUPÁNÍ DO BUŇKY. Věci za 135 tisíc ko-
run si zloději odnesli v noci na 14. 7. ze staveniš-
tě rodinných domů v Letech. Pachatel v době me-
zi půlnocí a 6.30 vypáčil dveře stavební buňky v
ulici Karlštejnská a odcizil notebook, laserový
nivelační přístroj, zaměřovací teleskopickou tyč,
dvě elektrické příklepové vrtačky, bourací kladivo
a digitální měřič. (vš) 
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Svatá Anna je patronkou matek, manželství i porodu
Léto už se  pomalu, ale jistě propršelo do své dru-
hé nezvykle chladné  poloviny. O svátku svaté
Markéty začínaly v Čechách tradičně žně, které
bývaly téměř rodinným svátkem, vyvrcholení pra-
cí na polích prožívali všichni tradičně spolu. Vel-
ký význam se přičítal poslednímu snopu, kterému
se říkalo různě, např. bába, nevěsta, žebrák, Bar-
bora i jinak. Ten se všelijak zdobil, oblékal a na-
konec do kouta světnice stavěl. 
Kromě žní, je druhá polovina léta obdobím, kdy
podle starých pranostik začínáme  přecházet  do
chladnějších časů. Tato změna nastává svátkem
svaté Anny. Jedno z ryze českých ženských jmen
Anna je jménem pradávným, dá se říci, že pochá-
zí z úsvitu lidského věku. Jeho význam se vyklá-
dá jako »milostná, laskavá«. Svatá Anna byla by-

tostí z počátku křestanství a spolu se svatým Já-
chymem (jehož jméno se vykládá jako »příprava
na pána«), byli rodiči panny Marie, tedy prarodi-
čemi Ježíše Krista. Svatá Anna byla velice uctíva-
nou ve všech lidových vrstvách i bez oficiálního
požehnání církve. Stala se ochránkyní matek,
manželství, štastného porodu. Patronkou mlynářů,
truhlářů, tkalců, krejčích či čeledínů. Její ochra-
nou se zaštítila i taková města jako Florencie, Ins-
bruck, Neapol a dokonce celé země - Bretaň, či
Quebec. Zbožní křestané se k ní chodívali modlit
za déšť, proti bouřce, ale třeba i za nalezení ztra-
cených předmětů. Byla oblíbeným námětěm slav-
ných malířů, jedním z nejznámějších obrazů s té-
matem svaté Anny je od Leonarda da Vinciho v
pařížském Louvru. Tím, že obliba takových  jmen

jako je Anna stoupá, dostáváme podvědomou in-
formaci, že tento svět potřebuje stále více »laska-
vých či milostných« bytostí k nastolení rovnová-
hy, k vyvážení všech negativ, se kterými se stále
častěji setkáváme v každodenním životě. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Dětí je moc, míst ve školkách málo!
Rozhodla jsem se vám napsat jako čtenářka NN a
trochu aktivní obyvatelka nejen Letů, ale okol-
nostmi vztahujícími se k úřadům a institucím jako
jsou školy a školky, lékaři aj., také Dobřichovic a
Řevnic. 
Poté, co místní obecní a městské úřady před lety
schválily změnu územních plánů, kterými se mno-
há pole změnila na obytné oblasti, jistě si neuvě-
domily (mohu tak posuzovati z dnešního pohledu),
jakou zodpovědnost ve smyslu rozšíření nezbytné
infrastruktury nejen technické, ale i vzdělávací,
dopravní i medicínské na sebe tímto rozhodnutím
do budoucna vzaly. V oblasti Dolní Berounky byly
vytvořeny podmínky pro velkou imigraci obyvatel, 
podle množství dětí hlásících se do škol a školek
tvoří tuto skupinu vysoké procento mladých rodin
s dětmi. Baby boom se v naší oblasti začíná pro-
jevovat nejen v návalu v okolních porodnicích,
kde se maminky musí registrovat pomalu už ode
dne početí dítěte. Jiné děti, jsoucí na světě už tro-
chu déle, pomalu odrůstají a měly by nastoupit do
školek. Ale kam? 
Na konci dubna se zřejmě jako poslední konal
zápis do letovské mateřské školy, která je nově
otevřená s kapacitou 50 dětí. Zde se jasně ukáza-
lo, že poptávka po umístění do MŠ značně převy-
šuje nabídku, tedy kapacitu nejen zdejší školky,
ale i okolních mateřských škol. K zápisu přišlo
přes šedesát dětí, z nichž mohlo být přijato jen
jedenáct. Pouze tolik míst se uvolnilo odchodem
budoucích prvňáčků. 
Po první informativní schůzce v ZŠ v Dobřichovi-
cích se rodiče budoucích prvňáků dozvěděli, že
mohou být rádi, že se dítě může vzdělávat v tamní
škole, ale bohužel nebudou moci být uspokojeni
všichni zájemci o místo ve školní družině. Jaký
myslíte, že je k tomu důvod? Ano. Opět kapacita a
také finanční důvody. Jak prohlásila logicky zás-
tupkyně ředitele ZŠ Pavlína Seidlerová: „Školní
družina je hrazena z peněz města Dobřichovice,
proto přednost pro využití jejích služeb mají dob-

řichovické děti. Ale bude se též přihlížet ke věku
dítěte, přednost budou mít nejmladší děti,“ doda-
la po dotazu, jak má takový prvňáček dojít po vyu-
čování z Dobřichovic domů do Letů nebo na Ro-
vinu, když kolem silnice chybí chodníky a oba ro-
diče pracují. 
Před měsícem, když trasou Praha - Karlštejn pro-
jížděl Karel IV. s bratrem Jindřichem alias hejt-
manem Petrem Bendlem, byl Karel velmi potěšen,

„že lidé krajiny zdejší se rádi rozmnožují a mnoho
dětí tu jest.“ Chtěla bych proto touto cestou ape-
lovat na císaře jako jedna z oddaných poddaných
jeho, aby shlédl přívětivě na nás a dosti ze svého
měšce přihodil do rozpočtů obecních na vybudo-
vání soustavy vzdělávací. Aby ta takové kapacity
byla, že my rodičové odpovědní, děti své ke vzdě-
lání v místních školách  posílati mohli!                  

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Čištění potoka konečně začalo
Konečně začalo čištění Svinařského potoka. Roz-
sah je od mostu na Řevnice až po Stříbrný (Běleč-
ský) potok. Dle informací, které jsem obdržel, bu-
dou čistit nejdříve jednu  půlku, materiál odvezou
a následně druhou půlku. Pak bude provedena
prohlídka regulace a poškozená místa se opraví.
Na podzim by měl být zbaven porostu úsek od
mostu na Řevnice až po ústí do Berounky a příští
rok jej prý vyčistí.
Poněkolikáté připomínám, že do kontejnerů na
komunální odpad patří jen drobný odpad z do-
mácností – nikoliv zbytky jídel a velké věci. Velko-
objemový odpad bude zorganizován koncem září
– začátkem října, do té doby si jej nechte doma. I
lino, byť je složené nebo srolované, zabere v kon-
tejneru příliš místa, a pak jsou  odpadky ukládá-
ny kolem nádoby. Mějte ohled na ostatní, kteří
poblíž kontejnerů bydlí. Tím, že přeneseme odpad
a položíme jej u kontejneru – uklidíme u sebe, ale
uděláme nepořádek jinde. Je rekreační sezona,
pohybuje se zde mnoho psů, které obsah tašek vel-
mi zajímá. Posádka vozu mne informovala, že v
ulici V Třebcouni ani ve dvou lidech s kontejnerem
nehnuli, protože jsou v něm drny a kamení. Zůstal
tedy nevysypán. Hlavně, že má onen »dobrák« uk-
lizenou zahrádku. Děkuji za pochopení.
Minulý týden se konalo na MěÚ Beroun jednání s
vytipovanými obcemi, které by se měly stát členy
svazku obcí k vybudování cyklistické stezky »Po
stopách českých králů«. Celou agendu bude zajiš-
ťovat město včetně projektu, žádostí o dotaci atd.
Tím se nabízí možnost realizovat cyklostezky, i
když pro většinu obcí to není prioritní záležitostí.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Autoři otištěných letních snímků získají odměnu od redakce

TŘEŠNĚ A DĚTI. Fotografie nazvané Léto v Třebani a Řecko: Na trajektu nám doputovaly od Zdeny
Jindrové z Hlásné Třebaně. Své »letní« snímky na adresu redakce (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Tře-
baň, frydl@dobnet.cz) můžete posílat i vy - autor každé uveřejněné fotografie získá odměnu. Z.
Jindrová si v redakci může vyzvednout CD Noc na Karlštejně. (mif)
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PRÁZDNINOVÉ SLEVY KOL

Malování, lakování, 
montáž silikonového těsnění

Václav  Ř E H Á K
Zadní Třebaň

Tel.: 604 488 625

Přijmeme pro prodejnu instalatérských potřeb v Řevnicích 

prodavače-ku
na stálý pracovní poměr. Základní znalost sortimentu

vítána, nástup možný ihned.

Info na tel.: 777 266 238 

výroba a tisk
dopisních

obálek
www.frances.cz

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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Jízdu smrti jsme přežili ve zdraví
CESTOVATELSKÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU - 17)

Rok a čtvrt strávila putováním po zemích La-
tinské Ameriky Daniela Rohlíčková z Řevnic.
Její reportáže z cest postupně otiskujeme. Mi-
nule jsme spolu s ní procestovali Peru.        (NN)
Opouštíme Peru, na hranicích jsou na nás víc než
laskaví a my s chutí po pár hodinách jízdy vystu-
pujeme z autobusu, kupujeme lístky v prvním bo-
livijském městečku Copacabana a necháváme se
loďkou dopravit na Isla del Sol, kde se podle le-

gendy zrodil první Inka Monca Capac. Celý ost-
rov je v nadmořské výšce 4000 metrů, takže mají
naši čeští přátelé, Josef (Martinův bratr) a Jarda,
plné plíce práce... Ubytování seženeme u moc pří-
jemné rodiny, s výhledem na jezero a horské hřbe-
ty v dáli. Navštěvujeme Chrám slunce, Labyrint a
vracíme se podél krásných jezerních pláží zpět,
abychom opustili toto klidné místo a vydali se
směr LaPaz. 
Je tu hluk, auta, smog, ale jelikož máme velké plá-
ny uskutečnit na kole Jízdu smrti, Camino de los
muertos, nejnebezpečnější silnicí na světě,  která
vede ze 4700 do asi 2000 m. n. m., zůstáváme pár
dní a hledáme. Agentury nabízející toto dobro-
družství nejsou levné, ale vyplatí se hledat, jelikož
bezpečnost a dobré vybavení je na prvním místě.
Pronajímáme tedy 4 kola a společně s dalšími tu-
risty se vydáváme na čtyřapůlhodinovou, vícemé-
ně klesající, jízdu do Coroica. Máme štěstí, jeli-
kož je právě otevřena nová silniční cesta a tak pot-
káváme minimum aut, což je v tak náročném teré-
nu plném děr milým zjištěním. Projíždíme vodo-
pády, které se pro začínající období dešťů malinko
rozvodňují a dáváme veliký pozor, abychom ne-
sjeli z kraje a nepropadli se do několikasetmetro-
vých srázů. Představa, že se proti nám vyřítí auto,
je děsivá...a proto pro naši bezpečnost musíme zů-
stat a pokračovat v jízdě po levé straně vozovky,

aby se dalo případné srážce vyhnout. Máme štěs-
tí, narozdíl od jiných skupin, že se nikomu během
jízdy nic nestane. Odměnou za bezproblémovou,
zato adrenalinovou zkušenost, je nám pobyt v pří-
jemném hotelu na kraji Amazonie a několikaden-
ní odpočinek, než se vrátíme opět do hlavního
města. Daniele ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

Fejeton: Na kolo i s přítelem!
Znám řadu dopravovadel - kterými se dá dosáh-
nout žádaného cíle, objektu, v němž se obvykle za
úplatu zušlechťujeme - od nejpomalejšího (chůze)
přes střední (bicykl, kůň) až po rychlostně zdatné
(tramvaj, vlak, motocykl, automobil).
Mnoho sportovně založených jedinců, jimž běžné
dopravní prostředky připadají nudné, nejen za
obživou putují na skateboardu, kolečkových brus-
lích, koloběžce. K menšině bych přiřadil běžce vy-
trvalce, k úplným raritám chůdaře. K těmto sve-
rázníkům vzhlížím uznale: nemohou jako ostatní
cestovat pohromadě s ženami. Zatímco maratonec
kličkuje mezi kalužemi, my na pasažérce můžeme
obdivovat rafinovaný model letních šatů...
Sedí-li vedle mne sympatická dívka, putování do
práce vůbec nemusím nazývat trnitým. Naopak se
mi zdají směšní cyklisté, které míjíme. Kolik olova
vdechnou jejich vycepované plíce! Mám chuť jim
navrhnout, aby na konci silnice se rovnou odevz-
dali do sběrny druhotných surovin. Jestliže já se
za jízdy partnerky mohu dotýkat, mluvit s ní, velo-
cipedista může pohladit jedině studené trubky za-
hnutých řídítek. Pedálníkům není co závidět!
Avšak vím o výjimce, která mé výhrady popírá.
Jedná se o dvousedadlový stroj, na němž si to svi-
štívá ráno večer manželská (milenecká) dvojice.
Občas odvážlivce sleduji z autobusu, jak zdvoje-
nou silou tlačí do nožních pák kola pro milující se.
Během tuplované námahy si vyprávějí a erotika
ihned vystupuje do popředí v okamžiku, zaujme-li
plavodlouhovláska místo vpředu a každý záběr
bývá provázen dráždivým vrtěním zadečku. Lehce
se pak přihodí, že chlap na tandemu se přestane
plně věnovat řízení...
I tento styl přemísťování strádá možnou slabinou:
dojet značí souhru čtyř nohou. Co když se cukru-
jící pár v průběhu dne rozhádá, tedy rozcukruje?
Nezmění se milostné kolové siamské dvojče z bi-
cyklového mustanga na nefunkční monstrum?
Z tohoto pohledu by se jako praktičtější jevilo vy-
jíždět na trojkole i s rodinným  přítelem, který by
zde fungoval v nové roli - coby rezervní spolušla-
patel... Kamil KOVÁŘ, Klimkovice

Ve dnech 8. - 10. srpna 2008 pořádá
Základní kynologická organizace
Lety již 3. ročník mezinárodního ky-
nologického závodu. Nad závodem
převzal záštitu starosta obce Lety Jiří
Hudeček. 
Na fotbalovém hřišti v Letech bude
od pátku do neděle živo. V pátek 8.
srpna odpoledne se odehraje neofici-
ální část závodu, což obnáší veteri-
nární přejímku psů, oficiální trénink,
výběr figurantů, předvedení zkušeb-
ního psa a vylosování startovních čí-
sel pro závodníky.
V sobotu v 7.45 bude závod oficiál-
ně zahájen slavnostním nástupem.
Od osmi hodin se pak rozeběhnou na
plné obrátky soutěže. Na hřišti bu-
dou předváděny dvě disciplíny - po-
slušnost a obrana, zároveň budou od-
jíždět závodníci na pachové práce na
travnaté terény v okolí. V sobotu, po
ukončení soutěží, se bude konat spo-
lečenský večer s rautem. Program
bude pokračovat v neděli a závodit
se bude až do odpoledních hodin. Po

ukončení soutěží je připraven pro
diváky program s ukázkami použití
psů v praxi při policejní práci. Pak
bude následovat oficiální ukončení
závodu a předávání cen pro nejlepší

závodníky. Celou dobu závodu bude
zajištěno občerstvení, návštěvníci si
budou moci prohlédnout zajímavé
zboží včetně kynologických pomů-
cek.        Alena VANŽUROVÁ, Lety
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V Letech budou závodit kynologové

Turnaje v plážovém volejbalu
se může zúčastnit každý
Druhý otevřený turnaj v plážovém volleyballu se
koná v sobotu 26. července na nově otevřené Rip-
Curl pláži v Černošicích. Rip Curl beach cup
open je určen všem příznivcům aktivního odpo-
činku bez omezení věku. Podle iniciátora a orga-
nizátora turnaje Václava Davida je turnaj otevřen
jak pro amatéry a nadšence, tak pro profesionální
hráče. Startovné pro smíšené páry je 300 Kč.
Organizátoři připravili pro vítěze peněžní cenu ve
výši 5000 Kč a řadu cen věcných. 
RipCurl pláž v Černošicích–Mokropsech získala
letos na jaře zcela novou podobu. Rozšířena byla
nabídka sportovních a volnočasových aktivit -
beachvolejbal a petangue, úprav a nového desig-
nu se dočkaly i skatepark a bikepark. Příjemné
zázemí vytváří pravý plážový bar s pestrou nabíd-
kou osvěžení.         Pavel BLAŽENÍN, Černošice

V řevnické sokolovně
se cvičí i o prázdninách
Řevnice - Prázdniny a letní volno
jsou v plném proudu, ale to se netý-
ká cvičení bodystylingu, které se ko-
ná každý čtvrtek pod hlavičkou řev-
nického Sokola ve zdejší sokolovně. 
„Prázdniny? Ne, ne! Hodiny pro
všechny, co chtějí sportovat, přitom
se bavit a formovat i zpevňovat po-
stavu, jedou dál. Tréninky pokraču-
jí,“ řekla cvičitelka Michaela Šmer-
glová. Hodiny, které vede, jsou kom-
binací aerobiku a posilování celého
těla, a tradičně se i letos konají o
prázdninách. „Nebudu dělat výjim-
ky, proč? Endorfíny se musejí vylu-
čovat i v létě, a holky chtějí být šik i
o prázdninách. Respektive, právě v
té době, kdy se odhazuje řada nepo-
třebných svršků by měly mít skvělé
tělo,“ míní cvičitelka, která vítá na
hodinách i dočasné rekreanty. „Jas-
ně, že otevřenou bránu a náruč mají
i pánové,“ dodala se smíchem, a do-
větkem, že hezký zadek je plus jak
pro ženu, tak pro muže.                 (kh)

Bolívie nabízí nádherné přírodní scénérie. Foto Daniela ROHLÍČKOVÁ



Strana 12, SPORT, REKLAMA Naše noviny 15/08

Přípravkám podruhé kralovaly Lety
LETOVŠTÍ KLUCI OPAKOVANĚ TRIUMFOVALI V OKRESNÍM PŘEBORU, NA »KRAJI« SKONČILI ČTVRTÍ
Letovské družstvo malých fotbalistů vyhrálo po-
druhé za sebou titul přeborník okresu. Dvě sezony
po sobě se nenašel soupeř, který by nám dokázal
sebrat jeden bod. I skóre je obdivuhodné - v sezo-
na 2006-07 109:7, v sezoně 2007-08 183:4.
Po získání titulu přeborník okresu naše přípravka
bojovala o krajský titul. Za účasti dvanácti druž-
stev se letos hrálo ve Vlašimi. Kluci se předvedli
a nádherným výkonem bezpečně vyhráli základní
skupinu se skóre 9:2. Předvedenou hrou překvapi-

li nejen soupeře, ale i trenéry a rodiče. Ovšem fi-
nálové zápasy už byly nad naše síly. I tak je 4.
místo na tak významném turnaji obrovský úspěch.
Kdo náš oddíl ve Vlašimi reprezentoval? Brankáři
Míša Janich a Ondra Pechar. Nejlepším střelcem
byl Jakub Janouš, motorem družstva kapitán Da-
niel Poslední. Dále nastupovali Martin Sláma,
Dominik Kischer, Jan Maršál, Zdeněk Seidler, Ja-
kub Dvořák, Tomáš Vlček, Kája Kubata a Pavel
Sivák. Trenéry týmu jsou Oldřich Limport, Jarda

Holý, vedoucím p. Tytlbach. Nesmím zapomenout
ani na rodiče, kteří nejen svoje děti přepravují na
zápasy. Všem děkujeme za obrovský zájem o děti
i o sport.
Konečné pořadí turnaje o titul krajského pře-
borníka ve Vlašimi:
1) Český Lev Beroun
2) SK Kladno
3) Zeleneč
4) FK Lety Jaroslav HOLÝ, Řevnice

Autoškola Řevnice pořádá akci:

ŘIDIČÁK O PRÁZDNINÁCH!

LETNÍ SLEVA
CENA rychlokursu »B« 10 999 Kč

Autoškola Řevnice naučí vás nejvíce!
Pražská 1029, Řevnice (vedle servisu KIA)

Kontakt: J. Semerád 603 545 666  
autoskola.hrou@seznam.cz

NEJMENŠÍ FOTBALISTÉ. Malí fotbalisté z letovské přípravky. Foto ARCHIV

Nohejbalový memoriál vyhrál
osovský celek Moribundus
Osovec – V sobotu 12. července na osoveckém
koupališti poměřily síly nohejbalová družstva.
Konal se tu druhý ročník Nohejbalového memori-
álu Jaroslava Řehoře. Deset mužských družstev a
dvě ženská sehrála sportovní utkání na počest ka-
maráda, který před dvěma lety 16. července tra-
gicky zahynul při dopravní nehodě v Osově. 
Souboje v nohejbale byly zahájeny v osm hodin
ráno a o vítězi se rozhodlo až několik minut po 19.
hodině. „Počasí nám přálo, bylo sice zataženo,
ale pár kapek, které při memoriálu spadly, utkání
nepřerušilo. Putovní pohár pro vítěze získalo
osovské družstvo Moribundus Lukáše Vaňaty,
Jaroslava Tlapáka a Pavla Nájemníka,“ uvedla
jedna z pořadatelek Laura Plicková. Druhé místo
získal tým Legendy s Robertem Plickou,
Jaroslavem Kubrychtem a Markem Valkounem.
Na třetím příčce se umístily Papriky s hráči
Karlem Ciprianem, Václavem Vondráčkem a Ivou
Valentinovou. 
„Letošní memoriál navštívily desítky diváků. Do
Osovce dorazila družstva z Vižiny, Neumětel, Bez-
dědic, Nových Dvorů a Malého Chlumce,“ doda-
la Laura Plicková. (rak)


