
Trest za dvě vraždy: 12,5 roku
ČTYŘI ROKY STARÝ PŘÍPAD BYL V TĚCHTO DNECH DEFINITIVNĚ UZAVŘEN

8. 8. 2008 se bude oddávat do 8.00
Karlštejn – Až do osmi večer se bude na Karlštejně oddá-
vat 8. 8. 2008. Oddávající dokonce museli žádat posilu,
jaký byl o toto magické datum zájem. Někteří si veselku
objednali už před rokem. „Máme 15 svateb. Jedenáct na
hradě, další u křížku či v hotelu Mlýn,“ řekla karlštejnská
matrikářka Eva Cubrová. (Dokončení na straně 7)

Všenory - Za dvojnásobnou vraždu, kterou spáchala
Jitka Plavcová ve Všenorech v září 2004, si vražedkyně
odpyká 12,5 roku vězení. V těchto dnech to s konečnou
platností potvrdil Nejvyšší soud. 
Plavcová ve Všenorech uškrtila šňůrou od lampičky soky-
ni v lásce. Podíl na vraždě společného milence obou žen se
nepodařilo Plavcové dokázat, jméno jeho vraha zůstává ne-
známé. Plavcová v dovolání tvrdila, že obě vraždy má na
svědomí neznámý muž, jehož přítomnost na místě činu prý

dokládají stopy DNA. Plavcová podle obžaloby zavraždila
sokyni Evu Součkovou v září 2004. Popírá to, k činu se
přiznala pouze jednou. Tehdy uvedla, že ji uškrtila v afek-
tu, když Součková ze žárlivosti ubila kladivem Jiřího Na-
vrátila - svého druha a milence Plavcové. Obžaloba věřila,
že Plavcová zabila jak ženu, tak Navrátila. Motivem prý
bylo to, že se muž rozhodl dále žít se Součkovou. Plavcová
prý nejprve zabila Navrátila. Pak si počkala v jeho domku
ve Všenorech na Součkovou. Když se žena chystala kou-
pat, uškrtila ji kabelem. O dva dny později pak údajně ja-
koby náhodou těla našla v jejich domě a vše nahlásila poli-
cii. Pavla ŠVÉDOVÁ

5. srpna 2008 - 16 (474) 6 Kč

Fontána v Lesním divadle

Autorská hra Michaely Šmerglové (na snímku) Sousedé
od fontány měla první srpnový den premiéru v řevnickém
Lesním divadle.  Foto NN M. FRÝDL

Mladík při nahazování třpytky
málem přišel o levé oko
Zadní Třebaň - Kuriózní úraz si přivodil dvacetile-
tý muž na Ostrově v Zadní Třebani. Minulý pátek
přišel při rybaření málem o oko. 
Mladík nahazoval tak »šikovně«, že si zasekl třpytku
na ryby těsně vedle levého oka. „Měl štěstí, stačil kou-
sek a dopadlo by to špatně,“ uvedl šéf řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. 
Přivolaný lékař uštípl konec třpytky kleštěmi a sanitka
pak mladíka odvezla na chirurgii do Berouna, kde mu
zbylý kus odborně odstranili. (lup) 

Fotbalistům končí prázdniny,
začíná mistrovský podzim
Poberouní - Letní přestávka je za námi a na
dveře klepe další ročník fotbalových soutěží. Ja-
ko první do nich v sobotu 9. 8. na hřišti Úval
zasáhne nováček krajského přeboru - Řevnice. 
Řevnické mužstvo jde do vyšší soutěže s velkými
ambicemi. Důkazem je výrazné posílení kádru - do
týmu přišlo sedm nových tváří. V přípravě se Řev-
nicím dařilo, pouze jednou prohrálo s druholigo-
vou Duklou Praha. 
Na novou sezonu zbrojí i fotbalisté zadnotřebaň-
ského Ostrovanu, kteří hrají berounský okresní
přebor.  V Neumětelích je 16. 8. poprvé k mistrov-
skému utkání povede nový trenér - teprve šesta-
dvacetiletý Jiří Soukup. (Viz strana 11) (lup, Mák)

O VÍTĚZSTVÍ HOLEK ROZHODL I
BOHUŠ MATUŠ A KAREL BLÁHA.
Do operního hávu oděla legendární
píseň Ivana Mládka Hlásná Třebáň
je krásná parta nadšených dam říka-
jící si Holky v rozpuku (na snímku). A
na čtvrtém ročníku Slavností truba-
čů, které se uplynulou sobotu konaly
v Hlásné Třebaně, si tím získaly ne-
jen porotu, ale i publikum. 
Do soutěže ve zpěvu Mládkovy písně
se přihlásilo sedm účinkujících. Po-
rota, ve které zasedl i muzikálový
zpěvák Bohuš Matuš (na malém
snímku vlevo) či operetní pěvec Ka-
rel Bláha (vpravo), měla těžkou prá-
ci. Ovšem na vítězi se shodla jedno-
myslně. Nejvíce ji zaujalo vystoupení
Holek v rozpuku laděné do barokního
hávu. Na scénu nastoupily v černých
róbách a s parukami. Nechyběl ani
bláznivý dirigent v podání Ivana Ne-
slera. Velký aplaus sklidili i místní
myslivci, teprve šestiletá sólistka či
skupina Ilka. (Dokončení na str. 2) (pš)

Foto NN M. FRÝDL

Lety hostí mezinárodní kynologické závody
Lety - Třetí ročník mezinárodního kynologického závodu se 8. - 10. srpna koná na fotbalo-
vém hřišti v Letech.
Akce bude oficiálně zahájena slavnostním nástupem v sobotu 9. 8. v 7.45. Od osmi hodin se roze-
běhnou samotné soutěže. Na hřišti budou předváděny dvě disciplíny - poslušnost a obrana, pa-
chové práce závodníci absolvují na travnatých terénech v okolí. Po ukončení soutěží se bude ko-
nat společenský večer s rautem. V neděli se bude závodit 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 vyhlášení vítězů. Alena VANŽUROVÁ
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Soutěžící doprovázela country sku-
pina Balzám. Po nich zazpíval píseň
z Noci na Karlštejně Bohuš Matuš a
přidal i Slavíky z Madridu. Skupinu
Třehusk, která představila písničky
ze svého nového alba Svinařskej zá-
mek, vystřídal na sluncem prozářené
návsi zpěvák Karel Bláha. 
Ve Třebani bylo živo už od tří hodin,
kdy zde slavnosti konající se na po-
čest hlásných-trubačů, kteří kdysi
hlídkovali na Karlštejně a ohlašovali
blížící se nebezpečí, vypukly. Na ná-
vsi se představili šermíři, dobové sk-
upiny, pozounéři, v kočáře dorazil
císař Karel IV. s chotí, rychtář Hlás-

né Třebaně Vnislav Konvalinka, jeho
kolega z  Karlštejna Miroslav Ureš i
kastelán hradu Jaromír Kubů. Ne-
chyběl ani arcibiskup, kterého si za-
hrál senátor Jiří Oberfalzer. Součástí
programu bylo taneční vystoupení
Holek v rozpuku i zdravice místních
myslivců. »Holky« navíc od rychtáře
a kastelána hradu přijali jako podě-
kování za svou činnost vlastní vlaj-
ku. „Je fajn, že se scházíme, je to
sranda,“ řekla jedna z nich Ilona
Gartová. Pavla ŠVÉDOVÁ

Černošická skupina Alot-
rium se letos již podeváté
zúčastnila celostátní sou-
těžní přehlídky skupin scé-
nického a historického šer-
mu  Budyňská koruna
2008. Konala se na nádvo-
ří vodního hradu v Budyni
nad Ohří. Poprvé zde vy-
bojovala  hlavní cenu. 
Vedle toho obdržela od po-
roty cenu za šerm, cenu
kaskadéra a cenu histori-
ka. Skupina Alotrium vás
zároveň zve na V. ročník
Černošických Alotrií, která
se uskuteční 6. září na
zámku v Dobřichovicích. 

Pavel BLAŽENÍN,
Černošice

O vítězství Holek rozhodl i Matuš...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Alotrium vybojovalo korunu

NA POČEST CÍSAŘE. V historickém programu Slavností trubačů zkřížili své
meče šermíři ze skupiny Lepus. Foto NN M. FRÝDL

V Dobřichovicích točili
pokračování seriálu
Dobřichovická Krajníkova ulice je
oblíbenou lokalitou filmařů. Začát-
kem července zde natáčela televize
Prima scény pro svůj seriál Velmi
křehké vztahy. V těchto dnech zde za-
se vzniká nový seriál české televize
Poste restante. V režii Karla Smycz-
ka v něm hrají Libuše Šafránková,
Arnošt Goldflam či Vladimír Javor-
ský. V Dobřichovicích filmaři zůsta-
nou asi do poloviny srpna, seriál
uvidí diváci o Vánocích 2009. 
Natáčelo se také v řevnické Fibi-
chově ulici. První srpnový den zde v
domě Jany Ryšlinkové vznikala rek-
lama na sýr Apetito, kterou si objed-
nala firma z Německa. Reklama má
být použita na celém evropském tr-
hu, kde se výrobky Apetito prodáva-
jí. Natáčení se neúčastnili žádní
známí herci, ale pouze nadanější
kompars. Martina KÁLALOVÁ,

Vilém ŠEDIVÝ 

Řevnice - Rozšířit mateřskou ško-
lu má v plánu radnice v Řevnicích.
Do okolí Řevnic se stěhuje stále ví-
ce lidí, navíc do předškolního věku
dorůstají potomci silných ročníků.
Kdyby se počet obyvatel okresu Pra-
ha-západ zvyšoval stejně jako do-
sud, za sedm let by v něm žilo už
dvakrát tolik lidí. Školku v Řevni-
cích chce město rozšířit půdní ve-
stavbou.  „Uvažujeme o vestavbě,
díky níž by přibylo 25 míst. Musíme
ji udělat rychle,“ konstatoval staros-
ta města Miroslav Cvanciger. 

Sousední Dobřichovice zase chtějí
rozšířit základní školu.
„Potřebujeme alespoň deset tříd na-
víc. A moc to hoří. V horizontu dvou
let musíme začít s rozšířením školy,“
řekl starosta Dobřichovic Michael
Pánek. „Současná kapacita nestačí,
musíme přistavovat. Školu teď nav-
štěvuje kolem 440 dětí, ale pořád
jich tu přibývá,“ uvedl Pánek. Od-
haduje, že na stavbu bude město po-
třebovat 50 až 60 milionů. A žádat o
peníze budou, kde se dá.
O tom, že nedostatečná kapacita

škol a školek je nejpalčivějším pro-
blémem obcí v okolí Prahy, svědčí i
to, že právě na opravu, přístavbu ne-
bo i stavbu nových školek žádají ob-
ce nejčastěji peníze z evropských
fondů. Zatím přišlo na kraj dvacet tři
žádostí. „Většina obcí chce školku
opravit nebo rozšířit třeba přístav-
bou patra. Možné je také získat pení-
ze i na stavbu zcela nové školky,“
uvedl mluvčí hejtmanství Martin
Kupka. Peníze na školky se budou
rozdělovat z balíku pěti miliard
korun. Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevničtí hodlají rozšířit školku
DOBŘICHOVICE ZASE BUDOU ZVĚTŠOVAT KAPACITU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Broučci přichystali
odpoledne pro děti
Mateřský spolek Broučci se rozhodl
uspořádát letní dětské odpolede pl-
né tvoření na »kozí louce« u Pezlů
ve Vatinách  v Zadní Třebani. Ve st-
ředu 14. srpna od 14.00 budou na
děti čekat všelijaké výtvarné aktivi-
ty. Rozhodli jsme se toto konání spo-
jit se svátkem nanebevzetí panny
Marie, děti budou tedy mít úkol: na-
kreslit panenku Marii, jak ji vidí
ony. Obrázky bychom rádi vystavili
v prostoru zadnotřebaňské pošty
jako obvykle. Přichystali jsme Sta-
ročeské  vytváření z přírodnin, ozdo-
by z obilí, věnce z jeřabin a jiných
letních materiálů, plnění pytlíčků
sušenými bylinkami. A jelikož jsme
spolkem kosmopolitním, bez před-
sudků, paní kozí louky Iva Pezlová
pro nás  nachystala indiánské divo-
činy, jako třeba výrobu čelenek, pro
chlapečky zdobení šípů, výrobu se-
kyrek z kamenů a klacků, veselé te-
tování smývatelnými barvičkami,
malování na obličej. Kdo si přinese
vlastní botky (nejlépe cvičky), bude
si moci vyrobit pestré mokasíny. Pro
odvážné je výroba  pravé indiánské
bederní roušky (přidat se mohou i
dospěláci). Děti se budou moci jako
vždy vyřádit, malé občerstvení bude
připraveno, tajně doufáme v nějaké
vegetariánské pochoutky naší hosti-
telky. Kdo by chtěl přispět na hosti-
nu ovocem či zeleninou, bude vítán.
Cesta bude značená barevnými ob-
rázky, a dojde i na překvapení. V
případě deště výtvarné odpoledne
odložíme. Helena PELIKÁNOVÁ, 

Zadní Třebaň

Oprava kostela v Osově bude stát miliony
Osov - Finančně náročná renovace osovského kostela Naro-
zení sv. Jana Křtitele je rozdělena do několika etap. Vloni
uvolnilo Ministerstvo kultury na obnovu památky přes dva
miliony korun. Tato částka zajistila opravu pouze jedné třeti-
ny venkovní omítky. Ani letošní dotace šest set tisíc korun neu-
možní opravu zchátralého venkovního pláště dokončit. 
„Pokračujeme v opravě fasády, letošní dotace však dokončení op-
ravy pláště nezajistí. O dotace budeme žádat dál, dokud to půjde,“
sdělil vikariátní technik Pavel Kodras.
Současné opravy by měly být dokončeny do dvou měsíců. „Mu-
síme obnovit některé římsy. Ty se tvarují podle předem vyrobe-
ných šablon,“ popsal pracovní postup zaměstnanec dodavatelské
firmy Vladimír Macourek.
Dokončení celkové renovace kostela Narození sv. Jana Křtitele v
Osově si vyžádá dalších několik miliónů korun. Podpora od státu
přichází i díky místní sbírce. „Lidé z Osova a okolí přispěli již ně-
kolika sty tisíci korunami. Sbírka stále pokračuje. Veliké poděko-
vání si zaslouží všichni, komu není kostela lhostejný,“ sdělila
jedna z organizátorek sbírek Marie Plecitá s tím, že nejnáročnější
bude oprava věží. Zde se nachází sochy a kamenné prvky, na je-
jichž opravu bude třeba nejvíce peněz. Radka KOČOVÁŠermířská skupina Alotrium z Černošic.  Foto ARCHIV
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3000! Tolik diváků vidělo Postřižiny
NYNÍ SE SOUBOR STĚHUJE DO NYMBURKA, NA PŘÍŠTÍ SEZONU MÁ POZVÁNÍ DO BLANSKA A PARDUBIC

Svinaře - Tři tisícovky diváků vi-
děly během deseti červencových
dnů původní muzikál Postřižiny,
který v produkci Našich novin
nastudovali poberounští ochotníci
spolu s profesionály. Po Dobřicho-
vicích se hrálo pětkrát na zámku
ve Svinařích. I tady se lidé bavili. 
S každým představením přibývaly
vlastní vtipy herců i nejrůznější vari-
ace scén, žádný kus nebyl stejný. A
to se týká i obsazení. V roli prokuris-
ty Vilímka se vystřídal s Pavlem
Landovským a Jiřím Oberfalzerem
dobřichovický místostarosta Petr
Kaplan, hostinskou Dorotku si pře-
dávaly Bohuslava Eliášová a Monika
Vaňková. Role pana Václava se ve
Svinařích místo nemocného Jiřího
Vitouše zhostil Jan Kuna . 
Změna nastala i mezi profesionální-
mi herci. Kvůli dovolené Jana Rosá-
ka se jeho roli doktora Gruntoráda
naučil moderátor Petr Jančařík, který
si zahrál dvě poslední představení. A
to předtím absolvoval pouze jedinou
rychlou zkoušku s ostatními, jinak se
učil doma podle scénáře a DVD se
záznamem představení. 
„To nic není, já jsem v pohodě,“  ří-
kal Jančařík o přestávce. A bylo to
vidět, vůbec neměl trému, hrál sk-
věle. Stejně jako všichni ostatní.
Pavla Švédová v roli Maryšky stateč-
ně pila půllitr piva a vlezla i do sudu
plného studené vody, horší byl nedo-
statek času, který měla v zákulisí na
převlékání šatů a paruky. Karel Král
alias Pepin se pokaždé víc a víc od-
vázal a kvůli řvaní si teď léčí hlasiv-
ky. Pavel Vítek v roli kominického

mistra sklízel potlesk za skoky do
hasičské plachty, návštěvníkům se
líbil i rázný statkář Souhrada v podá-
ní Petra Říhy. Jeho manželka Alena
Říhová diváky zaujala jako hubatá
paní Koloničná, bijící svého divadel-
ního muže slunečníkem. Toho hrál
senátor Jiří Oberfalzer nebo středo-

český hejtman Petr Bendl. „Takhle
mě ještě nikdo nezbil,“ smál se po
jedné ze scén hejtman.   
Neztratili se ovšem ani ostatní -
Francin neboli Jiří Petříš, řezník
Myclík v podání Jana Taranta s ko-
zou Lízou, kadeřník Boďa (Jiří Cic-
várek) a také pivovarští dělníci v čele

s Václavem Navrátilem a starostové
okolních obcí. Při derniéře na sebe
upozornila kráva Vladimíra Linharta
z Hatí, když při odchodu ze scény
vykonala svou potřebu přímo upro-
střed jeviště. 
„Postřižiny dosud viděly tři tisíce di-
váků. To je, myslím, na ochotnické
divadlo obrovský úspěch,“ řekl po
derniéře spokojený režisér muzikálu
Miloslav Frýdl. „A za další úspěch
považuji fakt, že jsme dostali nabíd-
ku hrát příští rok Postřižiny v Pardu-
bicích a  v Blansku,“ dodal.
Nyní se ansábl s muzikálem přestě-
huje do Nymburka. V areálu zdejší-
ho pivovaru se Postřižiny budou hrát
v pátek 22. a v sobotu 23. 8., vždy od
19.00. Vstupenky je možné si rezer-
vovat na sekretariat@postriziny.cz. 

Lucie PALIČKOVÁ

SÍLIČ SVALŮ. Francin (Jiři Petříš) v divácky vděčné scéně bojuje se síličem svalů. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Mám radost, že zámek znovu ožívá!
JIŘÍ NOSEK: „DIVÁCKÝ ÚSPĚCH JE ZÁVAZKEM I MOTIVACÍ K DALŠÍM AKTIVITÁM…“

Svinaře - Jediné představení muzi-
kálu Postřižin na nádvoří zámku
ve Svinařích nevynechal jeho
majitel Jiří NOSEK. „Byla to ra-
dost!“ tvrdí. 
Na pět představení Postřižin se do
areálu svinařského zámku přišlo
podívat šestnáct set lidí. Byla to pro
vás radost, nebo spíš starost?
Určitě radost! Jsem moc rád, když
vidím, že zámek opět ožívá a že má-
me  »vyprodáno«. Alespoň mám po-
cit, že naše práce na záchraně a re-
konstrukci zámeckého areálu nejsou
zbytečné. Navíc představení Postři-
žin je moc pěkně režírované, skvěle
zahrané, člověk se při něm setká s
velice zajímavými lidmi. Radost a
spokojenost se tím násobí.  
Jste určitě rádi, že už je to za vámi.
Pletu se?
Pletete. Na zámku se v posledních
letech konalo několik akcí, a tak se
zajišťováním zázemí máme již urči-
tou zkušenost. Proto si vždy, když
nějaká hezká akce skončí, říkáme, ať
už je další. Divácký úspěch je závaz-
kem i motivací k dalším aktivitám. 
Budova zámku i celý park od roku
2004, kdy se Postřižiny ve Svinařích
hrály poprvé, jednoznačně pro-
koukly, zkrásněly. Naopak hospo-
dářské budovy jsou o dost zchátra-
lejší, než byly. Co všechno jste za ty
čtyři roky stihli udělat?
Z památkového hlediska je zámek a
park nejvýznamnější, a tak je pocho-
pitelné, že záchranné aktivity směřu-
jeme hlavně sem. Oprava hospodář-

ských budov bude následovat v dal-
ším sledu. Výčet změn a oprav na
historické části areálu a parku by byl

dlouhý. Návštěvníci a zájemci o zá-
mek a jeho rekonstrukci se mohou
přijít podívat na některou z našich
akcí, během kterých bude přístupný
celý areál včetně komentovaných
prohlídek.  
Jaké práce máte naplánovány na
nejbližší dobu?
Určitě bychom chtěli pokračovat v
opravách historické budovy zámku,
zřízení restaurace v areálu a na re-

vitalizaci parku. Právě park, díky své
historické hodnotě, kvalitě a kráse
je důležitým bodem v koncepci vyu-
žití areálu. V budoucnu by se zde
mohly konat koncerty, divadla, spo-
lečenské akce. Již dnes je park mís-
tem pro konání romantických svateb.
Zámek už pomalu svatbami začíná
být vyhlášený. Je to pravda?
Ano, to je pravda. Hlavně zámecký
park se díky své kráse, romantice a
vhodným dispozicím stává perfekt-
ním místem pro konání svateb. Zá-
jem o svatby na zámku zřejmě od-
startovala i svatba naše, kterou jsme
v loňském roce měli s mou manžel-
kou přímo v parku.  V areálu jsme
schopni zájemcům o svatbu nabíd-
nout nejen obřad, ale i veškeré služ-
by, jako jsou slavnostní oběd, květi-
nová výzdoba, catering, rozlučková
party či fotograf.      
Loni se uskutečnila první prohlídka
svinařského zámku. Chystáte po-
dobnou akci  i na letošek?
První prohlídka měla ohromný oh-
las. Vůbec jsme nečekali, že by o zá-
mek, který je v rekonstrukci, mohl
být takový zájem. Pro četné kladné
odezvy zvažujeme, že bychom usku-
tečnili i druhou, třetí a další prohlíd-
ky zámku. Úspěch akce byl  ovšem
založen i na kvalitním doprovodném
programu. Pokud by se nám opět po-
dařilo dát dohromady výborný tým
lidí, kteří zajišťovali první prohlídku
či divadelní představení Postřižiny,
rádi půjdeme do prohlídek i do dal-
ších akcí.  Miloslav FRÝDL

V »lesňáku« se bude
opět hrát o záletech
Řevnice - Divadelní fraška podle
Georgese Feydeaua Ten, kdo utře
nos se bude hrát následující dva
víkendy v Lesním divadle v Řevni-
cích. Nastudovali ji členové zdejší-
ho divadelního souboru. 
Lechtivou komedii o manželských
záletech mohli diváci vidět už na ja-
ře v řevnickém kině, tentokrát se te-
dy soubor představí pod širým ne-
bem. Mezi ochotníky opět zavítá
profesionální herečka Renata Rychlá
z pražské Ypsilonky. 
„Máme to teď náročné, hrajeme už
dva měsíce v kuse, ale těšíme se,“
řekl režisér Petr Říha. Ten se objevil
během uplynulých týdnů objevil v
muzikálu Postřižiny i ve hře Antonie
a divoká karta, stejně jako jeho man-
želka Alena a vždy výborný Karel
Král. Dále se můžete těšit na hlavní
role manželů ztvárněné Hedvikou
Hájkovou a Janem Seidlem. 
Toho, kdo utře nos uvidíte ve dnech
8., 9., 15. a 16. srpna vždy od 20 ho-
din a 10. a 17. srpna od 17 hodin v
řevnickém Lesním divadle.        (lup)

Majitel svinařského zámku Jiří No-
sek.          Foto NN L. PALIČKOVÁ



Naše noviny 16/08 KULTURA, Strana 4   

Mariánskou pouť zahájí Ranní chvály
ČERNOŠICE NA 16. A 17. SRPNA CHYSTAJÍ VELKOLEPÝ PROGRAM - VYSTOUPÍ MUZIKANTI, KOMEDIANTI I ŠERMÍŘI
Tradiční Mariánská pouť se v Černo-
šicích uskuteční 16. až 17. srpna.
Sejdeme se jako vždy u černošické-
ho kostela, kde se v sobotu 16. 8. od
10.30 konají Ranní chvály a v nedě-
li 17. 8. také od 10.30 Slavná poutní
mše svatá. Tečku za dvoudenními
oslavami v kostele udělají Mariánské
nešpory, které začnou v 18.00.
Ze světského programu na vás čeka-
jí pouťové atrakce, vystoupení šermí-
ři, tanečníků, pěvců i muzikantů, po-
hádka pro děti v podání divadla Kej-
klíř a mnoho dalších vystoupení či
výstav. Máme přislíbenu účast osmi
sličných tanečnic z našeho budoucí-
ho partnerského powiatu Olešnice,
bonbónkem jistě bude nedělní kon-
cert Big bandu Václava Zelinky
(14.30). Nejen černošické výtvarní-
ky a prodejce bych rád upozornil na

možnost stánkového prodeje. 
Do organizace pouti se zapojí i míst-
ní fotbalisté. SK Černošice za pod-
pory restaurace na Zimním stadionu
připravil řadu dovednostních soutěží
pro děti i dospělé. Budete si moci za-
střílet na branku či zasoutěžit v pe-
naltových rozstřelech na pc. fotbalu.
Pro soutěžící jsou připraveny věcné

ceny, pro děti sladkosti. V rámci  této
akce bude probíhat nábor do všech
oddílů černošického  fotbalu.
Ve dnech konání  černošické Ma-
riánské poutě připravil  Odbor kultu-
ry ve spolupráci s Milenou Křížovou
a Ivanem Látalem  tři zajímavé vý-
stavy v místní základní škole v Ko-
menského ulici. První s názvem  Žili

mezi námi se věnuje slavným osob-
nostem našeho města,  druhá výstava
s názvem 95 let černošického Sokola
mapuje historii této organizace.
Kresby a ilustrace Marie Fischerové
Kvěchové vás určitě pohladí po duši.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Letní hudební festival pokračoval v Osově vystoupením rockových a metalo-
vých skupin. Druhé veřejné vystoupení si vyzkoušelo metalové hudební sesku-
pení Nightfall. Návštěvníci si mohli poslechnout i rockový Ranydej a Braboux.
Koncert navštívila stovka věrných diváků. Text a foto Radka KOČOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V srpnu kino nehraje.

KINO ŘEVNICE
6. 8. 20.30 INDIANA JONES A KRÁ-
LOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
8. 8. 20.30 FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
9. 8. 16.00 HORTON
9. 8. 20.30 SLONÍ MUŽ - zdarma
13. 8. 20.30 ÚTĚK DO DIVOČINY
15. 8. 20.30 INÉ SVETY
16. 8. 16.00 HVĚZDNÝ PRACH
16. 8. 20.30 KARAMAZOVI

KINO MÍR BEROUN
Do 17. srpna kino nahraje.
18. 8. - 20. 8. 18.30 LETOPISY NAR-
NIE: PRINC KASPIAN

LETNÍ KINO BEROUN
4. 8. - 5. 8. 21.15 STALO SE
6. 8. 21.15 VENKOVSKÝ UČITEL
7. 8. - 8. 8. 21.15 V BRUGGÁCH
9. 8. - 10. 8. 21.15 VÁCLAV
11. 8. 21.15 GONE BABY GONE
12. 8. 21.15 OBČAN HAVEL
13. 8. 21.15 DOSTAŇTE AGENTA
SMARTA
14. 8. 21.15 HAND A MIKE
15. 8. - 16. 8. 21.15 JAK UKRÁST
NEVĚSTU
17. 8. 21.00 WANTED
18. 8. 21.00 MUMIE: HROB DRAČÍ-
HO CÍSAŘE
19. 8. - 20. 8. 21.00 TEMNÝ RYTÍŘ

CLUB KINO ČERNOŠICE
5. 8. 20.00 U MĚ DOBRÝ
12. 8. 20.00 CLONA
16. 8. 20.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ
RODINKA

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

Dobřichovice hostí
Festival Musica viva
Dobřichovice -  Letní hudební fes-
tival Musica viva 2008 bude zahá-
jen fanfárami Hornového tria 9.
srpna od 18.00 na nádvoří zámku
v Dobřichovicích. 
O hodinu později se bude v Krbo-
vém sále zámku odbývat vernisáž
výstavy Vítězslava Štajnochra Svatá
trojice. Program úvodního dne festi-
valu uzavře od 20.00 v zámecké kap-
li koncert Písně a sbory od středově-
ku do současnosti 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 festiva-
lem udělá 30. 10. na hradě Karlš-
tejně mše u příležitosti 630. výročí
úmrtí Karla IV. (mif)

Dunění: Rock, beat, vodní pódium, ohňostroj...
Již popáté se v polovině července rozduněl Park Berounka v Černošicích -
konal se tu festival Bigbeatové dunění. Organizátoři  připravili milovníkům
rocku a beatu pestrý  program. Na podiu vystoupili - LEGAL BENGAL,
RESKATA (vítěz Šiba Music Chance), JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ &
ILLUMINATICA , LOKOMOTIVA PLANET, MURPHY BAND & JUWANA
JENKIN, PRAGUE SKA CONSPIRACY, KRUCIPÜSK, TIMUDEJ, MAND-
RAGE, BENGAS, SKYLINE a v samotném závěru ATARI TERROR. Dále
čekalo na diváky překvapení - vodní pódium a ohňostroj na noční obloze. Až
na počasí, které festivalu moc nepřálo, vše klapalo bezproblémově. Doufám,
že příští rok se počasí umoudří a že se sejdeme opět v černošickém Parku
Berounka v hojném počtu. Pavel BLAŽENÍN, Černošice

Tipy NN
* Výstava o Keltech nazvaná Beroun
Lughnasadh 2008 byla zahájena ver-
nisáží 2. 8. Vidět ji můžete v Geopar-
ku Barrandien  Muzea Českého krasu
na berounském Husově náměstí.

Michaela KUBIŠTOVÁ
* Výstavu Miroslava Bartáka hostí
do 7. 9. řevnický Salon No1. (mif)
* Festival Dixieland v Řevnicích se
ukuteční před místním Zámečkem 9.
8. Od 14.00 zahrají kapely Nadoraz,
Golden swing, Steamboat stompers,
Brass band a další. Uvádí Petr Janča-
řík. (mif)
* Letní taneční párty s DJ Vóďou a
DJ Bundou se koná 9. 8. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 50
korun. (mif)
* Vojáci Berounska. Výstavu s tímto
názvem můžete v berounském Mu-
zeu Českého krasu navštívit do 24.
srpna. (mif)
* Výstava fotografií a soch je do 31. 8.
přístupná v klášteře na Skalce. (mif)
* Snímky vystavují do konce srpna v
dobřichovickém zámku členové Klu-
bu fotografů amatérů. (mif)

Lidové písničky zpívali muzikanti i senioři
Ve středu 23. 7. přišli klientům Domova pro seniory v Dobřichovicích zahrát
a zazpívat manželé Laiblovi. V hodinovém vystoupení si společně s obyvate-
li zapěli lidovky z Čech a Moravy. 
Další hudební potěšení čekalo na naše seniory v neděli 27. 7. Bývalé členky
pěveckého sboru českého rozhlasu v Praze Marcela Filčevová a Hana Pe-
cová zazpívali písně z Itálie, Srbska, Bulharska a Kuby. České písničky ,jak
už je u nás dobrým zvykem, si s nimi zazpíval téměř každý. Vedení domova
tímto děkuje všem vystupujícím za volný čas a hezké chvíle, které našim oby-
vatelům věnovali.  Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice



Kuchařskou soutěž bude moderovat Maděrič
AUTORY NEJLEPŠÍHO VDOLEČKU ŘÁDEM DEKORUJE SAMOTNÁ MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ
Všeradice - V minulém čísle Kurýra jsem infor-
movala čtenáře o II. ročníku kuchařské soutěže o
putovní pohár M. D. Rettigové. Bude se konat 20.
září v rodišti této známé ženy, na zámečku ve
Všeradicích.
Akci bude moderovat herec Mojmír MADĚRIČ,
který již přislíbil svoji účast. Spolu se staropražskou
kapelou TŘEHUSK zahraje ještě karlštejnská
country skupina KAPIČKY.
Oslovili jsme dětský domov KONIKLEC v Sucho-
mastech s tím, že děti budou moci návštěvníkům na-
bízet své výrobky a tím si přividělat nějakou tu ko-
runku,která se jim velmi hodí. Zároveň od nás dos-
tanou darem částku z prodaných vstupenek.
Vstupné bude symbolické - dospělý zaplatí 80, děti
50 Kč, rodinná vstupenka vyjde na 200 Kč. Vs-
tupenky budou slosovatelné - šťastlivce, kteří získa-
jí zajímavé ceny od sponzorů akce, jimiž jsou KDS

Sedlčany, Klatovské rybářství, České Vinařské Zá-
vody, Vinium Velké Pavlovice, pekařství Pecka
Řevnice, cukrářská výroba Frajerová Hostomice,
Keramos Praha a Karlštejnský pivovar, vylosuje
samotná M.D.Rettigová.
Každý návštěvník bude moci ochutnat speciality
profesionálních kuchařů a osvěžit se míchanými ná-
poji i ovocnými saláty připravenými Středním od-
borným učilištěm Beroun. Samozřejmě bude připra-
veno spousta dalšího občerstvení, například po-
choutky soukromého uzenáře Klána z řeznictví Pra-
skolesy, lahodné víno prémiové řady Vinium Velké
Pavlovice a Českých Vinařských závodů či vynika-
jící sýry místního obyvatele Jana Taranta. Ke stán-
kům pivovaru Bernard, s kořením i dochucovadly
přibyl ještě stánek známé perníkářky Dany Jeřáb-
kové, která každému dovolí ozdobit si svůj vlastní
perníček, jakož i hrnčířky Ety Placákové, která
předvede malování keramiky. Připraven bude i vel-
ký skákací hrad pro děti. Nesmíme opomenout laic-
kou soutěž o řád Zlatého vdolečku M. D. Rettigové
o nejlahodnější vdoleček. První cenou bude mikro-
vlná trouba a samozřejmě zmíněný řád Zlatého vdo-
lečku. Pro druhé a třetí místo v soutěži jsou připra-

veny vyrobené vinné sklenky i rychlovarná konvice.
Samotné soutěže ve vaření  o putovní pohár M. D.
Rettigové se zúčastní profesionální kuchaři z pěti-
hvězdičkových hotelů ČR. Budou mít za úkol při-
pravit kompletní rybí menu z různých druhů ryb.
Soutěž se bude konat ve spolupráci se sommelié-
rem společností Vinium Velké Pavlovice a Českých
Vinařských Závodů, který bude na kuchaře dohlížet
a zároveň rád poradí návštěvníkům jaké víno je na
co vhodné a k čemu je použít. Sestavena bude
odborná komise, která vyhodnotí profesionální ku-
chaře, a ti vyberou mistra vdolečkáře v laické sou-
těži o nejlahodnější vdoleček.   Jana DOLANSKÁ

3/2008

Speciální komise rozhodne,
která zahrádka je nejhezčí 
Všeradice - Soutěž o nejhezčí zahrádku ve vsi
vyhlásilo obecní zastupitelstvo Všeradic.
„Došli jsme k přesvědčení, že prvním a často
rozhodujícím dojmem, který na člověka prochá-
zejícího obcí zapůsobí, je vzhled domu i jeho
okolí. Tuto myšlenku jsme se rozhodli využít a
iniciativu podpořit vyhlášením soutěže o nejhez-
čí zahrádku,“ uvedl starosta Bohumil Stibal.
Čtyřčlenná komise jmenovaná zastupitelstvem
obce bude hodnotit okrasné zahrádky a předza-
hrádky, architekturu zahrádky, estetický vzhled,
poměr květin a stálé zeleně a stupeň udržování
zahrádky. Hodnoceny budou pouze ty zahrádky,
jejichž majitelé se do soutěže přihlásí. „Vítěz zís-
ká pět tisíc korun, druhé místo bude oceněno tře-
mi tisíci a třetí tisícikorunou,“ dodal Stibal. (mif)

Novostavba přilákala lupiče
- z buňky ukradl nářadí
Všeradice -  Pozor na zloděje! varují karlštejn-
ští policisté. Zajímá je úplně všechno.
Novostavba ve Všeradicích přilákala neznámého
lupiče, který se v noci z 24. na 25. 7. vloudil do
stavební buňky na zahradě. Odtud pak majitelům
odnesl nářadí za celkem 16 000 Kč. (šm)

Pouť s posvícením 
se konají 23. - 25. srpna

Dnešní kurýr Vám přiná-
ší čerstvé informace o
tom, co je nového ve
Všeradově zemi.
V součastné době je do-
končován projekt na za-
teplení mateřské školky
a využití jejího půdního
prostoru na víceúčelový

sál. Tento prostor bude sloužit pro po-
řádání různých menších společenských
akcí, pro účely kroužku stepu a dalších
aktivit našich občanů.
Zastupitelstvo obce ve spolupráci se
všeradickými zahrádkáři vyhlásilo sou-
těž o nejhezčí zahrádku v obci. O pod-
mínkách soutěže vás informujeme v sa-
mostatném článku.
Jsem nesmírně rád, že obec neupadla
do letního klidu, ale neustále se něco
děje, jak je patrné z dalších příspěvků.
Na závěr bych chtěl všem připomenout,
že ve dnech 23., 24. a 25. 8. se koná
tradiční Všeradská pouť a Bartoloměj-
ské posvícení.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic I v létě je kladen důraz na údržbu zelených ploch v obci. V budově na snímku právě probíhá komplexní opra-
va zdravotního střediska. Foto Bohumil STIBAL

Všeradičtí sportovci opravili plot kolem svého hřiště
Tělovýchovná jednota Durisol Všeradice byla založena v roce 1932. Od té doby bez přerušení napomá-
há rozvoji sportu, kultury i zdraví v obci. V současné době TJ sdružuje 240 aktivních sportovců a členů.
Organizuje sportovní činnost oddílů žáků, dospělých A i B týmu na okresní úrovni, oddílu dorostu v kraj-
ské soutěži a družstva starých pánů. Fotbal má v obci i okolí dobrý zvuk a návštěvnost na akcích je
dobrá. Již čtyřicet let spolupracujeme s fotbalovým klubem  Erla z Německa.
Abychom mohli zabezpečit náš areál před nenechavci a zabránit volnému vstupu na náš pozemek v
době, kdy se žádná akce na hřišti nekoná, rozhodli jsme se opravit plot z jižní a západní strany areálu,
který byl již téměř zničen. Zchátralé oplocení bylo nefunkční a úrazy hrozily hráčům i návštěvníkům.
Firma Bohumil Nový pro nás vypracovala projekt i rozpočet  a opravu plotu realizovala. Finančně nás
podpořil a příspěvek ve výši 60% poskytl v grantovém řízení z Fondu sportu a volného času  Středočeský
kraj. Opravený areál si hráči i návštěvníci zaslouží a věříme, že peníze vynaložené na opravu se zúročí
v kvalitě sportovní činnosti. Eva MIČUNKOVÁ, Všeradice
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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 letoš-
ní inscenaci muzikálu Postřižiny. Cena 20 Kč.

***

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

nebo na mailu frydl@dobnet.cz
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Co všechno vypouštějí lidé do vody?
ČIŠTĚNÍ KORYTA POTOKA V ZADNÍ TŘEBANI ODHALILO RŮZNÉ TRUBKY, HADICE, ROURY…

Zadní Třebaní protéká celkem normální potok,
všichni jej známe. Nedávno byl velmi důkladně
pročištěn, tak to má být. Je však s podivem, co toto
čištění odhalilo - vedle kamenů, kterými jsou
zpevněny břehy, je tu velice bizarní výstava růz-
ných hadic, trubek, rour a jiných podobných arte-
faktů. Co všechno jimi asi protéká do potoka,
který se následně vlévá do Berounky, kde se koupe
celé Poberouní, to si asi dovedeme všichni před-
stavit. Hodně lidí se nad tím pozastavuje: Vždyť to
je přeci zakázané, krom toho že je to absolutně
bezohledné, a nechutné!
Nedávno jsem se na mostku do ulice ke škole za-
stavila s nějakou paní, která nad tím kroutila hla-
vou a říkala: „Proč ty lidi ne... přímo do toho po-
toka, ušetřili by nejen za žumpu ale i za toaletní

papír, a ještě ty různý vůně do záchodové mísy (i
ten zadek by si mohli rovnou i umýt).“  
Já bydlím v ulici Na Kaplanci a můžu vám říci, že
v létě na večer velmi často nevětráme, pro ten
strašný zápach, který se line z kanálů. To kdosi
šetří  a vypouští na kopci žumpu kanálem . Je to s
podivem, tak jako nechápu, že lidi vyhazují do
kontejneru na plast  komunální odpad, nechápu,
že mohou vypouštět obsah svých záchodů do poto-
ka. Všichni  se dereme do Evropy, chceme euro a
chceme být bráni vážně, stejně jako například
Němci, Rakušané, Švýcaři... Myslíte si, že zaslou-
ženě? Dovedete si představit, nějakou švýcarskou
vesničku, jako je ta naše, že by potůček, který by jí
protékal, páchl jako WC, kvůli pár stovkám za
vyvezení žumpy? 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň 

Takovéto roury odhalilo čištění potoka v Zadní
Třebani. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Záchranáři hlídali cyklistickou
»čtyřiadvacetihodinovku«
Zdejcina - Čtyřiadvacetihodinovku na kolech
v okolí Zdejciny zajišťovali po zdravotnické
stránce řevničtí záchranáři v sobotu 26. čer-
vence. Během závodu ošetřili jedno vážné zra-
nění a dalších 15 lehčích. 
Závodníci v družstvech i jednotlivě kroužili deví-
tikilometrový okruh celých 24 hodin. „Díky to-
mu, že to byli profesionálové a závod měli skvě-
le připravený, bylo opravdu málo úrazů,“ řekl šéf
záchranky Bořek Bulíček. Hospitalizaci si vyžá-
dalo pouze zranění mladé ženy, která se po pádu
bouchla do hlavy. Ostatní lehká zranění ošetřili
lékaři na místě. (lup)

Z našeho kraje…
* České dráhy nabízejí na nádraží v Řevnicích
místo k pronájmu na provozování novinového
stánku. Informace podá na telefonu 972 226 555
Jan Skalický. (pš)
* Přehlednou mapu Černošic vydal místní měst-
ský úřad. K dispozici je zdarma v pokladně MěÚ.
V mapě najdete zakresleny všechny, dokonce i
plánované ulice a mnohé užitečné informace.
Zvláštností mapy jsou zaznamenané architekto-
nické skvosty, ty význačnější jsou i očíslovány a
na rubu mapy se můžete o těchto skvostech dočíst
víc. Pavel BLAŽENÍN
* Několik desítek dětí z partnerských měst
Černošic - polské Lesnice, Olešnice a německého
Gerbrunnu - tráví do 10. 8. prázdniny u Berounky.
Vrcholem tábora bude velký oheň. (pb)
* Rozhledna na Studeném vrchu nad Malým
Chlumcem je o prázdninách zpřístupněna o víken-
dech v době od 9 do 17.00.           Martin NĚMEC

Dobřichovice - Světové vinař-
ské celebrity se sjedou koncem
srpna do Dobřichovic. Vyhod-
nocena zde bude soutěž Vinař
roku, o kterém rozhodne svě-
tově nejuznávanější Mistr ví-
na John Salvi. 
Organizátoři akce slibují, že se k
Berounce sjedou celebrity de-
gustátorského světa. Během šes-

tého ročníku mezinárodní soutě-
že Vinař roku přijedou špičky
světové odbornosti posuzovat
nejlepší česká a moravská vína.
Na dobřichovickém zámku roz-
hodnou o tom, kdo je nejlepším
vinařem roku 2008. Největší
hvězdou mezi světovými vinař-
skými celebritami bude světově
uznávaný John Salvi, který vět-
šinu profesního života strávil v
Bordeaux. Další hvězdou bude
předsedkyně rakouských som-
meliérů Annemarie Foidlová.
Předsedou Klubu degustátorů
bude sommeliér Ivo Dvořák. 
„Hodnocení vín tuzemských vý-
robců takto profesionální mezi-
národní komisí složenou ze svě-
tových odborníků je prospěšné
pro všechny. Špičkovým zahra-
ničním degustátorům umožňuje
poznat česká a moravská vína, o
kterých pak dokážou odborně
referovat v zahraničí. To pomů-

že vstupu českých a moravských
vín na zahraniční trhy. Našim
degustátorům a vinařům zase
přinese řadu podnětů a současně
jim umožní nahlédnout pod
pokličku toho, jak se hodnotí v
zahraničí,“ uvedl ředitel soutěže
Petr Marek z Dobřichovic.
Dostat do Česka tyto vinařské
celebrity nebylo podle něj jed-
noduché. „Tito lidé dokáží pou-
hým okem rozpoznat podle bar-
vy i vadu vína, aniž by ho ještě
okusili. Poznají podle aroma a
chuti odkud víno pochází, z ja-
kého regionu, z jaké révy, nebo
dokonce i rukopis konkrétního
vinaře,“ vyjmenoval Marek.
Do letošního ročníku uznávané
soutěže se přihlásilo 330 vín, o
100 více než loni. Ve finále
odborníci budou hodnotit 40
nejlepších vzorků. Vítěz soutěže
obdrží originální pohár.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Mladík se oběsil
v truhlářské dílně
Řevnice - Řevnická záchran-
ka byla předminulou sobotu
přivolána do místní truhlář-
ské díly. Majitel zde nalezl v
bezvědomí mladého muže. 
„Náš lékař konstatoval smrt
oběšením, už bylo na všechno
pozdě,“ řekl šéf záchranky Bo-
řek Bulíček. Příčinu sebevraždy
šetří policie.                          (lup)

Z dobřichovického parkoviště
byla ukradena dvě auta
Dobřichovice - Automobil Škoda Octavia
Combi vyrobený v roce 2005 byl odcizen na
parkovišti v dobřichovické ulici Tyršova. 
Vozidlo bylo opatřeno registrační značkou 4 A 8
06 64 a stálo na parkovišti u nádraží v pruhu u sil-
nice. Barva vozu byla šedá metalíza, přední sklo
bylo poškozené od kamínků. Firma z Prahy má
škodu 300 000 Kč. V autě se nacházelo 10 CD no-
sičů a sluneční brýle za 7500 Kč, jež patřily dva-
atřicetiletému muži z Letů,  který automobil pou-
žíval. Policisté žádají případné svědky, kteří 17. 7.
mezi 6.50 a 19.30 viděli na parkovišti u dobřicho-
vického nádraží něco neobvyklého, aby kontakto-
vali řevnickou služebnu Policie ČR.
O Peugeot 307 za 144 000 Kč přišel na stejném
parkovišti osmatřicetiletý cizinec o šest dní poz-
ději. Čas krádeže byl vymezen na 23. 7. od 9.00
do 19.15. Automobil byl vyroben v roce 2003,
měl šedý nátěr a francouzskou registrační značku
276 BBG 06. Případ šetří řevnická policie ČR, jež
i v tomto případě žádá občany o spolupráci.     (vš)

Skládka je uzavřena, ale 
s odpadem na ni lidé mohou 
Řevnice – I když řevnická skládka byla ke kon-
ci července uzavřena, lidé na ni budou moci
vozit komunální odpad dál. Uvedl to starosta
města Miroslav Cvanciger.
„Skládka byla uzavřena do konce měsíce červen-
ce 2008, nyní bude zahájena rekultivace,“ řekl na
posledním veřejném zasedání města Cvanciger.
Na skládce ale bude pro fyzické osoby přístupný
sběrný dvůr. „Bude fungovat jako překladiště pro
velkoobjemový odpad jen z domácností. Budou
tam kontejnery,“ dodal. . Podle něj je to proto, aby
lidé s odpadem nemuseli na nejbližší skládku,
která je až třicet kilometrů od Řevnic. (pš)

Vinařské celebrity míří k Berounce
V DOBŘICHOVICÍCH BUDE VYHODNOCENA SOUTĚŽ VINAŘ ROKU

Dle paragrafu…
VZAL I KNIHU JÍZD. Vůz Peugeot 106, s nímž
parkoval jeho majitel v Karlštejně 28. 7., někdo
do rána »vybral«. Poberta vnikl do vozu zavaza-
dlovým prostorem a odnesl rádio, klíče, sluneční
brýle, knihu jízd… Škoda je 8 500 Kč. (šm)
ŠEL PO PRUTECH. Neznámý zloděj vnikl ná-
silím do sklepa rekreačního domu v Zadní Tře-
bani. Chatu v lokalitě U dubu prohledal a odnesl
z ní rybářské náčiní, pruty, hlásiče a další věci v
hodnotě 5 350 korun. (šm)
ŘÍDIL BEZ »PAPÍRŮ«. Vůz Ford Escort byl
kontrolován policejní hlídkou 22. 7. v ulici
Palackého v Dobřichovicích. Při porovnání s poli-
cejní databází vyšlo najevo, že čtyřiapadesátiletý
řidič z Dobřichovic má soudem na tři roky zaká-
záno řízení za jízdu pod vlivem alkoholu. Spis o
neuposlechnutí zákazu byl ve zkráceném trestním
řízení předán na státní zastupitelství. Za maření
výkonu úředního rozhodnutí může být muž po-
trestán vězením až na 6 měsíců. Policisté v sou-
časné době zvažují, že mu při jeho příští cestě bez
řidičského oprávnění bude vůz zabaven.  (vš)

8. 8. 2008 se bude oddávat …
(Dokončení ze strany 1)
Oddávat se proto nebude tak, jako vždy, do 14.00,
ale až do osmé večerní. „Domluvili jsme se na
tom s kastelánem,“ řekla Cubrová. Podle ní se bu-
dou na Karlštejně brát jak lidé z okolí, tak i vět-
ších dálek, dokonce jsou v seznamu i dva páry z
Ruska. A co na magické datum říká Magdalena
Mühlenkampová, která se zabývá numerologií?
„Lépe si nemohli vybrat. V čísle osm je velká síla,
pro křesťany i Židy je to číslo magické. Má v sobě
hodně energie, horizontálně pozorované znamená
nekonečno,“ uvedla. Podle ní je osmička číslem
regenerace, tvoření a nového začátku. „Na Noe-
mově arše se zachránilo přesně osm lidí! A to je
nový začátek všeho, víc symbolicky se už osmička
nemůže vyjádřit,“ dodala s tím, že datum 8. 8.
2008 je pro vstup do manželství ideální. (pš)
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Přechod u chodníku v Zadní Třebani dostal nový nátěr
Tak konečně – kde se vzalo tu se vzalo pravé léto
a s ním i obnovený nátěr přechodu u nového chod-
níku. Jsem rád, že jej konečně udělali, i když opět
nedodrželi slovo o tom, že když přijedou (Správa
a údržba komunikací) ohlásí svoji činnost na OÚ.
Teď už zbývá »jen« opravit silnici k nádraží. Tak
se budeme společně těšit.
Minulý týden jsem přivezl hotové letáky naší obce,
které byly vyrobeny v rámci  dotačního titulu na

podporu turistiky pro celý Region Dolní Beroun-
ka. Obec se na této akci podílela dodáním foto-
grafií, textu a úpravou - finanční spoluúčast byla
samozřejmostí. Tyto letáky budou sloužit prezenta-
ci obce a budou poskytnuty do Infocentra Karlš-
tejn a Dolní Berounka.
Výběrové řízení na dodavatele stavby Sportovního
areálu se stále připravuje. Minulý týden se  mimo-
řádně sešlo zastupitelstvo obce k projednání textu

Zadávací  dokumentace a Výzvy k podlimitní  ve-
řejné zakázce pro zájemce. Bylo to 19 stran  a ko-
nečného znění jsme dosáhli po 3 hodinách. Je dů-
ležité, aby bylo vše řádně ošetřeno a obec měla
záruky kvalitního vyhotovení díla. K žádosti o do-
taci z EU, která byla podána, nebylo připomínek
či požadavků o nějaké doplnění  a tudíž nevykazo-
vala žádné nedostatky. Nyní čekáme, zda a jakou
výši dotace nám komise přiklepne.
Co se týče zahájení rekonstrukce mostu na Řev-
nice, nemám zatím žádné termíny zahájení.
Také máte pocit, že když všichni hovoří o oteplo-
vání planety, že ČR leží někde jinde?Já ano.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Nejdříve spaste sebe, až pak ty druhé!
KDYSI SE ŘÍKÁVALO, ŽE PADAJÍCÍ HVĚZDY JSOU SLZY SVATÉHO VAVŘINCE…

Když v srpnu hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Podle
starých pranostik můžeme doufat v pěknou bílou
zimu. Tedy za předpokladu, že pranostiky pochá-
zející z dob, kdy jsme ještě ctili řád nastolený sa-
motnou přírodou a třeba jahody byly jen na začát-
ku léta (a proto jsme je brali jako něco výjimeč-
ného, na co jsme se těšili), ještě budou fungovat.
V době svátku svatého Vavřince  (okolo 10. srpna)
nastává výjimečný čas, čas ve kterém padají hvěz-
dy, létají tmavěmodrou oblohou a snášejí se pro-
storem k zemi. Říkávalo se, že padající hvězdy
jsou slzy svatého Vavřince, biskupa, který byl v
roce 258  v Římě upálen za to, že poklad římské-
ho sboru oproti příkazu rozdělil mezi chudé a po-
třebné. Když Římané chtěli, aby jim poklad vrátil,
přivedl do paláce zástup potřebných, kterým po-
mohl. Za to byl odsouzen ke strašlivé smrti na rož-
ni. V našich končinách bývalo o tomto dni zvy-
kem z úcty ke svatému Vavřinci zdobit stavení
zvenku jeřabinami, nebo uplést jeřabinový věnec.
Noc padajících hvězd, v sobě ukrývá pradávnou
zvěst, nebeské   poselství, jež nám dává naději, že
naše nejhlubší přání mohou být vyplněna. Když
se nám podaří spatřit padající hvězdu, můžeme

svoji prosbu vyslat do otevřeného nebeského pro-
storu. Je však dobré svá přání důkladně zvážit,
dost z nás si často přeje něco, čím by vyplnila přá-
ní někoho jiného. Mám kamarádku, která vyplní
téměř každé přání manžela, jen aby si zasloužila
jeho lásku, spousta dětí se snaží vyplnit přání, či
nenaplněné ambice svých rodičů, jen aby  je oce-
nili. Stráví tak často život tím, že dokazují dru-
hým, že stojí za kousek lásky. A kde je pal člověk

sám? Kde je jeho život? Jeho přání? Pokud se
manželovi, rodičům či přátelům nezdáte dost dob-
ří takoví jací jste, je to jejich smůla. Někdy je pro
člověka a jeho život nutností  opustit své blízké,
abychom našli své opravdové blízké, takové, jenž
nás budou mít rádi bez výhrad. Mysleme na to, až
budeme vyhlížet padající hvězdu, mnoho lidí si
přeje spasit druhé, ale zapomínají, že nejdřív musí
spasit sebe. Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň 

Na výstavě Hry a klamy 
se můžete pobavit i pohrát si
Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný! I
tak by se dalo charakterizovat letošní léto. Dou-
fejme, že pěkné počasí, které přinesly uplynulé
dny, nás hned tak neopustí.
Pokud zase začne pršet, mám pro čtenáře NN tip
na zajímavou výstavu. Nachází se v Novoměstské
radnici v Praze a nese název HRY a KLAMY.
Předměty jsou určeny k dotýkání, ke zkoumání a
vtipkování. Kromě hlavolamů, her a kvízů jsou
zde k vidění exponáty z nejrůznějších oblastí. Mů-
žete si vyzkoušet, jak a proč fungují různé věci,
procvičit si logické myšlení i intuici a hlavně -
pobavit se a pohrát si. Pokud se nebojíte výšek,
můžete přímo z expozice vystoupat na věž radni-
ce, z níž je hezký výhled na Prahu.Výstava je otev-
řena každý den kromě pondělí od 10 do 18.00 a
potrvá až do14. 9. Hezký zážitek i zbytek léta vám
přeje Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Autoři otištěných snímků získají odměnu od redakce

ŽEBRAVÍ HERCI. Fotografii, na níž herci Pavel Landovský a Petr Jančařík při děkovačce muzikálu
Postřižiny »žebrají« u diváků o příspěvek, nám poslala Jitka Švecová z Hlásné Třebaně. „Prožili jsme
ve Svinařích skvostný večer a krásně se pobavili,“ připsala autorka.
Své »letní« snímky na adresu redakce (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, frydl@dobnet.cz) může-
te posílat i vy - autor každé uveřejněné fotografie získá odměnu. J. Švecová si v redakci může vyzved-
nout tričko s emblémem Postřižin. (mif)
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PRÁZDNINOVÉ SLEVY KOL

Do nově otevřené restaurace 
v Hlásné Třebani

přijmeme kuchaře(ku) 
na dlouhý a krátký týden, nebo dle dohody 

a dále pomocnou sílu do kuchyně.

Telefon: 777 315 746 

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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Turnaje skončily, začínají mistráky
ŘEVNIČTÍ FOTBALISTÉ PŘED KRAJSKÝM PŘEBOREM VÝRAZNĚ POSÍLILI, TŘEBAŇ MÁ NOVÉHO TRENÉRA

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic.  Její reportá-
že z cest postupně otiskujeme. Mi-
nule jsme spolu s ní dorazili do Bo-
livie.     (NN)
Přes Samaipatu, místo, kde leží ar-
cheologické naleziště a záhadná, 220
metrů dlouhá a 60 metrů široká skála
El fuerte, v níž byly vytesány výk-
lenky, schody, ornamenty zvířat a
zřejmě i obětní místa, se přesouváme
dál do Sucre. Po hrůzné jízdě auto-
busem a hledání zavazadel jsme ko-
nečně v kýženém příjemném měs-
tečku oplývajícím kavárnami, archi-
tektonickými pěknostmi v podobě

španělských domků, obchůdky a tr-
žišti se vším možným a hlavně vyni-
kajícím a levným ovocem. Trávíme
zde několik dnů, slavíme v tropic-
kých vedrech Vánoce a připravujeme
se na snad nejpůsobivější cestu přes
Altiplano (Salares de Uyuni) do chil-
ského San Pedra de Atacama.
Výchozím bodem je pro nás Tupiza.
Po dlouhém hledání konečně vybírá-
me agenturu, se kterou absolvujeme
čtyřdenní výlet surealistickou kraji-
nou Altiplana, kde nadmořská výška
neklesne pod 4000 m. Je to neuvěři-
telný zážitek. Putování jeepem, spo-
lečně s holandským párem, místním
kuchařem a řidičem nám naskýtá

nádherné pohledy na slaná jezera pl-
ná plameňáků hýřícími krásnými
barvami, pastelová údolí, rudé plani-
ny a vulkány. Nový rok strávíme v
solném hotelu, v příjemné společ-
nosti dalších cestovatelů a místních
obyvatel. Ještě nás čeká projížďka
po nekonečné solné pláni, kam není
radno vyrážet za deštivého počasí -
celá 11000 km2 velká plocha se totiž

promění v zrcadlící se hladinu a člo-
věk ztrácí orientaci. Lepším výletem
putování po Bolivii nemůžeme za-
končit. Vesele a plni očekávání se
pouštíme do Chile... Překračujeme
hranice, jsme podrobeni důkladné
kontrole, kvůli níž se zbavujeme
zbývajících lístků koky a vrháme se
do podstatně dražšího víru života. 

Daniele ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

Poberouní, Svinaře - Už v sobotu 9. srpna
vyběhnou fotbalisté Řevnic k prvnímu mistrov-
skému utkání nové sezony. Znamená to, že
období letních turnájků je definitivně pryč,
začínají »ostré« boje o body.
Tradiční fotbalový turnaj v malé kopané se usku-
tečnil poslední červencovou sobotu na hřišti ve
Svinařích. Z šesti týmů zvítězily Halouny, druhé
místo vybojovaly Hatě, třetí domácí Svinaře. 
Turnaj se koná každoročně u příležitosti Anenské
pouti, letos počtvrté jako Memoriál Ivana Staňka.
Kromě tradičních účastníků, jakými jsou Hatě ne-
bo Svinaře, dorazily letos také Halouny, mužstvo
složené převážně z fotbalových novinářů s náz-
vem MM's nebo tým Kukuřice. Hrálo se systé-
mem každý s každým. „Myslím, že se turnaj zase
povedl. Jako každý rok,“ řekl jeden z organizáto-
rů Petr Procházka.   

Řevnice mocně posilují
Jako první do dalšího ročníku fotbalových soutěží
zasáhne již příští víkend nováček krajského pře-
boru Řevnice. Řevnické mužstvo jde do vyšší sou-
těže s velkými ambicemi. Důkazem je výrazné
posílení kádru. Do týmu přišlo sedm nových tváří:
Novák z Tróje, Vršecký, Bošanský, Turek a Dja-
kov z Vyšehradu, Šafrna z ČAFC a Růžička ze
Žďáru nad Sázavou. V přípravě se Řevnicím daři-
lo - pouze jednou prohrály, s druholigovou Duk-
lou Praha. Vypadá to tedy, že druhé housle hrát
ambiciozní tým v kraji určitě nebude. 

Ostrovan Zadní Třebaň jde do podzimních bojů v
okresním přeboru s novým trenérem. Stal se jím
teprve šestadvacetiletý Jiří Soukup. 
Mužstvo, které v uplynulém ročníku berounského
přeboru obsadilo sedmou příčku, myslí na vyšší

pozice. „Určitě, to je můj hlavní cíl. V týmu musí
být konkurence, měli by přijít čtyři noví hráči,“
řekl nový hrající kouč, střídající Tomáše Sýkoru.
Ostrovanu vrcholí letní příprava, hráči trénují dva-
krát týdně.       Lucie PALIČKOVÁ, Jiří PETŘÍŠ
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Míříme do Chile, koky jsme se zbavili na hranicích
CESTOVATELSKÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU - 18)

SK Řevnice A - krajský přebor
Úvaly -  Řevnice 9. 8. 17.00  
Řevnice -  Libiš 16. 8. 17.00  
Velvary - Řevnice 23. 8. 17.00 
Řevnice  - N. Strašecí 30. 8. 17.00
Semice -  Řevnice 7. 9. 17.00 
Řevnice -  Zápy 13. 9. 17.00 
Bobrovice -  Řevnice 20. 9. 16.30 
Řevnice  - Vlašim 27. 9. 16.30 
Litol - Řevnice  4.10. 16.00 
Benátky -  Řevnice 12.10. 16.00 
Řevnice -  Beroun 18.10. 15.30 
S.Boleslav -  Řevnice 25.10. 14.30 
Řevnice - Sp Příbram 1.11. 14.00  
Nymburk - Řevnice 9.11. 14.00 
Řevnice  - Černolice 15.11. 13.30 

SK Řevnice B - IV. třída
Jinočany C -  Řevnice B 24. 8. 17.00 
Řevnice B -  Všenory B 31. 8. 17.00  
Třebotov -  Řevnice B 6. 9. 17.00  
Řevnice B  - Vonoklasy 14. 9. 17.00 
Kytín  - Řevnice B 21. 9. 16.30 
Řevnice B -  Čisovice B 28. 9. 16.30 
Kazín B -  Řevnice B 5. .10. 16.00 
Řevnice B -  Klinec 12. 10. 16.00  
Choteč B  - Řevnice B 19. 10. 15.30  
Černošice  - Řevnice B 26. 10. 14.30 
Řevnice - Dobřichovice 2. 11. 14:00 
Mníšek B -  Řevnice B 9.11. 14:00 

OZT A - Okresní přebor
H. Neumětely  - OZT A 16. 8. 17.00 
Osek – OZT A  23. 8. 17.00 
OZT A - D. Újezd 30. 8. 17.00
Trubín  - OZT A  7. 9. 17.00 
OZT A -  Loděnice B 13. 9. 17.00 
OZT A -  Stašov 27. 9. 16.30  
SK Nižbor -  OZT A 4. 10. 16.00 
OZT A -  Praskolesy 11. 10. 16.00 
SKP Beroun -  OZT A 18. 10. 10.15 
OZT A -  ČL Beroun B 25. 10. 14.30 
SK Tlustice -  OZT A 1. 11. 14.00  
OZT A -  U. Cerhovice 8. 11. 14.00 

OZT B - IV. třída
Vysoký Újezd  - OZT B 23. 8. 17.00  
OZT B -  E. Zdejcina 31. 8. 17.00 
Mořinka  - OZT B B  6. 9. 17.00 
OZT B  -  Mořina 14. 9. 17.00 
Všeradice B -  OZT B 21. 9. 16.30  
OZT B -  Stašov B 28. 9. 16.30 
SK Chyňava -  OZT B 5. 10. 16.00 
OZT B - Svatá B 12. 10. 16.00 
FC Liteň -  OZT B 18. 10. 15.30   
OZT -  B Chrustenice 26. 10. 14.30 
SK Tetín B -  OZT B 2. 11. 14.00

Fotbalista Zadní Třebaně Petr Procházka (s míčem) na turnaji ve Svinařích. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Malování, lakování, 
montáž silikonového těsnění

Václav  Ř E H Á K
Zadní Třebaň

Tel.: 604 488 625

Rozpis fotbalistů Řevnic a Zadní Třebaně
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Cyklisté pojedou přes brdské Hřebeny
ZÁVODNÍKY ČEKÁ STOKILOMETROVÁ TRASA A CELKOVÉ PŘEVÝŠENÍ DVA TISÍCE TŘI STA METRŮ

Lety – Český pohár v cyklistickém maratonu
GIANT eXtreme Bike Brdy se pojede 16. srp-
na. Pro amatéry i profesionály jsou připraveny
tři trasy – 30, 65 a 100 kilometrů. Všechny mají
start na návsi v Letech.
Cyklističtí nadšenci se mají nač těšit. V sobotu 16.
srpna se mohou zúčastnit veleatraktivního závodu

přes brdské Hřebeny. Na své si přijdou začáteční-
ci i mistři závodních pedálů.
Třicetikilometrová  Hobby trasa je délkou i profi-
lem vhodná pro rekreační jezdce. Zapotí se na ní
jen symbolicky. Opačný extrém představuje trasa
eXtreme měřící rovných sto kilometrů.  
„Je vedena tak, že na ní závodníci jen tak nezapo-
menou,“ tvrdí starosta Letů Jiří Hudeček s tím, že
si »bikeři« užijí jízdy po zpevněných lesních i pol-
ních cestách, ale také přes kameny a kořeny, čeka-
jí je prudké výjezdy, bahnité úseky, brody i těžké
sjezdy. Celkové převýšení trati je 2 300 metrů a

cyklisté mimo jiné zdolají brdské hory Babka
(505 m. n m.), Kuchyňka (535 m) a Plešivec (653
m). „Pořádně si šlápnou i trénovaní profesionálo-
vé,“ míní Hudeček a dodává: „Čas vítěze určitě
nebude kratší než čtyři hodiny.“
Přihlášku je možné podat osobně v závodní kan-
celáři závodu 15. 8. od 17.00 do 21.00 i 16. 8. od
7.00 do 8.00 pro trasu 100 km a od 7.00 do 9.30
pro trasy 62 a 30 km. Závodníci ročníků 1993 a
mladších budou připuštěni na start závodu na 62
km pouze s písemným souhlasem rodičů.

Miloslav FRÝDL

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

Cyklistických závodů se každoročně v Letech jezdí několik. Stokilometrový maraton Bike Brdy je jed-
noznačně nejnáročnější. Foto NN M. FRÝDL

Obyvatelé Leče hráli nohejbal 
a vzpomínali na Letní slavnosti
Leč - Nohejbalový turnaj pro místní družstva
uspořádali předminulou sobotu obyvatelé
obce Leč. Síly změřilo sedm celků.
Hrálo se jako obvykle na dva vítězné sety a každý
s každým. Vítězné družstvo Jiřího Eliáška mlad-
šího stanulo na pomyslném stupni vítězů po celo-
denním maratonu zápasů okolo sedmnácté odpo-
ledne. Na uvolněném hřišti pak zavzpomínala na
slavné nohejbalové časy 70. let stará garda. „Po-
jali jsme to trochu jako vzpomínku na Letní slav-
nosti, které se zde pořádaly v letech minulých,“
řekla jedna z organizátorek Hana Jakoubková.
„Mladí hráli nohejbal, starší seděli pod lípou u
soudku zlatého moku. Počasí i nálada byly výteč-
né, co si víc přát...?“ (JoK) 

Berounští zvou na aerobik 
i na rehabilitační cvičení
Každou středu v srpnu si můžete přijít zacvičit
aerobik na hřiště TJ Lokomotiva Beroun od 18.30
do 19.30. V případě špatného počasí je zajištěna
tělocvična v tribuně. V srpnu (v pondělí 4. 8, 11.
8. a 25. 8. od 19.00 do 20.00) se také koná kon-
dičně-rehabilitační cvičení s flexi-bary a velkými
míči v sále v budově gymnázia. Informace na tel.:
608 885 182.             Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun


