
Chceme více vlaků! hlásí obce
PŘIDAT SPOJE DO NOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU POŽADUJÍ ŘEVNICE I LITEŇ

Na hradě zkolabovala
žena, v podhradí druhá
Karlštejn - Přímo v areálu hradu
Karlštejn zkolabovala 7. srpna
dvaadvacetiletá dívka. Další ženu
nabrali řevničtí záchranáři cestou
do berounské nemocnice. 
Mladá turistka omdlela na nádvoří
kvůli vedru, po ošetření ji lékaři na-
ložili do sanitky a vyrazili do ne-
mocnice. Ještě při průjezdu Karlštej-
nem jim těsně před sanitkou zkola-
bovala asi pětašedesátiletá žena. 
„Při pádu si navíc zlomila ruku.
Vzali jsme ji tedy také a obě jsme
odvezli do nemocnice v Berouně,“
řekl majitel řevnické záchranky Bo-
řek Bulíček.
Podle něj lidé při vysokých teplo-
tách kolabují velmi často. „Důležité
je v takových horkých dnech hodně
pít,“ dodal Bulíček. (lup)

Poberouní – Přidat noční vlak, kte-
rý by ze Řevnic na Prahu jel o půl-
noci, chce radnice v Řevnicích. Při-
pomínky k novému jízdnímu řády,
jehož příprava právě teď vrcholí,
předložila i Liteň.
Nový jízdní řád začne na železnici si-

ce platit až za čtyři měsíce, připomín-
ky ale mohou obce zasílat jen do kon-
ce srpna. České dráhy totiž musí do 8.
září předat všechny požadavky na
jízdní řád státní organizaci Správa že-
lezniční dopravní cesty.
„Vrcholí projednávání připomínek s
objednavateli, tedy s krajskými úřady
a s ministerstvem dopravy. Pokud ma-
jí občané či obce nějaké návrhy na je-
ho vylepšení, je nutné, aby je bez od-
kladu předali na příslušný útvar kraj-
ského úřadu nebo ministestva,“ uved-
la Luďka Hnulíková, ředitelka Odboru
osobní dopravy a přepravy.  
„My jsme měli jedinou připomínku, a
to přidat noční vlak. Teď jede posled-
ní vlak na Prahu v jedenáct. Chceme
přidat jeden o půlnoci,“ řekl starosta
Řevnic Miroslav Cvanciger.
O posílení spojů požádal i městys Li-

teň. „Chtěli jsme přidat vlak mezi třetí
a půl pátou odpoledne, kdy se školáci
nemají jak dostat domů. Před dvěma
lety totiž tenhle spoj odebrali," uvedl
liteňský starosta Karel Kliment. Zda
se svými návrhy uspěly, se obce
dozvědí až na počátku prosince, kdy
bude nový jízdní řád zveřejněn.
„Na trati Praha – Plzeň se chystá pře-
stavba železniční cesty, a tak se změní
časy některých rychlíků,“ řekl mluvčí
krajského úřadu Martin Kupka. „Mezi
Řevnicemi a Prahou by měl být navý-
šen počet vlaků a snížen časový takt,"
dodal. „S ohledem na silnou poptávku
po železniční dopravě v okolí Prahy je
trend posilovat dopravu, zejména na
hlavních tratích, kde se nyní běžně up-
latňuje špičkový interval v průměru
patnáct minut,“ sdělil mluvčí Drah
Petr Šťáhlavský.       Pavla ŠVÉDOVÁ

19. srpna 2008 - 17 (475) 6 Kč

Přadatele Hasofestu
obral zloděj o výdělek

Hasofest s programem pro děti i dos-
pělé pořádali 16. srpna u hlásnotře-
baňského jezu místní hasiči. Odpo-
ledne vyvrcholilo večerním koncer-
tem beatových kapel. Druhý den rá-
no organizátoři zjistili, že jim kdosi
ukradl veškerý výdělek. (Viz strana 7)

Text a foto NN M. FRÝDL

Žena spadla ze schodů, a protože
jí nikdo nepomohl, zemřela
Černošice - Žena v bezvědomí byla nalezena první
srpnový týden v domě v Černošicích. Lékař už mohl
konstatovat pouze smrt. 
Jedenašedesátiletá paní zřejmě spadla ze schodů do sk-
lepa, a protože byla doma sama, zůstala bez pomoci. 
„S největší pravděpodobností byla mrtvá už tři dny,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Případ šetří
policie. (lup) 

Za partnery do Itálie vyráží
pět desítek Karlštejnských
Karlštejn – Dosud největší výprava v historii
partnerství mezi Karlštejnem a italským Mon-
tecarlem se vydá koncem září na jih Evropy.
„Pojede nás celkem čtyřicet devět. Z toho sedm-
náct bude dětí z místní školy,“ uvedl starosta měs-
tyse Karlštejn Miroslav Ureš s tím, že do Itálie vý-
pravu doprovodí také pětice muzikantů z pobe-
rounské kapely Třehusk.
Do Itálie vyrazí plný autobus ve středu 27. srpna.
„První den se zastavíme ve Florencii, další den za-
vítáme k moři, podíváme se i na šikmou věž v Pi-
se,“ vyjmenoval Ureš. Dětská část výpravy má v
programu také účast na sportovním dni, dospělí se
zase vydají do města Luca a Monte Catina. 
(Dokončení na straně 2) (pš)

DIXIELAND U ZÁMEČKU. Již po-
šesté se 9. srpna konal festival Di-
xieland v Řevnicích. Počasí tento-
krát přálo, za slunného odpoledne
zavítaly na prostranství před řevnic-
ký Zámeček davy lidí. Na pódiu se
vystřídalo osm dixielandových kapel
z Česka i ze zahraničí, mezi nimi na-
příklad South Silesian Brass Band z
Polska a slovenský Jazz Band z Ban-
ské Bystrice. Diváky potěšili mezi
jinými tradiční účastníci Brass Band
z Rakovníka a slavní Steamboat
Stompers. Programem prováděl Petr
Jančařík. (lup) 

Foto NN L. PALIČKOVÁ

Nevěsta přijela s dvouhodinovým zpožděním
Řevnice – Takřka s dvouhodinovým zpožděním začala uplynulý pátek svatba
na řevnické radnici. „S takovým zpožděním jsem se ještě nesetkal,“ potvrdil
starosta města Miroslav Cvanciger. 
V půl dvanácté měli svatebčané dorazit na radnici. V tu dobu tam ale nepři-
jel nikdo. Oddávající starosta i matrikářka čekali přes půl hodiny marně, a
tak odešli na oběd. „Kolem půl jedné dorazili první svatebčané. Nevěsta ov-
šem přijela až ve čtvrt na dvě,“ uvedl Cvanciger. Přiznal, že za dobu co oddá-
vá, se mu to ještě nestalo. „Zpoždění kolem čtvrt hodiny bývá, ale dvě hodi-
ny?“ podivoval se. Co svatebčany zpozdilo, se ale nedozvěděl. (pš)

Dejdar si poslepu 
prohlédl zámek 

12 stran informací z našeho kraje
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Řevnice, Dobrošov - Ve východo-
českém Dobrošově u Náchoda po-
bývala minulý týden řevnická ta-
neční skupina Proměny. „Měli
jsme se báječně,“ zhodnotila sou-
středění vedoucí Ivana Zrostlíková. 
Cizí návštěvník by byl u Proměn
zmatený, jestli je vůbec léto. Celé
soustředění bylo totiž pojato jako
vánoční. 
„Měli jsme stromeček, napekla jsem
cukroví a samozřejmě jsme oslavili
Silvestra,“ popsala Zrostlíková. Ne-
chyběly dárky v podobě vyrobených
triček a rachejtle, prostě Vánoce se
vším všudy. 
Kromě vánočních oslav stihli taneč-
níci ještě několik výletů, třeba do

Adršpašských skal, do Polska nebo
na pouť, a také koupání.

„Krásně nám vyšlo i počasí, takže se
děti mohly vyřádit v bazénu,“ doda-

la Zrostlíková. Ani tanec nepřišel
zkrátka, trénovalo se každé dopoled-
ne. Novou sestavu představí Promě-
ny před Vánoci.  Lucie PALIČKOVÁ

Karlštejnští školáci
mají delší prázdniny
Karlštejn, Řevnice – O dva dny delší
prázdniny si mohou letos užít školá-
ci z Karlštejna. Školní rok tam totiž
začne až 3. září. 
Rozhodl o tom tamní starosta Miro-
slav Ureš. Důvod? „Až v úterý ráno
se vracíme z italského Montecarla,
kam s námi jede i sedmnáct místních
školáků a paní učitelky,“ vysvětlil
Ureš.
Řevničtí školáci začnou školu již 1.
září, ale pod novým vedením. Do
čela řevnické základky vybrala komi-
se Štěpánku Rajchlovou.               (pš)

Do Itálie vyráží…
(Dokončení ze strany 1)
„V neděli pak bude podepsána sm-
louva mezi Montecarlem a němec-
kým Mylau, potom bude následovat
kulatý stůl na téma evropská mlá-
dež,“ doplnil první muž Karlštejna.
Kromě oficialit čeká Karlštejnské i
gurmánský večer, který by měl před-
stavit speciality té které země. „My
budeme připravovat vepřovou kýtu,
bramboráčky, vezeme i okurky a pi-
vo,“ prozradil jídelníček české dele-
gace Ureš.
Zpět do vlasti se Karlštejnští vydají
v pondělí, cestou se ještě zastaví v
Benátkách. (pš)

Zadní Třebaň - Výtvarnou akci
pro děti pořádaly minulý týden
maminky z mateřského centra
Broučci v Zadní Třebani. 
Na »Kozí« louce v části zvané Vati-
na se několik desítek dětí vyřádilo. 
Tvořivá dílna se konala na louce u
potoka během dvou slunečných od-
polední. Maminky navlékaly jeřabi-
ny, děti vyráběly jiná dílka z přírod-
ních materiálů, kreslily panenku Ma-
rii s Ježíškem nebo zdobily talíře a
láhve. Někteří kluci dali přednost
bojům s vyrobenými meči a ráchá-
ním v potoce. Úspěch mělo malová-
ní barvami na obličej. 
„Udělej mě jako čerta,“ bylo třeba
slyšet z dívčího hloučku na dece. 
Hostitelka Iva Pezlová připravila py-
tlíčky na voňavé bylinky, batikované
bederní roušky, čelenky a samozřej-
mě dobroty z domácí kuchyně.
Díky patří nejen jí, ale též panu Pla-
cákovi a obecnímu úřadu za finanční
příspěvek. Lucie PALIČKOVÁ

Do dobřichovického sochořadí přibyla tři díla
Dobřichovice – Stromořadí vzrostlých kaštanů, topolů či lip lemují po
staletí cesty k zámkům, kostelům či jiným památkám. V Dobřichovicích
mají unikátní »alej« z kamenných soch. Do unikátního sochořadí při-
byly v neděli další tři skulptury
Ty vznikly loni během již třetího ročníku sochařského symposia Cesta mra-
moru. Ve skutečnosti byly u řeky Berounky vytesány sochy čtyři. „Jedna z
nich, od italské sochařky Emanuely Camacci, ale zůstane na nádvoří zámku.
Je tam i další socha od Japonce Osamu Ishikawy, který se účastnil druhého
ročníku symposia,“ uvedl iniciátor akce, sochař Petr Váňa.
Trojice soch s názvy Geometrie růstu, Průzor a La Grande Pasage byla u vz-
nikající promenády vedoucí z Dobřichovic do Karlíka umístěna slavnostně
v neděli odpoledne. Jejich autory jsou Francouz Jean-Paul Chablais, Ameri-
čan Taylor Cordel a český sochař František Svátek. „Dobrichovice jsou moc
krasne misto,“ pochvaloval si loni při symposiu lámanou češtinou Američan
Cordel, jehož paní je Češka. „Celkově by mělo sochořadí měřit kilometr.
Nyní jsme v polovině,“ uvedl Váňa. Ten už chystá na příští rok další ročník
sympozia. „Opět by se měli zúčastnit i cizinci. Co se týká národnosti bude
to tak půl na půl,“ uvedl. Jména účastníků ale nechtěl prozradit. (pš)

Proměny oslavily Vánoce i Silvestra
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA PROŽILA TÝDEN VE VÝCHODOČESKÉM DOBROŠOVĚ

Děti se pobavily na »Kozí» louce
HOLČIČKY KRESLILY, KLUCI VÁLČILI S MEČI, MAMINKY NAVLÉKALY JEŘABINY…

JAKO V ZIMĚ. Proměny v zimní výbavě na letním soustředění na východě Čech.                Foto ARCHIV PROMĚN

Pod hradem v září
otevřou nové hřiště
Karlštejn - Nové hřiště u místní
školy budou mít od září k dispozi-
ci děti z Karlštejna. Slavnostní
otevření je nachystáno  na 4. 9. 
„Jde o hřiště s umělým povrchem,
které bude určeno pro fotbal a volej-
bal,“ uvedl starosta Karlštejna Miro-
slav Ureš. Hřiště bude od osmé ranní
až do 16 hodin sloužit dětem ze
školy, poté jej budou moci využívat
všechny místní děti. „Asi v osm se
bude zavírat, zatím totiž chybí osvět-
lení,“ doplnil Ureš. Výstavba hřiště
stála milion korun, 300 tisíc získala
radnice v rámci dotace.                 (pš)

Na táboře se setkali
Češi, Poláci a Němci
Ani chvilku se nenudili účastníci
prázdninového tábora v Černoši-
cích, který se letos konal už po-
sedmadvacáté. Nesmírně aktivní a
obětaví pořadatelé - černošičtí mo-
deláři a členové místního sdružení S
dětmi a pro děti – pro malé táborní-
ky nachystali bohatý program sestá-
vající ze sportovních klání, her, kou-
pání, vyjížděk na koních či diskoté-
ky. Také jim dali nahlédnout do tajů
modelářství, které má mezi černo-
šickými dětmi bohatou tradici. A
protože táborem zněla vedle češtiny
i polština a němčina, neboť se už
podruhé konal jako setkání evrop-
ské mládeže, mohli si kluci a holky
procvičit svou znalost cizích jazyků.
Že se hlavně zahraničním účastní-
kům černošické táboření líbilo, do-
kazuje slib, jež si děti z bavorského
města Gerbrunn a z polských měst
Lešnice a Olešnice, tedy z partner-
ských měst Černošic, před odjezdem
daly: Za rok se tu zase setkáme. 

Stanislav JANOVSKÝ, ČernošiceDěti se na »Kozí« louce ve Vatině vyřádily.           Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Cena Našich novin: Letos podesáté
AUTOR JEDNOHO ZE ČTENÁŘSKÝCH NÁVRHŮ SE MŮŽE TĚŠIT NA DVA TISÍCE KORUN OD PARTNERA AKCE
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
Dolního Poberouní a Podbrdska. 
V předminulém čísle NN jste se
mohli seznámit se jmény kandidátů,
které navrhla  redakční rada NN, ny-
ní otiskujeme jména od tzv. Aka-
demie laureátů, což jsou osobnosti
oceněné touto cenou v minulých le-
tech. Dorazila zatím i dvě jména od
vás - čtenářů Našich novin. 
Další jména a podporu již uvedeným
kandidátům můžete posílat na adre-
su redakce (Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, Email: redakce@na-
senoviny.net). Ke jménu svého favo-
rita stručně připište, proč jej navrhu-
jete. Z autorů čtenářských návrhů
vylosujeme jednoho, který získá od
redakce dárkový balíček a 2 000 Kč
od firmy K+V Elektro. 
Ze všech došlých jmen vybere bě-
hem září redakční rada s Akademií
oceněných definitivní desítku kandi-
dátů a z ní vzejde laureát Ceny NN
2008. Vyhlášen bude na Martinském
posvícení v Letech 8. listopadu. Ví-
těz s diplomem získá věcné ceny a
devatenáct stokorun - za každý rok
existence Našich novin jednu. Part-
ner Ceny NN, firma K+V Elektro k

tomu přidá ještě pět tisíc korun. 
Kdo získal Cenu v minulých letech? 
1999 - Manželé Křivánkovi ze Řev-
nic, za celoživotní ochotničení a prá-
ci pro Lesní divadlo 
2000 - Ludmila Chroustová a Len-
ka Kolářová ze Řevnic, za obětavé
vedení dětských souborů Klíček a
Notičky, za pozvednutí kultury v
dolním Poberouní 
2001 - František Šedivý ze Řevnic,
bývalý politický vězeň, kronikář ob-
ce Zadní Třebaň a stálý spolupracov-
ník Našich novin 
2002 - Josef Kozák z Leče, organi-
zátor kulturních akcí v Poberouní a
na Podbrdsku
2003 - Jiří Hudeček z Letů, za pod-
poru dění v dolním Poberouní a spo-
lupráci s Našimi novinami 
2004 - Jiří Vitouš ze Řevnic, neú-
navný bavič, ochotník a člen kapely
Třehusk
2005 - Michaela Šmerglová z Čer-
nošic, za mnohaleté organizování
společenských, sportovních a diva-
delních akcí 
2006 - Ilona Gartová z Hlásné Tře-
baně, za práci pro svoji obec i Sokol,
za organizování kulturního života, za
snahu o sblížení obcí 
2007 - Jana Červená ze Řevnic, za
obětavou pomoc při organizování
kulturních a společenských akcí, za
podíl na veřejném životě i za přínos
ochotnickému divadlu 
2008 - ? Josef KOZÁKLoni Cenu Našichn novin získala Jana Červená z Řevnic.         Foto ARCHIV

Koho navrhuje redakční rada a koho Akademie
Redakční rada NN na Cenu Na-
šich novin - Cenu Arnošta Tučka
za rok 2008 navrhuje:
1. Josef Barchánek, Černošice - za
podporu kulturního dění v Černoši-
cích i okolí 
2. Pavel Blaženín, Černošice - za
invenční organizaci kulturního a ve-
řejného 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 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, za pořádání akcí
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 kulturního a
společenského dění v Hlásné Třeba-
ni 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 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 
Akademie navrhuje 
1. Miloš Chroust, Řevnice - za vel-
kou a vždy precizní pomoc řevnické-
mu divadlu a za hudební (i taneční)
povznášení lidstva ve všech mož-
ných muzikantských tělesech
2. Vnislav Konvalinka, Hlásná
Třebaň - účastní se všech kulturních
akcí ve vsi a je pro každou legraci.
Ochotně a pravidelně dochází na
vše, co pořádají ostatní organizace v
obci i ve vesnicích po okolí

3. Jan Martínek, Zadní Třebaň -
za  dlouholetou spolupráci s NN, za
muziku k divadelním hrám 
4. Pavla Petrová, Leč - za vedení
Malých Notiček, organizování kul-
turních akcí, příspěvky do novin 
5. Alena a Petr Říhovi, Dobřicho-
vice - za dlouholeté působení v
ochotnické branži 
6. Lenka Snopková, Hlásná Tře-
baň - je to dobrá duše hlásnotřebaň-
ského Sokola, organizuje akce pro
děti a maximálně se jim věnuje 
7. Marie Šímová, Řevnice - za
dlouholeté působení v ochotnické
branži a práci pro Lesní divadlo 
8. Ivo Tamchyna, Řevnice - za diva-
delní kousky nastudované s mládeží
i dospělými.  Za to, že dokáže bavit
a těšit jiné bez nároku na cokoli. 
9. Hana Tučková, Zadní Třebaň -
za úžasnou a trvalou pomoc při folk-
lórních tanečních vystoupeních, při
práci s dětmi i za divadelní aktivity,
které jsou určeny pro potěchu okolí!
Za optimismus a věčně nataženou
pomocnou ruku!         Josef KOZÁK

Koho navrhují čtenáři
Eva Poustecká navrhuje Margitu
Rytířovou ze Zadní Třebaně, která
za války dobrovolně narukovala do
armády a sloužila u pozemních slo-
žek britského královského letectva. 
Helena Pelikánová na ocenění navr-
huje Stanislavu Frýdlovou ze Zad-
ní Třebaně za nezištnou pomoc při
organizování akcí pro děti a inten-
zivní spolupráci s NN.
Další návrhy můžete posílat na adre-
su redakce (Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, Email: redakce@na-
senoviny.net. (JoK)

Na letošní Cenu je navržena i výtvarnice Dagmar Renertová. Foto ARCHIV
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Diváci při flamencu ječeli nadšením
NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU V MNÍŠKU POD BRDY SE KONAL ČTVRTÝ ROČNÍK VÝJIMEČNÉHO FESTIVALU

Mníšek pod Brdy – V sobotu odpo-
ledne 2. 8. začal na nádvoří zámku
v Mníšku pod Brdy beznadějně
vyprodaný Mezinárodní festival
Flamenca . „Byl to čtvrtý ročník
festivalu, kde představujeme ohni-
vé flamenco, jak jej hrají středoev-
ropané i umělci ze Španělska,“
řekl ředitel festivalu Petr Digrin. 
Program byl rozdělen do dvou částí.
V bloku Středoevropské flamenco
vystoupil nejprve Shahab Tolouie.
Iránský zpěvák, který spojuje prasta-
rou perskou hudbu s prvky flamenca.
Shahab předvedl hru na tradiční per-
ské nástroje setar, tanbour, deirobu,
daf a další. Potom vystoupil Flaco
De Nerja s tanečnicí Sandrou La

Chispa. Flaco flamenco hru studoval
v Seville ve Španělsku, teď žije ve
Vídni a koncertuje po světě. V závě-
ru odpoledního bloku vystoupila La
Chiri se skupinou Remedios. La
Chiri již třetím rokem připravovala
dramaturgii mníšeckého festivalu. Z
jejího vystoupení byli diváci nadše-
ni. Milovníci flamenco tance se s ní
mohou setkat v Praze, kde tento ži-
vočišný tanec vyučuje. 

„Večerní program s názvem Malaga
nádherná, byl zlatým hřebem nejen
letošního ročníku, ale představoval
také vrchol všech čtyř ročníků festi-
valu. Diváci ječeli nadšením, vstáva-
li a tleskali ve stoje. Byl to opravdo-
vý zážitek, a to jsme chtěli,“ popisu-
je festival ředitel Digrin. Ramón
Martínez vrchovatě předvedl své
taneční umění. 
„Chvílemi jakoby se vznášel,“ říkali

diváci, kteří ho odměnili bouřlivými
ovacemi. Posílen jejich zájmem, vy-
dal ze sebe naprosté maximum. Ra-
món Martínez a jeho kolegyně, ta-
nečnice Carmen Ríos vyučovali bě-
hem festivalu tanec v tanečních kur-
zech. Jana DIGRINOVÁ

Martin Dejdar při prohlídce mníšeckého zámku.        Foto Jana DIGRINOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
V srpnu kino nehraje.

KINO ŘEVNICE
20. 8. 20.30 LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN
22. 8. 20.30 WANTED
23. 8. 16.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ
HÁDANKA
23. 8. 20.30 U MĚ DOBRÝ
27. 8. 20.30 VALL-I
29. 8. 20.30 PLECHOVÝ BUBÍNEK
30. 8. 16.00 PŘÍHODY BROUKA
PYTLÍKA
30. 8. 20.30 HANCOCK

KINO MÍR BEROUN
18. 8. - 20. 8. 18.30 LETOPISY NAR-
NIE: PRINC KASPIAN
21. 8. - 22. 8. 18.30 WANTED
23. 8. - 4. 9. 18.30 a 21.00 (31. 8. - 1. 9.
20.00, 2. 9. - 3. 9. 17.30 a 20.30, 4. 9.
20.00) BATHORY
27. 8. - 1. 9. 16.30 (Ne-Po 17.30) SISSI
A YETTI

LETNÍ KINO BEROUN
18. 8. 21.00 MUMIE: HROB DRAČÍ-
HO CÍSAŘE
19. 8. - 20. 8. 21.00 TEMNÝ RYTÍŘ
21. 8. - 22. 8. 21.00 BATHORY
23. 8. - 24. 8. 20.45 ZAPOMENUTÝ
OSTROV
25. 8. 20.45 SISSI A YETTI
26. 8. - 27. 8. 20.45 PROSÍME PŘE-
TOČTE
28. 8. 20.45 MAMMA MIA!
29. 8. 20.45 NEUVĚŘITELNÝ HULK
30. 8. 20.45 ROLLING STONES

CLUB KINO ČERNOŠICE
19. 8. 20.00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ
RODINKA
26. 8. 20.00 O RODIČÍCH A DĚTECH

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

Tipy NN
* Koncert a autogramiáda Heleny
Vondráčkové se konají 20. 8. od
20.00 v mníšecké restauraci U Káji
Maříka. (mif)
* Řecký večer s Martou a Tenou plný
řeckých písniček, jídla a pití se koná
22. 8. od 20.30 v Clubu Kino Černo-
šice. Vstupné 100 korun.              (mif)
* Bluesrocková kapela Tichá doho-
da koncertuje 23. 8. od 20.00 na nád-
voří hradu Karlštejna.                   (mif)
* Herec Michal Nesvadba se spo-
lečně s dětmi 23. 8. v berounském
letním kině rozloučí s prázdninami.
Představení nazvané Michal je kvít-
ko! začíná v 10.00. V případě nepříz-
ně počasí se akce přesouvá na jiný
termín. (mif)
* Vojáci Berounska. Výstavu s tímto
názvem můžete v berounském Muzeu
Českého krasu vidět do 24. 8.    (mif)
* Čtvrtou letní taneční párty může-
te navštívit 29. 8. od 20.00 v černo-
šickém Clubu Kino. Hrají DJ Vóďa +
DJ Bunda. Vstupné 50 Kč.          (mif)
* Hudební festival Lokal Fest se us-
kuteční 30. 8. ve vnitřních i venkov-
ních prostorách Clubu Kino Černoši-
ce. Od 15.00 do 2.00 zahrají v non-
stop hudebním maratónu kapely Kli-
ka, Acoustic Noise Band, Legal Ben-
gal, Holomráz, Lokomotiva Planet,
Vepřové Komety, Hutututu a Deli-
qent. Vstupné 100 Kč.                  (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)
* Výstavu Miroslava Bartáka hostí
do 7. 9. řevnický Salon No1. (mif)
* Výstava o Keltech nazvaná Beroun
Lughnasadh 2008 byla zahájena v
Geoparku Barrandien  Muzea České-
ho krasu na berounském Husově ná-
městí. Michaela KUBIŠTOVÁ
* Šaty dělaj člověka aneb Co za Kel-
tů na sebe? Výstava s tímto názvem je
do konce října k vidění v Informač-
ním centru keltské kultury na zámku
Nižbor. (mif)

Dejdar si poslepu prohlédl mníšecký zámek
Mníšek pod Brdy – První prohlídky pro slepé a hluchoslepé návštěvníky byly
zahájeny na zámku v Mníšku pod Brdy. Je to pilotní projekt, sbíráme první
zkušenosti. Chceme umožnit lidem s handicapem návštěvu památky.
Prohlídka je postavená na zážitku ze sluchových a hmatových jevů. Vyzkou-
šel si ji také herec a moderátor Martin Dejdar. „Chodit poslepu jsem zkou-
šel, ale pokaždé jsem byl rád, že si mohu šátek sundat. Můj syn mě vždy při
této zábavě zavedl někam jinam, než říkal,“ uvedl Dejdar. „Někteří z nás to-
to štěstí nemají, a proto chci tento projekt podpořit.“ S prvními návštěvníky
strávil herec asi hodinu a odpovídal na otázky týkající se jeho života. 
S nápadem zážitkových prohlídek přišla Helena Doubková. „Ukazuji zámek
jiným způsobem, než na jaký byli lidé zvyklí. Návštěvník není při prohlídce
zavalen množstvím informací, ale důraz je kladen právě na smyslové pozná-
vání historického objektu a vlastní prožitek,“ uvedla Doubková. Prohlídka
je určena i zdravým občanům, kteří si mohou vyzkoušet oba druhy prohlíd-
ky zámku – klasickou i se zavázanýma očima. Prohlídky můžete absolvovat
ve stanovených termínech až do konce října. Jana DIGRINOVÁ



Tip na adrenalinový zážitek: Čtyřkolky!
VE VŠERADICKÉM AREÁLU U BOBEŠE JE K DISPOZICI SEDM STROJŮ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Všeradice - Prázdniny pomalu spějí ke konci, za-
nedlouho začne opět škola. Než se tak stane,
chtěla bych vás pozvat na adrenalinový zážitek
při jízdě na čtyřkolkách.
Dnešní tip na výlet nebude příliš zajímavý pro mi-
lovníky klidu a krásné přírody - spíše pro čtenáře,

kteří si chtějí užít trochu adrenalinu a třeba vyzkou-
šet něco nového. Nezapomenutelný zážitek můžete
prožít na čtyřkolové dráze U BOBEŠE ve Všeradi-
cích.Na čtyřkolky můžete jet s celou rodinou. Má-
me zde připraveno sedm strojů s motory 50, 90 a
150 cm3. Pokud dovolíte jízdu i dětem, právě pro ně
jsou připraveny dvě nejmenší čtyřkolky. Za děti od-
povídáte sami, všichni jezdí na vlastní nebezpečí. 
Více než půlkilometrovou dráhu o šířce asi osm
metrů ale můžete projet úplně pomalu a jízdu s ma-
ximálně třemi spolujezdci na trati si tak jasksepatří
»vychutnat«. Pokud se po jízdě vyčerpáte, můžete si
u obsluhy zakoupit chlazené nealkoholické nápoje.
Až do října je dráha otevřena každý víkend mezi 11
a 18.00. Do Všeradic ale můžete přijet po dohodě i
ve všední den, stačí zavolat na 723 662 000 nebo
728 003 003. Nejezdíme pouze v časech, kdy se
naproti na hřbitově koná obřad. Tomáš Červený,
který se stará o provoz dráhy, rád každému  předve-
de, co se s nejsilnějším strojem dá dělat.
Za desetiminutovou jízdu zaplatíte již čtyři roky
stejnou částku 170 Kč. V ceně je i zapůjčení och-
ranné přilby. Delší pronájem v rámci například fi-

remní akce lze dohodnout na výše uvedených tele-
fonních číslech, a to nejlépe přímo s  Červeným.
Čtyřkolkovou dráhu naleznete po levé straně kousek
za Všeradicemi směrem na Vinařice. Pohodlně za-
parkujete auto na vyhrazeném místě a hurá na trať!
Další informace lze nalézt na Internetu na adrese
www.ctyrkolky-ubobese.cz.       Jana DOLANSKÁ

4/2008

Poutní mši bude sloužit
novokněz, zazní také hudba
Všeradice -  Poutní mše svatá se ve všeradic-
kém kostele koná v neděli 24. srpna od 9.00
hodin.
„Mší oslavíme svátek svatého Bartoloměje,“ sdě-
lil liteňský varhaník Václav Kliment s tím, že bo-
hoslužbu povede novokněz Martin Vlček a liturgii
hrou na varhany a trubku i zpěvem doprovodí
Alena Michálková a Radek Rejšek. „Po mši bude
následovat krátký koncert duchovní hudby a
novokněžské požehnání,“ uvedl Kliment a dodal:
„V osovském kostele ten den bohoslužby nebu-
dou.“ (mif)

Do »kraje« kandiduje také
všeradický starosta
Všeradice - Do zastupitelstva Středočeského
kraje se v podzimních volbách rozhodl kandi-
dovat také starosta Všeradic Bohumil Stibal.
Na kandidátce hnutí Nezávislí starostové pro kraj
mu patří 24. místo. „Jsem si vědom toho, že je to
místo nevolitelné,“ řekl Stibal. „Rád bych se ale
po volbách dostal do některé z krajských komisí,
nejlépe pro cestovní ruch.“
Středočeské nezávislé starosty povede do voleb
první muž Luděk Jeništa. Z našeho kraje jsou kro-
mě Stibala na kandidátce také starostka Bubovic
Libuše Arnoldová, starostka Loděnice Erna Šim-
rová a starosta Chaloupek Jiří Chvojka.           (mif)

Před zábavou předvedou
své umění stepaři

Dnešní kurýr Vám přiná-
ší čerstvé informace o
tom, co je nového ve
Všeradově zemi.
Celá obec žije příprava-
mi na pouť a posvícení,
které se konají již 23. –
25. srpna. Chtěl bych při
této příležitosti všechny

upozornit, že při  zahájení sobotní pou-
ťové zábavy předvede své umění místní
kroužek stepu.
Každý se snaží dokončit co nejvíce své
rozdělané práce, neboť jak praví stará
pranostika: „Co rozdělaného se nestih-
ne do pouti, již se špatně dodělává!“. 
Do naší soutěže o nejhezčí zahrádku se
přihlásilo čtrnáct účastníků. V sobotu
16. srpna měla porota nelehký úkol při
posuzování zahrádek jednotlivých při-
hlášených. Výsledky soutěže Vám přine-
seme v příštím vydání.
Závěrem bych chtěl všem, hlavně sa-
mozřejmě dětem, popřát pěkné počasí a
ničím nerušený závěr prázdnin.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic Takovéto stroje jsou pro vás připraveny na čtyřkolkové dráze U Bobeše. Foto Jana DOLANSKÁ

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže

23. 8. Durisol Všeradice – Běštín 
30. 8. Hostomice B - Všeradice
6. 9. Všeradice – Osek B
13. 9. Zaječov - Všeradice
20. 9. Všeradice – Podluhy
27. 9. Durisol Všeradice – Vižina
4. 10. Rpety - Durisol Všeradice
11. 10. Všeradice – Žebrák B
19. 10. Neumětely B - Všeradice
25. 10. Všeradice – D. Újezd B
2. 11. Chlumec - Všeradice
8. 11. Všeradice - Drozdov

B-mužstvo 
IV. třída okresní soutěže

24. 8. Všeradice – Svatá B
31. 8. Chrustenice - Všeradice
7. 9. Všeradice – Vysoký Újezd
13. 9. Mořinka - Všeradice
21. 9. Všeradice – Zad. Třebaň B
28. 9. Všeradice – Chyňava
4. 10. Liteň - Durisol Všeradice
12. 10. Všeradice – Tetín B
19. 10. Zdejcina - Všeradice

Žáci
Okresní přebor Beroun

7. 9. Všeradice – Hýskov
13. 9. Vysoký Újezd - Všeradice
21. 9. Všeradice – Zadní Třebaň
28. 9. Durisol Všeradice – Zdice
4. 10. Všeradice – Nižbor
12. 10. Všeradice – Neumětely
19. 10. Loděnice - Všeradice

Dorost, I. A třída 
23. 8. Durisol Všeradice – Jílové
30. 8. Nový Knín - Všeradice
6. 9. Všeradice – Teplýšovice
13. 9. Týnec n/Sáz. - Všeradice
20. 9. Durisol Všeradice – Milín
27. 9. Všenory - Všeradice
5. 10. Benešov B - Všeradice
11. 10. Všeradice – Sedlčany
19. 10. Votice - Durisol Všeradice
25. 10 Všeradice – Petroviče
1. 11. Průhonice - Všeradice
8. 11. Všeradice – Sedlec Prčice
16. 11. Lety - Durisol Všeradice
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Stoletá stříkačka málem strhla plošinu
Pozdrav Pánbůh lidičky! Mám vás ráda, a proto
vás chráním. Jsem osovská ruční hasičská stří-
kačka a do Osova si mě přivezli v roce 1907 ze
smíchovské firmy Smejkal. Stála jsem tenkráte dva
tisíce korun. Sloužila jsem z plných sil. Statní va-
laši i kobylky mě tahali od požáru k požáru, silní
chasníci pumpovali mými madly a já hasila a ha-
sila a chránila váš majetek a životy. 
Pak ale přišly mladší kolegyně, motorové a silněj-
ší a já stála ve zbrojnici a čekala, co bude dál. Ob-
čas jsem si vyjela na nějakou tu soutěž, občas mě
ukazovali malým i odrostlým, ale vůni a sílu koň-
ských těl jsem necítila hodně dlouho. Až přišla os-
lava 100 let místního hasičstva, pak jízda histo-
rického vlaku i s císařpánem, hned nato muzikál
Postřižiny a já uháněla za párem klisen jako za-
mlada. Letos mě zase angažovali do Postřižin.
Proč ne, povídám, zahrát si s profesionály je láka-

vé, ale musíte mě odvézt. Na cestu za kopytema -
tedy po vlastní ose - je to z Osova do Dobřichovic
přec jen daleko. Tak přijel takovej velkej s velkým
autem. „Já ti nevím, Jiříku,“ povídá mu náš hasič-
skej starosta. „Ona je ta naše holka dost těžká...“
Velkej Jiřík mávl rukou: „Tahle plošina zvedne i
patnáct metráků!“  A tak mě zkusili zvednou plo-
šinou u auta. Marně. Nevím, kolik vážím, ale u
Smejkalů mě udělali z kvalitního železa a dřeva.
Jiřík říkal, že mě odhaduje na dvacet. Ne let, ale
metráků. To jsou dvě tuny.  Pak přivezli vozík za
auto a k němu položili pětatřicítky fošny. Zlomila
jsem je. Nakonec to vyřešily padesátky fošny a
mohla jsem hrát.
Starosta mě naleštil a já zářila ve světle reflekto-
rů. Dokonce jsem koutkem ucha slyšela jak ve Svi-
nařích při mém příjezdu obdivně vydechl jeden
pan profesor až z Prahy: „Teda tohle?! No to je

tedy...“ Už se těším až si zase někde zahraju. Spá-
nembohem lidičky. Mám vás ráda! 
Podle osovské stříkačky zapsal         Josef KOZÁK 

Fejeton: Vyhnalovy
Odlišujeme se barvou kůže, koníčky, příjmy až po
osobitý povahopis nitra, kdy se pohybujeme v roz-
pětí od introvertů po extroverty. 
Osoby stočené spíš dovnitř vyhledávají podle síly
svého zaměření i určité stupínky samoty. Mírnému
nitrákovi zvedne náladu půlhodina osiření na bal-
koně, vyhraněnější typ se poohlédne po něčem po-
řádnějším. Nabízí se tolik možností! Neobydlený
ostrov, bunkr z války, zemljanka v hloubi lesa, sa-
movazba v samotce. Existuje nesčetně míst, kde
lišky dávají dobrou noc, vyhnalovy, klasikou bývá
též zapadákov (jiho-, východo-, severodákov).
Tvorové opačného zaměření naopak baží po za-
lidněnu, a tak se cítí dobře v obchodních domech,
metru, na stadionech, pěších zónách, plážích... Po
nahlédnutí do bulváru dojdeme k poznání, že
předškolí kterékoli základní školy se stalo živější
než uličky Hongkongu. Hemží se to tam pochůz-
káři sekt, rádosvlékači až po nabízeče narkotik
zalitých do úhledných bonbonů. Půjde-li vývoj tu-
dy, mohou se nejlabužničtější otevřené nátury tě-
šit, že v předškolí se brzy podle barvitého líčení
médií povedou černé kšefty s lehkými drogami,
těžkou vodou, bílým masem či červenou rtutí.
Cestovní kanceláře se holedbají, jak umějí uspo-
kojit zákazníky, ale v žádném katalogu jsem neče-
tl o nabídce zájezdů pro samotáře či letory opač-
né. Pak se v autokaru setkají náruživí vyhledáva-
či osamělosti s vnějškáči prahnoucími po člově-
čím shonu jedoucí společně až do Španělska.
Přitom první sortu stačí zavézt na Macochu, za-
tímco extroverti se porochní v morálním bahně
nejbližší základní... Agenturám se  nedivme, že o
klientech vědí tak málo, vázne-li duchovní osvěta. 
Naléhavě potřebujeme nejen ministerstvo vnitra,
ale též nitra. Dvojici manželů-úplných protipólů
pak bude samozřejmě nabízen zájezd do - rušného
výstrkova...                    Kamil KOVÁŘ, Klimkovice
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Řevnice žádají peníze na opravu ulice
POKUD MINISTERSTVO FINANCE PŘIDĚLÍ, BEROUNSKÁ I PALACKÉHO NÁMĚSTÍ BUDOU SPRAVENY JEŠTĚ LETOS

Řevnice – Pokud Řevnice obdrží dotaci od mi-
nisterstva financí, dočkají se ještě letos zdejší
obyvatelé nového povrchu Berounské ulice a
Palackého náměstí. Ty jsou v katastrofálním
stavu a patří k nejhorším ve městě. 
„Požádali jsme ministerstvo o deset milionů ko-
run. Zda jsme uspěli, bychom měli vědět na konci
září,“ uvedl starosta města Miroslav Cvanciger s
tím, že podíl města na rekonstrukci by byl 10 % z
celkové částky. Projekt je již hotov, podle něj by
měl nový povrch ulic být asfaltový, na Palackého
náměstí se počítá s částečnou zónou pro pěší.
Radnice nic nenechala náhodě, a tak již v předsti-
hu vybrala firmu, která by práce provedla. „Kdy-

bychom peníze obdrželi, akce by se takto mohla
uskutečnit ještě letos,“ vysvětlil Cvanciger. Do-
plnil, že oprava nebude zahrnovat Opletalovu uli-
ci. „S tím bychom se do získané sumy nevešli.“ 
Projekt podle prvního muže Řevnic plynule nava-
zuje na plánované zprůjezdnění cesty k nádraží.
Tam by měla auta v budoucnu jezdit oběma smě-
ry. Zprůjezdnění je spojeno i s úpravou přednád-

ražního prostoru. Na tento projekt radnice žádala
finance z krajského úřadu. Výsledek by opět měl
být znám v září. Pavla ŠVÉDOVÁ

NA CHODSKÝCH SLAVNOSTECH. Několika
stovkám diváků zahrála druhý srpnový víkend v
Domažlicích na vyhlášených Chodských slavnos-
tech poberounská kapela Třehusk. Muzikanty od
Berounky na konci prázdnin čeká zájezd do Itálie
a v polovině září pak živá nahrávka Českého roz-
hlasu Plzeň. Foto Vladislav VAVŘÍK

Koncert Alanis Morissette:
Pár kolapsů, jinak klid
Řevnice, Praha - Vyprodaný koncert kanadské
zpěvačky Alanis Morissette zajišťovali po zd-
ravotnické stránce záchranáři z Řevnic. 
V pražském Kongresovém centru koncert před
týdnem navštívily tři tisícovky diváků. „Všechno
bylo v pohodě. Ošetřili jsme pár kolapsových sta-
vů, jinak se nestalo nic zvláštního,“ řekl šéf zá-
chranky Bořek Bulíček. (lup)

Z našeho kraje…
* Skládka nad Řevnicemi v červenci definitivně
ukončila provoz pro firmy. Lidé ale na ni dál mo-
hou vozit velkoobjemový odpad. „Pracovní doba
skládky zůstala stejná,“ řekl starosta města Miro-
slav Cvanciger. Zatím podle něj město s omeze-
ním této služby nepočítá. Naopak. „Chceme zde
sběrný dvůr zachovat, aby lidé neměli problémy s
odvozem na vzdálenou skládku,“ dodal. (pš)
* Kniha  Černošice, vilové město na Berounce je
v prodeji. Publikace nabízí ojedinělý soubor his-
torických fotografií zachycujících město od konce
19. století až po třicátá léta 20. století. Vzácné
dokumenty přibližují čtenářům, jak se z malé ves-
ničky v údolí Berounky stávalo letovisko s mnoha
architektonickými skvosty. Knihu určenou pamět-
níkům i všem, kteří se chtějí o historii Černošic
dozvědět co nejvíce, koupíte na Městském úřadu
Černošice. Pavel BLAŽENÍN
* Rozhledna na Studeném vrchu nad Malým
Chlumcem je o prázdninách zpřístupněna o víken-
dech v době od 9 do 17.00.           Martin NĚMEC
* Pavla a Jiří Noskovi ze Svinař přivítali doma
nového člena rodiny. Malý Daniel se narodil brzy
ráno 12. srpna. Redakce Našich novin posílá gra-
tulaci a přeje malému princovi ze svinařského
zámku do života hodně zdraví a štěstí!             (lup)

Zmizelo zboží za půl milionu
Řevnice – Škodu 460 tisíc korun způsobili řev-
nickému podnikateli zloději, kteří se mezi 8. 8.
a 10. 8. vloupali do skladu kuchyňské techniky
a nábytku za nákupním střediskem. 
Lupiči odstranil úchyty z plechové stěny haly, kde
vyhnuli plech a otvorem vnikli do skladu. Odcizi-
li nové komponenty pro vybavení kuchyní - dige-
stoř Gutman, varný panel, vestavnou parní troubu,
pečící troubu, vestavnou myčku aj. Technik kri-
minálky zajistil na místě stopy, které jsou v těch-
to dnech zkoumány a porovnávány. Objekt nebyl
pojištěn proti krádeži. (vš) 

Dobřichovice – Tři osobní vo-
zy Škoda Fabia byly od 6. do
8. srpna odcizeny v Dobři-
chovicích. Automobily dalších
typů zloděje nezajímaly.
Na Křižovnickém náměstí před
restaurací Zámecký had byl za-
znamenán první případ 6. 8. me-
zi 18.30 a 21.30. Zloděj využil
nepřítomnosti sedmašedesátile-

tého majitele z Řevnic a odcizil
mu fabii za 200 000 Kč. Auto
bylo vyrobeno v roce 2006, mě-
lo značku 6 S 1 42 13 a jeho
barva byla oranžová metalíza.
V noci na 6. srpna byla v Palac-
kého ulici před poštou odcizena
bílá fabie, která patřila leasingo-
vé společnosti z Prahy 5. Tento
vůz byl vyroben v roce 2005,

jeho cena byla 150 000 Kč a re-
gistrační značka 4 S 3 78 13. Na
pátých dveřích bylo logo spo-
lečnosti SMPCZ, uvnitř auta by-
la hands free sada a oranžová te-
leskopická výtýčka pro země-
měřiče za 4 tisíce korun.
Další fabie se ztratila z ulice
Pražská 8. srpna mezi 17.15 a
19.00, jejím odstínem byla mod-
rá metalíza. Vozidlo vyrobené v
roce 2000 mělo poznávací znač-
ku AKT 20 08, pneumatiky mě-
ly hliníkové disky, ve výbavě
bylo tažné zařízení a přední sklo
bylo mírně poškozené od ka-
mínků. Motorista z Prahy 2, kte-
rý v Dobřichovicích staví dům,
přišel o auto za 150 tisíc korun,
naštěstí ho měl pojištěné proti
krádeži. Vilém ŠEDIVÝ

Hořící pole uhasila silná průtrž mračen
Liteň - Požár pole poblíž Litně byl hasičům ohlášen 1. srpna ve-
čer. Na místo vyjeli profesionálové z Řevnic i dobrovolníci z
Litně.
Hadici stihla roztáhnout jen jednotka z Litně, když požár na ploše
20 x 30 metrů uhasil déšť při silné průtrži mračen. Jednotka z
Řevnic tedy už nezasahovala. Kdyby pokračoval silný vítr a pršet
by nezačalo, oheň by se zřejmě rozšířil a neuhasily by ho ani pří-
tomné dvě cisterny. Zásah hasičů trval od 18.24 do 19.15.           (vš) 

Policisté hlídkující u pláže
zadrželi dva podnapilé řidiče
Černošice – Městská policie v Černošicích čas-
to kontroluje vozidla v okolí mokropeské pláže.
Na začátku srpna hlídka dvakrát zjistila řidiče
pod vlivem alkoholu.
Ve středu 6. 8. večer byl v ulici Na drahách kon-
trolován citroen řízený dvacetiletým mužem z
Prahy 4. Při dechové zkoušce se detekční trubička
zbarvila 2 mm před střední dělící rysku, poté byl
řidič převezen na oddělení Policie ČR do Řevnic.
Byl mu zadržen řidičský průkaz.
Druhého řidiče, který před jízdou pil alkohol, st-
rážníci zadrželi 7. 8. ve 21.40. (vš) 

Řevnice chtějí šetřit, úspory
má »vymyslet« tajemnice
Řevnice – Jak a kde ušetřit chce zjistit řevnic-
ká radnice. Nová tajemnice proto zpracovává
materiál na reorganizaci úřadu. Jaké návrhy
konkrétně obsahuje, ale zatím starosta města
Miroslav Cvanciger nezveřejnil.
„Paní tajemnice se teď seznamuje s celým cho-
dem úřadu. Poté má navrhnout úsporná opatření.
Může jít například o zkrácení některých úvazků,
posouzení pracovních náplní, vytíženost zaměst-
nanců,“ uvedl Cvanciger. Impulsem k těmto kro-
kům byla podle starosty snaha vedení města ma-
ximálně ušetřit. (pš)

Tři ukradené fabie za tři dny
JINÉ VOZY V DOBŘICHOVICÍCH ZLODĚJE NA ZAČÁTKU SRPNA NEZAJÍMALY

Nepřízeň počasí organizátory
neodradila, šok nastal až ráno
Druhý ročník Hasofestu pořádaný SDH Hlásná
Třebaň začal deštivě, ale ani nepřízeň počasí nás
neodradila. Po dětském programu následovala
ukázka hašení auta naším sborem. Když byl požár
zlikvidován, přišel na řadu SDH Zbraslav, který
předvedl vyprošťování z auta. Večer hudbou vypl-
nily kapely. Akce trvala až do ranních hodin. Šok
však přišel ráno, když jsme zjistili, že nás nějaký
dobrotinec okradl o všechny vydělané peníze. Ty
měly být použity na prevenci a ochranu obyvatel
obce. Událost nás natolik zasáhla, že je pořádání
dalších ročníků Hasofestu v ohrožení. Doufáme,že
si dotyčný pachatel uloupené peníze ve zdraví uži-
je.            Lucie MÁLKOVÁ, SDH Hlásná Třebaň

Na nádraží hořela lokomotiva
Dobřichovice - Hořící prach, olej a kabely na
lokomotivě zaměstnaly tři jednotky hasičů 2.
srpna. Elektrická lokomotiva, která táhla ná-
kladní vlak do Berouna, zastavila v Dobřicho-
vicích, odkud si strojvedoucí přivolal hasiče. 
Nejdříve přijeli hasiči z dobrovolného sboru v
Dobřichovicích, poté dvě cisterny profesionálů z
Řevnic. Jednotky zasahovaly v dýchací technice
pěnovými hasicími přístroji. Když teplota v posti-
ženém místě klesla ze 300 na 200 stupňů, předali
lokomotivu Hasičskému záchrannému sboru Čes-
kých drah. Hasiči odhadují škodu na 30 000 Kč,
uchráněné hodnoty na milion korun. Prach a ma-
zivo se vzňaly pravděpodobně od jiskry při brzdě-
ní, protože hořelo těsně pod podlahou strojovny
poblíž kol. Během hasebních prací byl zastaven
provoz na kolejích mezi druhým nástupištěm a
výpravní budovou, vlaky obou směrů projížděly
po koleji na vzdálené straně 2. nástupiště.        (vš) 

Sršni, vosy i včely útočí, pozor 
na ně! varují záchranáři
Černošice - V posledních týdnech přibývá v
Poberouní lidí, které poštípal bodavý hmyz.
„Včely, vosy, sršně - v uplynulé době jsme měli
hodně případů,“ řekl šéf řevnické záchranky Bo-
řek Bulíček. Například minulý týden dostal osm
žihadel od včel čtyřicetiletý muž v Černošicích.
Lékaři po příjezdu pacienta zaléčili, naštěstí ne-
byla nutná hospitalizace v nemocnici. „Ošetřovali
jsme také myslivce poštípaného sršní na posedu,“
přidal další případ Bulíček.  (lup)
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Odpad v potoce? Kde není žalobce…
VYPOUŠTĚNÍ NEČISTOT MÁ VADIT HLAVNĚ SPRÁVCI POTOKA, SITUACI BY MĚL MÍT ZMAPOVANOU I OBECNÍ ÚŘAD

V minulém vydání našich novin jsem psala o Svi-
nařském potoce v Zadní Třebani, ve kterém čiště-
ní koryta odhalilo různé odpadní vývody. Kontak-
tovalo mě několik lidí s tím, že nejhorší je to
tam..., a nebo tam... A mělo by se s tím něco dělat.
Tolik hlas lidu. 
Jelikož jsem člověk v tomto oboru nevzdělaný,
obrátila jsem se na odbor životního prostředí v
Berouně s dotazem, co tedy s tím? Na zmíněném
odboru mi velice ochotný a vstřícný pan Bouček,
který má toto na starosti, sdělil, že: „Vypouštět
cokoliv do potoka či jiných vodních zdrojů je ze
zákona zakázané pod pokutou až 50.000 Kč. Po-
kud bychom chtěli tuto situaci řešit jako jednot-
livci (tento stav by měl ale vadit především správ-
ci potoka), bylo by nutno jednotlivé trubky a roury
sledovat, pořídit dokumentaci toho, co z něj fak-
ticky vytéká, popřípadě vzorek. Následně ohlásit
na již zmíněný odbor konkrétní adresu a jméno
člověka, kterému tento vývod patří. Odhalené pří-

pady by se posuzovaly podle toho, jak dlouho
konkrétní vývod existuje. Hůře by se postihoval
případ, kdy se jedná o nové stavení, kde je úmysl
znečištění vodního zdroje zřejmý. Oproti tomu,
domy  ve staré zástavbě, kdy toto nebylo zákonem
opatřeno, by se posuzovaly shovívavěji, přičemž
jako první krok se používá domluva. Situaci by
měl mít zmapovanou i obecní úřad.“
Kde není žalobce, není soudce. Zbývá jen apelo-

vat na všeobecný zájem mít čistý potok ve vesni-
ci. Všichni si přejeme aby nás nikdo neokrádal,
nikdo nás neohrožoval, aby byl zákon  vždy a za
všech okolností na naší straně. Nadáváme u tele-
vizních zpráv na zkorumpované politiky, kteří se
nám vysmívají do obličeje a kroutíme hlavou nad
bezprávím páchaným na slabších. Mnoho z nás
čte noviny s podobným obsahem právě  na WC. 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

NEBEZPEČNÉ LÍPY. Neošetřované stromy lip v ulici Třebaňské v Zadní Třebani začnou být silně
nebezpečné. Přerostlé a suché větve při silném větru mohou zapříčinit i smrt chodcům.Vlastníku těch-
to stromů ze zákona plyne se o tyto stromy starat. Ve větších městech  v horkých letních měsících tyto
stromy běžně denně  zalévají, tady bohužel usychají. Stromy potřebují ošetřit a prořezat, aby nám i další
generaci tady krásně voněly. Text a foto Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

V jeskyních u Srbska můžete
prožít Noc (i den) s netopýry
Čtvrtý ročník Evropské netopýří noci se uskuteční
30. srpna v bývalém lomu na Chlumu u Srbska.
Připraven je bohatý program. Od 10 do 12 hodin
se koná exkurse do netopýřího zimoviště v Srb-
ských jekyních. Nutné vybavení představuje helma
(i cyklistická), baterka-čelovka, vysoké boty nebo
holinky a oděv na převlečení do bláta.
Ve 13 hodin pak bude na prostranství v lomu od-
halena naučná tabule Lom na Chlumu. Poté bude
následovat komentovaná procházka po lomu.
Nejen děti se mohou těšit na netopýří hrátky a
soutěže s losováním o ceny. Organizátoři chystají
i výstavku Netopýr jako symbol, promítání s před-
náškou i překvapení - netopýří tanec v podání
břišní tanečnice Lídy. Na dvacátou hodinu je při-
praven komentovaný odchyt netopýrů u štol lomu
Alkazar.
Do Srbska se dostanete nejlépe vlakem. Od nád-
raží až do bývalého lomu na Chlumu bude cesta
značena. Procházkou tam pohodlně dojdete za 25
minut. Parkování na Chlumu pouze pro pořadate-
le. Doporučujeme proto zaparkovat v Srbsku.

Dagmar ZIEGLEROVÁ, Černošice

DIVADLO A BALONY. Fotografii z divadelního představení Antonie a divoká karta, kterou na začátku léta sehráli na nádvoří dobřichovického zámku míst-
ní ochotníci, na adresu redakce poslal Karel Panocha z Dobřichovic. Na druhém snímku je k vidění průlet horkovzdušných balonů nad Berounkou.
„Podařilo se mi jej zachytit 28. 7. 2008 ve 20 hodin,“ napsala autorka fotografie Zuzana Žmolová z Letů.
Své »letní« snímky na adresu Našich novin (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, frydl@dobnet.cz) můžete posílat i vy - autor každé uveřejněné fotografie
získá odměnu. Pro K. Panochu i Z. Žmolovou je v redakci NN přichystáno CD s písničkami z muzikálu Noc na Karlštejně. (mif)

Autoři otištěných snímků získají odměnu od redakce NN
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PRÁZDNINOVÉ SLEVY KOL

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.
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

Malování, lakování, 
montáž silikonového těsnění

Václav  Ř E H Á K

Zadní Třebaň
Tel.: 604 488 625

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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První mistrák Třebaně: tři »vlastenci«
ŘEVNIČTÍ FOTBALISTÉ VEDLI DOMA NEDLOUHO PŘED KONCEM NAD LIBIŠÍ 4:2, PŘESTO DOKÁZALI PROHRÁT

Zadní Třebaň – Další fotbalové
družstvo startuje od letošního léta
pod hlavičkou Ostrovanu Zadní
Třebaň. Starou gardu, která už má
za sebou dva vítězné zápasy, čeká
od září regulérní soutěž.

»Staří páni« v přátelácích zdolali
celky Odra Kent 6:4 a FC Radlice
3:2. „Druhý zápas se hrál na pražské
Císařské louce, což je místo historic-
ky prvního zápasu mezi Spartou a
Slavií,“ říká Miroslav Kavalír, který
třebaňský celek »internacionálů« vy-
myslel a založil. Proč?
„ Z logických logistických důvodů,“
tvrdí. „Před dvěma roky jsem založil
mužstvo staré gardy v FC Radlice a
nechtělo se mi už ze Svinař jezdit do
Prahy. Pražáci navíc vesměs na fot-
bal, byť rekreační kvůli pracovním
povinnostem nemají čas. Proto jsem
si řekl, že jim ten shon i stres ne-
chám a fotbálek budu hrát tam, kde

se parta po treninku nebo i  mači se-
jde na pivku. A protože mám mož-
nost věnovat fotbalu to nejdrahocen-
nější, co člověk má, tedy volný čas,
tak jsem staré pány ve Třebani obe-
psal a nepřestávám věřit, že si spo-
lečně na hřišti a jinde třeba na me-
rendě opět společně užijeme. Zvlášť,
jestliže soutěž vyhrajeme!“
Kavalír má podle vlastních slov »v

hledáčku« dvacet třebaňských fotba-
listů, kteří by za starou gardu mohli
nastupovat. „Věkové rozpětí je pest-
ré – Pavlovi Kozákovi je třicet čtyři,
Tondovi Ballkovi jedenašedesát,“ re-
kapituluje.
První mistrák »staré pány« čeká 2. 9.
Na svém hřišti na zadnotřebaňském
Ostrově od 18.00 přivítají tým OD-
RA-Kent. Miloslav FRÝDL

Poberouní - Fotbalové týmy napl-
no rozehrály své mistrovské soutě-
že. Řevnice v druhém mistráku
smolně prohrály doma 4:5 (!), áč-
ko Zadní Třebaně si dokázalo dát
tři vlastní góly. (mif)

SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Úvaly - Řevnice A 1:3
Branky: Bošanský 2, Pecháček
Lepší vstup do krajského přeboru si
nováček z Řevnic nemohl přát. Za-
slouženě zvítězil na hřišti Úval, se
kterými se před časem setkával v I.
B třídě. (Mák)
Řevnice A - Libiš 4:5
Branky: Bošanský 2, Bezpalec,
Voborník
V bláznivém utkání vedli domácí už
3:1 a 4:2. V tom okamžiku měli
jasně navrch a mohli přidat další gó-
ly. Přesto vyšli bodově na prázdno,
protože takticky vůbec nezvládli zá-
věr utkání. (Mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor
Neumětely - OZT A 3:3
Branky: Prušinovský 2, Jambor
Bod ze hřiště Neumětel, které loni
bojovaly o první příčku je určitě cen-

ný, zvlášť, když Ostrovan vyrovnal v
nastaveném čase. Kuriozitou utkání
ale je, že si hosté dali tři vlastní bran-
ky... (Mák)

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
Osov - Durisol Všeradice 2:8

Branky Všeradic: Dufek 2,  Pavel
Jakoubek 2, Červenka 2, Koryta,
Petr Jakoubek
„Na mokrém terénu jsme byli jasně
lepší,“ řekl k výsledku všeradický
Pavel Jakoubek. „Ne že bychom hrá-
li vyloženě na jednu bránu, ale byli

jsme prostě lepší,“ dodal.           (Jok)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Kublov - Karlštejn 2:5 
Branky: Beneš 3, Janů, Hrabal
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Kdy hraje stará garda
2. 9. 18.00 OZT - ODRA-Kent    
10. 9. 17.00 SG Metro - OZT              
16.9. 18.00 OZT - Derec
22. 9. 17.00 Čipex - OZT
30. 9. 17.30 OZT - FC Radlice SG     
9. 10. 17.30 Agora - OZT
15.10. 17.00 Lék. fakulta - OZT 
20.10. 19.00 Nejistá sezona - OZT

»Staří pánové« Ostrovanu zatím všechno vyhráli
OD ZÁŘÍ ZAČNE ZADNOTŘEBAŇSKÁ STARÁ GARDA NASTUPOVAT V REGULÉRNÍ SOUTĚŽI

FC Karlštejn - III. třída
23. 8. 17.00 Karlštejn – Srbsko
30. 8. 17.00 Karlštejn – Lužce
7. 9. 17.00 N. Jáchymov – Karlštejn
13. 9. 17.00 Karlštejn – Nižbor B
21. 9. 10.15 Cem. Beroun – Karlštejn
27. 9. 10.15 Karlštejn – Chodouň
4. 10. 16.00 Tetín – Karlštejn 
11. 10. 16.00 Karlštejn – Tmaň
18. 10. 15.30 Hýskov – Karlštejn 
25. 10. 14.30 Karlštejn – Hudlice 
1. 11. 14.00 Svatá – Karlštejn 
8.11. 14.00 Karlštejn – Broumy 

FC Liteň - IV. třída
23. 8. 17.00 Liteň – Mořina 
31. 8. 10.15 Stašov B – Liteň
6. 9. 17.00 Liteň – Svatá B
14. 9. 17.00 Chrustenice – Liteň 
20. 9. 16.30 Liteň – Vysoký Újezd 
28. 9. 16.30 Mořinka – Liteň 
4. 10. 16.00 Liteň – Všeradice B
12. 10. 16.00 Chýňava – Liteň 
18. 10. 15.30 Liteň – Zadní Třebaň B 
25. 10. 14.30 Liteň – Tetín B 
2.11. 14.00 Zdejcina – Liteň 

FC Liteň - II. liga žen
6. 9. 14.00 Rakovník – Liteň 
14. 9. 13.00 Mořina – Liteň 
20. 9. 13.30 Liteň – Mladá Boleslav 
28. 9. Pohár ČMFS 
5. 10. 16.30 Stará Lysá – Liteň 
11. 10. 11.00 Liteň – Varnsdorf 
18. 10. 12.30 Malá Skála – Liteň 
1. 11. 11.00 Liteň – Karlštejn 
9. 11. 10.30 Liberec – Liteň 
15. 11. 11.00 Liteň – Trutnov  

OZT B - IV. třída
Vysoký Újezd  - OZT B 23. 8. 17.00  
OZT B -  E. Zdejcina 31. 8. 17.00 
Mořinka  - OZT 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

Turnaj v Hatích: První Praha, pak Leč a Svinaře
Leč, Hatě - Pohár za druhé místo si 2. srpna »vykopalo« mužstvo Leče
na tradičním turnaji v malé kopané v Hatích. Turnaje se zúčastnilo šest
celků z okolních obcí a z Prahy.
„Vyhrálo mužstvo z Prahy,“ říká jeden z účastníků Pavel Jakoubek. „Druzí
jsme byli my - získali jsme jednu výhru a čtyři remízy. Jinak jsme si dobře
zahráli, ostudu jsme Chaloupkám určitě neudělali,“ dodává. 
Brankami se o chvalitebné místo zasloužili hlavně Radek Sudík a Pavel
Jakoubek, kteří skórovali dvakrát, z penalty si přisadil brankář Kadeřábek. 
„Pokud to jde, zúčastňujeme se turnaje každý rok,“ dodává Jakoubek. „Letos
jsme se sešli v dobré sestavě i formě.“ 
Na třetím místě za Lečí skončilo mužstvo Svinař. (JoK)

Letovská přípravka
jede na soustředění
Letovská přípravka to bude mít od
nové sezony těžké. Dva roky nepora-
nitelnosti, loni 6. místo v kraji, letos
4. místo v kraji a řada výrazných
umístění v turnajích. To byla nevída-
ná přípravka, která se s odchodem
starších do žáků velmi změní. To ale
není nic nového pro trenéry Lim-
porta a Holého, kteří již dávají doh-
romady zcela jiný tým. K tomu jiště
pomůže tréninkové soustředění ve
Věšíně u Rožmitálu, na které kluci je-
dou 24. 8. Následuje turnaj, potom
tréninky a scelení mezer po starších.
Na škodu není ani tvrdší režim. Pak
už mistrovská soutěž ukáže, na co
mají. Věříme, že výsledky se dostaví
a v Letech bude vyrůstat nová fotba-
lová mládež. Připravuje se jedna
velká změna v názvu: Lety-Černoli-
ce. Jaromír TYTLBACH, Řevnice

Nad Libiší Řevničtí na svém hřišti vedli už 4:2. Přesto se z vítězství nakonec
radovali hosté.     Foto NN M. FRÝDL

Rozpis utkání fotbalistů Karlštejna, Litně a Zadní Třebaně
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Ligoví házenkáři začnou soutěž v Žatci
ŘEVNIČTÍ BORCI SE CHYSTAJÍ NA NOVOU MISTROVSKOU SEZONU A TAKÉ BRIGÁDNIČÍ NA LIDOVÉM DOMĚ
Dalo by se říci, že řevničtí »národní« házenkáři v
těchto dnech odpočívají, ale není to pravda. Jen
moc nesportují, nemají na to čas. Od červnového
turnaje starých gard se vlastně nic nehrálo. 
V zápětí z našich řad odešel navždy »KOKÝNO«,
Petr Kokeš, což nás všechny hodně srazilo do ko-
len. Většina kluků se s ním do Vlašimi jela rozlou-

čit. Čest jeho památce!
Kluci se teď scházejí alespoň na kondiční »fotbá-
lek«, aby nevyšli z tempa. V našem areálu se kona-
jí různá soustředění - nyní je u nás prvoligový tým
1.NH Brno. Soutěže jsou již připraveny, ovšem na
utkání na našem hřišti si ještě počkáte. Ligu sice
začínáme 31. 8., ale kluci jedou o body bojovat do
Žatce a následující týden k nováčkovi do Bakova.
Pak teprve, což bude 13. 9., přijedou Nezvěstice a
hned v neděli ráno další nováček Rožmitál pod
Třemšínem. Oblastní soutěže začínají 6. 9. U nás 
se však bude hrát jen utkání mladších holek proti

klukům, případně přátelská utkání se Starou Hutí.
Mistrovský soupeř k nám přijede až 20. 9. v podo-
bě Podlázek - to bude k vidění až šest zápasů.
Házenkáři ovšem také pracují. Řevnický Lidový
dům, neboli Liďák se mohutně upravuje, ale bude
zachován, tak jak jste jej znali. Nové budou šatny
v suterénu, jež budou sloužit hale, která vyroste za
Lidovým domem. Bude využívána pro tenis, ná-
rodní házenou i pro ostatní sporty a školu. Práce
pokračují, jen jsme čekali větší zájem brigádníků.
Přesto věříme, že se nám podaří termín otevření
»liďáku« dodržet. Petr 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

A-tým řevnických házenkářů zahájí novou mistrovskou sezonu poslední srpnový den v Žatci. Bude se
muset obejít bez populárního »Kokýna« - Petra Kokeše (nahoře druhý zprava).                  Foto ARCHIV

Pojede se Černošická míle,
závod na kolečkových bruslích
Černošice - Druhý ročník Černošické míle,
závodu na kolečkových bruslích (Inline) při-
pravilo město Černošice. 
Akce se uskuteční 6. září odpoledne na asfalto-
vém povrchu ulice Zd. Lhoty v úseku od černo-
šické železniční zastávky po ulici Říční. Všichni
jste zváni k volné projížďce a posléze i časovce
jednotlivců. Podmínkou účasti je ochranná přilba.
Soutěžit se bude ve všech kategoriích. Od 17.00
se na uzavřené trati pojede O2 InLine Cup. Sraz
učastníků a registrace je v Říční ulici. Kulturní
program a občerstvení je zajištěno. Po skončení
závodů akce pokračuje inline exhibicí v měst-
ském skateparku a závěrečnou party na městské
pláži v Mokropsech. Pavel BLAŽENÍN

Beroun bude v září hostit
Evropský ragbyový pohár
Beroun - Česká asociace Rugby league a Rug-
by league European federation pořádají 1. - 5.
9. v Berouně Evropský pohár hráčů do 18 let.
Zápasy, v nichž se představí přední evropské rag-
byové týmy včetně české reprezentace doplněné o
berounské hráče ragby, se odehrají na fotbalových
hřištích v areálu TJ Lokomotiva a Na Máchovně.

Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun


