
U Berounky triumfovala ODS
OBČANŠTÍ DEMOKRATÉ V EUROVOLBÁCH DRTIVĚ PORAZILI ČSSD

V Řevnicích řádil vandal,
podřízl strom, poničil značku
Řevnice - Vzrostlý strom sakury v hodnotě 10
tisíc korun pokácel v řevnické ulici Na stránce
neznámý zloduch v noci na 30. května. 
Třímetrová okrasná sakura zřejmě někomu »jen«
překážela, protože kmen zůstal ležet na trávníku
hned vedle pahýlu stromu. V noci z pátku na sobo-
tu byla ke škodě Městského úřadu Řevnice poniče-
na také dopravní značka za 1000 korun, sloupek
pouliční lampy a byla rozbita krytka osvětlení za 6
tisíc korun. Osvětlení nebo stromořadí v posled-
ním bloku ulice Na stránce bylo poškozováno čas-
to už v minulosti, tentokrát se na to však vandalo-
vé poprvé vybavili pilkou; strom odřízli ve výši
pasu. „Policistům se pachatele vandalského činu
doposud nepodařilo vypátrat,“ sdělila tisková
mluvčí Policie ČR Praha-venkov Štěpánka Zatlou-
kalová. (vš)

Poberouní – Kdyby výsledky eurovoleb záležely
jen na obyvatelích dolního Poberouní a  Pod-
brdska, měli by v Evropském parlamentu jas-
nou přesilu zástupci ODS. 
Po loňském totálním debaklu v krajských volbách
vyhrála ODS jednoznačně ve všech obcích na dol-

ním toku řeky Berounky i v části Podbrdska. Do
europarlamentu by se tady dostali i představitelé
menších stran.
Nejvýraznější náskok měla ODS v celém Středo-
českém kraji právě v okrese Praha-západ. Před
druhou ČSSD tu zvítězila s náskokem takřka pěta-
třiceti procent! Občanská demokratická strana na
Praze–západ získala dokonce víc procent hlasů,
než při loňských prohraných volbách do krajů. Ně-
kteří politologové propad ČSSD přisuzují chování
hejtmana Davida Ratha.
„Posuzovat výsledky voleb do evropského parla-
mentu z regionálního hlediska je obtížné. Kampaň
je všude stejná, neřeší se regionální témata. Nic-
méně vítězství ODS ve středních Čechách může
souviset se speciální pozicí hejtmana Ratha. Je to
dost expresivní, kontroverzní politik. Je možné, že
spousta voličů ODS šla volit právě proto, že je jeho
politikou znechucená,“ uvedl politolog Jan Bureš.
(Dokončení na straně 6) Pavla ŠVÉDOVÁ  
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Balzerová slavila na nádraží

Netradiční místo k oslavě narozenin si 14. 6. vyb-
ral režisér a dramaturg Jan Kratochvíl - pozval
své kamarády na nádraží v Zadní Třebani. „Jsme
fandové železnice, líbí se nám atmosféra zdejšího
nádraží. Navíc je to kousek od Prahy, kam se dá
v pohodě dojet vlakem,“ řekl Kratochvíl. Mezi
pozvanými byli umělci, výtvarníci i pracovníci
České televize a také třeba známá herečka Eliška
Balzerová. Ta si u polní kuchyně s ostatními po-
chutnávala na segedínském guláši či palačin-
kách. Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Sebevraha před smrtí zachránili sousedi
Dobřichovice - V poslední chvíli se podařilo zachránit muže
z Dobřichovic, který chtěl 1. června ráno spáchat sebevraž-
du za použití prášků. 
Nešťastník se před činem posilnil alkoholem, ten však zapůso-
bil dříve. Postižený začal v bytě tropit hluk a křičel, že se jde
otrávit. S tímto sdělením také sousedé v 7.15 zavolali na tísňo-
vou linku a zřejmě mu tím zachránili život. Policisté ani zdra-
votníci se do paneláku v ulici 5. května nemohli dostat, takže
byli přivoláni hasiči, kteří do bytu pronikli.  Muže sténajícího
bolestí potom sanitka odvezla do nemocnice. (vš) VIVAT CÍSAŘ! Královský průvod v čele s Karlem

IV. putoval první červnový víkend z Prahy na
Karlštejn. V celém dolním Poberouní jej zdravily
tisíce nadšených diváků, obce připravily bohatý
uvítací program. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

České dráhy změnily jízdní řád: Vše je jinak, než dosud!
Poberouní - V neděli 14. června začala platit druhá změna jízdního řádu Českých drah. Na tra-
tích do Berouna i do Lochovic byly významně posunuty odjezdy všech vlaků. Navíc byly některé
vlaky dříve končící v Řevnicích prodlouženy až do Karlštejna.
Hlavní změnou ve směru Praha - Beroun je posunutí taktu o pět minut dříve. S výjimkou posledního
nočního spoje v 0.16 (odjezd z Prahy hl. n.) budou vlaky do Berouna nebo Řevnic odjíždět z Hlavního
nádraží v 11. nebo 41. minutu po celé. Vlaky s novými odjezdy z Prahy hl. n. v 10.41 a 19.41 budou
prodlouženy z Řevnic až do Karlštejna. Do této stanice dojede také vlak z Prahy hl. n. v 6.41 (v pra-
covní dny jezdí až do Berouna, o víkendech dosud končil v Řevnicích) a v pracovní dny vlak ve 21.41
(dosud jezdil jen do Řevnic). Osobní vlaky s novými odjezdy z Prahy hl. n. v 7.26 a 18.26 pojedou až
do Řevnic, dříve končily v Praze-Radotíně. (Dokončení na straně 9, jízdní řád viz strany 7 a 8) Jan SUP

Paraglidista přežil volný pád
ze sto padesáti metrů
Černošice - K pádu paraglidisty vyjížděly zá-
chranné jednotky 3. června. Muž volající na tís-
ňovou linku ohlásil, že z Černošic viděl u Hlad-
ké skály muže, jemuž se ve vzduchu sroloval
padák a ve velké rychlosti vletěl do stromů.
Na místo vyjela sanitka a hasiči z Řevnic, kteří
začali prohledávat les v domnělém místě dopadu.
Padák nakonec objevila až posádka vrtulníku. Zá-
chranáři jej našli na smrku ve výšce 25 metrů, pa-
raglidista byl o několik roklí dál a téměř bez zra-
nění. Měl pouze poškrábané ruce od kůry, když se
snažil sešplhat ze smrku na zem. Poryv větru u
mokropeského fotbalového hřiště zdeformoval pa-
dák, padesátiletý cizinec nad ním ztratil kontrolu a
z asi 150 metrové výšky letěl k zemi. Zdravotníci
mu potom ošetřili ruce. (vš)

Historický úspěch:

Řevnice v divizi!

a další informace z našeho kraje
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Průvod byl skromnější, ale i tak krásný
NA POČEST PUTOVÁNÍ KARLA IV. Z PRAHY NA KARLŠTEJN POBEROUNSKÉ OBCE PŘIPRAVILY BOHATÝ PROGRAM
Poberouní – Už potřetí se první
červnový víkend vydal z Prahy na
Karlštejn Královský průvod. Také
tentokrát pro císaře Karla IV. a je-
ho družinu připravily obce v dol-
ním Poberouní bohatý program. 
Naopak krajský úřad se k akci nepři-
pojil. Proto byl průvod skromnější
než v předchozích letech. „Na jeho
důstojnosti mu to ale neubralo,“ řekl
představitel císaře Vladimír Čech.
Z Prahy se družina pěšáků, jezdců na
koních i povozů vydala v sobotu rá-
no a zamířila přes Kampu do Radotí-
na i Černošic. Po takřka deseti hodi-
nách kodrcání se průvod konečně
kolem sedmé večer dostal do místa
svého nocování – Dobřichovic.
Tady na dvořany čekaly už desítky
diváků. „Ať žije císař!“ křičely davy
postávající u řeky, když císař s chotí
Eliškou vystupoval na pódium.
„Je to úžasné. Z Prahy jedeme na
svém krásném voze společně s dele-
gací z Rakovníka a Roztok. Vezeme
Krušovické pivo a občerstvujeme li-
di. Takže se jich k našemu vozu vždy
hodně hrne,“ pochvaloval si kastelán
Křivoklátu Luděk Frencl. Spokojen
byl i starosta Roztok Vladimír Melč:
„Byla to nádhera. Shodli jsme se, že
akce nemusí být megalomanská jako
minule. I takhle se nám to moc líbí.“ 

Zatímco se zbytek družiny vydal od-
počívat, Vladimíra Čecha čekalo di-
vadelní představení Noc na Karlštej-
ně, ve kterém už čtyři roky vystupu-
je se zdejšími ochotníky. 

V neděli po desáté ráno průvod vyra-
zil na další cestu. Směr Lety a Řev-
nice se vydal i vůz s místními rych-
táři a herci, kteří svědomitě připíjeli
na císařovo zdraví. V Řevnicích na

počest císaře přichystali košíkářské
trhy. Průvodu i divákům zahrály No-
tičky, lidé vyslechli vladařovu řeč.
V Hlásné Třebani sice průvod pře-
padla dešťová smršť, od účasti to ale
mnoho nadšenců neodradilo. Zvuky
pozounů oznamující příjezd císařské
družiny se v Karlštejně začaly ozý-
vat až před půl pátou, na náměstí si
ale turisté přišli na své už od poled-
ne. Mohli vidět šermířky, taneční
skupinu Proměny, slyšet country
muziku či staropražský Třehusk, po-
bavit se s kejklířem. „Jsem rád, že se
průvodu ujaly místní obce. Ukázaly,
že jsou soběstačné,“ uvedl Čech. Je-
ho slova podpořil i někdejší hejtman
Petr Bendl. Poté se císař s družinou
odebrali na hrad Karlštejn, kde v
kapli Svatého kříže uložili koruno-
vační klenoty.        Pavla ŠVÉDOVÁ

NA POČEST CÍSAŘE. Karla IV. v Karlštejně pozdravily také šermířky z Černošic. Foto NN M. FRÝDL

Karlštejn – Coby Karel IV. usedl
při Královském průvodu do koň-
ského sedla a na trůn letos už po-
třetí. „Je to moc pěkná akce. Vždy
mě znovu a znovu nakopne,“ při-
znal hlavní protagonista průvodu i
muzikálu Noc na Karlštejně, herec
a moderátor Vladimír Čech.
Letos jste se role císaře zhostil po-
třetí. Byl průvod v něčem jiný?
Byl - vnějšími okolnostmi. Krajský
úřad dal od akce  ruce pryč a nepod-
pořil ji. Bylo to tedy trochu chudší,
nejelo tolik povozů. Průvod sice ne-
byl tak početný, přesto ale důstojný.
Vše, včetně placení, si na své triko
vzaly obce ležící na trase.
Kdyby tedy bylo na vás, tradici prů-
vodu byste zachoval?
Od krajského úřadu je podle mě  roz-
hodnutí v akci nepokračovat krátko-
zraké a chybné. A nemyslím to nijak
politicky, je mi jedno, kdo tam sedí.
Průvod je ve své podstatě apolitický.
Jde o propagaci regionu, kam jezdí
čím dál tím méně turistů, a to i na
největší taháky, jako je Karlštejn či
Křivoklát. Pokud vím, daňové po-
platníky to nestálo nic, průvod plati-
la EU. Přijde mi skandální a trestu-
hodné, že peníze kraj vrátil. Ať sedí

nahoře jakýkoliv pán, obce ukázaly,
že jsou soběstačné, autonomní a roz-
hodly si samy. Věřím, že příslušné
orgány dostanou rozum a nebudou
sabotovat to, co má smysl, jen proto,
že to vymysleli političtí odpůrci.

Letos jste cestou i zmokli. Neodradil
déšť diváky?
Naopak. O tom, že je o akci velký
zájem, svědčí ohromné množství lidí
všude na trase. Třeba v Radotíně by-
ly mraky diváků, a právě tam dost

pršelo. Stejně jako v Hlásné Třebani. 
Co vše jste jako císař v obcích zhlédl?
Program byl opravdu pestrý. V Ra-
dotíně vystoupili místní ochotníci s
vlastní básní o víně, v Černošicích
zpíval pěvecký sbor Brécy. Šermíře a
břišní tanečnice s ohni jsem viděl v
Dobřichovicích.
Nebylo to pro vás náročné, takřka
deset hodin na cestě a večer ještě
divadelní představení?
První rok jsem jel výhradně v kočá-
ře, teď jsem absolvoval minimálně
polovinu cesty v sedle koně, což je
náročnější. Byl jsem unavený. Za-
tímco ostatní z průvodu šli odpočí-
vat, já šel hrát. Ale ten náboj, který
akce má, mě vždy znovu nakopne.
A co vám z toho letošního ročníku
utkvělo nejvíc?
Když jsme jeli poprvé, nebylo dost
zastávek, takže se nám někdy chtělo
čůrat. Vysadili nás v Mokropsích u
řeky, kde jsem narazil na krásnou
hospůdku. Tak jsem tam vběhl v ko-
stýmu. Letos jsme jeli kolem znovu
a na dveřích mi ukazovali cedulku,
že v této restauraci dne toho a toho
čůral Karel IV. Lidi berou průvod za
vlastní, čekají na něj, mávají. A to je
fajn. Pavla ŠVÉDOVÁ

Ó císaři a králi náš, my Tebe ctíme velmi!
OBYVATELÉ HLÁSNÉ TŘEBANĚ KRÁLOVSKÝ PRŮVOD VÍTALI VÍNEM I BÁSNIČKOU

Vzhledem k tomu, že Královský prů-
vod z Prahy do Karlštejna se zasta-
vuje i v Hlásné Třebani, mocně jsme
se na tuto událost chystali. Holky v
rozpuku vygruntovaly císařské křes-
lo a židle pro císařský doprovod,
připravily zdravici,  dary i poháry
na přípitek. Císaře a jeho doprovod
nejdříve přivítal starosta obce
Vnislav Konvalinka a poté Holky v
rozpuku se svojí zdravicí:   

Ó císaři a králi náš,
my Tebe ctíme velmi 
neb z moudrosti a lásky Tvé 
vše vzkvétá v naší zemi. 
Tak oslaven buď, králi náš 
a vínem připij dosti 
na Třebaň naši, Hlásnou Tvou, 
jež s radostí Tě hostí. 
A právě v této chvíli se otevřelo nebe
a spustil se obrovský liják, který na-
štěstí ne na dlouho přerušil císařovo

uvítání. Ani tato sprška však nepoka-
zila nádhernou atmosféru. Uvítání a
předání darů včetně přípitku se již
obešlo bez deště. A Královský prů-
vod se vydal dále ke Karlštejnu. 
Byl to senzační zážitek. Doufám, že
tato jedinečná historická podívaná,
jež se mohla uskutečnit jen díky ob-
cím karlštejnského regionu, se bude
příští rok zase opakovat. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

CÍSAŘSKÝ PÁR. Vladimír Čecha jako císař Karel IV. a Debora Štolbová v roli
císařovny Alžběty po příjezdu do Karlštejna. Foto NN M. FRÝDL

Lidé berou průvod za vlastní, čekají na něj…
»CÍSAŘ« VLADIMÍR ČECH: „NÁBOJ, KTERÝ AKCE MÁ, MĚ VŽDY ZNOVU NAKOPNE!“



Strana 3, VÍCE Naše noviny 12/09 

Dobřichovice – Už čtvrtou sezonu po sobě se
sešli na jednom jevišti ochotníci s profesionály,
aby předvedli slavný muzikál Noc na Karlš-
tejně v režii Miloslava Frýdla. I letos mělo
představení v Dobřichovicích úspěch, oba veče-
ry bylo vyprodáno a lidé se zase bavili. 
Noc na Karlštejně byla poprvé uvedena v srpnu
2006. Tehdy poprvé svedla dohromady řevnické a
dobřichovické ochotníky s profesionály Vladimí-
rem Čechem, Janem Rosákem, Pavlem Vítkem,
Štěpánem Rakem i jeho synem Janem Matějem.

Vedle nich se na scéně objevili a zpívali také stře-
dočeský hejtman Petr Bendl, senátor Jiří Oberfal-
zer a starostové poberounských obcí. Představení
se od té doby hraje každý rok znovu. 
Nejinak tomu bylo i letos, ačkoliv hru provázely
jako vždy drobné nesnáze. Ještě pár týdnů předem
nebylo úplně jisté, zda představení stihne císař v
podání Vladimíra Čecha, ze čtyř zbrojnošů mohli
jenom dva, představitelka Aleny Pavla Švédová
ztrácela kvůli častému zpívání hlas a majitel koně
Tomáš Nolč měl zlomenou nohu, takže nemohl
přivést na scénu Karla IV. na koni. Vše se nakonec
samozřejmě vyřešilo - a skvěle vyšlo i počasí. 
A tak se opět mohla Alena převléknout do pážecí-

ho, aby strávila noc na hradě, stejně jako císařov-
na Monika Vaňková, v brnění se ukázala Ofka
Aleny Říhové a jako arcibiskup její manžel Petr
Říha. Peška Hlavně si zahrál Pavel Vítek, purkra-
bího Karel Král, cizí vyslance Jan Rosák s Roma-
nem Tichým. Nakonec byli i čtyři zbrojnoši, kro-
mě Jiřího Cicvárka a Jana Kuny přibyl majitel ko-
zy Jan Tarant a dnes už bývalý hejtman i ministr
dopravy Petr Bendl. Ten si roli viditelně užíval –
na pódiu zpíval, pil víno, stál na stráži a dokonce
i velmi zručně dojil kozu. Už teď je jasné, že ani
tentokrát se muzikál nehrál něposledy: soubor do-
stal na konec léta pozvání do Berouna a na červen
příštího roku do Mníšku.      Lucie PALIČKOVÁ

Průvod? Výjimečný zážitek!
Tak jsme opět měli to potěšení putovat s Karlem
IV. a jeho průvodem z Prahy, té tajné nádoby al-
chymistů, do našeho malebného  kraje. Králov-
skou cestou do míst kde mistr Theodorik stoupal
do kaple Svatého kříže na Karlštejně, jako na
hrad Svatého Grálu a kde stanul v ohnisku paprs-
ků křištálových čoček jako pod duchovním štítem
této země. Mnohá zastavení, krásný program,
spousta nadšených »poddaných«, kteří vítali pa-
novníka, chápajíce, že se účastní výjimečného zá-
žitku, jež je duchovně  obohacuje. 
Průvod pouť zakončil velkolepým příchodem na
hrad Karlštejn, kde se také konal bohatý program.
Pěkným spojením tohoto bylo mystické vystoupení
černošického šermířského spolku Alotria, který
vede rukou pravého rytíře Josef Kutílek. Chlap,
který každého přesvědčí, že se v naší technicko-
industriální době ocitl nějakým nedopatřením. Vy-
stoupení jeho dívek se zbraní v ruce, jež si říkají
Reginleif, mělo úžasnou atmosféru, při které bě-
hal mráz po zádech. Tanečně-šermířská show brn-
kala na nejhlubší  strunu vzpomínek  našeho pod-
vědomí. Až jste se museli ujistit, že jste v roce
2009, a ne v temném středověku. Hrad Karlštejn
dodával představení téměř reálný charakter. 
Díky všem, kdo průvod Karla IV., jako zážitek z
řady těch výjimečných, připravili, díky za duchov-
ní potěšení, po němž zůstává  vzpomínka, jež bled-
ne jen velmi pomalu a jejíž otisk si v sobě citliví
jedinci ponesou navždy, jako dotek časů dávno
minulých.  Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Hlásná Třebaň - Další velkou posi-
lu získal svérázný ochotnicko-pro-
fesionální soubor poberounských
divadelníků. Roli pana Vilímka v
původním muzikálu Postřižiny
bude s Pavlem Landovským alter-
novat dlouholetá »hvězda« hudeb-
ního divadla Karlín a skoroobyva-
tel Hlásné Třebaně Karel BLÁHA.
Kudy vedla vaše cesta do Hlásné
Třebaně?
Dlouhé roky jsem jezdil za kamará-
dem Jiřím Vávrou, který měl chatu
na Plovárně. Moc se mi tam líbilo a
když se před asi čtvrt stoletím na-
skytla možnost koupit si tady chatič-
ku, neváhal jsem ani chvíli. Od té
doby tu jsem, a jsem tu rád.
Povodně vás tedy od Berounky ne-
vyhnaly?
Povodně v roce 2002 byly děsivé, z
chaty mně koukala jen televizní an-
téna. Byla práce dát vše zase do po-
řádku. Ovšem k Hlásné Třebani jsem
přilnul natolik, že jsem to nevzdal.
Už se po těch letech cítíte jako
»Hlásňák«, nebo jste pořád ještě
»lufťák», neboli náplava?
Chodím občas do hospody, občas
hraju v Karlštejně tenis, takže mys-
lím, že už pro místní náplava nejsem.
A já se tak rozhodně necítím – kdy-
koliv mám čas, jsem tu a na stará ko-
lena bych se sem chtěl přestěhovat.
Dlouhé roky jste byl jednou z nej-

větších »hvězd« karlínského hudeb-
ního divadla. Proč jste vlastně z
Karlína zmizel?
Krátce před povodní nastala změna v
koncepci divadla a nový repertoár si
žádal nové tváře. Začaly se takřka
výhradně hrát muzikály a mojí do-
ménou byla klasická opereta. Ze st-
rany divadla už o mě nebyl zájem.
Mrzelo vás to?

Mrzelo – prožil jsem tu velký kus ži-
vota. Co naplat, začal jsem se orien-
tovat na činnost zájezdovou, účinko-
val jsem v divadle Brodway. Osud se
v té chvíli ke mně postavil zády, ale
teď mi to zase vynahradil.
Jak?
Dostal jsem nabídku do Státní opery,
abych zpíval v představení Viva ope-
reta Strausova Netopýra. Vážně jsem
vděčen osudu, že jsem se na tato prk-
na mohl postavit a zazpívat.
Vedle Státní opery jste ovšem letos
přijal ještě jedno »angažmá«...
Ano se skvělou partou místních
ochotníků i profesionálů budu hrát v
muzikálu Postřižiny. Slyšel jsem na
tohle představení samou chválu, lidi
o něm mluví moc hezky. Jsem rád,
že budu moci být u toho a opravdu
hodně se těším.      Miloslav FRÝDL

Exministr dojil kozu, a jak mu to šlo!
POBEROUNSKÝ SOUBOR ČTVRTOU SEZONU PO SOBĚ UVEDL NOC NA KARLŠTEJNĚ - I TENTOKRÁT BYLO VYPRODÁNO

POSTŘIŽINY
Hrají a zpívají: Jan ROSÁK, Petr JANČAŘÍK, Karel KRÁL,
Pavel VÍTEK, Pavla ŠVÉDOVÁ, Jiří PETŘÍŠ, Karel BLÁHA, 

Jan Matěj RAK, Petr ŘÍHA, Pavel LANDOVSKÝ, Petr BENDL...

Dalešice, pivovar 26. 6. * Kostelec n/ČL, pivovar 4. - 6. 7.
* Mníšek p/B, zámek 24. - 26. 7. * Křivoklát, hrad 

30. - 31. 7. * Všeradice, zámek 1. - 2. 8.
Podrobné informace na: www.nasenoviny.net

»Skorohlásňák« Karel Bláha se těší na Postřižiny
BÝVALÁ HVĚZDA KARLÍNSKÉ OPERETY BUDE S PAVLEM LANDOVSKÝM ALTERNOVAT V ROLI PANA VILÍMKA

Petr Bendl, Alena Říhová a Petr Říha (zleva) v muzikálu Noc na Karlštejně. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Karel Bláha na loňských Slavnostech
trubačů v Hlásné Třebani. Letos si tu
zazpívá opět.     Foto NN M. FRÝDL
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Trubače přijedou pozdravit Rangers
KONCERTEM ZNÁMÉ KAPELY VYVRCHOLÍ PROGRAM PÁTÝCH SLAVNOSTÍ TRUBAČŮ V HLÁSNÉ TŘEBANI

Hlásná Třebaň - Popáté se letos bu-
dou v Hlásné Třebani konat Slav-
nosti trubačů. Místní rychta společ-
ně s Našimi novinami připravuje na
sobotu 18. července bohatý pro-
gram. Jeho vrcholem bude večerní
koncert kapely Rangers.
Před pěti lety se Hlásnotřebaňští roz-
hodli poprvé uctít památku svých pra-
praprapředků - hlásných, kteří kdysi

střežili hrad Karlštejn a kteří dali obci
jméno. Slavnosti trubačů se od té doby
konají každé léto a jejich program je
rok od roku bohatší.
Na co se diváci mohou těšit tentokrát?
Vše vypukne v 15 hodin odpolende na
hlásnotřebaňské návsi. Představí se
dvě skupiny trubačů, historická hud-
ba, šermířská squadra Inferno i diva-

délko pro děti Tereza. Také letos se
místní dočkají slavnostního příjezdu
císaře Karla IV.
Leitmotivem večerní části oslav, která
začne nedlouho po 17.00 bude jako
každoročně soutěž o nejlepšího zpěvá-
ka písně Hlásná Třebaň je krásná.
Soutěžící bude doprovázet staropraž-
ská kapela Třehusk. Kromě ní vystou-

pí také tenor Karel Bláha či country
skupina Sedláci. Vrcholem Oslav pak
bude hodinový koncert známé kapely
Rangers-Plavci v čele s Janem Vanču-
rou. Od 19.00 si s ní na kytaru zahraje
i bývalý středočeský hejtman Petr
Bendl. Miloslav FRÝDL

MALÍ UMĚLCI. Děti ze základní umělecké školy Řevnice v závěru školního
roku vystoupily na několika koncertech. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
20. 6. 18.00 MILIONÁŘ Z CHATRČE
27. 6. 18.00 RYCHLÍ A ZBĚSILÍ

KINO ŘEVNICE
17. 6. 20.00 BAADER MEINHOF
KOMPLEX
19. 6. 20.00 RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
20. 6. 20.00 PEKLO S PRINCEZNOU
20. 6. 20.00 MEZI ZDMI
24. 6. 20.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH
26. 6. 20.00 BABIČKA
27. 6. 16.00 MADAGASKAR 2: ÚTĚK
DO AFRIKY
27. 6. 20.00 OBČAN HAVEL PŘIKU-
LUJE

KINO MÍR BEROUN
13. 6. - 16. 6. 18.30 (Út 17.30) KRVA-
VÝ VALENTÝN
16. 6. 20.00 HEREČKY
18. 6. 15.30 VÉDODKYNĚ
18. 6. 17.30 NOC V MUZEU 2
17. 6. - 23. 6. 18.30 (Čt 20.00, Pá-Po
17.30 a 20.30, Út 17.30) ANDĚLÉ A
DÉMONI
20. 6. 15.30 STAR TREK
23. 6. 20.30 OBČAN HAVEL PŘIKU-
LUJE
24. 6. - 27. 6. 17.30 (St 18.30, So 20.00)
TERMINATOR SALVATION
25. 6. 20.15 ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
26. 6. - 29. 6. 17.30 (Pá 20.15) JMÉ-
NEM KRÁLE
27. 6. - 29. 6. 15.30 a 20.00 (So 15.30)
15.30 STAR TREK

LETNÍ KINO BEROUN
19. 6. - 20. 6. 21.30 STAR TREK
26. 6. - 27. 6. 21.45 ANDĚLÉ A
DÉMONI
28. 6. - 29. 6. 21.45 JMÉNEM KRÁLE

CLUB KINO ČERNOŠICE
16. 6. 20.00 MILK
21. 6. 16.00 MONSTRA VERSUS
VETŘELCI
23. 6. 20.00 PODIVUHODNÝ PŘÍ-
BĚH BENJAMINA BUTTONA

KINO RADOTÍN
19. 6.17.00 a 19.30 EL PASO
20. 6.17.00 a 19.30 NORMAL
21. 6.17.00 a 19.30 BABIČKA
26. 6.17.00 a 19.30 MONSTRA VS
VETŘELCI
27. 6.17.00 a 19.30 PO SVATBĚ
28. 6.16.00 a 19.00 DER BAADER
MEINHOF KOMPLEX

Řevnice - Několik koncertů a vys-
toupení se konalo na konci školní-
ho roku v Základní umělecké škole
v Řevnicích. Během nich měli divá-
ci možnost slyšet hru na klavír, ky-
taru, flétnu a zpěv a také zhlédnout
taneční kreace a divadlo.
Nejdříve se konal koncert hudebního
oddělení z Řevnic i Mníšku pod Br-
dy, na němž vystoupily děti s hrou na
různé hudební nástroje. Malí i velcí
klavíristé pod vedením Martiny
Klimtové poté zahráli na samostat-
ném koncertě o týden později, kdy

zazněly nejjednodušší lidové písnič-
ky i náročnější kusy od známých sk-
ladatelů. Předvedla se také skupina
malých tanečníků a literárně drama-
tické oddělení s pořadem »Vítej lé-
to«. Na tento týden je naplánován
ještě kytarový koncert absolventů ze
třídy Františka Běhounka - koná se
17. června od 18 hodin. Dnes - tedy
16. června - se od 16 hodin v Zá-
mečku uskuteční vernisáž výstavy
výtvarného oddělení. Připravuje se
také koncert sboru.  

Lucie PALIČKOVÁ

Tipy NN
* Dětský pěvecký sbor Chorus An-
gelus pořádá 17. 6. od 17.00 v Kos-
tele Sv. Martina a Sv. Prokopa v Kar-
líku závěrečný koncert sezony.   (lup)
* Autorské čtení a beseda s botani-
kem, dendrologem i spisovatelem,
Václavem Větvičkou se koná 18. 6.
od 18.00 hodin v MěKS v Mníšku
pod Brdy. Miloš NAVRÁTIL
* Houslový recitál Barbory Kolářo-
vé, studentky americké univerzity ve
Philadelphii se uskuteční 19. 6. od
19.00 v sále řevnického Zámečku.
Klavírní spolupráce prof. Maxim
Averkiev. Lenka KOLÁŘOVÁ
* Koncert skupiny Blue Brothers
hrající energický funky-blues-rock se
koná 19. 6. od 20.30 v Clubu Kino
Černošice. Vstupné 100 Kč.       (pab)
* Trampská kapela Kamarádi Staré
řeky zahraje 19. 6. od 20.00 na nád-
voří hradu Točník. Hostem večera je
Duo Blanice. Miloš KEBRDLE
* Finálové kolo soutěže pro začínají-
cí kapely Šiba Music Chance se us-
kuteční 20. 6. od 20.30 v černošic-
kém Clubu Kino. Absolutní vítěz vy-
stoupí na letním Open Air festivalu
Bigbeatové dunění. (pab)
* Radotínská Neckyáda, druhý roč-
ník soutěže ve splouvání Berounky
na netradičních plavidlech se koná
20. 6. od 13.00 v Říčních lázních Ra-
dotín. Závodu se může zúčastnit kaž-
dý, kdo se dostaví na start s improvi-
zovaným, amatérsky vyrobeným pla-
vidlem. Miloslava ČERNÁ
* Výstava keramiky soukromé kera-
mické školy ve Vonoklasech je od 22.
6. do 25. 6. instalována v Clubu Kino
Černošice. (pab)
*  Vernisáž Výstavy z archivu aneb
Co všechno odnesl se uskuteční 24.
6. od 19.00 v Modrém domečku na
náměstí v Řevnicích. Fotograf umě-
lecko-průmyslového muzea Miloslav
Šebek  představí průřez vlastní tvor-
bou včetně portrétů slavných osob-
ností. Šárka HAŠKOVÁ
* Výstava fotografií PORTA je do
28. června k vidění v kavárně Mod-
rého domečku na náměstí v Řevni-
cích. (lup)

Na »hradbách« zahraje
kapela Hromosvod
Malý výlet do minulosti. V tomto
duchu se ponese  6. ročník akce Be-
rounské hradby. V pátek 19. června
v 8.00 otevře na Husově náměstí v
Berouně brány středověké tržiště,
následovat budou divadelní předsta-
vení pro děti a odpoledne přijde na
řadu i tradiční průvod po náměstí a
šermířská, divadelní i hudební vy-
stoupení. Celé odpoledne budou k
dispozici obří šachy. Sobotní odpo-
ledne u městských hradeb v dolní
části Havlíčkovy ulice je vyhrazeno
muzice. Vystupovat budou skupiny J.
P. Band, Hromosvod, 5P Luboše
Pospíšila, Poletíme? a Docuku. Oba
dny bude k dispozici dětem skákací
hrad. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Za sedmero horami a sedmero řekami
v malinké vesničce stojí malá škola a
školička. Ve vesničce stále bydlí pote-
tovaná se synem prevítem. Děj po-
hádky jsme minule opustili v momen-
tě, kdy vládkyně vyzývala potetova-
nou, aby prevít opustil školičku. Ně-
kolik týdnů na to přišel ze školičky
další  temný  vzkaz: Paní potetovaná,
omluvte se před dětmi, či formou vý-
povědi do Našich novin. 
Potetovaná mladice po uvážení uzna-
la, že před dětmi se problémy tohoto
ražení opravdu neventilují, i když po-
užité výrazy jistě nejsou pro nikoho
novinkou.  Ale ani v nejmenším nemě-
la úmysl omlouvat se vládkyni za své
názory, za nimiž si stojí. Komu by se

líbilo, kdyby mu někdo stále říkal, co
má a nemá dělat, kdyby mu někdo za-
sahoval do jeho rodičovských práv?
Mně tedy nikdo dělat na hlavu nebu-
de, mně je sice 24 let, ale od svých 16
se sama starám o syna prevíta a od
22 let i o druhého synka, můj život
nebyl procházka růžovou zahradou,
ale dělám co můžu,  za upřímné rady
jsem vděčná, ale řídit život se mi pro-
sím nesnažte, nemám zájem, mám
školu života. Kdo chce být mým soud-
cem, ať si zamete před svým prahem.
Tolik slova potetované. Je vidět, že se
pohádka o škole a školičce některým
lidem nelíbila. Když tak nad pohád-
kou přemýšlím, napadají mě slova
písně kapely Kabát: Jak je to s prav-

dou? Pravdou se šetří, možná proto
aby zbyla… Potetovaná se rozhodla
dopřát si ten luxus a nešetřit. Může se
to někomu nelíbit, může mít jiný ná-
zor, ale to je tak asi všechno. Školička
je tu pro děti, ne pro rodiče. Tím mys-
lím, že není v kompetenci nikoho pře-
vychovávat rodiče (i když jsou někdy
problematičtí), nařizovat jim, jak se
mají chovat, a pokud se nedají, uka-
zovat jim dveře. Posláním školy je po-
skytnout dětem kvalitní vzdělání. Pro
pravdu hořel Mistr Jan Hus, pro
pravdu upálili Johanku z Arku, pro
pravdu se každý čertí, ale i přes
všechny oběti na životech se pravda
nakonec vždy vyjeví, to už je její úděl!
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Anděl bude k vidění na zámku ve Svinařích
Dobřichovice – Protagonisté hry Anděl s ďáblem v těle se po úspěšné
štaci v Dobřichovicích a Řevnicích představí na zámku ve Svinařích.
Muzikál se zde bude hrát 19. a 20. 6. po setmění, tedy až od 22 hodin.
K vidění budou opět lehké děvy, bohatí pánové, luxusní šantán i policejní
uniformy, k tomu zazní hudba živé kapely pod vedením Alexandra Skutila. 
Je nám moc líto, že reprízy ve Svinařích už neuvidí naše kamarádka a hlav-
ní nápověda Eva Švárová, která nedávno odešla na věčnost. Všichni jí po
Andělovi posíláme vzpomínku nahoru… (lup)

Potetovaná: Život si řídit nenechám…!

Děti předvedly, co se naučily
UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘIPRAVILA NĚKOLIK VYSTOUPENÍ



»Hurvínek« se vrátil na koleje
NA TRASE ZDICE - VŠERADICE - ZADNÍ TŘEBAŇ - KARLŠTEJN BUDE JEZDIT DO 27. ZÁŘÍ

Podbrdsko - Historický motoráček
zvaný Hurvínek se vrátil na pod-
brdskou trať. První nostalgickou
jízdu s pěti desítkami cestujících
absolvoval 7. června. Svézt se mů-
žete každou neděli až do  27. září.
Už dvě červnové neděle mohli ctitelé
starých časů obdivovat stařičkou mo-
torovou mašinu supící po kolejích
podbrdské lokálky. Poprvé se slav-
nostně vydala na trať ze zdického ná-
draží v neděli 7. června. Na cestu jí
vyhrávala staropražská kapela Tře-
husk, která se pak Hurvínkem svezla
do Lochovic. Zde Podbrdský motorá-
ček pokřtili předseda Klubu železnič-

ních cestovatelů Bohumil Augusta,
starosta Všeradic Bohumil Stibal a
náměstek středočeského hejtmana
Marcel Chládek. Na trase mezi Zdi-

cemi a Karlštejnem, přes Všeradice,
Liteň a Zadní Třebaň bude motorák
jezdit každou neděli až do 27. září.

Miloslav FRÝDL
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Mongolský malíř ukáže obrazy
DO VŠERADIC SE SJEDOU UMĚLCI Z CELÉHO SVĚTA

Všeradice - Výhrou 4:0 zakončili
letošní sezonu fotbalisté B-mužstva
Všeradic. Ve čtvrté třídě okresní
soutěže jim patří sedmá příčka - 10
zápasů vyhráli, 11 prohráli a jed-
nou remizovali. Nejlepšími střelci
jsou Dufek a Stegmüller.

A-mužstvo
III. třída okresní soutěže
Všeradice - Chlumec 1:2 (1:1) 
Branka: Linhart 

B-mužstvo
IV. třída okresní soutěže
Všeradice - Stašov 4:0 (1:0) 
Branky: Dufek 3, Silbernágl 

Dorost
I. A třída krajské soutěže
Petrovice - Všeradice 4:0 (0:0) 
Všeradice - Průhonice 4:0 (2:0) 
Branky: Silbernágl 2, Kácha, Tesařík

Žáci - Okresní přebor Beroun
Zadní Třebaň - Všeradice 0:0 
Zdice - Všeradice 0:5 (0:4) 
Branky: Kulhavý, Neugebauer, Šteffl,
Jelínek, Šebek 
Žáci v letošní mistrovské soutěži vy-
bojovali páté místo. Odehráli 14 utká-
ní - 5 vyhráli, 5 prohráli a čtyřikrát re-
mizovali. Nejlepšími střelci jsou Rajtr
a Šteffl.

Děkuji všem, kteří přišli
volit do Europarlamentu

Vážení občané, chci poděko-
vat vám všem, kteří jste se
zúčastnili voleb do Evrop-
ského parlamentu. Volební
účast v naší obci dosáhla čís-
la 39,94%, to znamená, že se
voleb zúčastnilo 133 opráv-
něných voličů.  Volební vý-

sledky korespondují s těmi celostátními. Díky
vám ve Všeradicích zvítězila ODS s 55 hlasy.
Dále následovaly KSČM s 25 hlasy a ČSSD s
20 hlasy - ostatní strany u nás získaly méně než
10 hlasů. Nyní bude na politické scéně okamžik
klid, než se strany poperou s výsledky voleb a
postaví kandidátky do voleb parlamentních.
Necháme se překvapit, jaké koně strany nasadí.
Nic, zanechme velkých politických bojů a pojď-
me se věnovat přípravám na nadcházející léto a
prázdniny. Co nás čeká v nejbližším období?
Nejprve kolaudace rekonstrukce budovy obec-
ního úřadu. Dne 24. 6. bude zahájen IV. ročník
uměleckého ART Sympozia, jehož vernisáž se
koná dne 3. 7. od 13,00 na sále restaurace Na
růžku (viz níže). Dne 26. 6. od 19.00 se koná
Veřejné zasedání zastupitelstva obce v restau-
raci Na růžku a konečně 15. 8. slavnostně otev-
řeme muzeum v budově OÚ Všeradice

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic
UŽ JEDE! Historický motorák »Hurvínek« vyráží na první jízdu z Lochovic směr Všeradice, Zadní
Třebaň a Karlštejn. Foto NN M. FRÝDL

Mezinárodní malířské sympozium se
bude ve dnech 24. června až 4. čer-
vence konat ve Všeradicích. Sjedou
se na něj umělci doslova z celého
světa. Kromě domácích Čechů tu bu-
dou mít své »reprezentanty« Švýcar-
sko, Mongolsko, Kanada, Německo,
Slovensko a Ukrajina.
Souběžně se sympoziem se bude ko-
nat samostatná výstava mladého
mongolského malíře Zorigtbaatara
Enkhbata, absolventa Umělecké uni-
verzity a Vysoké školy výtvarného
umění v Ulánbátaru. 
Zahájení výstavy, které se bude konat
ve Všeradicích, v kostele Církve čes-

koslovenské husitské dne 25. 6. od
16.00 hodin, se zúčastní i velvysla-
nec Mongolské republiky v ČR Enk-
htur Ochir.  Výstava potrvá do 4. čer-
vence. Ve všední dny se na ní můžete
přijít podívat od 15:00 do 19:00, o
víkendu od 10:00 do16:00 hodin.
Starosta obce Všeradice a občanské
sdružení Všeradova země srdečně
zve všechny milovníky umění jednak
na toto výstavu, jednak na vernisáž
obrazů, které budou vytvořeny v rám-
ci již zmíněného malířského sympo-
zia. Vernisáž se uskuteční 3. 7. od 13
hodin v restauraci Na Růžku.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice
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Béčko dohrálo, skončilo sedmé
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ

Jak jezdí motoráček
Historickým »motoráčkem« Hur-
vínkem se mezi Lochovicemi a
Karlštejnem můžete svézt každou
neděli od 7. června do 27. září.  
13:01 Zdice (příj.) 18:06
13:05 Libomyšl 18:01
13:13 Lochovice 17:57
13:19 Neumětely 17:48
13:21 Radouš 17:45
13:26 Hostomicep/Brdy  17:41
13:30 Osov 17:34
13:34 Vižina 17:29
13:37 Všeradice 17:26
13:40 Nesvačily 17:23
13:43 Skuhrov p/Brdy      17:20
13:53 Liteň 17:15
13:57 Běleč 17:03
14:12 Zadní Třebaň          16:58
14:16(příj.)Karlštejn                  16:52

Ve Vižině budou děti vítat prázdniny
JAK DOPADLY VOLBY. Z celkového počtu voličů (184) volilo ve Vižině 73,
což je 39,7 %. Vyhrála ODS, na druhém místě skončila ČSSD a na třetím
KSČM. 
HURÁ, PRÁZDNINY! Ve Vižině se  v neděli 28. 6. od 14.00 na hřišti TJ Vi-
žina uskuteční zábavné odpoledne pro děti nazvané Hurá, prázdniny! Bude
připraveno kuchařské klání - v deseti disciplínách si děti vyzkouší své kuli-
nářské umění.  Pak bude následovat další program - projížďky na koni, jízda
Velorexem, ukázky leteckých modelářů a ukázka historické hasičské stříkačky
vižinských hasičů.          Jana FIALOVÁ, Vižina
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V minulém čísle NN jsme zahájili sérii vzpomí-
nání na události a články Našich novin v uply-
nulých dvaceti letech. Dnes pokračujeme další-
mi dvěma roky.
V roce 1992 se konaly druhé svobodné volby do
parlamentu. Jejich výsledek přinesly NN 12/92 na
titulní straně. Jedním z důsledků voleb bylo roz-
dělení republiky. I tomu věnovaly NN místo
(15/92, 19/92). Největší prostor však v NN patřil
událostem v obci a regionu. Například vznikající-
mu golfovému hřišti v Karlštejně (NN 2/95), sta-
vu státní policie (NN 2/92) nebo opět lokálce (NN
3/92). Problémy v Zadní Třebani byly s černými
šerify (viz NN 15/92), do redakce dorazil dopis
Chceme silného starostu (NN 23/92) a objevily se
i polemiky, například mezi provozovatelem SD J.

Roubalem a budoucím starostou Schneiderem
(NN 12, 13 a 14/92).
Rok 1993 - byl rokem jedna pro Českou republi-
ky. Jí a také historicky prvnímu českému prezi-
dentovi, Václavu Havlovi, byly věnovány titulní
stránky prvních dvou čísel čtvrtého ročníku nezá-
vislého třebaňského občasníku. Další velkou udá-
lostí nově se zrodivší  republiky bylo rokování o
vstupu do Severoatlantické aliance. Pod titulkem
Rusko nás nechce pustit do NATO se tomuto vě-
novaly i NN (24/93). 
A co se dělo v obci a regionu? Zadnotřebaňští fot-
balisté obsadili střed tabulky (NN 18/93), obecní
úřad hledal nového provozovatele Společenského
domu (NN 20/93), zájem byl o kontraverzní dis-
kotéky (NN 14/93) a v Řevnicích se pro změnu

nekonala půlnoční mše, kvůli »zdemoralizované
mládeži« (NN 24/93).
Naše noviny pokračovaly v tzv. Projektu NN aneb
Jak utratit peníze získané vydáváním NN (4/93).
V květnu vydaly NN speciální magazín plný
hádanek a na podzim vyšlo už 100. číslo nezávis-
lého občasníku (NN 20/93)!!!
Zalistujte i vy ve své paměti a napište co vás v
uplynulých 20 letech v NN či v regionu zaujalo. O
čem jste  rádi četli a čtete, co vám v NN scházelo
a schází. Z vašich příspěvků vylosujeme pět čte-
nářů pro které jsou přichystána trika NN a další
dárky. Ze všech návrhů pak společně vybereme
Událost dvacetiletí. Náhledy vybraných starých
NN si můžete prohlédnout na stránkách
http://archiv.nasenoviny.net. Josef KOZÁK

Pomozte nám najít Událost uplynulého dvacetiletí
O ČEM NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK REFEROVAL V PRVNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE

Volby: U Berounky triumfovala ODS
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ČSSD neuspěla ani ve svých věr-
ných baštách, mezi které například
tradičně patří Liteň. V minulých vol-
bách tam sociální demokraté vždy
vítězili. Tentokrát je ovšem i zde vý-
razně předběhla ODS, získala dva-
krát více hlasů. V některých obcích,
například v Srbsku či Velkém
Chlumci, Paroubkovy lidi předběhli
i komunisté. Nejméně hlasů posbíra-
la ČSSD právě v Srbsku – jen 7,14
procent. KSČM nejvíce bodovala ve
Velkém Chlumci, kde získala 23,80
procent hlasů. 
Naopak nejvíce ČSSD šlapala
»modrým« na paty překvapivě v
Zadní Třebani. I když i tam pozice
sociálních demokratů v posledních
volbách sílila. Tentokrát mezi nimi
byl rozdíl pouhých devíti procent. Po
Hostomicích právě v Zadní Třebani
získala ČSSD nejvyšší procento
hlasů – 23,29.
Občanští demokraté mají nejvíce
svých voličů v Srbsku. Získali tam
přes 57 procent hlasů. Přes padesáti-
procentní hranici se ODS dostala už
jen v Hlásné Třebani a Svinařích.
Nejméně hlasů měli »Topolánkovci«
ve Vysokém Chlumci, a to i přesto,

že tam s 27,38 % volby vyhráli.
Nejrozmanitěji dopadly výsledky
voleb v Černošicích. Tamní voliči by
do Evropského parlamentu vyslali
zástupce hned šesti uskupení. Přes
pětiprocentní hranici se dostala
ODS, Věci veřejné, ČSSD, Evropská
demokratická strana, KSČM a
KDU-ČSL. Pět stran prošlo voleb-
ním sítem i v sousedních Dobřicho-
vicích. Tam jako v jediném městě
našeho kraje zabodovala také Strana
zelených. 
Menším stranám by lidé dali šanci i
v dalších obcích. Nejčastěji přesáhla
pětiprocentní hranici strana Jany
Bobošíkové Suverenita. Bodovala
třeba ve Vysokém Chlumci či Všera-
dicích. KDU-ČSL uspěla u voličů v
Hostomicích a Osově. V Zadní Tře-
bani mnoho lidí volilo »domácího«
Jana Schwippela a jeho novou stranu
Libertas. Byla tu třetí nejsilnější par-
tají s 11.24 procenty hlasů, hned za
ODS a ČSSD.
A kde k urnám přišlo nejvíce lidí?
Tradičně na Korně, kde hlasovala
polovina zapsaných voličů. Nejméně
lidí – jen 24 procent - odevzdalo svůj
hlas v Litni. Pavla ŠVÉDOVÁ 

JEDEN Z PRVNÍCH. V Karlštejně si volby do Evropského parlamentu nenechalo ujít dvaatřicet procent zdejších
oprávněných voličů. Foto NN M. FRÝDL

Jak jsme volili
Poberouní, Podbrdsko - V násle-
dující tabulce jsou výsledky voleb
do Evropského parlamentu v ob-
cích dolního Poberouní a Podbrd-
ska, kde vycházejí Naše noviny.
Vedle jména obce je uvedena vo-
lební účast, dále jsou vyjmenová-
ny ty strany, které získaly více než
pět procent hlasů a dostaly by se
tudíž v té které obci do Evrop-
ského parlamanetu. Všechny úda-
je jsou v procentech.   

Černošice - 47.90 %
ODS 42.56
Věci veřejné 13.34
ČSSD 9.04
Evropská demokratická strana 5.77
KSČM 5.67
KDU-ČSL 5.35

Dobřichovice - 44.61 %
ODS 47.80
ČSSD 12.27
Evropská demokratická strana 5.95
Strana zelených 5.21
KDU-ČSL 5.12

Karlík - 47.17 %
ODS 44.00
ČSSD 14.00
KSČM 10.66

Lety - 41.20 %
ODS 51.80
ČSSD 9.69
Starostové a nezávislí 5.81

Mníšek pod Brdy - 29.75 %
ODS 43.40
ČSSD 14.91
KSČM 10.39

Řevnice 40.34 - %
ODS 46.21
ČSSD 14.73
KSČM 7.46
Evropská demokratická strana 5.04

Zadní Třebaň - 45.94 %
ODS 34.13
ČSSD 23.29
Libertas 11.24
KSČM 8.83

Hlásná Třebaň - 42,06 %
ODS 57.14
ČSSD 8.65
KSČM 8.65

Karlštejn - 32.49 %
ODS 45.14
ČSSD 14.56
KSČM 12.13

Srbsko 31.67
ODS 57.93
KSČM 10.31

ČSSD 7.14

Svinaře 37.02
ODS 52.23
ČSSD 14.17
KSČM 7.46

Liteň - 24.27 %
ODS 36.50
ČSSD 16.93
KSČM 14.28

Všeradice - 40.24 %
ODS 41.35
ČSSD 15.03
KSČM 18.79
Suverenita 6.76

Osov - 30.22 %
ODS 32.53
ČSSD 19.27
KSČM 14.45
KDU – ČSL 10.84

Hostomice - 25.81 %
ODS 34.45
ČSSD 23.78
KSČM 16.15
KDU-ČSL 5.48

Velký Chlumec - 28.52 %
ODS 27.38
KSČM 23.80
ČSSD 16.66
Suverenita 11.90
Věci veřejné 7.14
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České dráhy zcela změnily jízdní řád!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Naopak vlak s novým odjezdem v
8.26 pojede jen do Prahy-Radotína.
Odjezdy v dalších stanicích odpoví-
dají pětiminutovému rozdílu; ze
Smíchova se bude odjíždět v 19. ne-
bo 49. minutu, ze Řevnic ve 45. nebo
15. minutu a ze Zadní Třebaně v 49.
nebo 19. minutu po celé.

Beroun - Praha
U spojů od Berouna se takt také po-
souvá o pět minut, ale opačným smě-
rem. Vlaky do Prahy tedy budou jez-
dit o pět minut později. Odjezdy ze
Zadní Třebaně jsou naplánovány na
10. nebo 40. minutu, ze Řevnic na
14. nebo 44. minutu, z Dobřichovic
na 18. nebo 48. minutu a z Radotína
na 2. nebo 32. minutu po celé. Vlaky
s odjezdy z Řevnic v 11.44 a 20.44
pojedou nově už z Karlštejna, totéž
se týká víkendového vlaku z Řevnic
v 7.44 (v pracovní dny jede z Berou-
na) a vlaku z Řevnic ve 22.44, který
pojede v úseku Karlštejn - Řevnice v
pracovní dny. Odjezdy vlaků z
Karlštejna budou ve 36. minutě.

Na trati 172 Zadní Třebaň - Locho-
vice také nezůstal kámen na kameni,
časový posuv je však výraznější a
méně pravidelný. Ve směru z Lo-
chovic do Třebaně pojedou všechny
spoje později. První ranní vlak o 18
minut, druhý o 10 minut, třetí o 6
minut, poslední čtyři vlaky o 41 mi-
nut a spoje během dne jedou opět v
jiných časech. Vlaky ve směru ze
Třebaně do Lochovic budou jezdit
od rána až do půl třetí o asi 25 minut
později, od půl čtvrté až do půl jede-
nácté večer o 15 minut později. Z
jízdního řádu zmizel symbol plného
kosočtverce, který u 3 vlaků upozor-
ňoval na půlhodinové čekání v ně-
které stanici (2 x Liteň, 1 x Hosto-
mice), takže nyní budou mít už

všechny vlaky z Lochovic do Tře-
baně a zpět stejnou jízdní dobu.

Příčinou je koridor
Tisková zpráva Odboru komunikace
Českých drah a dopis Petra Šťáhlav-
ského z tiskového oddělení ČD Na-
šim novinám shodně odůvodňují
změny výstavbou 3. železničního
koridoru.  Správa železniční doprav-
ní cesty nemohla stavební činnost na
plzeňské trati odložit až na prosinec
2009, kdy vychází příští celostátní
jízdní řád a změny by nebyly tak ne-
nadálé. Jednokolejná doprava poblíž
Plzně plánovaná na druhou polovinu
roku totiž výrazně ovlivní jízdu ně-
kterých osobních vlaků končících v
Berouně, všech rychlíků jedoucích z

Plzně do Prahy a z Prahy do Plzně.
Časová poloha vlaků trati Praha -
Beroun musela být kvůli změnám u
rychlíků posunuta. Aby zůstaly za-
chovány přípoje do Lochovic a od
Lochovic, České dráhy nechaly tento
jízdní řád úplně přepracovat. S tím
souvisí i prodloužení tří vlaků do
Karlštejna, díky kterým bude zacho-
ván u tří motoráčků přípoj od Prahy. 
Pokud vlastníte celostátní jízdní řád,
nové traťové tabulky pro tratě 171 a
172 získáte bezplatně výměnou za
kupon č. 2, který je umístěn na třetí
straně JŘ. Bezplatná oprava bude
vydána i k regionálnímu jízdnímu
řádu Střední Čechy. Jak nám sdělil
Šťáhlavský, bude vydána i nová ver-
ze Traťového jízdního řádu pro Pra-
hu a její příměstské tratě, která má
být k dispozici také zdarma. Chcete-
li si jízdní řád vytisknout ve větším
měřítku, než jak ho v dnešní bezplat-
né příloze nabízejí Naše noviny, tak
na www.cd.cz postupujte po odka-
zech Cestování vlakem - Jízdní řády
- Traťové jízdní řády - 171. Pro trať
do Lochovic platí stejná cesta, ale
trať má číslo 172. Další změny jízd-
ního řádu už by nás do prosince pot-
kat neměly. Jan SUP

Taneční centrum R.A.K. v Berouně sbírá ocenění na různých soutěžích a pře-
hlídkách. Dvě z jeho úspěšných členek, Terezka (na snímku vpravo) a Kačka
Melounovy z Haloun u Svinař letos zabodovaly na Mistrovství České repub-
liky. Ve své kategorii se staly vicemistryněmi ČR za tanec Gumídci. Dese-
tiletá Terezka a o dva roky mladší Kačka navštěvují R.A.K. už tři roky. S Gu-
mídky, kde je kromě Melounových dalších 22 tanečníků, se probojovaly kraj-
skými koly až do republikového finále v moderním tanci Show dance, 2. liga.
„Na Mistrovství Čech v kategorii do 11 let se umístily na druhém místě z
patnácti družstev a postoupily tak do Brna na Mistrovství České republiky,“
řekla jejich maminka Vlaďka Melounová. Tam pak získaly stříbro v konku-
renci dvanácti nejlepších formací Čech a Moravy. Tanec je pro holky nároč-
ný koníček - trénují třikrát týdně. Kromě tancování je baví také turistika,
lyžování, kreslení a Terezku i folklorní tanec v řevnickém Klíčku. Gratuluje-
me a přejeme mnoho dalších úspěchů.      Lucie PALIČKOVÁ, foto ARCHIV

Dobřichovické děti
prodávaly v Plzni
Desítky dětí z mnoha dětských do-
movů se 5. června sjely do Plzně,aby
tu prodávaly své výrobky. Výdělek si
odvezly do svých domovů. Jarmark
pro šikovné ručičky, jak se akce jme-
nuje, už pošesté pořádala Obecně
prospěšná společnost při Nadaci Te-
rezy Maxové. 
Bezmála 30 prodejních stánků vy-
rostlo na plzeňském náměstí Repu-
bliky. K nim se sjížděli děti i dospě-
lí, aby zde předvedli šikovnost a ná-
paditost prostřednictvím výrobků ur-
čených k prodeji. Ke koupi byla ke-
ramika, obrázky, svícny, vyplétané
výrobky, ubrousková technika... Děti
si s pomocí vychovatelů samy zboží
vyrobily, balily, nakládaly i vykláda-
ly - a musely se při prodeji umět po-
starat i o výdej paragonů a příjem
peněz. Děti z Letů a Dobřichovic se
zúčastnily poprvé. K večeru, když
akce končila, byly všichni unavení,
ale spokojení. 
„Nebyl ani tak důležitý výdělek, ja-
ko skutečnost, že si děti v praxi ově-
řily, jak funguje trh. Že kultura pro-
deje, slušnost a dětský úsměv je tím
nejlepším a nejkřehčím zbožím, jež
mohly nabídnout,“ řekla speciální
pedagožka Helga  Žížalová, která
děti provázela výrobou i prodejem.
„Děkujeme všem lidem, již pomáha-
jí dětem z dětských domovů!“ doda-
la.           Blanka STROUHALOVÁ, 

Dětský domov Lety

Z našeho kraje...
* Koncert jedné z nejpopulárnějších
amerických rockových kapel Korn
hlídali řevničtí záchranáři 9. června v
pražské Tesla Areně. „Ošetřili jsme
asi třicet lidí, nějaké kolapsy, jednu
tržnou ránu hlavy a natržené ucho,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček.
Skupina Korn je považována za prů-
kopníky nu-metalu, spojení tvrdého
rocku s rapem a funkem.              (lup)
* Novou soutěž nazvanou Vyhraj
noc na Karlštejně vyhlásil Národní
památkový ústav pro střední Čechy.
„Na památkových objektech, jež sp-
ravuje, obdrží návštěvníci soutěžní
pas, do kterého se sbírají razítka. Tři
různá razítka umožňují účast ve slo-
sování o hlavní cenu,“ uvedl náměs-
tek ředitele ústavu Petr Svoboda.
„Výherce čeká noc a snídaně stráve-
ná v purkrabství Karlštejna a prohlíd-
ka celého hradu. Podaří-li se někomu
nasbírat šest razítek, na zbývajících
osm památek má vstup zdarma,“ po-
psal Svoboda s tím, že soutěžit je
možné do konce letošní sezony.   (pš)

Děkuji všem, kdo přišli 30. 5. na tra-
diční Staročeské máje do Zadní Tře-
baně. I když nás počasí pozlobilo,
myslím, že se máje vydařily a děti si
skákacího hradu také užily.
Snaha obce získat dotaci 280 000 Kč
na rekonstrukci sociálního zařízení v
MŠ a ZŠ se nevydařila. Dle sdělení
krajského úřadu bylo podáno 721
žádostí ve výši 2,5 mld. Kč. Na do-
tační titul bylo vyčleněno 500 mil.
Kč. Dotaci obdrželo 25 % obcí  včet-
ně 8 žadatelů (z deseti 2 nežádali),
kde bydlí členové hodnotící komise.

Těchto  25% obcí obdrželo dotace
496.932 tis. Kč. Proč nerozdělili i
zbývající asi 3 mil. Kč, nevím. V do-
tačním titulu FROM mohly žádat
obce a města do 5.000 obyvatel  až o
10 mil. Kč, což určitě znevýhodnilo
malé projekty.
Při doručování volebních lístků bylo
zjištěno, že mnohde chybí označení
nemovitosti číslem popisným nebo
evidenčním. Chybí i schránky a jme-
novky. Komplikuje to doručování pí-
semností. Povinnost mít označenu
nemovitost ukládá zákon o obcích.

Prosím tedy všechny, aby si označe-
ní objektu zajistili a připevnili je na
plot ze strany cesty.
V současné době dolaďujeme Smlou-
vu o vyhotovení projektové doku-
mentace na vodovod a kanalizaci.
Minulý měsíc jsme začali s opravou
nezpevněných místních cest a byl do-
končen odstavný prostor pro auta u
hřbitova. Na podporu důstojného vz-
hledu válečného hrobu Jaroslava
Raka jsme nechali obnovit špatně či-
telné písmo. Lubomír SCHNEIDER,

starosta Zadní Třebaně

Povinnost mít označený dům ukládá zákon

Dle paragrafu…
NAPADENÝ MLADÍK. Mladý
muž byl napaden minulý pátek u láv-
ky v Řevnicích směrem ke kempu.
Při útoku, který mají zřejmě na svě-
domí dva podnapilí mladíci, utrpěl
muž zranění obličeje. Protože odmítl
převoz do nemocnice, byl ošetřen na
místě a propuštěn. Případ vyšetřuje
Policie České republiky.               (lup)
AUTO UŽ NEVIDĚL.O automobil
za 170 000 Kč přišel třiatřicetiletý
motorista ze Všenor, který jej nechal
stát 1. 6. u dobřichovického nádraží.
Majitel zaparkoval Ford Focus ko-
lem sedmé hodiny ráno, uzamkl a za-
jistil ho. Když se večer vrátil z Prahy,
svůj vůz nenašel. (vš)
VYKRADENÁ ŠKOLKA. Do kol-
ny mateřské školy v Litni se na začát-
ku června vloupal zloděj, který odtud
odvezl dvě koloběžky, tříkolku, míče,
dvě kola, pálky a mnoho hraček. Ško-
la má škodu 5 400 Kč.                   (šm)

Mladý cyklista bez helmy skončil v nemocnici
Mokropsy – Mladý muž se minulý čtvrtek vážně zranil při jízdě na kole
ve skateparku v Mokropsech. Musel být převezen do nemocnice.
Mladík jezdil na dráze pro skateboardisty bez přilby a po pádu se uhodil do
hlavy. „Utrpěl vážný úraz hlavy, těžký otřes mozku, měl několik vyražených
zubů a tržně zhmožděné rány na celém obličeji,“ uvedl šéf řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. Sanitka pacienta odvezla k dalšímu ošetření na traumato-
logii do nemocnice v Motole. Podle Bulíčka si mladíkova zranění vyžádají
dlouhodobou léčbu. „Kdyby měl na hlavě přilbu, obešel by se pád bez váž-
ných zranění,“ myslí si Bulíček. Jízda na kole bez přilby je totiž vždy ris-
kantní, řevničtí záchranáři poslední dobou ošetřují stále častěji rekreační
cyklisty, kteří jezdí bez ochrany hlavy. „Je jich hodně, nejvíc mladých žen a
dívek, které helmy nechtějí nosit. Nechápu to,“ dodává záchranář. (lup) 
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Děti zatančily besedu
Ve středu 3. 6. se v dobřichovickém
domově seniorů konalo pečení buř-
tů. Bohužel vítr zabránil posezení
venku, a tak se program přesunul do
jídelny. Hudební kulisu našim klien-
tům k pochoutkám vytvořil p. Má-
cha, jenž jim v doprovodu kláves za-
zpíval písně lidové i trampské. 
V pátek 5. 6. k  nám přijeli školáčci
ze Z. Třebaně. Žáci první a druhé
třídy vedení ředitelkou B. Musilovou
předvedli kouzelné vystoupení, jež
se seniorům velmi líbilo. Kromě zpě-
vu lidových písní zahrály děti po-
hádku O dvanácti měsíčcích a za-
tančili besedu. Myslím, že v Pobe-
rouní bude komu předat »štafetu«
divadelnickou či národních tradic,
děti ze třebaňské školy jsou toho dů-
kazem.           Martina KÁLALOVÁ,

Domov pro seniory Dobřichovice

O životě ve Středoafrické republice
se bude vyprávět 21. června od 19.00
v Sále dr. Fürsta v Dobřichovicích. 
V přednášce Povídání o Africe před-
staví Karol Böhm projekty obecně
prospěšné společnosti SIRIRI, která
pomáhá Středoafričanům postavit se
na vlastní nohy. Z příspěvků veřej-
nosti organizuje pomoc ve školství,
zdravotnictví a zemědělství. Přispívá
na provoz stacionáře pro sirotky, vy-
sazování stromů, díky němuž místní
lidé získali možnost pravidelného vý-
dělku, podporuje studium mediků.
Všichni, které zajímá život v zemi, jež
nemá ropu, přístup k moři ani fungu-
jící vládu, přitom ji sužují AIDS, ne-
gramotnost a špatná lékařská péče,
jsou zváni na Povídání o Africe. 

Eva VACULÍKOVÁ,
Farní charita Řevnice

Plavání dětí a kojenců!
děti od 6 měsíců do 6 let

od 7. 9. 2009 otevíráme nové kurzy v Černošicích
přihlášky do 21. 8. 2009

Kontakt: babyclub@ottomanek.cz
Mobil: 603 495 368
www.ottomanek.cz

JAHODY
1. Zveme Vás na prodej 
a samosběr kvalitních,

čistých jahod, který bude
probíhat v měsíci červnu. 

2. Přijímáme brigádníky 
na sběr jahod. 

Informace: 604 992 420   

Vnislav Konvalinka
JAHODY 

Hlásná Třebaň

Dobrovolnice ze SIRIRI ve stacionáři pro sirotky. Foto ARCHIV

Charita zve na Povídání o Africe!
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Myslivecké políčko. Tak se nazývají
pole obhospodařovaná myslivci. Po-
líčko řevnických myslivců je letos
obděláno s mimořádnou péčí. Porost
je kombinací čtyř druhů rostlin.
Smyslem tohoto členění je účel, kte-
rému jednotlivé porosty slouží. Zá-
kladem je pás vojtěšky, která po za-
schnutí má sloužit jako kryt pro ba-
žanty a případně koroptve. Vedle
jsou zasázeny topinambury, důležité
krmivo pro černou i spárkatou zvěř.
Dále je velká plocha vojtěšky určené
ke sklizni, tj. sušení a uložení v sení-
cích jako příprava na zimní přikrmo-
vání. Za ní se táhne pás kukuřice,
která má plnit především úlohu zá-
chytného políčka. Na něm se zvěř
vytahující z lesa zastaví a když ukojí
své potravní požadavky, vrací se
zpět, aniž by způsobila škody na po-
lích. Zbytek plochy je ponechán jako
úhor, aby v divokém porostu nalezla
zvěř dostatek přirozeného krytu. To
vše však znamená pravidelnou a sys-
tematickou práci, odborný dohled i
finanční prostředky. Řevničtí mys-
livci se proto zapojili do dotačního
programu myslivosti. Jejich činnost
splňuje podmínky zakládání biopásu
v rámci péče o zvěř. Řevničtí mys-
livci jsou na okrese i v celostátním

hodnocení vnímáni jako úspěšní pře-
devším svojí péčí o zvěř a nakonec i
loveckými úspěchy, zejména při od-
lovu černé zvěře. Taková péče však
vyžaduje mnoho práce. Aby se za-
bránilo škodám na osevu kukuřič-
ných lánů, byly vypsány každodenní
hlídky dvou myslivců, kteří do pozd-

ních nočních hodin obcházeli několi-
kahektarové plochy. Dělo se tak do
doby vzklíčení, kdy černá již ztrácí
zájem a hledá jinde druh potravy. To-
též opatření bylo zavedeno u políč-
ka, aby se chránily oseté plochy. Tím
ale starosti myslivců nekončí. Na
svahu proti staré hájovně se připra-

vuje voliéra pro asi sto třicet bažan-
tích kuřat, která zde budou odchová-
na a později vypuštěna do honitby. I
ty bude třeba chránit - před liškami i
před nenechavci. Řevnické mysli-
vecké sdružení dává záruku, že o pří-
rodu je a bude dobře postaráno.

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Řevničtí myslivci obdělávají políčko
NA SVAHU PROTI STARÉ HÁJOVNĚ SE PŘIPRAVUJE VOLIÉRA PRO STO TŘICET BAŽANTÍCH KUŘAT

Mopedisté obdivovali
juniory na motorkách
Dne 9. června se na Markétě v praž-
ském Břevnově konalo mistrovství
ČR juniorských družstev v jízdě na
motocyklech. I naši Hlásnotřebaňští
mopedisté  se vydali na toto klání.
Zřejmě chtěli  získat nějaké zkuše-
nosti, aby mohli zdokonalit   jízdu
na  svých strojích. A skutečně bylo
na co koukat. Kluci jezdili »o 106«,
byly to strhující výkony. Je vidět, že
mládí dělá divy. A naši pánové urči-
tě něco pochytili. Dokonce padla
slova, že by to na  svých mašinách
taky zvládli. Inu, kdo ví. Bylo to pri-
ma, dokonce jsme viděli i pády, ale
vše dobře dopadlo. I když bylo velmi
málo diváků,  stálo to za to. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Ovečky jsme i hladili...
Koncem května 1. třída liteňské školy
často vyrážela do okolí. Nejdřív jsme
se vydali podívat do liteňské bažant-
nice. Viděli jsme, jak se daří bažan-
tům i právě se líhnoucím kuřátkům.
Děkujeme panu Řezáčovi za krásný
výklad. Také jsme byli pozváni do
Zadní Třebaně k ovečkám rodiny Ex-
nerů. Dostali jsme krásnou přednáš-
ku o chovu a využití ovcí, ovečky
jsme si mohli i pohladit. Děkujeme
paní Exnerové za přednášku, občer-
stvení i připravenou soutěž. 

Tereza BOUDOVÁ, ZŠ Liteň

V sobotu 6. června se před školou v
Litni konal Květinový den dětí. Pořá-
dal ho Domeček Hořovice  ve spolu-
práci s Městysem Liteň a místními
hasiči.Děti se mohly zúčastnit růz-
ných soutěží – slalomu na koloběžce,
házení míčků, prolézání tunelem,
skládání kostek, hledání lízátek se
zavázanýma očima, střílení z luku...
Veliký zájem byl i o jízdu na poníko-

vi Terezy a Veroniky Hájkových, zají-
mavá byla ukázka práce policistů s
cvičenými psy. Děti si také vyzkouše-
ly přístroj, kterým se zjišťuje alkohol
v dechu řidičů. Připravena byla i
ukázka požární  techniky, ale zrovna
v tuto chvíli se počasí začalo zhoršo-
vat, a tak dětský den skončil pořád-
ným lijákem.    Veronika HÁJKOVÁ,

4. třída ZŠ Liteň

Děti slavily Květinový den

Prvňáčci a druháčci ze zadnotřebaňské málotřídky
se s doprovodem vydali na výlet do hlavního měs-
ta. Lanovkou se vyvezli na Petřín, kde byli ohro-
meni nádherně rozkvetlou růžovou zahradou. 
Poté výletníci zamířili do Štefánikovy hvězdárny,
kde pro ně byl připraven poutavý program. Po zh-
lédnutí poučného filmu o sluníčku byl čas na otáz-
ky. Tento čas děti doplna využily, dokonce je pra-
covnice planetária za jejich zvídavost i znalosti
pochválila. Pak se šlo na praktické ukázky. Jako
první si děti obrovským dalekohledem prohlédly
Slunce. Měly dokonce takové štěstí, že po roce a
půl mohly na Slunci spatřit tmavé skvrny. Ještě
jim laskavá paní průvodkyně ukázala, jak se slu-
níčko na promítací ploše posunuje, čímž školá-
kům vysvětlila otáčení Země. Před přesunem do
druhé pozorovatelny byly děti svědky otáčení ko-
pule a zatahování její střechy. Díky příznivým po-
zorovacím podmínkám si mladí astronomové v
severní kopuli v ještě lepším dalekohledu pro-
hlédli srpeček Venuše. Se zájmem si školáčci pro-
šli i zbytek prostor hvězdárny a vyzkoušeli si,
kolik kilogramů by vážili na jednotlivých plane-
tách, na Slunci či na Měsíci. Při loučení a děková-
ní byli pozváni, aby se, až trochu povyrostou, při-
hlásili do astronomického kroužku, který při Šte-

fánikově hvězdárně působí. Zbylo ještě pár minut
na zakoupení suvenýrů a všichni se přesunuli k
Petřínské rozhledně. Vzhledem k časové tísni se
však do zdolávání jejích schodů už nepustili.
O to více si dětičky užily v zrcadlovém bludišti.
Naštěstí se v něm nikdo neztratil, a tak si všichni
mohli užít spoustu legrace před pokřivenými zr-
cadly, která směšně deformovala jejich obličeje i
těla. Několik z účastníků výletu si zde vlastními
silami v lisu vyrobilo pamětní minci. Příjemnou
procházkou děti doputovaly do restaurace v pod-
hradí Pražského hradu, kde na ně čekala příjemná
obsluha, ale hlavně vydatný a chutný oběd.
Čas ubíhal a nezbývalo než se vydat zpět k vlako-
vému nádraží. Cestou se školáci pokochali mno-
hými významnými památkami, o kterých jim paní
ředitelka Musilová podala vyčerpávající výklad.
Po cestě se zastavili na svačinku u chrámu sv. Mi-
kuláše a pak už se tramvají i vláčkem dostali do
Třebaně do náručí netrpělivých maminek. 
Ani 5. 6. se ve škole nezahálelo. Ráno se konalo
focení a po něm se žáci I. a II. ročníku rozjeli do
Dobřichovic, aby potěšili obyvatele domova dů-
chodců. Zahráli pohádku O dvanácti měsíčcích,
zazpívali pár písniček a zatančili moravskou be-
sedu. Ivana ŠEVČÍKOVÁ, Zadní Třebaň

Liteňské děti se na Květinovém dnu mohly svézt na poníkovi (vlevo), v Zadní
Třebani zase obdivovaly ovečky. Foto ARCHIV a Tereza BOUDOVÁ

Školáci pozorovali Slunce i Venuši
ŽÁCI TŘEBAŇSKÉ MÁLOTŘÍDKY OBDIVOVALI HVĚZDÁRNU A ŘÁDILI V BLUDIŠTI

Rodiče zkrášlí školní jídelnu
Rodiče budoucích prvňáků z Voškova se po doho-
dě s ředitelkou školy v Zadní Třebani rozhodli zk-
rášlit školní jídelnu. O letních prázdninách by rá-
di zajistili a částečně i svépomocí provedli práce,
které považují za prospěšné dětské duši i dobrému
trávení. Jednalo by se o novou, pestřejší a vese-
lejší malbu, výměnu zářivkového osvětlení za pa-
pírové lampy, nenáročnou úpravu stavební elekt-
roinstalace, výměnu části židlí a stolů  a konečně
o výměnu záclon a doplnění závěsů. Záměr byl
projednán se starostou obce a poslancem J. Sch-
wippelem, kteří jej posvětili s příslibem snahy o
zajištění finanční podpory.   
Návrh řešení interiéru podle arch. Š. Sodomkové
je k nahlédnutí v jídelně. Konečný objem prací bu-
de závislý na štědrosti dárců, kteří mohou přispět
v různém rozsahu, ať na novou židli (cca 1200 Kč)
nebo papírové stínítko lampy (cca 50 Kč). Před-
pokládané náklady, v případě kompletního rozsa-
hu, nepřesáhnou 90 000 Kč. Rodiče a příznivci se
také mohou zúčastnit několika brigád - první se
bude konat 25. 7. od 10:00 hodin. 
Kontakt: Š. Sodomková (e-mail: sarka.sodomko-
va@volny.cz, tel.: 737 154 370, B. Hovorková (e-
mail: blankahovorkova@email.cz, tel.: 603 958
123). Číslo účtu pro peněžité dary: (bankovní účet
ZŠ) 51-4867500217/0100, VS – 123.

Jiří KAHÁNEK, Zadní Třebaň
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Krásná nová kola
za ceny ještě krásnější

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký 
sortiment potravin a průmyslového zboží.

Nákup na splátky, příjem platebních karet. 
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Řevnice, Opletalova 39
tel.: 257 720 835, mobil:736 144 902

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2009
Naše noviny upozorňují abonenty, že s čís-
lem 13/09 končí jejich předplatné. Pokud
máte o doručování NN zájem i nadále, je

třeba si ho znovu objednat. NN do prosince
2009 vyjdou 13 x, výtisk stojí 7 Kč.

Předplatné na 2. pol. tedy činí 91 Kč. Ti,
kteří chtějí NN posílat poštou, musí připočíst
poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy 247 Kč. 
V případě, že nechtějí platit poštovné, je

možné NN nechávat v redakci (Z. Třebaň,
Třebaňská 96) nebo na adrese v Z. Třebani či

v Řevnicích, kterou udají, kde si je budou
vyzvedávat.

Předplatné vybírají členové redakční rady:
Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214),

Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke
Studánce 240) Ema MALÁ (Zadní Třebaň,
Třebaňská 190), Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice,
Fibichova 771), Stanislava FRÝDLOVÁ

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
Předplatné lze též poukázat na účet NN:

211170229/0300.
Nezapomeňte uvést doručovací adresu a

variabilní symbol: 142609.
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Řevnice vybojovaly postup do divize
JAK SE DAŘILO FOTBALISTŮM POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH 
SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Spartak Příbram – Řevnice A 1:5
Branky: Falout 2, Rozenkranz,
Turek, Bezpalec
Domáci outsider začal zápas bez res-
pektu a už v první minutě měl vel-
kou šanci. Tlak Příbram korunovala
ve 14. minutě vedoucí brankou. Hos-
té nehráli dobře, ale pak vyrovnal
Rozenkranz a obraz hry se změnil.
Do poločasu se ještě trefil Falout a
ve druhém dějství bylo na hřišti už
jen jedno mužstvo. (Mák)
Řevnice A – Nymburk 4:1
Branky: Turek 2, Chrobák 2
Tímto vítězstvím si Řevničtí defini-
tivně zajistili postup do divize. Ta se
v Řevnicích bude hrát v historii po-
prvé. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Dobřichovice B – Řevnice B 0:7
Branky: Šaroun 4, Maštalíř, Slá-
dek, Pitauer
Výsledek hovoří za vše, Řevničtí si
dělali na hřišti, co chtěli. Zvláště Ša-
roun byl k neudržení. (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Hostomice 2:3 (0:2)
Branky: Janouš, Jůna
Hosté přijeli pro bod, získali všech-
ny! Z prvního protiútoku v 17. minu-
tě se ujali vedení. Domácí měli pře-
vahu, ale nedokázali se prosadit. V
37. minutě podnikli hosté další pro-
tiútok a zvýšili náskok. Druhý polo-
čas byl ze strany domácích vabank,

hosté bránili a vyráželi k protiúto-
kům. Z jednoho z nich šli v 57. mi-
nutě do tříbrankového vedení. Do-
mácí nesložili zbraně, ale povedlo se
jim již jen snížit. Jiří
KÁRNÍK
Štěchovice - FK Lety 0:1 (0:1)
Branka: Jůna
Domácím potřebovali zvítězit, aby
potvrdili postup do 1. A třídy. Od
první minuty získali převahu, hosté
hráli zatažení a vyráželi do rychlých
protiútoků. Z jednoho z nich skóro-
val Jůna. Domácí pokračovali v ná-
poru, ale změnu skóre nepřineslo ani
dlouhé nastavení. Jiří KÁRNÍK

FK Lety - Králův Dvůr B 4:2 (2:1)
Branky: Jůna 2, Kalivoda 2

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Tlustice A 0:4
Ostrovan se v závěru sezonu vylože-
ně trápí. Po poločase to bylo sice jen
0:1, ale veškerá snaha byla marná.
Hosté byli jednoznačně lepší. (Mák)
Cerhovice - OZT A 6:0

IV. třída okresní soutěže
Chrustenice – OZT B 2:1
Branka: OZT Krušina
Na hřišti vedoucího mužstva nebyl
Ostrovan daleko k úspěchu. Zbyteč-

né chyby ho však připravily alespoň
o bod. (Mák)
OZT B  - Tetín B 2:3
Branky: Žák, Palička
V posledním utkání jara začali do-
mácí dobře a ujali se vedení, pak
však při rohovém kopu nechali vol-
ného útočníka hostí, který vyrovnal.
Druhou branku dal Tetín po neodpís-
kaném ofsajdu. Ve 2. poločase sice
Palička krásně vyrovnal, ale posled-
ní slovo patřilo hostím. (Mák)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn - Svatá 3:0 
Góly: Maleček, Brandejs, Zapletal
Karlštejn - Hýskov 5:1 
Branky: Beneš, Tomášek, Bran-
dejs, Fanta, Cajthaml 
Hudlice - Karlštejn 1:1 
Branka: Tomášek 

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Liteň - Zdejcina 6:1 
Branky: Eliášek Tomáš 3, Herink,
Los, Berka 
Zadní Třebaň - Liteň 1:1 
Branky: Görög - Eliášek Tomáš 
Tetín B - Liteň 2:4 
Branky: Eliášek Tomáš 4

II. liga žen
Liteň - Liberec 0:1 
Trutnov - Liteň 0:2 
Branky: Pilařová 2 
Mladá Boleslav - Karlštejn 1:1 
Branka: Vajďáková 
Karlštejn - Stará Lysá 0:8 
Karlštejn - Liteň 0:0 (oj)

Řevničtí házenkáři se v Příchovicích
zúčastnili mistrovství republiky star-
ších žáků. Hráli v sestavě Oldřich
Dudek, Lukáš Martin, Tomáš a Karel
Králové, Jarda Najman, Dominik
Tomeš, Petr Holý, Vojta Kraus, Jen-
da Štech, Michal Jelínek a kapitán
Péťa Veselý.
Páteční ráno začalo nástupem. Po
něm jsme zhlédli čtyři naše soupeře
a v dešti nastoupili proti tomu páté-
mu, neznámé Jihlavě. Naši útočníci

zapomněli hrát  - první poločas jsme
propadli a prohráli 1:6. Pak jsme se
zlepšili, ale nahraný náskok soupeře
jsme už nedokázali smazat.
Řevnice - Autonot Jihlava 7:13 
Branky Veselý 4, Štech 3.
V dalších zápasech se nám dařilo
střídavě:
Řevnice – Albrechtičky 16:19 
Branky: Jelínek 8, Veselý 5, Štech 3
Řevnice – Šroubárna Žatec 11:8 
Branky: Veselý 7, Štech 3, Jelínek

Řevnice –TJ Příchovice 12:23 
Góly:Veselý 6, Štech 4, Jelínek 2
Lázně Bělohrad - Řevnice 17:28
Branky: Veselý 12, Jelínek 8 , Štech
7, Král
Titul získaly Příchovice před Jihla-
vou a Vítkovicemi, naši jsou brambo-
roví. Nejlepším brankářem mistrov-
ství byl určen Oldřich Dudek, třetí
nejlepší obránce je Jára Najman. Je-
li jsme sice pro medaili, ale i toto je
úspěch.
V házení na koš ještě uspěl Karel
Král - obsadil 3. místo - a své zá-
stupce jsme měli i v prestižním klání
Čechy - Morava.
ČECHY - MORAVA 9:9 
Góly: Holý (Řevnice) 3, Frana (Pří-
chovice) 3, Mikula (Žatec) 2, Kraus
(Řevnice) 1 Petr HOLÝ

Ve škole F. J. Řezáče v Litni se konalo semifinále ligy škol ve šprtci (stolním
hokeji), jehož se zúčastnily nejlepší týmy z celé České republiky. V roli favo-
ritů přijely týmy z Ústeckého kraje. Naši žáci, kteří hrají prvním rokem a ne-
mají žádné zkušenosti s republikovým šprtcem, se pokusili neudělat ostudu.
Do finále se mohly dostat pouze čtyři nejlepší týmy. Od začátku si bodový
náskok vypracovali žáci 8. ZŠ Most A a Luštěnic. O zbývaly dvě postupová
místa se přetahovali žáci Peček, Litvínova a Litně A. Díky bojovnosti i skvě-
lého tahu trenéra porazili Liteňští v existenčním zápase Pečky 2:1 a mohli
začít slavit nečekané 4. místo i postup do finále. V sestavě liteňského týmu A
byli Dominik Dobročka, Tomáš Linka, Saša Klimt a Michal Vostárek. Hráči
si zaslouží pochvalu! Text a foto Klára DVOŘÁKOVÁ, Liteň
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Uzávěrka čísla 14. června 2009.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek 
na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, u nádraží ČD,

obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň:
Obchod; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací
stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací
stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice 
Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek u nádraží; M. Chlumec:
Obchod. E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Dovezli jsme bramborovou medaili
ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI SE ZÚČASTNILI MISTROVSTVÍ REPUBLIKY STARŠÍCH ŽÁKŮ

Špunti měli svůj »den«
V neděli 31. května se už potřetí ko-
nal dětský den na hřišti Národní há-
zené v Řevnicích. Bylo připraveno
množství soutěží a her. Za soutěžení
děti dostávali ŠPUNTARY, které pak
vyměnily za drobné dárky, nebo za
poukázky na limonádu, párek v roh-
líku či poukázky na ZMALOVANÝ
OBLIČEJ. Kateřina Klementová
přišla dětem udělat radost malová-
ním na obličej a na hřišti bylo vese-
lo. Všechny tygry, Batmany, princez-
ny, indiánky a jiné postavy, ve které
se děti proměnily, potěšilo ovoce jež
nám daroval pan Derco. Nemůžeme
zapomenout na pomoc dospělých,
kteří byli u soutěží. Všem moc děku-
jeme za pomoc i dary. Doufáme, že
příští rok se sejdeme opět, jen při
lepším počasí. Kapky se po dobu her
umoudřily, ale chybělo sluníčko. 
Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice 

OSLAVA POSTUPU. Řevničtí fotbalisté se radují poté, co definitivně stvrdi-
li postup do divize. Foto Jan PALIČKA


