
Desítky lidí hledaly houbaře
ZRANĚNÉHO MUŽE NAŠLI HASIČI V LESE POBLÍŽ LETOVSKÉ HÁJOVNY

Devětadevadesátiletého muže
»vysvobodili« z bytu hasiči
Řevnice - O devětadevadesátiletého Řevničana se
oprávněně strachoval člověk volající na záchra-
nářskou linku 22. června. 
Za dveřmi domu v ulici 5.května bylo slyšet volání
o pomoc. Muž však přes zavřené dveře sdělil, že mu
nic není, jen nemůže vstát. Jak se dostat do domu,
dostali za úkol profesionální hasiči z Řevnic. Ti
usoudili, že není nutné rozbíjet okno či dveře, když
je pacient vpořádku. Nakonec našli pootevřené
drobné okénko, kterým pronikli do sklepa, vnitř-
kem domu došli až k muži sedícímu na schodech a
dům zevnitř odemkli. Důchodce si převzala zách-
ranná služba a na uzamknutí domu dohlédla poli-
cie. Poté byly pacientovi předány klíče a sanitka ho
odvezla do nemocnice. (vš)

Lety - Bezmála tři desítky lidí hledaly 14. červ-
na zraněného houbaře v lese nad Dobřichovice-
mi. Nakonec ho našli hasiči u letovské hájovny.
Padesátiletý muž z Prahy si v lesem zlomil nohu a
nebyl schopen dostat se k cestě. Na tísňovou linku
ohlásil, že se nachází v rokli mezi Dobřichovice a

Všenory a slyší potok. Kromě dvoučlenné posádky
sanitky z Mníšku a pěti profesionálů z Řevnic se
do pátrání zapojilo 6 policistů a 8 dobrovolných
hasičů z Dobřichovic. V pohotovosti byli i muži z
řevnického dobrovolného sboru. Hledání k ničemu
nevedlo, takže záchranáři začali zvažovat povolání
vrtulníku s termovizí. V lese se však pohybovalo
mnoho houbařů, turistů či sportovců a rozlišit mezi
zdroji tepla zraněného muže by bylo obtížné. Ne-
povedlo se ani zaměření nešťastníkova mobilu. Ha-
siči začali prohlížet i vzdálenější rokle nad Dobři-
chovicemi a zraněného muže po devadesáti minu-
tách našli 2 kilometry od místa původního hledání,
u hájovny v Letech Pod lesem. Ležel jen 300 met-
rů od nejbližšího obydlí, kde se pohybovali lidé a
při příjezdu záchranářů pili kávu před chatou. Vo-
lání o pomoc neslyšeli. Zdravotníci muže terénním
vozem přivezli k sanitce, jež ho transportovala do
nemocnice. Záchranáři začínali připravovat sesta-
vení rojnic pro systematický průzkum lesa, aby se
povedlo zraněného najít do soumraku, ale nakonec
to nebylo nutné. Vilém ŠEDIVÝ

30. června 2009 - 13 (497) 7 Kč

Školáci dostali vysvědčení

A JSOU TU PRÁZDNINY! Dětem začaly prázd-
niny. Pro vysvědčení si minulý pátek přišli také
zadnotřebaňští školáci. Ti si dopoledne ještě na-
posledy zaplavali v berounském akvaparku a také
si společně zazpívali. (lup)
(Viz strana 11) Foto Petra HUMLOVÁ

PORTA. Populární písničkářský festival Porta se o uplynulém víkendu konal v Řevnicích. Zahrála na
něm také známá kapela Asonance. (Viz strana 4) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Šly si prohlédnout dům, přišly o věci za desítky tisíc korun
Dobřichovice – K lupu za 40 tisíc korun přišel nadmíru všímavý zloděj uprostřed června, když z
osobního automobilu Kia Ceed odcizil dvě kabelky.
Osmačtyřicetiletá žena přijela ukázat svůj rozestavěný dům v Dobřichovicích své známé, přičemž vůz
zaparkovala kolem deváté hodiny dopoledne před staveništěm. Když se ženy vrátily z domu, kia měla
rozbité okno pravých předních dveří a chyběly kabelky položené na sedadlech. S kabelkami se ztratily
peněženka, občanský, řidičský i technický průkaz, 8.000 korun, dvě platební karty, dva zlaté náramky
na ruku, tři zlaté řetízky, mobilní telefon a dioptrické brýle z titanu. Škoda na rozbitých oknech se odha-
duje na 6.000 Kč, hodnota odcizených věcí činí 40.000 Kč. (vš)

Mladík bez »řidičáku« ukradl
auto a usmrtil jím chodce
Černošice – Mrtvý chodec na přechodu v Čer-
nošicích! V neděli 28. června dopoledne jej sra-
zilo kradené auto ovládané mladíkem bez řidič-
ského oprávnění!
„U vážné nehody v Černošicích zasahovala posád-
ka řevnické záchranné služby v neděli 28. 6. dopo-
ledne,“ uvedl šéf záchranky Bořek Bulíček. „Mla-
dík bez řidičského průkazu s kradeným vozem a
pravděpodobně pod vlivem alkoholu zde u pošty
srazil staršího muže, který přes veškerou snahu
posádky sanitky střet nepřežil,“ dodal. Pachatel
srážky byl na místě zadržen, případ vyšetřují poli-
cisté. (mif)

Herci od Berounky

nadchli Dalešice

a další informace z našeho kraje
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Policejní psovodi ukázali, co dovedou
HOSTÉ MALEBNÉ MOKROPESKÉ HOSPŮDKY U LAVIČEK BYLI SVĚDKY NEVÍDANÝCH VĚCÍ

Páteční odpoledne v druhé polovině června se set-
kali pracovníci preventivně informační skupiny
Policie ČR z Prahy – venkov a policisté  2. skupi-
ny základních kynologických činností Mělník pod
vedením Zdeňka Kubeše s hosty restaurace U La-
viček. Malebná hospůdka na břehu Berounky v
Mokropsích byla  svědkem nevídaných věcí. 
Policisté, kteří se denně věnují výcviku služeb-
ních psů, zde ukázali, co jejich svěřenci umí. Fi-
gurant se velmi zapotil. Ve stísněných prostorách
hospůdky se snažil psy vyprovokovat stejně jako
pachatel a útočil na ně různými »zbraněmi«. Hos-
té napřed jen přihlíželi, po chvíli se ale nechali str-
hnout a vytvořili úžasnou atmosféru. Křičeli, bou-
chali plastovými lahvemi do stolů. Ty pak na po-
kyn psovoda po psech házeli tak, aby vše bylo co
nejvěrohodnější. Psi se však nenechali zmást a
útočili pouze na figuranta. 
Druhá část výcviku se konala před hospodou, kde
figurant znova na psy útočil a provokoval je. Pů-
sobivá byla ukázka s nastartovanou motorovou pi-
lou. Situaci, kdy se darebák snaží utéci s použitím
střelné zbraně, pes puštěný na volno zvládl velmi
dobře. Nejenže pachatele zastavil, ale do příchodu
psovoda jej i střežil. Po více než dvouhodinové
prezentaci byli psi ve svém živlu, ale figurant toho
měl dost. Za předvedení byli psi, policisté-psovo-
di, ale zejména figurant odměněni velkým potles-
kem od přítomných hostů.
Věříme, že takováto prezentace policie přispěje k
tomu, že lidé změní názor na policisty a pochopí,
že jejich práce je nejen náročná, ale také potřebná.

Děkujeme majiteli hospůdky za poskytnutí pro-
storů a jeho hostům za vytvoření vynikající at-
mosféry. Štěpánka ZATLOUKALOVÁ, 

tisková mluvčí PČR Praha–venkov 

V Mokropsích předvedli svou práci policejní psovodi. Foto ARCHIV

V sobotu 13. června pořádali řevnič-
tí rybáři dětské závody – 3. ročník
Memoriálu Jiřího Kebrdleho. Na Os-
trově v Zadní Třebani se za chladné-
ho rána sešlo 10 rybářek a 13 rybářů.
Dorazili téměř všichni pravidelní
účastníci. Během dopoledne rtuť tep-
loměru příjemně stoupala, takže se
nám rybářské dopoledne vydařilo.
Před sečtením výsledků z vážních
lístků si děti opekly buřty. Pro prv-
ních deset byly připravené hodnotné
rybářské ceny a pro ostatní různé ry-
bářské drobnosti a sladkosti. 
První místo si vylovil Jakub Pěkný z
Dobřichovic, mohl se pyšnit úlov-
kem o celkové váze 2,90 kg. Druhý
byl s úlovkem 2,15 kg David Jančar
z Dobřichovic. Michaela Soukupová
z Řevnic to »natřela« i dospělým ry-
bářům, kteří měli při letošních závo-
dech na úlovky kaprů smůlu - se
svým kaprem 43 cm a 1,40 kg skon-
čila na třetím místě a zároveň dosta-

la diplom za největší rybu. Jednu
příčku za Míšou skončila její mladší
sestra Kateřina. Páté byly Aneta
Nejtková z Dobřichovic a Verunka
Hájková z Bělče, šestý Martin Ne-
praš z Dobřichovic a Roman Novot-
ný z Loděnic, sedmá Michala Ou-
ředníková z Rovin. O osmé místo se
podělili Třebaňák Tomášek Partaj,
Terezka Hájková z Bělče a Marek
Slováček z Mořiny, devátý skončil
Tomáš Záhorský z Prahy 10. Čtyř-
letá Zuzanka Partajová ze Zadní Tře-
baně skončila na 10. místě a z výhry
měla upřímnou radost. 
Všichni mladí rybáři za um a trpěli-
vost při hlídání splávků sklidili velký
potlesk od pořadatelů i přihlížejí-
cích. Celkem bylo uloveno 15,05 kg
ryb a jen 3 rybáři zůstali bez úlovku. 
Děkujeme sponzorům a všem, kteří
při závodech pomáhali. Petrův zdar a
zase příští rok.
Hana BUČINSKÁ, Zadní Třebaň

Tři šťastlivci získají padesátikorunu
ZADNOTŘEBAŇSKÉ DĚTI NAVŠTÍVILY ŘEVNICKOU ŠKOLU I MÍSTNÍ POŠTU

Děti se loučily se školkou
Přesto, že jsme neobdrželi od krajského úřadu z
programu FROM dotaci, rekonstrukce sociálního
zařízení v MŠ a ZŠ se uskuteční. Důvodem jsou
nutné úpravy na základě zjištění hygieniků. Jedná
se o velikost sanitárního zařízení v ZŠ včetně vy-
budování 2 kabinek, výšky instalovaných umyva-
del, v MŠ malého počtu umyvadel atd. Financo-
vání bude zajištěno z rozpočtu obce a do zahájení
nového školního roku má být vše hotovo. 
Několik rodičů přišlo s nápadem vylepšit prostře-
dí ve školní jídelně. Vítáme jejich iniciativu. Před-
stavu a plány předložili zastupitelstvu obce se žá-
dostí o příspěvek. Zastupitelstvo odsouhlasilo
uvolnit 15 000 Kč z rezervního fondu školy.
V pátek odjíždí 15 Třebaňanů do spřátelené obce
Steineroth na oslavy 90. výročí založení sportovní
jednoty. Jako pozornost vezeme talíře s vyobraze-
ním částí obce. Uplynulý týden se přišlo na obec
rozloučit se školkou 11 dětí, které půjdou do 1. tří-
dy ZŠ. Od obecního úřadu  dostaly psací a kreslí-
cí potřeby i pár drobností. Přejme jim, aby se jim
ve škole líbilo a dařilo. Všem, kteří úspěšně ukon-
čili studia, blahopřeji a přeji dobrý start v nové
životní etapě. Hezké léto, prázdniny i dovolené!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

V závěru školního roku se vždy koná mnoho akcí.
Třeťáci a čtvrťáci ze zadnotřebaňské málotřídky
například prožili pěkný den v řevnické škole. Zdej-
ší učitelky zvolily tu nejjednodušší, ovšem často
nejúčinnější formu spolupráce - hru. 
Na školním pozemku se děti po společném nástu-
pu rozdělily do několika skupin. V každé byl za-
stoupen někdo ze Zadní Třebaně, Řevnic, ale i z
Mořiny. A mohlo se začít soutěžit! Na prvním sta-
novišti si měly děti možnost ověřit, jak jsou na tom
se znalostmi českého jazyka. Četly článek o tělo-
cvičně a doplňovaly chybějící jevy, vzájemně si
popisovaly tělocvičny s rozmístěním náčiní a pak
je měly i malovat. Na dalších stanovištích si tuži-
ly ochablé svalstvo, neunikly angličtině, o enviro-
mentální výchovu se bravurně postarala učitelka
Petra - děti se zabývaly problematikou potravních
řetězců živočichů. Nechybělo ani počítání a tvoře-

ní, z víček od PET lahví děti vyráběly znak přátel-
ství. Mořiňáci nás na závěr naučili hru šněrovač-
ku, jež se hodí na letní zahradní party. 
Jiný den jsme si prohlédli poštu. Děti zajímalo,
kolik dopisů se posílá, kam nejdál z naší obce pu-
toval dopis a který balík byl největší i nejtěžší. A
odpovědi? Denně se odešle 30 až 60 dopisů, zále-
ží prý na období. Jako nejobjemnější balík zvítězi-
la postel a dopis do Thajska byl asi nejdále ode-
slaným. Děti směly nahlédnout i do trezoru. Také
nám bylo vysvětleno, že je pošta řádně zabezpeče-
na, že se zde nesmí kouřit ani pít alkohol a že
pošťačka ujede každý den na kole 14 kilometrů. S
paní vedoucí vzpomínaly na doby, kdy se přepra-
vovala zvířata a musely se krmit slepice i králíci.
Děti měly za úkol namalovat obrázky pro poštu a
tři vylosovaní budou odměněni kontem s 50 Kč.
Tak uvidíme! Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Z. Třebaň

Vítěz dětských rybářských závodů Jakub Pěkný. Foto Petr ŠKOLA

První místo si z Berounky vylovil Jakub Pěkný
NA OSTROVĚ V ZADNÍ TŘEBANI SE V POLOVINĚ ČERVNA KONALY DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY



Strana 3, POSTŘIŽINY, PARNÍ VLAK Naše noviny 13/09 

Dalešice – Po necelém roce se na
divadelní scénu vrátil poberoun-
ský muzikál Postřižiny v režii Mi-
loslava Frýdla. Soubor složený z
ochotníků i profesionálů se letos
poprvé představil uplynulý pátek
více než dvě stě kilometrů od do-
mova - v pivovaru Dalešice.
V dalešickému pivovaru, který leží
až u Třebíče, se natáčela slavná fil-
mová verze Postřižin. Však si také
poberounská výprava neopakovatel-
nou atmosféru, stejně jako skvělé
místní pivo jaksepatří užívala. Když
se pivovarský dvůr zaplnil několika
stovkami diváků, dorazil - pět minut
po oficiálním začátku muzikálu -
představitel doktora Gruntoráda Petr
Jančařík. Hnal se sem přes celou re-
publiku, až z Karlových Varů. 
Se začátkem představení začalo bou-
řit. Blesky křižovaly oblohu, po čty-
řiceti minutách spadly první kapky a
během chvíle se strhl takový liják, že
hra musela být přerušena. „Pro mě to
má jednu výhodu, nebudu muset
skákat z komína,“ usmíval se Matěj
Rak, který jako velitel hasičů De
Giorgi měl ze čtyřmetrového komína
trochu obavy. Diváci se přesunuli do
rozlehlého pivovarského sálu, kde je

nejprve rozproudil Třehusk s Petrem
Jančaříkem. Ten se potom ujal »diri-
gentské taktovky« a spolu s ostatní-
mi přivedl improvizovované hlediště
do varu. Herci předváděli jednu
scénku z Postřižin za druhou -Ma-
ryška s Pepinem si hráli na vojnu a
lezli na improvizovaný komín ze sto-
lu a židlí, došlo na zkracováním šatů
i vlasů, přiběhli hasiči. I do plachty
se nakonec skákalo. Diváci byli nad-
šení, smáli se, tleskali, zpívali... „Byl
to nádherný zážitek, publikum bylo
úžasné, skvěle reagovalo a užili si to
i herci,“ pochvalovala si Maryška
Pavla Švédová. Nadmíru spokojený
byl také správce pivovaru Ladislav
Urban, stejně jako režisér  Miloslav
Frýdl.               Lucie PALIČKOVÁ

Poberouní – Hned třikrát se letos
v létě budete moci na trati Locho-
vice – Zadní Třebaň svézt nostal-
gickým vláčkem taženým parní lo-
komotivou. Poprvé se »pára« na
trasu podbrdské lokálky vydá v
sobotu 4. července.
Klub železničních cestovatelů
(KŽC) s občanským sdružením Vše-
radova země a Našimi novinami na
letošní léto zorganizovaly nejen pra-
videlné nedělní jízdy historického
motoráku zvaného »Hurvínek«, ale

také tři speciální jízdy soupravy ta-
žené parní mašinkou. Obdivovatelé
starých strojů se mají na co těšit.
„Vlak potáhne mašina 310 z roku
1879, což je nejstarší řada C.a K. lo-
komotiv,“ uvedl Bohumil Augusta z
KŽC. „Zapřaženy bude mít tři červe-
né přípojné vozy Clm z 30. let minu-
lého století,“ dodal s tím, že mašina

i vozy jsou deponovány v Plzni. 
Souprava na cestu směr Zadní Tře-
baň z Lochovic vyrazí ve 13.01. Od
12.00 bude na lochovickém nádraží
vyhrávat staropražská kapela Tře-
husk. Kuplety z předválečné Prahy
pak budou znít i za jízdy. Vlak se
zdrží necelou půlhodinu v Litni, kde
bude lokomotiva doplňovat vodu.

Do Zadní Třebaně »pára« dorazí ve
14.20 a na zpáteční cestu směr Loc-
hovice se vydá v 16.40. Pokud se
parním vláčkem nestihnete svézt v
sobotu 4. července, nemusíte smutnit
– na další jízdu se po stejné trase a ve
stejnou hodinu vydá 22. srpna i 19.
září. Miloslav FRÝDL

Průtrž mračen Postřižiny nepřekazila
POBEROUNSKÝ SOUBOR UVEDL PŮVODNÍ MUZIKÁL V PIVOVARU, KDE SE NATÁČELA SLAVNÁ FILMOVÁ VERZE POSTŘIŽIN

Naše noviny Vás zvou na původní muzikál podle Bohumila Hrabala

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, Jiří

OBERFALZER, Monika VAŇKOVÁ, Bohuslava ELIÁŠOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ...

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

Parvní vláček poprvé pojede v sobotu 4. července
NOSTALGICKOU SOUPRAVU NA TRATI LOCHOVICE - ZADNÍ TŘEBAŇ POTÁHNE LOKOMOTIVA Z ROKU 1879

Podbrdský motoráček
jezdí každou neděli
Historickým »motoráčkem« Hur-
vínkem se mezi Lochovicemi a
Karlštejnem můžete svézt každou
neděli od 7. června do 27. září.
Zde je jízdní řád. 
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

Kdy pojede parní vlak
Třikrát za letošní léto vyrazí na
trať Lochovice - Zadní Třebaň  a
zpět historický vlak tažený parní
lokomotivou. Zde jsou odjezdy
nostalgické soupravy.
13:01 Lochovice (příj.)    18:03
13:08 Neumětely 17:55
13:11 Radouš 17:53
13:15 Hostomicep/Brdy  17:48
13:20 Osov 17:41
13:25 Vižina 17:36
13:28 Všeradice 17:33
13:31 Nesvačily 17:29
13:35 Skuhrov p/Brdy      17:25
14:09 Liteň 17:20
14:13 Běleč 16:48
14:20(příj.)Zadní Třebaň          16:40 Parní lokomotiva, která potáhne historickou soupravu. Foto ARCHIV

DOKTOR GRUNTORÁD. Petr Jančařík si roli Dr. Gruntoráda vyloženě uží-
vá. Nejinak tomu bylo v dalešickém pivovaru.                   Foto NN M. FRÝDL
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Plné Lesní divadlo poslouchalo folk
VÍTĚZEM DVAAČTYŘICÁTÉHO ROČNÍKU FOLKOVÉHO FESTIVALU PORTA SE STAL ZDENĚK HAMŘÍK

Řevnice – Legendární folkový festi-
val Porta se o uplynulém víkendu
konal již podvaačtyřicáté. A podru-
hé hostilo národní finále Porty Les-
ní divadlo v Řevnicích. 
Počasí nejdříve muzice moc nepřálo,
páteční večer skončil v přívalech deš-
tě. Ani to však diváky neodradilo, dal-
ší dny zaplnili »Lesňák« a jen občas je
trochu pokropilo pár dešťových kapek.
Na pódiu mezitím zněla kvalitní muzi-
ka od profesionálů i soutěžících. Letos
o Portu usilovalo celkem šestnáct sku-
pin, mezi nimi vybrala porota v čele s
Wabi Daňkem vítěze. Stal se jím pís-
ničkář Zdeněk Hamřík z Mohelnice.
Druhé místo vybojovala kapela Straš-
livá podívaná, třetí byla skupina Ali-
baba z Olomouce. Všichni postoupili
do mezinárodního finále, které se bu-
de konat v Ústí nad Labem.

Všechny tři dny bylo co poslouchat. Návštěvníky potěšili téměř každoroč- ní hosté Porty, například Nezmaři,
Žalman a spol., Kamelot nebo Pavlína
Jíšová, zazněla i keltská hudba v po-
dání skupin Asonance a Shannon a
také trochu rockovější Lenka Dusilo-
vá. Skvělé byly společné večerní kon-
certy, trojice Vlasta Redl, Slávek Ja-
noušek a Jaroslav Samson Lenk divá-
ky rozezpívala i pobavila, v neděli
večer pak festival ukončila hodina
hvězd –  společně si zazpívali Věra
Martinová, Wabi Daněk, Pavlína Jíšo-
vá, Žalman, Petr Kocman a Zuzana
Michnová. Letošní porta se opravdu
povedla. Lucie PALIČKOVÁ

Jedna z »hvězd« letošní Porty Lenka Dusilová.     Foto NN L. PALIČKOVÁ

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

KINO ŘEVNICE
1. 7. 20.30 VALKÝRA
3. 7. 20.30 KDYŽ SE MUŽ VRACÍ
DOMŮ
4. 7. 16.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL
4. 7. 20.30 HLÍDAČ Č.47
8. 7. 20.30 X-MEN ORIGINS: WOL-
VERINE
10. 7. 20.30 FARMA ZVÍŘAT
11. 7. 16.00 PEKLO S PRINCEZNOU
11. 7. 20.30 LÍBÁŠ JAKO BŮH

KINO MÍR BEROUN
30. 6. - 1. 7. 17.30 (St 18.30) NOC V
MUZEU 2
30. 6. 20.00 TULPAN
2. 7. - 3. 7. 18.30 DVOJÍ HRA
4. 7. - 6. 7. 18.30 HOLKA Z MĚSTA
Kino od 7. 7. do 9. 8. nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
30. 6. - 1. 7. 21.45 POSLEDNÍ DŮM
NALEVO
2. 7. 21.45 REKVIEM ZA SEN
3. 7. 21.45 AUSTRÁLIE
4. 7. - 5. 7. 21.45 LÍBÁŠ JAKO BŮH
6. 7. 21.30 TERMINÁTOR SALVATION
7. 7. 21.30 HOLKA Z MĚSTA
8. 7. - 9. 7. 21.30 DVOJÍ HRA
10. 7. 21.30 TERMINÁTOR SALVATION
11. 7. - 12. 7. 21.30 HANNAH MON-
TANA
13. 7. - 14. 7. TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH

CLUB KINO ČERNOŠICE
30. 6. 20.00 GRAN TORINO
7. 7. 20.00 NORMAL
14.  7. 20.00 STAR TREK 11

V Informačním centru keltské kultury
byla instalována výstava Doba želez-
ná je doba železná – počátky železář-

ství, která návštěvníky seznamuje s
prvními kroky k ovládnutí techniky
hutnění železa a rozšiřováním těchto
znalostí po pravěké Evropě. Výstava
je doplněna modely železářské pece a
kovářské výhně. Autentické železné
výrobky pocházejí z oppida Stradoni-
ce proti zámku. Vystavena je sada
kleští a kladiv, s nimiž se pracovalo
ještě ve 20. století. Výstavu, která po-
trvá do 24. října, připravili pracovní-
ci Ústavu archeologické památkové
péče středních Čech Dana Stolzová a
Vladimír Čtverák.

Lucie NÁJEMNÍKOVÁ, Praha

Tipy NN
*  Sdružení Náruč zve na výstavu
fotografií Kateřiny a Petra Hosnedlo-
vých Západní Austrálie. Vernisáž se
koná 1. 7. od 19.00 v kavárně Modré-
ho domečku v Řevnicích. Výstava
potrvá do konce srpna.                  (lup)
* Taneční párty s DJ Rastym a DJ
Syndromem se uskuteční 3. 7. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 50 korun. (mif)
* Hru Rád to někdo horké? uvedou
řevničtí ochotníci 3. - 6. 7. a 10. - 12.
7. v místním Lesním divadle.      (mif)
* Akce nazvaná Lhotecké předletí
aneb Malé Joskování se koná 4. 7. od
13.00 ve Lhotce u Zadní Třebaně.
Matějka a spol. uvede hru Big beat
Othello.        Helena PELIKÁNOVÁ
* Hudební festival Bigbeatové duně-
ní můžete navštívit  11. 7. od 14.00 v
parku Berounka Černošice. Zahrají
kapely Z davu, Deliqent, Lokomotiva
Planet, Timudej, Banditos, Trio de
Janeiro, Discoballs, No Heroes, Kur-
tizány z 25. Avenue a False Hope. Vs-
tupné 200 Kč.    Michal STREJČEK
*  Výstava z archivu aneb Co všech-
no odnesl čas je otevřena do 23. 8. v
Modrém domečku na náměstí v Řev-
nicích. Fotograf umělecko-průmyslo-
vého muzea Miloslav Šebek  předsta-
ví průřez vlastní tvorbou včetně por-
trétů osobností.     Šárka HAŠKOVÁ
* Výstava Zkamenělé poklady je v
berounském Muzeu Českého krasu
přístupná do 13. 9. David PALIVEC 

Ve Stodole se znovu
hrály Čapkovy povídky
Osovec - Reprízu Čapkových poví-
dek z jedné kapsy mohli 26. června
vidět návštěvníci osoveckého Diva-
dla ve stodole aneb Scény na mlatě. 
„Po loňské premiéře jsme dostali
vyhubováno, že kus nemohli vidět
všichni,“ řekl jeden z hlavních před-
stavitelů Alexander Klimeš. „A tak
jsme si zopakovali texty, vyklidili
stodolu a kdo chtěl, mohl přijít, po-
prvé nebo opakovaně,“ dodal.
Soubor chystá na konec léta pohád-
ku O rybáři a jeho ženě, Čapkovy
povídky zůstanou v repertoáru i
nadále. (JoK)

Novou hru Oživlá hlína autora Lva
Trifortena uvede Dobřichovická di-
vadelní společnost (DDS). Hrát se
bude 17. až 19. července v Lesním di-
vadle Řevnice. Jedná se již o pátou
premiéru tohoto amatérského sdruže-
ní za rok jeho existence. 
Oživlá hlína volně navazuje na zná-
mé filmy Císařův pekař a Pekařův cí-
sař. Triforten použil pro představení
několik postav z tohoto díla, napří-
klad hraběnku Stradovou, císaře Ru-
dolfa II. či magistra Kellyho. Děj
obohatil o nové postavy z dějin, obje-
vují se i pohádkové bytosti. Můžeme
uvést třeba kněžnu Zaháňskou,
moudrou kořenářku nebo sultána.
Uměle-cká licence autorovi umožnila
setkání těchto postav v blíže neurče-

ném časoprostoru. Dějem je věčný
souboj moci a lásky, tedy zla a dobra.
Autor použil jako symbol moci Gole-
ma, podobně jako je tomu ve zmíně-
ném filmu. Jsme šťastni a potěšeni, že
masku Golema i návrh plakátu vytvo-
řil známý umělec Tomáš Bím. Divák
může poprvé spatřit novou divadelní
formu, kterou autor pracovně nazval
JÚRH, tedy jevištní úprava rozhlaso-
vé hry. Znamená to, že texty i hudba a
celé představení je předem namixo-
váno ve studiu, a tak záleží na doved-
nosti a zkušenostech protagonistů,
zda v časovém stresu dodrží požado-
vanou stopáž. Divák ocení, že kvalita
zvuku bude zaručena až do poslední
řady.              Lenka MEJSTŘÍKOVÁ,
Lenka LOUBALOVÁ, Dobřichovice

Na zahájení  společné výstavy Jany Krausové a Františka Švancara se v
klášteře na Skalce nad Mníškem sešlo na sto padesát návštěvníků. Herec
Pavel Nový vtipně uvedl oba vystavující. Dobrou náladu v sále umocnil Da-
vid Koller s kytarou, který zahrál a zazpíval tři písničky. Vstupní chodba
nabízela »tradiční«, výtvarně vyladěné  pohoštění se spoustou bylinek z do-
mácí zahrádky – a ti, kdo chtěli pokračovat, přešli nahoru k bufetu, kde byl
připraven oheň a buřty k opékání... Ve  vyprázdněném, ztichlém sále pak bylo
možno naplno vnímat dokonalou symbiózu obrazů i keramických objektů  Ja-
ny Krausové a robustních váz, mís i fontán Františka Švancara. Výstavu je
možno navštívit do 6. 7.      Text a foto Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Dobřichovičtí uvedou »hlínu«
DIVADELNÍ HRA VOLNĚ NAVAZUJE NA FILMY O GOLEMOVI

Doba železná je doba železná
CENTRUM KELTSKÉ KULTURY NABÍZÍ ZAJÍMAVOU VÝSTAVU



Jízdné: Kraj zaplatí 260 milionů
Od počátku, kdy ČSSD vstupovala
do volebního klání o pozice na stře-
dočeském krajském úřadě, jsem pro-
hlašoval, že zavedení bezplatného
jízdného je pouze populistický a ne-
systémový krok, který nemá za úkol
nic jiného, než získání hlasů a ochu-
zení obcí. 
Nyní jsem s hrůzou zjistil, co obnáší
tento fakt v reálu. Při projednávání
smluv s dopravcem jsme byli sezná-
meni se závěry usnesení Rady Stře-
dočeského kraje ze dne 15. 6. 2009.
Roční náklady na kompenzaci jízd-
ného jsou uvažovány ve výši 260 mi-
lionů korun! Kde je původně uvažo-

vaných šedesát milionů? Proč raději
nepřispějeme na dopravní obslužnost
jako celek a nenecháme děti jezdit za
dosavadní školní jízdné, vždyť o bez-
platném jízdném neuvažuje žádný
kraj v republice. Pouze pan Rath se
tak snaží posílit svoje ego - jeho pod-
pis se bude skvět na každé průkazce a
označení každého autobusu. Jako by
říkal to »JÁ«, tím se jen potvrzuje, že
kraji vládne pevnou rukou diktátora,
bez něhož se nic neobejde. Neznám
společnost, kde by ředitel podepiso-
val průkazky a ani za nejhlubší totali-
ty nepodepisoval krajský tajemník
průkazky na autobus...!
Další otázkou je, odkud kam na prů-
kazku dojedeme. Žák s trvalým byd-
lištěm např. v Rakovníku bude bez-
platně denně po dobu 24 hodin jezdit

do učiliště v Kolíně. Naproti tomu
žák s trvalým bydlištěm v Berouně
do školy v Praze pojede pěkně za své
podle starých pravidel, neboť Praha
bezplatné jízdné neakceptuje stejně
jako ostatní kraje. Není toto diskrimi-
nace velké části našich dětí? Kolik
jich jezdí do Prahy a ostatních krajů?
Průkazky budou připraveny až po 20.
8., takže rodiče budou mít jen 14 dnů
na jejich zajištění. Navíc budou roč-
ní, takže vždy na konci prázdnin
bude nutné posílit pracovníky ve vý-
dejních místech ke zvládnutí náporu. 
Dokáže někdo zastavit nekoncepč-
nost těchto kroků a uvést věci do řá-
du a systému? Žádám zastupitele
krajského úřadu, kteří mají rozum,
aby neschvalovali takovýto paskvil.

Bohumil STIBAL

13/2009

Vandaly, kteří ničí obecní
majetek, budeme trestat!

Vážení občané! Začalo obdo-
bí prázdnin, proto chci všech-
ny požádat, aby věnovali zvý-
šenou pozornost činnosti naší
mládeže, která bude oplývat
spoustou volného času a bude
se snažit ubít nudu. Bohužel
jsem zjistil, že dochází k niče-
ní práce druhých. V aleji u

křížku někdo zlomil vzrostlou lípu, stejně jako
ulomil větev na lípě milénia. Opět se nám začí-
nají objevovat různá sgrafita na plotech a fasá-
dách objektů. Zastupitelstvo obce je v případě
zjištění autora takovéhoto poškozování rozhod-
nuto přistoupit k tvrdým a bezodkladným posti-
hům. Věřím, že ničení majetků nebude pokračo-
vat a toto varování zůstane bezpředmětným.
Dovoluji si Vás všechny pozvat na vernisáž ART
Sympozia, která se koná 3. července od 13.00
hodin v sále restaurace Na růžku. Zde bude zá-
roveň publicistou a novinářem Josefem Klímou
pokřtěna kniha PhDr. Jindřicha Konečného
Návrat do Všeradic.
Jinak všem přeji pěkné prázdniny a povedené
léto.          Bohumil STIBAL, starosta Všeradic
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Všeradičtí caparti byli
pasováni na školáky
S koncem školního roku je ve všera-
dické mateřské škole neodmyslitelně
spjato loučení se školáky. Děti, které
odcházejí do školy, se loučí se svými
kamarády, učitelkami a ostatními,
jež je provázejí po celou dobu před-
školní docházky.
Pro tento den jsme připravili Jarní
posezení rodičů a dětí. Všichni na ně
čekali s velkým napětím. Děti zahrá-
ly půvabnou pohádku Jak hříbeček
vyrostl, tančily tanečky a zpívaly pís-
ně s letní tématikou. Poté následova-
lo pasování na školáky. Pan starosta
s paní ředitelkou pronesli k dětem
pár vět s krásným přáním do dalšího
života. Školáci přednesli slavnostní
přísahu a krátké pásmo o jazyku čes-
kém, které mnoha přítomným vehna-
lo do očí slzy dojetí. Děti dostaly šer-
py, knihy a dárkové předměty, jež jim
budou připomínat chvíle strávené v
mateřské škole. Na závěr děti rozdá-
valy dárečky – perníčky, které upekly
a nazdobily všem pro radost.
Druhý den nás čekal tradiční Pohád-
kový den v MŠ Všeradice. Ráno při-
jelo divadélko Zvoneček a zahrálo
maňáskovou pohádku Broučci. Po
obědě se děti připravily na zakletou
cestu do lesa Telína. Čekalo nás
mnoho úkolů i hledání pohádkových
lesních bytostí – dědka Telína a ba-
bičky Telíňačky. Děti také našly po-
klad – byl moc a moc dobrý. Pohád-
kové bytosti jsme odvedli do světa li-
dí a ukázali jim školku. Líbilo se jim
u nás, ale nakonec se zase raději
vrátili  do lesa. Večer děti na zahra-
dě MŠ jezdily na čtyřkolce, opékaly
buřty, zpívaly a soutěžily s bublifu-
kem. Ty nejodvážnější děti zůstaly ve
školce celou noc a druhý den ráno s
úsměvem a medailí za statečnost ví-
taly rodiče.     Hana HANZLÍKOVÁ,

ředitelka MŠ Všeradice

Na pohádkové stezce
děti potkaly strašidla
Poslední květnovou neděli jsme po-
řádali pro děti z Lážovic a okolí Po-
hádkovou stezku k oslavě jejich svát-
ku. Na stezce se mohli setkat třeba s
Pompem, Bludičkou nebo vodníkem.
Každá pohádková postava měla při-
pravený úkol, za jehož splnění obdr-
želi razítko do kartičky, kterou dosta-
li při startu. Na konci stezky za vypl-
něnou kartičku měli připravenou
sladkou odměnu, hračky a buřty na
opečení. Odpoledne bylo zakončeno
vozením dětí na koni, ukázkou výcvi-
ku psů a skákacím hradem. A reakce
dětí? Byly nadšené! Dodalo nám to
energii uspořádat pro ně na konci
léta rozloučení s prázdninami. Věří-
me, že se z toho stane tradice a bude
se scházet dětí čím dál víc.
Na konec mi dovolte poděkovat dob-
rovolníkům a sponzorům, bez jejichž
pomoci bychom se neobešli.

Lucie SEDLÁČKOVÁ, 
Jitka KARMAZÍNOVÁ, Lážovice

NEJHEZČÍ ZAHRÁDKA. Druhý ročník soutěže O nejhezčí zahrádku uspořá-
dal Obecní úřad Všeradice. Z vítězství se mohla radovat pí Františka Blu-
mová - její zahrádka je na snímku. Druhé místo patří Ludmile Ksandrové,
třetí Zdeně Biskupové. Vítěze jsme odměnili květinou, diplomem a finanční
částkou. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.      Text a foto Bohumil STIBAL



Naše noviny 13/09 OD ČTENÁŘŮ, VÍCE, Strana 6 

V druhé polovině června se v nádherném prostře-
dí vodního hradu Budyně nad Ohří konal již 13.
ročník celostátní soutěžní přehlídky skupin histo-
rického a scénického šermu Budyňská koruna.
Letos se prestižní soutěže zúčastnilo devět špičko-
vých souborů z celé ČR. Loňský vítěz této soutě-
že, černošická skupina Alotrium se účastnila této
soutěže již  podesáté. Z Černošic přijela také rari-
ta české šermířské scény, dámská skupina Regin-
leif. Představila nové nastudování mystického  vy-
stoupení Dotek zla (účastníci průvodu Karla IV.
měli možnost zhlédnout premiéru v Karlštejně).
Vystoupení Alotria s názvem Výlet do Španěl vy-
neslo černošickým šermířům cenu za nejlepší
šerm udělenou producentem a zakladatelem le-
gendární skupiny Regius Václavem Luksem i cenu
za nejlepší režii udělenou režisérem Filipem Nuc-
kollsem. V celkovém pořadí se Alotrium umístilo
na 2. místě. V nesoutěžním vystoupení se před-
vedla nejmladší část Alotria s projektem Scuola di
Italiano, v kterém tři chlapci a jedna dívka přiblí-
žili divákům atmosféru šermířské školy.  
Reginleif  a  Alotrium můžete v létě vidět na His-
torických slavnostech v Lovosicích (4. 7.), na Zá-
meckých slavnostech v Boru u Tachova (18. 7.) a
Černošických  Alotriích v Dobřichovicích (5. 9.)
Hana KNOTOVÁ, Josef KUTÍLEK, Černošice

Alotrium získalo dvě prestižní ceny
ČERNOŠIČTÍ ŠERMÍŘI SE ZÚČASTNILI CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SKUPIN HISTORICKÉHO ŠERMU V BUDYNI NAD OHŘÍ

Na počátku července vzpomínáme výročí velkých
křesťanských osobností našeho národa. Čtvrtého
je svátek skromného mnicha a opata svatého Pro-
kopa ze Sázavy, pátého pak svatých Cyrila a Me-
toděje, kteří naší zemi před víc jak tisíci léty při-

nesli zvěst o Ježíši Kristu, pravém králi duší lidí
jakéhokoli pozemského království. Trojici svátků
pak uzavírá učený muž svatého života kněz Mistr
Jan Hus, který byl 6. 7. 1415 v Kostnici veřejně
odsouzen a upálen. Jde to vše jakoby symbolicky
za sebou – modlitba a životní tichost (člověka, kte-
rý sám sebou neutlačuje druhé...), zvěstování (ni-
koli agresivitou, ale Pravdou) - a na závěr, v Hu-
sovi, poslední osvědčení života z poznané skuteč-
nosti. Jan Hus je tu jakýmsi vrcholem v zápasu
křesťanství s »tímto světem«, který nás obklopuje
a na nás se doslova ze všech stran valí. Zemřel,
protože se dostal do sporu s realitou světa – která
se dokonce vklínila i do toho nejposvátnějšího. 
Když bychom se začetli do knih církevního otce a
největšího filosofa sv. Augustina (+ 430 po Kr.) i
jeho následovníka papeže sv. Řehoře (+ 604 po
Kr.), viděli bychom, jak už v jejich době i do círk-
ve proniká všemi škvírami »nynější věk« a jak se
křesťanský život stává ohroženým i uvnitř církve.
Kolik tito velcí otcové církve v duši protrpěli nad

tímto stavem a pro ideál života milosrdného a od-
pouštějícího (náročného) Ježíše Krista.
Doléhá na nás krize »tohoto světa« - hospodářská
i mravní. Krize hodnot a celého směřování. Po-
chyby, úzkost a nevyrovnanost plašíme v hrách,
zábavě... Dokonale nám to přivírá oči, aby nevi-
děly... Ale asi už sami cítíte, že jsme z toho unave-
ni. Je to vše přeci jinak: „Blahoslavení milosrdní,
blahoslavení tiší, blahoslavení čistého srdce...“
(Evangelium) Jsme takovými? Jsme lidmi? Pořád
máme čas se zastavit a provést revizi vlastního ži-
vota. Krize je ostatně vždycky důsledkem toho, že
není vše v pořádku. Nežijeme ze zbytečností? 
Kněz a učitel Tomáš Halík říká, že by se každý měl
umět vyrovnat se svým životem, s vlastní historií –
a Čech konkrétně s Janem Husem. Měl by, pokud
nechce být nespravedlivým. Hus byl skutečně ra-
dikálním v požadavcích na člověka, aby byl »člo-
věkem« (z onoho pohledu Božího). Někdo takový
mezi námi být musí...! Martin SKOČDOPOLE,
husitský duchovní z Prahy, dobřichovický chatař

Hus je vrcholem zápasu křesťanství s »tímto světem«

Když se svého času v malém baráč-
ku v Kolíně sešli první vlastenci a
založili Obec Baráčníků, netušili, že
jejich příkladu se ujme většina čes-
kých měst či dokonce vesniček. Také
v Řevnicích přeskočila jiskra a v ro-
ce l929 zde skupina vlastenců zalo-
žila Obec Baráčníků. Jejich náplň
spočívala především v šíření českých
písní, říkadel, básní, v častém schá-
zení se, pořádání plesů, besed, akcí
všech typů, jež patřily k životu měs-
ta. Velmi aktivní přístup všech členů
přinášel ovoce v podobě plné pok-
ladny; v padesátých a šedesátých le-
tech si mohli baráčníci dovolit pod-
porovat i školu nebo hasiče.
Baráčníci se setkávali ve vyšívaných
košilích, při slavnostnějších příleži-
tostech dokonce v krojích, a dělali to
velmi rádi. Vyšívané košili se říkalo
»Svéráz«, ale největší obdiv okolí
sklízeli baráčníci ve slavnostních
krojích. V někdejším Českosloven-

sku  to byly překrásné kroje sloven-
ské, bohaté kroje moravské,  ale záři-
li i v krojích chodských, plzeňských

a s holubičkou, největším klenotem,
který často vidíme i v Prodané ne-
věstě. Je to obdivuhodné, ale baráč-

níci spolupracují s městem a jeho ak-
cemi stále - při vzpomínce na padlé
u pomníku, při svěcení vlajky města,
při otevření nové silnice, nebo nové-
ho parku a v posledních třech letech
také při vítání císaře Karla IV. , když
projíždí městem na Karlštejn.
Když uvážíme, že z 250 členů v mi-
nulém století zbylo posledních pár
nadšenců a klesla i jejich pokladní
hotovost, je to obdivuhodné! Počíta-
čům a jejich hrám už těžko může pů-
vodní idea konkurovat. Proč? Vždyť
pro naši mladou generaci  je svobo-
da a demokracie nebo členství v Ev-
ropské unii samozřejmostí.
Jste zváni na oslavy, které se budou
konat 5. září v řevnickém Lidovém
domě. Nebo přijďte zamávat spřáte-
leným spolkům s praporci do průvo-
du či k pomníku při položení kytice.
V programu zahrají Notičky, kapela
a měli bychom vidět i českou besedu.
Jindra RADECHOVSKÁ, Řevnice

Choreograf a taneční mistr Robert Plesný z Alot-
ria přebírá cenu za nejlepší režii od režiséra Fili-
pa Nuckollse. Foto Martin ŠVANCAR

Ze stovek členů zbylo už jen pár nadšenců…!
ŘEVNIČTÍ BARÁČNÍCI NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ OSLAVÍ OSMDESÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVÉHO SPOLKU

Řevnické baráčnice při vítání Karla IV. Foto ARCHIV

Zvonu požehnal kardinál Vlk
V předvečer svátku sv. Petra a Pavla, 28. června
celebroval kardinál Miloslav Vlk poutní mši sva-
tou v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně. Při této
příležitosti požehnal novému zvonu, který ponese
jméno sv. Pavla. Až dosud byly na věži radotín-
ského kostela zavěšeny zvony zapůjčené z kostela
v Chotči. Dnes jsou však již zpět a Radotín má
zvon nový, třísetkilový, který je darem radotínské-
ho rodáka. Umístění zvonu a opravu krovů spo-
lečně finacovali farníci, sponzoři i městská část
Praha-Radotín. V budoucnu by měl přibýt také
zrestaurovaný zvon z roku 1707 zvaný »Poledník«.

Aleš PIŠTORA, Arcibiskupství pražské
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Policisté varují řidiče: Auto není trezor!
V POSLEDNÍ DOBĚ KOLEM BEROUNKY PŘIBYLO VYKRADENÝCH OSOBNÍCH I NÁKLADNÍCH VOZŮ

Černošice - Navigace a bunda byly
odcizeny z automobilu zaparkova-
ného před zimním stadionem v
Černošicích v noci na 18. června.
Nákladní automobil Peugeot Partner
stál v ulici Fügnerova od jedné hodi-
ny v noci, kdy jej dvaatřicetiletý ři-
dič zabezpečil a šel spát. Ráno v osm
hodin zjistil, že přes noc někdo roz-
bil boční okno u dveří řidiče a odci-
zil navigaci za 8 tisíc korun, koženou

bundu za 5 tisíc korun a malý tech-
nický průkaz od vozidla. Výměna

okna bude majitele stát dalších 6
tisíc korun.

Protože vykradených aut poslední
dobou v našem kraji přibývá, poli-
cisté z Obvodního oddělení Řevnice
žádají všechny řidiče, aby ve svých
vozidlech - a to jak osobních, tak ná-
kladních - nenechávali žádné věci.
V nákladních vozidlech si často řidi-
či nechávají drahé nářadí a stroje. V
osobních vozidlech pak zůstává na-
vigace, autorádia, počítače, fotoapa-
ráty, doklady, peněženky s velkou
hotovostí, doklady od vozidla i osob-
ní doklady. Výjimkou nejsou ani
cennosti, šperky, hodinky apod. 
„Vozidla si majitelé také nezamyka-
jí, ať už z nepozornosti nebo proto,
že si naivně myslí, že během pěti
minut se jim přece nemůže nic stát,“
uvedla policejní mluvčí Štěpánka
Zatloukalová. „Množící se případy
vykradených aut jsou jasným důka-
zem toho, že  stačí opravdu jen oka-
mžik a z vozidla zmizí věci a finanč-
ní hotovost v desítkách tisíc korun.
Proto si pamatujte: Auto není tre-
zor!“ dodala.            Vilém ŠEDIVÝ

Známý herec Miroslav Táborský se uplynulou středu zranil při natáčení fil-
mu Bobule 2 v obci Mořinka. Řevnická záchranka ho převezla na chirurgii
do pražské nemocnice Na Františku. Táborský měl přeskočit zeď, ta se však
při přeskoku zbořila a herec spadl. „Způsobil si úraz kolene,“ dodal šéf zá-
chranky Bořek Bulíček. (lup) Foto ARCHIV

Dva hasičské sbory
likvidovaly bombu
Dobřichovice - Požár malé pro-
pan-butanové lahve likvidovaly
dvě jednotky hasičů poblíž dobři-
chovického kempu v ulici Tyršova
12. června odpoledne. 
Plyn hořel kolem ventilu dvoukilo-
gramové lahve, kam oheň zřejmě
přeskočil z hořáku. Chataři vyhodili
hořící bombu oknem ven, ta ale ne-
kontrolovaně hořela dál. Na místo
přijela cisterna HZS z Řevnic se 4
hasiči, kteří nádobu ochlazovali
vodou až do jejího vyhoření. Zásahu
se zúčastnil i sbor dobrovolných ha-
sičů Dobřichovice. (vš)

Z našeho kraje...
* Řevnický starosta Miroslav Cvan-
ciger rezignoval na funkci jednatele
ve spol. s r.o. Ekos. Skončil zde k 31.
květnu. (pš)
* Podat žádost o dotaci na úpravu
zeleně v centru města chce řevnická
radnice. Rada města souhlasila s po-
dáním žádosti o dotaci na realizaci
projektu Revitalizace části izolační
zeleně v centrum města. Nyní bude
vypsáno výběrového řízení na doda-
vatele. (pš)
* Mateřská škola Lety přijme od 1.
září 2009 učitelku. Info na tel.: 724
267 412. (pš)
* O víkendu 4. a 5. 7. bude zcela
uzavřena část silnice od sjezdu z dál-
nice D5, exit 14 až po železniční pře-
jezd v ulici Pražská v Berouně. Silni-
čáři budou rekonstruovat vozovku.
Objížďka povede pro vozidla s rych-
lostí do 80 km/ h přes Vráž, Lhotku,
Lidickou a Pražskou ulici v Berouně,
pro ostatní auta po dálnici D5 do Be-
rouna a zde ulicemi Plzeňská, Politic-
kých vězňů, Pražská. O víkendu 11. a
12. 7. bude rekonstrukce pokračovat
v úseku od železničního přejezdu po
křižovatku ulic Pražská a Lidická.
Objížďka od Prahy povede ulicemi
Pražská, Vrchlického, autobusové
nádraží, Pod Haldou, Lidická, Poli-
tických vězňů a z centra ulicemi Po-
litických vězňů, Lidická, Mostníkov-
ská, Na Hrázi, Zborovské nábřeží,
Pražská.            Jitka SOUKUPOVÁ
* Měděné svody za 5 000 Kč z budo-
vy pošty v Karlštejně zmizely mezi
18.6 a 22. 6. (šm) 

Karlštejn, Řevnice - O odstranění
včelího roje, který se usadil na pří-
stupové cestě do ubytovacího zaří-
zení v Karlštejně, byli požádáni
profesionální hasiči 11. června. 
Včely si udělaly hnízdo v asi čtyř-
metrové výši na náletové dřevině po-
blíž vchodu do ubytovny nad výz-
kumným ústavem Kerval, takže lidé
nemohli ven ani dovnitř. Děti, které

přijely vlakem, zůstaly čekat i s uči-
telkou na nádraží, hasiči mezitím roj
zneškodnili pomocí odsavače hmy-
zu. Nakonec vystoupali na žebřík,
větev s posledními zbytky hnízda
odřízli a na zemi dílo dokončili. K
události vyjížděli 4 hasiči ze stanice
HZS v Řevnicích s velkým technic-
kým automobilem, práci prováděli
ve včelařských kuklách. Protože ne-

bezpečný hmyz ohrožoval provoz na
veřejném prostranství, hasiči s tímto
zásahem souhlasili; v případech lik-
vidace hnízd sršňů, včel či vos na
soukromém pozemku jsou občané
odkazováni na soukromé firmy.
Záchranná akce v Karlštejně trvala
od 10.46 do 11.54, samotná likvida-
ce včel byla hotova během dvaceti
minut. Vilém ŠEDIVÝ

U vchodu do ubytovny se usadily včely
LIDÉ NEMOHLI DOVNITŘ ANI VEN, DO AKCE BYLI POVOLÁNI PROFESIONÁLNÍ HASIČI

Lidé museli být evakuováni, unikal plyn
Řevnice - Bez následků skončil masivní únik plynu v činžovním domě v
řevnické ulici V Potočině 20. června. Jak se později ukázalo, nájemník
z přízemí pustil ráno plyn do sporáku, ale nezapálil a odešel.
Propan-butan byl cítit i v horním bytě, odkud také přišlo volání na tísňovou
linku. Na klepání řevnických profesionálních hasičů nikdo z dolního bytu
neotevřel. Hasičům se podařilo proniknout do místnosti větracím okénkem
a plyn napojený na desetikilogramovou lahev vypnuli. Měřící přístroj uká-
zal v místnosti i na chodbě u dveří výbušnou koncentraci, takže byli z hor-
ního bytu evakuováni čtyři lidé a jedna kočka. Hasiči prohledali dům i skle-
pení, aby zjistili, zda tam není někdo přiotrávený. Po půlhodině se domů vrá-
til překvapený nájemník. Asi 20 minut hasiči větrali i speciálním přetlako-
vým ventilátorem. Protože unikla velká část desetikilogramové lahve pro-
pan-butanu, dům by nemusel explozi vydržet. (vš)

Lidé češou třešně a
- padají ze žebříků
Dobřichovice – Hodně úrazů po pá-
du z výšky ošetřují poslední dobou
řevničtí záchranáři. Lidé totiž často
padají ze žebříku při trhání třešní. 
Minulý týden takto spadl asi čtyřice-
tiletý muž v Dobřichovicích. „Zlomil
si ruku, navíc jsme měli podezření na
zlomeninu páteře, takže byl ve speci-
ální vakuové matraci převezen na
traumatologii v pražském Motole,“
řekl šéf záchranky Bořek Bulíček.
Podezření na zlomeninu páteře se
nakonec nepotvrdilo. (lup)

Řidička měla štěstí, její auto ze stráně nespadlo
Karlštejn - O štěstí v neštěstí může hovořit řidička renaultu, která jela
15. června od Litně do Karlštejna. V ostré pravotočivé zatáčce přejela
přes levý pruh a sjela ze silnice. Automobil se zastavil asi 8 až 10 metrů
pod úrovní vozovky v prudké stráni. 
Stál šikmo a sklon kopce byl hraniční, takže mohlo dojít k rozkutálení auta
ze stráně směrem k nádraží. Žena z vozidla vystoupila dveřmi a bez zraně-
ní. Renault dopadl hůře, ale bude ještě opravitelný. Čtyřčlenná jednotka ha-
sičů z Řevnic likvidovala únik kapalin a zajistila protipožární opatření. Vůz
vyprostila třičlenná posádka hasičského jeřábu z Berouna, který postavil au-
tomobil na silnici. Poté si místo převzala policie. Zásah trval od 7.55 do 9.24
a kromě sedmi hasičů při něm asistovala i Policie ČR a Městská policie
Karlštejn. (vš)

Spícím hotelovým
hostům zmizely peníze
Černošice - Peněženky s doklady a
hotovostí byly odcizeny dvěma
spícím hostům černošického hote-
lu Kazín v noci na 14. června.
Když šli osmatřicetiletý muž a třice-
tiletá žena kolem jedné hodiny v no-
ci spát, zapomněli zamknout dveře
svého pokoje. Ráno v šest hodin zji-
stili, že jim ze stolu zmizela nejen
pláštěnka, ale i dvě peněženky. Kro-
mě 2300 korun se v pouzdrech na-
cházela platební karta, občanský i ři-
dičský průkaz a karta zdravotní po-
jišťovny. (vš)

Řevničtí radní chtějí
zvětšit místní školu
Řevnice – O přístavbě školy uva-
žuje vedení Řevnic. Prvním kro-
kem je vytvoření projektu. 
Tamní rada města schválila výběr
dodavatele na zpracování projektové
dokumentace Přístavba školy Řevni-
ce tak, jak ho navrhla Komise pro
výběrové řízení. Radní pak pověřili
starostu podpisem smlouvy s archi-
tektem Starčevičem. Libor Kvasnič-
ka byl pověřen jednáním ohledně
uzavření Smlouvy o dílo na zpraco-
vání dokumentace s architektem
Starčevičem. Přístavba školy byla
jedním z bodů pondělního veřejného
zasedání zastupitelstva, které se ko-
nalo až po uzávěrce tohoto čísla Na-
šich novin. (pš)
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Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2009

Naše noviny upozorňují abonenty, že toto
číslo je poslední, které mají předplacené.

Pokud máte o doručování NN zájem i nadále,
je třeba si ho znovu objednat. NN do prosin-

ce 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.

Dobřichovičtí Vlci skončili
pátí, Řevničtí Bobři osmí
O víkendu 12. – 14. června 2250 se v Čelákovi-
cích rozhodovalo o budoucnosti lidstva. V přís-
ně utajené akci zasahovaly speciální týmy proti
nebezpečí z nedalekých vědeckých laboratoří,
které ovládly vesmírné mutace života se snahou
zničit lidstvo. Jen rychlá akce mohla živočišný
druh Homo  Sapiens zachránit. 
To je základ legendy velké skautské terénní hry
pořádané čelákovickým střediskem Junáka v
rámci krajského kola Svojsíkova závodu. Cílem
závodu, kterého se zúčastnila také družstva z
Řevnic a Dobřichovic, je otestovat a rozvíjet tý-
movou spolupráci, schopnost komunikovat, vy-
hledávat informace a řešit problémy – tedy zá-
kladní dovednosti moderní společnosti. V rámci
»teambuildingu« dnes platí firmy za rozvíjení
těchto dovedností u svých zaměstnanců stotisí-
cové částky, ale více než 150 dětí ve 23 týmech
prokázalo, že uvedené dovednosti pod vedením
dobrovolníků – skautských vůdců již získaly. 
A jak závody dopadly? V chlapeckém kmeni si
vítězství vybojovali Bílí Tygři Čelákovice před
Delfíny Příbram a Kaliny Český Brod. Dobři-
chovičtí Vlci skončili pátí.
V dívčím kmeni prvenství patřilo Andromédám
Kladno, druhé skončily Vydry a třetí Vlčice -
oba celky přijely z Kutné Hory. Bobrům z Řev-
nic patřila osmá příčka.

Václav ŠPAČEK, Junák, Čelákovice



Strana 9, OD ČTENÁŘŮ, VÍCE Naše noviny 13/09

V sobotu 13. června jsem navštívila
Solvayovy lomy nedaleko Bubovic.
Konal se zde totiž  již šestý ročník
setkání majitelů, sběratelů i přátel
stabilních motorů, traktorů a par-
ních strojů. Jak jsem se dozvěděla na
místě, akci pořádá společnost Bar-
bora, která vznikla v roce 1993. Ten-
to skanzen je koncipován do 20.-30.
let minulého století, takže všichni
návštěvníci byli vítáni v dobovém
oblečení. Bylo na co se dívat! Připo-
menulo mi to mé mládí, protože  ně-
které stroje jsem zažila u své babičky
a dědy - prostě nádhera. 
Obdivovatelů bylo nesčetně, hlavně
dětí, které měly ještě možnost se pro-
jet vláčkem. Je vidět, že mládí, elán a
hlavně záliba dovedou dělat neuvěři-
telné věci. Vytvořit v opuštěném vá-
pencovém lomu muzeum v přírodě,
to opravdu nemá chybu. 
Přeji těmto nadšencům hodně elánu
a mnoho takovýchto akcí. A všem os-
tatním doporučuji, protože atmosfé-
ra byla úžasná. My jsme si ji ještě
vylepšili nádhernou procházkou. By-
la  jsem nadmíru spokojena.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Ctitelé starých strojů se sešli v lomu
NEDALEKO BUBOVIC SE KONALO SETKÁNÍ MAJITELŮ I SBĚRATELŮ STABILNÍCH MOTORŮ A PARNÍCH STROJŮ

Poberouní - Pokračujeme ve vzpomínání na
události a články Našich novin v uplynulých
dvaceti letech.  Zahájili jsme ji v čísle 11/09 a
postupně probereme všechny roky.
V letech 1994 a 1995, kterým se budeme věnovat
v tomto čísle, již byly Naše noviny  standardním
periodikem a je těžké rozhodnout, co bylo tehdy

opravdu tou nejžhavější událostí. Někomu se mů-
že zdát můj výběr příliš subjektivní. Napište nám
proto také vy, co vás v uplynulém dvacetiletí nej-
více zaujalo. Z vašich příspěvků vylosujeme pět
čtenářů, pro které jsou přichystána nová trika s
logem NN a další dárky. Ze všech událostí pak
vybereme Událost dvacetiletí, která bude vyhláše-
na v listopadu v rámci oslav dvaceti let existence
nezávislého poberounského občasníku.
Rok 1994 - byl rokem druhých svobodných ko-
munálních voleb (NN 23/94). Novým starostou
Zadní Třebaně se stal Lubomír Schneider (NN
24/94). Zemřela vynikající česká pěvkyně Jarmila
Novotná (NN 3/94) a byla pohřbena v rodinné
hrobce v Litni (NN14/94), řevnický farář Šimeček
byl poslán do důchodu, protože se odmítl přestě-
hovat (NN 4/94). Na zadnotřebaňském nádraží
ohrožoval člen ozbrojené ochrany železnic cestu-
jící (NN 1/94) a ve společenském domě se strhla

rvačka (NN 12/94). 
Zatímco třebaňští zahrádkáři odjeli do Bavor (NN
10/94), v řevnickém kině probíhal maratón promí-
tání seriálu Městečko TwinkPeaks (NN 13/94).
Také se konalo jednání o plynofikaci (NN 7/94), v
Praze se uskutečnil XII. Všesokolský slet (NN
14/94) a president Havel poslal osobní pozdrav do 
Zadní Třebaně (NN 22/94). V režii NN se konala

Benátská noc (NN 15/94). 
Rok 1995 -  Svět oslavil 50 let od konce války
(NN 9/95), České dráhy zdražily jízdné (NN
6/95), definitivně bylo rozhodnuto o tom, že nová
cementárna v Tmani se stavět nebude (NN 1/95) a 
Zadní Třebaň se ocitla pod vodou (NN 12/95). Na
stránkách NN probíhaly polemiky mezi čtenáři
(NN 8/95) a noviny vyšly po 150. (NN 20/95). 
Náhledy vybraných archivních NN budou průběž-
ně vystaveny na internetových stránkách
http://archiv.nasenoviny.net. Josef KOZÁK

Pomozte nám najít Událost uplynulého dvacetiletí
O ČEM NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK REFEROVAL V PRVNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE - 3)

VLÁČEK V OBLEŽENÍ. Zájemci se v Solvayových lomech mohli svézt důlním vláčkem.         Foto Jitka ŠVECOVÁ

Proměny se loučily se sezonou dvakrát

Protože se Proměny rozrostly o malé tancechtivé kamarády, loučila se řevnická taneční skupi-
na se svojí druhou sezonou hned dvakrát. V pátek 12. 6. děti z velkých Proměn připravily pro
své mladší kolegy bojovku na téma Ať žijí duchové! A tak se zahrada řevnické školky proměni-
la v pohádkovou zemi plnou strašidelných i veselých postaviček. Nechyběly hry, bájný poklad,
opékání buřtů ani ochutnávka dobrot od maminek. Další etapa rozlučky se konala hned násle-
dující sobotu na zahradě Dáši Renertové, kde si všichni užili legraci, zpěv a samozřejmě
nechyběl ani tanec. Libor CHVOJKA, Řevnice, foto ARCHIV

Přijeli Švýcaři, Pepíci i Humři
V příjemném prostředí dobřichovických kurtů se
20. - 21. 6. uskutečnil 4.ročník mezinárodního tur-
naje ve volejbale. Své síly zde změřilo dvacet smí-
šených týmů, mezi nimi i družstva ze Švýcarska,
Německa, Polska, Belgie a Slovenska. 
Následující víkend se zde konala antuková liga. V
týmech s názvem jako Pepíci, Humři či Zlobři se
akce zúčastní nejen prvoligoví volejbalisté, ale i
naši reprezentanti a extraligoví hráči. 

Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Radotínské pábení skončilo,
to příští má být ještě bohatší
Druhé Radotínské pábení patří historii. V jeho rámci se
v první polovině roku konalo hned několik akcí: divadel-
ní přehlídka Radotínská radost, Velký dětský den v láz-
ních, Královský průvod z Prahy na Karlštejn, Velké ra-
dotínské rodeo o primátorský pohár a Radotínská necky-
áda. Hlavní myšlenkou projektu, jehož organizátorem je
Městská část Praha 16-Radotín, je nabídnout a rozšířit
kulturní vyžití pro občany všech věkových skupin, mož-
nost prezentace a spolupráce při předávání poznatků,
například mezi jednotlivými oddíly, soubory, sdruženími
a školními zařízeními.
,,Druhý ročník Radotínského pábení je již minulostí, ale
my již nyní formujeme na základě zkušeností z letošního
roku náměty na rok příští. Radotínská radnice chce pro-
jekt kulturně společenských akcí dále rozvíjet,“ sdělil ra-
dotínský starosta Karel Hanzlík. Není tajemstvím, že se v
roce 2010 seriál rozroste o hudební harmonikářský fes-
tival. „Také už víme, že program mezi lidmi stále popu-
lárnjšího Královského průvodu z Prahy na Karlštejn bu-
de v Radotíně dvoudenní a bude začínat již v pátek odpo-
ledne rytířským kláním v Říčních lázních,“ přibližuje
představy pro příští ročník Pábení Hanzlík a dodává:
,,Samozřejmě budeme chtít dále zkvalitňovat a zatraktiv-
ňovat doprovodný program, tak aby se jednotlivých po-
řadů zúčastnilo co nejvíce občanů.“

Jana HEJROVÁ, Radotín
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Krásná nová kola
za ceny ještě krásnější

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

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

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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Skončili jsme poslední, na víc jsme neměli…
ŘEVNIČTÍ »NÁRODNÍ« HÁZENKÁŘI SE V MOSTĚ ÚČASTNILI MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Zadnotřebaňská málotřídka ukonči-
la školní rok již v pátek 26. června.
Děti čekala poslední hodina plavec-
kého výcviku v Berouně. Každé z dětí
dostalo »mokré vysvědčení« - někte-
ré čekal delfín, některé kapr a také
malý dárek. Z plavání všichni spě-
chali zpět do školy, aby si převzali to
»pravé« vysvědčení. Děti byly netr-
pělivé a hodně se těšily. Kája Petří-
šová na mě s úsměvem volala: „Bu-
du mít samé jedničky!“ Rodiče, kteří
již čekali před školou na své děti,
byli pozváni paní ředitelkou do třídy.
Nejprve se školáci rozloučili s od-
cházejícími čtvrťáky, ředitelka jim
popřála, aby se jim v nové škole líbi-
lo a aby si někdy na »tu jejich první«
školu vzpomněli. Pak už nastala ta
všemi očekávána chvíle - rozdávání
vysvědčení. Některé děti byly nadše-
né moc, jiné méně, ale - dobře to do-
padlo! Paní učitelky dostaly od dětí
spoustu květin a neskrývaly radost.
Na závěr si děti zazpívaly, popřály si
hezké prázdniny a také to, aby se 1.
září opět všichni sešli.

Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

Po starších žácích se mistrovství re-
publiky v národní házené 15. června
v Mostě zúčastnili i mladší žáci Řev-
nic. Naše barvy hájili: Lukáš Martin,
Pavel i Lukáš Jandusové, Dan Sedlá-
ček, David Kodaj, Adam Sudek, Petr
Holý, Vojta Kraus, Lukáš Petřík, Ma-
rek Huml a kapitán Filip Edl.
Po nástupu jsme zhlédli čtyři naše
soupeře a s pátým, jihomoravskými
Ostopovicemi, svedli první souboj.
Poločas prohráváme o čtyři branky.
Začátek toho druhého naznačuje vy-
rovnání, jenže šňůra 7 gólů soupeře
nás posílá do role poraženého. 
NH Řevnice – Ostopovice 17:25 
Branky: Holý 8, Kraus 6, Edl 3
Odpoledne na nás čekal další morav-
ský celek SK  Studénka. Bojovali
jsme, ale další prohra je na světě.       
NH Řevnice – SK Studénka 10:19
Branky: Holý 5, Kraus 4, Petřík 
Vyspali jsme se dobře a natěšeně
jdeme do prvního ranního utkání s
domácím Mostem. Jenže po deseti
minutách prohráváme 1:4. Oddecho-
vý čas nás trochu srovnal a dokonce
chvilku vedeme. Ve 2. půli nám ale

soupeř opět uniká až o čtyři branky. 
NH Řevnice – Baník Most 13:17
Branky: Holý 9, Kraus 4
Odpoledne nás čekají Vřeskovice .
Utkání nebylo špatné, naopak celý
první poločas držíme krok, ale po
změně stran nám došly síly. 
NH Řevnice – TJ Vřeskovice 10:17
Branky: Holý 5, Kraus 5
Hrálo se také utkání kluků, kteří se
na hřiště při hře o body moc nedos-
tanou, tentokrát nazvané  Východ -
Západ. Z našich si zahráli David Ko-
daj, Adam Sudek, Marek Huml a Lu-
káš Petřík. 
Východ- Západ 2 : 7
Branky: Huml (Řevnice) 2, Hájek
(Vřeskovice) 2, Doubrava (Most)
2, Petřík (Řevnice )
V posledním utkání s favorizovným
Krčínem  nemá ani jeden útočník sí-
lu dohodit míč do branky - poločaso-
vý účet 0:8 hovoří za vše.
NH Řevnice – Sokol Krčín 3:15
Branky: Holý 2, Kraus 1 
Na turnaji jsme skončili poslední. Jeli
jsme pro lepší umístění, ale na víc
jsme neměli.    Petr HOLÝ, Řevnice

Po »mokrém« vysvědčení dostali to pravé
ZADNOTŘEBAŇSKÉ DĚTI BYLY POSLEDNÍ DEN ŠKOLNÍHO ROKU NETRPĚLIVÉ A HODNĚ SE TĚŠILY…

V Hlásné Třebani žije již sedmým rokem chlape-
ček Jonáš Pašek. V září má jít do první třídy tak,
jako spousta jeho dalších vrstevníků. Jonáš jako
malinký překonal mozkovou obrnu, a tudíž se neo-
bejde bez speciálních pomůcek nejen k výuce, ale
i k dopravě do školy. Tyto věci jsou však až nesmy-
slně drahé, a i když se jeho rodiče snaží jak mo-
hou, na pořízení většiny z nich jejich příjem nesta-
čí. Třeba klín pro nadzvednutí trupu stojí 450 Kč,
stůl pro vozíčkáře je za 3700 Kč, sedák do elek-
trického vozíku 20 000 Kč, autosedačka 46 000
Kč… Jen nůžky pro Jonáška stojí 400 Kč!  Malý
Jonáš měl bohužel smůlu, že onemocněl, násled-
kem toho má omezenou pohyblivost, nemůže cho-
dit a špatně mluví. Pokud bude chtít žít plnohod-
notný život jako většina dětí jeho věku, bez těchto
věcí se neobejde. Vím, vždy když přijedu do Prahy,
potkám minimálně dva lidi, kteří mají kasičku s

nějakým logem a vybírají příspěvky na všechno
možné. Na každé stanici metra potkám bezdomov-
ce, kteří se snaží prodat časopis, narazím na něko-
lik žebráků, kteří si už ani nevymýšlejí a jen žeb-
rají. Do schránky dostávám složenky s dopisem:
Paní XY, pošlete nám... na účet číslo... Děkujeme
zdvořile! Je toho hodně a spousta sbírek je nekon-
krétní. Přesto se na vás obracím s žádostí o pomoc
jednomu konkrétnímu človíčkovi, sedmiletému Jo-
nášovi. Pod záštitou Krajského úřadu Středočes-
kého kraje bylo obci Hlásná Třebaň vydáno os-
vědčení o konání veřejné sbírky, která se koná od
1. 7. do 30. 11. 2009. Kdo by chěl přispět, může
tak učinit na účet č. 107-0363870339/0800, nebo
osobně na obecním úřadě v Hlásné Třebani.  
Žijeme v době, která trpí nezastavitelnou potopou
atraktivního zboží, zařízení, která šetří práci, lep-
ších léků, které zachraňují životy, lepších zbraní k

ukončení oněch životů, knih, rádií, televizí... Z
pásů se jako z rohů hojnosti řine cokoliv, po čem
kdy kmenový lovec, feudální nevolník či božský
římský císař zatoužil. Na obřích terminálech kdesi
nahoře svítí reklama na hledání vlastní identity za
pomoci klonu, na výrobu spotřeby, transfuze z da-
tabanky zapomnění... Kolik lidství v nás ještě zůs-
talo poté, co jsme nakoupili technické vybavení
domácnosti, drahé auto a postavili ten největší
dům? A co ta prázdnota, která se ohlásí vždy, když
dohraje televize, nebo skončí cédéčko? Co ten po-
cit marnosti , který zažívá každý druhý? Ten chy-
bějící pocit naplnění, štěstí... Psychiatři vymysleli
chytrý název »syndrom vyhoření«, ale ve skuteč-
nosti jen chybí láska, která nic nežádá, soucit s os-
tatními, sdílená radost a rovnost všech bytostí
(Buddhovy čtyři nezměrnosti).

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Pomozte konkrétnímu človíčkovi, sedmiletému Jonášovi!
NA OFICIÁLNÍ VEŘEJNOU SBÍRKU MŮŽETE PŘISPĚT OD 1. ČERVENCE DO 30. LISTOPADU

Prvňačka Karolína Petříšová ukazuje svoje vysvědčení. Foto Petra HUMLOVÁ

Řevničtí mladší žáci na mistrovství republiky v Mostě. Foto ARCHIV
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Letovští borci se v »kraji« neztratili
A-MUŽSTVO ZADNOTŘEBAŇSKÉHO OSTROVANU ODEHRÁLO JEDNU Z NEJHORŠÍCH SEZON ZA POSLEDNÍ ROKY

Poberouní - Mistrovská fotbalová
sezona 2008/09 před pár dny skon-
čila. Jak se dařilo celkům FK Lety
v krajské 1. B třídě a Ostrovanu
Zadní Třebaň v berounském okre-
sním přeboru?
Na komplexní hodnocení právě
skončené sezony je ještě brzy, ale lze
konstatovat, že letovský fotbal má
být na co pyšný. A-tým odehrál dru-
hou sezonu v krajské 1. B třídě a ne-
ztratil se. Sedmé místo je vzhledem
k velmi úzkému kádru doplňované-
mu převážně dorostenci poměrně
slušným počinem. 
B-tým se po špatném vstupu do jarní
části soutěže postupně zvedl a obsa-
dil v třetí třídě okresní soutěže pěkné
šesté místo. Dorost, nováček krajské
1. A třídy, do ní vstupoval s velkým
respektem. Již podzim ale ukázal, že
se v Letech podařilo vychovat mi-
mořádný tým. Jaro tento trend potvr-
dilo, tým pokračoval v dobrých vý-
konech a nebýt zaváhání ve dvou do-
mácích utkáních, obsadil by fantas-
tickou druhou příčku. Získaných pa-
desát bodů je jasným důkazem, že
tento celek má obrovskou perspekti-
vu i do příští sezony. Důležitá je i
skutečnost, že dorostenci Vladimír
Zýka, Jáchym Koudela, Martin Ja-
nouš a Ondřej Fojt pravidelně dopl-
ňovali úzký kádr áčka a splnili roli
jeho zásobárny. 
Také další mládežnické týmy dělaly
letovskému fotbalu radost. Žáci se
na jaře výrazně zlepšili a atakovali
nejvyšší příčky okresního přeboru.
Přípravka na jaře neztratila ani bod v
okresním přeboru starších přípravek
a skončila na výborném druhém mís-

tě. O velmi kvalitní práci s mládeží
svědčí i to, že od příští sezony bude-
me mít i tým mladší přípravky.
Nejen výsledky jsou ovšem u mláde-
že důležité. V dnešní době, kdy jsou
děti i mládež každodenně atakovány
spoustou lákadel, je fantastické, že
se daří takovému počtu dětí a mláde-
že vytvořit náplň, která je částečně
odvádí od lelkování, kouření, sezení
u počítače, o dalších nástrahách ani
nemluvě. 

Jedna z nejhorších sezon
Zadnotřebaňské A-mužstvo má za
sebou jednu z nejhorších sezon za
poslední roky. V tabulce okresního
přeboru obsadilo v třináctičlenné ta-

bulce až desáté místo s osmi výhra-
mi, sedmi remízami a devíti prohra-
mi, což mu vyneslo 31 bodů. Po po-
dzimu byl Ostrovan ve středu tabul-
ky s minimální ztrátou na čelo. Jaro
ovšem až na pář výjimek bylo hodně
špatné. Domácí porážka od Tlustice
0:4 či příděl v Cerhovicích 0:6 hovo-
ří za vše. Několikrát měl tým prob-
lém se sejít v optimální sestavě, i
když na soupisce byl dostatek hráčů.
Šanci v některých zápasech dostali
mladší hráči a ve většině případů ne-
zklamali. Pokud by ale další ročník
měl pokračovat tak, jak ten minulý
skončil, viděli jsme letos OZT v ok-
resním přeboru zřejmě naposledy...
Nejlepším střelcem byl Martin Jam-

bor s devíti brankami, druhý byl Pru-
šinovský (6), který ovšem celé jaro
kvůli pracovním povinnostem ab-
sentoval, o třetí místo se s pěti bran-
kami dělí Lukáš Jambor s Paličkou. 
Třebaňská záloha po sestupu z třetí
třídy dávala šanci mladým hráčům a
proto si velké ambice nedělala, do-
mácí zápasy odehrála většinou posí-
lena o hráče z prvního týmu. Osmé
místo (28 bodů) odpovídá asi před-
vedené hře, i když především pod-
zimní část dávala naději na lepší
umístění. Velkou kaňkou byla ostud-
ná porážka 0:14 ve Stašově. Nejlep-
šími střelci byli Moravec a Krušina
se sedmi brankami.    Jiří KÁRNÍK,

Jiří PETŘÍŠ

SK ŘEVNICE
Krajský přebor
Černolice - Řevnice A 1:3
Branky:Bošanský, Šourek, Turek
Domácí se loučili s krajským přebo-
rem. Totéž se dá říci o řevnických
borcích, ovšem ze zcela opačného
důvodu. Zatímco Černolice sestupu-
jí, Řevničtí na hřiště nastupovali ja-
ko jistý postupující do divize. Hosté
potvrdili, že jsou lídrem tabulky prá-
vem. Po poločase 1:1 přidali na akti-
vitě, což jim přineslo tři body. 
Řevnické béčko mělo v posledním
kole volno. Ve čtvrté třídě skončilo
na čtvrtém místě. Hodnocení řevnic-
kých fotbalistů a informace o přípra-

vě na novou sezonu přineseme v
příštím čísle. (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Zdice - FK Lety 0:2 (0:0) 
Branky: Jůna, Kalivoda
Závěr soutěže se letovskému týmu
povedl. Sérií tří vítězství nejen od-
vrátil možnost sestupu, ale poskočil
na konečné sedmé místo v tabulce.
Utkání bylo hráno bez nervů, hosté
nastoupili v brance s dorostencem
Sochackým, který nahradil Zusku,
jenž podstoupil operaci kolene. Od
prvních minut se hrál svižný fotbal,
hosté v 7. minutě zahodili jasnou tu-

tovku, kdy Jůna sám před brankářem
těsně minul domácí branku. Domácí
kontrovali a v 13. minutě jim zabrá-
nil Sochacký ve skórování. Ve 27.
minutě domácí nastřelili tyč hostují-
cí branky. Poté hru ovládli hosté a v
37. minutě zahodil další šanci Jůna.
Druhý poločas byl plně v režii v
pohodě hrajících hostů. V 58. minu-
tě po rychlém protiútoku zakončil
sólo Jůna křižnou střelou a hosté se
ujali vedení. Zdice se snažily vyrov-
nat, ale žádnou šanci jim dobře brá-
nící hosté nenabídli. V 79. minutě po
dalším úniku Jůny uzavřel skóre Ka-
livoda, který svým zásahem ukončil
i sezónu 2008/09.        Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A - Neumětely A 1:1
Branka: Soukup
Po dvou potupných porážkách uhrál
v posledním utkání Ostrovan ales-
poň bod. Hosté měli v průběhu utká-
ní více šancí, a proto šli také v prv-
ním poločase po zásluze do vedení.
V tom druhém sice zvýšili domácí
aktivitu, ale do větších příležitostí se
nedostávali. Až se dostal k odražené-
mu míči Soukup a pěknou střelou
pod břevno vyrovnal. Neumětely
spálily dvě vyložené šance, a proto-
že se síť nerozvlnila ani na druhé st-
raně, skončil zápas remízou.   (Mák)

»Staří pánové« si to rozdali mezi sebou
Poslední červnovou sobotu se měl konat turnaj starých pánů v národní háze-
né - memoriál  Roberta Tauscheho. Jenže nikdo s námi změřit síly nechtěl,
tak jsme si zahráli krásný zápas mezi mladšími a staršími. Zde je sestava
»přespadesátníků: Rudolf  Zuska, Pavel Satorie, Tondové Mašata a Blovský,
Jirka Zrostlík, Zdeněk Šefl, Pavel Vintera, Luděk Zrostlík a Petrové Svoboda
i Holý. Vedl nás Tomáš Hájek. Mladší proti nám postavili tuto sestavu:
Milan Zelený, Ota Tafat, Standa Štech, Jirka Hertl, Tomáš Smrčka, Michal
Kolka, Roman Tichý. Na pomoc si vzali ještě zástupce něžného pohlaví
Marcelku Smrčkovou. Ta také nejvíce brankami zatížila konto Rudolfa a po-
sléze byla zvolena nejlepším útočníkem. Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Rudolf Zuska, obráncem Tonda Blovský. Nejvíce branek vsítil Petr Holý. Po
utkání jsme položili kytici na hrob Roberta Tauscheho a poté poseděli u dob-
rého piva se vzpomínkami na doby minulé. Divácká návštěva nebyla zrovna
potěšitelná, i když pár lidí se podívat přišlo. Děkujeme Frantovi Zavadilovi,
který nás celou hodinu řídil, i když mu bylo dost spíláno. Rozhodčí to má
vždy těžké... Házenkáři si teď taky užijí prázdnin.             Petr HOLÝ, Řevnice
NH Řevnice »přespadesátníci« - NH Řevnice čtyřicátníci 15:12 
Branky: Holý 8, Zrostlík 5, Svoboda 2, Smrčková 5, Kolka 4, Tichý 3 
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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

Řevnice vyhrály v Černolicích, Lety ve Zdicích
FOTBALISTÉ V POBEROUNÍ UŽ MAJÍ ZA SEBOU I POSLEDNÍ MISTROVSKÉ ZÁPASY LETOŠNÍ SEZONY

Dorost FK Lety, nováček krajské 1. A třídy. Foto ARCHIV


