
Svinaře pustošila velká voda
ZATOPENY BYLY SKLEPY DOMŮ, ZÁMECKÝ PARK I SILNICE NA TŘEBAŇ

Ve věži hradu Karlštejna
zkolabovala ruská turistka
Karlštejn - Přímo v jedné z hradních věží na hradě
Karlštejn zkolabovala minulý týden starší turistka
z Moskvy. „Vzhledem k tomu, že bylo nutné paní
transportovat po mnoha schodech do sanitky, při-
volali jsme hasiče, kteří nám ji po zaléčení pomoh-
li odnést do sanitky na nádvoří,“ popsal šéf řev-
nické záchranky Bořek Bulíček. Pacientka byla
převezena na další vyšetření do nemocnice v praž-
ském Motole. (lup)

Svinaře – Povodeň zažili počátkem července
obyvatelé Svinař a dalších obcí na Berounsku.
Jindy nevinné říčky se tam po mohutném dešti
ve středu 1. července vylily z břehů.
Ve Svinařích začalo prudce pršet před sedmou ve-
čer. Vodu, která během chvilky spadla, nestačil

Halounský potok pobrat. „Pršelo u nás do té doby
každý den, tři neděle. Mám na zahradě srážkoměr,
ve středu spadlo během bouřky 44 milimetrů vody.
Za dva dny napršelo to, co jindy za celý měsíc,“
uvedl svinařský starosta Vladimír Roztočil.
Z lesů se valila voda, která se nestačila vsakovat, a
brala s sebou vše, co stálo v cestě. Živel se valil s
bahnem a kamením z lesů přímo do blízkých sta-
vení. „Několik domů mělo zatopené sklepy, někde
se voda dostala až do přízemí,“ řekl Roztočil. Po-
tok se vylil z koryta a zaplavil i okolí rybníka Žá-
ba, který musela obec pomalu upouštět, aby nepo-
praskaly hráze. Voda pustošila i zámecký park.
„Rozvodněný potok odnesl několik metrů opěrné
zdi, v zákrutách odebral téměř metr zeminy. Místy
se potok rozlil do šířky pěti metrů a zanechal všu-
de nepořádek,“ uvedl majitel zámku Jiří Nosek. A
neprůjezdná zůstala po lijáku i část silnice na Zad-
ní Třebaň. Starosta Roztočil odhaduje, že škody
jen na obecním majetku přesáhnou milion korun. 
Prudce pršelo i na Korně, ve Všeradicích či v Litni.
„Traktory z polí nestačily ujet a zapadly,“ řekl Jan
Tarant ze Všeradic. Mezi nejvíce postižené obce
patřily Suchomasty a Bykoš.       Pavla ŠVÉDOVÁ
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Silnice zmizela pod vodou

Obrovské přívaly vody zaskočily zkraje července
obyvatele Svinař. V koryto řeky se proměnila sil-
nice na Zadní Třebaň v místech pod místním
zámkem. Řidiči, kteří se v době průtrže mračen
odvážili vyjet, měli co dělat, aby tu neuvízli. (mif)
(Viz strana 7) Foto NN M. FRÝDL

JEDE PÁRA! Vlak tažený parní mašinou projel první červencovou sobotu tratí podbrdské lokálky. (Viz strana 3) Foto Petra HUMLOVÁ

Mladý Liteňan riskoval na přejezdu a málem přišel o život
Skuhrov, Řevnice - Obrovské štěstí měl mladík z Litně, který se 2. 7. v 7.00 snažil se Škodou Fabia
rychle projet přes přejezd u zastávky Skuhrov před vlakem, který jel směrem do Třebaně.
Motorový vůz trefil škodovku nárazníkem, čímž ji vychýlil ze směru, takže projela přes příkop na louku.
Zastavila se až ve křoví, šedesát metrů od přejezdu. Hlavu řidiče minul nárazník o desetiny vteřiny! Ve
vlaku jelo v době srážky asi 18 cestujících, zraněn nebyl nikdo. Několik desítek minut po nehodě vozil
cestující do Třebaně autobus náhradní autobusové dopravy, cestující z vlaku odvezli příbuzní. (vš)

Na dělníka se zřítil štít domu,
má poraněnou hlavu i páteř
Dobřichovice – Při práci na domku v Dobři-
chovicích se 8. července vážně zranil dělník.
Když otloukal omítku, uvolnil se celý štít domu
a poté se na něj zřítil.
Muž má vážně zraněnou hlavu, hrudník i hrudní
páteř, po převozu do nemocnice v pražských Stře-
šovicích byl okamžitě operován. „V současné
době není už v ohrožení života, ale ve vážném
stavu leží v nemocnici,“ řekl šéf řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. Kromě záchranky pomáhali na
místě také profesionální hasiči z Řevnic, případ
vyšetřuje policie. (lup)

Josef Klíma: Jsemdobřichovický patriota další informace z našeho kraje
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Senátor šel v muzikálu z role do role
POBEROUNSKÉMU SOUBORU TLESKAL KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, TEĎ JE NA ŘADĚ MNÍŠEK POD BRDY

Kostelec n/Č.l. – Hned dvě role si v
další sérii muzikálu Postřižiny vy-
zkoušel senátor Jiří Oberfalzer. V
Kostelci nad Černými lesy si v so-
botu zahrál pana Koloničného,
další dva dny zase doktora Grun-
toráda. A obojí mu šlo náramně, i
když měl coby doktor těžkou pozi-
ci po svých předchůdcích Janu
Rosákovi a Petru Jančaříkovi. 
Pana Koloničného si pak premiérově
zahrál Ivan Nesler a jako kominický
mistr De Giorgi se osvědčil Matěj
Rak, který skáče z komína do plach-
ty bez zaváhání. Pětici členů správní
rady pivovaru doplnili zpěvák Karel
Bláha neboli pan Vilímek na vozíku,
jehož hlas se krásně nese a Petr Říha
jako statkář Souhrada. 
Postřižiny vidělo v Kostelci zhruba
700 diváků, kteří tleskali osvědče-
ným scénám. Vždy je rozesmál Pe-
pin v podání Karla Krále a roztleska-
la Pavla Švédová coby Maryška po
vypití půllitru na ex. Spolu s hostin-
skou Bohuslavou Eliášovou se dámy
vykoupaly v dřevěné vaně. Atmosf- éru hry pěkně dotvářel dvůr kostelec-

kého pivovaru. Všude se válely sudy,
soudky a přepravky na pivo, na scé-
ně se objevila stará skříň, u stolu
štamgastů se střídali bednáři, kováři
i další pracovníci a přátelé pivovaru.

Představení nenarušil ani déšť. 
Jediné, co komplikuje život režiséru
Miloslavu Frýdlovi i hercům, jsou
změny v obsazení protagonistů. A
není jim ještě konec - na další před-
stavení se chystají zpěvák Pavel

Vítek, moderátor Jan Rosák a bývalý
hejtman i ministr Petr Bendl, objevit
se má také Pavel Landovský a
Roman Havelka, který po Mníšku
vystřídá Jiřího Petříše v roli Fran-
cina.   Lucie PALIČKOVÁ

A ZAČNEME NOVÝ ŽIVOT! Francin ve finále Postřižin »vyplácí« paní správcovou. Foto Petra HUMLOVÁ

Řevnice – Žáci prvního i dru-
hého stupně pohromadě, v
jediném školním areálu. Tako-
vý je záměr řevnické radnice.
Ta uvažuje o tom, že na po-
zemku školy ve Školní ulici
postaví nový pavilon. Stát by
měl kolem padesáti milionů.
„Myšlenka se narodila nedávno,
proto je třeba vše rychle připra-
vit,“ uvedl starosta města Miro-
slav Cvanciger. Ještě letos chce
město žádat o padesátimiliono-
vou dotaci z Evropských fondů.
Důvodů, proč radnice usiluje o
stavbu nového pavilonu, je více.
„Za prvé by bylo dobře, kdyby
všechny třídy byly pohromadě.
Navíc by se díky přístavbě zvý-
šila kapacita školy,“ řekl staros-
ta. Podle něj totiž letos muselo
být odmítnuto šest dětí z okol-

ních obcí. „Zatím je kapacita
340 žáků, po navýšení by to by-
lo 400,“ sdělil Cvanciger. Podle
něj by mohl být  postaven nový
pavilon v místech podél Školní
ulice. Propojen by měl být se
sousední budovou pro druhý
stupeň. Do nové budovy, kde by
vzniklo deset tříd, by pak byly
přestěhovány nižší ročníky. 
„Projekt počítá s tím, že by stav-
ba vyšla na 45 až 50 milionů. Ty
bychom chtěli získat z Regio-
nálního operačního programu,“
uvedl Cvanciger. Město by mu-
selo přidat 10 % ze svého. Na to
by si nejspíš radnice vzala úvěr.
Žádat chce město ještě letos.
Jak by se využila budova v Re-
voluční ulici, kde dnes první
stupeň sídlí, zatím není jasné.
„Samozřejmě se nabízí, aby tam

byla přestěhována školka, která
tam již kdysi fungovala. Z mého
pohledu je to nejlogičtější,“ řekl
Cvanciger. Díky tomu by se ka-
pacita mateřinky, která je stále
nedostatečná, bez větších inves-
tic zdvojnásobila. Radní zatím
neřešili ani to, jak by se v přípa-
dě přestěhování prvního stupně i
mateřinky využila budova v
Mníšecké ulici, kde teď před-
školáci sídlí. „Není to teď akut-
ní. Nyní pracujeme na projektu
přístavby školy,“ sdělil Cvanci-
ger. A jakou má město variantu
pro případ, že by dotace na vý-
stavbu školního pavilonu nevy-
šla? „Museli bychom čekat. Na-
še děti do školy umístíme, pro-
blém by to byl pro děti z okol-
ních obcí,“ míní Cvanicger. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Děti si zpívají: Pivíčko, pivíčko, to je věc...

Dětem na táborech počasí
zkraje července nepřálo
Mrtník - Na dětských táborech v Brdech i u
Rokycan tráví prázdniny děti z dolního
Poberouní.
Do Lhotky u Radnic na Rokycansku vyjeli uply-
nulou sobotu členové skautského vodáckého od-
dílu Bobři, ti starší už s týdenním předstihem, aby
zde vše náležitě připravili. „Spíme v tee-pee a už
jsme měli noční hru. Za úklid dostáváme sluníč-
ko,“ napsala devítiletá Bětuška Váňová. Počasí
zatím táborníkům ale moc nepřeje.
Ve stanech s podsadou spí na táboře v Mrtníku u
Hořovic také děti z oddílu Záskalák. „Celkem je
tu asi čtyřicet dětí, z toho čtrnáct jich je z liteňské
školy,“ uvedl Martin Šinágl. Letos si děti hrají na
dobu Kryštofa Kolumba. „Máme tu proto i tři lo-
dě, ale bohužel nám upouštějí kvůli opravám ne-
dalekou přehradu,“ uvedl Šinágl. Ve čtvrtek děti
cvičily, jak se dává první pomoc. Na vlastní kůži
si mohly vyzkoušet dát umělou masáž figuríně.
„Líbil se mi i přístroj, který nám pan doktor uka-
zoval. Líbilo se mi, že na nás mluví,“ pochvaloval
si osmiletý Zdeněk. (pš)

První prázdninový víkend se pobe-
rounský divadelní soubor složený z
ochotníků i profesionálů přesunul z
pivovaru v moravských Dalešicích
do pivovaru v Kostelci nad Černými
lesy, aby zde sehrál úsměvný a v na-
šem kraji již dobře známý muzikál
Postřižiny. Těsně před sobotní premi-
érou to vypadalo, že představení po-
stihne déšť. Nakonec však bylo her-
cům i divákům přáno a počasí po
všechna tři představení vydrželo! 
Kostelecký pivovar k sehrání Postři-
žin přímo vybízí - krásný pivovarský
komín, sudy, kádě, basy od piva...
Vše bylo připraveno a představení
mohlo začít: schází se správní rada,
která zasedá v hostinci. Při bouřlivé
debatě nelze přeslechnout zvučný
hlas pana Vilímka - Karla Bláhy, kte-
rý se line celým pivovarem a který je.
jak říká: „Dycynky neutrál, pánové,

dycynky neutrál...“ V obecenstvu ne-
chyběly děti, které vždy spolehlivě
pobavil úsměvný příjezd správce pi-
vovaru na jeho motocyklu, historický
náklaďáček, koza či hasičská stří-
kačka. Nejen děti, ale i dospělí divá-
ci byli těmito scénami okouzleni. Sa-
mozřejmě, velké ovace sklízel hlučný
Pepin v podání Karla Krále. Se svojí
písní, vyprávěním o životě i histor-
kou o malém Lolanovi rozesmál celé
publikum, které ho odměnilo bouřli-
vým potleskem. 
Další ovace následovaly při výstupu
Maryšky - Pavly Švédové a Pepina
na divadelní komín. Současně však v
pozadí stoupají na ten opravdový pi-
vovarský komín dva místní odvážliv-
ci. V tom ovšem přibíhá velitel hasi-
čů pan De Giorgi - Jan Matěj Rak,
aby nebezpečnou situaci zachránil.
Odvážně skáče do rozvinuté hasičské

plachty a všem přítomným se při je-
ho skoku tajil dech. 
Další perličkou byl jako vždy půllitr
piva vypitý do dna paní správcovou.
Všichni s napětím čekali, zda to do-
káže. Dokázala! A pokaždé! 
Petr Jančařík či Jiří Oberfalzer v
roli doktora Gruntoráda se své úlohy
zhostili na výbornou, jak při léčení
fulguračními proudy, tak při zpěvu
písně Maryško roztomilá... 
Na 700 lidí po tři dny zhlédlo skvělé
představení, obecenstvo bylo nadše-
no a patřičně to dávalo najevo mo-
hutným potleskem. Všichni herci se
bavili a hráli výborně. A i my spolu s
rodinou Francina - Jirky Petříše
jsme si celý prodloužený víkend užili
v duchu Postřižin. Děti si písně z mu-
zikálu notují ještě dnes. A kterou nej-
víc? Pivíčko, pivíčko to je věc...

Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

Zadnotřebaňští vezli
do Německa pohár
Zadní Třebaň, Steineroth – „Přivez-
li jste déšť, ale jinak jsme rádi, že tu
jste,“ řekl s úsměvem na uvítanou
Gottfried Frings, starosta německé
obce Steineroth, s níž má partnerství
Zadní Třebaň. Třebaňané byli do Ně-
mecka pozváni na oslavu 90. let tam-
ního sportovního klubu. Uvítání pat-
nácti vyslanců bylo sladké – steine-
rothské dámy upekly sladkosti. Večer
s rockovou kapelou nadchl spíše
mladší část výpravy, ale sobotní pro-
hlídka zámečku i pamětihodností v
okolí to vyrovnala. Vyvrcholení akce
nastalo v sobotu večer, kdy se ve
stanu na steinerothském hřišti kona-
ly oslavy sportovců. Tady jim předal
starosta Zadní Třebaně Lubomír
Schneider obří pohár. „I kdybyste už
nikdy nic nevyhráli, pro nás jste vítě-
zi,“ řekl a sklidil velký aplaus. Poté
Třebaňáci zapěli svou hymnu a pus-
tili ke slovu místní kapelu. „Bylo to
fajn. Jsou to milí a obyčejní lidé, jen
to s nimi moc rychle utíká,“ uvedl
Schneider před nedělním odjezdem.
Delegace z Německa má do Třebaně
přijet napřesrok. (šm)

Řevnice chystají novou školu
PAVILON BY MĚL PODLE ODHADŮ STÁT PADESÁT MILIONŮ KORUN
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Dobřichovice -  Josefa Klímu není
třeba příliš představovat. Osma-
padesátiletý novinář, scénárista a
spisovatel pracoval jako šéfrepor-
tér časopisu Reflex, v televizi Nova
vytvářel pořad Na vlastní oči. Nyní
píše sloupky do Lidových novin, je
autorem mnoha filmových a tele-
vizních scénářů, píše knihy a také
hraje na klavír ve své kapele. Od
narození žije v Dobřichovicích.
Samozřejmě jsem se narodil v po-
rodnici, ale jinak jsem dobřichovic-
ký patriot. Patřím už do třetí genera-
ce zdejších Klímů. Můj děda byl jed-
ním z majitelů hospody Stará pošta,
která stávala v místech dnešní Plyn-
boudy. V ní vyrostla moje matka i
sestra, než ji komunisti sebrali. Když
jsme budovu po revoluci získali zpět,
byla v tak dezolátním stavu, že mu-
sela být zbourána. 
Jaké byly Dobřichovice v době va-
šeho dětství?
Mám hezké vzpomínky, působil tady
jakýsi kulturní Genius loci. Dobři-
chovice bývaly zemědělská vesnice,
ale koncem 19. století se sem začali
stěhovat boháči i kulturní osobnosti
z Prahy. Pobývala tu malířka Zdenka
Braunerová nebo generál Syrový.
My jsme vyrůstali v rezervaci zčásti
tvořené dětmi těchto lidí a i za ko-
munismu tu zůstal duch kapitalismu.
Navíc jsme se všichni znali, nebylo
tu tolik domů.
Od té doby se městečko rozrostlo...
Hodně. Dnes je tu mnoho nových zá-
staveb i přistěhovaných lidí, při vol-
bách ani neznáme všechny kandidá- ty. Dřív tu lidé žili i pracovali, teď v podstatě všichni dojíždějí do Prahy. 

Ale kulturní jsou Dobřichovice po-
řád?
To ano, žije to tady. Po opravě zám-
ku vznikly prostory, které se mohou
využívat. Vedení města akce podpo-
ruje, takže jsou tu sochařská sympo-
zia, hudební školy, divadelní léto. To
je dobře. Některé kulturní osobnosti
tu vyrostly, třeba houslista Jan Hru-
bý, jiné se přistěhovaly - Ivan Mlá-
dek či výtvarník Tomáš Bím, vznik-
la divadelní společnost. Ale ožily i
ostatní obce.
Zlepšuje se i vzhled Dobřichovic,
nedávno byl otevřen nový park...
Určitě se to tady vylepšuje. I když
financování těchto aktivit bych změ-
nil. Evropská unie dává peníze na
různé věci, což je dobře, ale je ško-
da, že si občané nemohou rozhodo-
vat sami, za co se ty peníze utratí. V
jedné vsi například není chodník, ale
Unie pošle peníze na cyklostezku –
to je hezká věc, důležitější je ale po-
dle mě ten chodník. 
Nedávno jste byl ve Všeradicích na
vernisáži malířského sympozia.
Znáte i Podbrdsko?
No jistě, jezdili jsme tam na houby,
na Halouny, na Rochota i k Všeradi-
cím. Znám okolí a líbí se mi tady.  
Jezdíte ještě na houby? 
Teď už na to nemám čas. A neumím
vstát v pět hodin ráno, radši chodím
se psem kolem řeky.
Na Nově vám zrušili pořad Na
vlastní oči, takže jste z televize ode-
šel. Co teď děláte?
Píšu scénáře. Měl jsem rozjetý pro-
jekt na vlastní pořad v televizi Z1,
ale nakonec to nevyšlo. V TV Nova
dotočen šestnáctidílný seriál Expozi-
tura podle mého scénáře - čeká na
zařazení do vysílání. Píšu scénář pro
třináctidílný seriál České televize a
Filip Renč podle mého scénáře doto-
čil první díl ze série Vetřelci a lovci. 
Máte nějaké koníčky? 
Psaní je můj koníček, který mě i živí,
na nic jiného nemám ani čas.  
A co kapela PKS, kde hrajete na
klavír a zpíváte? 
Ano, občas máme koncerty. To jedi-
né ještě stíhám. Lucie PALIČKOVÁ

Historická souprava tažená parní
mašinkou se na první prázdninovou
jízdu po podbrdské lokální trati vy-
dala v sobotu 4. července. Pro děti i
pro dospěláky to byl velký zážitek. 
Pára na svou jízdu směr Zadní Tře-
baň vyjela z Lochovic, kde  na její
počest vyhrávala staropražská kape-
la Třehusk. Tu pak cestující mohli
slyšet i v dalších stanicích po trati.
Další delší zastávka byla v Litni, kde
musel vláček doplnit vodu na další
cestu. Děti i dospělí si zde mohli pro-
hlédnout interiér vagónků i obdivo-
vat samotnou mašinu vyrobenou na
sklonku 19. století. Všude podél ko-
lejí postávali nadšenci i milovníci
páry s fotoaparáty a všichni mávali
jak o život. Pára dorazila do Zadní
Třebaně a po hodině a půl se opět
vracela zpět do Lochovic. Pokud jste
tento zajímavý výlet nestihli, budete
mít možnost jej absolvovat 22. srpna
či 19. září, kdy se pára na cestu pod-
brdskou tratí vydá opět. Kromě toho
se každou neděli odpoledne až do

27. září můžete na trase Zdice - Lo-
chovice - Zadní Třebaň - Karlštejn a

zpět svézt starým motoráčkem zva-
ným Hurvínek. Ve Všeradicích na něj

navazuje historický autobus, který
vás sveze do Koněpruských jeskyní.

Petra HUMLOVÁ, Zadní Třebaň

V Dobřichovicích to žije, a to je dobře!
„JSEM DOBŘICHOVICKÝ PATRIOT,“ ŘÍKÁ ZNÁMÝ SPISOVATEL, NOVINÁŘ A MUZIKANT JOSEF KLÍMA

Jízda parním vláčkem? Zážitek pro děti i dospěláky
DALŠÍ NOSTALGICKÉ JÍZDY SOUPRAVY TAŽENÉ PARNÍ MAŠINOU SE NA PODBRDSKÉ »LOKÁLCE« KONAJÍ 22. 8. A 19. 9.

Podbrdský motoráček
jezdí každou neděli
Historickým »motoráčkem« Hur-
vínkem se mezi Lochovicemi a
Karlštejnem můžete svézt každou
neděli až 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

Soutěžte s NN a osobnostmi, které jsou doma v našem kraji!
Před několika lety se velké pozornosti čtenářů NN těšila prázdninová soutěž, v níž populární lidé žijící v
našem kraji doporučovali svá oblíbená, ale zároveň málo známá místa v Poberouní či na Podbrdsku. Na
letošní léto jsme připravili soutěž obdobnou. 
Josef KLÍMA, novinář, spisovatel, muzikant: „Já mám strašně rád Černolické skály. Pro pěší je to pěkný výšlap
z Dobřichovic od nádraží vzhůru lesem, jen nevím, po jaké značce, asi 8 km. Anebo kratší k památnému dubu. Taky
od nádraží v Dobřichovicích vzhůru první kolmou ulicí do kopce a nad vilami už v lese se narazí na šikmou lesní
cestu, po které se zatočí doleva a asi po 300 m chůze tam už ten památný dub je. I s cedulkou.“
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: K Černolickým skalám vede turistická značka:
a) červená; b) modrá; c) zelená
Odpovědi zašlete na adresu redakce Našich novin (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, frydl@dobnet.cz) nejpo-
zději do 23. 7. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který získá knihu Josefa Klímy Loď s otroky.  (lup, mif)

Parní vláček na nádraží v Zadní Třebani. Foto NN M. FRÝDL

Josef Klíma, tentokrát u piána, v roli muzikanta.   Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Vrchol slavností? Koncert Rangers
NA HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ NÁVSI 18. ČERVENCE VYSTOUPÍ TRUBAČI, MUZIKANTI, TANEČNÍCI I ŠERMÍŘI
Hlásná Třebaň - Rangers. Karel
Bláha.  Šermíři. Pozounéři. Histo-
ričtí muzikanti i tanečníci. Ti všich-
ni a mnozí další se představí při le-
tošních Slavnotech trubačů.
Popáté se letos budou v Hlásné Tře-
bani konat Slavnosti trubačů. Místní
rychta společně s Našimi novinami
připravila na sobotu 18. července bo-
hatý program. Jeho vrcholem bude ve-
černí 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 letos. Od 15.00 se na hlás-
notřebaňské návsi představí dvě sku-
piny trubačů, historická hudba, šer-

mířská squadra Inferno i divadélko
pro děti Tereza. Také letos se lidé doč-
kají příjezdu císaře Karla IV.
Leitmotivem večerní části oslav, která
začne po 17.00, bude jako každoročně

soutěž o nejlepšího zpěváka písně
Hlásná Třebaň je krásná. Soutěžící bu-
de doprovázet staropražská kapela
Třehusk. Kromě ní vystoupí tenor Ka-
rel Bláha či country skupina Sedláci.
Vrcholem oslav bude hodinový kon-
cert kapely Rangers-Plavci. Od 19.00
si s ní na kytaru zahraje i bývalý stře-
dočeský hejtman Petr Bendl. Do po-
slední chvíle organizátoři vyjednávali
také o repríze loňského vystoupení
muzikálové superstar Bohuše Matuše.
Nakonec z něj však bohužel sešlo.

Miloslav FRÝDL

Nebojte se oslovit sochaře! vyzývá starosta
Dobřichovice – Další ročník Sochařského symposia se letos uskuteční v
Dobřichovicích. Pozvání na něj přijali čtyři umělci: Miro Žáčok, Barbora
Hapalová, Jiří Plieštik a Václav Gatarik. 
Neveřejně bude symposium zahájeno v neděli 19. července. Po celý měsíc pak
budou k vidění umělci při práci  v prostoru pod zámkem u řeky. „Lidé se ne-
musí obávat sochaře oslovit. Naopak, rádi se podělí o pocity a názory s lidmi,
které sochařské umění či sochařská práce zajímá. Pokud máte zájem, nevá-
hejte a oslovte sochaře,“ vyzývá starosta města Michael Pánek. Slavnostní
ukončení sochařského sympózia je plánované na neděli 16. srpna. (pš)

RANGERS. Program letošních Slavností trubačů vyvrcholí koncertem zná-
mé kapely Rangers-Plavci. Na snímku je část skupiny při první prohlídce
svinařského zámku, která se konala předloni.                   Foto NN M. FRÝDL

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

KINO ŘEVNICE
15. 7. 20.30 MILIONÁŘ Z CHATRČE
17. 7. 20.30 PSYCHO
18. 7. 16.00 NA PŮDĚ
18. 7. 20.30 MAMMA MIA
22. 7. 20.30 ANDĚLÉ A DÉMONI
24. 7. 20.30 HOME
25. 7. 16.00 MONSTRA VERSUS
VETŘELCI
25. 7. 20.30 JMÉNEM KRÁLE

KINO MÍR BEROUN
Kino od 7. července do 9. srpna nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
13. 7. - 14. 7. TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH
15. 7. 21.30 BÁJEČNÝ SVĚT SHOPA-
HOLIKŮ
16. 7. 21.30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
17. 7. 21.30 VÍNO ROKU
18. 7. - 19. 7. 21.30 NA ODSTŘEL
20. 7. 21.30 NEZVANÝ HOST
21. 7. - 22. 7. 21.30 PŘEDČÍTAČ 
23. 7. 21.30 HOME
24. 7. - 25. 7. 21.30 STÁHNI MĚ DO
PEKLA
26. 7. - 27. 7. 21.30 JMÉNEM KRÁLE
28. 7. - 29. 7. 21.30 KRVAVÉ POBŘEŽÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
14.  7. 20.00 STAR TREK 11
21. 7. 20.00 PŘEDČÍTAČ
26. 7. 16.00 KDYBY TISÍC KLARINETŮ
28. 7. 20.00 OBČAN HAVEL PŘIKU-
LUJE

KINO RADOTÍN
17. 7. 17.00 a 19.30 SEX DRIVE
18. 7. 17.00 a 19.30 POCHYBY
19. 7. 16.00 a 19.00 ANDĚLÉ A
DÉMONI
24. 7. 17.00 a 19.30 HAPPY - GO -
LUCKY  
25. 7. 17.00 a 19.30 S.S.D. - SPOJENÍ
NENAVÁZÁNO
26. 7. 17.00 a 19.30 MILK

Mezi 16. a 19. červencem zavítá do
Radotína Kinobus Dopravního pod-
niku hlavního města Prahy. Na české
filmy do letního kina se tak můžete
přijít zdarma podívat do místních
Říčních lázní. Promítat se začíná po
setmění (mezi 21 a 21.15 hod.).
K dispozici je 180 míst k sezení, deky
vám zapůjčí přímo v lázních. V místě
promítání si také budete moci zakou-

pit občerstvení. 
Za čtyři večery budete mít možnost
zhlédnout tyto tituly: 
16. 7. (čtvrtek) - Bobule
17. 7. (pátek) - Venkovský učitel
18. 7. (sobota) - Román pro ženy
19. 7. (neděle) - Postřižiny
Informace najdete i na webu Dop-
ravního podniku hl. m. Prahy.

Jana HEJROVÁ, Radotín

Tipy NN
* Povídání s fotografem Danielem
Kadeřábkem se koná 15. 7. od 18.00
v Muzeu Českého krasu Beroun.  Ce-
stovatel a autor, procestoval řadu ze-
mí: Island, Chile, Vietnam, Kambod-
žu, Indii, Indonésii, Náhorní Kara-
bach, Srí Lanku, Keňu nebo Bolívii,
právě do 15. 7. vystavuje v muzeu
své fotografie.         David PALIVEC
*  Dobřichovická divadelní společ-
nost uvede v režii Lva Trifortena hru
Oživlá hlína. Hraje se v Lesním diva-
dle Řevnice 17., 18. a 19. 7. vždy od
21.00. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Výstava textilní výtvarnice a malíř-
ky Dagmar Renertové Herbář - o
tom, kolik podob může mít láska, je
do 3. 8. k vidění v zámku Mníšek pod
Brdy. Jana DIGRINOVÁ
* Taneční párty se koná 17. 7. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Hrají
DJ Bunda a Vóďa. (mif)
* Kapely Boss People (BP Jamming
Bastards) a The Subterraneans hrají
18. 7. od 20.30 v černošickém Clubu
Kino. Vstupné 90 Kč. (mif)
* Spirituál kvintet hraje 24. 7. od
20.00 na nádvoří hradu Točník.  (mif)
* Skalecká pouť se koná 25. a 26. 7.
v Mníšku pod Brdy. Vrcholem dvou-
denního bohatého programu bude so-
botní koncert skupiny Čechomor,
který na náměstí začne v 15.30. (mif)
* Výstava fotografií Miroslava Ko-
láře je do konce července instalována
v dobřichovickém zámku.             (ild)
*  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 fotografií Kateřiny a Pet-
ra Hosnedlových Západní Austrálie
je v kavárně Modrého domečku Řev-
nice k vidění do konce srpna.      (lup)
* Výstava Zkamenělé poklady je v
berounském Muzeu Českého krasu
přístupná do 13. 9. David PALIVEC 

Dobřichovický zámek
hostí mistrovské kurzy
Dobřichovice - Profesoři  Pražské
konservatoře za podpory městské-
ho úřadu v Dobřichovicích a hou-
slaře Miroslava Komára uvádějí
dobřichovické mistrovské kurzy.
Jde o violu, housle, cello, hoboj.
Kurzy se uskuteční pod uměleckým
vedením profesora  Pražské konzer-
vatoře Karla Doležala v  prostorách
dobřichovického zámku od 30. 7.do
8. 8. Přihlášky je možné obdržet na
adrese dolezalkin@seznam.cz. Více
informací na www.stringmaster-
courses.net. (pš)

Poberouní – Ve znamení nočních
prohlídek bude červenec na středo-
českých památkách. Jde o jednu z
etap projektu Oživlé památky, kte-
rým se snaží památkáři nalákat na
hrady a zámky více návštěvníků.
Letošní počasí památkám zatím pře-
je. „Úbytek ale pozorujeme na Karlš-
tejně a Křivoklátě, kam dříve mířily
autobusové zájezdy. Těch nyní ubylo.
O menší památky je větší zájem u do-
mácích turistů,“ potvrdil náměstek st-
ředočeských památkářů Petr Svobo-
da. Právě na Karlštejně budou mít ná-
vštěvníci v červenci příležitost projít
si památku i v noci. Hrad chystá noč-
ní prohlídky na 21. července od 20.30
a od 21.00. 

Noční show chystají i Hořovice.
Tamní zámek zve na další ročník Ho-
řovických zámeckých nokturen. To
první je plánováno na 18. 7., po něm
bude následovat procházka nočním
zámkem, začátek je ve 21 hodin. Vs-
tupné je 160 Kč a vstupenky je mož-
né zakoupit přes internet.
Hořovická nokturna jsou noční kon-
certy v magické atmosféře s účinkují-
cími v dobových kostýmech a stylo-
vou interpretací. Po koncertě násle-
duje procházka vybranými interiéry
zámku s kostýmovaným průvodcem.
Hrad Křivoklát zase uvede představe-
ní Příběh lásky Filipíny a Ferdinanda
Tyrolského. V jedinečné atmosféře
nočního hradu zažijete příběh, který

se stal na konci 16. století. Tajná lás-
ka Filipíny a Ferdinanda Tyrolského
mohla být naplněna jen díky úkrytu
na hradě Křivoklátě. Představení se
koná 31. 7. od 22, 23 a 24 hodin.
Jednotné vstupné činí 220 Kč - je
možné využít nákup vstupenek on-
line. Přes internet zakoupíte také líst-
ky na muzikál Postřižiny v podání
ochotnicko-profesionálního souboru
z dolního Poberouní. Křivoklát bude
toto úspěšné představení, v němž ex-
celují mj. Jan Rosák, Petr Jančařík či
Pavel Vítek, hostit ve čtvrtek 30. 7.
(od 20.00) a v pátek 31. 7. (od 19.30).
Hrad Točník pořádá noční prohlídky
ve středu 15. 7. od 20 a 21 hodin.  

Pavla ŠVÉDOVÁ

Památky lákají na noční prohlídky
S KLESAJÍCÍM POČTEM NÁVŠTĚVNÍKŮ BOJUJÍ KARLŠTEJN I KŘIVOKLÁT

Radotín zve do »letního bijáku«
ZDARMA MŮŽETE VIDĚT ROMÁN PRO ŽENY ČI BOBULE



Malíři pod Brdy tvořili i debužírovali
Všeradice – Jedenáct malířů z naší
vlasti i z ciziny se sjelo na 4. ročník
Art Sympozia, který se konal na
přelomu června a července ve Vše-
radicích u Berouna. 
Malíři pobyli na místním zámku de-
set dnů, během nichž tvořili obrazy,
poznávali okolí, navštívili Karlštejn a
také si tradičně pochutnali na huse u
Tarantů. Pobyt zakončili 3. 7. slav-
nostní vernisáží obrazů v restauraci
Na Růžku.
Do sálu restaurace dorazilo na verni-
sáž mnoho lidí, mezi nimi zástupky-
ně mongolské ambasády nebo klaví-
rista Jiří Gilík, který svými jazzový-
mi variacemi dotvářel atmosféru. Vr-
cholem slavnostního odpoledne byl
křest knihy Jindřicha Konečného

Zpátky do Všeradic, čehož se zhostil
spisovatel a scénárista Josef Klíma z
Dobřichovic. Ten rovněž zazpíval a
zahrál na klavír svou píseň Bohemia.
Art Sympozia se zúčastnilo šest ma-
lířů z Čech a po jednom ze Sloven-
ska, Švýcarska, Mongolska, Kanady
a Německa. Jeden z večerů strávili
všichni na statku u manželů Taranto-
vých, kde si dali pod pergolou domá-
cí husu se zelím a knedlíky. „Je to
tradice, jež vznikla vlastně náhodou
před čtyřmi lety. Tehdy přišla řeč na
zvířata a jídlo, tak jsem všechny po-
zval, že manželka upeče husu,“ řekl
Jan Tarant. Někteří z umělců jezdí do
Všeradic každý rok. „Tu husu si pře-
ce nemůžu nechat ujít,“ vtipkoval Jiří
Kubelka z jihočeských Smiradic.

Kromě něj tvořili ve zdejším plenéru
třeba Ladislav Hodný nebo Varvara
Divišová a také Delger Unent z Mon-
golska, který přes dvacet let žije u
Prahy. „Studoval jsem v Praze a pak
tu zůstal. Líbí se mi v Čechách i ve
Všeradicích.“    Lucie PALIČKOVÁ 

14/2009

Lavičku nám kdosi ukradl
přímo od hřbitova…!

Vážení občané! Červenec ne-
začal zrovna prázdninovým
počasím, přesto věřím, že se
dočkáme pěkného léta. Když
jsem v minulém čísle upozor-
ňoval na chování mládeže a
poškozování obecního majet-
ku, netušil jsem, že i dospělí si
neváží věcí společných. Bo-

hužel jsem se o tom přesvědčil hned následují-
cí týden. Někdo potřeboval lavičku, a tak nám ji
ukradl přímo od hřbitova! Jistě to nebyla mlá-
dež... Také fakt, že v obecních odpadkových ko-
ších nacházíme odpad z domácností, svědčí o
tom, že si lidé nedokáží vážit práce druhých a
chovají se jako prasata. Jsem zklamán tímto
chováním a už si nejsem zcela jist, zda si obča-
né zaslouží snahu zastupitelstva o zlepšení vzh-
ledu obce, když obratem to, co se udělá, je po-
škozováno nebo zneužíváno. Prosím všechny,
aby se nad těmito problémy zamysleli a snažili
se o jejich odstraňování. 
Přeji všem pěkné prázdniny a připomínám, že
15. 8. od 15. 00 bude slavnostně otevřeno mu-
zeum v budově bývalé školy.   

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic
UMĚLCI. Malíři, kteří se zúčastnili čtvrtého ročníku všeradic-
kého Art Sympozia.           Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Ve Všeradicích byla
ustavena universita!
Všeradice - Na závěr Art Sympo-
zia ve Všeradicích byla slavnostně
ustavena Všeradova zemská umě-
lecká universita. Jejím prvním re-
ktorem byl jmenován Zdeněk Ne-
topil. Otiskujeme zkrácenou usta-
vující řeč, kterou pronesl starosta
Všeradic Bohumil Stibal.         (NN)
Dámy a pánové! Jsem rád, že všich-
ni společně můžeme být přítomni
okamžiku vpravdě historickému. Co
víc, že všichni můžeme být aktéry
okamžiku vpravdě historického.
Dnešek se zapíše do dějin - minimál-
ně Všeradovy země. Svrchovaný sp-
rávce toho svébytného územního cel-
ku, slovutný praotec Všerad, mohl až
dosud ukazovat světu na odiv dva
svatostánky, zámecký dvůr, hospodu,
stanici železné dráhy, sportovní kol-
biště i motoristický areál. Leč vele-
chrám vzdělanosti, vysoké učení v
tomto výčtu chybí. S hrdostí a snad i
s trochou dojetí v hlase mohu říci:
Chyběl! Dneškem počínaje přiřazují
se Všeradice k proslulým městům ja-
ko je Praha, Vídeň, Paříž či Oxford.
Oznamujeme tímto světu ustavení
VŠERADOVY ZEMSKÉ UMĚLEC-
KÉ UNIVERSITY, budoucí nedobyt-
né tvrze krásných disciplin. Zároveň
pověřujeme prozatímního rektora i
kvestora Zdeňka Netopila vytvoře-
ním a vybudováním organizační st-
ruktury tohoto velechrámu umělecké
vzdělanosti, ustavením hierarchie fa-
kult, kateder, vědeckých pracovišť i
sestavením pedagogického sboru. 
Tímto považuji Všeradovu zemskou
uměleckou universitu za založenou a
do dalších století její existence jí
přeji hodně moudrých pedagogů, na-
daných studentů a vůbec jen a jen
vše dobré! Nechť napříště všem vrátí
se při vyslovení jména Všeradice oz-
věnou Všeradova zemská umělecká
universita! Ať Všeradice a umění na-
věky spojuje pevné a nerozbitné pou-
to!  Bohumil STIBAL, starosta obce

Všeradiští fotbalisté 
vyhráli turnaj v Osově
Všeradice - Všeradičtí fotbalisté
zakončili sezonu účastí na turnaji,
memoriálu Jaroslava Řehoře, kte-
rý se konal 27. 6. v Osově.
Zúčastnily se tyto oddíly: Všeradice,
Chlumec, Hoštice, Osov a Jince.
Hrálo se systémem každý s každým,
2x20 minut. Všeradice zastupovali
jak dorostenci, tak muži A i B. Po
velmi dobrých výkonech obsadili
Všeradičtí první místo před druhými
Jincemi a třetím Chlumcem. 
Všeradice - Chlumec 2:1
Branky: V. Šebek 2 
Všeradice - Hoštice 3:2 
Branky: Jakoubek, Gálik 2 
Všeradice - Osov 3:2 
Branky: V. Šebek 2, Jakoubek 
Všeradice - Jince 0:0 

Kateřina KÁCHOVÁ

Nehoda skončila smrtí
Hostomice - Smrtí skončila do-
pravní nehoda, která se stala v so-
botu 11. 7. v noci u Hostomic. 
„Na místě byli v autě zraněni a zaklí-
něni dva mladí muži. Jeden z nich
podlehl vážným poraněním na místě,
druhý utrpěl otřes mozku a poranění
hrudníku,“ řekla mluvčí středočeské
záchranky Tereza Janečková.     (mif)

PRVNÍ REKTOR. Prozatímní rektor Všeradovy zemské umělecké university
Zdeněk Netopil (vpravo) přebírá pověřovací listy od starosty Všeradic Bo-
humila Stibala. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Vznikne národní park Křivoklátsko?
PRVNÍ NÁRODNÍ PARK VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH BY MOHL BÝT VYHLÁŠEN NEDALEKO OD NAŠEHO KRAJE
Beroun – Jen necelých třicet kilo-
metrů od Řevnic by mohl vznik-
nout Národní park Křivoklátsko,
vůbec první národní park ve Stře-
dočeském kraji. Uvažuje o tom
ministerstvo životního prostředí.
Jeho zástupci s vedením Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko nyní
objíždějí obce, kterých by se mělo
vyhlášení parku dotknout, a infor-
mují je o podrobnostech. 
„Besedy děláme tam, kde o ně radni-
ce projeví zájem. Podobné setkání se
konalo v obcích Křivoklát, Sýkořice,
Broumy či Nižbor,“ řekl vedoucí Sp-
rávy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla.
Lidi podle něj nejvíce zajímá, zda
budou moci do lesa chodit na houby

a lesní plody, zda se bude smět na
Berounce rybařit a zda bude k dispo-
zici palivové dříví.
Zatím podle něj jen ochranáři reko-
gnoskují terén. „S obcemi se tento
záměr nyní snažíme co nejlépe před-
jednat. To proto, aby nenastaly, až
bude zahájen oficiální proces, velké
komplikace,“ řekl Hůla.  

Ochranáři navrhují, aby se národním
parkem stalo území  o rozloze asi
102 kilometrů čtverečních. Jde o 16
procent stávající chráněné krajinné
oblasti. Hranice je vedena mimo síd-
la. V uvažovaném parku by měla le-
žet jediná obec - Karlova Ves na Ra-
kovnicku. Přes 90 % území tvoří le-
sy. První zóna s nejpřísnějším reži-

mem by zabírala 30 procent parku.
Zatímco někde jsou lidé kategoricky
proti, jinde si uvědomují, že vyhláše-
ní parku by mohlo být přínosem.
„Některé obce vědí, že vyhlášení ná-
rodního parku bude znamenat i snad-
nější přístup k dotacím,“ řekla niž-
borská starostka Kateřina Zusková.
Třeba Karlova Ves věří, že by díky
parku mohla obec získat více peněz
a dokončit čističku odpadních vod.  
„Posláním národního parku je chrá-
nit přírodní bohatství a přirozený ži-
vot ekosystémů, vytvořit podmínky
pro prosperitu obcí a umožnit pozná-
vání přírody formou šetrné turisti-
ky,“ píší pracovníci ministerstva v
dokumentu, který obyvatelům be-
rounských obcí rozdávají.
Případné vyhlášení národního parku
by nemělo omezit pohyb v krajině. S
výjimkou takzvaných prvních zón,
kde však mohou běžní návštěvníci
chodit po značených trasách. Návš-
těvní řád určí, kudy budou moci jez-
dit cyklisté.             Pavla ŠVÉDOVÁ

Pátý ročník soutěže Svinařský Čochtan se uplynulou sobotu nekonal, byť ho
obec měla v plánu. Může za to průtrž mračen a velká voda, která počátkem
července obec zaplavila (Na snímku silnice u zámeckého parku). Zničila při-
tom i rybník Žába, kde se měly závody odbývat. „Přes rybník se přehnala
metrová vlna, zanechala tu nánosy bahna a na dvou místech poničila hráz,“
uvedl starosta obce Vladimír Roztočil. Podle něj opravy vyjdou na více než
tři čtvrtě milionu korun. „Teď je musíme sehnat z nějakých povodňových
fondů, protože obec na to nemá,“ uvedl Roztočil. (pš)    Foto NN M. FRÝDL

Řevnická radnice 
zažádá o 50 milionů
Řevnice – Padesát milionů korun
chce na úpravy prostranství před
nádražím získat radnice v Řev-
nicích. Ještě letos chce požádat o
dotaci z Evropských fondů.
„Projekt by zahrnoval úpravu parko-
viště před nádražím i přístupovou
cestu,“ uvedl starosta města Miro-
slav Cvanciger. Cesta by měla nově
i pro auta vést z opraveného Palac-
kého náměstí. Na nádraží by tak byl
pro auta příjezd ze dvou směrů.
„Zbývají nám ještě jednání s Čes-
kými drahami ohledně pozemků,“
připomněl Cvanciger. Ten věří, že
by se díky rekonstrukci zvýšila ne-
jen místa na parkování, ale i zlepšil
vzhled okolí. (pš)

Z našeho kraje...
* Asi 20 litrů oleje vyteklo na silnici
z linkového autobusu, který měl 7. 7.
namířeno z Řevnic do Svinař. Hned
na náměstí Krále Jiřího začal z auto-
busu vytékat olej, čehož si řidič všiml
až kousek nad hasičskou zbrojnicí,
kde zastavil. Informaci o uniklém
oleji hasiči dostali až od cestujících,
kteří museli z porouchaného autobu-
su vystoupit. Na posyp hasiči použili
15 pytlů sorbentu, s dalšími zásobami
potom přijeli pracovníci Správy a
údržby silnic. (vš)
* O téměř veškerý benzin v nádrži
přišli majitelé Škody Fabia, jež par-
kovala ve Všenorech 7. 7. V noci si
neznámý zloděj vyhlédl v ulici Na
Kobylce zánovní vůz, provrtal nádrž,
ale nejspíš byl vyrušen. Ráno v 5.31
už u auta nikdo nebyl, ale táhla se od
něj benzinová skvrna dlouhá asi 15
metrů. Přivolaní hasiči posypali louži
sorbentem, nasáklou hmotu uklidili a
nádrž utěsnili tmelem. Kromě ukra-
deného benzinu utrpěl motorista ško-
du ještě na nádrži. (vš) 
*  V neděli 28. 6. usmrtil automobil
osmašedesátiletého chodce, který šel
po chodníku u černošické pošty. (Viz
NN 13/09.) Jak nám sdělila mluvčí
Policie ČR Štěpánka Zatloukalová,
za volantem kradeného VW Passat
seděl devětadvacetiletý muž, který
nebyl držitelem řidičského oprávně-
ní. Při dechové zkoušce mu policisté
naměřili 2,5 promile alkoholu. Pode-
zřelý muž byl obviněn z trestných
činů ohrožování pod vlivem návyko-
vé látky, těžké ublížení na zdraví s
následkem smrti a řízení bez řidič-
ského oprávnění. (vš)

Řevnice – Půl milionu korun navíc
získají příští rok do obecní kasy
Řevnice. Zaplatí to místní obyva-
telé, kteří zde vlastní nějakou ne-
movitost. Vedení města totiž od-
souhlasilo zvýšení daně z nemovi-
tosti na dvojnásobek. Obce mohou
zvýšit daň až na pětinásobek.
„Zvolili jsme koeficient dva. O vyš-
ším jsme neuvažovali,“ uvedl staros-
ta města Miroslav Cvanciger. Loni
přitom měla rada města v plánu zvý-
šit daň na trojnásobek. Což také na-

vrhla zastupitelům. Jenže návrh ne-
prošel. Daň se tedy bude zvyšovat až
nyní s platností od ledna 2010.
Podle Cvancigera budou peníze zís-
kané navíc použity na opravy a re-
konstrukce místních ulic. „Tak to
stojí v usnesení,“ řekl. Podle něj
zvýšení daně místní nepocítí. „Třeba
v centru města byl už nyní koeficient
1,6, takže tam se cena zvýší mini-
málně. Jde o stokoruny,“ řekl.  
Z okolních obcí už loni zvyšovali
koeficient v Dobřichovicích. Zastu-

pitelé odsouhlasili navýšení daně z
nemovitosti na dvojnásobek. Do roz-
počtu město získá ročně o 800 000
Kč víc. Ve Svinařích o zvýšení koe-
ficientu neuvažují, třebaže díky dani
získává obec ročně do rozpočtu čtvrt
milionu. Kdyby využila možnosti
zvýšit sumu na pětinásobek, mohla
by mít rozpočet o milion vyšší.
„Zvyšovat daň nechceme. Naši lidé
by neměli doplácet na to, co zanedbá
stát,“ uvedl starosta Svinař Vladi-
mír Roztočil.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice zvyšují daň z nemovitosti
DO OBECNÍ POKLADNY TAK MĚSTO ZÍSKÁ PŮL MILIONU KORUN NAVÍC

Cyklostezka brzy propojí Prahu s Berounem
Lety – Novou cyklostezku podél Berounky mají k dispozici jak kolaři,
tak i milovníci in-line bruslí. Podle starosty Letů Jiřího Hudečka se už
plánuje její rozšíření.
„Hotová část cyklostezky, která vede od dobřichovické lávky k té řevnické,
měří asi deset kilometrů,“ uvedl Hudeček s tím, že většinou je vedena po
protipovodňových hrázích. Začíná u lávky k někdejšímu řevnickému kempu,
kde je vybudována kamenná opěrná zeď a posezení. U letovského mostu je
další posezení a nájezd na most. Značky dále kolaře zavedou ulicí Na Ko-
várně k obecnímu sálu v Letech, zpět k řece se najíždí podél letovské soko-
lovny a pokračuje se ulicí  Na Víru. Před vjezdem do Dobřichovic je v zatáč-
ce další posezení. Kolem zámku se cyklostezka stáčí opět k řece a vede pod
mostem až k lávce pro pěší. „Cyklostezka stála asi 16 milionů. Část jsme zí-
skali z Regionálního operačního programu a část z Fondu dopravní infra-
struktury,“ uvedl Hudeček. Podle něj už se pracuje na pokračování stezky,
která má brzy propojit Prahu s Berounem. „V Dobřichovicích bude stezka
pokračovat po pravém břehu řeky k železničnímu mostu, v Řevnicích by cy-
klisté měli jezdit přes lávku na levý břeh a pak podél chat k Černé skále. (pš)

Muže vyprošťovali
hasiči i zdravotníci
Korno – Muže zaklíněného ve voze
vyprošťovali hasiči i záchranáři na
začátku července poté, co nabou-
ral mezi Kornem a Tobolkou.
„Skoro po hodině se nám ho podaři-
lo vyndat z vozu, naštěstí měl jen
oděrky a zlomenou nohu,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Pacient byl odvezen na chirurgii do
nemocnice v Hořovicích, příčinu ne-
hody vyšetřuje policie. (lup) 

Záchranáři: Poslední dobou přibylo úrazů
Poberouní – Velké množství úrazů ošetřují poslední dobou řevničtí
záchranáři. Jedná se o různé případy spojené se sportem nebo při práci
na zahrádkách. „Lidé často zapomínají na svou bezpečnost, když pra-
cují nebo sportují,“ říká šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. 
Podle něj teď jeho lidé ošetřují úrazy po pádech ze žebříků či štaflí a poře-
zané končetiny od sekaček a motorových pil. Nedávno vyjížděli dokonce k
muži s velkou řeznou ránou na dlani, kterou si způsobil říznutím při krájení
buřtů. (lup)

Hořela střecha, škoda
je sto tisíc korun
Černošice - Stotisícová škoda zůs-
tala po požáru dvoupatrového ro-
dinného domu v Černošicích, kte-
rý likvidovaly dvě jednotky hasičů
30. června večer v ulici Střední.
Naštěstí hořelo jen na střeše nástav-
by, kde byla předtím kompletována
lepenka. Hasiči odpojili energie,
provedli průzkum a prověřili, zda se
uvnitř nenacházejí lidé. Potom v dý-
chací technice začali střechu rozebí-
rat a hasit. Aby v domě nevznikly
zbytečné škody od protékající vody,
hasiči na střeše odtrhávali hořící ku-
sy lepenky, házeli je dolů a jejich ko-
legové je hasili až na zemi. Po čtyři-
ceti minutách byl zásah ukončen.
Přímá škoda na domě pražské maji-
telky se odhaduje na 100 000 Kč,
uchráněné hodnoty byly vyčísleny
na 3 400 000 Kč. Na místě zasaho-
valy jednotky HZS z Řevnic a dob-
rovolný sbor z Mokropes. (vš)
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O zážitky z posledních dnů nedáv-
no skončeného školního roku se se
čtenáři Našich novin rozhodli po-
dělit žáci ZŠ v Litni.                   (NN)
Dne 23. června se žáci 4. a 5. třídy
vypravili do střediska ekologické
výchovy Toulcův dvůr v Praze-Hos-
tivaři. Čtvrťáci se zúčastnili progra-
mu Cesta kolem světa, který je zá-
bavně provedl planetou Zemí. Žáci
se naučili orientovat na mapě světa a
v hudbě různých národů. Do progra-
mu Cesta ke chlebu, který měla 5.
třída, se zapojila i paní učitelka. Na
začátku jsme se seznámili s druhy
obilí, abychom věděli, z čeho vůbec
budeme péci, a vyzkoušeli si mláce-
ní cepy. Mletí zrnek na mouku šlo
některým ztěžka. Prohlédli jsme si,
jak lidé dříve drtili zrna na žernovu.
Když jsme si zadělali těsto a upekli
chlebíčky, odcházeli jsme s pocitem,
že je to složitá a dlouhá cesta. Ale
my jsme ji zdolali a ještě se naučili
říkanku: Snop na patře, shoď ho bra-
tře, shoď ho dolů na stodolu!

Terezie ŠINDLEROVÁ, 5. třída

Dne 24. června vyrazili žáci 8. třídy
do lanového centra. Celý den pršelo,
ale pan instruktor řekl, že lézt klidně
můžeme. Takže jsme v dešti lezli v 8
metrech nad zemí! Naše Míša vylez-
la asi do 4 metrů a chtěla dolů, Patrik
sice vylezl až  nahoru, ale bál se pře-
jít na druhou stranu. Když už jsme
lezli podruhé, překážky se všem zdá-

ly lehké! Byla tam legrace, třeba
hned na začátku, kdy jsme hráli na
prasata a chlívky, nebo když jsme se
museli navlíknout do šplhavého ob-
lečení! Nikomu nic nevycházelo!
Ale užili jsme si to a domů jsme od-
cházeli s úsměvem na rtech. Nedo-
poručuji vám funkci hlavního jističe!
To ty provazy budete mít pořádně
zařízlý!    Áďa POKORNÁ, 8. třída

V pondělí 22. června devátá třída z
Litně jela na školní výlet do Jihlavy.
Vyjeli jsme ze Zadní Třebaně už v
6.40. Ze Třebaně jsme jeli do Prahy,
kde jsme přestoupili na rychlík, kte-
rý nás odvezl do Havlíčkova Brodu.
Po dvouhodinové jízdě jsme nastou-
pili do jiného vlaku směr Jihlava.
Tam na nás čekal autobus, který nás
odvezl do kempu Meziříčko. Protože

pršelo, byli jsme v chatkách. Po ve-
čeři si každý dělal, co chtěl. Někdo
koukal na DVD, někdo byl v lese
nebo se šel umýt. 
Druhý den po snídani nás autobus
odvezl do Jihlavy. Tam jsme šli na
prohlídku pivovaru i podzemních
chodeb. Po návratu do kempu jsme
měli volnou zábavu, tak si každý
dělal, co chtěl. Po večeři si šla půlka
třídy zahrát fotbal nebo volejbal. 
Třetí den jsme jeli do Velkého Mezi-
říčí - byli jsme se podívat na věži
kostela, v muzeu i na zámku. Ráno
posledního dne jsme dobalili věci,
předali chatky a jeli zase do Jihlavy,
tentokrát do ZOO. Nejvíc nás zauja-
ly atrakce, jako byla nafukovací žira-
fa. Na nádraží v Jihlavě jsme ještě
chvilku čekali, cestu z Jihlavy do
Havlíčkova Brodu jsme přežili a pak
už jsme sedli na vlak do Prahy, kde
půlka třídy usnula. Byl to vydařený
výlet, jen kdyby pořád nepršelo!

Nikola GRŇOVÁ, Jakub SOTL,
Jakub MALÝ, 9. třída 

V 5. třídě naší školy se 29. 6. děly
věci. Hrály se hry, dodělávala se pe-
xesa, ale také nás čekala nemilá udá-
lost. Terezie Šindlerová přechází na
jinou školu a uspořádala rozlučko-
vou párty. Připili jsme si šampaň-
ským, Terka přinesla dorty, bonbóny
a brambůrky. Na konci posledního
vyučování jsme se s ní rozloučili.

Tereza VOBOŘILOVÁ, 5. třída 

LOUČENÍ SE ŠKOLOU! Slavnostní vyřazení deváťáků liteňské základní
školy se odehrálo na Úřadu Městyse Liteň. S našimi absolventy se rozloučil
starosta obce Karel Kliment, za studenty se loučil Martin Pomajbo. Přejeme
žákům, učitelům a správním zaměstnancům školy krásné prázdniny!  

Text a foto Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Liteňské děti se rozloučily se školou

V Nižboře jsme vyzkoušeli,
jak se žilo v pravěku…
V pátek 26. června se 2., 4. a 5. třída liteňské zá-
kladní školy vypravily na exkurzi do Nižboru na
zámek. Vyzkoušeli jsme si žít jako v pravěku.
Mleli jsme mouku ze zrní, z ní si udělali placky,
které jsme pak snědli. Modelovali jsme z hlíny a
hráli si na archeology. Stříleli jsme z luku, dívali
se na film a když jsme si všechno vyzkoušeli, hurá
domů. Terezie ŠINDLEROVÁ, ZŠ Liteň
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Poberouní - Pokračujeme v pře-
hledu událostí, o nichž v uplynu-
lých dvaceti letech psaly Naše no-
viny. Dnes jsou na řadě roky 1996
a 1997. 
Rok 1996? NN věnovaly stránky
nejen důležitým celostátním událos-
tem, jako byly například volby do
parlamentu (NN 11/96) či plány tý-
kající se vysokorychlostní železnice
(NN  10/96), ale hlavně událostem v
regionu a Zadní Třebani. Čtenáři si
mohli přečíst o možném omezení lo-
kálky (NN 3/96), o novém mostu v
Dobřichovicích (NN 24/96), o nepři-
jatelném územním plánu Řevnic
(NN 19/96), o dalším osudu soko-
lovny v Litni (NN 24/96). Společně s
řevnickými házenkáři se noviny ra-

dovaly ze 70 let trvání oddílu (NN
19/96) a s místními hasiči oslavily
90 let (NN 2/96). Noviny se pozasta-
vily nad nezájmem o veřejné zasedá-
ní místního zastupitelstva (NN
10/96), poblahopřály fotbalistům za
vítězství ve Svinařích (NN 15/96) a

Josefu Jahelkovi za titul Krále maso-
pustu, který získal již potřetí za se-
bou (NN 4/96).
Naše noviny vydaly pohledy Zadní
Třebaně (NN18/96) a naopak dosta-
ly pohled od cestovatele Pavla Suka
ze vzdálené Kamčatky (NN 14/96).

NN musely bohužel tisknout i smut-
né zprávy: Zemřel člen redakční ra-
dy a jeden ze zakladatelů občasníku,
ing. Arnošt Tuček (NN 21/96). 
Rok 1997 vezmeme heslovitě: Stáv-
ka ve školství (NN 2/97), další ma-
sopust a Jahelka opět jeho králem
(NN 3/97), soustředění fotbalistů
(NN 4/97), odsun Němců (NN 4/97),
první turistický candrbál (NN 6/97),
konec války (NN 8/97), mýtné na
mostě v Dobřichovicích (NN 13/97),
povodně na Moravě (NN 14/97),
vlaky ruší spoje (NN 18/97), dvousté
číslo Našich novin (NN 20/97), pad-
la vláda (24/97).
Napište nám i vy, co vás v uplynu-
lém dvacetiletí nejvíce zaujalo. Z va-
šich příspěvků vylosujeme pět čtená-
řů, kteří obdrží dárky a nová trika s
logem Našich novin. Náhledy vybra-
ných starých NN si můžete prohléd-
nout na stránkách http://archiv.nase-
noviny.net.                   Josef KOZÁK

Pomozte nám najít Událost dvacetiletí
O ČEM NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK REFEROVAL V PRVNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE - 4)

Pozor na bodnutí či 
ořechy, hrozí potíže!
V létě lidem hrozí pobodání od
hmyzu s následnými zdravotními
obtížemi. Alergikům hrozí i anafy-
laktický šok - celková alergická re-
akce organismu, která může vést až
k ohrožení života. 
Příčinou anafylaxe může být pozře-
ní ořechu, arašídů, máku, krevet,
krabího masa, tropického ovoce, ce-
leru či vajec. Třeba i stopy arašídů v
chlebu, zmrzlině či sušenkách mo-
hou způsobit problémy. Anafylaktic-
ký šok způsobuje také bodnutí vče-
lou, vosou, sršněm či čmelákem ne-
bo požahání medúzou. Potíže zapří-
činí i některé léky - acylpirin či   pe-
nicilin. Příznaky anafylaktického
šoku je svědění, pálení kůže, třísel a
ušních boltců, zarudnutí pokožky,
otok kůže, kopřivka, otok i pálení
rtů. Lidé mají pocit, že mají v krku
cizí těleso, že se jim  zvětšil jazyk,
hůře se jim polyká a dýchá, chce se
jim zvracet. Pacienti, kteří mají
alergii na hmyz či některou z  uve-
dených potravin, by u sebe měli mít
antihistaminika a autoinjektor, kte-
rý jim předepíše alergolog. Vždy vo-
lejte na linku 155, kde vám poradí.

Nina ŠEBLOVÁ, 
středočeská záchranná služba

TITULNÍ STRANA. Titulní strana Našich novin s pořadovým číslem 172,
které vyšly 13. srpna 1996. Reprofoto NN J. KOZÁK

Vyhlašujeme jedenáctý ročník Ceny Našich novin
VÍTĚZ S VĚCNÝMI DARY ZÍSKÁ PĚT TISÍC KORUN, JEDEN Z VYLOSOVANÝCH ČTENÁŘŮ DVA TISÍCE

Poberouní - Cena Našich novin -
Cena Arnošta Tučka vstupuje do
druhé desítky. Již pojedenácté vy-
bere redakční rada Našich novin
člověka, který se podle jejího mí-
nění a podle názorů čtenářů NN
nejvíce zasluhuje o rozvoj dění v
regionech Dolního Poberouní a
Podbrdska. 
Letos bude laureát vyhlášen 17. lis-
topadu během slavnostního galave-
čera, který se bude konat na oslavu
dvaceti let trvání Našich novin. V
programu vystoupí celá řada uměl-
ců, amatérských i profesionálních,
kteří jsou doma v dolním Poberouní
a kteří spolupracují s Našimi novi-
nami. Účast už příslibili například
Josef Klíma, Jan Matěj Rak či Ivan
Mládek.
V příštím čísle NN si budete moci
přečíst jména kandidátů, které na-
vrhne rada NN. Následovat budou
jména od tzv. Akademie laureátů,

což jsou osobnosti oceněné touto
cenou v minulých letech, a jména
dalších pošlete určitě i vy - čtenáři
Našich novin. Jména můžete posílat
na adresu redakce (Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň nebo na e-
mail: redakce@nasenoviny. net). Ke
jménu svého favorita stručně připiš-
te, proč jej navrhujete. 
Z autorů čtenářských návrhů vylo-
sujeme jednoho, který získá od re-
dakce dárkový balíček a od hlavní-
ho partnera Ceny Našich novin, fir-
my K+V Elektro 2.000 korun. Ze
všech došlých jmen pak vybere re-
dakční rada s Akademií oceněných
definitivní desítku kandidátů a z ní
vzejde laureát Ceny NN - Ceny Ar-
nošta Tučka 2009.  Vítěz s diplo-
mem získá věcné ceny, dvacet sto-
korun - za každý rok existence Na-
šich novin jednu - a další 3.000 Kč
od K+V Elektro.      Josef KOZÁK,

Miloslav FRÝDL
Loňskými laureáty Ceny NN se stali manželé Říhovi z Dobřichovic. Petrovi
Říhovi (vpravo) popřál Petr Kozák z firmy K+V Elektro.        Foto ARCHIV

Město pro byznys:
Beroun je stříbrný
Výsledky výzkumu nazvaného Město
pro byznys byly vyhlášeny v minu-
lých dnech. Druhé místo ve Středo-
českém kraji obsadil Beroun.
Druhý ročník srovnávacího výzkumu
Město pro byznys o cenu týdeníku
Ekonom, jehož cílem je určení pořa-
dí měst s nejlepšími podmínkami pro
podnikání v České republice i v jed-

notlivých krajích, zná letošní vítěze.
Místem s nejvyšším podnikatelským
potenciálem se ve Středočeském kra-
ji stalo město Lysá nad Labem, na
druhém místě se umístil Beroun, třetí
příčku obsadil Benešov. Beroun ob-
stál v konkurenci 26 středočeských
měst zejména co se týče kvality loka-
lity. V porovnání s ostatními městy je
zde o 3/4 vyšší podíl nezastavěných
ploch, o třetinu vyšší počet firem a o
7 % vyšší kapacita školek. Beroun-
ská radnice má nejvyšší kapitálové
investice v kraji, je třetím nejvyšším
podporovatelem veřejné dopravy a
je nejúspěšnější v získávání dotací z
EU.      Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun
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Slevy krásných 
nových kol 

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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Řevnice - Řevničtí fotbalisté mají
za sebou sezonu snů. Možná si ně-
kdo před rokem myslel, že jsou
slova nováčka krajského přeboru
o postupu do divize až příliš smělá.
Už po podzimu však bylo jasné,  že
tyto ambice byly založeny na reál-
ných základech. Jaro jen potvrdi-
lo, že si Řevnice historický postup
do vyšší soutěže zaslouží. 
Přebor Středočeského kraje vyhrály
se ziskem sedmašedesáti bodů (21
výher, 4 remízy a 5 porážek při skore
79:38, nejlépe střílející a druhý nej-
lépe bránící tým) se čtyřbodovým
náskokem před dalším postupujícím
týmem z Dobrovice. Z jarních utká-
ní lze za vyloženě nepovedené pova-
žovat pouze to v Berouně, kdy po
poločasovém vedení 3:1 přišlo uspo-
kojení a obrat v porážku 3:4. Hned v
dalších kolech to však byly staré
dobré Řevnice, které šly rozhodně za
svým cílem. 
Nejlepším střelcem týmu byl Jiří Bo-
šanský, který se trefil šestnáctkrát. S
velkým odstupem za ním následují
Bezpalec (9), Chrobák (8) a Falout,
Karda i Voborník (7). 
Sezona mohla být ještě vyšperková-
na vítězstvím v Krajském poháru,
ale ve strahovském finále nestačili
řevničtí borci na již zmíněnou Dob-
rovici a prohráli těsně 2:3. 

Bohemians, Dukla, Příbram...
Přestože jarní boje skončily teprve
nedávno, již druhý srpnový  víkend
sehrají Řevnice svůj první zápas v
divizní skupině A. Hráče a diváky
nečeká soupeř jen tak ledajaký. Na

hřiště Za vodou přijede B-mužstvo
ligových Bohemians 1905! A jaké
další celky na nováčka z Řevnic v
jeho skupině čekají? Těžké! Napří-
klad záložní tým Dukly Praha, muž-
stvo Hořovicka, béčko Příbrami, Be-
nešov, Votice, Domažlice nebo také
Třeboň či Tachov. Můžeme se tedy
těšit na pěknou fotbalovou podíva-
nou. Jiří PETŘÍŠ

Řevnice změří síly s Bohemians 1905
NOVÝ ROČNÍK FOTBALOVÉ DIVIZE STARTUJE DRUHÝ SRPNOVÝ VÍKEND, ŘEVNIČTÍ ZAČNOU DOMA

Příjemné léto si zaslouženě vychut-
návají fotbalisté z Dobřichovic. Po-
dařilo se jim totiž vyhrát oblastní
přebor a postupují do krajské I.B
třídy. Vracejí se sem po téměř třiceti
letech! 
Úspěch je o to větší, že ještě před pě-
ti roky se v Dobřichovicích hrála
pouze nejnižší, IV. třída. Tehdy vzni-
kl nový výbor, jehož předsedou se
stal Jan Mrázek a začalo se pracovat
na zkvalitnění kádru týmu. V soutěž-
ním ročníku 2003/2004 se dostavily
první výsledky – Dobřichovičáci IV.
třídu vyhráli. Hned v následujícím
ročníku pak »vykopali« i III. třídu a
postoupili do okresního přeboru. V
něm se zdrželi tři roky, během nichž
se mužstvo doplňovalo a sbíralo síly.
První rok skončilo osmé, druhý dru-
hé a třetí rok, letos, soutěž už vyhrá-
lo. Na dosaženém úspěchu se podíle-
li nejenom hráči (z nichž mnozí mají
divizní či třetiligové zkušenosti), ale
i dobří trenéři. Nejprve Petr Klou-
ček, později Miloš Pytlíček.Vytvořen
byl také i neobvyklý rekord, když v
období od počátku září roku 2007 až
do 23. května 2009 odehrál dobři-
chovický A-tým 43 mistrovských zá-
pasů v řadě bez porážky! S bilancí
36 výher a 7 remíz. Série skončila
porážkou 1:2 v Průhonicích, ale to

už měla řada opor dovolenou. Muž-
stvo vedlo o 17 bodů, a tak posled-
ních pět kol dostávali šanci náhrad-
níci i dorostenci. 
Příprava na I. B třídu začne v půlce
července a tým bude posílen dalšími
kvalitními fotbalisty. Na trenérskou
lavičku usedne s Milošem Pytlíčkem
i Vítězslav Mojžíš, bývalý hráč ligo-
vých Bohemians. Jejich úkolem bu-
dou příčky nejvyšší. 
Špatně si nevedla ani mládež. Žáci
obsadili v okresní soutěži 2. místo a
dorost skončil dokonce první. 
Poslední mistrák A-mužstva
Dobřichovice – Hostivice 2:0
Góly: Chaloupka a Debnár
Zápas, v němž už o nic nešlo, se hrál
v překvapivě vysokém tempu, ale ta-
ké až přehnaně tvrdě. Přesto bylo k
vidění i několik skvělých fotbalových
momentů. Ukázková byla spolupráce
bývalých spoluhráčů z béčka Sparty
Debnára a Chaloupky. Ve 28.  minu-
tě si nejprve geniální Tomáš Debnár
udělal z několika protihráčů slalo-
movou trať a předložil ideální při-
hrávku Janu Chaloupkovi, který ne-
chytatelnou střelou překonal výbor-
ného gólmana hostí. Druhý gól vsítil
po kombinaci a drzém průniku sou-
peřovou obranou pro změnu Debnár.

Petr OMÁČKA, Dobřichovice

Dobřichovičtí vykopali »kraj«
A-TÝM ODEHRÁL 43 MISTRÁKŮ V ŘADĚ BEZ PORÁŽKY

SUVERÉNNÍ ŘEVNICE. V krajském
přeboru si fotbalisté Řevnic počínali
suverénně. Povede se jim stejně i v
divizi? Foto Jan PALIČKA
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Tým novinářů »dobyl« třebaňský Ostrov
NEJVĚTŠÍ HVĚZDOU TURNAJE V MALÉ KOPANÉ BYL BÝVALÝ HRÁČ LIGOVÉHO LIBERCE ROBERT NEUMANN
Zadní Třebaň - Tradiční turnaj v
malé kopané se konal první čer-
vencovou sobotu na hřišti v Zadní
Třebani. Na Ostrově zvítězil novi-
nářský tým M&M_s, který po fi-
nálové remíze 3:3 se Všeradicemi
vyhrál na penalty. Třetí místo vy-
bojovalo mužstvo složené z řevnic-
kých borců s názvem Bája Pic.
Hlavní hvězdou vítězů se podle oče-
kávání stal vlasatý záložník Robert
Neumann, který před tím, než začal
pracovat jako sportovní reportér,
odehrál přes 200 zápasů v nejvyšší
fotbalové soutěži. Dokonce se stal s
Libercem ligovým mistrem a v Po-

háru UEFA pomohl gólem vyřadit
slavný Olympique Lyon. 
„Odehrát během dne sto osmdesát
ostrých minut byla docela zabíračka.
Celou neděli jsem se pak jenom bel-
hal, jak jsem byl utahaný. Ale turnaj
byl výborný, mělo to šťávu,“ říkal
šestatřicetiletý exligový fotbalista o
pár dní později. 
Turnaje se zúčastnilo devět týmů,
hrálo se ve dvou skupinách, potom

vyřazovacím systémem čtvrtfinále a
semifinále. V něm předčasně skončil
člen novinářského týmu Jan Palička,
kterého sanitka odvezla do hořovic-
ké nemocnice se zraněným kolenem.
Kapitán A-mužstva Ostrovanu Zadní
Třebaň bude svému celku chybět
pravděpodobně celý podzim. 

Lucie PALIČKOVÁ

Bez ztráty setu vyhrál desetiletý tenista Antonín Štěpánek z Řevnic turnaj
Babolat Cup, který se konal na nových kurtech za místním Lidovým do-
mem. Přihlásilo se do něj 25 kluků a 9 děvčat, většina z pražských, ale i pl-
zeňských nebo berounských klubů. Štěpánek je tenisovou nadějí, reprezen-
tuje oddíl Řevnická sportovní a loni například vyhrál mistrovství republiky
družstev v babytenisu. „Pršelo, byla zima, ale míčky mi tam padaly, jak
jsem potřeboval,“ řekl Toník, který vyhrál i ve čtyřhře.
Úspěšná byla i Daniela Švédová, další hráčka Řevnické sportovní. Ta si od-
nesla trofej za prvenství ve čtyřhře, kde impozantním způsobem smetla spo-
lu s Kristýnou Škůrkovou ze Sokola Petrovice silný pár Hrychová (TK
ZVVZ Milevsko) - Lucie Kupková (Lokomotiva Beroun) 6:0, 6:0.
Na kurtech Řevnické sportovní se jednalo o první ze série žákovských tur-
najů, které se zde mají přes léto konat. Dohromady je jich naplánováno pět.
Tím nejbližším bude v pondělí 27. července turnaj staršího žactva a hned
dva dny poté i mladšího žactva. Text a foto Jan ŠVÉD, Řevnice

Naše noviny - dvacátý ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný
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(lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), V. Šedivý (vilem.sedivy@c-
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Jazyková lektorka E. Malá, tisk Offsetpress Praha 4 - Modřany. 
IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).

Uzávěrka čísla 12. července 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

Cyklistický maraton
Druhý ročník čtyřiadvacetihodino-
vého závodu horských kol se pojede
25. a 26. 7. v Berouně-Zdejcině na
9,5 km dlouhém okruhu s převýše-
ním 170 m/ kolo. Je určen pro jed-
notlivce, čtyřčlenné i dvoučlenné tý-
my a veterány. Přihlášky i registrace
na http://maratony.sportbusiness.cz.

Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Řevnické tenisové naděje vyhrávají

Školní turnaj se konal
už pošestapadesáté!
Těsně před začátkem prázdnin se v
Řevnicích konal školní turnaj v ná-
rodní házené. Hrál se již pošestapa-
desáté, letos díky paní učitelce
Gemperlové a rozhodčímu. Bylo
odehráno téměř dvacet utkání různé
úrovně. Výkony se ale příliš hodnotit
nedají, protože vše zastínily osob-
nosti, které se házené věnují. Něko-
lik jmen je třeba vyzdvihnout: Man-
dlíková, Jelínek, Humlová, Najman,
bratři Králové... Ostatní, kteří se ne-
báli hrát »naši« házenou, se snažili,
co to jen šlo. Mně se nejvíce líbili
všichni šesťáci, včetně těch, co dos-
tali žlutou kartu. Děvčata ze šesté A
také získala prvenství a zlatou me-
daili. U kluků útočníci sedmáků pře-
hráli obranu osmáků. Společně pak
podali kvalitní výkony na mistrovství
republiky. Petr HOLÝ, Řevnice

GARDA VE ZLIČÍNĚ. První sezonu má za sebou fotbalová stará garda Ost-
rovanu Zadní Třebaň. Se soupeři z pražských klubů sehrála ve speciální »se-
niorské« soutěži většinou vyrovnané zápasy, které někdy skončily smolnou
porážkou o branku. Umístění v půlce osmičlenné tabulky s aktivním skóre je
příslibem do druhé sezony, kdy by tým chtěl zaútočit na příčky vyšší. Snímek
je z přátelského utkání ve Zličíně, jež uzavíralo jarní boje a které Ostrovan
po velmi dobrém výkonu vyhrál 2:1. (mák)          Foto Miroslav BOUBERLE

KVALITNÍ FOTBÁLEK. Na zadnotřebaňském turnaji v malé kopané byly k
vidění kvalitní výkony. Foto NN L. PALIČKOVÁ


