
Déšť s vichrem zastavily vlaky
INTENZIVNÍ LIJÁKY NAPÁCHALY V DOLNÍM POBEROUNÍ VELKÉ ŠKODY

Muži spadla na hlavu větev
Poberouní – Přívalové deště a vítr, které se pro-
hnaly ve čtvrtek odpoledne Poberouním, přidě-
laly starosti i řevnickým záchranářům. Ti vyjíž-
děli k několika případům.
Nejvážněji to vypadalo v kempu na Ostrově v
Zadní Třebani. Starší muž z Brna šel v největším
nečase lépe ukotvit loď na Berounce. Ve chvíli,
kdy seděl na lodi, se ulomila větev z topolu o prů-
měru 15 centimetrů a spadla mu na hlavu. Voda a
loď částečně utlumily náraz, takže se větev muži
svezla po hlavě. „Zachránilo ho to, že byl na lodi.
Kdyby stál na břehu, větev by ho nejspíš zabila,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. S otře-
sem mozku a tržnou ránou hlavy byl odvezen do
nemocnice. Další výjezdy už nebyly tak dramatic-
ké. Záchranáři ošetřili například muže, který se při
uklízení po bouřce pořezal od skla.  (lup)

Poberouní – Silný déšť a vítr, který se uplynulý
čtvrtek přehnal přes Středočeský kraj, v dolním
Poberouní lámal stromy a vytopil několik skle-
pů. Spadlá vrba v Řevnicích u řeky na několik
hodin zastavila železniční provoz ve směru na
Beroun. V pohotovosti byli hasiči i energetici. 
Jen několik minut trval silný déšť ve čtvrtek po pá-
té odpolední. Škody ale napáchal veliké.
„Nejhorší to bylo s popadanými větvemi a vytope-
nými sklepy. Naši dobrovolní hasiči vyjížděli k

několika případům,“ potvrdil starosta Letů Jiří Hu-
deček. Také v sousedních Řevnicích nestačily ka-
nály valící se vodu z kopců pobírat. Mnohde se va-
lila po nezpevněných silnicích, brala s sebou štěrk
a tekla lidem do sklepů. „My jsme měli na dvorku,
doslova rybník. Odtud pak voda tekla do sklepa,“
uvedla Danuše Švédová.
„Zaměstnanci technických služeb museli odstra-
ňovat popadané stromy a větve,“ řekl starosta Řev-
nic Miroslav Cvanciger. Nejhorší byla situace u
silnice na Zadní Třebaň u Hartmannů. Vrba u řeky
totiž spadla na železniční trať, právě když tudy pro-
jížděl vlak. Strhanými dráty elektrického vedení
projel, ale dál už samozřejmě nemohl. Cestující
vyskakovali do kolejiště a snažili se zajistit nějaký
odvoz. Souprava totiž přerušila dopravu na trati -
stála tu ještě kolem jedenácté v noci. České dráhy
v podvečer zavedly náhradní autobusovou dopra-
vu. (Dokončení na straně 7) (pš, mif)

28. července 2009 - 15 (499) 7 Kč

Dort pro nejlepší zpěváky

Páté Slavnosti trubačů se v polovině července ko-
naly v Hlásné Třebani. Z vítězství v tradiční sou-
těži o nejlepší předvedení písně Hlásná Třebaň je
krásná se radovali Špunti - tři roztomilé malé děti
s tatínky. O dort, který za odměnu dostali, se podě-
lili se všemi přítomnými. (Viz strana 4)

Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Houby našel, ale shořelo mu auto
Kytín – Autem vyrazil 22. července na houby do Kytína ma-
jitel Fordu Fiesta. Zpátky šel sice s úlovkem, ale pěšky. Auto
mu v lese shořelo.
Požár osobního auta u lesní pěšiny poblíž Kytína byl na tísňo-
vou linku hasičů ohlášen v půl desáté. „Na místo byla vyslána
jednotka středočeských hasičů z Dobříše. Ti zjistili, že oheň
vznikl v motorovém prostoru a rozšiřoval se do interiéru vozu,“
uvedl hasič Libor Pospíšil. Podle vyšetřovatele byla příčinou
vzniku požáru závada na rozvodech autoelektriky. Škoda je 15
tisíc korun. (pš)

DÁL SE NEJEDE! Starou vrbu shodil uplynulý
čtvrtek vpodvečer silný vítr do elektrického vedení
trati mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní. Cestující z
vlaku, který tudy právě projížděl, vystupovali do
kolejí a snažili se zajistit náhradní odvoz. Strhané
dráty zastavily vlakovou dopravu směr Beroun na
několik hodin. (mif) Foto NN M. FRÝDL

Řádění sprejerů: Dvě poničené stavby, škoda čtyřicet tisíc
Lety, Dobřichovice - Škodu 30 tisíc korun způsobil neznámý vandal, který sedmačtyřicetileté maji-
telce nemovitosti v Letech postříkal v noci na 22. července garážová vrata a omítku.
Žena viděla vrata své garáže vpořádku předešlý den večer. Druhý den ráno, když odcházela do zaměst-
nání, byla už bílá vrata postříkána černou a červenou barvou. Stejně byla znehodnocena i žlutá fasáda.
Tento případ byl již druhým za pouhé čtyři dny. Předcházelo mu poškození fasády rekreačního domku
v Dobřichovicích. Když devětapadesátiletý muž z Prahy odcházel 12. 7. kolem 19.00, byl dům i oplo-
cení pozemku vpořádku. Nepoškozený plot našel i 18. 7., když se do Dobřichovic vrátil, ale stěna rekre-
ačního domku byla směrem do ulice postříkána téměř celá černým a stříbrným sprejem. Prázdné nádo-
by od velkého balení sprejů majitel našel poblíž domu. Lahve bohužel vyhodil do odpadkového koše,
takže policisté přišli o předmět doličný. Do rekreační chaty pachatel nevnikl a žádné věci na zahradě se
neztratily. Pražan odhadl škodu na posprejované stěně rekreačního domu na 12.000 Kč. (vš)

V Poberouní přibudou desítky
autobusových zastávek
Poberouní – Lidé cestující po dolním Poberou-
ní a Podbrdsku autobusy se brzy dočkají no-
vých zastávek. Vyrůst jich tu má pětačtyřicet.
Jde o projekt regionu Karlštejnsko, který s mikro-
regionem Dolní Berounka na zastávky získal
sedm milionů. „Přihlásit se mohly všechny obce,
které o nové zastávky měly zájem. Ty, které byly
aktivní a dodaly podklady, nové zastávky mít bu-
dou,“ řekl předseda regionu a starosta Letů Jiří
Hudeček. Celkem se podle něj jedná o 45 zastá-
vek. „V menších obcích budou dřevěné, ve měs-
tech jako jsou Dobřichovice skleněné,“ uvedl Hu-
deček. Budovat se mají od podzimu do jara. 
Region Karlštejnsko sdružuje 52 obcí a měst leží-
cích na jihozápad od Prahy. Celková rozloha je asi
330 km2 a žije zde na 40 000 obyvatel. (pš)

Jan Rosák v Africe

a další informace z našeho kraje
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Zadní Třebaň - Třicetiletý scéná-
rista a režisér, rodák ze Zadní Tře-
baně Jan Prušinovský nezahálí. Po
komedii František je děvkař se pu-
stil do seriálu televize Nova Okres-
ní přebor, ke kterému napsal s Pet-
rem Kolečkem i scénář. Hrají v
něm Ondřej Vetchý, David Novot-
ný, Luděk Sobota, Leoš Noha, Tá-
ňa Vilhelmová nebo Marika Proc-
házková. „Seriál už je skoro hoto-
vý, zbývá dotočit jeden fotbalový
zápas,“ uvedl v rozhovoru pro NN
Prušinovský.
Seriál bude o fotbale. O čem kon-
krétně?
O jednom venkovském klubu a jeho
členech. Celý seriál mapuje jednu
sezonu mužstva, které, jak název na-
povídá, hraje okresní přebor. To
mužstvo má ambice postoupit do
krajské soutěže, a tak o to usiluje.
Proč sis vybral právě toto téma ? 
Fotbal hraju odmalička a leccos jsem
při něm zažil.
Kde všude se natáčelo? Vybral sis
Zadní Třebaň, za kterou teď fotbal
hraješ?
Natáčelo se především v Lochovi-
cích, ale také třeba v Praskolesích, v
Litni a okolí. Několik dní se točilo v
Komárově nebo v lokálce Zadní Tře-
baň - Lochovice. V Třebani jsme
netočili.
Když jsi vybíral herce, bylo důležité,
aby uměli hrát fotbal? 
To, že musí umět hrát fotbal, rozho-
dovalo u postav - hráčů. Ale my má-
me v seriálu i postavy - funkcionáře,
u kterých to nutnost nebyla. Napří-
klad Pavel Kikinčuk fotbal vůbec
nezná a nikdy ho nehrál. Přesto do
fotbalového prostředí zapadl docela
přirozeně.
A jak se Ti s herci spolupracovalo?

Herci byli moc fajn. 
A posloužili jako »herci« i tví kama-
rádi či spoluhráči z fotbalu?
Posloužili velmi, fotbalová jedenáct-
ka složená pouze z herců by vůbec
nefungovala. Já jsem potřeboval, aby
v seriálu byl někdo, kdo fotbal ales-
poň trochu umí. Při výběru herců se
ale ukázalo, že oni často při výběr-
kách lžou a tvrdí, že fotbal hrají.
Když jsem je vzal na takový malý
zápas, ukázalo se, že kdybych je do
seriálu obsadil, byla by to opravdu
velká fraška, a to jsem zase dělat
nechtěl. 
Proto jsem jedenáctku doplnil o svo-
je kamarády z fotbalu, které znám z
Třebaně a z Letů, a kteří byli ochot-
ní do toho jít. Byl to opravdu šťastný
tah, protože oni nejenže hráli dobře
fotbal, ale dokonce byli schopní při-
rozeně vystupovat i před kamerou. V
seriálu mají dialogy s profesionální-
mi herci a musím přiznat, že jsem
byl hodně překvapený, že se jim ne-
jen vyrovnali, ale občas je dokonce
předčili.
Myslíš, že se seriál bude líbit jen
mužům, nebo si přijdou na své i
ženy? 
Já si myslím, že největšími fanoušky
seriálu se nakonec stanou manželky
všech mužů, kteří se fotbalu na této
úrovni věnují.
Byly během natáčení nějaké problé-
my, překvapilo tě něco?
Plány nám trochu kazilo počasí.
Jinak šlo všechno jako po másle.
Kdy se seriál bude v televizi Nova
vysílat a kolik má dílů?
Seriál má dohromady šestnáct dílů.
Termín vysílání zatím není stanove-
ný. S největší pravděpodobností se
bude vysílat od jara příštího roku. 

Lucie PALIČKOVÁ

Poberouní – Přinášíme první jména kandidátů
na Cenu Našich novin - Cenu Arnošta Tučka za
rok 2009. V dalších číslech zveřejní »svá« jmé-
na Akademie laureátů, tj. lidí, kteří se stali no-
siteli této prestižní ceny v minulých letech.
1. Pavel Blaženín, Černošice - za organizaci kul-
turního a veřejného dění v Černošicích, za pomoc
s akcemi NN (máje, Slavnosti trubačů...)
2. Stanislava Frýdlová, Zadní Třebaň – za dlou-
holetou obětavou práci pro společenské dění v re-
gionu a za práci pro Naše noviny.
3. Vladimíra Hejmová, Řevnice - za práci s pos-
tiženými dětmi ve sdružení Náruč a za práci pro
Modrý domeček v Řevnicích
4. Petr Holý, Řevnice - za dlouholetou práci pro
národní házenou, za podporu sportu mezi dětmi
5. Miloš Chroust, Řevnice - za dlouhodobou po-
moc při pořádání kulturních akcí v regionu
6. Ivan Janovský, Zadní Třebaň - za dlouholetou
a soustavnou podporu společenského i kulturního
dění v regionu prostřednictvím Našich novin
7. Vnislav Konvalinka, Hlásná Třebaň - za pod-
poru dění v Hlásné Třebani a okolí
8. Marcela a Ivan Látalovi, Černošice - za dlou-
holeté vedení dětského folklorního souboru Pra-
mínek, za přínos regionální kultuře
9. Božena Musilová, Dobřichovice - za osvícené
vedení zadnotřebaňské málotřídky
10. Jiří Nosek, Svinaře - za obnovu zámku ve
Svinařích a pořádání kulturních akcí v něm
11. Jiří Oberfalzer, Praha - za dlouholetou a
soustavnou podporu kultury i společenského dění
v dolním Poberouní i na Podbrdsku
12. Dagmar Renertová, Řevnice - za přínos regi-
onální kultuře, za výchovu nových generací umělců 

13. Vladimír Roztočil, Svinaře - za povznesení
podbrdského regionu, za dobré vedení Svinař
14. Bohumil Stibal, Všeradice - za enormní sna-
hu o povznesení a rozvoj Všeradic i Podbrdska
14. Jaroslava Zavadilová, Zadní Třebaň – za
dlouholetou práci pro rozvoj turismu, neúnavnou
organizaci akcí a nadšení pro ochotnická prkna 
15. Ivana Zrostlíková, Řevnice - za dlouhodo-
bou práci s dětmi a souborem Proměny

Další jména můžete navrhnout i vy - čtenáři Na-
šich novin. Posílat je můžete na adresu redakce
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň nebo na e-
mail: redakce@nasenoviny. net). Ke jménu svého
favorita stručně připište, proč jej navrhujete. Z
autorů čtenářských návrhů vylosujeme jednoho,
který získá od redakce dárkový balíček. Ze všech
došlých jmen vybere redakční rada s Akademií
laureátů definitivní desítku kandidátů a z ní vzejde
na oslavách 20 let NN 17. 11. laureát Ceny NN
2009. Vítěz s diplomem získá věcné ceny, dvacet
stokorun - za každý rok existence Našich novin
jednu a 5 000 Kč od partnera Ceny, firmy K+V
Elektro. Josef KOZÁK

Třebaňan natáčel seriál o fotbale
JAN PRUŠINOVSKÝ: KAMARÁDI Z FOTBALU OBČAS PŘED KAMEROU PŘEDČILI HERCE-PROFESIONÁLY...

Kdo získá Cenu NN? Holý, Renertová, Roztočil…?
SVÉ NÁVRHY NA LETOŠNÍHO DRŽITELE PRESTIŽNÍHO OCENĚNÍ MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY

První čtenářský návrh
Koho navrhnout na cenu Našich novin? Určitě si
to zaslouží paní Frýdlová ze Zadní Třebaně za
obětavou již dvacetiletou práci kolem všeho kul-
turního dění v našem okolí. Myslím, že není více
k tomu co dodávat, každý zná její úsměv a ocho-
tu. Za dvacet let by si to určitě zasloužila ze všech
nejvíce. Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

ZÍSKÁ CENU? Jedním z kandidátů na letošní Ce-
nu Našich novin je starosta Svinař Vladimír Roz-
točil. Na snímku se (neúspěšně) snaží přejet se
svým kolem rybník Žába při jednom z ročníků sou-
těže Svinařský Čochtan.          Foto NN M. FRÝDL

Režisér Jan Prušinovský.   Foto Lucie VÍTKOVÁ
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Mníšek pod Brdy - Cestu do afric-
ké Keni podnikl s fotbalovým tý-
mem Amfora známý moderátor,
obyvatel Mníšku pod Brdy Jan
Rosák. Co mu nejvíc utkvělo v pa-
měti? Divoká africká zvěř a zápas
proti místním vězňům!
Proč jsi se vlastně do Afriky rozjel?
Dostal jsem se tam jako jeden ze čle-
nů klubu Amfora, který jak známo
hraje moc rád fotbal, i když ho ne
všichni z nás umějí. Byli jsme ale
tentokrát vlastně součástí charitativ-
ní akce na pomoc dětem z keňských
slumů, kterých je tam hrozně moc.
Podmínky, v nichž žijí, si našinec
nedokáže vůbec představit. Organi-
zace MYSA, s níž jsme díky naší
velvyslankyni Gitě Fuchsové navá-
zali kontakt, dává alespoň některým
z těchto dětí šanci prostřednictvím
vzdělání a sportu ze spárů chudoby
uniknout. A my jsme jednak přivezli
materiální pomoc a taky jsme si se
členy MYSA samozřejmě zahráli
fotbal. Vzledem k tomu, jak moc ho
mladí Keňané umějí, jsme dopadli
dobře - v turnaji jsme skončili druzí.
Co kromě fotbalu jste v Keni zažili?
Myslím, že nikomu z nás nikdy ne-
vymizí z paměti úžasné pohledy na
divokou africkou zvěř v jejím přiro-
zeném prostředí, tedy v národním

parku. A pak nesporně něco, co se
jen tak někomu nepodaří, totiž návš-
těva keňské věznice Shimo la Tewa
ve druhém největším městě země - v
Mombase. Nejenom, že jsme si vě-
zení mohli prohlédnout, ale taky
jsme pro 500 mužů »v pruhovaném«
uspořádali program a zahráli si s je-
jich výběrem fotbalový zápas. Byly
při něm i státní hymny, ovšem speci-
fické prostředí prozrazovaly ozbroje-
né stráže podél postranních čar. Já
jsem navíc, vzhledem ke své součas-
né aktivitě v TV Paprika, ochutnal
vězeňskou stravu. No – nic moc...
Jak vás Keňané přijali?
Tak vězňové – ti byli určitě nadšení.
Třeba po vystoupení Heleny Vond-
ráčkové měli určitě »dlouhou noc«.
Ale teď vážně: Naše výprava byla
součástí slavnostního zakončení čes-
kého předsednictví EU a tomu odpo-
vídalo také přijetí keňskými předsta-
viteli – předsedou parlamentu, mi-
nistry, viceprezidentem apod. Prostě,
bylo to na nejvyšší úrovni. Ale tak,
jak to na zájezdech Amfory vždycky

bývá, nechyběla legrace, což se při
jménech jako Pepa Dvořák, Petr No-
votný či Honza Čenský dá předpo-
kládat. Škoda ovšem, že svědkem
jednoho z nejlepších vystoupení na-
šich komiků v Keni jsem byl na

našem společném hotelovém pokoji
v Mombase jen já sám: Petr Novotný
se totiž na chvilku nasoukal do vě-
zeňského obleku, který si po zápase
vyměnil za dres Amfory s jedním z
odsouzených... Miloslav FRÝDL 

Už druhý rok naplňuje Dětský do-
mov Lety projekt, který zdejším dě-
tem pomáhá vyrovnávat se s násled-
ky prožitých traumat. 
Hlavní váha projektu, který v prv-
ních šesti měsících roku pomohl 32
dětem a 9 rodinám, spočívá v terapi-
ích, jež dětem poskytuje psycholož-
ka. Program doplňují dva terapeuti
vyhrazení pro práci s některými ro-
dinami dětí, a to jak biologickými,
tak náhradními. Ve dvou případech
se letos zdařil pozvolný přechod dí-
těte z ústavu do rodiny. 
„Děti v ústavní péči s citovou depri-
vací trpí nedostatkem individuální
pozornosti. Projektem jsme chtěli
nabídnout dítěti individuální pro-
stor,“ uvedla psycholožka Markéta
Šulcová. „Psycholog může reagovat
na projevy dítěte, poskytovat mu

zpětné podněty a pomáhá mu po-
chopit řadu věcí.“ Děti této příleži-
tosti využívají a samy o ni projevují
zájem. Šulcová letos již pracovala s
jedenadvaceti klienty, desetkrát po-
skytovala krizovou intervenci. „Kon-
taktem s terapeutem dítě nabývá vět-
ší emoční jistoty. V terapeutické hře
si může prožít pocity agrese a frust-
race, které by v běžném životě jeho
okolí jen stěží chápalo,“ říká Šul-
cová. „Psycholog dítě provází živo-
tem v dětském zařízení a prožívá s
ním radost i smutek. Někdy pomáhá
jeho blízkým k pochopení příčin cho-
vání dítěte.“ Smyslem projektu je
předejít tomu, aby následky naruše-
né psychiky komplikovaly začleňová-
ní dospívajících do běžného života.

Blanka STROUHALOVÁ, 
Dětský domov Lety

Jan Rosák v Africe: Zvířata, vězení...
ZNÁMÝ MODERÁTOR A ČLEN TÝMU AMFORA SI V KENI ZAHRÁL FOTBAL S DOBRODINCI I TRESTANCI

Projekt pomohl desítkám dětí

Soutěžte s osobnostmi, které bydlí v našem kraji!
Před několika lety se velké pozornosti čtenářů NN těšila prázdninová
soutěž, v níž populární lidé žijící v našem kraji doporučovali svá oblí-
bená, ale zároveň málo známá místa v Poberouní či na Podbrdsku. Na
letošní léto jsme připravili soutěž obdobnou. 
Jan ROSÁK, moderátor, herec: „Než jsem se přistěhoval do Mníšku, znal
jsem Brdy jen jako zvlněné pahorky podél R 10, kudy jsem uháněl k Budě-
jovicům. Když jsem je začal v klidu objevovat, zamiloval jsem si je. Jsou to
kopce, jimž paradoxně prospěly komunistické raketové základny, protože
kvůli nim se tu nesmělo nic stavět a i houbaři směli jen na jejich okraje. Nej-
raději mám hřebenovou cestu, po níž se v létě na kole či pěšky, v zimě na
běžkách dá dojít od nás, od slavné Skalky až k Jincům. Já tak odvážný ještě
nebyl, zatím jsem to dotáhl jen na vrchol Stožec. Ale jednou se pustím dál!“
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Stožec najdete nad obcí:
a) Svinaře; b) Vižina c) Neumětely
Odpovědi zašlete na adresu redakce Našich novin (Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň, frydl@dobnet.cz) nejpozději do 6. 8. Ze správných odpovědí
vylosujeme výherce, který získá knihu o Janu Rosákovi i s jeho věnováním
a podpisem.  (mif)

Bavič a promotér Petr Novotný ve
vězeňském obleku. Foto Jan ROSÁK

V NÁRODNÍM PARKU. Jan Rosák si v Keni vyzkoušel i krmení žiraf.   Foto ARCHIV
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Trubače déšť zahnal do sokolovny
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ SLAVNOSTMI S BOHATÝM PROGRAMEM POPÁTÉ UCTILI SVÉ PRAPŘEDKY

Hlásná Třebaň – Netradiční. Zmok-
lé. A povedené. I tak by se daly cha-
rakterizovat letošní Slavnosti truba-
čů, které se konaly 18. července již
popáté v Hlásné Třebani. 
Slavnostní den nezačal optimisticky -
od rána lilo jako z konve, a tak organi-
zátoři operativně rozhodli o přesunu
oslav. Místo na návsi se konaly v so-
kolovně, kde se odehrál celý předem
avizovaný program. Příchozí, kterých
přišlo hojně, malý prostor neodradil,
mačkali se v uličce, u vchodu i v sále.
Programu nechybělo nic. V úvodu za-
troubili Karlštejnští pozounéři, potom
zahrál i zatančil soubor La Fiamma,
dorazil starosta Vnislav Konvalinka s
manželkou a posléze i císař Karel IV.
s chotí Eliškou, arcibiskupem Arnoš-
tem z Pardubic a karlštejnským kaste-
lánem. Na jejich počest zahrál Zámec-
ký kvintet a předvedli se šermíři ze
skupiny Inferno. 

Císař dostal dary od Loveckého výbo-
ru pro Hlásnou Třebaň i místních žen,
jež si říkají Holky v rozpuku. Holky si
opět připravily originální vtipné vý-
stupy. Jednak přednesly báseň císaři a
pak pobavily publikum zajímavou in-
terpretací soutěžní písně Hlásná Tře-
baň je krásná, když ve večerníčkov-
ských čepicích kromě zpívání šustily
novinami a hrály na hřeben. 

Soutěže o nejlepší předvedení písně s
doprovodem kapely Třehusk se letos
zúčastnilo sedm soutěžících. Před-
seda poroty, senátor Jiří Oberfalzer,
nakonec vyhlásil jako vítěze Špunty,
tři roztomilé malé děti s tatínky, kteří
se o dort podělili se všemi přítomný-
mi. Diváky pak navýsost  potěšil zpě-
vák Karel Bláha, jehož tenor se rozlé-
hal i bez mikrofonu. Po několika pís-

ních další přidal a zasloužil si obrov-
ský potlesk. Lidé byli nadšení, což po-
kračovalo i během koncertu známé
skupiny Rangers – Plavci, s nimiž zpí-
val a tleskal celý sál. Divákům nevadi-
lo ani to, že chyběl basista a kytaristo-
vi během chvíle praskly dvě struny na
kytaře. Na závěr zahráli k tanci count-
ryoví Sedláci, poslední návštěvníci
vydrželi až přes půlnoc. 
Déšť tak Slavnosti trubačů nepokazil.
Naopak. „Nakonec to dopadlo skvěle,
i když ráno to tak vůbec nevypadalo,“
řekla jedna z organizátorek Ilona Gar-
tová. Lucie PALIČKOVÁ

APLAUS PRO RANGERS. Kapele Rangers na Slavnostech trubačů aplau-
doval zaplněný sál hlásnotřebaňské sokolovny.          Foto NN M. FRÝDL

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

KINO ŘEVNICE
29. 7. 20.30 VICKY CRISTINA BAR-
CELONA
31. 7. 20.30 GRAN TORINO
1. 8. 16.00 HANNAH MONTANA
1. 8. 20.30 EVANGELIUM SV.
MATOUŠE
5. 8. 20.30 TERMINÁTOR: SALVATION
7. 8. 20.30 COCO CHANEL
8. 8. 16.00 NOC V MUZEU 2
8. 8. 20.30 PAŘÍŽ 36

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

LETNÍ KINO BEROUN
28. - 29. 7. 21.30 KRVAVÉ POBŘEŽÍ
30. 7. - 2. 8. 21.30 HARRY POTTER A
PRINC DVOJÍ KRVE
3. 8. - 4. 8. 21.15 NOC V MUZEU 2
5. 8. 21.15 KLETBA MĚSÍČNÍHO
ÚDOLÍ
6. 8. 21.15 BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
7. 8. - 9. 8. 21.15 DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ
10. 8. - 11. 8. 21.15 COCO CHANEL

CLUB KINO ČERNOŠICE
28. 7. 20.00 OBČAN HAVEL PŘIKU-
LUJE
4. 8. 20.00 PROMĚNY
11. 8. 20.00 TERMINATOR
SALVATION

KINO RADOTÍN
Od 31. 7. do 3. 9. kino nehraje.

Dobřichovice - Několik koncertů
staré vážné hudby nabízí Letní hu-
dební festival Musica Viva 2009,
který začíná v sobotu 8. srpna v
Dobřichovicích.
Slavnostní zahájení festivalu hostí od
19.00 Velký sál dobřichovického
zámku. Na stejném místě můžete být
o třicet minut později svědky Hudeb-
ní hostiny - Čtvero ročních období.
Renesanční písně a sbory z evrop-
ských kancionálů přednese domácí
soubor Ludus musicus vedený Fran-
tiškem Běhounkem.
Den nato, v neděli 9. srpna od 16.00,
festival pokračuje v Krbovém sále
zámku koncertem Ivany Bažantové-
Jandové (cemballo), Jiřího Šimáčka
(viola d’amoure), Jakuba Michla

(continuo) a Jarmily Chaloupkové
(zpěv). Další koncerty jsou na pro-
gramu v karlickém kostele Svatého
Martina a Prokopa. Ve středu 12. 8.
zde od 19.30 Poctu trubce složí
Yasuko Tanaka, Miroslav Kejmar a
Jaroslav Šaroun. V pátek 14. 8. pak je
od 19.30 na programu koncert hor-
nisty Jindřicha Koláře doprovázené-
ho Prantlovým kvartetem. 
Festival vyvrcholí v sobotu 15. 8, kdy
je v dobřichovickém zámku od 16.00
na programu německá barokní opera
Pimpinon aneb Nerovné manželství a
v neděli 16. 8., kdy v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v Karlštejně od
16.00 zazní středověká Slavnostní
mše k Nanebevzetí Panny Marie.

Miloslav FRÝDL

Tipy NN
* Mistrovské kurzy hry na violu,
housle, cello a hoboj se konají od 30.
7. do 7. 8. ve velkém sále zámku
Dobřichovice. V rámci kurzů se us-
kuteční koncerty: 1. 8. od 19.00 But-
tulovo smyčcové trio, 2. 8. od 19.00
Hoboj Jana Thuriho a 7. 8. od 19.30
Závěrečný studentský koncert. Vstup
volný. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Taneční párty v půlce léta se koná
31. 7. od 20.00 v Clubu Kino Černo-
šice. Hrají DJ. Rasty a DJ. Syndrom.
Vstupné 50 Kč. (mif)
* 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
* Miroslav Donutil se v pořadu Ces-
tou necestou doplněném písničkami z
muzikálu Balada pro banditu předsta-
ví 9. 8. od 20.00 na nádvoří hradu
Točník. Miloš KEBRDLE
*  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 

Dixieland v Řevnicích
bude uvádět Jančařík
Řevnice - Sedmý ročník hudební-
ho festivalu Dixieland v Řevnicích
se koná 8. srpna na prostranství
před místním Zámečkem.
V programu podle vedoucí Měst-
ského kultuního střediska Lenky
Kolářové vystoupí pražské kapely J.
J. Jazzman, Crazy Boys of Prague,
Steamboat Stompers, rakovnický
Brass Band a Evergreen Dixieland
Band  z Nové Paky. Až z Polska do-
razí formace Dixie Company. Festi-
valem bude provázet známý mode-
rátor Petr Jančařík. „Budu mít ten
den poněkud frmol, vpodvečer už
musím být ve Zbiroze, kde se koná
další akce, ale snad to stihnu ke spo-
kojenosti všech,“ sdělil Jančařík.
„Koneckonců na dramatické přejez-
dy z jednoho konce republiky na
druhý jsem vycvičený od poberoun-
ských divadelníků, s kterými účin-
kuji v muzikálu Postřižiny. Jednou
jsem za nimi jel na otočku z Karlo-
vých Varů do Kostelce nad Černými
lesy, podruhé dokonce do morav-
ských Dalešic,“ dodal.                (mif)

Kino Řevnice v červenci oslavilo dru-
hé výročí svého znovuotevření. Kino
je ve stávající podobě schopné dlou-
hodobého provozu a má své příznivce
mezi diváky, několika sponzory a také
místními spolky, které obohacují kul-
turní program. Své řady posílilo i ob-
čanské sdružení Gong, jež kino pro-
vozuje. Na druhé straně je po dvoule-
té zkušenosti zřejmé, že z příjmů kina
je možné pokrýt pouze provozní ná-
klady, nikoliv vytvořit potřebné fi-
nanční prostředky pro modernizaci
zastaralého vybavení a zázemí. Z to-
hoto důvodu se provozovatelé snaží
získat různé dotace. První vlašťovkou
je úspěšná žádost o dotace z Fondu
evropské kinematografie. Kino Řevni-
ce je tak od letoška členem skupiny
Europe Cinemas, v rámci které jsou

dotována filmová představení evrop-
ské výroby. V současné době vlastník
kina TJ Sokol Řevnice ve spolupráci s
městem Řevnice, Řevnickým divadel-
ním souborem, Dobřichovickou diva-
delní společností, dětskou lidovou
muzikou Notičky a občanským sdru-
žením Gong usiluje o získání dotace z
fondů EU, z níž by byla placena re-
konstrukce sociálního zařízení, záze-
mí kinobaru a technické dovybavení
kinosálu pro divadelní a koncertní
představení. V budoucnosti bude také
důležité získat dotaci z Fondu pro
podporu a rozvoj české kinematogra-
fie na nákup digitální zvukové a pro-
mítací techniky, neboť se v horizontu
pěti let předpokládá zastavení výroby
klasických filmových pásů.
Občanské sdružení Gong také připra-

vilo adopci sedaček. Jedná se o for-
mu finanční podpory, kdy si dárce dle
svých finančních možností, např. za
400 Kč, adoptuje sedačku v sále kina
po dobu jednoho roku. Ve foyer kina
je pak zveřejněno jeho jméno a podě-
kování. Vybrané peníze budou použi-
ty výhradně na investice do moderni-
zace kina. 
Dárci budou o akci, investicích a dění
v kině samozřejmě průběžně informo-
váni. Smlouvu o adopci sedačky je
možné uzavřít na pokladně kina či po
dohodě při osobním setkání. Detailní
informace o akci jsou také zveřejněny
na webových stránkách www.kinorev-
nice.cz nebo na informačních letá-
cích umístěných ve foyer kina. 

Michal ŠÁRA, občanské sdružení
Gong, Řevnice

Adoptujte sedačku! vyzývá sdružení
PROVOZOVATELÉ ŘEVNICKÉHO KINA SHÁNĚJÍ PENÍZE NA JEHO MODERNIZACI

Festival zahájí Hudební hostina
STARÁ HUDBA BUDE ZNÍT V DOBŘICHOVICÍCH I KARLÍKU



Lidská blbost je bezbřehá!
ŘIDIČI PŘI SKLIZNI OBILÍ USEKLI DVĚ VZROSTLÉ LÍPY V OBNOVENÉ ALEJI

Proč si vážit práce druhých? Tuto
otázku jsem si musel položit při po-
hledu na zničené stromy v nově vysa-
zené všeradické aleji na cestě od
křížku k bytovkám. 
Dne 23. července mi občané nahlási-
li poškození této aleje. Následnou
prohlídkou jsem zjistil, že předchozí
den na okolních pozemcích prováděli
pracovníci Agrodružstva Bykoš skli-
zeň obilí.  Nepochopím jednání řidi-
čů, kteří usekli dvě vzrostlé lípy v ob-
novené aleji jenom proto, že jsou líní
přejet z pole na pole po cestě. Tako-

véhoto řidiče lze nazvat pouze »ne-
gramotným blbem«, který by jistě
skákal jako postřelený, kdyby se jed-
nalo o jeho osobní majetek. Takovýto
člověk, nejenže hrubým způsobem
poškozuje dobré jméno svého zaměst-
navatele, ale také mu působí škodu,
kterou tento bude muset uhradit. Sou-
časně ukazuje to, jak si vážíme práce
a majetku druhých.
Tímto jednáním byla způsobena fi-
nanční škoda ve výši 5.800 korun.
Největší škoda je však podle mého v
tom, že jsme se dodnes nenaučili vá-

žit si práce druhých a chránit stávají-
cí hodnoty. Neustále se ukazuje, že
lidská blbost a svévolnost vítězí.
Nebojím se, že společně s vedením
Agrodružstva Bykoš nezjednáme ná-
pravu a nevysadíme nové stromy. Bo-
jím se pouze jedné věci - že konkrétní
viník zůstane nepotrestán a příště
provede to samé. Lidská blbost je to-
tiž bezbřehá. Přál bych si jeho od-
halení a jeho fotografii společně s
fotkou poškozených stromů bych veli-
ce rád zveřejnil.  
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

15/2009

Snad nám srpnové počasí
ukáže svoji lepší tvář...!

Vážení občané!
Počasí v závěru červen-
ce, stejně jako na jeho
počátku, není zrovna
ideální pro prázdninové
aktivity. Snad nám po-
časí srpnové ukáže svo-
ji lepší tvář.
Čas prázdnin má sloužit

odpočinku. Z tohoto důvodu vás ani já ne-
budu zatěžovat problémy obce. Místo toho
vás chci pozvat na následující akce:
- Turnaj v nohejbale se koná dne 1. 8. Za-
jišťuje jej M. Suchá
- Divadelní představení POSTŘIŽINY se
odehraje ve dnech 1. a 2. srpna od 20.00
hodin na zámku ve Všeradicích. Lístky jsou
k dostání na OÚ Všeradice.
- Slavnostní otevření Všeradického muzea
pravěku chystáme na 15. 8. od 15.00 ho-
din.Přeji všem pěkný průběh prázdnin!     

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic KOMU PŘEKÁŽELY…? Torza lip v obnovené všeradické aleji.
Foto Bohumil STIBAL
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»Mezistátní« utkání
vyhráli Němci…
Všeradice - Ve dnech 11. a 12. čer-
vence zavítali do Všeradic němečtí
fotbalisté z krušnohorského příhra-
ničního města Erla. Tato tradice trvá
už spoustu let, kdy se opakovaně nav-
štěvují naši a němečtí fotbalisté.
V sobotu se na hřišti ve Vižině hrálo
tradiční přátelské »mezistátní« fot-
balové utkání. Všeradičtí fotbalisté
nastoupili v kombinované sestavě
tvořené hráči dorostu a mužů první-
ho i rezervního týmu. Utkání po vy-
rovnaném poločase vyhráli němečtí
fotbalisté 3:2 (2:2). Naši měli mnoho
šancí, které však nedokázali promě-
nit. Branky za domácí vstřelili  Hruš-
ka Roman a Stegmüller Pavel. 
Tímto přátelským utkáním začala
příprava na další soutěžní ročník.
Barvy Všeradic v něm budou hájit
starší žáci, dorost a muži A i B. Co
nevidět už se dozvíme nové soupeře.

Kateřina KÁCHOVÁ, Všeradice

POSTŘIŽINY
zámek Všeradice

sobota 1., neděle 2. srpna vždy od 20.00 hodin

V původním muzikálu na motivy díla Bohumila Hrabala hrají a zpívají:
Jan ROSÁK, Petr JANČAŘÍK, Pavel VÍTEK, Pavel LANDOVSKÝ, Karel BLÁHA, Jan Matěj RAK,
Pavla ŠVÉDOVÁ, Jiří PETŘÍŠ, Karel KRÁL, Petr ŘÍHA, Jiří OBERFALZER, Petr BENDL, Monika

VAŇKOVÁ, Bohuslava ELIÁŠOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ, Bohumil STIBAL...

Předprodej vstupenek na OÚ Všeradice či na tel.: 257 720 847
Muzikál můžete vidět také 30. a 31. července na nádvoří hradu Křivoklát.

Předprodej vstupenek: krivoklat@stc.npu.cz, podrobné informace na: www.nasenoviny.net

Havárie: Automobil se 
převrátil na střechu
Všeradice, Řevnice - Jedním zra-
něním skončila nehoda VW Golf,
který havaroval 9. 7. mezi Všera-
dicemi a Bykoší.
Automobil se převrátil na střechu asi
200 metrů za Všeradicemi asi v 7.40
ráno. Osoba volající na tísňovou lin-
ku oznámila, že bude třeba zraněné-
ho z auta odborně vyprostit, takže
Hasičský záchranný sbor vyslal
velký technický vůz a osobní auto-
mobil s hydraulickým zařízením na
vyprošťování. Když hasiči z Řevnic
v 7.54 přijeli, řidička už byla mimo
vozidlo. Poskytli jí předlékařskou
pomoc až do příjezdu záchranné
služby, posypali vozovku sorbentem,
automobil postavili zpět na kola a
místo předali policii.                       (vš)
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Poberouní - Pokračujeme ve vzpo-
mínání na události a články Na-
šich novin v uplynulých 20 letech.
Zahájili jsme je v čísle 11/09 a pos-
tupně probereme všechny roky. 
Píše se rok 1998 a Naše noviny vstu-
pují do devátého roku existence. Je-
jich stránky přinášejí nejdůležitější
informace z Česka, ale hlavně z regi-
onu. Největší událostí roku je vítěz-
ství českých hokejistů na olympiádě
v Naganu (NN 4/98). Rok 98 byl
opět rokem volebním - konaly se ko-
munální (NN 23/98), senátorské
(NN 24/98) i předčasné volby pos-
lanců (NN 13/98). Byl to také rok
tradičních akcí. Turisté s Novým ro-
kem vyrazili na jezírko (NN 1/98),
králem masopustu se stal opět Josef
Jahelka (NN 4/98), konaly se Máje
(NN 11/98). Projevuje se ekonomic-
ká krize (NN 16/98), Zadní Třebaň
vybírá obecní znak (NN 7/98) a lidé
navrhují zadnotřebaňským ulicím
jména (NN 20/98).
Rok 1999. Naše noviny slaví deset
let od »sametu« (NN 22/99, 24/99) a
vyhlašují první Výroční cenu Našich
novin. Jejími nositeli se stávají man-
želé Křivánkovi ze Řevnic (NN
23/99). Martin Tuček je zvolen mas-
kotem Našich novin a obrázek reda-
ktora »Našince« se od té doby za-
bydlel v hlavičce občasníku (NN
4/99). Obě Třebaně se připravují na
oslavy milénia – tisíce let od první

zmínky o nich. Starosta Schneider
přebírá v parlamentu znak a prapor
(NN 12/99), na Ostrově Naše noviny
pořádají Benátskou noc (NN 18/99)
a organizují výrobu filmu o Zadní

Třebani (NN 23/99). Místní turisté
chystají stavbu rozhledny (NN 1/99),
z Mexika píše NN cestovatel Pro-
cházka a z Peru velitel místních tu-
ristů Pavel Suk (NN 15/99). Zajíma-

vé osobnosti, to je jedna z nových
rubrik NN. Na stránkách občasníku
se objevují i informace, na které jsou
různé názory. Například Mikulášský
pochod v Řevnicích (NN 1/99, 2/99)
a problémy řevnické školy (NN
10/99, 13/99). Celou republikou ot-
řásla smrtelná nehoda autobusu u St-
ředokluk. NN přinášejí informace od
pramene, od řevnických hasičů (NN
3/99). Samozřejmostí každého čísla
NN jsou i zprávy o úspěších a deba-
klech místních a přespolních fotba-
listů a řevnických házenkářů. 

Pište o historii!
První příspěvek k Události dvacetile-
tí dorazil od čtenářky Evy Poustec-
ké. Zajímaly jí „...určitě výtažky z
kroniky Zadní Třebaně - to je téma,
které by se dalo opět zveřejnit. Vy-
pravování pani Rytířové o jejím osu-
du za druhé světové války.“
Napište nám i vy co jste si rádi v NN
přečetli, ale také co vám v nich třeba
chybí. Z vašich příspěvků vylosuje-
me pět čtenářů, pro které jsou při-
chystána nová trika s logem NN a
další dárky. Ze všech událostí vybe-
reme Událost dvacetiletí, která bude
vyhlášena v listopadu v rámci oslav
dvaceti let existence nezávislého po-
berounského občasníku. Náhledy
vybraných starých NN si můžete
prohlédnout na: http://archiv.naseno-
viny.net. Josef KOZÁK

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vám nabízejí

POSTŘIŽINY
DVD s profesionálním záznamem původního muzikálu na
nádvoří dobřichovického zámku. Hrají a zpívají Jan Rosák,
Pavel Vítek, Pavel Landovský, Pavla Švédová, Jiří Petříš,
Karel Král, Petr Říha, Alena Říhová, Bohuslava Eliášová 

a další. Délka 112 minut, cena 75 Kč.

POSTŘIŽINSKÉ PEXESO s fotografiemi z muzikálu
Postřižiny. Cena 30 Kč.

OMALOVÁNKY s motivy z muzikálu Postřižiny. Cena 15 Kč.

Předměty si můžete objednat na tel.: 257 720 847, nebo na frydl@dobnet.cz

Prodám na Opel Meriva
zimní pneumatiky 
na diskách, uzamykatelnou 

zahrádku a vanu 
do zavazadlového prostoru.

Zn.: Velmi levně.
Informace na telefonu:

777 986 008

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
starostovi obce Svinaře p. Vladimíru
Roztočilovi a místním sokolům - pp.

Hrubému, Hřebíkovi, Růžičkovi,
Saneistrovi, Procházkovi, Hrubému ml. - za
opravu mostku přes Svinařský potok smě-

rem k bývalé cihelně. Pomoci si ceníme o to
více, že v dnešní době je taková aktivita

ojedinělá. ŠPIDLOVI a VINŠOVI, Svinaře

Jako »nebožka« bodoval na masopustu roku 1998 Josef Jahelka. Originální
maska mu vynesla titul Krále masopustu.            Reprofoto NN Josef KOZÁK

Pomozte nám najít Událost dvacetiletí
O ČEM NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK REFEROVAL V PRVNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE - 5)

Rekonstrukce školy začala
Přesto, že jsme od nového dotačního titulu From
neobdrželi dotaci na rekonstrukci  WC v budově
školy a školky, práce začaly a budou hrazeny z
rozpočtu obce. Děti ve škole budou mít nová  WC
v kabinkách, nová umyvadla včetně baterií umís-
těná v předepsané výšce a nový bojler – ten starý
těsně před koncem školy začal téci. Ve školce bu-
dou rovněž nová umyvadla, WC, budou doplněna
umývátka na WC a rekonstruovaná část bude no-
vě obložena. Chceme, aby i toto prostředí bylo
»veselé«. Rekonstrukce by měla skončit do 21. 8.
2009. Přeji všem hezké a klidné léto! 
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Prudký déšť s vichrem zastavily vlaky
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„V Dobřichovicích i Řevnicích stálo
na nádražích mnoho vlaků, i rychlí-
ky. My jsme dojeli do Řevnic, odtud
jsme autobusy pokračovali přes
Hlásnou Třebaň do Karlštejna,“ řekl
Petr Křížek z Hlásné Třebaně. Ten
měl štěstí v neštěstí, z Prahy jel totiž
až v osm večer, takže nabral »jen«
čtyřicetiminutové zpoždění. „Někte-
ří lidé ale z Prahy cestovali i přes ho-
dinu a půl,“ dodal.
Také v Dobřichovicích padaly stro-
my, jeden z nich přehradil ulici na
Brunšově. „Jiné větší škody nám ale
nikdo nehlásil,“ řekl dobřichovický
starosta Michael Pánek. Svinařům,
kde přívalový déšť řádil počátkem
července, se nyní živel vyhnul.
„Tentokrát spadlo asi 12 milimetrů.
Větší škody nemáme,“ potvrdil svi-
nařský starosta Vladimír Roztočil.
Plné ruce práce měli i energetici.
„Silný vítr a bouře, která zasáhla ce-
lý Středočeský kraj včera v podve-
čer, způsobily množství poruch na
vedení vysokého a nízkého napětí,“
řekl  Martin Pavlíček, mluvčí Skupi-
ny ČEZ pro střední Čechy. „V plné
práci byly přes celou noc maximální
počty pracovníků poruchových čet,
kteří i další den odstraňovaly vznik-

lé poruchy způsobené větrem a  deš-
těm. Jednalo se zejména o stromy a
větve spadlé do vedení, přetrhané

vedení, poražené sloupy,“ doplnil
Pavlíček.
V některých oblastech Řevnic nešel

proud více než dvanáct hodin. „Elek-
trika přestala jít kolem šesté, ani rá-
no ještě nešla. Naštěstí máme plyno-
vý sporák. Horší to bylo s lednič-
kou,“ postěžovala si Alena Váňová.
Bez proudu byly domácnosti kolem
náměstí Jiřího z Poděbrad. „Byl pro-
blém se na poruchy dovolat,“ řekl
starosta Miroslav Cvanciger s tím, že
proud byl v této lokalitě obnoven až
v pátek kolem deváté hodiny ráno.
Bouře zaměstnala i středočeské zá-
chranáře. Vyjížděli k lidem, které
zranily padající větve a stromy. Za-
sahovali také u člunu převráceného
na Slapské přehradě. Jeden z mužů,
kteří na něm pluli, se utopil. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Mníšek pod Brdy – Tři představení sehráli protagonisté poberounského mu-
zikálu Postřižiny uplynulý víkend v Mníšku pod Brdy. Třikrát bylo vyprodá-
no. Krásné kulisy mníšeckého zámku dokreslovaly skvělé výkony herců. Le-
tošní premiéru si odbyl představitel doktora Gruntoráda Jan Rosák nebo ko-
minický mistr De Giorgi Pavel Vítek, který bez zkoušení skočil z komína do
plachty až v pátek při představení. Také Pavel Landovský v roli pana Vilímka
na vozíku a bývalý hejtman Petr Bendl jakožto pan Koloničný hráli letos
poprvé. Úspěšně se představil úplný nováček - Miloš Chroust jako kadeř-
nický mistr Bóďa. Naopak někteří se v Mníšku s rolí pro letošek rozloučili –
třeba úžasný Francin Jiří Petříš nebo příjemná hostinská Bohuslava Eliá-
šová. Postřižiny se ještě budou hrát 30. i 31. 7. na hradě Křivoklátě a 1. i 2.
8. na zámku Všeradice. (lup)  Foto NN M. FRÝDL

Srbsko dostalo dar,
svítící hodiny
Srbsko - Srbsko dostalo neobvyklý
sponzorský dar - svítící venkovní ho-
diny. Ihned byly nainstalovány na
budovu radnice a přesně zapadly do
půdního okénka ve štítu budovy.
Od začátku prázdnin  mohou obyva-
telé obce, rekreanti i turisté sledovat
na návsi přesný čas. Hodiny vynik-
nou hlavně v noci, kdy svítí do dálky,
a tak i noční opozdilci se mohou po-
dívat, kdy že se to vrací domů. 
Bylo by dobré, kdyby zabudování
radničních hodin odstartovalo větší
rekonstrukci vzhledu budovy i jejího
okolí. Nezbývá než věřit, že se na to
časem najdou peníze.

Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko 

Z našeho kraje...
* Kvůli velkým vedrům mají více
starostí zdravotníci. Častěji teď ošet-
řují lidi s nemocným srdcem, kterým
se špatně dýchá. Minulý čtvrtek ošet-
řovali staršího muže–kardiaka v
Hlásné Třebani, který měl bolesti na
hrudi. „Lékař měl podezření na in-
farkt, takže jsme ho převezli na spe-
cializované oddělení kardiologie do
pražského Motola,“ řekl šéf řevnické
záchranky Bořek Bulíček.            (lup)
* Radotínská radnice připravila no-
vou službu – zasílání důležitých
zpráv z oficiálních webových stránek
na e-mail. Občané i další zájemci,
kteří se na stránkách www.mcpra-
ha16.cz zaregistrují, budou dostávat
hlavní zprávy do své e-mailové sch-
ránky.       Jana HEJROVÁ, Radotín
* Sloup osvětlení zachraňovaly tři
jednotky hasičů na karlštejnském
nádraží 10. 7. Patnáctimetrový ocelo-
vý sloup se opřel o trolejové vedení a
hrozil jeho pád do kolejiště. Drážní
jednotka vlastním jeřábem sloup de-
montovala a zajistila jej.                 (vš)
* Na střechu dopadl vůz Škoda 120
na silnici 115 mezi Černošicemi a
Radotínem 14. 7. Řidič z Prahy 5 vy-
vázl bez zranění. Na místo vyjela jed-
notka pěti hasičů s technickým vo-
zem. Hasiči provedli na škodovce
protipožární opatření, pomocí navijá-
ku ji převrátili na kola a uklidili silni-
ci od trosek. (vš)
* K havárii auta, v němž byl zraněn
a zaklíněn čtyřiadvacetiletý muž, vy-
jížděla záchranná služba do obce
Osovec v neděli 26. 7. v pět hodin rá-
no. Muž utrpěl těžká mnohočetná po-
ranění. Po vypoštění hasiči a ošetření
byl pacient předán k leteckému tran-
sportu do pražského Motola.       (mif) 
* Tři míče, dvě žíněnky a dvacet půl-
litrových sklenic ukradl neznámý po-
berta ze Sokolovny v Litni. Sem se
násilím dostal kolem 11. července a
sportovcům způsobil škodu 13 200
korun.  (šm)

Lety, Řevnice - Osobní auto v pří-
kopu jste mohli spatřit za hlavní
letovskou křižovatkou u pneuser-
visu 19. 7. v noci. Šlo o následek
nehody, kdy opilý řidič nepřizpů-
sobil jízdu stavu vozovky a svým
schopnostem. 
Podle policie se po projetí mírnou
levotočivou zatáčkou dostal ve smy-
ku do protisměru a sjel z krajnice.
Zde narazil do železné konstrukce.
Měřící přístroj ukázal při dechové

zkoušce 2.36 promile alkoholu v de-
chu. Pětatřicetiletý muž z Prahy,
jenž seděl za volantem Toyoty Aven-
sis, je podezřelý ze spáchání trestné-
ho činu Ohrožování pod vlivem ná-
vykové látky. U nehody asistovali i
hasiči z Řevnic s velkým technic-
kým vozem. Ti na osobním autě pro-
vedli protipožární opatření a uklidili
ze silnice části havarovaného vozid-
la. Řidiče ošetřila záchranná služba.

Vilém ŠEDIVÝ

Opilec způsobil nehodu
POLICISTÉ ŘIDIČI NAMĚŘILI 2.36 PROMILE ALKOHOLU

Do nového parku už se lidé naučili chodit
Dobřichovice – Nový park slouží obyvatelům Dobřichovic. Za více než
šestnáct milionů ho nechala kompletně zrekonstruovat zdejší radnice.
„Oprava šla hladce, dokonce se firmě podařilo práce skončit dřív, než bylo
plánováno,“ potvrdil dobřichovický starosta Michael Pánek s tím, že park v
nové podobě měl být poprvé zpřístupněn až po prázdninách. Úpravy vyšly
na 16,5 milionu korun. „Největší část šla do nových cest. Architekt využil ty
cestičky, které si lidé sami vyšlapali,“ uvedl Pánek. Podle něj je nyní park
podstatně více využíván než před tím. „Žiji tu už třináct let, ale nikdy jsem
si do parku nešla sednout, byl v neutěšeném stavu. Teď tam chodím často,“
potvrdila jedna z obyvatelek města. Podle Pánka je to tím, že zde jsou nyní
k dispozici lavičky, navíc ve vedrech je tu příjemný chládek. (pš)

S peugeotem popojel,
»bavoráka« ukradl
Zadní Třebaň - Drzost zloděje, který
odcizil v noci z 15. na 16. 7. červený
osobní vůz BMW Z3 ze zadnotřebaň-
ské místní části zvané Na Chybě, je
nebetyčná. Auto bylo zaparkováno
na cestě u domu, ale těsně před ním
stál Peugeot 406, který »bavoráku«
bránil v pohodlném výjezdu. Proto
lapka napřed rozbil okénko u »pežo-
ta« - s ním kousek popojel a poté te-
prve ujel s kýženým bavorákem v
hodnotě 219 000 korun.               (šm)

Převrácený trabant 
Řevnice - Na boku skončil trabant
parkující před řevnickým hotelem
Grand v noci na 18. 7. po nájezdu
neznámých vandalů.  
Podle mluvčí Policie ČR Štěpánky
Zatloukalové oznámila mladá žena,
že viděla skupinu čtyř mladíků v bí-
lých tričkách a s krátkými vlasy, jak
trabanta pokládají na bok a jdou na
nádraží. Policisté ve vlaku směr Be-
roun zadrželi muže odpovídající po-
pisu. Na služebně ale vypověděli, že
si ničeho nevšimli a vůz byl již pře-
vrácený, když kolem něj procházeli.
Na autě je škoda 500 Kč.             (vš)

Radnice shání miliony na přístavbu školy
Dobřichovice – Zvýšit kapacitu školy se dobřichovická radnice snaží,
jak se dá. Třeba přestavbou části tělocvičny. Peníze na nutnou přístav-
bu se jí totiž stále nedaří získat.
„Proto jsme se rozhodli přebudovat klubovny v tělocvičně na dvě nové tří-
dy,“ řekl starosta Dobřichovic Michael Pánek. Na úpravy bylo zapotřebí ko-
lem dvou set tisíc korun. „Učebny jsme museli vymalovat, umístit v nich ta-
bule, dát nové podlahy,“ vyjmenoval Pánek. Ani tak ale kapacita školy nedo-
stačuje. Radnice se proto dál snaží získat potřebných 70 milionů korun na
přístavbu. Zatím ale neúspěšně. „Je to problém, protože z evropských fondů
je možné získat maximálně dvacet milionů. Za to žádné stavební práce neu-
děláme,“ stěžuje si Pánek. Jiný fond na výstavbu školy neexistuje. „S naším
rozpočtem, který umožňuje roční investice kolem pěti sedmi milionů, to ne-
zvládneme. Musí pomoci stát,“ míní Pánek. (pš)

Na Vráži vyroste
moderní modlitebna
Vráž - Proti obchodnímu centru v
Černošicích - Vráži vzniká podle
projektu architekta Zdeňka Frán-
ka moderní modlitebna Církve
bratrské.
Určena bude nejen pro konání boho-
služeb, svateb, křtů, koncertů, ale ta-
ké pro setkávání či hlídání dětí. Po-
čítá se i s kavárnou. Proč modliteb-
na vzniká právě tady? Kdysi tu
býval kříž a kaplička. (šm)
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Na nádvoří zámku uvidíte Anděla i Golema
DOBŘICHOVIČTÍ OCHOTNÍCI PŘIPRAVUJÍ NA POLOVINU SRPNA PRVNÍ DIVADELNÍ SLAVNOSTI

Řevnice - Nelehký úkol si dali řev-
ničtí ochotníci, když se rozhodli
nastudovat známou komedii Rád
to někdo horké?, kterou předvedli
publiku dva víkendy na začátku
července v řevnickém Lesním di-
vadle. Jak dopadli? Byli výborní!
Obstáli i ve srovnání se slavným
americkým filmem Někdo to rád
horké s Marilyn Monroe v hlavní ro-
li. Přispěly k tomu jak vtipné dialo-
gy, které prostě nestárnou, tak svižný
scénář, ale hlavně výborné herecké
výkony. Alexandr Skutil s Romanem
Tichým, oba v ženských šatech a s

botami na podpatcích, bavili diváky
od začátku do konce, Ester Pavlů v
roli Sugar byla snad ještě roztomilej-
ší než Marilyn, navíc umí opravdu
krásně zpívat. Okouzlující byl Ivo
Tamchyna v roli milionáře Osgooda,
skvělé výkony podali také Alice Čer-
máková (Sladká Sue), Jan Seidel
(manažer Bienstock), členky orches-
tru i všichni gangsteři v čele s Psí
Dečkou Martinem Kirovem. 
Představení, které navštívilo několik
set diváků, mělo velký úspěch, reži-
sérka Alice Čermáková zaslouží po-
chvalu. Lucie PALIČKOVÁ

Dobřichovice – Letní prázdninové dny vybízejí
k tomu, aby se lidé bavili. Pro všechny ty, kteří
touží po kultuře, připravila Dobřichovická di-
vadelní společnost (DDS) srpnový týden plný
divadla. Na nádvoří zdejšího zámku se od 14.
do 21. srpna konají první Dobřichovické diva-
delní slavnosti.
V rámci slavností budou uvedeny dvě hry, které
letos nastudovali členové DDS i jejich hosté. Nej-
dříve se nádvoří promění v luxusní prvorepubliko-
vý šantán a také policejní služebnu nebo vězení, a
to v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Hrát se bude
14. a 15. srpna od 20.30 hodin. 
Poté se prostor zahalí tajemstvím a magií z doby
Rudolfa II. ve feérii Oživlá hlína, již máte mož-
nost vidět 20. a 21. 8. od 21.00. Toto představení
se hrálo nedávno v řevnickém Lesním divadle, a
bylo se vskutku na co dívat. Ve hře se střídaly his-
torické postavy se smyšlenými, objevili se zde
magistr Kelly, Golem, Sirael nebo Matěj z filmu o
císařově pekaři, ale také kněžna Zaháňská, babič-
ka a dokonce i sultán. Hra je vtipně doplněná zná-
mými písněmi a bohatými kostýmy. 
DDS vás tedy všechny zve na srpnové divadelní
slavnosti. „Sice jsou letos trochu skromnější, ale
do budoucna pevně doufáme v založení každoroč-
ní tradice a v hostování dalších spřízněných sou-
borů, nejen z dolního Poberouní,“ řekl principál
DDS Petr Říha. 
Nad slavnostmi převzal záštitu senátor Jiří Ober-
falzer. Lucie PALIČKOVÁ

Ester byla roztomilejší než Marilyn…
V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE ZKRAJE ČERVENCE MÍSTNÍ OCHOTNÍCI UVEDLI HRU RÁD TO NĚKDO HORKÉ?

Všem věrným příznivcům, i těm, kte-
ří teprve sbírají odvahu opustit po-
hodlí obývacích pokojů a nebojí se
na vlastní kůži pocítit vláhu/sucho,
vítr/vůni lesa, chlad/teplo tohoto po-
někud rozmarného léta, připomí-
nám, že večery 7., 8., 9. a 14., 15.,
16. srpna jsou v Lesním divadle v
Řevnicích vyhrazeny právě pro vás.
Autorské dílo Míši Šmerglové Sbalí
Karla z Monte Carla vtipně zachy-
cuje »cvrkot« v luxusním hotelu, kde

své různorodé aktivity prožívá rep-
rezentativní vzorek české populace.
Přijďte se zasmát, přijďte se občer-
stvit (v kterém jiném divadle si mů-
žete dát pivo a klobásku), přijďte po-
okřát, přijďte nám udělat radost a
my vám za to dovolíme nahlédnout
do foyer hotelu, ve kterém jste ještě
nikdy nebyli.
Za všechny crazy postavy, veterinář-
ka velkých afrických zvířat Vivien    

Hana TUČKOVÁ, Zadní Třebaň

Sbalí Karla z Monte Carla?
DIVADELNÍ HRA ZACHYCUJE CVRKOT V LUXUSNÍM HOTELU

HLAVNÍ AKTÉŘI. Hlavní protagonisté hry Rád to někdo horké? Zleva Ester
Pavlů, Roman Tichý a Alexandr Skutil. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Dobřichovičtí ochotníci ve feérii Oživlá hlína. Foto Jan SEIDEL st.
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Slevy krásných 
nových kol 

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

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

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

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

Lety u Dobřichovic
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Turnaj vyhrály Hatě, rum Hrubý junior
MEMORIÁL IVANA STAŇKA V MALÉ KOPANÉ: 1. HATĚ, DRUHÉ SVINAŘE, TŘETÍ BÁJA PIC ŘEVNICE

Svinaře - Jen pár kilometrů cesto-
valo mužstvo Hatí za prvenstvím v
tradičním letním fotbalovém tur-
naji pod svinařským zámkem. 
Nažhavené Hatě vyhrály poslední
červencovou sobotu Memoriál Ivana
Staňka v malé kopané. Hrálo se na
čerstvě posečeném, ovšem neustále
hrbolatém hřišti v Nádynku. Druhé
skončily domácí Svinaře a třetí byl
řevnický soubor s názvem Bája pic. 
„I když se sešlo jen pět týmů, mělo
to grády,“ konstatoval jeden z pořa-
datelů Petr Procházka. On sám navíc
získal prestižní trofej pro nejlepšího
kanonýra, vstřelil šest gólů. Zkušený
gólman Miroslav Bouberle, rovněž
hráč Svinař, byl vyhlášený nejlepším
brankářem, neboť vychytal dva zápa-
sy za sebou s nulou.

Kolik piv je v sudu?
Ani po turnaji zábava neskončila.
Parta, která na hřišti zbyla, rozjela
zvláštní tipovací soutěž: Kdo uhád-
ne, kolik piv zbývá v roztočeném
sudu, získá jako bonus láhev rumu. S
přesným tipem čtrnáct piv vyhrál

talentovaný fotbalový junior Martin
Hrubý. Rum musel samozřejmě oka-
mžitě odevzdat doma. 

„Aby měla máma co dát do bábov-
ky,“ komentoval to Procházka.

Lucie PALIČKOVÁ

Možná píchnu do citlivého, ale na
kterém životním logaritmickém pra-
vítku si vypočítat pravý okamžik, kdy
to v zaměstnání zabalit, abychom ne-
vypadali trapně na obě strany, mívá-
me-li různě nastavené hodnoty?

Vzít si za vzor vzdor (starobním pří-
jmem ošetřeného) pětasedmdesátní-
ka, společníka držícího se kolektivu
zuby nehty, který ostatní ujišťuje, že
si vykračuje podle strategického plá-
nu: Ještě tři roky to tu musím dokle-
pat! Synovi kupuji zahradu, pra-
vnučce počítač?! (Dá se podotknout:
Co je to proti velikosti vesmíru!)

U bývalé svobodné a bezdětné kole-
gyně Dany se první náznaky přepó-
lování začaly objevovat kolem pade-
sátky. Jako by v duši roz-
věsila krejčovské metry,
které po vojensku nůžka-
mi zkracovala. Do myšlení se vloudil
virus zestařování, dvojího odchodu.
Sedíte-li vedle paní, která už obráti-
la vnitřní minci, a chcete její situaci
porozumět, pohltí vás mnohaleté pří-
pravy na penzi, až se vám zdá, že na
odpočinek odcházíte s ní. Předdů-
chodce se stává magnetem přitahují-
cím jiné obdobné čekatele, takže víc
energie spotřebovává na hromadné
zaobírání se onou myšlenkou.     
Pokud by nás z galakticko-mlhovino-
vého tiskového centra sledoval a
hodnotil mluvčí z odstupu patnácti
miliard světelných let, asi by se po-
zorovateli jevily směšné soukromé
vesmíry, v nichž si každý něco dokle-
páváme. Ve dvaceti jsem se bránil,
aby mě někdo zatahoval do svého
osobního světa. Teď chápu, že Dana
chtěla, aby jí blízcí obývali její kos-
mos, kde se cítila být středobodem,
potřebovala nehmotnou minigarson-
ku zútulnit, zateplit, zabydlit přáteli,
nasbírat odvahu k vypořádání se,
navíc sama v bytě, s vesmírnou maši-

nerií. Upneme-li se příliš vážně jen
na vlastní čas, okolo něhož se vše to-
čí, můžeme budit dojem omezených

lidí tvořících protipól k
fantastům s hlavou v ob-
lacích. Přestože studící

nekonečno se nedá žít, nezbývá než
oba prostory strávit  a poprat se s
vědomím, že skutečný vesmír na lid-
ské strasti zvysoka kašle. 
Kéž by se to obrátilo a planetám pře-

stala dělat velevrásky představa, že
se jednou scvrknou do podoby bílého
trpaslíka, díky tomu, že by máchla
obrovskýma rukama a vzdychla: Co
je to proti malinkosti desetiletého
kluka ležícího s leukémií  v motolské
nemocnici, Danina odchodu do dů-
chodu, taxikáře Franty, kterého stra-
ší pohled do zrcadla na stále se zvět-
šující  kouty...      

Kamil KOVÁŘ, Klimkovice
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Záchranáři závodníka
vyprošťovali hodinu
Beroun – Jedna velká nehoda
závodního vozu. Taková je bilance
závodů aut do vrchu, které se ko-
naly v polovině července v Berou-
ně. Naštěstí nebyl řidič příliš váž-
ně zraněn. 
Hasiči společně se zdravotníky vy-
prošťovali muže z havarovaného auta
skoro hodinu. „Ochranné rámy auta
mu zachránily život, skončily jen
milimetry od jeho obličeje,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček.
Zároveň ale kvůli rámům trvalo vy-
proštění tak dlouho. Závodník měl
zraněnou nohu, zlomenou lopatku a
zhmožděný hrudník, takže byl odve-
zen do nemocnice v pražských Stře-
šovicích. (lup)

FEJETON

A vy to víte - kdy se má jít do důchodu…?

V řevnické sokolovně se cvičí i o prázdninách
Řevnice – Bodystyling - posilovací cvičení pro ženy i muže, se v řevnické so-
kolovně koná i o prázdninách. Čtvrteční večerní hodiny nebyly omezeny.
„Prázdniny nejsou pro šik postavu žádná pauza. Kdepak! Navíc, proč mít
přitažlivou a sportem vypracovanou postavu jen do plavek, a nikoli celo-
ročně?“ míní cvičitelka Michaela Šmerglová, která na hodiny tvarování a
posilování postavy zve nejen »věrné« sportovkyně, ale i příležitostné rekre-
anty. „V osm večer si klidně může každý zacvičit, to už není žádné nesnesi-
telné vedro, a letos to platí dvojnásob,“ dodala lektorka s tím, že hodiny
jsou určeny všem věkovým kategoriím. (kh)

DOMÁCÍ V AKCI. Svinařští fotbalisté (v pruhovaném) vybojovali na domá-
cím turnaji v malé kopané druhou příčku. Foto NN L. PALIČKOVÁ Sport po okolí

Řevnice. Netradiční oslavu vánoc
pořádají v sobotu 1. srpna řevničtí
házenkáři. Ve 13.00 odstartujeme
sportovně-zábavné odpoledne na
zahrádce a hřištích za místním Lido-
vým domem. Zakončíme rozděle-
ním cen pro nejlepší zúčastněné sou-
těžící. Startovné 50 Kč (25 euro) +
jeden zimní doplněk.

Petr HOLÝ, Řevnice
Hatě. Turnaj v malé kopané se koná
v sobotu 1. srpna na hřišti u potoka v
Hatích. Prezentace 8.00, výkop 9.00
hodin. Hrají mužstva 5+1, startovné
činí 500 Kč. (mif)


