
Jízdné zadarmo zatím netáhne
BOMBASTICKÝ PROJEKT HEJTMANA RATHA MÁ NĚKOLIK TRHLIN

Hasofest: Po stížnosti na hluk
budila starostu policie
Hlásná Třebaň – Hasofest, který se konal 15.
srpna u jezu v Hlásné Třebani, měl nečekanou
dohru. Kvůli rušení nočního klidu tam museli
přijet policisté z Berouna. 
Neznámý člověk si stěžoval policii v Karlštejně,
že pozdní návštěvníci dělají hluk. Karlštejnští však
nemohli odjet ze služebny, a tak na místo dorazila
hlídka z Berouna. „V půl jedné v noci mě vzbudi-
la policie, tak jsem se šel k jezu podívat. Žádný
hluk už tam nebyl, jen někteří hosté házeli dělobu-
chy,“ řekl starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konva-
linka. Policie případ na místě vyřešila, hosté ode-
šli domů. Noční procházku obcí nezažil starosta
poprvé. „Nedávno jsme o půlnoci hledali po vsi
majitele zatoulaného psa, za čtrnáct dní se to opa-
kovalo,“ dodal Konvalinka. (Viz strana 7) (lup)

Poberouní – Zdarma mohou do škol od září ces-
tovat školáci od 6 do 19 let ze středních Čech. U
Berounky o to zatím není zájem. 
„Pro potvrzení k jízdnému zdarma si přišlo zatím
jen pár dětí, ale očekávám nával poslední týden v
srpnu, případně první školní týden,“ uvedla ředi-
telka řevnické školy Štěpánka Rajchlová. Do Řev-
nic přitom dojíždí zhruba třetina žáků, tedy asi
120. „Někoho vozí rodiče, ale velké množství dětí
jezdí vlakem ze Třebaně a z Karlštejna, dále auto-

busem z Mořiny. Máme děti i z Haloun, Hatí, Letů,
Svinař…“ doplnila Rajchlová.
Ani v Dobřichovicích není situace jiná. „Dosud
jsme žádné potvrzení pro jízdné zdarma nevydáva-
li,“ řekla hospodářka školy Zuzana Klimešová.
Bombastický projekt středočeského hejtmana Da-
vida Ratha má několik trhlin. Nemohou ho využít
děti dojíždějící do jiných krajů. Děti z okresů Pra-
ha-západ a Praha- východ na dané podmínky do-
platí nejvíce. Řada z nich totiž jezdí studovat právě
do Prahy. Jenže tam už vliv Středočeského kraje
nesahá, a tak si studenti musí cestu platit sami.
Stejně tak žáci, kteří jezdí po městech, kde je měst-
ská hromadná doprava. A kontrola systému je ny-
ní, kdy žáci budou od dopravce dostávat jen evi-
denční jízdenky, takřka nemožná.
Školáci, kteří chtějí jízdné zdarma využít, si pro-
střednictvím dopravců musí obstarat speciální prů-
kazky. (Dokončení na straně 7) Pavla ŠVÉDOVÁ

25. srpna 2009 - 17 (501) 7 Kč

Parní vlak supěl pod Brdy

Podruhé o letošním létě projela po podbrdské tra-
ti Lochovice - Zadní Třebaň historická souprava
tažená parní lokomotivou. Také tentokrát se těši-
la velkému zájmu lidí. Naposledy parní vlak poje-
de v sobotu 19. září. Foto Petra HUMLOVÁ

Nehoda v zatáčkách nad Řevnicemi:
Pět zraněných, tři dospělí, dvě děti
Řevnice – Velká dopravní nehoda se stala uplynulou sobotu
22. srpna v serpentinách mezi Řevnicemi a Mníškem pod
Brdy. Ve dvou havarovaných autech bylo pět zraněných
lidí, tři dospělí a dvě děti. 
„Na místě zasahovaly tři sanitní vozy. Se středně těžkým pora-
něním jsme odvezli do nemocnice v Motole jedenáctileté dítě,
ostatní osoby měly zranění lehká,“ řekl šéf řevnické záchranky
Bořek Bulíček. Příčinu nehody vyšetřuje policie. (lup) HERCI JEDOU! Symbolickou tečku za letošní di-

vadelní sezonou udělal soubor muzikálu Postřiži-
ny. Herci prošli (a projeli) průvodem Všeradicemi
a na místním zámku sehráli nadšenému publiku
několik scén ze svého úspěšného představení. 
(Viz strana 5) Foto Petra HUMLOVÁ

Hlášení o padajícím balónu předčasně ukončilo schůzi hasičů
Černošice, Řevnice - Výjezd tří hasičských vozů, sanitky a policie vyvolal telefonát, který na tís-
ňovou linku ohlásil pád balónu s košem do drátů vysokého napětí mezi Černošicemi a Radotínem.
Hovor přijatý 10. srpna v 19.21 popisoval situaci slovy: „Vítr unáší horkovzdušný balón na dráty vyso-
kého napětí. Vypadá to, že balón padá.“ V době, kdy svědek telefonoval, byl balón ve vzduchu a sku-
tečně mířil k zemi. Když přijely první hasičské vozy na místo neštěstí, tříčlenná posádka balónu a muž
z doprovodného automobilu začínali po úspěšném přistání balón uklízet. Hasiči jim alespoň pomohli s
košem z oranice a prohlédli tlakové lahve, kterými byl vzduch za letu zahříván. Stožáry vysokého napě-
tí byly od místa přistání asi 300 metrů, v balónovém koši se během letu nacházeli dva cestující a pilot.
Na místo jako první přijely vozy dobrovolného sboru z Černošic, kteří byli právě na schůzi v mokro-
peské hasičské zbrojnici a byli tak schopni bleskově zareagovat. Protože volající použil tísňovou linku v
domnění blížící se katastrofy, záchrannáři proti němu postih za planý poplach nechystají. (vš) 

Za vykolejení vlaku nejspíš
může řevnická výhybkářka
Řevnice - Za vykolejení vlaku v Řevnicích na
počátku srpna (viz NN 16/09) nese nejspíš vinu
výhybkářka. Potvrdil to mluvčí Drážní inspek-
ce Zdeněk Neusar. 
„Z dosavadního vyšetřování bylo zjištěno, že sel-
hal člověk, tedy výhybkářka. Přehodila výhybku
ještě pod jedoucím vlakem,“ uvedl Neusar s tím,
že jde o nejpravděpodobnější příčinu. Škoda pře-
sáhla milion korun. Podle mluvčí Českých drah
Kateřiny Šubové byla výhybkářka ihned po neho-
dě zbavena odborné způsobilosti a až do konce
vyšetřování postavena mimo službu. Pracovnici
Českých drah hrozí obvinění z obecného ohrože-
ní, za což může dostat trest od jednoho roku odně-
tí svobody. Ohrožení cestujících však v tomto pří-
padě nebylo velké. Nikdo nebyl zraněn. (pš)

Janis pozval královny

a další informace z našeho kraje
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Dobřichovice – Letní sezona Dobřichovické di-
vadelní společnosti (DDS) minulý pátek skonči-
la. Jejím vyvrcholením byl první ročník Diva-
delních slavností, v jehož rámci byly na nádvo-
ří zdejšího zámku uvedeny letošní hry Anděl s
ďáblem v těle a Oživlá hlína. 
Představení sklidila úspěch, ačkoliv se v okolí
hrála už poněkolikáté. Tentokrát přálo hercům i
počasí. Režisérovi Anděla Petru Říhovi přidělala
starosti jen jedna nepříjemná událost – jeho žena
Alena onemocněla, takže při derniéře nemohla
sehrát svou úlohu Madam. 
„To se jí po 35 letech na ochotnických prknech
stalo poprvé, jinak nikdy nevynechala žádné před-
stavení,“ říkal Petr Říha divákům. Role i zpěvu se
tak zhostila Lucie Kukulová, i když měla na pří-
pravu asi půl hodiny. „Byla skvělá,“ pochvaloval
si při představení viditelně nervózní režisér. 
Obsazení se měnilo i ve hře Oživlá hlína, stejně
tak vtipně vymyšlená scéna, jíž dominovala socha
Golema uprostřed. Na pódiu ležely plastové rou-
ry, které se v průběhu představení změnily na
sloupy v tanečním sále. Diváci se bavili, třeba při
scénách s křičícím pávem nebo při tanci magistra
Kellyho. Krásný letní večer si užili i herci, před-
stavení se jim náramně povedlo. Také režisérka
Lenka Loubalová vypadala spokojeně.  
Letošní Divadelní slavnosti podpořil senátor Jiří
Oberfalzer, rovněž ochotnický herec. „Na to, že
působíme teprve rok, můžeme být spokojeni. Teď
si dáme pauzu a pak se začneme chystat na další
sezónu,“ zhodnotil premiérovou sezonu DDS
principál Petr Říha. Lucie PALIČKOVÁ

Poberouní - Přinášíme jména dalších kandidá-
tů na výroční Cenu Našich novin - Cenu Ar-
nošta Tučka 2009. Kandidáty tentokrát na-
vrhla tzv. Akademie laureátů, tedy ti, kteří tuto
Cenu získali v minulých letech.
1. Miloš Chroust, Řevnice – za úžasnou hudeb-
ní aktivitu, nezištnou pomoc v Lesním divadle a
optimismus rozdávaný na každém kroku
2. Karel Král, Dobřichovice - za dlouholetou
činnost v amatérském divadle, propagaci divadla,
za jeho pomoc při realizaci scény při inscenacích
DDS i NN, letos zvlášť významnou
3. Václav Kratochvíl, Dobřichovice - za dlouho-
letou obětavou práci pro celospolečenské dění v
Dobřichovicích, za význačný podíl na povznesení
a rozvoj Dobřichovic, za podíl na vydávání dobři-
chovického Infolistu a další aktivity
4. Lucie Málková, Hlásná Třebaň - za rozběh
aktivit s dětmi a pro děti v hlásnotřebaňském  sbo-
ru dobrovolných hasičů
5. Jan Martínek, Zadní Třebaň - za dlouholetou
hudební pomoc ochotníkům, za obětavou práci s
dětmi a souborem Klíček, Proměny a Notičky
6. Jiří Oberfalzer, Praha - za dlouholetou pod-
poru kultury
7. Pavla Petrová, Leč - za dlouholetou obětavou
práci s dětmi v dětské lidové muzice Notičky

8. Lenka Snopková, Hlásná Třebaň - za práci  s
dětmi v Sokole, pomoc při akcích pořádaných
obcí
9. Ivo Tamchyna, Řevnice – za vedení divadel-
ních »mládežníků«, za usilovné hraní v řevnickém
ochotnickém souboru a pomoc rozvoji kultury ne-
jen v Řevnicích
10. Hana Tučková, Zadní Třebaň – za pomoc při
kulturních i sportovních akcích, za podporu akti-
vit v okolí, za trvalý smysl pro humor

Svá jména a podporu pro již navržené můžete
stále posílat na adresu redakce nebo do schránky
elektronické pošty (Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň, e-mail: redakce@nasenoviny.net). Ke
jménu svého favorita stručně připište, proč jej
navrhujete. Z autorů čtenářských návrhů vylosuje-
me jednoho, který získá od redakce dárkový balí-
ček a finanční odměnu 2.000 Kč od hlavního part-
nera Ceny NN, firma K+V Elektro.
Ze všech došlých jmen pak vybere redakční rada
s Akademií laureátů definitivní desítku kandidátů
a z ní vzejde na oslavách 20 let NN dne 17. 11.
2009 laureát Ceny Našich novin - Cena Arnošta
Tučka 2009. Vítěz s diplomem získá věcné ceny a
dvacet stokorun - za každý rok existence Našich
novin jednu. Josef KOZÁK

Dobřichovičtí ukončili první sezonu
JEJÍM VRCHOLEM BYL PREMIÉROVÝ ROČNÍK DIVADELNÍCH SLAVNOSTÍ NA NÁDVOŘÍ MÍSTNÍHO ZÁMKU

Na Cenu NN jsou nominovány další osobnosti
SVÉ NÁVRHY NA LETOŠNÍHO DRŽITELE PRESTIŽNÍHO OCENĚNÍ STÁLE MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY

Všem sponzorům a divákům, kteří se
během letošní divadelní sezony přišli
podívat do Lesního divadla Řevnice
na hru Sbalí Karla z Monte Carla?
její aktéři děkují. 
„Měli jsme úžasné štěstí: bylo vždyc-
ky báječné počasí, přišlo přes 600
skvěle naladěných - i platících - di-
váků, my se mezi sebou nehádali…
Taky bylo stále co jíst, tudíž herci
nepocítili diskomfort ani v podobě
hladu,“ řekla s nadsázkou NN reži-
sérka a autorka hry Michaela
Šmerglová. 
Všichni sezónní herci »z Monte

Carla« byli nadšeni hlavně sponta-
neitou publika. 
„Byli tu lidé všech možných věků,
měr i vah, a z různých míst… Někteří
se už stali na našich představeních
štamgasty. Vážně mi udělalo radost,
že se bavili inženýři, učitelky, stejně
jako študáci z gymplu nebo senioři.
To je pro autora dost jasný signál,“
řekla Šmerglová a dodala: „Diváci,
byli jste úžasní. Nepokazte si to… Jó,
a řevnické sokolce paní Drašnarové
ty černé minikoktejlky, co mi chváli-
la, teda půjčím. Na chvíli...“    

Klára HANUŠOVÁ, Černošice

Diváci, byli jste úžasní! vzkazuje režisérka Šmerglová

KANDIDÁT ŠPRT. Jeden z kandidátů letošní Ce-
ny NN Miloš Chroust jako hlavní »šprt« v pohád-
ce o čarodějnické škole.          Foto Jakub KENCL

SENÁTOR A LEPÉ DĚVY. Senátor Jiří Oberfalzer a sbor lepých dam v divadelní veselohře Anděl s
ďáblem v těle. Foto Petr VOREL

Záběr z divadelní hry Sbalí Karla z Monte Carla? Foto ARCHIV
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Karlštejn – Hrad Karlštejn pos-
lední srpnový den opět ovládnou
ženy, přesněji královny popu. Na
nádvoří vystoupí v rámci benefiční
akce pořádané Janisem SIDOV-
SKÝM například Helena Zeťová,
Aneta Langerová či Věra Špina-
rová a Eva Pilarová.
Královny se letos konají už podesáté
a opět na Karlštejně. V minulosti se
ovšem akce konala i jinde, například
ve Státní opeře v Praze či Hudebním
divadle Karlín. Udržet hvězdnou se-
stavu a nelovit ve stále stejných vo-
dách je podle Sidovského opravdu
těžké. „Také proto se letos koncert
blíží spíš hudebnímu festivalu než
nablýskané show, oslovil jsem zcela
jiný typ zpěvaček,“ uvedl Sidovský.
Základní podmínkou těch, které na
hradě vystoupí je živý zpěv. 
„Kdo zpívá raději z playbacku, nemá
na královnách místo. Daleko víc je
zpěvaček, které by na show chtěly
být, než těch, které odmítly. Napří-
klad Helena Zeťová nechtěla být v
sestavě na Královnách muzikálu v
roce 2007, ale letos nabídku přijala,“
řekl Sidovský, který vždy oslovuje ty
zpěvačky, jež měly či mají výrazné
úspěchy a jejich živé pěvecké vys-
toupení slibuje silný zážitek. Letos
tu budou Aneta Langerová, Bára Ba-
siková, Helena Zeťová, Jana Kirs-
chner, Věra Špinarová, Eva Pilarová.
Z předních českých zpěvaček tak na
pomyslný trůn neusedla jen Lucie
Bílá. Letos se přitom spekulovalo, že
by mohla vystoupit. „Lucie Bílá je
jedinou českou zpěvačkou z absolut-
ní špičky, která účast už třikrát od-
mítla. Letos kvůli kolizi termínů, v

minulosti kvůli vlastním projektům,
na které se chtěla soustředit. Je
možné, že jí budu některý z příštích
ročníků věnovat celý a uvidíme, jest-
li by takovou nabídku přijala,“ plá-
nuje Sidovský, který letos na hradě
pořádal i divadelní představení.  Před
časem dokonce uvažoval o vybudo-
vání amfiteátru pod hradem. Z něj

ale nakonec nic nebude. „Plány jsem
měl společné s Honzou Bartoníč-
kem, místním hoteliérem a jednalo
se o amfiteátr v podhradí. Nápad se
ale u části občanů stal rudým hadrem
v býčí aréně a projekt jsme nakonec
pozastavili. Představení se konají na
hradě a jsou-li teď odpůrci šťastní,
mělo to tak být,“ nezoufá si Janis,

který na Karlštejně žije už 14 let se
svým partnerem, zpěvákem Pavlem
Vítkem. Jako první na hradě také
před lety uzavřeli partnerství. Změ-
nilo se něco za tu dobu? 
„Náš vztah se nezměnil. Po 21 le-
tech, co jsme spolu, jsou věci mezi
námi pevně usazené,“ říká Sidovský.
Dění v městysi bedlivě sleduje. A to,
že se odstěhoval právě sem považuje
za nejlepší rozhodnutí ve svém živo-
tě. „Už jsme tu zdomácněli. Miluji to
venkovské povídání přes plot, na
sousedy máme štěstí. Pravidelně
hodnotíme »místní poměry« v res-
tauraci Pod Dračí skálou, kde se
scházíme se zdejším kastelánem i
dalšími Karlštejňáky,“ prozrazuje. 
A nebojí se ani regionální politiky.
„Zastupitelství mi zatím nikdo nena-
bídl, možná, že bych o něm v poz-
dějším věku uvažoval,“ dodal.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Poberouní - Dnes se při hledání
události dvacetiletí budeme věno-
vat pouze jednomu roku - 2002. V
událostech onoho srpnového léta
se totiž ztrácí všechno ostatní.
Rok začal sněhovou kalamitou, kdy
závěje zastavily vlak (NN 1/2002).
Předtím však založili Hlásnotřebaň-
ští novou tradici - zpívání na návsi
(NN 1/2002) a v únoru se do Svinař
vrátil masopust (NN 3/2002). Zatím-
co na začátku srpna se NN věnovaly
polemice o rozhledně (NN 16/2002),
hledaly místa, kde se dobře koupe
(NN 14/2002) a o povodních infor-
movaly jen jako o události z jihu a
západu Čech (NN 16/2002), o dva
dny později už bylo vše naprosto ji-
nak. Čtyři zvláštní vydání během
týdne informovala o hrůzách, které
velká voda přinesla do Dolního Po-
berouní. Další články vyšly v regu-
lérním čísle (NN 17/2002) a NN stá-

ly i u zrodu dobročinného koncertu
na pomoc postiženým obcím (NN
18/2002). 
Druhého roku třetího tisíciletí se ko-
naly i parlamentní (NN 12/2002) a
komunální volby (NN 22/2002). Na
konci roku pak vydaly NN spolu s
obcí Zadní Třebaň CD s články a
fotografiemi uplynulých let (NN
24/2002).
Napište nám i vy, co jste si rádi v NN
přečetli, ale také co vám v nich chy-
bělo a chybí. Z vašich příspěvků vy-
losujeme pět čtenářů, pro které jsou
přichystána nová trika s logem NN a
další dárky. Ze všech událostí pak
vybereme Událost dvacetiletí, která
bude vyhlášena v listopadu v rámci
oslav dvaceti let existence nezávislé-
ho poberounského občasníku. 
Články roku 2002 naleznete na na-
šich stránkách http://www.nasenovi-
ny.net. Josef KOZÁK

Sidovský pozval na hrad královny
„MILUJI SOUSEDSKÉ POVÍDÁNÍ PŘES PLOT,“ ŘÍKÁ ZNÁMÝ PRODUCENT A OBYVATEL KARLŠTEJNA

Pomozte nám najít Událost uplynulého dvacetiletí
O ČEM NEZÁVISLÝ POBEROUNSKÝ OBČASNÍK REFEROVAL V PRVNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE - 7)

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. 
Luděk FRENCL, kastelán hradu Křivoklát: „Já bych všem, vodákům, pěšákům i cyklistům doporučil Berounku.
Mám ji rád celou, ale za nejhezčí považuji úsek od Zvíkovce po Roztoky. A kdybych měl pozvat na jedno místo, pak
určitě k bránovskému přívozu, kde se odehrává děj knih Oty Pavla. Tam je to opravu moc hezké, jako z pohádky.“
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Bránovský převozník, o kterém ve svých knihách píše Ota Pavel, se jmenoval:
a) Jaroslav Dušek; b) Karel Prošek; c) Václav Pašek
Odpovědi zašlete na adresu redakce Našich novin (Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, frydl@dobnet.cz) nejpo-
zději do 3. 9. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který získá DVD o hradu Křivoklát. Výhercem minulé-
ho kola se stala Lenka Kopáčková z Prahy. Těšit se může na triko Našich novin.  (mif)

LÁVKA POD VODOU. Zatopená lávka mezi Hlásnou a Zadní Třebaní při
povodních v srpnu 2002.              Foto ARCHIV

PRODUCENT A HVĚZDY. Producent Janis Sidovský (vlevo) se zpěvačkou Monikou Absolonovou a atletem Roma-
nem Šebrlem.           Foto ARCHIV
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Proměny cvičily country i besedu
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA NA LETNÍM SOUSTŘEDĚNÍ PŘIPRAVOVALA NOVÝ PROGRAM

Horní Bradlo, Řevnice - V hojném
počtu 27 dětí a 5 vedoucích se zúča-
stnila taneční skupina Proměny z
Řevnic letního soustředění.
V Horním Bradle na ně čekal krásný
pensionek U Kozlů, který měli jen pro
sebe. V poměru 1:1 si malí tanečníci
mohli dovolit vybrat náhradní mamin-
ku nebo tatínka. Svým křtem si prošly
i tři čtyřleté tanečnice, které se skvěle
zhostily svých povinností a za pomoci

starších dětí si ani nezasteskly po do-
mově. Trénovalo se pilně a výsledek je
neuvěřitelný. Malé děti se naučily celé
nové country vystoupení, i když jsme
si trochu museli vypomoci barvičkami
a čísly. Naučily se toho ale mnohem
víc, než jedno country, ale to se nechte
překvapit. Velké Proměny udělaly ta-
ky velký kus práce. Během pěti dnů se
naučily celou moravskou besedu a bez
problému se to zvládlo ve dvou kolo-

nách. Ostatně sami se budete moci
přesvědčit už 5. září na slavnosti řev-
nických baráčníku. Zvládlo se nacvi-
čit i nové velké country s choreografií
Jendy Martínka. 
Během týdne za dětmi chodil rytíř
Brtník z Brtníku, kterému děti pomoh-
ly postavit hrad. Heslem, které celý
týden skládaly, pak vysvobodily jeho
zakletou dceru Leontýnku. Uprostřed
soustředění na všechny čekalo velké

překvapení, když za nimi přijela Dáša
Renertová a přivezla vlastnoručně vy-
robenou vlajku Proměn. V tentýž den
se s Dáši pomocí zvládla uskutečnit
olympiáda pozadu. Samozřejmě jsme
nemohli vynechat návštěvu místních
skláren s vánočními ozdobičkami.
„Počasí nám přálo, takže bazén neza-
hálel a volejbalové hřiště bylo stále v
permanenci. Příští rok se tam chystá-
me znovu!“ uvedla vedoucí skupiny
Iva Zrostlíková.       Pavla ŠVÉDOVÁ

CÍSAŘSKÝ PÁR. Také na letošní vinařské slavnosti do Dobřichovic dorazí
Karel IV. s manželkou Alžbětou. Foto NN M. FRÝDL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
Do konce srpna kino nehraje.

KINO ŘEVNICE
26. 8. 20.30 PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
28. 8. 20.30 DOBŘE PLACENÁ PRO-
CHÁZKA
29. 8. 16.00 KRAKONOŠ A MISTR
JEHLIČKA
29. 8. 20.30 PAŘBA VE VEGAS
2. 9. 20.00 POKOJ V DUŠI
4. 9. 20.00 HRANICE OVLÁDÁNÍ
5. 9. 16.00 NOC V MUZEU 2
5. 9. 20.00 HOME

KINO MÍR BEROUN
24. 8. - 25. 8. 20.00 KORALÍNA A
SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI
27. 8. - 2. 9. 17.30 (Čt 18.30, Pá 16.30,
Út+St 15.30 a 17.30) DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ
29. 8. 16.30 PIRÁTI NA VLNÁCH
30. 8. - 31. 8. 20.00 PŘÍPAD NEVĚRNÉ
KLÁRY
1. 9. 20.00 NEDODRŽENÝ SLIB
2. 9. - 3. 9. 20.00 (Čt 18.30) HOME
4. 9. - 6. 9. 15.30 (Pá 17.30) KLETBA
MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
4. 9. - 6. 9. 18.30 (Pá 20.00) VEŘEJNÍ
NEPŘÁTELÉ
7. 9. - 10. 9. 18.30 OPERACE DUNAJ

LETNÍ KINO BEROUN
24. 8. - 25. 8. 20.45 VŠUDE DOBŘE,
PROČ BÝT DOMA
26. 8. 20.45 35 PANÁKŮ RUMU
27. 8. 20.45 ZAŽÍT WOODSTOCK
28. 8. 19.00 koncert Třehusk
28. 8. 20.00 divadlo Noc na Karlštejně
29. 8. 19.00 moderátor Petr Král vzpo-
míná na začátky kina
29. 8. 20.30 DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURŮ
30. 8. 10.30 Michal Nesvadba pro děti
30. 8. 12.00 odpoledne s pohádkami
30. 8. 20.30 PIRÁTI NA VLNÁCH

CLUB KINO ČERNOŠICE
25. 8. 20.00 T.M.A.
1. 9. 20.00 DOBŘE PLACENÁ PRO-
CHÁZKA
6. 9. 16.00 NOC V MUZEU 2
8. 9. 20.00 DŮM K POVĚŠENÍ

KINO RADOTÍN
Do 3. 9. kino nehraje.
4. 9. 17.00 a 19.30 NOC V MUZEU 2
5. 9. 17.00 a 19.30 GRAN TORINO
6. 9. 15.00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
6. 9. 17.00 a 19.30 PAŘÍŽ 36

Vinařské slavnosti -  tradiční setkání
nad sklenkou vína se koná 29. srpna
v areálu dobřichovického zámku.
Program začíná v 11 hodin - na ná-
dvoří bude k ochutnávání rozličných
vín hrát Starobřeclavská cimbálová
kapela. Od 14.00 na Křížovnickém
náměstí zahraje dixielandová kapela
Steamboat  Stompers. U kostela se od
14.30 představí kouzelnicko-klaunské
Duo Radek a Simona, těšit se můžete
na divadlo Studna či na šermířské
souboje skupiny Alotrium.
Během odpoledne několikrát vystoupí
kapela Třehusk, která dorazí i se sta-

rým náklaďáčkem, který znáte z mu-
zikálu Postřižiny. Staropražské pís-
ničky budou znít od 15.45 u kostela,
od 17.00 na Křížovnickém náměstí a
od 18.30 na nádvoří. Zde bude Tře-
husk vyhrávat až do příchodu císař-
ská družiny v čele s Karlem IV., který
je očekáván v 19.00. Vladař v podání
Vladimíra Čecha udělí titul vinař ro-
ku 2009. Zároveň budou vyhlášeny
výsledky soutěže návštěvníků slav-
ností, losování a předání hlavní ceny.
Od 19.30 pak bude hrát brněnská
romská kapela Gulo čar. 
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Tipy NN
* Výstava k nedožitým stým naroze-
ninám sochaře Jindřicha Severy je od
27. 8. do 27. 9. k vidění v Galerii
Modrého domečku Řevnice. V kavár-
ně domečku jsou do konce září vysta-
veny cestovatelské fotografie z jižní
Austrálie Kateřiny a Petra Hosnedlo-
vých. Šárka HAŠKOVÁ
* Poslední prázdninová taneční pár-
ty se koná 28. 8. od 20.00 v Clubu
Kino Černošice. Směs současných i
nestárnoucích hitů hrají DJ Rasty a
DJ Syndrom. Vstup 50 Kč.          (mif)
* Festivalu Řev Řevnice se můžete
zúčastnit 29. 8. od 13.30 v Lesním di-
vadle Řevnice. Zahrají kapely Skyli-
ne, Divokej Bill, Wohnout, Sunshine,
Plexis aj. Lenka KOLÁŘOVÁ 
* Druhý ročník festivalu Lokál fest
se uskuteční 29. 8. od 14.00 do 02.00
v černošickém Clubu Kino. Na setká-
ní kapel z Černošic a okolí zahrají v
nonstop hudebním maratónu kapely
Acoustic Noise Band, Vepřové Ko-
mety, Deliqent, Rappublica + DJ. Pa-
tron, Bobr chutná 2x, Černá mamba,
Back to Grape, Not Found Talent a
False Hope. Vstupné 99 Kč. (mif)
* Koncert kapely Lokomotiva planet
a jejího hosta Petra Henycha and G-
Bod můžete navštívit 4. 9. od 20.30 v
Clubu Kino Černošice. (mif)
* VI. ročník šermířského festivalu
Černošická Alotria se koná 5. 9. v
areálu zámku Dobřichovice. Součástí
akce je i výstava se šermířskou téma-
tikou. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Devátý ročník divadelně hudební-
ho festivalu Štrůdl pořádá 5. 9. v
Mníšku pod Brdy místní spolek Ro-
rejs. Vstupné 150 Kč. Filip HÁJEK
* Výstava Zkamenělé poklady je v
berounském Muzeu Českého krasu
přístupná do 13. 9. David PALIVEC 
* Výstava fotografií Petra Musila je
do konce září k vidění v prostorách
zámku Dobřichovice. (vlc)

Chcete vidět papeže?
Pořád máte šanci
Na mše se Svatým otcem, který kon-
cem září navštíví Českou republiku,
se již přihlásilo téměř 100.000 lidí.
Zájem o papežskou návštěvu je po-
dle očekávání veliký. Na mši ve Sta-
ré Boleslavi, jež se uskuteční 28. 9.,
se zatím přihlásilo přes 30 000 pout-
níků, na mši, kterou bude papež řídit
v Brně 27. 9. dopoledne, se počet za-
registrovaných blíží 70 tisícům. 
Ti, kdo se dosud nepřihlásili, se na
obě bohoslužby dostanou bez pro-
blémů. Místenku si mohou vyzved-
nout zdarma na jednotlivých biskup-
stvích nebo v síti prodejen Karmeli-
tánského nakladatelství. Na mši se
ale může každý vydat i bez místenky,
dostane ji přímo na místě.

Aleš PIŠTORA, tiskový mluvčí  
České biskupské konference

Před čtyřiceti lety byl v Berouně za-
hájen provoz letního kina. Toto výro-
čí si připomeneme poslední víkend v
srpnu. V pátek 28. 8. se od 20.00 mů-
žete těšit na úspěšný muzikál Noc na
Karlštejně v nastudování souboru
složeného z ochotníků i profesionálů,
kteří jsou doma v dolním Poberouní.
V hlavních rolích se představí Vla-
dimír Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek,
Pavla Švédová, Monika Vaňková,
Roman Tichý, Karel Král, Petr Říha,
Petr Bendl aj. Od 19.00 zahraje sta-
ropražská kapela Třehusk.
Sobotní večer bude věnován vzpo-

mínkám na začátky letního kina a
moderátor Petr Král pozve na pódi-
um i zajímavé hosty, to vše za dopro-
vodu hudby z konce šedesátých let.  V
plánu je i vyhodnocení literární sou-
těže o nejhezčí zážitek v berounském
letním kině. Večer pak zakončí promí-
tání filmu Doba ledová III. 
Neděle bude patřit rodinám s dětmi.
Od 10.30 vystoupí se svým novým
programem Michal Nesvadba a od
12.00 naváže zábavné odpoledne s
pohádkovými postavami nazvané
Hrátky - filmové pohádky v režii be-
rounského Domu dětí a mládeže, kam

budou mít všichni vstup zdarma.
Každý, kdo by se rád podělil o vzpo-
mínky na letní kino, může doručit
svůj příspěvek do pokladny letního
kina nebo do schránky Radničního
listu v podatelně Městského úřadu
Beroun. Nejzajímavější práce budou
vyhodnoceny, odměněny a uveřejně-
ny v Radničním listu. 
Vstupenky na muzikál Noc na Karlš-
tejně jsou v předprodeji v beroun-
ském informačním centru na Husově
náměstí, ve videopůjčovně v ulici Na
Klášteře 10 a v pokladně letního ki-
na.         Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

V »lese« se představí Dejvické divadlo z Prahy
Řevnice -  Lesní slavnosti divadla se od 24. do 28. srpna konají v Lesní
divadle v Řevnicích. Každý den od 20.00 hodin budete moci zhlédnout
některé z představení Dejvického divadla. Cena je jednotná - 250 Kč.
Které hry můžete vidět? V pondělí 24. 8. Teremin, 25. 8. Dračí doupě, 26.
8. Bratři Karamazovi a 27. 8. 39 stupňů. Program festivalu uzavře v pátek
28. 8. představení Baletu Praha – Pražského komorního baletu Pavla Šmoka
Sluha dvou pánů. (mif)

Berounští prožijí Noc na Karlštejně
BEROUNSKÉ LETNÍ KINO NA KONCI SRPNA OSLAVÍ ČTYŘICET LET EXISTENCE

Vinaře přijde pozdravit císař
VINAŘSKÉ SLAVNOSTI NABÍZEJÍ BOHATÝ PROGRAM



Všeradice otevřely svoje muzeum
Dne 15. 8. bylo slavnostně otevřeno
Všeradické muzeum pravěku. Budo-
va bývalé školy postavená v roce
1829 poskytovala základní vzdělává-
ní do roku 1981. Poté sloužila pouze
jako obecní úřad. Díky komplexní re-
konstrukci, kterou tento objekt pro-
šel, se nám podařilo navrátit mu pů-
vodní účel, ke kterému byl našimi
předky vybudován. Pravda, dnes již
zde nejsou školní škamny, ale zato
nádherné expozice, které nám připo-
menou historii našich předků. 
Slavnostnímu aktu předcházela dlou-
há doba příprav, práce a neméně sta-
rostí. Je nutné poděkovat všem, kteří

se na celé akci podíleli. Vyzdvihnout
bych chtěl hlavně:
- Společnost Fortel za bezvadné sta-
vební práce při rekonstrukci budovy
- PhDr. Danu Stolzovou a PhDr. Da-
nielu Stolzovou za myšlenku, ducha
a odborné zpracování expozic muzea
- p. Ludvíka Řeřichu za krásné pro-
vedení a uspořádání výstavních ploch
i panelů
- Mgr. Veverkovou za expozici naší
rodačky M. D. Rettigové 
Vybudování muzea v naší obci svěd-
čí o tom, že si dokážeme vážit histo-
rie a hodnot, které nám předchozí ge-
nerace zanechaly. Je to zároveň pro-
pagace a presentace naší malebné ob-
ce a jejího okolí. Věřím, že se bude
muzeum dále rozvíjet, bude obměňo-

vat expozice a pokud se nám podaří
získat dotace na jeho další rozvoj, bu-
de patřit k nejlepším v Čechách.
Co si přát do budoucna? Mnoho spo-
kojených návštěvníků a hodnotný
kulturní zážitek všem, kteří naše mu-
zeum navštíví.
V současnosti vás zvu na expozice:
- M.D. Retiigová
- Mistři kamene
- Doba knížat, bojovníků, prospekto-
rů a zemědělců
Otevírací doba: úterý, čtvrtek, pátek
8,00 až 12,00 – 12,30 až 15,00, stře-
da 8,00 až 13,00 – 15,00 až 17,00,
sobota, neděle 10,00 až 16,00
Vstupné děti 10,-Kč, dospělí 30,- Kč
Více informací: www.pramuzeum.cz

Bohumil STIBAL

17/2009

Co se nestihne udělat 
do pouti, špatně se dohání!

Srpen na nás zatím pohlíží svoji
vlídnou tváří, pokud to tak setr-
vá, snad prožijeme ještě pěkný
závěr prázdnin. Uplynulých čtr-
náct dnů bylo ve znamení kultu-
ry. Otevřeli jsme nové muzeum,
konala se tradiční pouť, oboha-
cená o sobotní kulturní pro-
gram. Prázdniny se chýlí ke

konci a s nimi i pěkné počasí. Věřím, že se vydaří
alespoň babí léto. Chci všem připomenout, aby
dokončili rozdělané práce, neboť jak říká pranos-
tika: „Co se nestihne do Všeradické pouti, špatně
se již dohání!“ 
Zastupitelstvo nemělo obecní prázdniny a neustá-
le pracuje na zajišťování dotačních prostředků pro
další rozvoj obce. Nyní připravujeme žádost o do-
taci na výstavbu vodovodu a kanalizace, naší pri-
ority číslo jedna. Dále připravujeme podklady pro
získání dotace na rozšíření našeho muzea a zkou-
máme možnosti, jak získat dotaci na úpravu škol-
ky. Tyto práce nejsou nikde vidět, ale o to více za-
bírají času. Potom však mám větší radost, když se
dílo podaří, jako v případě muzea a my můžeme
předložit hmatatelné výsledky naší práce.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic
DVA PEPINOVÉ A MARYŠKA. Pepin Karel Král u svého por-
trétu na náklaďáčku z Postřižin. Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Od parního vlaku herci
šli průvodem na zámek
Všeradice – Letos podruhé projel
uplynulou sobotu Podbrdskem
parní vlak. Nechyběli v něm stylo-
vě oblečení protagonisté muzikálu
Postřižiny, již mířili do Všeradic. 
Ve vlaku bylo veselo, kapela Tře-
husk hrál cestou i na zastávkách, v
Litni si pár nadšenců i zatancovalo.
Na všeradickém nádraží čekalo
mnoho lidí, dobová hasičská stříkač-
ka i starý náklaďáček ze 30. let, který
řídil místní obyvatel Jan Tarant. „Já
jsem úplně vyřízenej, bylo to nároč-
ný, pořád jsem zastavoval. Konečně
si můžu dát pivo,“ říkal Tarant po
příjezdu na zámek, kam postupně
dorazili i ostatní účastníci průvodu. 
Na zámku pak zahrál Třehusk a herci
z Postřižin předvedli úryvky ze hry.
Aplaus sklidili všichni, diváky jako
vždycky pobavil Karel Král alias Pe-
pin se svým vyprávěním. S Maryš-
kou Pavlou Švédovou pak oba skoči-
li z komína do hasičské plachty. Ak-
téři muzikálu Postřižiny pak ještě při
muzice a dobrém jídle poseděli a po-
vídali, čímž zakončili letošní diva-
delní sezonu.    Lucie PALIČKOVÁ

Všeradiští fotbalisté 
začali sezonu výhrou
Všeradice - První mistrovské utká-
ní nové sezony sehrálo A-mužstvo
všeradických fotbalistů na domá-
cím hřišti s Cembritem Beroun.
Radovalo se z vítězství.
Všeradice A - Cembrit Beroun 1:0
Po bojovném a vyrovnaném utkání si
ke konci zápasu při nepřehledné situ-
aci v pokutovém území po rychle za-
hraném rohovém kopu hosté vstřelili
vlastní gól. 
A-mužstvo hraje 29. 8. na Tmani a 5.
9. doma přivítá Karlštejn. 
B-mužstvo zahájí sezonu 6.9. na do-
mácím hřišti se Zadní Třebaní B, do-
rost začíná doma 5. 9. s Chyňavou.
Stejného soupeře přivítají 6. 9. i žáci.
V posledním přípravném utkání změ-
řili naši muži síly s divizním doros-
tem Dobříše. Po prohrané první půli
na začátku 2. poločasu vyrovnal S.
Šebek ml., ale v závěru utkání jsme
nestačili a ještě dvakrát inkasovali. 

Kateřina KÁCHOVÁ   

Zraněný řidič jevil
příznaky opilosti
Skuhrov, Řevnice - Zranění hlavy
u řidiče a pochroumaný automobil
jsou následky nehody, jež se stala
13. 8. v noci, pár metrů od okraje
Skuhrova směrem na Drahlovice.
Telefonát sděloval potřebu odborné-
ho vyproštění řidiče, takže ze Řevnic
vyjely dva vozy profesionálních ha-
sičů s technickým vybavením. Další
informace od nehody sdělovala, že je
muž mimo vozidlo - vylezl oknem.
Záchranáři tedy odvolali druhý zása-
hový vůz zpět na základnu. Zraněné-
ho řidiče ve věku mezi 30 a 40 roky,
který měl příznaky opilosti, hasiči
pomohli naložit do sanitky.           (vš)

VELKÝ ZÁJEM O MUZEUM. Slavnostního otevření nového všeradického
muzea se zúčastnilo několik desítek návštěvníků.        Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Minulé číslo Našich novin bylo pě-
tisté ve dvacetileté historii nezávis-
lého poberounského občasníku.
Několik čtenářů nám při této pří-
ležitosti poslalo své gratulace.
Udělaly nám velkou radost - tím
spíš, že jsme podobné reakce neče-
kali. Za všechny moc děkujeme a
dvě z přání otiskujeme.            (NN)

Vážená redakce, 
poslední Naše noviny mi přichystaly
překvapení. Při listování v nich vy-
padl Kupon 500 a na titulní straně
jsem se dočetl, že jsem jedním z dva-
ceti čtenářů, kteří tento speciální ku-
pon dostali při příležitosti  pětistého
jubilea vyjití Našich novin. Nevím,
čím jsem si to zasloužil a velice dě-
kuji za tuto pozornost. 
Při této příležitosti bych chtěl sdělit,
že jsem dlouhodobým čtenářem NN
(ani nevím jak dlouho) a že se vždy
na nové číslo těším. Dostávám nejen
informace o Dolním Poberouní, ale
dozvídám se také, jaké se plánují
kulturní akce, čím Dolní Poberouní
žije. Když to vše shrnu, musím při-
znat velkou pracovitost a vytížení re-

dakčního kolektivu, který nejen sbírá
informace, ale ještě se aktivně podílí
na celé řadě společenských akcí jako
je vystupování známého a oblíbené-
ho Třehusku či na realizaci řady ús-
pěšných divadelních představení. Za
to přijměte mé uznání a poděkování. 
Mé poděkování patří též členu re-
dakce, panu Vilému Šedivému, který
s pravidelnou přesností mi Naše no-
viny donáší až do poštovní schránky
mého bytu. 
Závěrem mi dovolte popřát Vám
všem ve Vaší činnosti hodně zdaru a
zdraví při nástupu do další jubilejní
»pětistovky«. 
Srdečně ještě jednou zdraví váš čte-
nář  Jiří PEŘINA z Letů

***
Dobrý den, 
právě jsem si koupil nové číslo Na-
šich novin a k nastávající pětistovce 
čísel Vám přeji spoustu alespoň stej-
ně nadšených čtenářů a přispěvatelů
jako doposud. Ať se daří! A jako ma-
lý dáreček Vám v příloze posílám
500 ks »smajlíků«.

Tomáš HROMÁDKA, 
zpravodaj Ruch, Řevnice

V letních měsících klesá počet dárců krve. Situace
však není optimální ani přes rok. Na vině je stár-
nutí dárcovské populace, malý počet prvodárců z
řad studentů či nedostatečná propagace bezpřís-
pěvkového dárcovství
„Důvod potřeby krve je jednoduchý. Ani moderní

medicína ji stále neumí uměle vyrobit a není ani
možné ji něčím nahradit,“ říká dr. Irena Klánová,
která v Nemocnici Hořovice vede oddělení hema-
tologie a transfuze, kde se krev odebírá. „Krev je
nutná při plánovaných i urgentních operacích,
celý život jsou na ni odkázáni lidé se závažným

krevním onemocněním. Z krve se také vyrábí mno-
ho léků, které potřebují lidé s poruchou srážlivos-
ti a má celou řadu dalších využití,“ dodává. 
Dárcovství krve má mnoho výhod, mezi které pat-
ří zejména bezplatné vyšetření včetně krevních
testů. Díky tomu je možné rozeznat řadu i závaž-
ných nemocí ještě dříve, než se projeví. Dárce má
také nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v
den, kdy daruje krev. Každý bezplatný odběr je
posuzován jako dar v hodnotě 2000 Kč a lze ho
odečíst od základu daně. Podporu můžete čekat i
od zdravotní pojišťovny. V závislosti na počtu
odběrů vás také ocení Český červený kříž a máte
nárok na drobné občerstvení, stravenku, případně
příspěvek na dopravu.

Pomoci může každý zdravý člověk
„Nikdy nikdo neví, kdy bude sám krev potřebo-
vat,“ vzkazuje Antonín Štochl z Cheznovic, jenž je
se 108 odběry zasloužilým dárcem a vlastní Zlatý
kříž – nejvyšší ocenění. Darovat krev může každá
zdravá osoba ve věku 18–65 let. Musíte se proká-
zat platným občanským průkazem a průkazem
zdravotní pojišťovny. V den odběru se nedoporu-
čuje intenzivnější cvičení, nevhodná je tučná stra-
va, alkoholické nápoje a mléko 24 hodin před od-
běrem. Více informací o darování krve v Nemoc-
nici Hořovice najdete na internetových stránkách
na adrese www.nemocnice-horovice.cz, zeptat se
můžete i e-mailem na adrese darci@nemhoro.cz
anebo na telefonním čísle 311 542 225 v době od
6 do 14 hodin v každý pracovní den.

Tomáš ŠEBEK, nemocnice Hořovice

Několik cen ještě stále
čeká na své výherce
Součástí pětistého, zčásti barevné-
ho čísla Našich novin č. 16/09 byl
také speciální kupon vložený do
dvaceti náhodně vybraných výtis-
ků. Pro majitele kuponů jsme při-
pravili ceny - nová trika Našich
novin, cédéčka, víno atd. Přibližně
polovina cen ještě na své výherce
čeká - připraveny jsou na adrese
redakce (Třebaňská 96, Zadní Tře-
baň) a vyzvednout si je můžete po
domluvě na tel.: 257 720 847. (NN) »SMAJLÍCI ZE ŘEVNIC«. Pět set úsměvů, které Našim novinám poslal re-

daktor řevnického zpravodaje Ruch Tomáš Hromádka. 

Děkujeme za gratulace k »pětistovce«
NĚKOLIK ČTENÁŘŮ NÁM POSLALO BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEJNÍMU ČÍSLU NAŠICH NOVIN

Sběr nebezpečného
odpadu už se chystá
Sběr nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu se uskuteční v sobotu
26. 9. od 8.00 do 11.00 před obec-
ním úřadem v Zadní Třebani. Nebere
se železo a pneu s disky! Podrobnější
informace budou vyvěšeny  na infor-
mačních deskách. 
Dále mi dovolte, abych vás pozval
na veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se bude konat  ve čtvrtek
3. září od 18.00 ve Společenském
domě. Lubomír SCHNEIDER,

starosta Zadní Třebaně

Nikdy nevíte, kdy budete krev potřebovat vy!
NEMOCNICE SE POTÝKAJÍ S KLESAJÍCÍM POČTEM DÁRCŮ KRVE A PROSÍ O POMOC
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Přispějte do kasiček! prosí kasteláni
HRAD KARLŠTEJN VYBÍRÁ NA INFORMAČNÍ SYSTÉM, MNÍŠECKÝ ZÁMEK NA OPRAVU ALTÁNŮ

Poberouní – Nový informační sy-
stém pro návštěvníky má v plánu
vybudovat hrad Karlštejn. Hoř-
ovický zámek chce zrenovovat ko-
čár pánů z Hanau z poloviny 19.
století a kastelánka Mníšku opra-
vit altán. Protože ale Národní pa-
mátkový ústav nemá peněz na-
zbyt, vyhlásil veřejnou sbírku, v
níž lidé mohou přispívat na kon-
krétní akci na dané památce.
Sbírka se zaměřuje na akce, jež ne-
jsou prioritou v rozpočtu NPÚ, ale
tvoří součást obnovy památky a
umožňují její účelnější využití. Čas-
to se jedná o restaurování mobiliáře,
obnovu zámeckých parků nebo zlep-
šení služeb pro návštěvníky.  
Podle náměstka Národního památ-
kové ústavu pro střední Čechy je na
obnovu památek ve správě ústavu
třeba několik miliard. „Z peněz od
státu je možné zajistit provoz. Na zá-
sadní rekonstrukce, jako je narušená
statika či oprava střechy, lze získat
dotace. Jenže zbývá milion drobnos-
tí, na něž neexistují zdroje. Jsou to
detaily, ale zážitek z návštěvy ovliv-

ňují,“ uvedl Petr Svoboda. Lidé mo-
hou přispět památce přímo do pok-
ladniček, nebo vložením příspěvku
na účet: 43-4063660207/0100, jed-
notlivé památky jsou rozlišené varia-
bilním symbolem. Na Karlštejně pe-
níze mají sloužit k vybudování nové-
ho informačního systému, který
umožní lepší orientaci návštěvníků a
koordinaci prohlídek. 
Peníze do skleněné kasičky střádají i
v hořovickém zámku. „Odhaduji, že

zatím je tam pár set korun,“ uvedl
vedoucí oddělení návštěvnického
provozu zámku Hořovice Zdeněk Ši-
nágl. Vybrat se snaží na opravu zá-
meckého kočáru z poloviny 19. sto-
letí, který stojí ve vestibulu zámku.  
Čtyři sta tisíc by potřeboval na výro-
bu nových varhan hrad Křivoklát. I
když už návštěvníci do kasičky při-
spívají, kastelán Luděk Frencl se
obává, že celou sumu se vybrat ne-
podaří. „Kdyby to bylo alespoň sto

tisíc, bylo by to skvělé,“ řekl Frencl.
V Mníšku pod Brdy zatím na zámku
vybrali přes 2000 Kč. Sbírka má  po-
sloužit na vybudování parkového
mobiliáře a opravu altánů. „Je to pří-
ležitost, jak dát lidem šanci podpořit
třeba sebemenší korunkou nějakou
památku,“ řekla kastelánka Jana Di-
grinová.  Pavla ŠVÉDOVÁ

V sobotu 15. srpna se uskutečnil u třebaňského jezu již 3. ročník Hasofestu
- letního festivalu hasičů. Zábavnou formou si děti vyzkoušely, co toto povo-
lání obnáší. Největší obdiv sklidila hasičská auta, která si mohly dětičky
prolézt skrz naskrz. Zajímavá byla i ukázka záchrany tonoucího z Berounky
či hašení velkého požáru auta. Počasí nám přálo, zábava i nálada byly vyni-
kaující - pro děti a večer pro dospěláky. Díky našim hasičům i všem, kteří
se na bezva akci podíleli.         Text a foto Jitka  ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Dle paragrafu…
FEKÁLIE OD SOUSEDŮ. Vy-
pouštění fekálií představuje od roku
2007 velký boj mezi dvěma liteňský-
mi sousedy. Poškozený, jemuž údajně
soused stále vypouští tento nevlídný
odpad na jeho zahradu, ohlásil 18. 8.
vše policii. Ta případ vyšetřuje. (šm)
PŘIŠEL PO ŽEBŘÍKU. Zatímco
byla zadnotřebaňská chatařka 8. 8. tři
hodiny s potomkem u vody, kdosi
vzal na její zahradě žebřík, vlezl ok-
nem dovnitř a ukradl 5000 Kč, mobil,
nabíječku, videohry… Vznikla škoda
za 21 000 Kč.     (šm)
POZOR NA KONTROLY! Kont-
roly, jež dělají hlídky karlštejnských
policistů, ukazují, že přibývá řidičů s
alkoholem v krvi. „Nejde o opilé lidi
zavolantem, ale o ty, co si dají před
jízdou jedno dvě piva či dvě deci ví-
na. Často jde o hodnotu alkoholu do
0,24 promile, což je v některých ze-
mích v normě. U nás je ale nulová
tolerance,“ řekl velitel karlštejnských
policistů Petr Procházka. (šm)
SRÁŽKA U SBĚRNY. Lehkým zra-
něním skončila nehoda VW Trans-
porter a BMW u bývalé sběrny mezi
Řevnicemi a Zadní Třebaní 5. 8. Do-
dávka vyjížděla z parkoviště u pře-
jezdu a nedala přednost osobnímu
vozu, který jel od Řevnic. Jeho řidič
se snažil střetu zabránit tím, že strhl
řízení vlevo, ale náraz neodvrátil. Au-
to skončilo v příkopu a navíc se řidič
BMW zranil. Na místě zasahovala
záchranka a řevničtí hasiči.            (vš)

Z našeho kraje...
* Folklorní soubor Klíček z Řevnic
pořádá nábor dětí od 5 do 10 let. Po-
kud máte rádi tanec, básničky a lido-
vé tradice a chcete si vyzkoušet něco
nového, můžete zavolat do 7. 9. na
tel. číslo 604 702 569. Setkání zájem-
ců se usluteční 10. září.                 (lup)
* Nové zdravotní středisko bylo 19.
srpna slavnostně otevřeno v Mníšku
pod Brdy. Zájemci si mohli prohléd-
nout budovu střediska i sanitky. (mn)
* U jezu v Řevnicích se předminulou
středu zranil při rybaření malý chla-
pec. Při nahazování mu jeho bratr za-
sekl háček těsně vedle oka. „Poslední
dobou jezdíme k takovým případům
často, lidé vyhledávají i naše stano-
viště. Vyndáváme háčky ze zad, hýž-
dí, prstů i obličeje,“ uvedl šéf řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček.      (lup)
* Karambol řešili řevničtí hasiči ve
Svinařích 5. 8. V křižovatce nad res-
taurací odbočoval nákladní liaz. Ři-
dič však začal u můstku příliš brzy
zatáčet, takže zadní náprava zapadla
do potoka. Auto se naklonilo a hrozi-
lo jeho překocení, protože bylo nalo-
ženo 5 tunami stavebního dříví. Vůz
vyprostili profesionální hasiči z Řev-
nic, kteří jeřábem vyložili dříví a vy-
táhli i prázdný valníkový liaz.       (vš)
* Holčička, jež přišla na svět v noci
na minulé úterý, bude mít zapsáno
zajímavé místo narození: u letiště v
Bubovicích. Maminka z Mořiny vy-
razila s partnerem do hořovické ne-
mocnice, ale porod začal tak rychle,
že už nedojeli. Zavolali tedy zách-
ranku. „Zdravá holčička se narodila
v jejich autě, nestihli jsme ženu pře-
nést ani do sanitky,“ řekl šéf řevnic-
ké záchranky Bořek Bulíček.      (lup)

Nejprve je nutné vyplnit formulář Potvrzení o stu-
diu - ŽJ zdarma. Tiskopis formuláře lze vyzved-
nout u vybraných dopravců nebo stáhnout na in-
ternetu. Formulář žák osobně přinese na studijní
oddělení. Pracovník školy zkontroluje úplnost
údajů, ověří je a stvrdí razítkem i podpisem. S for-
mulářem a fotografií pak žák dojde na distribuční
místo dopravce, kde mu bude vydán průkaz. Za
něj zaplatí 150 korun.  
Někteří rodiče, byť by na to měly jejich děti nárok,
nechtějí jízdného zdarma využít proto, že s tako-
vým řešením nesouhlasí. Jízdné zdarma kritizova-

li i starostové některých podbrdských obcí. Sta-
rosta Všeradic Bohumil Stibal dokonce hejtmano-
vi napsal stížnost. „Vadí mi nesystémovost, něco
podobného nechystá nikdo v celé republice. Po-
kud chceme něco dotovat, pak integrovanou do-
pravu jako celek. A to tak, že uhradíme část do-
pravní obslužnosti za obce, které již dnes pociťují
propad daňových příjmů. Vadí mi diskriminace
části žáků a studentů, kteří mají školu mimo Stře-
dočeský kraj, i neprůhledný způsob evidence vy-
daných jízdenek. Nejsou totiž vázány k žádným
identifikovatelným číslům průkazek. Také ve Vše-

radicích by mělo několik dětí kvůli takto postave-
ným podmínkám smůlu,“ řekl Stibal.
Náměstek hejtmana pro dopravu Robin Povšík
uvedl, že v letošním rozpočtu je na jízdné vyčle-
něno 50 milionů. Zatím. Bude totiž záviset na
tom, kolik studentů bude chtít služby využít. A ani
pak nemusí být suma konečná. Žáci totiž mohou
průkazku využít pro jízdné zdarma denně několi-
krát, a to i o víkendech. Navíc někteří tvrdí, že
systém mohou zneužít dopravci a evidenční jíz-
denky vydávat, aniž by jejich autobusem nebo
vlakem vůbec studenti jeli.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Žákovské a studentské jízdné zadarmo zatím netáhne
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Sochařské symposium zrodilo Černou madonu
Dobřichovice – Čtvrté sochařské symposium, které se vždy jednou za
dva roky koná v Dobřichovicích u Berounky, skončilo. I letos jsou jeho
výsledkem čtyři sochy. Tentokrát se umělci zaměřili na figurální díla.
V neděli 16. 8. autoři představili svá díla na slavnostním ukončení letošního
ročníku symposia Cesta mramoru. A co u Berounky během měsíce vzniklo?
„Václav Gatarik vytvořil Černou madonu. Jura Plieštik sochu pojmenoval
Elementární postava. Se čtyřmi metry je to letos největší dílo,“ uvedl inici-
átor symposia, sochař Petr Váňa. Jediná žena mezi umělci, Barbora Hapa-
lová, vytvořila hned postavy muže a ženy. Autorem posledního díla je Miro
Žáček. Sochy jsou nyní k vidění v okolí zámku, příští rok by měly být osa-
zeny do vznikajícího sochořadí, které spojuje Dobřichovice a Karlík.„Zatím
ho tvoří sedmnáct soch,“ dodal Váňa. (pš) Túje uhasil výpravčí

Karlštejn, Řevnice - Čtyři hořící túje
patřící k obytným domům proti karl-
štejnskému nádraží vzplály 10. 8.
Oheň mohl přeskočit i na několik de-
sítek dalších stromů, které kolem do-
mů tvoří živý plot. Před příjezdem
záchranářů túje částečně uhasil vý-
pravčí pomocí ručních hasicích pří-
strojů. Profesionálové z Řevnic s cis-
ternou potom oheň dohasili. Příčinu
požáru hasiči nezjišťovali, protože
nikomu nevznikla žádná škoda.    (vš)

Jízdní řád: Starostové z Brd chtějí změny
Liteň – Nový jízdní řád Čekých drah sice začne platit až v prosinci, už
teď ale finišuje jeho příprava. O změny žádali zejména starostové obcí
ležících na lokální dráze Zadní Třebaň – Lochovice.
„Uskutečnilo se několik jednání, před měsícem jsme naše připomínky posí-
lali na kraj,“ řekl starosta Litně Karel Kliment. Podle něj byl problém v tom,
že vlaky na sebe v Zadní Třebani příliš nenavazovaly a lidé z Brd cestující
do Prahy zde museli zbytečně čekat. Navíc nebyl odjezd v 7 hodin z Litně
vhodný ani pro děti, které dojíždějí do školy. Proto obce chtěly odjezd posu-
nout. Nový jízdní řád bude platit od 13. prosince. (pš)

Hasiči u Berounky bavili prcky i dospěláky
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Slevy krásných 
nových kol 

Nábytek 
Nabízíme:

kuchyňské linky
sektorové 
i na míru,

obývací sestavy,
dětské pokoje,

ložnice…

Naše novinyvás zvou na

Noc na Karlštejně

Výpravný muzikál podle Jaroslava Vrchlického s písničkami
Karla Svobody, Jiřího Štaidla a Jana Martínka.

Hrají a zpívají: Pavel Vítek, Jan Rosák, Vladimír Čech, 
Jan-Matěj Rak, Pavla Švédová, Monika Vaňková, Roman
Tichý, Karel Král, Petr Říha, Alena Říhová, Jan Kuna, Petr

Bendl, Jiří Cicvárek, senátor Jiří Oberfalzer, 
starostové poberounských obcí, šermířská skupina Okořská

garda, metači ohně, koza Líza...

Letní kino Beroun
pátek 28. srpna od 20.00 hod.

Vstupenky je možné zakoupit v Letním kině Beroun či 
v Infocentrum Beroun (mic@muberoun.cz, tel.: 311 654 321).

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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Premiérové derby nepoznalo vítěze
PRVNÍ ZÁPAS NOVÉ MISTROVSKÉ SEZONY MEZI LETY A DOBŘICHOVICEMI SLEDOVALO ŠEST SET DIVÁKŮ

SK ŘEVNICE
Divize A
Doubravka  - Řevnice A 2:5
Branky: Bošanský 4, Škorvánek
Při pohledu na výsledek by se zdálo,
že šlo o jasnou záležitost v režii di-
vizního nováčka, ale skutečnost byla
jiná. Kdyby byl po první půli stav
4:2 pro domácí, nikdo by se nedivil.
Řevnickým ale vyšlo vše, na co sáh-
li, a hostitelé v jasných šancích sel-
hali. Přesto byl stav otevřený, Řevni-
ce vedly jen 2:1. Druhou půli Doub-
ravka ovšem dělala hrubé chyby v
obraně a ambiciozní soupeř je tres-
tal. Hvězdou utkání byl Bošanský,
který se trefil čtyřikrát. Mezi střelce

se zapsala i jedna z letních posil
Škorvánek, který přišel z Libiše.
Řevnice A  - Benešov 5:0
Branky: Škorvánek, Falout, Kar-
da, Bošanský 2
Celý zápas měli domácí výraznou
převahu. V prvním poločase se díky
důrazu prosadil Škorvánek a těsně
před odchodem do šaten se po krás-
né akci trefil Falout. Krátce po změ-
ně stran přišly během minuty dva
další údery a nebylo co řešit. V na-
staveném čase pak s chutí hrající do-
mácí skore »zakulatili«. Jako divizní
nováček si Řevnice nevedou špatně -
ze tří zápasů mají šest bodů. (mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Černošice B 3:0
Branky: Hruška, Koštialik, Krejsa

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Dobřichovice 1:1
Branky: Turek - Krajčí 
Prestižní derby přineslo nadprůměr-
ný fotbal před rekordní návštěvou
600 diváků. Hosté jako velký favorit
se snažili plnit svoji roli, ale hned ve
4. minutě se domácí po brejku dosta-
li do pokutového území a po faulu na

Jůnu byla nařízena penalta. Tuto ob-
rovskou šanci vychytal Radovi hos-
tující gólman Socha. V 7. minutě po-
stupoval sám hostující Kalivoda na
domácí branku, ale Štěpán v domácí
brance byl proti. Podobně se vyvíje-
la situace v 17. minutě, ale opět Ště-
pán prokázal, že je v lepší formě než
hostující Kalivoda. Ve 23. minutě
utekl domácí Jablonský, ale hostující
Socha jeho šanci zmařil. Svižný fot-
bal pokračoval až do poločasu, kdy v
45. minutě po centru Jablonského
otevřel skóre hlavou domácí Turek. 
Druhý počas začal problematickou
penaltou ve prospěch hostí, kterou
viděli jen rozhodčí a dobřichovický
boss Mrázek. Hosté vyrovnali Kraj-
čím. Domácí se oklepali z křivdy a
začali hosty přehrávat. V 78. minutě
postupoval Jablonský na hostující
branku, jeho zblokovanou střelu vy-
kopl z brankové čáry obránce. V 84.
a v 88. minutě nastřelili domácí dva-
krát břevno.                 Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Cerhovice A  - OZT A 7:2
Branky: Jambor M., Cieciura

Jak Ostrovan loňskou sezonu skon-
čil, tak novou začal. Nezbývá než
doufat, že tento debakl byl první a
zároveň poslední. (mák)
OZT A  - Hostomice A 1:5
Branka: Martin Jambor
Generálka na podzimní boje v okre-
sním přeboru Ostrovanu nevyšla, se
soupeřem hrajícím I. B třídu utrpěl
debakl, i když si během utkání vy-
tvořil několik slibných příležitostí a
dokonce neproměnil penaltu.  (mák)

Fotografovali jste letos v létě u Berounky, u moře či jinde na prázdninách? Pošlete nám ten snímek či snímky, které
považujete za veselé či vtipné a my vás zařadíme do soutěže o nejvtipnější snímek z letošního léta. Autor každé z
otištěných fotek se může těšit na stylový dárek, tři vítězná díla, jež vybere porota, oceníme lahví vína, výpravnou
knihou či tričkem NN. Fotografie se stručným popisem, co je na nich zachyceno a kde byly pořízeny, můžete posí-
lat do konce září na adresu Našich novin - Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, případně na mailovou adresu
frydl@dobnet.cz.
Autorkou dnešních snímků je Petra HUMLOVÁ ze Zadní Třebaně. Opatřila je tímto popiskem: Staropražská kape-
la Třehusk hrála v polovině srpna v Plasech u Plzně. Protože bylo velké horko, bylo nutné si mezi vystoupeními od-
počinout… A zatímco muzikanti odpočívají, jejich nová posila Mildík Frýdl si »vystřihl« sólo… (mif)

Naše noviny - dvacátý ročník nezávislého
poberounského občasníku. Vychází kaž-

dých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing.
A. Tuček - čestný předseda in memoriam,
M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@centrum.cz, 606150928),
L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá
(721968046), V. Šedivý (vilem.sedivy@c-
mail.cz, tel. + fax 257720848), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz , 728003093),

rediguje M. Frýdl (frydl@dobnet.cz,
257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská

96). Jazyková lektorka E. Malá, tisk
Offsetpress Praha 4 - Modřany. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem
kultury ČR (MK ČR E 10532). 

Uzávěrka čísla 23. 8. 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, dro-
gerie; 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

Motoveteráni si dali
sraz ve Svinařích
Svinaře - Setkání motoveteránů se
uskuteční 5. září od 9.00 u hospody
ve Svinařích. 
Sraz je určen majitelům malých mo-
tocyklů do 50 ccm vyrobených do
roku 1980. Od 10.30 je na programu
motoshow mistra Evropy v trialu Mi-
roslava Lisého.                               (mif)

Kdy a kde hrají příště
SK Řevnice - Divize A

30. 8. 17:00 Strakonice 1908 - Řevnice 
5. 9. 10:15 Řevnice - Malše Roudné      

FK LETY - Krajská I. B třída
30. 8. 17:00 FK Králův Dvůr B - Lety

6. 9. 17:00 Lety - Olympie Zdice

OZT A - Okresní přebor Beroun
29. 8. 17:00 OZT A  - D. Újezd 

5. 9. 17:00 Stašov -  OZT A

Řevnice B - Okresní IV. třída 
30. 8. 17:00 Řevnice B -  Čisovice B 

5. 9. 17:00 Dobřichovice B  - Řevnice B 

OZT B - Okresní IV. třída
6. 9. 17:00 Všeradice B - OZT B 

Pošlete nám své veselé fotky z prázdnin

DERBY. Hráč Dobřichovic právě z pokutového kopu vyrovnává v derby s celkem Letů na konečných 1:1. Druhý snímek dokumentuje, že utkání celků sou-
sedních obcí přitáhlo do hlediště diváky všech věkových kategorií. Dohromady se jich sešlo šest stovek. Foto NN M. FRÝDL


