
Volby u Berounky: Triumf pravice!
ODS I TOP 09 V POBEROUNÍ, ALE I NA PODBRDSKU NA HLAVU PORAZILY ČSSD
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Hasiči jeli vysvobodit
parašutistu. Zbytečně
Mokropsy, Řevnice - Na Hladkou
skálu u Všenor spadl parašutista,
hned přijeďte! Takové hlášení dos-
tali 28. května řevničtí hasiči.
Hladká skála je stěna proti mokro-
peské pláži, k níž mají záchranáři
nejlepší přístup po lesní cestě od Jí-
loviště. Po ohlášení události se na
místo vydala sanitka, policie i profe-
sionální hasiči  ze Řevnic. Když byl
sedmičlenný lezecký tým na polo-
viční cestě, přišla informace, že na
skále visí jen nějaká vlajka a parašu-
tista chybí. Hasiči se tedy vzdali dal-
ší jízdy a vrátili se na základnu. (vš)

Poberouní - V obcích kolem dolního toku Berounky ve
volbách do Poslanecké sněmovny jasně vyhrála pravi-
ce. Nejčastějším vítězem byla ODS.
Ve třech případech ji ale předběhla nově vzniklá TOP 09,
v Černošicích dokonce takřka o dvanáct procent! Za ODS
tam přitom kandidoval starosta města Aleš Rádl. Získal
druhý nejnižší počet preferenčních hlasů z kandidátů,
přesto post poslance obhájil. S preferenčními hlasy na

tom byla lépe místostarostka Černošic Helena Langšád-
lová, která kandidovala právě za TOP 09. Získala jich tři-
krát víc než Rádl. 
»Topka« předběhla ODS i ve Velkém Chlumci a v Osově.
Okres Praha-západ si ve Středočeském kraji připsal pr-
venství co do nejvyšší volební účasti - dosáhla 71, 69 pro-
cent. V některých obcích ale byla ještě vyšší. V našem
regionu byli nejpečlivější voliči na Korně, k urnám jich
tam přišlo 84, 21 procent. Ovšem Korno se také postara-
lo o nejedno z překvapení. Zatímco při všech dosavad-
ních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky od roku 1996 tu vždy vyhrávala ODS, letos po-
prvé ji tu o necelá dvě procenta předběhla ČSSD. Je to je-
diné vítězství ČSSD v našem regionu.  Jako v jediné obci
by tu uspěla i KDU-ČSL - získala 7,81 procenta. Volební
účast vyšší než osmdesát procent měl už jen Karlík.
Naopak nejméně lidí vhodilo lístek do uren v Litni, jen
58,86 procent voličů. I tam ale oproti volbám v minulos-
ti překvapivě zvítězila ODS s náskokem 2, 6 procent na
ČSSD. (Dokončení na straně 3) Pavla ŠVÉDOVÁ

8. června 2010 - 11 (521) Cena výtisku 7 Kč

Čivava Růženka natáčela
s Američany reklamu na pivo

Filmové ateliéry v Praze-Barrandově měla možnost dů-
věrně poznat čivava Růženka ze Zadní Třebaně. »Hvěz-
da« zadnotřebaňské chovatelské stanice z Třebaňského
údolí tu v americké produkci  natáčela reklamu na pivo.
(Viz strana 7) Foto Eva POUSTECKÁ

Kůň při průvodu zranil chlapce
Řevnice – Nepříjemná příhoda provázela letošní královský
průvod z Prahy na Karlštejn. Kůň cestou z Řevnic na Rovina
porazil třináctiletého chlapce. 
„Museli jsme ho odvézt do nemocnice v Motole, má zlomený ky-
čelní kloub,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Svědci
vypověděli, že koně vjeli mezi diváky velmi rychle, navíc si podle
nich jezdkyně na koni musela všimnout, že chlapce srazila.
Chlapci nikdo neposkytl pomoc. Případ vyšetřuje policie. (lup)

JEDE KRÁL! Císařské klenoty už
počtvrté převážel uplynulý víkend z
Prahy na Karlštejn Karel IV. Po cestě
jej zdravily tisíce diváků, jednotlivé
obce připravily uvítací program.
(Viz strana 7) Foto NN L. PALIČKOVÁ

Nejpohádkovější zámek? Telč. Karlštejn skončil až desátý
Poberouní - Nejpohádkovější památkou v Česku je zámek v Telči, kde se natáčely například
pohádky Pyšná princezna, Jak se budí princezny, Kouzelný měšec a Z pekla štěstí. Z »našich«
hradů a zámků na Berounsku si nejlépe vedl Karlštejn. 
I tak skončil s výrazným odstupem za Telčí, Lednicí, Sychrovem, Bouzovem či Hlubokou až na de-
sátém místě. Zatímco první Telč získala v anketě Národního památkového ústavu 4259 bodů, přes
tisícovku nedostala žádná další stavba. Nejlepší středočeský zástupce Karlštejn utržil jen 318 bodů,
středočeské Žleby skončily se 178 body čtrnácté a Konopiště se 127 body šestnácté. Křivoklát byl
osmnáctý, dvaatřicátá příčka patří Točníku. Mníšek pod Brdy ani Hořovice se do první padesátky
neprobojovaly. Novinkou letošního ročníku byla dětská výtvarná soutěž. Děti posílaly obrázky oblí-
bených hradů a zámků; památkářům jich přišlo přes 500. Karlštejnu jich patřila padesátka. (pš)

U jezu se topila dívka i vodák
Hlásná Třebaň – Štěstí v neštěstí měla tříletá dí-
venka, která se minulý čtvrtek topila u jezu me-
zi Hlásnou Třebaní a Karlštejnem. V té době to-
tiž okolo projížděl německý dětský lékař.
Ten holčičku vytáhl z vody a zahájil resuscitaci. V
ní pak pokračoval lékař řevnické záchranky, který
dítě napojil na umělou plicní ventilaci. „Vrtulní-
kem byla dívka přepravena do nemocnice v Moto-
le,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. Podle mluv-
čí motolské nemocnice Evy Jurinové na tom hol-
čička byla den po neštěstí velmi špatně. „Její stav
je kritický,“ uvedla. Další nešťastná událost se u
téhož jezu stala minulou sobotu. Pod vodou tu
zůstal vodák, který se pokoušel jez  sjet. Jeho dcera
na raftu mu vyrazila na pomoc, s kamarády se jí ot-
ce podařilo vytáhnout na břeh ještě před příjezdem
hasičů a řevnických záchranářů. Vrtulník muže
přepravil do nemocnice v pražském Motole. Dcera
byla ošetřena s akutní stresovou reakcí.             (lup)

Chorvati v podhradíV Karlštejně skončil festival folkloru
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Hlásná Třebaň - Každá obec i měs-
to má náves či náměstí. Ne vždy
jsou ozdobou, někdy naopak. Ne-
chali jsme se inspirovat Všeradice-
mi, jejichž starosta prohlásil, že
zdejší náves je nejhorší v okolí, a
rozhodli jsme se představit návsi a
náměstí v našem kraji. Zároveň
vyhlašujeme soutěž o nejkrásněj-
ší/nejošklivější náves či náměstí.
Náměty můžete posílat i vy, nejori-
ginálnější nominace oceníme. 
Hlásná Třebaň je starobylá obec.
První zmínka o ní pochází z roku
1000, různé nálezy osídlení, hrobů a
nádob ale dosvědčují, že místo bylo
osídleno už v době kamenné. Dnes
je to typická malebná vesnice, jejímž
centrem je náves s kapličkou a stat-
ky, postavenými s bránami ve slohu
selského baroka, převážně pěkně
opravenými.  
Kolem návsi stojí nejstarší domy v
obci, silnice tu vede od začátku 20.

století. Co je ale zajímavé a možná
méně známé – dříve tudy podél silni-
ce tekl potok, který se vléval do
Berounky. „Někdy mezi léty 1910 a
1920 byla vykopána strouha u ob-
chodu a potok se svedl tudy, aby ne-
tekl přes náves,“ řekl místní starosta
Vnislav Konvalinka. 
Dominantou návsi je barokní kaplič-
ka čtvercového půdorysu z roku
1867, uvnitř je obraz sv. Václava. U
ní stojí dvě vzrostlé lípy, staré skoro
100 let. „Kaplička je památkově
chráněná. Vloni jsme ji nechali opra-
vit a je v ní umístěn nový zvon,“ řekl
Konvalinka. Zvonění bylo slavnost-
ně zahájeno na Bílou sobotu 11. 4.
2009, nyní se zvoní každý den v 18 a
v sobotu i v neděli ve 12 hodin.
Na návsi se konají téměř všechny
významné kulturní a společenské ak-
ce - máje, Slavnosti trubačů nebo
vánoční zpívání u kapličky. 

Lucie PALIČKOVÁ

Karlštejn - Jedenáctý ročník pobe-
rounského foklorního festivalu
Staročeské máje vyvrcholil posled-
ní květnovou sobotu v Karlštejně.
Od samého rána svítilo slunce  a vše
nasvědčovalo tomu, že po týdnu
přeháněk  nastal první slunný den. 
„Lepší počasí jsme si vybrat nemoh-
li, máme ho objednané!“ žertoval
starosta Karlštejna  Miroslav Ureš. 
Program zahájila plzeňská dechovka
12  Plzeň.  Pod taktovkou Řevničana
Jindřicha Koláře zahráli pěkně od
podlahy a přiměli diváky, aby si s ni-
mi zazpívali. Po hodince dechovky
nastoupilo na podium i pod něj čtyři-
cet tanečníků a zpěváků souboru Je-
dinstvo z chorvatského Splitu. Chor-
vati hráli a zpívali opravdu skvostně.
Na návštěvníky, které nadchly i tři
různé typy jejich krojů, dýchnul »vá-
nek Balkánu«. Jedinstvo bezesporu
představovalo jeden z vrcholů letoš-
ního festivalu. 
Pak se průvodem od místní pošty vy-
dala krojovaná družina v čele s de-
chovkou.  Na náměstí už ji očekával
starosta Ureš a také senátor Jiří
Oberfalzer, který nad festivalem tra-
dičně převzal  záštitu. Oba  pozdra-
vili přítomné a starosta udělil právo
k pořádaní májů. Zábava mohla po-
kračovat. Pásmo tanečků předvedly
děti z Hlásné Třebaně se svými  rodi-

či, pak se ukázal soubor Klíček z ne-
dalekých Řevnic. Obrovský potlesk
za svůj výkon sklidil Spolek Hanáků
v bohatě zdobených krojích. Další
ozdobou festivalu byl slovenský sou-
bor Šarvanci.  Tanečníci  nechali vy-
hrávat hudbu pod podiem a sami na
něm předváděli nadherné, tempera-
mentní taneční kreace. Po řevnické

dětské muzice Notičky karlštejnské
děti zatančily českou besedu pod
zdobenou májí, kterou na závěr za
doprovodu dudácké muziky  Doko-
lečka porazili místní hasiči. 
„Bylo to moc hezké, určitě dorazíme
i za rok,“ loučila se paní z Krupné,
která dorazila  s vnučkou a manže-
lem na kolech. Další pochvala za-

zněla z úst paní, která přijela s rodi-
nou z Prahy. „Hodně se nám tu líbí,
jezdíme sem na máje rok co rok.“
Program v Karlštejně byl důstojnou
tečkou za XI. ročníkem poberoun-
ského festivalu Staročeské máje. V
průběhu května se na něm v šesti ob-
cích poberounského i podbrdského
kraje představilo přes třicet folklor-
ních souborů a kapel mnoha jiných
žánrů - od dechovky přes country až
po dixieland.      Petra FRÝDLOVÁ

Vrchol festivalu? Skvělí Chorvati!
V KARLŠTEJNĚ ŠESTÝM DNEM VYVRCHOLIL POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE

Jak neskončit pod vlnou
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI SE UČÍ NEBÁT VODY

Máje slavili i ve Třebani
Zadní Třebaň – Tradiční průběh
měly máje, které se konaly posled-
ní květnovou sobotu na zadnotře-
baňské návsi.
Program tu začal ráno pobožností u
kapličky, během dopoledne pak vys-
toupily folklorní soubory a klaun
Ála. Krátce po poledni prošel obcí
průvod, jemuž na návsi předal sta-
rosta právo k pořádání májů. Lidé se
sešli pod májkou opět večer, kdy za-
tančily nejdříve děti z mateřské ško-
ly a následně předvedli českou bese-
du školáci s mladou chasou. Pak se
tančilo se skupinou Úžas v místním
Společenském domě. (lup) 

Kdy budou otevřené
školky o prázdninách
MŠ Černošice, Karlická: otevřeno
1. až 16. 7.
MŠ Černošice, Topolská: zavřeno
(přihlášeno minimum dětí)
MŠ Dobřichovice: otevřeno 12. až
30. 7.
MŠ Karlštejn: otevřeno 1. až 9. 7. a
23. až 31. 8.
MŠ Lety: zavřeno (nedováží se
obědy)
MŠ Mořina: otevřeno 1. až 9. 7. a
25. až 31. 8.
MŠ Řevnice: otevřeno 1. až 9. 7. a
23. až 31. 8.
MŠ Všenory: otevřeno 1. až 23. 7.
MŠ Zadní Třebaň: otevřeno 1. a 2. 7. 
MŠ Srbsko: otevřeno 1. až 9. 7. a
23. až 31. 8.   (lup)

HLÁSNÁ TŘEBAŇ. Dominantou návsi je kaplička. Foto NN L. PALIČKOVÁ

CHORVATI POD HRADEM. Chorvatský soubor Jedinstvo předvedl skvělé tance i kroje.     Foto Petra FRÝDLOVÁ

Kursy plavání navštěvují v závěru
školního roku děti ze zadnotřebaňské
málotřídky. S dětmi jsem si před pla-
váním sestavila (myslím, že i vtipně)
pravidla: Jak neskončit pod vlnou.
Školáci si sami uvědomili, jak se ma-
jí správně učit, aby se nebáli vody,
když přijde blíže k nim, nebo na-
opak oni k ní. Když byly aktuální po-
vodně, děti se vyjadřovaly, co by mě-
ly dělat pro to, aby o vodě a o spolu-
žití s ní věděly co nejvíce. Bylo to
pěkné a pozitivně prožité téma. Děti
si stanovily pravidla pro prožití vý-
cviku plavání v bazénu, a také si
říkaly o tom, co se má. „Měli by-
chom se snažit slyšet a sledovat ins-

trukce plaveckých učitelů, abychom
vše dělali tak, jak máme, a na správ-
ném místě,“ napsala skupina Stanis-
lava Cincibucha. „Všude pouze cho-
díme, a to v protiskluzových bo-
tách,“ řekla skupina Matěje Kirova.
Druhá část tématu se bude odehrá-
vat v dalším týdnu. Děti se mají za-
myslet nad tím, čím se jako lidé žijí-
cí u vody mohou chránit před zvyšu-
jící se hladinou řeky. Naštěstí pouze
v rovině teorie. Poprosíme i paní
Ševčíkovou, aby nám odpověděla na
pár otázek, které souvisí s činností
dobrovolných hasičů při záchran-
ných pracích. Monika MAZÚROVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Která náves či náměstí v našem kraji je nejhezčí?
NN VYHLÁSILY NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY - 5)
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Volby se konaly i v Základní škole
Osov. Volby do školního parlamentu.
Chodby zdobily obrázky, kterými se
děti prezentovaly ve volební kampa-
ni. Nejprve se uskutečnila třídní kola
voleb, kde byli zvoleni zástupci tříd,
kteří postoupili do školního kola. 
V pondělí se pak otevřela opravdová
volební místnost ve škole. Každý do-
stal svůj vlastní volební lístek, kde se
vybírali zástupci tříd. Své hlasy děti
kroužkovaly za volebním paravanem
a vhazovaly do opravdové volební

urny. Na správné hlasování dohlíže-
la volební komise v čele s předsedky-
ní, paní ředitelkou. Tímto děkujeme
pracovníkům osovského obecního
úřadu za půjčení potřebných věcí. 
Po ukočení hlasování volební komise
spočítala lístky a zde jsou výsledky.
Hlasovalo 72 dětských voličů, z toho
bylo 68 platných volebních lístků. Do
školního parlamentu kandidovali:
1. třída: Lucie Ječná, Marek Vlach 
2. třída: Aneta Špalková, Magda
Routová, Tereza Slánská 

3. třída: Nikol Hrubá, Pavlína Kof-
roňová, Martin Kácha 
4. třída: Pavlína Čabounová, David
Malý, Jirka Mezek 
5. třída: Martin Šebek, Daniel Fra-
jer, Dan Matějka 
Do Parlamentu ZŠ Osov se dostali: 
1. TŘÍDA: LUCIE JEČNÁ 
2. TŘÍDA: ANETA ŠPALKOVÁ 
3. TŘÍDA: NIKOL HRUBÁ 
4. TŘÍDA: PAVLÍNA ČABOUNOVÁ 
5. TŘÍDA: MARTIN ŠEBEK 
Soňa Kocmanová, ZŠ Osov

Do parlamentu volili i osovští školáci

Volby u Berounky: Triumf pravice! 
DONČENÍ ZE STRANY 1

Pomineme-li vísku Vinařice, kde
ODS dosáhla rekordních 45,28 %
hlasů, má ODS u Berounky nejvěr-
nější voliče v Hlásné Třebani, kde zí-
skala 37,94 %. Při minulých posla-
neckých volbách tu ale ODS dosáhla
dokonce takřka 60 %. Nejnižší pro-
cento vhozených hlasů měla ODS ve
Velkém Chlumci – jen 14,94 %. Tam
skončila až pátá.
TOP 09 má nejvíce příznivců v Čer-
nošicích, hlas jí dalo 36,46 % voličů,
a v Dobřichovicích (29,66 %). Na-
opak nejméně, jen 13,58 procent ve
Všeradicích.
Z obcí, kde vycházejí NN, ČSSD zí-
skala nejvíce hlasů ve zmiňovaném
Korně - 26,56 %. Druhý nejvyšší po-
čet hlasů ji nadělili obyvatelé Vižiny,
tam skončili socdemáci s 22,66 %
druzí za ODS. Přes dvacet procent se
oranžová strana dostala už jen ve

Všeradicích, Zadní Třebani a  Hosto-
micích. Naopak nejméně získala
ČSSD v Černošicích – jen 9,65 % a
Hlásné Třebani (10,04 %). Tam ji
přeskočilo i nové uskupení někdejší-
ho novináře Radka Johna Věci veřej-
né. Jak těm se u Berounky dařilo?
Nejvíc ve Velkém Chlumci, kde je
volilo 18,04 % obyvatel a v Černoši-
cích, kde dostaly 11,72 %. Přes pěti-
procentní hranici se dostaly ve všech
obcích, kde NN vycházejí.
Někde uspěla i Strana Práv Občanů
Zemanovci: přes 5 % měla v Karlš-
tejně, Srbsku a Vižině. Suverenita
Jany Bobošíkové získala přes pět
procent v Osově, Srbsku a Svinařích.
Strana zelených bodovala v Černoši-
cích, Dobřichovicích a Osově. Post-
totalitní KSČM měla největší počet
příznivců v Chlumci – 18,55 pro-
cent.         Pavla ŠVÉDOVÁ

PRVNĚ U URNY. Poprvé volit přišel také osmnáctiletý Filip Růžička z Řev-
nic. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň. V kroji si z májové
oslavy, jež se konala v Zadní Třeba-
ni, k volbám odskočila Ivana Ševčí-
ková. (mif)        Foto Josef ŠEVČÍK

Komu jsme dali hlasy
Výsledky voleb (v procentech) do
Poslanecké sněmovny ve všech ob-
cích, kde vycházejí Naše noviny.
Doplněny jsou výsledky ve Stře-
dočeském kraji a v okresech Pra-
ha-západ i Beroun. Zaznamenány
jsou údaje těch stran, jež dostaly
alespoň 5 % hlasů. (mif)
Středočeský kraj – volilo 64,26 %
ODS 23, 87
ČSSD 20,52
TOP 17,59
KSČM 11
VV 10,72
Praha-západ – volilo 69,96 %
ODS 28,30
TOP 23,79
ČSSD 13,93
VV 11,92
Berounsko – volilo 65,45 %
ODS 23,15
ČSSD 21,10
TOP 17,47
KSČM 12,44 
VV 10,09

Černošice - volilo 78,50 %
TOP 36,46 
ODS 24,74 
VV11,72 
ČSSD 9,65  
SZ 5,48
Dobřichovice - volilo 74,73 %
ODS 30,36 
TOP 29,66 
ČSSD 11,21 
VV 7,87 
SZ 6,41
Lety - volilo 77,20 %
ODS 31,79 
TOP 29,61 
ČSSD 10,73 
VV 10,19
Řevnice - volilo 74,72 %
ODS 28,33 
TOP 27,58 
ČSSD 13,70 
VV 10,37 
KSČM 5
Zadní Třebaň - volilo 75,35 %
ODS 25,76 
TOP 23,18 
ČSSD 22,48 
VV 11,24 
KSČM 5,38
Hlásná Třebaň - volilo 76,18 %
ODS 37,94 
TOP 23,88 
VV 11,60 
ČSSD 10,04 
KSČM 5,13
Karlštejn - volilo 69,27 %
ODS 29,16 
TOP 18,20 
ČSSD 16,88 
VV 11,40 
KSČM 8,77 
Zemanovci 5,04
Srbsko - volilo 68,29 %
ODS 35,00 
TOP 16,42 
ČSSD 11,78 
VV 9,64 
KSČM 8,92 
Zemanovci 6,78
Suverenita 5,00
Korno - volilo 84,21 %
ČSSD 26,56 
ODS 25,00  
TOP 14,06  
VV a KSČM a KDU-ČSL 7,81
Liteň - volilo 58,86 %
ODS 22,12 
ČSSD 19,52 
TOP 19,08 
VV 11,49 
KSČM 9,54
Svinaře 79,08
ODS 31,06 
TOP 21,35 
ČSSD 11,65 

Kuriuzity u urny: Kroj,
cyklisti i bonbóny…
Karlštejn. Kromě občanů Karlštej-
na volili na obecním úřadě i lidé s
voličským průkazem. Mezi nimi by-
la skupina asi 20 cyklistů, která tu
byla na výletě. Během něj se cyklisté
hromadně zastavili na úřadě a vhodi-
li lístky do volební urny.             (lup)
Hlásná Třebaň. Volební komise v
Hlásné Třebani udělala radost dětem
a všem, kteří měli během voleb svá-
tek či narozeniny. Ve volební míst-
nosti jim rozdávala bonbóny.     (lup)

VV 9,06 
KSČM 7,44 
Suverenita 5,82
Osov - volilo 65,54 %
TOP 23,31 
ODS 22,79 
ČSSD 18,65 
KSČM 10,36 
VV 8,29
SZ a Suverenita 5,18
Všeradice - volilo 71,68 %
ODS 24,27 
ČSSD 20,16 
KSČM 15,22 
TOP 13,58 
VV 11,93
Vižina - volilo 76,14 %
ODS 24,66 
ČSSD 22,66 
TOP 14,00 
KSČM A VV 8,66 
Zemanovci 7,33
Chlumec - volilo 65,32 %
TOP 21,13 
KSČM a ČSSD 18,55 
VV 18,04 
ODS 14,94
Hostomice - volilo 62,33 %
ODS 23,77 
ČSSD 22,40 
TOP 14,51 
KSČM 14,26 
VV 9,76
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Suchý byl s Dobřichovickými spokojen
OCHOTNÍCI OD BEROUNKY HRÁLI V DIVADLE SEMAFOR KOMEDII JÁ JSEM OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE
V neděli 23. května hostovala již po-
druhé v tomto roce v divadle Sema-
for Dobřichovická divadelní společ-
nost. Není to samozřejmě poprvé,
kdy se na prknech Semaforu objevu-
je amatérské divadlo, pozoruhodný
je však výběr hry, kterou zde Dobři-
chovičtí sehráli, protože si troufli na
crazy komedii Jiřího Suchého Já
jsem otec Bemle a já matka Žemle. 
Tato hra, která je už druhou sezónu
na repertoáru Semaforu, je náročná
po všech stránkách – velký počet po-
stav, několik prolínajících se záple-
tek, obtížné pěvecké party... Je obdi-
vuhodné, jak se s tím tento soubor,
režijně vedený představitelem hlavní
role Petrem Říhou, dokázal vyrov-
nat. Nejvíce zaujala Lucie Kukulová
v roli Barcelony Čihákové, stejně ja-
ko Petr Bendl představující ministra
pošt a všechny mladé dámy v rolích
veselých děvčat. Dobře si ale vedli i
představitelé dalších rolí, i těch
drobnějších, jimž vévodí poštmistr
Kofroň v podání jediného profesio-
nálního divadelníka, člena divadla
Semafor Jana Petráně. Ten samozřej-
mě sehrál významnou roli i při zpro-
středkování kontaktu mezi Semafo-
rem a dobřichovickými divadelníky.

Je pravda, že by bylo vhodné ještě
zapracovat na lepším vypointování
některých komických situací, z
nichž nejhůře dopadla scénka s fran-
covkou ve vinárně. Na druhou stranu
je samozřejmé, že si těchto drobných

rozdílů všimne především divák,
který zná původní semaforskou ins-
cenaci. Je tu ale ještě jedno rozdílné
místo, které zaznamená i ten, kdo
hru vidí úplně poprvé. Je to finálová
píseň, do níž je připsáno i poděková-

ní Jiřímu Suchému za možnost za-
hrát si jeho hru. V nedělním předsta-
vení byla slova přidaného textu ob-
zvlášť na místě, protože principál Se-
maforu celé představení z balkonu
sledoval a byl spokojen stejně jako
zaplněné hlediště. Ivan KOTT, 

kritik a redaktor, který píše o
hrách v Semaforu, Praha

Pánové pronikli do tajů
plastické chirurgie...
Řevnice - Divadelní hra Štvanci krá-
sy a mládí...,“ jíž uvede v srpnu v
Lesním divadle část zdejšího herec-
kého ansámblu, je v plném zkouše-
cím proudu. Řada pánů už pronikla
nejen do textu, ale i do tajů plastické
chirurgie. „Tak já si mám dát odsát 
břicho? To je konec,“ pronesl při
zkoušce tělnatý doktor Vojtěch Ve-
verka. „Ač se to zdálo chvíli nemož-
né, pánské osazentstvo už ví přesně, 
co je botox, liposukce, ozonizace... I
když pokroky jsou vykoupeny sluš-
ným občerstvením,“ zmínila s nad-
sázkou autorka hry a režisérka Mi-
chaela Šmerglová. Nicméně se pá-
nové baví. Hlavně ti, co hrají opera-
téry!        Klára HANUŠOVÁ, Praha

Víte, kdy dámy poprvé světu ukázaly kolena?
Zajímá vás historie odívání? V tom případě si nenechte ujít přednášku Jany
Klapetkové a Jarmily Kupkové, která se uskuteční 12. června od 17.00 hodin
v Zimní jídelně zámku Mníšku pod Brdy .
Dámy vás provedou stručným vývojem odívání od středověku až po 20. sto-
letí, ale hlavně nevynechají to, co vás skutečně zaujme. Dozvíte se, kolik
kousků měly ve svém šatníku známé královny a císařovny, jaká úskalí s sebou
přinášela krinolína, co to jsou tzv. šunkové rukávy nebo kdy dámy poprvé
ukázaly světu svá kolena. To vše doprovodí dobová vyobrazení a fotografie.
V neposlední řadě se pak také dočkáte výkladu o tom, jak vznikají zmenše-
niny historických kostýmů, které můžete vidět v galerii mníšeckého zámku.
Jarmila Kupková tu vystavuje více než 60 historických kostýmů na panen-
kách Barbie. Jana DIGRINOVÁ, Mníšek pod Brdy

Úvod lesní slavnosti patří Divadlu na Jezerce
Lesní slavnosti divadla začínají 14. června v Lesním divadle Řevnice před-
stavením Divadla Na Jezerce Kumšt. To je bravurní komedií o třech neroz-
lučných kamarádech: Markovi (Jan Tříska), Ivanovi (Jan Hrušínský) a
Borisovi (Jan Kačer), kteří se přes zdánlivě obyčejnou debatu o umění dos-
tanou až k životně důležitému sporu, který odhalí jejich nejniternější hod-
noty. Kumšt pojednává o problémech, které zajímají každého člověka. Přes
svou hloubku však má velmi přístupnou a milou podobu plnou lehkého hu-
moru. Režie komedie, která je v Divadle Na Jezerce jednou z nejnavštěvo-
vanějších, se ujal Jan Hřebejk.  
Dále během léta uvidíte představení  Dejvického divadla Muž bez minulos-
ti a komedii Sluha dvou pánů v nastudování Divadelní společností Františka
Kreuzmannna v hlavní roli s Janem Potměšilem. Pro fajnšmekry jsme při-
pravili představení Baletu Praha a zkrátka nepřijdou ani děti, kterým bude
věnováno pohádkové představení včetně doprovodného soutěžního progra-
mu. Zdislava BRTNICKÁ, Praha

Kina v okolí
KINO LITEŇ
12. 6. 18.00 KOUZELNÁ CHŮVA A
VELKÝ TŘESK
19. 6. 18.00 KUKY SE VRACÍ

KINO ŘEVNICE
9. 6. 20.00 SOUBOJ TITÁNŮ
11. 6. - 12. 6. 20.00 MAMAS & PAPAS
12. 6. 16.00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
16. 6. 20.00 ČESKÝ MÍR
18. 6. 20.00 DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
19. 6. 16.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
19. 6. 20.00 VTÁČKOVIA, SIROTY A
BLÁZNI

KINO MÍR BEROUN
Kino nehraje - rekonstrukce. 

LETNÍ KINO BEROUN
9. 6. 21.00 Let's Dance - taneční show
11. 6. 21.30 DEŠŤOVÁ VÍLA
12. 6. - 13. 6. 21.30 PROKLETÝ OSTROV
17. 6. - 18. 6. 21.30 PEVNÉ POUTO
19. 6. 21.30 MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
20. 6. 21.30 KUKY SE VRACÍ
21. 6. a 23. 6. 21.30 TOY STORY 3: PŘÍ-
BĚH HRAČEK

CLUB KINO ČERNOŠICE
8. 6. 20.00 NĚJAK SE TO KOMPLI-
KUJE
22. 6. 20.00 MAMAS & PAPAS

V SEMAFORU. Lucie Paličková a Jiří Oberfalzer v představení Dobřicho-
vické divadelní společnosti Já jsem otec Bemle... Foto Jan KUNA

Ve čtvrtek 10. června zazní od 18.00
hodin v Lesním Divadle Řevnice popr-
vé nádherné dílo Benjamina Brittena
- opera The Little Sweep.
Název nepřekládám, protože opera
bude provedena v původním jazyce -
anglicky. Možná si řeknete, že je to ne-
smysl, že nikdo nebude rozumět. Ale já
věřím, že když jsem tomu porozuměl
se svou mizernou angličtinou já, ne-
bude to dělat problém ani vám. Kromě
toho je děj tak jasný a srozumitelný, že
stačí sledovat hereckou akci. Navíc
bude v programech překlad. 
Co je na díle mimořádné? Můžete si v
něm zazpívat i vy! Opera obsahuje

čtyři sbory, které jsou určeny publiku.
Jsou napsány při vší své kráse tak jed-
noduše, že je možné je snadno nacvi-
čit před začátkem samotné opery bě-
hem několika minut. Kdo by se chtěl
připravit lépe a s předstihem, stačí,
aby se zastavil v Řevnické či Dobři-
chovické ZUŠ, nebo obou ZŠ a dosta-
ne noty i s textem. Pokud by se nechtěl
spokojit s jedním vystoupením, může
navštívit provedení díla ještě v Klubu
Kino Černošice 13. 6. od 19 hodin.
Budu se na Vás těšit spolu se sedmi
dětskými a čtyřmi dospělými sólisty a
s komorním orchestrem o sedmi hrá-
čích.      Václav POLÍVKA, Černošice

V opeře si můžete zazpívat i vy
DÍLO B. BRITTENA ZAZNÍ V ŘEVNICÍCH I ČERNOŠICÍCH

Tipy NN
* Prezentace knihy Mesiáš autorky
Hany Blochové, píšící pod jménem
Rosa de Sar, se koná 11. 6. od 20.00
v zámku Dobřichovice. Kniha si vší-
má méně známých písemností i vý-
povědi uměleckých památek Egypta,
Sýrie, Turecka a Evropy, jež autorka
navštívila. Součástí prezentace je st-
ředověká hudba v podání přednášejí-
cí-zpěvačky, hrající na středověké ná-
stroje. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Taneční »šou« skupiny Proměny
se koná 11. 6. od 18.00 v Lidovém
domě Řevnice. Uvidíte vše, co se
soubor naučil od doby svého vzniku,
včetně jodlovací novinky. (pf)
* Kapely Zrní a Radiohead revival
koncertují 11. 6. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 90 Kč.    (mis)
* Taneční párty s DJ. Rasty a DJ.
Syndromem můžete absolvovat 12. 6.
od 20.00 v černošickém Klubu Kino.
Vstupné 50 Kč. Michal STREJČEK
* Druhý díl Rozmarného léta, humo-
ristického románku V. Vančury může-
te vidět 13. 6. od 10.00 v zámku Dob-
řichovice. Účinkuje soubor Ludus
musicus. Franišek BĚHOUNEK
* Vernisáž výstavy keramiky soukro-
mé keramické školy ve Vonoklasech
se uskuteční 14. 6. od 17.30 v Clubu
Kino Černošice. Zahraje saxofonové
kvarteto Sax 4 You. Výstava je pří-
stupná do 17.6. Michal STREJČEK
* Vernisáž výstavy obrazů malířky
Zdenky Krejčové zahájí 15. 6. od
18.00 v zámku Dobřichovice pěvec-
ký sbor Vlahol. (vlc)
* Kytarista Petr Zelenka a španěl-
ský flétnista Rodrigo Pajero zahrají
15. 6.od 20.30 v černošickém Klubu
Kino. Vstup 100 Kč. (mis)
* Latinskoamerickou taneční noc v
rytmu salsy, merengue, bachaty a
samby můžete prožít 18. 6. od 20.00
do 2.00 v Clubu Kino Černošice.
Soutěž o nejlepší Hawai kostým. Vs-
tupné 100 Kč.    Michal STREJČEK
* Koncert Notičky netradičně může-
te navštívit 20. 6. od 17.00 v Zámeč-
ku Řevnice. Představí se všech 60 dě-
tí z lidové muziky Notičky, které vy-
mění kroje za koncertní oblečení a
zahrají skladby, které se naučily v
ZUŠ pod vedením svých učitelů a
profesorů. Lenka KOLÁŘOVÁ
* Vladimír Mišík a Radim Hladík
koncertují 20. 6. od 20.00 v černo-
šickém Clubu Kino. Zahraje i špa-
nělský muzikant Ruper Ordorika s
kapelou a známý Blue Effect. Vstup-
né 250 Kč. Michal STREJČEK
* Výstava obrazů, plastik a ilustrací
Š. Gruntové Andělé, víly a jiné by-
tosti za zrcadlem v řevnickém Mod-
rém domečku potrvá do 30. 6. Na
stejném místě je k vidění i výstava
fotografií Petra Roberta Pod vodou a
nad vodou.          Šárka HAŠKOVÁ
* Marko Čermák poslední romantik.
Výstava k 70. narozeninám výtvarní-
ka, hudebníka a brdského trampa z
Hatí, je do 6. 7. k vidění v Muzeu
Karlova mostu v Praze.                (mif)



Sympozium přivítá umělce z celého světa
VE VŠERADICÍCH BUDOU MÍT ZASTOUPENÍ KANADA, MONGOLSKO, ŠVÉDSKO I POLSKO
Milovníci umění nebudou ani letos v
červnu ochuzeni o zajímavé kulturní
zážitky ve Všeradicích. Uskuteční se
tu hned dvě kulturní akce najednou.
První z nich je již tradiční ART Sym-
pozium 2010. Po roce se do Všeradic
sjedou výtvarníci z různých koutů
světa, aby se zúčastnili pátého roční-
ku uměleckého sympozia. Aby zde
každý z nich, osobitým způsobem,
transformoval do svých pláten a gra-
fických listů pohled na líbeznou kra-
jinu Podbrdska. 

Letos přijali kromě České republiky
pozvání výtvarníci ze Švédska, Pol-
ska, Maďarska, Slovenska, Mongol-
ska a Kanady. Setkání se uskuteční
od 17. do 26. 6. Jako ateliéry jim po-
slouží zámek ve Všeradicích, rodiště
spisovatelky M. D. Rettigové. 
Slavnostní vernisáž děl, která během
sympozia vzniknou, se koná 25. 6. od
17.00 v prostorách památkově chrá-
něné bývalé sýpky z 18. století, zre-
konstruované na výtvarnou galerii M.
D. Rettigové. Zúčastní se jí starosta

obce, poslanec Petr Bendl i zástupci
ambasád zúčastněných států. Galerie
M. D. Rettigové bude slavnostně ote-
vřena právě v den zahájení výstavy,
jež potrvá do 26. června.
Druhou zajímavou akcí, které se ko-
ná současně se sympoziem, je výsta-
va začínajících mladých umělců. Le-
tos zde bude vystavovat čerstvá ab-
solventka VŠUP Irena Staňková, je-
jímž oborem je textilní tvorba a užitá
malba. Výstava s názvem Esence
Horsen bude zaměřena na koně a jez-
dectví. Návštěvník zde může vidět
grafické tisky na látky, ručně paličko-
vaný autoportrét z koňských žíní,
kresbu koní v životní velikosti, ručně
tkanou tapiserii… Vernisáž výstavy
se uskuteční 18. 6. od 17.00 ve všera-
dickém kostele Církve českosloven-
ské husitské a potrvá do 26. 6. Její
součástí bude prezentace maleb a
kreseb výtvarníků ve věku 3 – 25 let,
účastníků výtvarného kurzu ateliéru
Ireny Staňkové v Řevnicích. 

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Díky, že jste přišli volit
a dali hlas pravici!

Měsíc červen začal
stejně nevlídným po-
časím, jako předchá-
zející květen. Vinou
špatného počasí se
prodlužuje termín
odevzdání přihlášek
do soutěže o nejhez-
čí zahrádku až do
18. června.  Přinést ji

můžete na obecní úřad nebo do prodej-
ny p. Ječného.
Voleb do Poslanecké sněmovny se v
naší obci zúčastnilo 71% oprávněných
voličů. Děkuji všem, kteří přišli, a při-
spěli tak k vítězství pravice. Věřím, že
zvolené strany povedou naši zemi spr-
ávným směrem. 
Dne 2. června jsme přivítali v budově
MŠ 17 našich nových občánků. Akce
měla velice pěkný a důstojný průběh.
Musím poděkovat Haně Hanzlíkové za
krásný program a zdárný průběh slav-
nostního odpoledne. 
Sběr nebezpečného odpadu se koná 12.
června od 9.00 v zámeckém areálu.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

VYHRÁL GAUČINK. Devět tříčlen-
ných družstev se poslední květnovou
sobotu zúčastnilo nohejbalového tur-
naje ve Všeradicích. Ve čtyřech z nich
hrály i ženy. Vítězství si vybojoval
tým Gaučink (na snímku), druzí byli
Chalupáři, třetí FT3 Strašnice. Poča-
sí se vydařilo, občerstvení se snědlo
a ani jedno družstvo neodešlo s práz-
dnou - pro všechy hráče byly připra-
veny ceny, které překvapily a potěši-
ly. Poděkování patří obecnímu úřa-
du, všem, kteří pomohli, i účastníkům
za bezvadnou atmosféru. Text a foto

Mirka SUCHÁ, Všeradice

Všeradův kurýr
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Máje byly skvělé, »Rumuni« přijedou i příště
V závěru května se ve Všeradicích uskutečnily Staročeská máje. Akce se set-
kala s velkým ohlasem diváků i účastníků. Opět se prokázala obětavost a
nasazení Mirky Suché, která jako hlavní koordinátor dokázala zajistit bez-
problémový průběh akce. Počasí se vydařilo a soubory předvedly krásný pro-
gram. Vrcholem akce byla hudební produkce rumunských Čechů, kteří vydr-
želi hrát před hostincem až do 23.30. Parkoviště se proměnilo v taneční par-
ket, kde krokové variace na lidové písničky předvádělo až padesát tanečních
párů současně. K tomu naplněný sál, kde skupina Ideál hudbou v moderním
rytmu přilákala na parket mnoho dalších párů. Nepamatuji si, že se někdy v
obci tančilo na dvou místech současně tak, jako při letošních májích.  
Děkuji všem, kteří se na zajištění akce podíleli, i všem účinkujícím. Věřím, že
příští rok budou Staročeské máje tak skvělé, jako letos. Rumunští Češi z naší
budoucí partnerské obce Gerník, již přislíbili účast. Bohumil STIBAL

Pojedou na festival
a podepíší smlouvu
Všeradice, Gerník - Pozvání na
velký krajanský festival do rumun-
ské obce Gerník obdržela obec
Všeradice a kapela Třehusk.
Na festivalu, který se koná předpo-
slední sprnový, víkend zahraje něko-
lik desítek kapel z Česka, Rumunska
i Srbska. Mezi účinkujícími bude i
staropražský Třehusk. Všeradičtí bě-
hem akce slavnostě stvrdí partner-
skou smlouvu s obcí Gerník.      (mif)

BĚŽELI MARATON. Přes osm tisíc běžců se v květnu zúčastnilo mezinárodní-
ho Pražského maratonu. Mezi nimi byli i Drahomír Krbec a Pavel Fiala z Vi-
žiny (na snímku zprava po skončení závodu na Staroměstském náměstí) a Sta-
nislav Šebek ze Všeradic. Všichni doběhli ve svém osobním rekordu - Šebek
skončil na 1948. místě v čase 3.54.48, Fiala byl 2250. v čase 4.00.15 a Krbec
2588. v časě 4.01.23. Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 11/2010 (50)
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Ostříž půjčil Višňovku, školáci dováděli
NAD VINAŘICEMI SE SKÁKALO V PYTLÍCH, STŘÍLELO ZE VZDUCHOVKY I SOUTĚŽILO V TANCOVÁNÍ

Dne 25. května žáci ZŠ v Litni předčasně oslavili
v areálu Višňovka nad Vinařicemi Den dětí. Při-
pravena byla pěkná stanoviště: hod na tyčky, sko-
ky v pytlích, skládání puzzle, střílení ze vzdu-
chovky, hod kamenem do plat na vejce, hod teni-
sovým míčkem na cíl, určování rostlin, pavučina.
Konala se také Velká hra v házení kostkou, kterou
vyhrála Veronika Konvalinková. Novinkou byl
skákací hrad a taneční soutěž School dance, které
jsem se zúčastnila. Sice jsem se neumístila, ale to
nevadí, příště se to možná podaří. Na 1. místě se
umístili: Kristýna Šteffková, Nikola Boudníková,
Adéla Sudíková, Adéla Pokorná a Honza Kulha.
Druhé místo obsadily Monika Šmolcnopová a
Anička Kolářová, třetí Míša Zímová a Kačka Bu-
rešová. Ale i ostatní soutěžící byly skvělé. Ke sva-
čině jsme měli šáteček s marmeládou a mandarin-
ku, k obědu potom buřty s chlebíkem. Moc se mi
všechno líbilo a bavilo mě to. Už se těším na příš-
tí rok. Doufám, že bude tak pěkné počasí jako le-
tos. Veronika Hájková, ZŠ LITEŇ

P.S.: Děkujeme mysliveckému sdružení Ostříž,
majiteli  Višňovky, i rodičům a spřátelené veřej-

nosti za sponzorské dary. Díky nim měly děti ra-
dost nejen ze svých úspěchů v soutěžích, ale i z

mnoha dárků, odměn a stálého přísunu občerstve-
ní.    Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Žáci čtvrté a šesté třídy školy v Litni
navštívili s učiteli berounské Muze-
um Českého krasu a viděli největší
leporelo na světě, ve kterém je zma-
povaná historie českého národa od
pravěku po současnost. Pro srovnání
je u každého panelu uvedeno několik
informací o světových událostech
každého období. Kniha se jmenuje
Dějiny udatného českého národa a
pár bezvýznamných světových udá-
lostí. Autorkou je spisovatelka a ilus-
trátorka Lucie Seifertová. Žáci si zo-
pakovali učivo vlastivědy a vyplňo-

vali pracovní listy. Leporelo je k vi-
dění v Konírně v areálu Barrandea,
proto jsme rádi  využili příležitosti a
prohlédli si venkovní expozici, která
dokumentuje geologický vývoj ve
středních a jihozápadních Čechách
od starohor přes prvohory, druhoho-
ry, třetihory až do čtvrtohor. Výstava
se všem moc líbila. O své zážitky se
podělila Tereza Vobořilová ze 6.
třídy: Ve čtvrtek 27. května  jeli žáci
4. a 6. třídy  do Berouna na největší
leporelo na světě. Vydala ho Lucie
Seifertová a soustředila se na hu-

morné převyprávění dějin. Nejdříve
se šli na obrovské leporelo kouknout
čtvrťáci  a my, šesťáci, jsme dostali
výklad o geologu J. Barrandeovi i o
horninách. Pak jsme si mohli vzít ka-
mínek. Ohromující kniha, vysoká asi
2 metry, v sobě skrývala dějiny české
podané humornou formou. Moc se
mi líbila poslední stránka, na které
byl obrovský billboard s nápisem: S
našimi pilulkami zhubnete tak, že
vás nikdo nepozná.
Po krásném dopoledni jsme jeli do
školy. Žáci 4. třídy mohli jít domů,
ale nás, šesťáky, ještě čekalo odpo-
lední vyučování. 

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Cyklisti s »řidičákem« 
vyrazili do cukrárny
V rámci projektu Dopravní značka je
pro nás hračka byl pro žáky 4. třídy
školy v Osově uspořádán kurz dop-
ravní výchovy. Zde se děti naučily
ovládat kolo při jízdě zručnosti, zá-
klady poskytnutí první pomoci, poz-
návaly značky, řešily dopravní situa-
ce a prověřovaly znalosti v testech.
Za zvládnutí kurzu čekal na úspěšné
absolventy řidičský průkaz cyklisty. 
Protože se snažili opravdu všichni,
mohli pak společně vyrazit na cyklo-
výlet. Počasí moc nepřálo, takže byl
výlet několikrát odložen, ale nako-
nec se umoudřilo a cyklisté vyjeli do
cukrárny v Hostomicích a do Neu-
mětel k pomníku koně Šemíka. Za
zvládnutí bezpečné jízdy čekala na
každého zlatá čokoládová medaile. 
Kdo by chtěl pokračovat, může vyu-
žít nabídku Martina Zimy k setkává-
ní se v bikové škole na čtyřkolkové
dráze ve Všeradicích. Sraz je vždy ve
středu a v pátek od 16 do 18.00. 

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Děti obdivovaly největší leporelo na světě
LITEŇŠTÍ ŠKOLÁCI SE VYPRAVILI DO BEROUNSKÉHO MUZEA ČESKÉHO KRASU

A JDE SE!  Liteňské osmačky při soutěži v chůzi na kládách. Foto Hana HAVELKOVÁ

Pomohli zemi Turo
Ve čtvrtek 27. května zavítaly do ZŠ
Osov na návštěvu s praktickým en-
vironmentálním programem týkající
se Země Turo dvě staré známé z
Ekocentra Podhoubí Jana a Lucka.
Děti se na jejich seminář moc těšily.
Společně plnily úkoly, vyplňovaly,
co jim celoroční projekt přinesl, ja-
ké nové poznatky získaly. Vše vyvr-
cholilo tvořením soch a vernisáží na
školní zahradě, kde vznikla galerie
výtvarných děl. Na závěr děti obdr-
žely diplom za pomoc zemi Turo a
jejím obyvatelům, kterým se zde lépe
žije. Jana FIALOVÁ, Vižina
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Královský průvod přilákal davy diváků
CÍSAŘ KAREL IV. S DOPROVODEM ULOŽIL KORUNOVAČNÍ KLENOTY V KARLŠTEJNSKÉ KAPLI SV. KŘÍŽE
Poberouní – Říšské korunovační
klenoty jsou uloženy na Karlštej-
ně! Po dvoudenním putování z
Prahy je tam minulou neděli dove-
zl císař Karel IV. se svou družinou.
Během cesty královského průvodu
bylo veselo, lidé postávali a mávali
všude, davy diváků se nejvíc tísnily
v obcích, kde se císař se svou druži-
nou zastavil. Tentokrát přálo i poča-
sí, celý víkend svítilo slunce. 
Karel IV. v podání Vladimíra Čecha
vyrazil v čele průvodu v sobotu ráno
z katedrály sv. Víta v Praze, kde kle-
notům i průvodu požehnal pražský
arcibiskup Dominik Duka. Císaře
doprovázela choť Eliška Pomořanská
neboli herečka Debora Štolbová, na
koni jel i bývalý středočeský hejt-
man Petr Bendl, v kočárech pak tře-
ba senátor Jiří Oberfalzer jako arci-
biskup Arnošt z Pardubic. 
Po procházce centrem Prahy se prů-
vod vydal na západ do Radotína.
Tam jej uvítal divadelní spolek Gau-
dium, návštěvníkům zazpívali Anna
K. a Jan Kalousek. Podobně pestrý

program měli i v Černošicích, kde
vystřídal Vladimíra Čecha, jenž mu-
sel odjet na natáčení, jiný císař. Ten
pak dorazil do Dobřichovic kolem
19.00. Na nádvoří zámku pak soubor
ochotníků i profesionálů sehrál mu-

zikál Noc na Karlštejně – a císaře si
pro změnu zahrál Jan Rosák. 
V neděli ráno se po noci strávené v
Dobřichovicích průvod vydal na dal-
ší cestu, už opět s Vladimírem Če-
chem. Přes Lety došel do Řevnic,

kde dostala císařovna kytici a císař
pletený košík od místního košíkáře. 
Po přejetí Berounky a zastavení v
Hlásné Třebani vjel průvod do Karl-
štejna. Na zdejším náměstí byl pro
návštěvníky přichystán bohatý pro-
gram. Okolo páté odpolední spoči-
nuly korunovační klenoty v Kapli sv.
Kříže. Lucie PALIČKOVÁ

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na muzikál

Noc na Karlštejně
Hrají: Jan Rosák, Pavel Vítek, Jan Matěj Rak, Monika Vaňková, Pavla

Švédová, Karel Král, Petr Říha, Alena Říhová, Roman Tichý, Jiří
Oberfalzer, Petr Bendl, Jiří Cicvárek, Jan Tarant, Jan Kuna, sbor starostů,

šermíři, metači ohně, kejklíř, koně, koza…

ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY
pátek 25. 6., sobota 26. 6., neděle 27. 6.

Předprodej vstupenek: Zámek Mníšek: mnisek@stc.npu.cz

HRAD KŘIVOKLÁT
středa 7. 7., čtvrtek 8. 7., pátek 9. 7. od 20.00

Předprodej vstupenek: www.krivoklat.cz

Noc na Karlštejně vstoupila do páté sezony

Z našeho kraje
*  Obyvatelé Dobřichovic a okolí
mají od června možnost objednat si
čerstvou zeleninu přímo od regionál-
ního pěstitele. Bedýnky se zeleninou
od brambor a mrkve přes rajčata a
dýně až po listovou zeleninu i bylin-
ky sem vozí pí Koudelková z Ořecha.
Hana HABARTOVÁ, Dobřichovice
* Přivítání nově narozených dětí se
uskuteční 13. 6. od 16.00 v dobřicho-
vickém zámku. Zazpívá soubor Lu-
dus Musicus. Rodiče obdrží pamětní
list k narození dítěte. (vlc)
* Besedy s přímými účastníky misí a
vojenských operací Armády ČR na
téma Nasazení armády v zahranič-
ních misích se můžete zúčastnit 17.
6. od 19.30 v Clubu Kino Černošice.
Vstup zdarma.   Michal STREJČEK
* Kotě mňoukající ve vysoké výšce
bylo příčinou záchranné akce řevnic-
kých hasičů 28. 5. Strom, na který se
zvíře vyšplhalo, se nachází na lesní
cestě u staré hájovny. Hasiči ke zvíře-
ti vylezli pomocí lezecké techniky.
Nejhbitější z nich snesl malou kočku
v evakuační tašce na malá zvířata až
na zem. V nejbližších domech se ke
zvířeti nikdo nehlásil, tak ho hasiči
na začátku Řevnic vypustili. (vš)

Růženka si zahrála
v reklamě na pivo
Dne 18. května zavolali z Barrando-
va do chovatelské stanice z Třebaň-
ského údolí, že by potřebovali na na-
táčení filmu čivavu. Druhý den si pro
ně přijeli. Až v ateliérech jsme se do-
zvěděli, že se má americkou produkcí
natáčet reklama na pivo. Samozřejmě
americké. 
Přijeli jsme na Barrandov, kde se te-
prve začaly stavět kulisy. Celý děj se
odehrával v hotelové chodbě. Čivavu
Růženku si vzala do práce kostymér-
ka. Nejdříve na ni připravila černé
boleko, následovala bohatá sukýnka.
A šlo se na to! Točily se tři obrazy. Je-
den, kdy hosteska jde po chodbě a
lekne se psa, druhý jak za ní otáčí či-
vava oči, když jde kolem ní, a třetí ob-
raz, kdy se čivava na hostesku rozště-
ká. Každý obraz se točil pouze jednou
a všechno vyšlo, jak mělo. Pan režisér
byl spokojený a naše tříčlenná smeč-
ka se mohla vydat na cestu domů. 
Škoda, že se reklama nebude také vy-
sílat u nás, pouze v Americe. Obrázky
je možné vidět na www.civavy.com.
Eva POUSTECKÁ, Zadní Třebaň

Řevnice  -  Stavba dětského hřiště v Řevnicích
začala. Otevřeno by mohlo být  ještě v červenci.
Pod hřištěm házené v Tyršových sadech odstarto-
vala na konci května stavba dětského hřiště. Posta-
veny už byly první dřevěné prvky. Uplynulý víkend
uspořádalo Občanské sdružení Dětské hřiště Řev-
nice první brigádu. „Zemní práce odhalily, že v
místě byla dříve zřejmě skládka. Na ploše je mno-
ho odpadu, ale i skleněných a keramických střepů.
Bojím se, že stavební firma by to nemusela doko-
nale vysbírat, proto jsme uspořádali brigádu. Plo-
cha bude překryta zeminou nebo oblázky, nechce-
me riskovat, že střepy vyplavou na povrch,“ řekl
jeden z aktivních členů sdružení Martin Sudek   
Kdy na hřišti budou moci dovádět děti, není jasné.
„Záleží i na počasí. Nemůžeme otevřít dřív, než na
hřišti vyroste tráva a bude po první seči,“ řekl Su-
dek s tím, že v mezičase budou prořezány větve
okolních stromů. Odhaduje, že by hřiště mohlo být
otevřeno v červenci. Slavnostní otevření by se ale
uskutečnilo až v září. 
Na výstavbu mohou lidé přispět. Zatím se vybralo

asi 230 000 Kč, potřeba je kolem 360 tisíc. „Fi-
nance nejsou ještě pohromadě. Dostávali jsme rela-
tivně velké částky, ale já bych ocenil, kdyby lidé
dávali třeba jen stokorunu. To bych bral jako velké
plus, protože by si víc lidí hřiště vzalo za své a i
díky tomu by mohlo vydržet déle,“ míní Sudek.
Hotový je už provozní řád hřiště. Podle Sudka bude
otevřeno nepřetržitě, kolem něj bude metrový plot.
Ten se zamykat nebude. „K ničemu by to nevedlo,
kdo bude chtít, stejně plot přeleze,“ říká.
Rozpočet výstavby je necelé dva miliony korun, z
čehož dotace z Regionálního operačního programu
je 1,8 milionu. Hřiště je herními prvky rozděleno
do dvou skupin podle věku. Pro děti od 3 do 5 let
tu jsou navrženy hrazdy, lezecká stěna či houpačka.
Pro starší děti od 5 do 12 let bude hlavní atrakcí
rozlehlá sestava věží různých výšek s nakloněnými
plošinami a skluzavkami. Kromě toho se počítá i s
lavičkami, informační tabulí a odpadkovými koši. 
Více informací i číslo účtu mohou zájemci i rodiče
najít na webových stránkách www.detskehristerev-
nice.cz.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevničtí se pustili do stavby dětského hřiště
HOTOVÉ MÁ BÝT V ČERVENCI, SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ JE ZATÍM PLÁNOVÁNO NA ZÁŘÍ

UŽ ROSTE. Dětské hřiště se začalo stavět v Řev-
nicích. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

NOC POPÁTÉ. Pod prosluněnou oblohou přijel císař Karel IV. na Karlš-
tejn. A jako pokaždé ho tam čekali Arnošt z Pardubic, vévodové bavorský i
cyperský a také další aktéři hry Noc na Karlštejně. Toto představení nača-
lo svou pátou sezónu minulý víkend na zámku v Dobřichovicích. Tradičně
si ho našlo velké množství diváků, kteří měli poprvé možnost zhlédnout no-
vého (a rovněž skvělého) císaře – Vladimíra Čecha tentokrát vystřídal Jan
Rosák – i vévodu bavorského, toho si premiérově zahrál senátor Jiří Ober-
falzer. Jinak se na jevišti objevily známé tváře: Pavel Vítek jako Pešek s
Pavlou Švédovou v roli Aleny, císařovna Monika Vaňková, arcibiskup Petr
Říha, vévoda cyperský Roman Tichý, Alena Říhová jako Ofka. V roli zbroj-
noše se předvedl exhejtman Petr Bendl.     Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Dle paragrafu...
ŘÍDILI »POD VLIVEM«. V Hlás-
né Třebani zajistili policisté muže,
který šoféroval s 1,8 promile alkoho-
lu. Řidič Škody Fabia přiznal 2 »dva-
náctky« a jednu kořalku. O pár dnů
později zajistili karlštejnští strážci
pořádku v obci Hatě řidiče jiné fabie,
který nadýchal 2,36 promile. (šm) 
MERCEDES BEZ ZNAČEK. O
obě registrační značky připravil bě-
hem pouhých deseti minut neznámý
zloděj automobil Mercedes 320, kte-
rý 26. 5. parkoval v Letech.            (vš)
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Krásná nová kola! 

Vážení zákazníci, nabízíme vám
široký sortiment potravin 

a průmyslového zboží. Nákup na
splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Po radnici budu chtít náhradu škody!
MAJITEL POZEMKU LUBOŠ VESELÝ REAGUJE NA ČLÁNEK O PŘEHRAZENÉ ŘEVNICKÉ ULICI POD SELCEM
Řevnice – Plot, který si Luboš Ve-
selý postavil kolem svého pozemku
v Řevnicích a tím znepřístupnil
jednu z cest k domům v ulici Pod
Selcem, stojí zcela zákonně. Tvrdí
to právě Luboš Veselý, který rea-
goval na článek uveřejněný v Na-
šich novinách č. 9/10 pod názvem
Neprojede nikdo, ani sanitka...
„Pozemky jsem měl nejprve prona-
jaté od řádu Dominikánů a staral se o
ně. Uklidil skládku, která tam byla,
sekal jsem je. Když je pak prostřed-
nictvím společnosti ADE prodávali,
koupil jsem je,“ říká Veselý. Zpočát-
ku oplocené nebyly. „Situace se ale
nezměnila. Lidé mi dál přes poze-
mek jezdili, chodili tam sekat trávu.
Když jsem je na to upozorňoval, rea-
govali, ať si pozemek oplotím, jinak
je pro ně veřejné prostranství,“ říká
Veselý. Navštívil proto řevnický sta-
vební úřad, který mu doporučil aby
podal ohlášení stavebních úprav oh-
ledně oplocení pozemků. To také 13.
srpna 2008 učinil. V té době už ale
řevnický stavební úřad nefungoval, a
tak byl spis postoupen Městskému
úřadu Beroun. Od něj Veselý obdržel
za tři měsíce vyjádření, v něm mj.
stojí: „Nebude-li stavebníkovi doru-
čen souhlas se stavbou do 40 dnů
ode dne ohlášení, ani nebude doru-
čen zákaz, platí že stavební úřad sou-
hlas udělil. Vzhledem k tomu, že
lhůta uplynula, platí, že stavební
úřad souhlas udělil.“
„Hned jsem obešel sousedy a upo-
zornil je na to, že za rok si chci oplo-

tit své pozemky,“ tvrdí Veselý. Podle
něj oficiálně cesta přes tyto pozemky
nikdy nevedla. „To jsem schopen do-
ložit prohlášením předchozích vlast-
níků i pamětníků,“ říká. Radnici na-
vrhoval, aby vylepšila původní pří-
stupovou cestu k chatám a rodinným
domům, a to ulici Pod Selcem. „My-
slím, že osm metrů široká komuni-
kace je dostačující. Stačí ji zpevnit,
vyztužit geotextilií, protáhnout ko-
lem vodárny, a tím ji z obou stran zp-
růjezdnit,“ míní Veselý. Vedení měs-

ta ale podle něj na vzniklou situaci
nijak nereagovalo.
„Dělá to na mě dojem, že na radnici
levá ruka neví, co dělá pravá,“ říká
Veselý. Radnice reagovala až v době,
kdy plot kolem jeho pozemku letos v
dubnu vyrostl. „Vyzvali mě k odstra-
nění stavby a zahájili se mnou asi tři
nebo čtyři správní řízení. Ve všech
mě zastupují advokáti. To, co město
dělá, že mi například zkracuje lhůty
na odvolání, dává příkazy k odstra-
nění plotu, nemá opodstatnění v žád-

ném zákoně,“ tvrdí Veselý. Podle něj
se spor může vléci i pět, sedm let. 
Majitel pozemku se nechystá plot
zbourat. Navíc před něj umístil dop-
ravní značku  se zákazem vjezdu. Je-
jí umístění ale neschválil dopravní
inspektorát. „Je na mém pozemku a
vím, že tohle jediné není úplně v po-
řádku. Pokud mě za to bude někdo
popotahovat, odstraním ji, nebo ji
vyměním za jinou,“ říká s tím, že má
navíc v plánu po radnici požadovat
náhradu za případné škody. O jakou
půjde sumu, neuvedl. Na otázku, zda
má vůči sousedům výčitky, odpově-
děl: „Není mi to příjemné. Nikomu
nechci škodit, jen si chci hájit svá,
zákonem daná práva. Kdokoliv jiný
by koupil tento pozemek, udělal by
to samé,“ dodal.    Pavla ŠVÉDOVÁ

Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku
absolvovaly v uplynulých dnech ně-
kolik akcí. Nejprve jsme v řevnickém
kině zhlédly úžasný film Ženy v po-
kušení. Po delší době jsme se opět
opravdu pobavily!
Poslední květnový pátek jsme zamíři-
ly na hrad  Karlštejn, kde se konala
vernisáž aranžování květin v expozi-
ci hradu. Slávek Rabušic z Brna
předvedl nádherné vazby. Sál předků 
naaranžovala  sama manželka kaste-
lána Naďa Kubů, které se to též velmi
povedlo. Škoda jen, že kytky nevydr-
ží celý rok, neboť vdechly prostorám
hradu správnou atmosfétu. Byla to
krásná podívaná a na závěr, k do-
vršení té nádhery, jsme ještě popily

výborné  vínečko. Návštěvníky akce
jsme byly jen my čtyři »holky«, os-
tatní byl personál hradu, a tak jsme
všechno musely sepít jen my. Litr ví-
na jsme do sebe nasoukaly během
chviličky a byly jsme krásně naladě-
né... Na hrad jsme se znovu vrátily
29. května. V podání karlovarského
hudebního divadla jsme zhlédly hu-
debně-dramatické vystoupení básně
Máj k dvoustému výročí narození
Karla Hynka Máchy, našeho největ-
šího romantického básníka. Vrátily
jsme se  o několik desítek let zpět do
školních lavic a snažily se vybavit,
co v nás ještě z této nádherné klasic-
ké poezie zůstalo. Krásný zážitek!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Čtvrtý ročník kampaně Táta dneska
frčí byl zahájen 1. a vyvrcholí 20. 6.
oslavou Dne otců, který má letos ve
světě už sté výročí. Kampaň zaštiťují
Síť mateřských center i Liga otevře-
ných mužů a zapojují se do ní mateř-
ská i rodinná centra v celé republice,
včetně dobřichovického Fabiánka.
Na 19. 6. zveme tatínky s jejich rodi-
nami na Velký závod nemotorových
vozidel. Odstartuje v 15.00 na hřišti
u sokolovny v Dobřichovicích, na
programu budou závody na koloběž-
kách, motorkách, odstrkovadlech,
kolech, chůdách... Soutěžit se bude
ve všech věkových kategoriích. Děti i
dospělí, přivezte si vozidla s sebou.
Nejúspěšnější závodníci se mohou
těšit na ceny, připraveny budou i hry
a soutěže na téma doprava.

Touto akcí s RC Fabiánek s návštěv-
níky v letošním školním roce rozlou-
čí. V září se opět těšíme na viděnou.  
Libuše STUPAVSKÁ, RC Fabiánek

Děti tančily seniorům 
Ve středu 26. 5. vystoupilo v dobři-
chovickém Domově seniorů rodinné
trio Sůvů. V podání violoncela, violy
a houslí zazněly skladby z období re-
nesance a baroka. Klienti, pro něž to
byl hezký zážitek, se také dozvěděli o
historii nástrojů. 
Další den nám děti z místní mateřin-
ky předvedly, co je naučila pí učitel-
ka Švecová. Caparti zatančili lidové
tanečky z pásma Pojďme děti do ko-
la. Odměnou jim byl potlesk a čoko-
láda. Martina KÁLALOVÁ,

Domov seniorů Dobřichovice

Chystá se Velký závod pro tatínky

Víno jsme musely sepít samy!
HOLKY V ROZPUKU SI UŽÍVALY NA HRADĚ KARLŠTEJNĚ

ZÁKAZ VJEZDU. Majitel pozemku přehradil ulici plotem a vyvěsil značku
zákaz vjezdu.      Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Holky v rozpuku při zdolávání zásob
vína na Karlštejně.     Foto ARCHIV

Němcům se u nás líbilo
Ve dnech 21.- 24. 5. Zadní Třebaň
navštívili zástupci spřátelené obce
Steineroth v čele se starostou Gott-
friedem Fringsem. Příjezd byl opož-
děn o dvě hodiny, ale to nic neubra-
lo na slavnostním přivítání chlebem
i solí a šampaňským. Pak jsme se
odebrali k dubu, který zde němečtí
přátelé před dvěma roky vysadili.
Následovala ukázka naší školy – zre-
konstruovaného sociálního zařízení,
nových lavic a bohatě vyzdobeného
interiéru. Zde obdrželi jako dar ob-
rázek – linoryt. Po ubytování v kem-
pu na Ostrově jsme prožili v hasičár-
ně přátelský večer. Po snídani byla
na sobotu  připravena návštěva Sol-
vayových dolů, kde zhlédli muzeum
a projeli se vláčkem. Po obědě ve
Svatém Janu pod Skalou jsme pokra-
čovali do skláren v Nenačovicích,
kde se vyrábí barevné sklo. Večer byl
opět sraz v hasičárně, kde se probí-
ral uplynulý den a diskutovalo se o
záměrech obcí.
Na neděli si část 14ti členné delega-
ce vybrala návštěvu Prahy, tříčlen-
ná skupina zvolila  návštěvu pivova-
ru Berounský medvěd. Po návratu do
Třebaně se česká část ještě vypravi-
la za ostatními do Prahy. V pondělí
ráno jsme se s návštěvou rozloučili,
popřáli šťastnou cestu a poslali po-
zdrav těm, kteří nepřijeli. Pozdravují
občany naší obce, velmi se jim u nás
líbilo a již se těší na další setkání.
Děkuji všem, již připravili program,
pohoštění, zábavu a věnovali se ná-
vštěvě. Lubomír SCHNEIDER, 

starosta Zadní Třebaně
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S poberounským i podbrdským
krajem je spojeno mnoho legend
trampingu. Dočtete se o nich v no-
vém seriálu NN. Dnes dokončuje-
me portrét »věčného kluka« Mar-
ko Čermáka, jehož můžete potkat
v okolí Hatí. Má tu chatu.        (NN)
V 80. letech Čermák, který absolvo-
val  Výtvarnou školu, roční příprav-
ku při Akademii výtvarných umění a
výtvarnou výchovu na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy, kreslil
pro časopis Stezka komiks Modrá
pětka. Počítáme-li i knížky Jaroslava
Foglara, ilustroval 47 knížek, nakre-

slil 18 map a namaloval na sto akva-
relů. K Jaroslavu Foglarovi je v této
souvislosti dobré poznamenat, že se-
riál Rychlé šípy a další foglarovky
ovlivnily tři, možná čtyři generace
dětí a mládeže vyrůstající od polovi-
ny 30. let minulého století. Její pří-
slušníci navzdory nesčetným záka-
zům a okupaci (německé i sovětské)
prožívali svá šťastná léta ve skaut-
ských oddílech, foglarových čtenář-
ských klubech nebo trampských osa-
dách.  Sám Marko Čermák byl od
puberty - a je dosud - nadšeným
trampem. Tramping považuje za nej-

větší hobby, k dalším patří vodáctví
a lyžování.  Kromě chaty v Brdech

má maringotku u Jáchymova v Kruš-
ných horách, aby si tam mohl v zimě
vychutnat i tohoto koníčka... 
Čermák je ovšem rovněž hudební-
kem; je považován za jednoho z prv-
ních průkopníků hry na pětistrunné
banjo. Spolu s Janem Vyčítalem a
Michalem Tučným byl zakladatelem
a dlouholetým členem skupiny
Greenhorns/Zelenáči a na přelomu
60. a 70. let působil i ve skupině
White Stars.  Nyní má vlastní tramp-
skou a country kapelu Paběrky Mar-
ko Čermáka. Během posledních dva-
ceti let s ní natočil desítku cédéček.
Už samotné jejich názvy (např. Od
Skalistých hor k Vysočině, od Yuko-
nu k Ontariu, 60 mil romantickou
stezkou...) signalizují, o jaký hudeb-
ní žánr jde. V roce 2007 dostal jako
první Čech od Americké bluegrasso-
vé asociace (International Bluegrass
Music Association) prestižní oceně-
ní za přínos k rozšíření pětistrunného
banja a následně country i bluegras-
su v českých zemích. 
Těm, kteří by se o tomto všestran-
ném umělci chtěli dozvědět víc, je
určena výstava Marko Čermák pos-
lední romantik, jež je do 6. 7. k vidě-
ní v Muzeu Karlova mostu v Praze.

Vladimír ROGL, Stehelčeves

JAHODY
1. Zveme Vás na prodej 
a samosběr kvalitních,

čistých jahod, který 
probíhá v měsíci červnu. 

2. Přijímáme brigádníky 
na sběr jahod. 

Informace: 604 992 420   

Vnislav Konvalinka
JAHODY 

Hlásná Třebaň

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2010

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 12/10 končí jejich před-
platné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho

znovu objednat. NN do prosince 2010 vyjdou 13 x, výtisk stojí 7 Kč.
Předplatné na 2. pol. tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat poš-
tou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady

247 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat
v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese v Zadní

Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240)

Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771)

Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. Nezapo-
meňte uvést doručovací adresu a variabilní symbol: 132610.

NADŠENÝ TRAMP. Marko Čermák
patří k průkopníkům hry na pětist-
runné banjo.                 Foto ARCHIV

Čermák hrál s Greenhorny i White stars
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 4)
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Vybíjenkáře zahnal déšť do tělocvičny
V LITNI ZMĚŘILA SÍLY ŠKOLNÍ DRUŽSTVA OSOVA, ZADNÍ TŘEBANĚ, SRBSKA A DOMÁCÍCH

Koncem každého školního roku je
už několik let v liteňské škole pořá-
dána oblíbená sportovní akce -  tur-
naj ve vybíjené žáků 1. - 4. tříd. Or-
ganizuje ho Martin Šinágl a pomáha-
jí mu žáci 9. třídy.
Letos se opět nejvíce dařilo osov-
ským, druhá skončila Zadní Třebaň,
třetí Liteň a čtvrté Srbsko. Pochvalu
ale zasluhují všichni sportovci, sna-
žili se, hráli s nasazením a vydali ze
sebe maximum. Už od rána pršelo,
museli jsme se tedy přesunout do tě-
locvičny a nemohli tak využít připra-
veného hřiště na školní zahradě. Nic
z toho však malým sportovcům neu-

bralo elán a nadšení. 
Takto akci viděli vítězové z Osova:
Stejně jako naši zlatí hokejoví hoši
přivezli zlato z hokejového mistrov-
ství světa, tak i žáci osovské školy
přivezli vítězný pohár z turnaje ve
vybíjené z Litně. Vyrazili v ranních
hodinách vlakem, vybaveni novými
dresy nesoucí logo naší školy. Při-
nesly nám štěstí, jelikož jsme porazi-
li soupeře z Litně, Zadní Třebaně i
Srbska a turnaj vyhráli. Počasí  ne-

přálo, a tak se vše odehrálo v těloc-
vičně. Byli jsme v teploučku, su-
choučku, bylo o nás pěkně postará-
no. Děti dostaly dárky, diplom i po-
hár. Bonusem byl putovní pohár, kte-

rý se ve vitríně slávy pěkně vyjímá.
Děti po návratu dostaly dětský šam-
pus, který spolu vypily z putovního
poháru.   Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Je to až neuvěřitelné, ale letos se ZŠ
Osov zúčastnila již 13. ročníku fot-
balového turnaje McDonald's Cup. 
Třináctka bývá pro někoho šťastné,
pro jiného nešťastné číslo. Naši fot-
balisté zažili obojí. Počasí vůbec ne-
přálo a obloha už od samého rána
chrlila proudy děšťových kapek. Ty
ale malé fotbalisty neodradily. Druž-
stva mladších i starších žáků se vy-
dala na oblastní kolo soutěže do Ho-
řovic. V deštivém počasí celky se-
hrály několik zápasů, které rozhodly,
že do okresního kola postoupí pouze
družstvo starších žáků. V mladší ka-
tegorii se malí fotbalisté umístili na
pěkném 3. místě. 
Zmoklí, ale spokojeni s výsledkem
se pak vraceli domů, aby hned další
týden nastoupili v okresním finále.
Počasí se umoudřilo, občas nás slu-
níčko polechtalo a zahřálo. Stali

jsme se vítězi vylosované skupiny a
postoupili do semifinále. Zde se nám
příliš nedařilo, a tak jsme sehráli zá-
pas o bronzovou medaili. Podařilo se
a medaile, diplom a dokonce i pohár
jsou naše. S pýchou jsme odvezli po-
hár zpět do školy, kde zdobí malou
síň slávy a našich úspěchů. Odmě-
nou všem byly nové dresy, ve kte-
rých budeme naši školu dále repre-
zentovat i v jiných soutěžích. 
V mladší kategorii hráli: A. Špalko-
vá, Jirka Štěpán, Ríša Klimt, Vašík
Bláha, Honzík Hošťálek, Honzík
Mašek, Marcel Kubíček, Martin Ká-
cha a Adam Staveník. Za starší kopa-
li Honza Rejzek, Tomáš Ladman,
Martin Šebek, Jirka Procházka, Dan
Matějka, Daniel Frajer, Vojta Fiala,
Pavel Průcha, Roman Reh a Radek
Zima. Díky za reprezentaci školy!

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Rozhledna je otevřená
každý víkend v červnu
Všechny zbývající červnové víkendy
bude otevřena rozhledna na Stude-
ném vrchu nad Malým Chlumcem. V
sobotu i neděli 12.6. - 13. 6, 19. 6. -
20.6. i 26.6. - 27.6. ji můžete navští-
vit od 10.00 do 17.00 hodin. Občer-
stvení je zajištěno přímo ve věži.
Antonín KOTOUČ, Velký Chlumec 

Fotbalisté vybojovali bronz
OSOVŠTÍ ŠKOLÁCI USPĚLI V OKRESNÍM FINÁLE

DOBOJOVÁNO. Organizátor liteňského turnaje ve vybíjené Martin Šinágl rozdává diplomy zúčastněným druž-
stvům. Foto Adéla POKORNÁ

Malí osovští fotbalisté s bronzovými medailemi.    Foto Soňa KOCMANOVÁ

Sokolský Lesní závod
zakončí opékání buřtů
Sportovně zábavné odpoledne se us-
kuteční v úterý 15. června od 15 ho-
din na hřišti TJ Sokol Řevnice nad
házenou. Lesní závod zakončený
opékáním buřtů vyhraje každý, kdo
se zúčastní. Na všechny děti se těší 
TJ Sokol Řevnice a o.s. PIKOLÍN. 
Monika VAŇKOVÁ, Sokol Řevnice
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Jistota Řevnic: Divize i další sezonu!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní -  Fotbalové soutěže spě-
jí ke svému vyvrcholení. Zatímco
Řevnice si dvěma remízami defini-
tivně zajistily divizi i pro příští se-
zonu a Dobřichovice si vybojovaly
postup do krajské 1. A třídy, zad-
notřebaňské A-mužstvo se o udrže-
ní v berounském okresním přeboru
musí stále strachovat.

SK ŘEVNICE A - divize A
Řevnice A - Votice 1:1
Branka: Hrubý z penalty
Bod s takovým soupeřem není ztrá-
tou. Hosté hráli výborný kombinační
fotbal, domácí vynikali bojovností.
V 50. minutě byl sražen Bošanský a
Hrubý penaltu proměnil. Votice však
stupňovaly tlak a šest minut před
koncem vyrovnaly. Tento výsledek
rozhodl, že si řevničtí borci zahrají
divizi i příští sezonu. (Mák)
Meteor - Řevnice A 1:1
Branka: Karda
Úvod zápasu patřil domácím, ale ti
se naštěstí neprosadili. Na druhé st-
raně měl tutovku Bošanský, ale mířil
vedle. Domácím se nakonec chvíli
před koncem poločasu podařilo skó-
rovat, ale po změně stran se prosadil
Karda a bylo vyrovnáno. Favorizo-
vaný Meteor přitlačil a bylo štěstí, že
z několika závarů neskóroval. (Mák)

SK ŘEVNICE B - IV. třída
Choteč B – Řevnice B 3:3
Branky: Krejsa 2, Pitauer

Řevnice B - Vonoklasy B 5:1
Branky: Krejsa 3, Wrobel 2

S. DOBŘICHOVICE - 1. B třída
Dobřichovice – Mutějovice 3:0
Góly: Větrovec, Krajči a vlastní
Domácí fotbalisté si tři kola před
koncem soutěže tímto hladkým ví-
tězstvím zajistili postup do krajské I.
A třídy! (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
Senomaty - FK Lety 1:2
Branky: Rada 2
Utkání sousedů v tabulce přineslo
místy fotbal bez jiskry. Hosté šli do
vedení v 5. minutě po střele Rosen-
kranze, když vyražený míč vrátil za
záda brankáře dobíhající Rada. V 8.
minutě bylo vyrovnáno, protiútok
zakončili domácí z postavení mimo
hru, ale rozhodčí nepískal. V 35. mi-
nutě přidal druhý gól Rada, jemuž
pak soudce ještě jednu branku neu-
znal.                           Jiří KÁRNÍK
Lety - Městečko 1:3 
Branka: Rada
Nedisciplinovanost a podcenění sou-
peře - to je příčina porážky. Domá-
cím byli vyloučeni dva hráči. Za
zmínku stojí i přístup Nádra, který se
o půli (0:3) rozhodl, že nemá smysl
dál hrát a nechal ostatní na holič-
kách. Jiří KÁRNÍK

OZTA - okresní přebor Beroun
OZT A - Zdice B 2:0
Branky: Osoba 2

V dalším existenčním zápase si Ost-
rovan výhru zasloužil. Měl více šan-
cí, ale o vítězství se strachoval až do
nastaveného času, kdy tři body poji-
stil druhým gólem. Naděje na zách-
ranu v okresním přeboru žije! (Mák)
Trubín – OZT A 5:1
Branka: Jambor M.
Ostrovan jel na hřiště na jaře skvěle
hrajícího Trubína bez větších ambi-
cí. Domácí o vítězství rozhodli bě-
hem prvních pětačtyřiceti minut. Do
šaten se totiž šlo za stavu 5:1. (Mák)

OZT B - IV. třída okres. soutěže
Chyňava – OZT B 3:0, kontumačně
Je to už smutné psát, ale další ostuda
je na světě. Při časovém souběhu ter-
mínu zápasu obou třebaňských muž-
stev se béčko nesešlo a do Chyňavy
vůbec nepřijelo. (Mák)

Liteň - OZT B 1:1
Branka: Hejlek

Durisol VŠERADICE - III. třída
Všeradice - Chrustenice 4:2 
Branky: Bouček 2, Kulhavý, Gálik 
Svatá - Všeradice 0:4 
Branky: Mackovič, Jakoubek,
Bouček, Šebek 
Všeradice B - Mořinka 9:1 
Góly: Silbernágl 2, Hruška 2, Su-
chý, Šebek, Gálik, Vitner, Kobylka 
Osov - Všeradice B 1:2 
Branky: Mackovič, Jakoubek 
N. Jáchmov - Všeradice dorost 3:2
Branky: Silbernágl 2 
Všeradice - Žebrák 2:1 
Branky: Vynš,Wurm 
Všeradice žáci - Neumětely 2:4
Branky: Neugebauer 2 
Tetín - Všeradice 0:12 

Memoriálu Zdeňka Kocmana, soutě-
že vypsané Středočeským tenisovým
svazem, se zúčastňují i děti ze Sport-
clubu Řevnice. Řevnické áčko, děti
narozené v letech 2001-02 (Oskar
Oliver Stuchlík, Martin Froňka, Mi-
chael Schier, Kristýna Hlaváčová,
Marek Huml), si v soutěži  vylosova-
lo skupinu C. Vítězně se již utkalo s
celky SK Černošice a Lokomotiva
Beroun. V sobotu  5. 6. na svých kur-
tech sehrálo osm dvouher i dvě  čtyř-
hry s týmem Sport Eden Beroun. I
tento  turnaj Řevničtí hravě vyhráli.
V sobotu 12. 6. jedou na poslední
zápas do Dobříše. Vedoucí skupiny
Pavlína Froňková, maminka jednoho
z hráčů, doufá, že i v tomto turnaji se
bude dětem dařit, tak jako dosud.
„Postup mají téměř jistý,“ říká. 
Řevnické béčko (Exner, Vladař,  Sta-
rýchfojtů, Petříšová) si vylosovalo v

soutěži skupinu A. Na svém kontě
mají zatím tři výhry a jednu prohru.
V sobotu 12. 6. je čeká LTC Slovan
Kladno. Do čtvrtfinále, jež se koná
26. 6., postupují z každé skupiny dvě
nejlepší družstva.Vítězové čtvrtfiná-
lových zápasů se utkají o postup do
finálové části, v níž budou startovat
tři družstva. Na místo konání je vy-
psáno výběrové řízení. 

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Elévům vládli Pražáci
Čtvrtý  turnaj tenisových elévů vy-
hráli Pražáci. V Řevnicích se nenašel
nikdo, kdo by přehrál rodinu Buzko-
vých z Prahy.  Vítězství si odnesl Jo-
sef Buzek, který ve finále porazil svoji
dceru. Až třetí skončil Tomáš Král.
Počasí nebylo pro tenis ideální, sešlo
se pouze osm neregistrovaných hrá-
čů.                Petr HOLÝ, Řevnice

Malí tenisté »vyřídili« Eden
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DĚTSKÝ DEN NA HÁZENÉ. Poslední květnovou neděli se na hřišti Národní
házené v Řevnicích konal dětský den. Měli jsme velké štěstí, že v Řevnicích
nepršelo - déšť se spustil až na samém konci dětského dne. Pro děti to byla
příležitost vysoutěžit si spoustu zajímavých cen a na uvítanou dostaly ovoce,
které nám poskytl pan Derco. Děkujeme všem maminkám a tatínkům, kteří
nám pomáhali na jednotlivých stanovištích a těšíme se na další dětský den.

Text a foto Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice 

Řevničtí tenisté, již porazili berounský Sport Eden.  Foto Petra FRÝDLOVÁ

Házenkáři dohráli mistráky, teď čekají poháry
Žalostně málo kluků přišlo odehrát poslední mistrovské utkání mladších
žáků řevnické národní házené. Vedení klubu má značné problémy vyslat toto
družstvo na Pohár republiky, který se koná už 18. června!
NH Řevnice mladší žáci – TJ AVIA Čakovice 13:8 (5:4)   
Branky: Huml 5, Matoušková 4, Šnajberk 3, Jandus
DTJ Řevnice starší žačky – TJ AVIA Čakovice 17:11 
Branky: Humlová M. 10, Mandlíková 4, Matoušková 2, Kecová
NH Řevnice starší  žáci – TJ AVIA Čakovice 36:7 (21:7)  
Branky: Kraus 11, Veselý 9,  Holý 7, Jelínek 5, Štech 3, Petříš 
Střelnici si otevřeli naši kluci v utkání, kde si zahráli všichni všude. Kluci
pojedou  za čtrnáct dní na pohár České republiky do Nýřan. Za tento úspěch
dostal každý po zápase od našich děvčat květinu.
DTJ Řevnice mladší žačky – TJ  AVIA Čakovice  8:11 (4:5)  
Branky: Kecová 4, Krtková 2, Matoušková 2
Na čtvrté vítězství našich barev už nebyly síly. Předvedená hra však byla  po-
těšující. Od 18. do 20. 6. budou děvčata na našem hřišti v Tyršově stromo-
řadí bojovat o Pohár České republiky. Petr HOLÝ, Řevnice


