
Uspěli v celostátní soutěži, dostali popelnici
MEZI BEZMÁLA ŠESTI TISÍCI OBCEMI, KTERÉ SOUTĚŽÍ V TŘÍDĚNÍ ODPADU, SKONČILY ŘEVNICE NA TŘETÍM MÍSTĚ

V Našich novinách:
* Zmrzlina za vysvědčení - strana 2
* Na pouti zazpívá Bílá - strana 4
* Svinařští budou jezdit po vodě

- strana 7

Řevnice – Obyvatelé Řevnic mo-
hou jít všem příkladem ve třídění
odpadu. V celostátní soutěži O
křišťálovou popelnici, která vybírá
obec, kde lidé nejlépe nakládají s
odpadem, získaly Řevnice v obrov-
ské konkurenci 5861 obcí bronz. 
„Opravdu nás to moc překvapilo. Ni-
kdy před tím jsme se v soutěži neu-
místili, většinou se dařilo větším mě-

stům jako je Kutná Hora či Třinec,“
řekl starosta Řevnic Miroslav Cvan-
ciger. Hlavním kritériem je, kolik vy-
tříděného odpadu připadá na jednoho
obyvatele.
Vítězem za rok 2009 se stala obec
Průhonice, druhá skončila Zruč-Se-
nec. Vítězná obec získala šek na 150
tisíc, do Řevnic putuje 70 tisíc korun.
Všichni ocenění také získali křišťálo-

vé popelnice. „Peníze použijeme na
nákup dalších kontejnerů. O dalším
sběrném místě neuvažujeme,“ uvedl
Cvanciger. Podle něj jsou řevnické
kontejnery využívány maximálně,
nejvíc ty u obchodního domu, u pro-
dejny J. Noska a na Malém náměstí.
Další sběrná místa jsou za vodou u
bývalého kempu, u někdejší pískov-
ny, u nádraží a pod základní školou.

V soutěži jsou obce hodnoceny podle
výsledků a míry aktivity při nakládá-
ní s komunálním odpadem, a to pře-
devším v tříděném sběru. Do hodno-
tících kritérií spadá i komplexnost
hospodaření s komunálními odpady v
obci a informování občanů o způso-
bech nakládání s druhy odpadů a
výsledcích odpadového hospodářství
obce. K vyhodnocení byly použity
údaje za rok 2009, kdy bylo do systé-
mu EKO-KOM zapojeno 5861 obcí s
přibližně 10,4 mil. obyvatel, což je
98 % české populace. V minulém
ročníku soutěže vyhrál Český Brod,
na druhém místě skončil Jeseník, tře-
tí místo obsadilo Nové Město na Mo-
ravě. Pavla ŠVÉDOVÁ
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Pařáty jsem nejedl! tvrdí Třebaňan, který se vrátil z mistrovství světa
Zadní Třebaň, JAR - Po
třech týdnech se z fotba-
lového mistrovství světa
v JAR vrátil novinář MF
Dnes, Zadnotřebaňan
Jan Palička. Na turnaji
ho vystřídal Filip Saiver,
který pro změnu bydlí v
Mníšku pod Brdy.
„Bylo to náročné, jsem rád
doma,“ uvedl pro NN Pa-
lička. JAR je podle něj ro-
zmanitá země, jež dýchá
pro mistrovství světa. Fot-
bal tam hrají děti i dospělí
všude na ulicích, na tržiš-
tích se prodávají vlajky a
dresy, ale také třeba slepi-
čí pařáty k jídlu. „Ty jsem
si nedal, i když mi je pořád

nabízeli,“ smál se novinář.
„Během jediného volného
dopoledne jsem se zajel
podívat do národního par-
ku, kde žijí lvi, žirafy či
hyeny. Lvíčky si návštěv-
níci mohli dokonce pohla-
dit.“ A co bylo pro Paličku
nejhorší? „Vidět tisíce lidí
žijících v chudobě ve slu-
mech,“ říká. „Na druhé st-
raně jsou tam bohatí lidé s
obrovskými domy, pro něž
ti nejchudší pracují.“ 
Zvuk vuvuzel na stadionu
prý Třebaňanovi  nevadil.
„Jenže Afričané je použí-
vají všude, na ulicích, v
autech… Skoro se to neda-
lo vydržet.“                  (lup)

Rosák hrál v Dobřichovicích
císaře a pak tu vdával dceru
Dobřichovice – Moderátor Jan Rosák, jenž už ně-
kolik let hraje s poberounskými ochotníky v muzi-
kálech Noc na Karlštejně a Postřižiny, si na konci
června odskočil do Tuniska. Jeho dcera Zuzana se
v Kartágu vdala za majitele cestovní kanceláře
Tunisana Imeda Jeddaie. Svatba se podle Blesku
konala v kruhu rodinném. „Byli tam moji rodiče,
pár známých a příbuzní manžela,“ řekla modelka,
jež se vdávala už podruhé. Jejím prvním manže-
lem byl Alžířan Faycal Chahi. Rosákovi veselku
absolvovali i v Česku. Vybrali si dobřichovický zá-
mek, kde Rosák pár dní před tím poprvé v Noci na
Karlštejně hrál císaře Karla IV. Oddávajícím byl
Rosákův muzikálový kolega Petr Říha.   (pš)

KŘESŤAN NA PORTĚ. Legendární folkový festival Porta se poslední červnový víkend konal v řevnickém
Lesním divadle. Nechyběl ani známý muzikant Robert Křesťan. (Viz strana 4) Foto NN L. PALIČKOVÁ

HRAJÍ VŠUDE. V Jihoafrické republice hrají fotbal ma-
lí i velcí doslova všude. Foto Jan PALIČKA

Šok v Řevnicích: místo
divize jen třetí třída!
Řevnice - S béčkem Bohemians
1905, Dukly či Příbramí měřili v
nedávno skončené mistrovské sezo-
ně síly fotbalisté A-mužstva Řevnic.
O podobných soupeřích si teď ov-
šem mohou oni i řevničtí fanoušci
nechat tak nanejvýš zdát. Došly pe-
níze, takže se na hřišti za vodou bu-
de místo divize »kopat« jen jedna z
nejnižších soutěží - třetí třída. 
(Viz strana 12) (mif)

V Berounce se topil další
člověk, letos už čtvrtý
Všenory – Mladý muž se 30. června topil v Be-
rounce u jezu pod železničním mostem mezi
Všenory a Mokropsy. 
„Ještě než jsme přijeli, podařilo se kolemjdoucím
mladíka vytáhnout na břeh,“ řekl šéf řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. Lékař pacienta, který byl
v bezvědomí, napojil na umělou plicní ventilaci.
Vrtulník jej pak transportoval do nemocnice.
V červnu se v Berounce málem utopili čtyři lidé -
dva z nich na jezu v Karlštejně. (lup)

Těším se na Postřižiny!Landovský si opět zahraje s ochotníky
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Nadešel dlouho očekávaný den, na který se školá-
ci moc těší: Poslední školní zvonění, poslední den
školy. V Osově se loučíme všichni společně v naší
tělocvičně. Paní ředitelka odměňuje výborné žáky
se samými jedničkami i ty, kteří vzorně školu rep-
rezentovali v různých soutěžích. Letos čekala od-
měna i na páťáka Romana Reha, který celou dobu
školní docházky nezameškal ani jednu hodinu. 
Nejlepší sběrače pomerančové kůry, starého papí-
ru, plastových víček a starých baterií vyhodnotila
paní učitelka Fialová a rozdala spoustu odměn. 
Na závěr jsme si společně zazpívali se sborem
Muzikantík pod vedením pí. Packové. Písničková
mašinka nás zavezla do tříd, kde už učitelky roz-
dávaly vysvědčení a připomenuly všem, že mají
být o prázdninách na sebe opatrní.
V osovské škole to ovšem pořádně žilo i předpo-
slední den. Přivítali jsme návštěvu z Hostomic.
Naše pozvání přijali tamní páťáci, abychom mohli
odehrát přátelské utkání ve vybíjené. Našim páťá-
kům se podařilo obhájit vítězství. Všichni jsme
moc fandili a drželi našim nejstarším palce. Po-
tom jsme všichni společně pospíchali na školní
zahradu, kde právě začínala diskotéka. Těšili jsme
se i na naše známé a oblíbené šermíře Merlina a
Brumíka, kteří nám předvedli šermířské umění.
Pak jsme se rozloučili s našimi páťáky a oni s ná-
mi. Merlin s Brumíkem je pasovali na žáky dru-
hého stupně a předali jim pamětní glejty. 

Loučení v mateřince 
Loučení se odehrálo také v mateřské škole Osov -
loučily se děti, které od 1. září usednou do škol-

ních lavic. Na úterý 29. 6. jim učitelky připravily
bohatý program. Ráno přijely kamarádi  ze všera-
dické školky, aby se navzájem lépe poznali. Spo-
lečně si užili vystoupení kouzelníka a na zahradě
jízdu na poníkách. Odpoledne se k nim ze školní
zahrady přesunuli rytíři Merlin a Brumík a před-
vedli  několik soubojů. Hrála hudba a tančilo se.
V půl čtvrté odpoledne vyvrcholilo besídkou na
rozloučenou. Děti dostaly dárečky, trika a šerpy a
šermíři  je na zahradě pasovali na školáky. Pak se
opékaly buřtíky a tančilo se. Bylo to krásné slu-
nečné odpoledne a děti si ho opravdu užily. 

Soňa KOCMANOVÁ,
Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov

ZMRZLINA ZA VYSVĚDČENÍ. Řevnická cukrárna na náměstí rozdávala dětem za
vysvědčení zmrzlinu zdarma. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Řevnice – Přesně 337 vysvědčení
rozdali ve středu školákům kanto-
ři v řevnické základní škole. Bylo
mezi nimi i mnoho žáků, kteří na
vysvědčení dostali samé jedničky.
„V každé třídě se nějaký jedničkář
najde,“ uvedla ředitelka školy Ště-
pánka Rajchlová.
Ročník si nikdo zopakovat nebude
muset. „Pouze jeden chlapec, který
má nedostatečné, by měl pokračovat
na základní škole praktické, takže by
měl též postoupit do dalšího roční-
ku,“ vysvětlila Rajchlová.
Řevnickou základku nadobro opusti-
lo 33 deváťáků, na místo nich ale v

září do lavic usedne 51 prvňáčků. A
to i těch, kteří nyní ukončili zkušeb-
ní nultý ročník. Rodiče těchto školá-
ků se rozhodli paní učitelce Mileně
Chvojkové za její skvělou práci a
nadšení poděkovat, a tak jí společně
zakoupili dárkový kupon na relaxač-
ní masáže. Poslední den školy děti z
»nulťáku« překvapily s paní učitel-
kou i své rodiče, které pozvaly na
dorty, jež společně upekly.
Vysvědčení mohly oslavit děti v řev-
nické cukrárně, která školákům na-
bízela kopeček zmrzliny zdarma.
Kdo si kopeček odnesl, dostal na ru-
ku speciální razítko.

Řevnická škola má v právě skonče-
ném školním roce za sebou mnoho
akcí. Od Vánoční akademie, přes
školní výlety, den otevřených dveří,
olympiády až po závěrečné předává-
ní výročních cen, které se uplynulý
týden uskutečnilo v Lesním divadle. 
Řevničtí školáci také začali chystat
novou naučnou stezku po nejzajíma-
vějších místech Řevnic. „Stezka je
zatím v pracovní verzi, pro realizaci
je třeba sehnat nemalé peníze,“ řekla
Rajchlová. Stezka má mít deset zas-
tavení a každé připravovali žáci z
jednotlivých tříd. První se týká histo-
rie Řevnic a osobností, které tu žily.

Další zastavení jsou zaměřena na
přírodu: říční niva, les, pole, fauna a
flóra. Nechybí ani zastavení týkající
se Lesního divadla. „My jsme dosta-
li za úkol najít vše o rekultivaci sk-
ládky. Musela jsem to hledat na in-
ternetu,“ řekla budoucí šesťačka Alž-
běta Váňová. 
Děti nyní ve škole vystřídají řemesl-
níci, kteří budou budovat toalety.
„Práce vypuknou 14. 7. a měly by
skončit v polovině srpna, takže nový
školní rok by mohl začít v klidu,“
uvedla Rajchlová s tím, že díky tomu
může být navýšena kapacita školy z
340 na 380 žáků.   Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice: Zmrzlina za vysvědčení!
ZDEJŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU SI O PRÁZDNINÁCH VEZMOU DO PRÁCE ŘEMESLNÍCI

Malí hasiči dostali »průkaz«

Výroční ceny řevnické školy
dostali také zdejší šachisti
V pondělí 28. června se v řevnickém Lesním diva-
dle udílely výroční ceny ZŠ Řevnice a ZUŠ Řev-
nice. Stejně jako loni se dostalo i na šachisty.
Oceněno bylo družstvo prvního stupně ZŠ v se-
stavě Kryštof Vávra, Vojtěch Paukert, Adam Han-
zlík a Jan Sklenka, které přivezlo bronz z krajské-
ho kola přeboru škol. Dostalo se také na Jana
Biena, který reprezentoval školu v družstvu dru-
hého stupně a zaznamenal několik výborných in-
dividuálních výsledků, mimo jiné se v únoru stal
přeborníkem školy. 
Mezi oceněnými byl i další šachista - Jindřich
Paukert. Ten už žákovským kategoriím odrostl a
dostal cenu hudebního oddělení ZUŠ za koncert-
ní výkony na klarinet.      Jan PAUKERT, Řevnice

Ve středu 30. 6. se konala poslední schůzka mla-
dých zadnotřebaňských hasičů, kterou malí po-
žárníci strávili plněním disciplín Hasičského os-
miboje. Děti mj. střílely ze vzduchovky, srážely
kuželky hadicí, ručkovaly na laně, zdolávaly ha-
sičskou překážkovou dráhu v přilbě i obleku....
Jelikož si vedly výborně, odnesly si po dvouhodi-
novém klání spoustu cen a hlavně Průkaz mladé-
ho hasiče. V něm jsou zvěčněny jejich výkony a
napsaná velká jednička s hvězdičkou za snahu.
Všem dětem přejeme krásné prožití prázdnin, s
»Hasíky« se těšíme na shledání opět v září! A,
pane Mayere: Děkujeme za pořízení 16 uniforem
pro mladé hasiče!         Ivana ŠEVČÍKOVÁ, SDH
Foto Josef ŠEVČÍK Zadní Třebaň

POSLEDNÍ ZNÁMKY. Zadnotřebaňští čtvrťáci si odnesli ze své školy
poslední známky, od září nastupují do Řevnic.          Foto Jan PALIČKA

Budoucí školáky pasovali Merlin a Brumík
OSOVSKÝ PÁŤÁK ROMAN REH ZA CELÝ ROK NEZAMEŠKAL ANI HODINU
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Poberouní - Letní soutěž vyhlásily
Naše noviny. Vyhrát v ní můžete
turistický atlas Středočeského kra-
je, cykloprůvodce Dolní Berounka,
karlštejnské víno či koňak metaxa.
Soutěž je vyhlášena v kategoriích:
1) Nejhezčí/nejoriginálnější letní
fotografie
2) Nejhezčí/nejoriginálnější báseň
Na snímcích i ve verších může být
zachyceno cokoliv, co se týká léta,
prázdnin, dovolených. Zajímavý zá-
žitek, příhoda či setkání, pobyt na tá-
boře i u rybníka, stejně jako dobro-
družná nebo exotická výprava na dru-
hý konec zeměkoule. Svá díla nám

můžete posílat do 9. září. Postupně je
budeme zveřejňovat a na závěr poro-
ta v čele s Josefem Kozákem vybere
v každé kategorii tři vítěze. Ti se mo-
hou těšit na výše popsané (i další) ce-
ny. Každý z účastníků soutěže obdrží
od redakce pozornost.
Od minule nám na adresu redakce
doputovaly dvě zásilky básní. Karolí-
na LACINOVÁ z Oskořínka nám na-
psala: „ Kamarádím s Evičkou Pous-
teckou ze Zadní Třebaně a pro její
pejsky skládám básničky. Jedna již
byla otištěna, nyní posílám další.“ 

Hortenzie
Pro lásku jen srdce bije, 

jmenuje se Hortenzie. 
Štěstí na potkání rozdává 
tahle malá čivava 
Lásku uzamyká na klíček 
do všech lidských srdíček. 
Kus nechala pro paničku, 
svázala jí do ranečku 
Ten hodila na záda, 
rychle za ní spěchala. 
Všechno zvládá velmi hravě, 
hlídá jí jak oko v hlavě 

Kouká na ní nevinně, 
potom skončí na klíně. 
Chviličku si pospinká 
naše malá Horynka 

Prostřednictvím Heleny Pelikánové
několik dílek poslal také Roman
STANĚK z Prahy. Vybrali jsme toto:
Uhnízdil se radar v kapse 
potulného kejklíře 
hnízdečko má z peří vrabce 
což je v celku k nevíře 
totiž radar připadá mi 
trochu jako zívnutí 
pejska co na mléčné dráze 
plaší hejno labutí 

Těšíme se na další díla. Posílat je mů-
žete na: Naše noviny, Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň, redakce@nase-
noviny.net. Miloslav FRÝDL

Soutěž NN: Posílejte nám fotky a básničky!
VYHRÁT MŮŽETE TURISTICKÝ ATLAS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, VÍNO ČI ŘECKÝ KOŇAK METAXA

Podbrdský motoráček
Historický vlak »Hurvínek« 
jede každou neděli do 26. 9.
po trase Zdice - Lochovice 

- Hostomice - Osov - Liteň -
Zadní Třebaň - Karlštejn 

a zpět

Levičák Landovský volil knížepána!
HERECKÝ ŽIVEL SE TĚŠÍ NA TŘETÍ SEZONU V POSTŘIŽINÁCH. „S OCHOTNÍKY JE SRANDA!« ŘÍKÁ

Kytín - Pavla LANDOVSKÉHO
diváci vesměs milují, je s ním ale
těžké pořízení. Je náladový, občas
dokáže být pěkně protivný. Na
vlastní kůži si to mnohokrát vy-
zkoušeli i poberounští ochotníci, s
nimiž tento věčný bouřlivák a živel
účinkuje v muzikálu Postřižiny.
Už třetí sezonu budete s ochotníky
hrát v původním muzikálu Postřiži-
ny. Baví vás to?
Baví. Jenže u mě vše záleží na zdra-
votním stavu. Teď jsem v péči masé-
ra Ondry, doufám, že mě do srpna,
kdy se budou Postřižiny hrát, doléčí.
Takže se těšíte?
Ale jo, těším, ale jak říkám – nejdřív
se musím dát dohromady. S ochotní-
ky je sranda – rád se na ně dívám. Při
zkouškách, i když jsem s nimi na je-
višti. Vždycky se hodně bavím.
Vaši herečtí kolegové si ale občas s
vámi  příliš legrace neužijí. Zvláště,
když si na scéně říkáte co chcete…
Čestné slovo, že tentokrát se text ko-
nečně… nenaučím! To vím bezpeč-
ně, už mi to neleze do hlavy. Všem
se omlouvám, ale lepší už to nebude.

I když - budu se snažit a taky si poc-
tivě připravím taháky. Slibuju!
A jak vůbec žijete, v Kytíně?
Stojí to za prd. Hlasitě si tady trpím.
Na začátku ledna mě zbil dvoumet-
rovej trhovec v Mníšku, podle mě
příslušník nacionalistický party jmé-
nem Národní odpor. Já je nemám
rád, takže jsem ho asi nějak provo-
koval, nebo co. Vyrukoval na mě,
podle svejch slov mě »zhasnul« a já
od tý doby chodím jako podesranej

sachs. Já chodil vždycky blbě, ale
teď je to katastrofa.
Jako co chodíte?
Bejval takovej motocykl, Sach. A
protože ten, co na něm jel, vypadal
jako když je podesranej, říkalo se
podesranej sachs. To jsem teď já – i
bez motorky… Hrozně mě bolej zá-
da. A navíc mě čeká operace s oči-
ma, mám šedej zákal.
Točíte nějaký film?
Jo. Ne. Nevím. Teď nic. Až v srpnu

budu natáčet film Odcházení režisé-
ra Václava Havla.
Co máte za roli?
Kočího. Nic zvláštního. Nemusím
mluvit, mlčím, čili je to dobrý
Byl jste volit?
Byl, jistě.
Dopadlo to podle vašich představ?
Jsem spokojenej. Někde napsali: Le-
vičák Landovský volil knížepána
Schwarzenberga. A měli pravdu.

Miloslav FRÝDL

Pavel Landovským s P. Bendlem, P. Vítkem a J. Rosákem (zleva) v muzikálu Postřižiny.                 Foto NN M. FRÝDL

Kde se letos hrají Postřižiny
Hrad Křivoklát: 
4. a 5. srpna od 20.00 hodin
(předprodej: www.krivoklat.cz)
Pivovar Třeboň:
6. a 7. srpna od 20.00 hodin
(předprodej: www.tdf.cz)
Letní kino Beroun:
27. srpna od 20.00 hodin
(předprodej: Městské informační
centrum Beroun, letní kino)

12:10 Zdice (příj.) 17:10
12:15 Libomyšl 17:04
12:36 Lochovice 16:59
12:45 Neumětely 16:42
12:49 Radouš 16:38
12:58 Hostomicep/Brdy 16:33
13:03 Osov 16:25
13:08 Vižina 16:19
13:11 Všeradice 16:15
13:15 Nesvačily 16:12
13:19 Skuhrov p/Brdy 16:07
13:28 Liteň 16:02
13:31 Běleč 15:55
13:39 Zadní Třebaň 15:49
13:44 (příj.) Karlštejn 15:33
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Diváky rozproudil Xindl, uklidnil Plíhal
KRÁSNÉ POČASÍ NA FESTIVAL PORTA DO ŘEVNICKÉHO »LESŇÁKU« PŘILÁKALO TŘI TISÍCE DIVÁKŮ

Řevnice – V romantickém prostře-
dí řevnického Lesního divadla zně-
la tři dny hudba. Poslední červno-
vý víkend se tu konal folkový festi-
val Porta, celkově už po třiačtyři-
cáté, v Řevnicích potřetí.
Porota měla těžkou práci, protože
soutěžící ze čtrnácti krajů předváděli
skvělé výkony. Modrou keramickou
Portu a novou kytaru nakonec vyhrá-
la skupina Quanti Minoris z Brna.
Kromě ní postoupily do Mezinárod-
ního finále v Ústí nad Labem praž-
ské kapely Pětník i Šťastní a veselí a
doplnila je čtvrtá Alibaba.
Krásné počasí nalákalo do »Lesňá-
ku« více než tři tisíce lidí. Když zpí-
vali slavní interpreti, nezbylo na la-
vicích místo k sezení, takže se mnozí
usadili na zemi před pódiem. Tedy
kromě chvil, kdy tady skupina Kola-
loka učila zájemce country tance. V
divadle i na hřišti házené zněla v
podstatě pořád hudba, v pátek večer
zazpíval třeba Wabi Daněk a na kyta-
ru zahrál Štěpán Rak, během soboty
se představili všichni soutěžící i ví-
těz loňské Porty Zdeněk Hamřík. Li-

di nadšeně přivítali nejen Spirituál
Kvintet, COP či Ivo Jahelku, okouz-
lil je i houslista Jaroslav Svěcený. 

Vrcholem festivalu byla neděle, kdy
se vyhlašoval vítěz Porty a křtilo CD
z Porty 2009. Poté už pódium patřilo

oblíbeným osobnostem. Všechny ro-
zehřál mladý interpret Xindl X (vítěz
Porty 2008), naopak atmosféru zk-
lidnil písničkář Karel Plíhal, jenž
přidal i několik vtipných básní. Sk-
vělé vystoupení předvedl jako vždy
Robert Křesťan s Druhou trávou i
skupina Hradišťan. S tou si zahrály
domácí Notičky. Na úplný závěr při-
šel speciální koncert, vystoupení
osobností s názvem Hodina hvězd.  

Lucie PALIČKOVÁ

Ochotníci pořádají
Divadelní slavnosti
Dobřichovice – Podruhé se na ná-
dvoří místního zámku konají Do-
břichovické divadelní slavnosti.
Dobřichovická divadelní společnost
připravila tři představení. Komediie
Já jsem otec Bemle a já matka Žem-
le se hrála uplynulý víkend. Nyní je
na řadě komedie Pyžamo pro šest
(8., 9. a 11. 7. od 20.00) a obnovené
představení hry Ten, kdo utře nos
(15., 16. a 18. 7. od 20.00). Vstupen-
ky za 150 a 90 Kč můžete koupit  na
Městském úřadě. (lup) 

NOC NA ZÁMKU. Skvělé výkony, malebné kulisy, krásné počasí a třikrát
vyprodané hlediště. Těmito slovy lze shrnout tři dny v závěru června, kdy
se na zámku v Mníšku pod Brdy hrálo představení Noc na Karlštejně. Ten-
tokrát se role císaře Karla IV. ujal Vladimír Čech, i když těsně před prvním
představením dohrál jinou roli v divadle ABC a přijel z Prahy na poslední
chvíli. Jinak bylo obsazení stejné jako vždy: Pavel Vítek (Pešek) a Pavla
Švédová jako jeho milá Alena, která se stejně jako císařovna (Monika
Vaňková) rozhodla strávit noc na hradě mezi muži, purkrabího hrál Karel
Král, vévodu bavorského senátor Jiří Oberfalzer, krále cyperského Roman
Tichý, arcibiskupa Petr Říha, jeho žena Alena paní Ofku. Skvělí byli i
všichni ostatní – Matěj Rak, páže, zbrojnoši, manové, podkoní i ženské.
Muzikál bude nyní k vidění na hradě Křivoklát (7., 8. i 9. 7- od 20.00) a na
zámku ve Všeradicích (24. 7. od 20.00).    Text a foto NN L. PALIČKOVÁ

Festival u kostela
Osov – Přes padesát lidí se sešlo v
sobotu 3. 7. v osovské hospůdce U
kostela, aby sledovalo vystoupení
hudebních skupin na tradičním
Osovském festivalu. 
Ten se koná každoročně začátkem
prázdnin. Program zahájila hostující
country skupina P.U.K. z Berouna,
navázal místní Garážový klub s
vlastními vtipnými písničkami a
skupina Braboux se starými peckami
Katapultů a Olympic. (jok)

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

KINO ŘEVNICE
7. 7. 20.30 KATKA
9. 7. 20.30 KAWASAKIHO RŮŽE
10. 7. 16.00 DOBA LEDOVÁ 3
10. 7. 20.30 NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
14. 7. 20.30 ROBIN HOOD
16. 7. 20.30 ŽENY V POKUŠENÍ
17. 7. 16.00 CHŮVA V AKCI
17. 7. 20.30 ŽENY V POKUŠENÍ

KINO MÍR BEROUN
Kino nehraje - rekonstrukce. 

LETNÍ KINO BEROUN
5. 7. - 6. 7. 21.45 HANEBNÝ PANCHARTI
7. 7. 21.30 PERCY JACKSON: ZLODĚJ
BLESKU
8. 7. - 9. 7. 21.30 SEX VE MĚSTĚ 2
10. 7. 21.30 JAK VYCVIČIT DRAKA
11. 7. 21.30 ŠKOLA ŽIVOTA
12. 7. - 13. 7. 21.30 TWILIGHT SÁGA:
ZATMĚNÍ
14. 7. - 15. 7. 21.30 SOUBOJ TITÁNŮ
16. 7. 21.30 PRECIOUS
17. 7. - 18. 7. 21.30 A-TEAM
19. 7. - 20. 7. 21.30 MUŽ VE STÍNU
5. 7. - 6. 7. 21.45 HANEBNÝ PANCHARTI

CLUB KINO ČERNOŠICE
6. 7.  20.00 SEX VE MĚSTĚ II
13. 7. 20.00 ROBIN HOOD
20. 7. 20.00 JARMAREČNÍ BOUDA

KINO RADOTÍN
9. 7. 17.00 a 19.30 DVOJKA
10. 7. 17.00 a 19.30 ADMIRÁL
11. 7. 17.00 a 19.30 PROMĚNA
16. 7. 17.00 a 19.30 KATKA
17. 7. 16.00 a 19.00 ROBIN HOOD
18. 7. 16.00 a 19.00 PROKLETÝ OSTROV

TEMPERAMENTNÍ XINDL. Zpěvák Xindl X na folkovém festivalu Porta v
řevnickém Lesním divadle. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Letošní Skalecká pouť láká na oprav-
dové hvězdy. Většina hudbychtivých
dětí zná Hodiny zpěvu Jaroslava Uhlí-
ře a Zdeňka Svěráka. V sobotu 17. 7.
si s Uhlířem zazpívají přímo na pódiu
vítězové letošního ročníku soutěže
Brdský kos a samozřejmě všichni vy,
kteří přijdete. Mravenčí ukolébavka,
Soňa ví, Severní vítr, znáte je, že? Za-
zpívejte si je přímo z autorem hudby
na náměstí v Mníšku pod Brdy.  A na
konec Lucie Bílá s Petrem Maláskem.
Ti z vás, kdo jste je už slyšeli na
»živém« koncertě, určitě potvrdíte, že
je to zážitek, na který se nezapomíná. 
V neděli 18. 7. od 14.00 je pro návš-

těvníky připravená zábavná novinka:
První mníšecká pouťová neckyáda. Na
Zadním rybníku za hudebního dopro-
vodu staropražské kapely Třehusk vy-
plují všemožná plavidla z bájného a
historického světa. O co půjde? Aby
dopluly. A kdyby náhodou ne, bude
legrace. S jakoukoliv loďkou může
přijít každý. 
Během pouťového víkendu nebude
chybět procesí, mše svatá v barokním
areálu Skalka, jarmark, pouťové at-
rakce, představení spolků a sdružení,
pohádka, koncert duchovní hudby, zá-
bava či výstava drobného zvířectva.
Jana DIGRINOVÁ, Mníšek pod Brdy

»Noc« na Mníšku: Třikrát vyprodáno

Na pouti zazpívá Lucie Bílá
DĚTI SE MOHOU TĚŠIT NA HODINU ZPĚVU S J. UHLÍŘEM

Tipy NN
* Taneční párty s DJ. Bootym a DJ.
Tommym můžete absolvovat 9. 7. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 50 Kč.      Michal STREJČEK
* 7. ročník hudebního festivalu Big-
beatové dunění bude hostit Sport
Park Berounka v Černošicích 10. 7.
Od 13.00 zahrají kapely Klika, Ymr-
vere, Deliqent, Vepřový komety, Ti-
mudej, Xindl X, Lokomotiva planet,
Dyk je to jedno, Atari Terror, False
Hope, Suffocate With Your Womitus.
Vstup 150 Kč.   Michal STREJČEK
* Společná výstava obrazů Ladislava
Tomiče KRAJINY a Vladimíra Bal-
cara PRAŽSKÉ MOTIVY bude za-
hájena 10. 7. v 15.00 v klášteře na
Skalce nad Mníškem. Výstava potrvá
do 1. 8. Jarmila BALKOVÁ
* Podvečer duchovní hudby se us-
kuteční 10. 7. od 18.00 v kostele v
Karlíku. Zazpívají Olga Jelínková -
soprán a Oldřiška Musilová - mezzo-
soprán, doprovod Jiří Richter - hous-
le a Jaroslav Šaroun - klavír.        (vlc)
* Hrátky za muzejními vrátky -
program pro rodiče s dětmi připravi-
lo na 10., 14. a 21. 7, vždy od 10.00
do 17.00 Muzeum Českého krasu Be-
roun. „Přijďte se ponořit do her sta-
rých časů, z nichž některé už zanikly
a jiné se v různých podobách hrají
ještě dnes,“ zve David Palivec z mu-
zea. (mif)
*  Výstava studentů Ateliéru veške-
rého sochařství Kurta Gebauera je od
14. 7. do konce září k vidění v Mod-
rém domečku Řevnice. Mladí umělci
představí díla různých technik - od
fotografií, obrazů a plastik až po ex-
perimentální oděvní návrhy a desing-
nové šperky.                 Iva JUNKOVÁ
* DJ. Bunda a DJ. Vóďa hrají na ta-
neční párty v černošickém Clubu Ki-
no 16. 7. od 20.00.  (mis)
* Skupiny Sansára a Okopem Nka
zahrají 17. 7. od 20.00 v zahradní res-
tauraci Clubu Kino Černošice.   (mis)
* Výstava malířky Zdenky Krejčové
je ve velkém sále zámku Dobřicho-
vice k vidění do 20. 7.                    (vlc)
* Výstavu Lži vepsané v kameni
aneb Temná minulost českých skalní-
ků hostí do 21. 11. Muzeum Českého
krasu Beroun. Výstava seznámí s his-
torií falsifikátů zkamenělin.       (dap)



Na vernisáž dorazili diplomaté Kanady i Švédska
VE VŠERADICÍCH BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA GALERIE A MUZEUM M. D. RETTIGOVÉ

Závěr letošního, již pátého ročníku
mezinárodního malířského sympozia
ve Všeradicích byl opravdu velkole-
pý a výjimečný. Výjimečný v tom, že

vernisáž, která se konala 25. června,
zahájil starosta Všeradic Bohumil
Stibal v nově otevřené galerii a mu-
zeu M. D. Rettigové. 
Galerie a muzeum vznikly nákladnou
rekonstrukcí ruiny starého, ale pa-
mátkově chráněného špýcharu ze 17.
století v areálu všeradického zámku.
Velikostí a unikátní rekonstrukcí ne-
mají v celém regionu obdoby. V pří-
zemí a ve třech podlažích vznikly
velkolepé prostory pro konání malíř-
ských a sochařských výstav moderní-
ho umění, muzeum M. D. Rettigové a
muzeum české vesnice.
V přízemí bude instalována stálá ex-
pozice výstavy všeradické rodačky
M. D. Rettigové, která se v současné
době nachází v budově všeradického
muzea. První patro bude věnováno
stálé expozici muzea české vesnice,
druhé patro je věnováno souboru děl
malířů a sochařů, kteří se zúčastnili
mezinárodního uměleckého sympo-
zia v uplynulých čtyřech letech. 
V nejvyšším patře jsou vystaveny ob-

razy, které vznikly na letošním, pát-
ém malířském sympoziu. Prezentace
děl potrvá do konce září. Další výsta-
va obrazů má být realizována ve spo-
lupráci se Západočeskou galerií v
Karlových Varech.

Zazpívaly paní a dívky
Letošní ročník sympozia byl zaměřen
na velkoplošnou grafiku. K dispozici
byl unikátní hlubotiskový lis o šířce
150 cm, na kterém bylo možno tisk-
nout formát až 200x130 cm. Výtvar-
níci používali různé grafické techni-
ky - linoryt, sítotisk, suchou jehlu a
lept.  Tvořili tu umělci z ČR, Polska,
Maďarska, Mongolska, Kanady a
Švédska. Na slavnostní zahájení při-
šlo asi 150 návštěvníků a milovníků
umění. Zúčastnil se ho i zástupce ka-
nadské velvyslankyně Alex McNiven
a Chargé d'affaires Švédska v ČR
Rolf Ericsson. Ojedinělým zážitkem
bylo vystoupení pěveckého Sboru
paní a dívek z Litomyšle, pozvání
přijal i litomyšlský starosta s manžel-

kou a poslanec Petr Bendl. Toho jsme
se ale do zahájení vernisáže nedočka-
li. Ani tento fakt ale nezkazil radost z
úspěchu, který se starostovi B. Stiba-
lovi rekonstrukcí a otevřením galerie
a muzea podařil. Vzniklo unikátní dí-
lo, které dokáže důstojně reprezento-
vat současné moderní umění, zacho-
vat vzpomínku na slavnou všeradic-
kou rodačku M. D. Rettigovou a zá-
roveň přiblížit život české vesnice v
minulosti. 
Nenechte si ujít výjimečný umělecký
zážitek! Přijďte ocenit, jak velký kus
práce zde byl dokončením tohoto
projektu vykonán. Otevřeno je od
úterý do pátku od 9.00 do 16.00 a v
sobotu i v neděli od 10.00 do 17.00
hod.  Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

»Zahrádky« jsme zrušili!
Začalo letní období a s ním i čas prázdnin.
Počasí se opravdu umoudřilo a předvádí
nám, jak má pravé léto vypadat. Věřím, že
takto stabilní setrvá celé prázdniny.  
Počasí nám sice přeje, ale zájem obyvatel o
dění v obci opadá. Pro malý zájem (4 při-
hlášení) byla zrušena soutěž o nejhezčí za-
hrádku. Je to škoda, neboť se jednalo již o
třetí ročník; tato akce měla motivovat ob-
čany ke zlepšování vzhledu obce. Lidé zt-
rácí zájem o své okolí, a to je velice špatné.
Nechápu, proč ti, kteří se snaží a mají pěk-
né zahrádky, nechtějí svoji poctivou práci
presentovat a pochlubit se svým snažením.
Na jednu stranu dokážu pochopit, že lidé
nemají zájem o nic jiného než o vlastní exi-
stenci, neboť nás čeká nutné utahování opa-
sků a všichni budeme nuceni přehodnotit
způsob bytí. Na druhou stranu neumím po-
chopit, že liknavostí a lhostejností dokáže-
me podporovat ty, kteří si neumí vážit prá-
ce druhých. 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se ko-
ná dne 9. 7. od 19.00 v restauraci Na růžku,
nohejbalový turnaj 17. 6 od 9.00 na návsi.
Určitě si nenechte ujít muzikál NOC NA
KARLŠTEJNĚ, který se bude hrát 24. čer-
vence od 20.00 v zámeckém areálu. 

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic ZPÍVAL SBOR. Na všeradické vernisáži zazpíval Sbor paní a dívek z Litomyšle. Foto ARCHIV

Všeradův kurýr
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Osovští cvičili aerobik a skákali přes švihadlo
Druhým rokem je v osovské škole organizován kroužek aerobicu. V sobotu 26. 
června měly malé cvičenky vystoupení ve školní tělocvičně. Natrénovaly
sestavou na písničku Děti ráje. Po skončení  dostaly od lektorky aerobicu a
tance Radky Ficové diplom. Největší odměnou ovšem byla výuka zumby - při-
pojila se i většina maminek. Lekce zumby spojuje tradiční aerobní cvičení se
základními kroky salsy, merengue, cumbie, reggaetonu a dalších, vše na vese-
lou a zábavnou hudbu. V Osově to zumbou také žilo a s propocenými triky a
úsměvem na tváři jsme se všichni rozloučili a popřáli hezké prázdniny.
Dva dny nato, 28. 6., se na školním hřišti konalo sportovní klání v duchu
olympijské myšlenky fair play. Děti soutěžily v běhu, skoku do dálky, přeta-
hování, jízdě zručnosti na kole či koloběžce a skoku přes švihadlo. Všichni se
snažili podat nejlepší výkony a zároveň si užít s kamarády poslední dny školy!

Jana FIALOVÁ, Eva NÁDVORNÍKOVÁ, ZŠ Osov

Všeradičtí hasiči dětem
ukázali svoji techniku
Jednotka všeradických hasičů se
zdárně zúčastnila soutěže v požárním
sportu v obci Trubín. Její činnost ale
nespočívá pouze v technické přípravě
a požárním sportu. Po nedávných
větrech odstraňovala polámané vět-
ve, škody na porostech a porážela
poškozené stromy. Díky cisternovému
vozu mohla vyčistit kanalizaci v obci.
Uskutečnila také sběr železného šro-
tu a na dětském dnu v Chlumci i ve
Všeradicích ukázala svoji techniku.
Dětem z místní mateřské školy před-
vedla v rámci ukončení školního roku
krátké cvičení a seznámila je s tech-
nikou. Tu o prázdninách čeká moder-
nizace a údržba. (bos)

PUTOVALI ZA DAŇKY. Na konci
školního roku se třeťáci ze ZŠ Osov
vypravili na vycházku do dančí obory
v Chlumci. Na pěší túru, během které
děti pozorovaly přírodu, jim svítilo
sluníčko. V Chlumci nás přivítal sp-
rávce obory a tatínek jedné z žaček,
pan Hůla. Vyprávěl zajímavosti o vy-
soké zvěři a odpovídal dětem na otáz-
ky. Pak je vzal do obory, kde   pozoro-
valy i krmily daňky, jeleny a srnce.
Průvodkyní nám byla ochočená jede-
nadvacetiletá daňčice jménem Bába.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 13/2010 (52)
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Muzikál Noc na Karlštejně 
můžete vidět také 7., 8. a 9. července od 20.00 hodin

na hradě Křivoklátě
Předprodej vstupenek: Hrad Křivoklát - www.krivoklat.cz
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Besser: Ze starosty ministrem kultury
BEROUN SE STAL HISTORICKÝM MĚSTEM ROKU I MĚSTEM PRO BYZNYS, JEHO STAROSTA MÍŘÍ DO »VELKÉ« POLITIKY
Beroun – V mnoha pádech se v po-
slední době skloňuje Beroun. Před
časem získalo ocenění Historické
město roku, následně se stalo stře-
dočeským Městem pro byznys a
nyní jeho starosta Jiří Besser zřej-
mě bude ministrem. 
Třebaže původně se uvažovalo, že
zamíří na ministerstvo zemědělství
či pro místní rozvoj, nakonec mu po
šestnácti letech v křesle berounského
starosty nejspíš připadne křeslo mi-
nistra kultury. „Dosavadní starosta
Berouna, nový poslanec za TOP 09 a
kandidát na ministra kultury Jiří
Besser je v kulturní politice nezná-
mou osobou,“ napsala Česká tisková
kancelář.
Besser se o jmenování ministrem do-
zvěděl ve Švédsku, kde byl na pra-

covní návštěvě. „Nabídka stát se mi-
nistrem kultury mě oslovila a na prá-
ci se těším,“ řekl Besser. Dodal také,
že nejde sice úplně do neznáma, ale
s mnoha věcmi se bude muset sezná-
mit podrobněji. „Čím více času budu
mít, tím lépe. Nechci být jen novým
koštětem, které dobře mete,“ uvedl
Besser, který má rád kapelu Kabát a
televizní kanál ČT4 Sport, rád si za-
hraje golf a není mu cizí hudba Beat-
les či Claptona.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje
* Nové mapy Hlásné Třebaně jsou k
dostání za 50 Kč na místním obecním
úřadu. „Stejné mapy, ale ve velkém
provedení, už jsou také hotové a bu-
dou během pár dnů instalovány na
návsi v Rovinech a u úřadu v Hlás-
né,“ uvedla zdejší tajemnice Ilona
Gartová. (šm)
* Ještě v létě by se v Řevnicích mělo
začít s výstavbou další etapy kanali-
zace. Jako první budou na řadě ulice
Škroupova, Raisova a oblast kolem
ulice Karolíny Světlé. Počítá se i s
vybudováním kanalizace na hlavní
ulici ČS Armády. Kvůli tomu bude na
cestě z Řevnic do Svinař omezen pro-
voz. Podle řevnického starosty Miro-
slava Cvancigera zatím není jasné,
zda bude silnice kompletně uzavřena
a nebo na ní bude zachován jedno-
směrný provoz. (pš) 
* Zatímco v roce 2007 byl o »sed-
mičkové« datum svatby obrovský
zájem, letos šťastná čísla svatebčany
nelákají. „Tentokrát nemáme ani jed-
na veselku,“ uvedla karlštejnská mat-
rikářka Cubrová. Letos podle ní frčí
jiné datum - 10. 10. 2010. „Termín už
máme plný, i když je to neděle, oddá-
vat budeme,“ dodala Cubrová. (pš)
* Vůz Škoda Favorit sjel 25. 6. z
Mníšecké silnice u odbočky k Lesní-
mu divadlu do příkopu. Hasiči auto
vyprostili pomocí jeřábu. „Jak uvedla
žena žijící v USA, jež z nehody vy-
vázla i se spolujezdcem bez zranění,
byla do příkopu vytlačena agresivním
řidičem jedoucím v protisměru,“ řekl
řevnický hasič Pavel Vintera.      (mif)
* Nákladní vůz v lomu u Mořiny
skončil při sklápění zeminy na boku.
Řidič byl doslova vystřelen z kabiny.
„Muž byl lehce zraněn, utrpěl poh-
moždění zad, a tak jsme ho převezli
do nemocnice,“ řekl šéf řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. (lup)

Hasiči ovce chytili
do sítě na nohejbal
Řevnice - Dvě mladé ovce se 23. čer-
vna v Řevnicích zaběhly místnímu
chovateli. Nahánět je pomáhali pro-
fesionální hasiči.
Ovce se zaběhly do ulice V Úvoze.
„Hasiči svým autem i autem majitele
zabránili  zvířatům k dalšímu útěku a
k odchycení zvířat použili síť na no-
hejbal,“ uvedl řevnický hasič Pavel
Vintera s tím, že ovce byly převezeny
k ustájení. „Při zásahu se jeden z ha-
sičů  lehce zranil  na noze,“ dodal
Vintera. (mif)

Karlštejnsko – Takřka padesátku
nových autobusových zastávek
mají k dispozici cestující v obcích
v dolním Poberouní a na Brdech.
Jde o projekt Regionu Karlštejnsko,
který s mikroregionem Dolní Be-
rounka na zastávky získal 6,5 milio-
nu korun od Evropské unie.
„Přihlásilo se přes dvacet obcí,“ řekl
euromanažer pro oblast Karlštejn-
ska, Mníšecka a Hostivicka Vladi-
mír Glaser. Nejvíce zastávek, sedm,
vyrostlo v Černošicích. Tam převlá-
dají zastávky se skleněnými výplně-
mi. Jinak ale dala většina obcí před-
nost dřevěným zastávkám. 
V Litni jsou s dřevěnými zastávka-
mi, které nahradily pětačtyřicet let
staré plechové boudy, spokojení.
„Máme tři nové zastávky, jedna je
pod obecním úřadem, druhá na ná-

městí a třetí u čerpací stanice. Tam je
nově, před tím tam byla jen zastávka
na znamení,“ řekl starosta Litně Ka-
rel Kliment s tím, že z vlastního roz-
počtu na výstavbu dali 130 tisíc z
celkové částky 350 000 Kč.
„V zastávkách na náměstí a úřadu
jsou i dvě lavičky, u benzínky je za-
tím dávat nebudeme,“ uvedl Kli-
ment. Původní plechové zastávky
radnice nevyhodila. „Máme je us-
kladněné, pokud by se někdy ještě
hodily,“ dodal Kliment.
Podle Glasera se mnoho obcí do pro-
jektu nestihlo zapojit. „Buď neměly
vyřešeny majetkové poměry, nestih-
ly získat stavební povolení a nebo se
nedohodlo zastupitelstvo. Pokud bu-
de dotace vypsána znovu, budeme
žádat peníze na další kolo zastávek,“
dodal Glaser.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Lidem, kteří nezaplatí za psa, hrozí exekuce
Řevnice – Přes čtyři sta tisíc korun dluží městu Řevnice jeho obyvatelé
na poplatcích za komunální odpad a psy. Kdo nezaplatí ani po doruče-
ní upomínek, riskuje exekuci.
Do konce května měli obyvatelé Řevnic zaplatit poplatky za psa a za odvoz
odpadu. Mnozí tak neučinili. Ještě ke konci června neuhradilo poplatky za
komunální odpad 704 osob v celkové výši 399 727 Kč. To je více než čtvr-
tina obyvatel. Poplatek za psy neuhradilo 101 osob v celkové výši 26 877.
„Je to tak každý rok. Teď je ta suma už o něco nižší,“ uvedl koncem minu-
lého týdne starosta Řevnic Miroslav Cvanciger. Podle něj nyní lidé dostanou
upomínku, pak bude následovat další. Pokud ani pak peníze na účet města
nepošlou, hrozí jim exekuce. „Už jsme to tímto způsobem řešili. Jsou to ale
vždy jednotlivci. Lidé si to raději rozmyslí,“ tvrdí Cvanciger.
Poplatek za odpad činí v Řevnicích maximální možnou částku 500 korun za
osobu. Poplatek za psa je 200 korun za prvního a 300 za dalšího psa.       (pš)

Odvážlivci pojedou
přes rybník Žába
Svinaře – Čochtan už posedmé zaví-
tá k rybníku Žába ve Svinařích. Tato
tradiční akce se letos koná v sobotu
10. července od 14 hodin. 
Jako každý rok pojedou odvážlivci
na kole a na trakaři přes rybník po
dřevěné lávce, široké 20 centimetrů
a dlouhé 34 metrů. Zájemci o jízdu
se mohou přihlásit bezprostředně
před závodem u rybníka, soutěží se
ve dvou kategoriích – muži i ženy.
„Všechny zveme, občerstvení je za-
jištěno, vyhrávat bude kapela Tře-
husk,“ řekl jeden z organizátorů Pe-
tr Procházka.                                 (lup)

V obcích vyrostly zastávky
CESTUJÍCÍ JICH MAJÍ K DISPOZICI PĚT DESÍTEK

Nájemníci zmizeli - i s věcmi »paní domácí«
Hlásná Třebaň - Rodina bydlící v Hlásné Třebani v podnájmu se na-
rychlo odstěhovala neznámo kam. Okradla přitom svoji domácí.
Majitelka domu, bydlící nedaleko, měla v objektu nájemníky od roku 2008.
Časem s nimi začaly problémy kvůli placení. Ty vygradovaly tím, že nájem-
níci zmizeli. „Paní se dozvěděla od sousedů, že u domu bylo stěhovací auto.
Šla se tam podívat a zjistila, že se ztratily i její věci,“ řekla NN Hedvika
Kaslová, tisková mluvčí karlštejnských policistů, jimž žena případ 23. 6.
nahlásila. Škoda je 16 000 korun, a po rodině policie pátrá.                     (šm) 

Radnice chce dotaci,
bude měnit plány
Řevnice – Plány na úpravy prostor
před nádražím v Řevnicích dozna-
jí změn. Řevnice už odkoupily po-
třebný pozemek od Českých drah. 
„Teď hledáme nový pohled na řešení
tohoto prostoru, abychom měli reál-
nou šanci na získání dotace,“ uvedl
starosta Řevnic Miroslav Cvanciger.
Původní předpoklad dotace z regio-
nálního operačního programu dosa-
hoval řádově 40 milionů. „Chceme
částku snížit, pak bude větší šance ji
získat,“ míní Cvanciger. Proto se bu-
de nejspíš škrtat v plánu. Ten původ-
ní počítal s vybudováním obousměr-
né silnice mezi nádražím a Palac-
kého náměstí. „Vše je zatím rozpra-
cované, hodně živé. Ale je možné, že
vybudování silnice bude rozděleno
do fází,“ řekl Cvanciger.                (pš)

Dle paragrafu...
ZLODĚJ MĚL ŽÍZEŇ. Žízeň jako
trám hasil zřejmě z 30. 6 na 1. 7. ne-
známý zloděj. Vloupal se násilím do
mrazícího boxu u jednoho z obchodů
v Karlštejně a ukradl 65 kusů růz-
ných nápojů - od energetických, po
pomerančové capy.  Vypito za 2 700,
rozbil za 1000 Kč.                           (šm)
ODEMKL SI KLÍČEM. Do mateř-
ské školy v Karlštejně vnikl 24. 6.
pohodlně otevřenými dveřmi - v
nichž byl dokonce i klíč - neznámý
poberta. Pokračoval dál do kanceláře,
též otevřené, a  zde vnikl do trezoru.
Ne násilím! Klíč od něj totiž ležel na
stole, takže se dotyčný bez potíží do-
stal do úkrytu, ze kterého si odnesl 28
tisíc korun. (šm)
EPILEPTIK SE NAŠEL. Poslední-
ho června ohlásila žena z Hlásné Tře-
baně, že třetí den pohřešuje manžela,
který trpí epilepsií. Karlštejnští poli-
cisté rozjeli pátrání a už po poledni
byl pán v pořádku nalezen v Praze-
Řeporyjích. (šm) 

S DOMINÁTOREM. Budoucí ministr kultury Jiří Besser s hokejovým bran-
kářem Dominikem Haškem. Foto ARCHIV
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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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Karlštejnští pochodovali za Závišem
TŘINÁCTIČLENNÁ VÝPRAVA OD BEROUNKY SE ZÚČASTNILA SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Ve dnech 18. - 20. 6. se zástupci
Karlštejnského kulturního sdružení i
další obyvatelé Karlštejna zúčastnili
Slavností pětilisté růže v Českém
Krumlově. Na celé tři dny byl při-
praven bohatý program se zpěvy,
tanci a hudbou, nechyběl šerm, rytíř-
ská klání, vystoupení kejklířů i ori-
entálních tanečnic...
V sobotu prošel dvakrát městem
slavnostní průvod - večer byl ozářen
loučemi. Naše třináctičlenná skupina
v gotických kostýmech byla zařaze-
na ke dvoru Záviše z Falkenštejna.
Oba průvody končily v zahradě pi-
vovaru, kde se odehrál souboj rytířů
pěti růží a večer ohňové představení.

Přesně o půlnoci se nad Krumlovem
rozzářily růže v podobě půlhodino-
vého ohňostroje. Celé slavnosti mži-
lo, přesto jsme si do Karlštejna při-
vezli nádherné pocity z krásně proži-
tého víkendu. Za pozvání krumlov-
ským přátelům moc děkujeme.

Hana LACMANOVÁ, Karlštejn

Na konci školního roku několik akti-
vních liteňských rodičů představilo u
místního fotbalového hřiště prostor,
kde si budou moci hrát liteňské děti.
Myšlenkou na jeho vytvoření se za-
bývali několik let, ale až nyní se ve
spolupráci s fotbalovým klubem a
Odborným učilištěm Liteň podařilo
zprovoznit první pvky – domeček se
skluzavkou a pískoviště. Pomoc slí-
bil i starosta obce  a zastupitelstvo.

V průběhu posledních týdnů byl při-
praven základní návrh a začalo se s
výrobou prvních herních prvků. By-

la podána žádost o grant, Míla Kli-
ment za FC Liteň a Hanka Lukešová
za liteňské rodiče se zúčastnili zase-
dání zastupitelstva, jehož členy se-
známili se záměrem. S pomocí Te-
rezy Frűhaufové byla vytvořena da-
tabáze liteňských podnikatelů, kteří
byli osloveni s žádostí o finanční
příspěvek nebo materiální podporu.

Všichni zúčastnění věří, že se po sto-
korunách (a třeba i tisícikorunách)
podaří sehnat potřebné peníze a v

Litni konečně bude prostor, kam jít!
O nutnosti vybudovat »něco pro dě-
ti« se mluví téměř 4 roky, ve většině
okolních obcí už nějaký prostor pro
děti mají, ale v Litni zatím ne. Navíc
byl prodán zámecký park i nedaleká
Obora, které využívala škola k hodi-
nám tělesné a výtvarné výchovy, pří-
rodovědy, žáci po škole tam hráli vo-

lejbal či schovávanou, procházely se
tu maminky s kočárky. V současnos-
ti jsou v Litni 2 restaurace a v pod-
statě neexistuje prostor pro relaxaci,
pro trávení volného času. Většina
teenagerů tráví čas v lepším případě
nicneděláním, v horším vandalis-
mem u kina, u sokolovny i jinde.
Teď by se to tedy mohlo změnit. Na-
víc FC Liteň slíbil ZŠ možnost bez-
platného využívání prostoru fotbalo-
vého hřiště - kromě dětského koutku
by tu mělo vzniknout hřiště na míčo-
vé hry a doskočiště.
Spolu se střediskem volného času
Domeček Hořovice a s místní školou
uspořádali rodiče 26. června 1. Li-
teňský piknik na fotbalovém hřišti »s
překvapením«. Poděkovali za pomoc
p. Klimentovi, Fiřtovi, Novotnému,
Červenému, volejbalovému oddílu
Sokola Liteň, Odbornému učilišti
Liteň aj. Poděkovali také za finanční
podporu Liteňské chase (12 000 Kč),
manželům Lisovým, Duškovým i ro-
dině Eberleinových (po 2 000 Kč),
Standovi Poláčkovi, rodinám Slabi-
houdkových a Beaufortových, pp.
Malánovi a Kordulovi (po 1 000 Kč)
a p. Vondrákovi (míč a 200 Kč). Při
pikniku slíbili zakoupení trampolíny
rodiny Nejedlých, Lipitkovských,
Kapounových, Lisových, Soprových,
Rankinových a rodina Grňova i Le-
bedova. Pokud se rozhodne podat
pomocnou ruku i někdo ze čtenářů
NN, kontaktujte, prosím, redakci.

Hana CHOCOVÁ, Liteň

Školáci dostali
prázdninový dárek
V úterý 29. června přestřihli před-
stavitelé berounské radnice symbo-
lickou pásku u dětského a dopravní-
ho hřiště v Berouně-Závodí, v sou-
sedství autokempu Na Hrázi. „Je to
náš prázdninový dárek berounským
dětem,“ řekl místostarosta Tomáš
Havel. Desítky dopravních značek,
přechody pro chodce, nástupní ost-
růvky, kruhový objezd i železniční
přejezd pomohou malým motoris-
tům získávat první zkušenosti ze sil-
ničního provozu. V areálu nechybějí
ani houpačky, kolotoč, prolézačka,
pérové houpadlo či lavičky pro do-
provod. Hřiště za 2,35 milionu ko-
run, na nějž město získalo dotaci
1,914 milionu Kč z EU, vzniklo v
klidné lokalitě u Berounky obnovou
a dubudováním stávajícího doprav-
ního hřiště, jež bylo ve špatném sta-
vu. Jitka SOUKUPOVÁ, Beroun

Buďte ohleduplní!
A je to tady – pěkné dny a plno cha-
tařů, kteří se rozhodli ze staré chaty
vybudovat moderní domek. Co ale se
starou krytinou, okny, sutí, nábyt-
kem, skleníkem...? Elektrické spotře-
biče lze přivézt na OÚ bezplatně.
Někdo se ale mylně domnívá, že když
platí 475 Kč za komunální odpad,
může vše ostatní (včetně pytlů s trá-
vou) umístit vedle kontejnerů nebo
do nich – on to někdo uklidí. Někdo
to uklidí, ale ztrácí tím čas na ostat-
ní práce. I když likvidace odpadu
stojí peníze, měl by si každý »stavi-
tel« objednat a zaplatit kontejner.
Obci se tím zvyšují náklady na likvi-
daci a nezbude třeba na vaši cestu,
již chcete opravit. Chovejte se ohle-
duplně k okolí i k obci. Tak jako vy
chcete mít chatu pěknou, i my chce-
me mít pořádek kolem kontejnerů!

Lubomír SCHNEIDER, 
starosta Zadní Třebaně

Liteňští rodiče se skládají na dětské hřiště
JEHO »ZÁRODKY« PŘEDSTAVILI POSLEDNÍ ČERVNOVOU SOBOTU NA PRVNÍM LITEŇSKÉM PIKNIKU S PŘEKVAPENÍM

NA SLAVNOSTECH. Část karlštejnské výpravy na Slavnostech pětilisté růže
v Českém Krumlově. Foto ARCHIV

PIKNIK. Liteňský piknik, na kterém byly zprovozněny první prvky budoucí-
ho dětského hřiště - domeček a pískoviště.  Foto Hana CHOCOVÁ

Pozor na vedro! varují
záchranáři a radí: Pijte
Teploty kolem třiceti stupňů Celsia,
které provázejí začátek prázdnin,
mohou být nebezpečné zdraví! Oh-
roženi jsou zejména kardiaci a ast-
matici, kteří trpí dechovými obtíže-
mi - hrozí jim srdeční selhání, v
krajních případech až šokové stavy.
Nebezpečí jsou vystaveni také lidé,
kteří nemají dostatečně vyvinutý tzv.
termoregulační systém, tedy děti a
staří lidé. Nemají totiž velkou potře-
bu pít a ani v takto teplých dnech
nepociťují horko. Protože nedosta-
tečně pijí, hrozí jim přehřátí a dehy-
dratace organismu, následný kolaps
a ztráta vědomí. 
Prevence je jednoduchá - stačí dos-
tatečně pít. Dospělý člověk by měl v
takto teplých dnech vypít 2,5 – 3 lit-
ry tekutin denně. Lidé kteří vědí, že
mají zdravotní problémy, by se měli
vyvarovat fyzické námahy, příliš ne-
vycházet ven nebo se alespoň držet
ve stínu, nepobývat dlouho na slun-
ci, dostatečně pít a vyvarovat se al-
koholu. Ten totiž, stejně jako káva,
dehydratuje. Lékaři doporučují pít
hlavně vodu a minerálky.      

Tereza JANEČKOVÁ, 
Středočeská záchranná služba
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S naším krajem je spojeno mnoho
legend trampingu. Dočtete se o
nich v seriálu NN. V minulém čísle
na namlouvání v Oceánii vzpomí-
nal známý cestovatel, svého času
obyvatel Černošic Miloslav Stingl.
Dnes otiskujeme druhý díl jeho
vyprávění. (NN)
Ne vždy však bylo namlouvání a mi-
lování tak romantické. V Lahaině -
bývalém  hlavním městě  Havajské-
ho království  - dosud ukazují kouli
z těžkého  lodního děla,  která byla  v
roce 1825 vypálena velrybáři ze
škuneru John Palmer na Richardso-
vu misii. K ní se váže příběh námoř-
níků, kteří se chtěli silou domoci
práva na rozkoš dívčí náruče. V době
největší slávy havajského velrybář-
ství kotvilo v Lahaině až čtyři sta ry-
bářských lodí za rok. Na nich při-
plouvali muži, kteří prožili na moři
dlouhé  měsíce a další je čekaly. Drs-
ní chlapi příliš nedbali na zákony,
morálku či přikázání své víry ani do-
ma a na Havaji se řídili heslem: „Na
západ od Hornu není Bůh, na západ
od Hornu je všechno dovoleno!“
Jedinou zastávkou lodí na západ  od
Hornova mysu byla právě Lahaina,
kterou si námořníci představovali
jako ráj naplněný anděly ženského
pohlaví, dokonalé krásy a přístup-
ných k milování. Pokud tito tvrdí
muži o něčem snili, byla to právě
Havaj. Ne pro krásu  těchto ostrovů,
ale pro krásu, náruč a pohostinný
klín  jejich  žen.  Námořníci vzpomí-
nali, jak v přístavech krásné dívky
samy  bez vyzvání připlouvaly vstříc
evropským lodím a bez ostychu vs-
tupovaly na palubu. Ochotně se  vz-

dávaly, ba dokonce  samy se námoř-
níkům nabízely. Snili a vzpomínali,
jak jim Havajky, ozdobené voňavý-
mi květinovými věnci, mezi milová-
ním zpívaly a tančily. Pak se ale vše
náhle změnilo. Lovce vorvaňů neče-

kala jediná dívčí náruč. To jejich kra-
jan - misionář Richards - přesvědčil
havajské náčelníky a králova guver-
néra ostrova Maui, aby vyhlásili styk
svých dcer a žen s velrybáři za tabu.
Havajky uposlechly. Prvními posti-

ženými, kterým byla odepřena roz-
koš radovánek s domorodkami, byli
námořníci z britské lodi Daniel. Tvr-
dí chlapíci, nebojící se rozbouřeného
moře ani vorvaňů, nebrali na poly-
néské tabu zřetel. Rozhodli se věc
řešit po svém a vyrazili do ulic hlav-
ního města Havajského království
udělat pořádek. Misionáři Richard-
sovi, kterého dostihli u dveří misie,
přiložili nůž na krk a řekli: „Ženy
nebo život!“ Richards nekapituloval,
chtěl se zachovat jako mučedník.
Odpověděl stejně originálně: „Naše
životy mít můžete, naše ženy však
nikoliv!“ Mezitím k misii dorazili
domorodci ozbrojeni noži a kyji (ni-
koliv milostnými) a láskychtiví vel-
rybáři museli vzít nohy na ramena.
Námořníci si pak raději vozili pro
potěšení havajská děvčata na palu-
bách svých lodí. Angličané tvrdili:
„Nikdo nemá právo upírat ženy
Angličanům!“ Živý náklad odmítli
vydat rodinám a smrtelně míněnou
výhrůžku »ženy nebo život« potvrdi-
lo bombardování  Lahainy z lodních
děl. Tentokrát kapitulovali Lahainští
a námořníci i s něžným potěšením
odpluli do klidnějších vod.
A dnes? „Ze čtyř set velrybářských
lodí, které sem v časech havajské
velrybářské horečky rok co rok při-
plouvaly, zbývá v Lahaině jedna  je-
diná: Kartagiňan. Z oněch slavných
dob zde ale zůstal stát tak potřebný a
užitečný kriminál Hale Paahao po-
stavený pro zdivočelé lovce vorvaňů
a žen. Přežilo zde jako slogan i  hes-
lo neobvyklých vyděračů Havajců:
Ženy nebo život! (Pokračování)

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Spolupracovník NN František Še-
divý navštívil při příležitosti mezi-
národní konference organizací po-
litických vězňů rumunské město
Brašov. O zážitky z Balkánu se
rozhodl podělit se čtenáři.

Projíždíme průsmykem Predeal. Ta-
dy se ve všech válkách sváděly tuhé
boje. Svědčí o tom množství památ-
níků a křížů. Silnice se zužuje, ale je
stále pohodlně sjízná. Kroutí se vše-
lijak podle tvaru úbočí a velmi mi

tím připomíná silnici mezi Mníškem
a Řevnicemi. Konečně se krajina tro-
chu pootevře a my vjíždíme do údo-
lí. Před námi je Brašov, perla rumun-
ských měst, cíl naší cesty. Hotel, v
němž se konference koná, předčí

veškeré naše představy o pracovním
ubytování. Za jeho vzhled a vybave-
nost by se rozhodně nemuselo stydět
žádné město západní Evropy. 
Brašov má asi 250 000 obyvatel a
několik vysokých škol. Na starých
domech je vidět, kolik kultur se na
nich podepsalo. Štuková výzdoba se
mnohde střídá s freskami. Uprostřed
hlavního náměstí starého města se
skví překrásná radnice již v moder-
ním stylu. Zachovalé části hradeb
ukazují, jak vypadalo město před
staletími. Několik výstavných chrá-
mů, ne vždy katolických, prozrazuje
různost náboženského smýšlení oby-
vatel. Není zde tolik kaváren či res-
taurací jako v našich velkých měs-
tech, ale interiery obchodů jsou na
evropské úrovni. V odívání není roz-
dílu mimo krajových zvláštností.

Rumuni si váží obětí
Rumuni si váží oběti těch, kteří v zá-
pase o znovunabytí svobody položili
své životy. Vysoký bílý kříž na konci
parčíku velkého náměstí a za ním tři-
cet bílých křížů, patří těm, kteří padli
v boji v prosinci 1989. 
Pokračujeme-li dál, přijdeme na
menší náměstí, kde po pravé straně
stojí na metrovém fundamentu mo-
hutný mramorový památník obětem
komunismu. První den našeho poby-
tu se zde konal pietní akt za přítom-
nosti řady významných osobností
kraje i státu, jehož se zúčastnila i na-
še delegace. (Pokračování)

František ŠEDIVÝ, Řevnice

HAVAJANKY. Miloslav Stingl pózuje s havajskými ženami.      Foto ARCHIV

Ženy, nebo život! hrozili námořníci
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 6)

Perla rumunských měst se jmenuje Brašov
SPOLUPRACOVNÍK NAŠICH NOVIN PODÁVÁ SVĚDECTVÍ O SVÉ CESTĚ NA BALKÁN - 2)
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Dobřichovice hostily nejlepší seniorky
NA KURTECH ZDEJŠHO SOKOLA ZMĚŘILI SÍLY TAKÉ EXTRALIGOVÍ BORCI A REPREZENTANTI

Na kurtech u sokolovny v Dobřicho-
vicích se konalo finále 14. ročníku
mistrovství České republiky ve vo-
lejbale seniorek. Klání se zúčastnilo
deset nejlepších ženských celků.
Po slavnostním zahájení a po státní
hymně uvítal sportovkyně starosta
Dobřichovic M. Pánek. Ve všech ut-
káních hráčky dokazovaly, že z vo-
lejbalového umění neztratily vůbec
nic, že mají radost ze hry a že v bo-
jovnosti a zápalu předčí mnohé »ju-
niorky«. Hrálo se přitom fair-play,
bez dramatických diskusí o tom, zda
míč byl či nebyl v autu, a na všech
děvčatech bylo vidět, že si přijela za-
hrát a ne zvítězit za každou cenu. 
Mistrem České republiky ve volejba-
le seniorek se stalo družstvo ABC
Bráník, které tak obhájilo titul z loň-
ského roku, na 2. a 3. místě se umís-
tily seniorky Slávie Děčín a VK Kře-
novic (loni druhé); tato družstva zís-
kala pohár a všechny  hráčky medai-
li. Nejlepší nahrávačkou byla I. Po-
korná (ČZU Praha), nejlepší blokař-
kou M. Bromová (Děčín), nejlepší
smečařkou B. Hartingová (Děčín) a
nejvšestrannější hráčkou M. Černá

(Křenovice). Na umístění našich, jež
obsadily 9. místo, se podílely: I. Cal-
dová, Z. Macháčková, I. Mišková, V.
Atanasová, G. Stará, J. Jovanovičo-
vá, I. Radovnická  a I. Barvířová. 
Podle účastnic to v Dobřichovicích
bylo skvělé - volejbalový areál, uby-
tování, sobotní společenský večer ve
volejbalovém domečku  a vůbec celá
atmosféra. O to vše se postaral vo-
lejbalový oddíl Sokola, který měl or-
ganizaci přeboru na starost a který se
svého úkolu zhostil na jedničku; při-
činili se o to: J. Čermák a V. Sejk, L.
Mestek, R. Gemperle a  A. Zelená. 
Další celorepubliková akce se na
kurtech dobřichovického Sokola ko-
nala 26. 6. Podesáté se zde ve dru-
hém kole antukové ligy utkali hráči
volejbalové extraligy s volejbalisty
1. ligy, nechyběli ani reprezentanti.
Turnaj byl rozdělen do dvou skupin
po pěti týmech. Po lítých bojích vy-
hrála Lhota před Ústím nad Labem a
Humry.         Martina KÁLALOVÁ,

Dobřichovice

Národní házená letos slaví sto pět let
od svého vzniku. Jak se tento rok
dařilo řevnickým házenkářům? Na
velké opěvování tentokrát moc ne-
máme, ale  i úspěchy se dostavily.
Nad druholigovým družstvem se sta-

hovala černá mračna, s tím, že ani
soutěž nedohraje. Hrozba se nenapl-
nila - naopak se kluci dohodli, že
jedou dál. Přihláška do dalšího roč-
níku je již odeslána. Ovšem na úkor
»béčka«, které se pro nedostatek
hráčů ze soutěže odhlásilo.

Starší žáci: Družstvo postavené na
kvalitním útoku Veselý, Jelínek,
Štech zaváhalo na podzim v Bakově
a brankovou ztrátu se jim už nepoda-
řilo dohonit. Proto letos jeli »jen« na
Pohár, který však dokázali vyhrát.
Mladší žáci: Kluků je málo! Na tré-

ninky jich chodí dost, jenže na zápa-
sy nejezdí a velký turnaj se v základ-
ním počtu hrát nedá. Družstvo je po-
stavené na brankáři Lukáši Martino-
vi a útočníkovi Filipovi Edlovi. I oni
si vybojovali postup na republikový
Pohár ČR. Odjezd do Vracova byl
ohrožen nemocemi, tak se jelo spíše
sbírat zkušenosti. Sedmé místo nám
moc radosti neudělalo.
Žačky: Naše děvčata  se učí, jak na
to. Mladší si také vyzkoušely, jak to
na velkém turnaji chodí - Poháru ČR
se mohly zúčastnit z pozice pořáda-
jícího klubu. I ony však skončily na
sedmém, posledním, místě.
Tečku za letošním ročníkem udělaly
Staré gardy. Do turnajů pořádaných
k oslavám 105 let ve Stupně se při-
hlásila dvě naše družstva: Nad 38 let
a nad 50 let. Obě odjela v základní
sestavě sedmi hráčů. Zatímco pade-
sátníkům se to vymstilo a na soupe-
ře nestačili, mladší kromě jednoho
všechny zápasy vyhráli, a tak si osla-
vy zpříjemnili pohárem za prvenství.
Výsledky starších:
Řevnice – Stará Ves 4: 8
Branky: Holý 4
Řevnice – Mor. Slávia Brno 3:6 
Branky: Holý 2, Kos  
NH Řevnice – SK Studénka 5:7
Branky: Holý 3, Kos 2

Petr HOLÝ, Řevnice

Musíme najít posily!
V Řevnicích se hrál pohár ČR v ná-
rodní házené mladších žaček (viz
NN 12/10). Řevnická děvčata sbíra-
la zkušenosti a také dostala možnost
zahrát si s novými soupeři. Nastupo-
vala ve složení: B. Dercová, B. Hu-
mlová, D. Schýbalová, K. Smrčková,
L. Smrčková, M. Matoušková, A.
Krtková, A. Kecová, Š. Lainwebero-
vá. Holkám chybí umístění střel - z
mnoha šancí které jim vycházejí, se
nedostanou ke vstřelení branky. Bu-
deme trénovat střelbu a hlavně mu-
síme najít posily. Na takto obsazený
turnaj je devět hráček málo. Máme
všechna děvčata, na rozdíl od jiných
oddílů,  mladá. Ale to nevadí jednou
dorostou. Naše střelkyně: A. Kecová
11 gólů,, A. Krtková 8, M. Matouš-
ková 7, B. Humlová a L. Smrčková
po 1. První místo na turnaji obsadil
Plzeň Újezd, druhý byl Sokol Opa-
tovice, třetí KNH Litvínov. Naše
děvčata všechny zápasy prohrála a
skončila poslední. 

Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice

Šachisti uspěli v »kraji«
Dvě medaile přivezla destičlenná
řevnická výprava z finále krajského
přeboru mládeže, které se hrálo 26.-
27. 6. v Sedlčanech. Ke zlatu Jirky
Havelky z kategorie H10 přidal st-
říbro Josef Starýchfojtů v kategorii
H14 a navíc Ondřej Franc, Jan Ha-
velka a Adam Hanzlík uhráli umístě-
ní, jež jim zajistilo postup na pod-
zimní Mistrovství Čech. Po ročníku
2007 (zlato, stříbro a bronz) je to
náš druhý nejlepší výsledek v kraj-
ském přeboru jednotlivců. Výkon-
nost řevnické výpravy byla stvrzena
i třetím místem v neoficiální, ale
přesto prestižní soutěži oddílových
týmů.           Jan PAUKERT, Řevnice

V Berouně se koná mistrovství světa 

Řevničtí »staří pánové« vyhráli turnaj ve Stupně
DRUHOLIGOVÉ MUŽSTVO NÁRODNÍCH HÁZENKÁŘŮ SE MÁLEM ROZPADLO, ALE HRÁT BUDE I V PŘÍŠTÍ SEZONĚ

SENIORKY. Tým Dobřichovic, který na mistrovství České republiky ve vo-
lejbale seniorek obsadil deváté místo. Foto Martina KÁLALOVÁ

STARÁ GARDA. Nahoře zleva J. Zrostlík, V. Hrubý, O. Vysokomenský, R.
Zuska, dole zleva B. Kos, P. Vintera a P. Holý.    Foto ARCHIV

Beroun – V Berouně začalo mist-
rovství světa v in-line hokeji. Prv-
ní jsou na řadě zápasy ženských
týmů, které návštěvníci mohou na
zimním stadionu vidět zdarma.
Po základních kolech čeká týmy
Česka, USA, Kanady, Francie, Špa-
nělska, Finska, Číny a Slovenska v
úterý 6. 7. čtvrtfinále. Ve středu pak
semifinále. Boj o třetí místo je na-
plánovaný na 8. 7. od 17.00, zápas o
zlato vypukne v 19 hodin.
Šampionát mužů, kterého se účastní

týmy ze čtrnácti zemí světa, startuje
12. července. Česká republika ten
den od 18.10 nastoupí proti Itálii.
Vstupenky na zápasy budou stát 50
korun, ve finálový den pak 100 Kč.
Na šampionát do Berouna přijede na
pět set in-line hokejistů z osmnácti
zemí světa. Jsou mezi nimi i týmy z
Kolumbie, Mexika, Argentiny či Ve-
nezuely. Většina týmů bude nocovat
v Hotelu Na Ostrově. Všechny zápa-
sy české mužské reprezentace bude
přenášet televizní stanice ČT4 Sport.

Beroun hostí mistrovství světa po ta-
kových městech jako byl před šesti
lety Londýn, po něm Paříž, Detroit a
loni italské Varese. 
Mistrovství světa nabídne i dopro-
vodný program. Na pódiu u stadionu
vystoupí čtyři kapely. Po skupině
DOCUKU to bude v úterý 6. 7. do-
mácí kapela No Heroes, 13. 7.
BLaCK HiLL a nakonec 15. červen-
ce Echoes of Pink Floyd. Skupiny
zahrají u stadionu od 20 hodin, vs-
tup je zdarma.       Pavla ŠVÉDOVÁ
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Tenisté prožili jaro plné úspěchů
STARŠÍ ŽÁCI HLADCE POSTOUPILI DO STŘEDOČESKÉ LIGY, MLADŠÍ SKONČILI DRUZÍ V KRAJI!

Řevnice - Tak skvělou sezonu, jako
letos, řevnický tenis nepamatuje
dlouhá léta. Vypovídají o tom vý-
sledky smíšených družstev Sport-
clubu Řevnice v mistrovských zá-
pasech, které se dohrály poslední
červnový víkend.
Áčko dospělých se jako nováček dru-
hé ligy vyškrábalo až do horní polo-
viny tabulky a bylo jediným týmem,
který dokázal porazit postupující
Karlovy Vary. Starší žáci hladce po-
stoupili do středočeské ligy, kterou už
letos úspěšně zvládli mladší žáci – ti
byli druzí v kraji! Pro babytenisty, či-
li přípravkovou kategorii devítiletých
a mladších dětí, ještě sezona neskon-
čila, v srpnu budou hrát o postup na
republiku. V krajském čtvrtfinále
lehce přehráli TK Radošovice 8:2.
„Po sportovní stránce jsme maximál-
ně spokojeni. Příště ale chceme z mi-
strovských zápasů udělat větší spole-
čenskou událost a přitáhnout na kurty
za Liďákem ještě víc tenisových fa-
noušků,“ říká Bohumil Kubát, před-
seda Sportclubu.
Velmi pozitivní zprávou je perspekti-
va, jakou řevnický tenis momentálně
má. Sportclub vznikl teprve před ro-
kem a nyní vychovává už 104 mla-
dých nadějí. Starají se o ně kvalitní
trenéři Vlasta Kubátová, Michal Mot-
tl, Milan Zahradník, Antonín Bolardt
a další. Výchova mládeže v propojení
s mateřskou i základní školou v Řev-
nicích, kde se loni na podzim úspěš-

ně rozjel projekt sportovní třídy, při-
náší výsledky. Podařilo se dát dohro-
mady silnou skupinu dětí ve věku od
10 do 12 let. Ti společně bojovali v
mladší i starší žákovské kategorii,
kde dokázali porážet mužstva z reno-
movaných tenisových center, navíc
suverénními výsledky - 9:0 Slovan
Kladno, 8:1 LTC Mladou Boleslav,
7:2 Slavoj Český Brod. „Máme velmi
vyrovnaný tým, který pro středočes-
kou ligu starších musíme ještě posílit,
abychom se vyhnuli problémům se

záchranou,“ říká trenér Michal Mottl.
Z nadějných dětí se Antonín Štěpá-
nek chystá k přestupu do TK Neridé,
ale měl by v Řevnicích nadále hosto-
vat za starší žactvo. Kontinuita úspěš-
ného družstva, do jehož základu dále
patří David Martínek, Filip Zahrádka,
Matyáš Ježek, Dominik Kischer, Da-
niela Švédová a Sabina Drábková, by
neměla být narušena. „Se všemi počí-
táme napřesrok i pro dorosteneckou
kategorii,“ tvrdí šéftrenérka Vlasta
Kubátová.

Štěstí i smůla provázela tým dos-
pělých. Začal dvěma těsnými vítěz-
stvími 5:4, a když vše vypadalo na-
dějně, že by se dalo bojovat o postup
do první ligy, přišlo zranění jedné z
opor Hany Ritterové. „Měli jsme nej-
mladší mužstvo v soutěži, s velkým
potenciálem. Teď potřebujeme mluvit
se všemi hráči, abychom znali jejich
představy do budoucna, protože utáh-
nout provoz družstva je hodně nák-
ladné,“ říká trenér a donedávna kapi-
tán týmu Michal Mottl.      Jan ŠVÉD

Zadní Třebaň - Uplynulý ročník
fotbalových soutěží nebyl pro tře-
baňský Ostrovan úspěšný. I když
na druhou stranu - stal se malý zá-
zrak, když A-mužstvo na poslední
chvíli zachránilo okresní přebor. 
Třináctá příčka při bilanci 27 bodů
za osm vítězství, tří remízy a patnáct
proher (z nichž některé byly opravdu
děsivé debakly) a skore 39:71 (nej-

lepší střelec Martin Jambor s 10 gó-
ly) jasně ukazuje, v jaké situaci se
třebaňský fotbal nachází. Chybí širší
základna, jakákoliv absence - a že
jich nebylo málo! – byla citelně znát.
Celý ročník kvůli vážnému zranění
vynechal kapitán Palička, zranění
zad a pracovní povinnosti nedovolily
kanonýru Prušinovskému předvést,
to, co v minulých sezonách. Bacílek

nastupoval jen sporadicky, přesto dal
pět branek. Je tedy třeba poděkovat
těm, kteří to v době, kdy to jedno-
značně vypadalo na »padáka« neza-
balili a bojovali až do konce.
Klíčovým v boji o záchranu se uká-
zal domácí duel s Nižborem, který
Ostrovan vyhrál 4:0, a měl tak s tím-
to celkem lepší vzájemný zápas. To
při rovnosti bodů nakonec rozhodlo
ve prospěch OZT. Vedení klubu nyní
dělá vše pro to, aby se kritická situa-
ce neopakovala. 
Bohužel po 22 letech nebude mít
Ostrovan rezervní tým. Ten ve čtvrté
třídě obsadil třetí místo od konce, po
vzoru A-mužstva pokaždé lepil se-
stavu, dvakrát kvůli malému počtu
hráčů dokonce nenastoupil. Nebyl
jediný důvod, proč mužstvo s tako-
vou »perspektivou« přihlašovat do
příštího ročníku. Stejný osud potkal i
řevnické béčko. V tomto případě dů-
vody hledejme v nečekaných změ-
nách, jež se týají áčka. Suma sumá-
rum: Řevnice a Zadní Třebaň budou
mít pouze jeden tým.    Jiří PETŘÍŠ

Řevnický plavec se stal mistrem republiky

Zázrak: Ostrovan udržel přebor!
PO DVACETI DVOU LETECH NEBUDE HRÁT V ZADNÍ TŘEBANI B-MUŽSTVO
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ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI. Úspěšný tým řevnického žactva, zleva Matyáš Ježek, David Martínek, Filip Zahrádka, Sabina
Drábková, Daniela Švédová a Antonín Štěpánek. Foto ARCHIV Sportclubu

ÚSPĚŠNÝ PLAVEC. Řevnický školák Jozef Onderka vybojoval na Letním
Mistrovství ČR staršího žactva 2010 v plavání, které se konalo v Praze-
Podolí, zlatou medaili a titul Mistra České republiky na 100 metrů prsa. Na
distanci 200 metrů prsa mu unikl titul až na posledních 10 metrech, když
celý závod s přehledem vedl. V tomto závodě však obhájil druhé místo zís-
kané minulý rok v Kopřivnici.       Text a foto Jozef ONDERKA st., Řevnice

Řevnice končí v divizi,
budou hrát třetí třídu
Ještě před pár dny se řevničtí fotba-
listé radovali, že svou premiérovou
sezonu v divizi mají úspěšně za se-
bou. Nemuseli do posledního kola
bojovat o záchranu a na nováčka si
nevedli špatně. Obsadili sice až 13.
příčku, ale tabulka byla extrémně vy-
rovnaná. Najednou přišla překvapivá
zpráva: Příští sezonu Řevnice ve
čtvrté nejvyšší tuzemské soutěži neu-
vidíme. Co víc, A-mužstvo bude hrát
jen III. třídu okresní fotbalové soutě-
že. „Po těch dlouhých letech, co se
pohybuji ve fotbale, jsem dospěl k
rozhodnutí, že je čas si odpočinout,
zbavit se stresů, náročného cestování
a dbát více na své zdraví,“ řek NN
majitel týmu Pavel Dragoun. „Snažil
jsem se najít nějakého pokračovatele
v nastoupené cestě, ale to se nepoda-
řilo,“ dodal. Opustí mecenáš řevnic-
ký fotbal nadobro? „V žádném pří-
padě, i dál jej budu podporovat, tře-
ba úhradou spotřeby energie. Ale
rozhodně nepůjde o podporu v tako-
vé míře, jako doposud,“ uzavřel muž,
jenž stojí za největšími novodobými
úspěchy řevnické kopané.          (Mák)


