
Sucho trápí Poberouní i Podbrdsko
STAROSTA ŘEVNIC CVANCIGER: „MODLÍM SE, ABY ZAČALO CO NEJDŘÍV PRŠET!“

V tomto čísle Našich novin:
* Farmářské trhy v Černošicích - str. 2

* Hlásnotřebaňští uctí předky - str. 4

* Žena se utopila v domácím bazénu
- strana 7

Obrňte se trpělivostí,
chystají se výluky!
Poberouní – Lidé cestující vlakem
do Prahy se budou muset obrnit
pevnými nervy. Na berounské tra-
ti se totiž chystají výluky. 
Správa železniční dopravní cesty bu-
de až do 29. 12. pracovat na trati me-
zi smíchovským a hlavním nádra-
žím. „Opravují se výhybky na Smí-
chově a Vyšehradě a také se pracuje
na mostě přes Vltavu,“ uvedl Petr
Pošta z tiskového oddělení Českých
drah. Kvůli nižší propustnosti tratě
mezi hlavním a smíchovským nád-
ražím bude proto většina posilových
vlaků jezdící z hlavního nádraží do
Řevnic a také spoje pendlující mezi
»hlavákem« a Radotínem začínat
nebo končit na pražském Smíchově.
V úseku Smíchov a hlavní nádraží
nepojedou. (pš)

Poberouní – Sucho a vedro trápilo uplynulý týden
obyvatele dolního Poberouní. Vody v řece a v potocích
nebezpečně ubylo. Větší problémy ale nastanou, po-
kud tropy potrvají dál, shodují se starostové obcí u
dolního toku řeky Berounky.
„Zatím je vody dostatek, v zásobování se problém nepro-
jevil. Modlím se ale, aby začalo co nejdřív pršet, protože
jinak bychom mohli mít hodně velký problém,“ řekl v po-
lovině minulého horkého týdne starosta Řevnic Miroslav
Cvanciger. Právě tam totiž ještě před několika lety měli
lidé z horních částí města s nedostatkem vody potíže.
„Zatím jsme ještě nevydali opatření, aby lidé s vodou šet-

řili,“ dodal Cvanciger. Jinak se prý vedro na chodu města
neprojevilo. „V kancelářích je ale vedro, mám tu kolem
třiceti stupňů Celsia,“ uvedl Cvanciger.
Radnice v sousedních Dobřichovicích proto před časem
pořídila mobilní klimatizace. Kvůli vedru musí město
mnohem více zalévat nově vysázené stromy. Sucho způ-
sobilo, že zmizela i voda na jezu. „Dokonce mi kvůli to-
mu jeden člověk v neděli ráno volal, abych s tím něco
udělal,“ řekl dobřichovický starosta Michael Pánek s tím,
že žádné jiné problémy zatím nezaznamenal.
Ani ve Všeradicích na Podbrdsku zatím sucho nenapá-
chalo větší škody. „Modlíme se jen, aby tady někdo něco
nezapálil,“ řekl starosta Všeradic Bohumil Stibal. Místní
hasiči pravidelně udržují zdejší nádrž, aby se sem lidé
mohli chodit koupat. „Dáváme do vody chlór a čeříme jí.
Zatím je jí dostatek,“ dodal Stibal.
Kvůli vedru ubylo hostů na Karlštejně. „Lidé raději míří
k vodě,“ soudí první muž Karlštejna Miroslav Ureš.
(Dokončení na straně 7) Pavla ŠVÉDOVÁ

20. července 2010 - 14 (524) Cena výtisku 7 Kč

Líbily se ošetřovna, Šakal i Kokosy

NECKYÁDA. Nedělní pouťové odpoledne 18. 7. patřilo
v Mníšku pod Brdy plavidlům všeho druhu. U početné-
ho diváctva sklidila největší ohlas posádka Lážovská
ošetřovna, obrněný torpédoborec Šakal a Kokosy na
vodě.           Miloš NAVRÁTIL, foto Lukáš HOFMANN

JEZDILI PŘES RYBNÍK. Přes dvě
desítky odvážlivců se druhou červen-
covou sobotu pokoušelo na kole či na
trakaři přejet přes svinařský rybník
Žába. Většina z nich neúspěšně. 
(Viz strana 12) Foto Jan PALIČKA

Nebezpečné lomy přitahují riskující hazardéry
Poberouní – Nebezpečné lomy v okolí Berounky lákají hazardéry. Na Velké Americe u
Mořiny vyprošťovalo 12. července deset hasičů zraněného muže. Den před tím se při skoku
do vody v lomu Homolák vážně zranila dívka. 
Profesionální hasiči z Řevnic i Berouna vyjeli zachraňovat nešťastníka ze srázu lomu Velká Ame-
rika v pondělí 12. 7. Dva muži si chtěli zkrátit cestu při výstupu a zvolili velmi riskantní trasu.
Mladší muž stěnu zdolal, ale staršímu došly síly asi v polovině skály a zůstal tam viset. Naštěstí
ho zahlédli náhodní svědci, kteří zavolali pomoc. „Zjistili jsme, že se zraněný nachází na stěně
asi patnáct metrů pod hranou lomu,“ uvedl řevnický hasič Pavel Vintera s tím, že výjezdu se
zúčastnily tři zásahové automobily a deset hasičů. Ti k muži slanili, zajistili ho a vysunuli pomo-
cí kladkostroje do bezpečí. „Po ošetření jsme ho nezraněného přenechali policii k vysvětlení,“
doplnil šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. (Viz strana 7) (pš, lup)

Netradiční svatby
U menhiru, na návsi...
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Dobřichovice - 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 se představit návsi a ná-
městí v našem kraji. Zároveň vy-
hlašujeme soutěž o nejkrásněj-
ší/nejošklivější náves či náměstí.
Náměty můžete posílat i vy, nejori-
ginálnější nominace oceníme. 

Dobřichovice jsou příjemné a pěkné
městečko na břehu Berounky, kde je

toho hodně nového nebo opraveného
– zámek, most, lávka, ulice, park i
část Brunšov s prvorepublikovými
vilami. Nemají však (a v minulosti
nikdy neměly) žádné centrální ná-
městí. Ovšem zato tu najdeme mno-
ho menších prostranství, která jsou
vzájemně propojena širokými a up-
ravenými ulicemi. A ještě jedno ná-
městíčko v Brunšově. 
Za jakési přirozené centrum Dobři-
chovic se považuje Palackého ná-
městí. Kromě pošty jsou tu obchody,
ordinace doktorů, optika i restaura-
ce. „Teď je tady částečné staveniště,

na rohu se buduje polyfunkční dům,
který zapadne do celkového prostoru
náměstí,“ řekl místostarosta Petr
Kaplan. 
Další menší náměstí je u zámku,
jmenuje se Křižovnické a je na něm
na zemi uprostřed velká červená
hvězda. Od roku 1729 tu stojí socha
sv. Jana Nepomuckého; tehdy zde
byly vysazeny čtyři lípy. Jedna pukla
mrazem už v roce 1788, dvě byly po-
raženy před sedmnácti lety, protože
byly špatné. Dodnes zůstala tedy jen
jedna, měří 28 metrů a má obvod
484 centimetrů. Na tomto náměstí,

na nádvoří zámku a vedle u řeky se
konají veškeré kulturní a společen-
ské akce v Dobřichovicích. Tady a u
pošty také každoročně bývají dva vá-
noční stromy. 
To ale ještě není všechno. Další ná-
městíčko je ve čtvrti Brunšov (ne-
dávno bylo obnoveno) a za budovou
školy u mostu je ukryté malebné
Školní náměstí. Kromě toho se mů-
žete pokochat pohledem na prostor u
Křižovnického statku a zrelaxovat v
parku. Ať se v Dobřichovicích vydá-
te kamkoliv, bude to příjemná pro-
cházka.             Lucie PALIČKOVÁ

Poberouní - Letní soutěž vyhlásily Naše noviny.
Vyhrát v ní můžete turistický atlas Středočes-
kého kraje, cykloprůvodce Dolní Berounka,
karlštejnské víno či koňak metaxa.
Soutěž je vyhlášena v kategoriích:
1) Nejhezčí/nejoriginálnější letní fotografie
2) Nejhezčí/nejoriginálnější letní báseň
Na snímcích i ve verších může být zachyceno co-
koliv, co se týká léta, prázdnin, dovolených. Zají-
mavý zážitek, příhoda či setkání, pobyt na táboře i
u rybníka, stejně jako dobrodružná nebo exotická
výprava na druhý konec zeměkoule. Svá díla nám
můžete posílat do 9. září. Postupně je budeme zve-
řejňovat a na závěr porota v čele s Josefem Kozá-
kem vybere v každé kategorii tři vítěze. Ti se mo-
hou těšit na výše popsané (i další) ceny. Každý z
účastníků soutěže obdrží od redakce pozornost.
Od minule na adresu redakce doputovala zásilka
fotografií od Evy POUSTECKÉ ze Zadní Třebaně
a také báseň od Karla KŘEMENA ze Řevnic. 
Těšíme se na další díla. Posílat je můžete na: Naše
noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň nebo
na: redakce@nasenoviny.net.      Miloslav FRÝDL

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

Karel Křemen: LÉTO
Po Brdech se toulám sem a tam,

s přírodou si tiše povídám,
zabodnuté oči do trávy,

vládce Fabián však houby nedá mi.

Před sebou též vidím houbaře,
dlouze se mu dívám do tváře,
i zde v lese provází ho shon,

na ucho si tiskne telefon.

Po lukách, kde už nepasou se krávy,
jde turista s radiem a poslouchá zprávy.

U Berounky na břehu a v klidu
sledují rybáři na barvě fotbalovou ligu.

Nejprve se směju, pak mě jímá stres,
řekni mi moudrá květeno, 
kam jsem to vlastně vlez.

Jen se neboj, člověče, tahle doba uteče,
zase se vyčistí vzduch a zavládne tu zdravý duch.

Farmářské trhy nabídnou 
výrobky místních pěstitelů
Ovoce, zelenina, sýry, med, mošty, uzenářské, pe-
kařské i jiné zboží bude k dostání 24. 7. od 8.00
do 11.00 na prostranství před hotelem Kazín v
Černošicích. První farmářské trhy, které se kona-
ly 10. července předčily naše očekávaní, návštěv-
nost byla vynikající. Vvěříme že tentokrát dorazí
ještě více prodejců a budeme moci rozšířit sorti-
ment. Zveme všechny, kdo mají zájem nakupovat
čerstvé lokální potraviny. Přijďte se podívat, co
umějí vypěstovat a vyrobit lidé ve vašem okolí, a
vyberte si z kvalitních domácích produktů něco do
své kuchyně!                   Eva BACHIRI, Černošice

DOBŘICHOVICE. Dvě z několika dobřichovických náměstí - Palackého (vlevo) a Křižovnické. Foto NN L. PALIČKOVÁ

LÉTO V ZADNÍ TŘEBANI. Snímek květin do soutěže poslala Eva Poustecká ze Zadní Třebaně.  

Která náves či náměstí v našem kraji je nejhezčí?
NN VYHLÁSILY NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY - 6)
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Podbrdský motoráček
Historický vlak »Hurvínek« 
jede každou neděli do 26. 9.
po trase Zdice - Lochovice 

- Hostomice - Osov - Liteň -
Zadní Třebaň - Karlštejn 

a zpět

Svatba u menhiru? Na návsi? Proč ne!
NETRADIČNÍCH MÍST, KDE SE LIDÉ BEROU, V DOLNÍM POBEROUNÍ POSLEDNÍ DOBOU PŘIBÝVÁ

Poberouní - Uplynulou sobotu se v
Mořince odbývala svatba. Ne ledas-
jaká. Lucie Kubošová a Jan Chrou-
st si řekli ano u tamního menhiru.
Netradičních míst, kde se lidé be-
rou, v dolním Poberouní přibývá.
„Už když jsme se na Mořinku nastě-
hovali a dívali se z domku na menhir,
jsem si říkala, že bych tam jednou
chtěla mít svatbu,“ uvedla nyní již
novomanželka Lucka Chroustová. S
tím, že by se brali na kopci, kde byl
na konci roku 1999 vztyčen menhir,
neměla problém ani zdejší starostka.
„Řekla mi, že mě oddá kdekoliv,“
potvrdila Chroustová, která se o vz-
tyčování kamene dozvěděla až od
majitele pozemku. „Vyprávěl mi o té
slávě, když jsem ho přišla poprosit,
zda se na jeho pozemku můžeme
vzít. Nebyl proti,“ řekla.
Také v Řevnicích už si – nyní již bý-
valá - matrikářka Blanka Drábková
vyzkoušela svatební obřad na nej-
roztodivnějších místech. „V Lesním
divadle, na fotbalovém hřišti, před
Zámečkem, na letovské návsi, v Mo-
drém domečku... Jednu svatbu jsme
dělali v Letech na zahradě dokonce v
prosinci, kdy sněžilo,“ vypočetla
Drábková. Vždy se snažili svatebča-
nům vyjít vstříc. „Myslím, že nebyl
nikdo, komu bychom nevyhověli,“
řekla. Stačilo, aby si jen zájemci ob-
starali stolek, na kterém se podepiso-
vali. Státní znak mohl viset na stro-
mě a nebo být opřený na zemi. „I teď
v létě budou v Řevnicích svatby v
Lesním divadle a jedna přímo na ná-
městí,“ dodala.
V Havlíčkových sadech, u malého

kamenného amfiteátru se před dvě-
ma lety ženil Miroslav Kus. „Brali
jsme se v létě a nechtěli jsme být ně-
kde zavření,“ vysvětluje, proč si na-
stávající Veroniku bral u Nezabudic-
kého potoka. Počasí vyšlo, svatebča-
nům zahrála kapela Notičky. „Jedi-
né, co trochu vadilo, byly slepice a
kohout ze sousedního domu, který
pořád kokrhal,“ směje se Kus.
Stejně jako se obyvatelé dolního Po-
berouní neobávají rčení Svatba v

máji, do roka máry, riskují stále čas-
těji i veselku pod širým nebem. „Ne-
chtěli jsme se brát v úřední síni, ani
kostel pro nás nebyl,“ vzpomíná Ra-
dek Havel z Řevnic. Uvažovali o vr-
chu Babka, tam by ale mnozí příbuz-
ní nedošli. Snubní prstýnky si proto
navlékli na břehu řeky. Pěšky pak šli
na svatební hostinu. „Byla to ekolo-
gická svatba,“ říká Leona Havlová.
Oblíbeným svatebním místem jsou
zámky ve Svinařích a v Dobřichovi-

cích. Ani na Karlštejně se nekonají
svatby jen na hradě. „Přibylo svateb
na louce u křížku nad Karlštejnem.
Je tam krásný výhled na hrad, jen se
musí jít pěšky do kopce,“ říká karl-
štejnská matrikářka Eva Cubrová.
Veselka na louce u Karlštejna má
další plus. Za obřad pořádaný v Sále
předků či v exteriéru mezi Marián-
skou a Velkou věží zaplatí pár dvacet
tisíc korun, na zelené louce tisícov-
ku. Pavla ŠVÉDOVÁ

ANO U MENHIRU. Lucie Kubošová a Jan Chroust si řekli ano u menhiru nad Mořinkou. Foto Miloš CHROUST

NETRADIČNÍ SVATBY. Svatba už se v našem kraji konala leckde - v sýpce svinařského zámku, na břehu Berounky v Dobřichovicích či na letovské návsi
(zleva). Foto NN P. ŠVÉDOVÁ, M. FRÝDL, ARCHIV

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 Hostomice p/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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Čech sledoval fotbal, hrála i jeho žena
TŘI PŘEDSTAVENÍ NOCI NA KARLŠTEJNĚ SE ODBÝVALA V NÁDHERNÝCH KULISÁCH HRADU KŘIVOKLÁT

Křivoklát – Noc na Křivoklátě?
Ano, dokonce tři noci nedávno st-
rávily Alena, císařovna Alžběta i
Ofka na hradě.  A to ve známém
muzikálu Noc na Karlštejně, který
sehrál soubor profesionálů i ochot-
níků z Poberouní na hradě Křivo-
klát ve dnech 7. až 9. července.
Všechna tři představení byla vypro-
daná už dlouho dopředu. „Vyprodali
bychom klidně další čtyři reprízy,“
komentoval zájem diváků kastelán
Luděk Frencl.
Ačkoliv teploty šplhaly k 30 stup-
ňům, na malém nádvoří mezi ka-
mennými zdmi bylo příjemně. Stře-
dověkou atmosféru doplňovaly hrad-
ní »kulisy« – ansámbl využil balkon-
ky, okna i schodiště, takže pro divá-
ky to byla atraktivní podívaná. A ne-
jen pro ně. Hrálo se tu krásně! shod-
li se herci po posledním potlesku. 
Spokojeně vypadal i představitel cí-
saře Karla IV. Vladimír Čech, nadše-
ný fotbalový fanoušek, který během
prvního představení sledoval i semi-

finálový zápas mistrovství světa v
Jižní Africe. Jeho žena Milada si
zahrála také – jednu z ženských, kte-
ré na konci přiběhnou na hrad. „Je to
skvělý zážitek, jen nevím, mám-li se
za takovou »obrovskou« roli vůbec
právo chodit děkovat,“ smála se Če-
chová při třetím návratu před aplau-
dující publikum. 
Noc na Křivoklátě se opravdu po-
vedla. Poslední představení je mož-
né vidět 24. července na zámku ve
Všeradicích.     Lucie PALIČKOVÁ

Hlásná Třebaň - Šesté Slavnosti
trubačů se budou konat 24. čer-
vence na návsi v Hlásné Třebani.
Vrcholem oslav pořádaných na
počest dávných obyvatel obce, již
vykonávali na hradě Karlštejně
strážní službu a ohlašovali trou-
bením blížící se nebezpečí, bude
vystoupení první dámy české po-
pulární hudby Evy Pilarové.
Program Slavností trubačů je jako
každoročně rozdělen do dvou čás-
tí.V té první se představí Karlš-
tejnští pozounéři a také uniformo-
vaní Trubači Hradní stráže prezi-
denta republiky. Dobový kolorit
podtrhne vystoupení historické
hudby, tanečníků i šermířů. Diváci
se dočkají také příjezdu císaře Kar-
la IV., jeho choti Elišky a arcibisku-
pa Arnošta z Pardubic.
Leitmotivem druhé části programu
je soutěž příchozích o nejlepšího

zpěváka známé písničky Hlásná
Třebaň je krásná. Soutěžící bude
doprovázet staropražská kapela
Třehusk. Kromě ní zahraje také
country skupina Sedláci. V netra-
diční roli folkového zpěváka se s
kytarou předvede bývalý středočes-
ký hejtman, nedávno zvolený po-
slanec Petr Bendl. Zlatým hřebem
celého odpoledne bude vystoupení
nestárnoucí Evy Pilarové, která za-
pěje své největší hity. Někdejší Zla-
tá slavice také stane v čele poroty,
která vybere nejlepšího interpreta
výše zmíněné skladby Hlásná Tře-
baň je krásná. Dalšími porotci bu-
dou Petr Bendl, hlásnotřebaňský
rychtář Vnislav Konvalinka a sená-
tor Jiří Oberfalzer, který v historic-
ké části programu ztvární roli Ar-
nošta z Pardubic.
Připraveno bude občerstvení a malý
stylový jarmark.  Miloslav FRÝDL

Stejný soubor bude nyní dávat muzikál Postřižiny
Prakticky stejný soubor, který v červnu a červenci vystupoval s Nocí na
Karlštejně, rozšířený navíc o známého herce Pavla Landovského, bude nyní
uvádět další známý muzikál POSTŘIŽINY. Ten se hraje už třetí sezonu -
loni a předloni jej dohromady vidělo 8 700 diváků.

Hrad Křivoklát: 4. a 5. srpna od 20.00 (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)

Ochotníci zkoušejí
u operačního stolu
Řevnice - Aktéři hry Štvanci krásy a
mládí (aneb Češi of plastic a rádi!),
kterou v srpnu premiérově uvede
řevnické Lesní divadlo, se učí opero-
vat. „Píchání botoxu je jasné, takže
teď si probereme odsávání tuku a
zvětšování poprsí,“ je slyšet z úst re-
žisérky a autorky hry Michaely
Šmerglové, jíž sekunduje Zlatka
Hrubá s injekční stříkačkou. „Mož-
ná by to chtělo pro sichr i defibrila-
ci,“ komentuje um kolegů František
Zavadil, a tlačí se k operačnímu sto-
lu, kde leží živý terč… „Nebudeme
bazírovat na maličkostech, hlavně je
nutné se naučit odborný text, mít po
ruce číslo na pražskou kliniku Laser
Plastik, na řevnickou záchranku a
hlavně pochopit rozdíl mezi obory
patologie, psychiatrie a plastická
chirurgie,“ říká vážně režisérka. Di-
vák bude zřejmě v údivu...            (kh)

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

KINO ŘEVNICE
21. 7. 20.00 KUKY SE VRACÍ
23. 7. 20.30 DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
24. 7. 16.00 KUNG FU KYBORG
24. 7. 20.30 PRINC Z PERSIE:
PÍSKY ČASU
8. 7. 20.30 KICK-ASS

30. 7. 20.30 SEX VE MĚSTĚ 2
31. 7. 16.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
31. 7. 20.30 MAMAS & PAPAS

KINO MÍR BEROUN
Kino nehraje - rekonstrukce. 

LETNÍ KINO BEROUN
519. 7. - 20. 7. 21.30 MUŽ VE STÍNU
21. 7. - 25. 7. 21.30 SHREK: ZVONEC A
KONEC
26. 7. - 27. 7. 21.30 CHLUPATÁ ODPLATA
28. 7. - 29. 7. 21.30 NEJLEPŠÍ Z BRO-
OKLYNU
30. 7. - 31. 7. 21.30 ZELENÁ ZÓNA
1. 8. - 2. 8. 21.30 TWILIGHT SÁGA:
ZATMĚNÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
20. 7. 20.00 JARMAREČNÍ BOUDA
27. 7. 20.00 MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY

KINO RADOTÍN
Od 19. 7. 2010 do 31. 7. 2010 kino
nehraje

NA KŘIVOKLÁTĚ. Císařovna v podání Moniky Vaňkové a arcibiskup (Petr Ří-
ha) v Noci na Karlštejně - na hradě Křivoklát.        Foto NN L. PALIČKOVÁ

Spektrum prázdninového kulturního života v Dobřichovicích rozšíří pět pořadů
Josefa Klímy nazvaných Zločin trochu jinak. Stejným dílem v nich bude zastou-
peno slovo i hudba.
V roli moderátora i muzikanta vyzpovídá Klíma pokaždé jiného hosta, který
nějakým ne zcela běžným způsobem přišel do styku se zločinem: vězeňský kněz
z Valdic, který má na starosti vrahy, žena, která osvobodila svého manžela s pis-
tolí v ruce z vězení, policistka, která usvědčila Berdychův gang, investigativní
žurnalista, kaskadér, který často hraje zločince ve filmu. Otázky a odpovědi bu-
dou prokládány písničkami Klíma bandu, který hraje ve složení Josef Klíma –
Pavel Půta – Andy Saidl. Pokaždé budou hrát jiné písničky, takže i jednotlivé
koncerty budou originální!  Publikum může klást zpovídané osobě dotazy. 
Pořady se konají ve Fürstově sále, vždy od 20.00. První se uskuteční v sobotu
24. 7., další pak  následující čtyři soboty ( 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21.8.). A kdo bude
první host? Nechte se překvapit! Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Hlásnotřebaňští uctí své předky
NEJLEPŠÍ ZPĚVÁKY BUDE VYBÍRAT EVA PILAROVÁ

Klíma uvede Zločin trochu jinak
ZNÁMÝ MODERÁTOR BUDE ZPOVÍDAT NEOBVYKLÉ HOSTY

Tipy NN
* Výstava malířky Zdenky Krejčové
je ve velkém sále zámku Dobřicho-
vice k vidění do 20. 7.                    (vlc)
* Hrátky za muzejními vrátky -
program pro rodiče s dětmi připravi-
lo na 21. 7. od 10.00 Muzeum Čes-
kého krasu Beroun. „Přijďte se pono-
řit do her starých časů, z nichž někte-
ré už zanikly a jiné se hrají dodnes,“
zve David Palivec z muzea.         (mif)
* Sólový koncert Hany Blochové ke
svátku Marie Magdaleny nazvaný
Písně ženských středověkých klášte-
rů bude 22. 7. od 20.00 hostit zámek
v Dobřichovicích. Umělkyně zahraje
na středověkou harfu, psalterii a per-
kuse. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Skupina Nezmaři zahraje 23. 7. od
20.00 na nádvoří dobřichovického
zámku. Vstupné 150/100 Kč.       (vlc)
* Taneční párty s DJ Rastym a DJ
Syndromem v rytmu Drum and Bass
můžete absolvovat 23. 7. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 50
korun. Michael STREJČEK
* Koncert sopranistky Amy Rosine
z amerického Kansasu se uskuteční
24. 7. od 18.00 v kostele v Karlíku.
Klavírní doprovod Jaroslav Šaroun.
Vstupné dobrovolné - ve prospěch
kostela. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Pouťová zábava se koná 24. 7. v
hospodě U lípy ve Svinařích. Od
20.00 hraje skupina Galaxie, vstupné
80 Kč. (mif)
* Brilantní kytarista Štěpán Rak
uvede 26. 7. od 19.30 na nádvoří hra-
du Točník koncert ke svým 65. naro-
zeninám. (mif)
* Procházku Berounem můžete ab-
solvovat 28. 7. od 9.00 do 11.00 a od
13.00 do 15.00. Při procházce,  která
je zaměřena zejména na rodiče s dět-
mi, budou představeny historické
budovy a městská zákoutí.        (dap)
* Světové hity a remixované »vychy-
távky« uvedou 30. 7. od 20.00 v čer-
nošickém Clubu Kino DJ Booty a DJ
Tommy. Vstupné 50 Kč.              (mis)
* Společná výstava obrazů Ladislava
Tomiče Krajiny a Vladimíra Balcara
Pražské motivy je do 1. srpna pří-
stupná v klášteře na Skalce nad
Mníškem. Do 31. 8. je v sousedním
kostelíku sv. Maří Magdalény k vidě-
ní výstava duchovních obrazů Vladi-
míra Balcara.     Jarmila BALKOVÁ
*  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
* 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)



Zvažte svoji kandidaturu, volby se blíží!
VŠERADICKÉ OBECNÍ ZASTUPITELSTVO BUDE MÍT MÍSTO NYNĚJŠÍCH DEVÍTI NOVĚ POUZE SEDM ČLENŮ

Spalováni žárem neúprosného letní-
ho slunce jsme vstoupili do druhé po-
loviny července. Ta má být podle me-

teorologických zpráv v naprosto
identickém duchu, jako období před-
chozí. Pro děti a milovníky letních ra-
dovánek je to zajisté zpráva příznivá.
Ovšem zahrádkáři mají plné ruce
práce udržet své výpěstky při životě -
prostě chybí trocha vlahého letního
deště. V návaznosti na vysoké teploty
upozorňuji všechny občany na zákaz
rozdělávání ohňů, neboť hrozí zvýše-
né riziko nebezpečí požárů. Byť je
naše hasičská jednotka neustále ve
stavu zvýšené bdělosti, nerad bych
využíval jejích služeb. 
Dne 9. července se konalo veřejné
zasedání zastupitelstva obce. Děkuji
všem, kteří se ho zúčastnili. Mimo zp-
rávy o činnosti obecního zastupitel-
stva za uplynulé období se jednáním
prolínala diskuse o chování mládeže,
jejím zapojení do života obce a nale-
zení způsobu, který by dokázal elimi-
novat negativní jevy v oblasti porušo-

vání pravidel občanského soužití.
Tento problém je jedním z důležitých
úkolů, který bude muset současné,
ale hlavně nové zastupitelstvo řešit. 
Když jsem narazil na nové zastupitel-
stvo - na zasedání bylo odsouhlase-
no, že naši obec bude v následujícím
období řídit nikoli devět členů zastu-
pitelstva jako dosud, ale pouze sedm
volených zástupců. Je pouze na vás,
občanech, jak velký počet bude no-
vých kandidátů a kterým z nich dáte
svůj hlas. Kandidáti, kteří mají zájem
pracovat pro nás v novém zastupitel-
stvu, musí odevzdat svoji kandidátní
listinu s 21 podpisy na OÚ nejpozdě-
ji do 8. srpna. Je na každém z vás,
aby zvážil kandidaturu, neboť nové
zastupitelstvo čeká mnoho zodpověd-
né práce, aby se naše obec i dále roz-
víjela správným směrem. Bylo by
špatné, kdyby došlo ke stagnaci na-
startovaných plánů dalšího rozkvětu

a průběžně se nepřipravoval další
rozvoj obce. Vždy je nutné mít v hlavě
dlouhodobou koncepci obecního roz-
voje a podle ní spravovat svoji obec.   
Srdečně vás zvu na divadelní před-
stavení NOC NA KARLŠTEJNĚ, jež
se bude hrát 24. července od 20.00 v
zámeckém areálu. Pokud máte zájem
o vstupenky, zavolejte co nejdříve na
obecní úřad - v tuto chvíli už je rezer-
vováno bezmála 200 lístků.
Přeji všem příjemné prožití léta!
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

V Rumunsku podepíší smlouvu o partnerství
Podpis smlouvy o partnerství mezi Všeradicemi a rumunskou obcí Gerník, v
níž od první čtvrtiny 19. století žijí čeští krajané, se blíží.
Dne 19. srpna odjede pětičlenná skupina zástupců naší obce vedená starostou
Bohumilem Stibalem do Gerníku, aby zde 21. srpna na krajanském festivalu
podepsala dlouho připravenou smlouvu o partnerství mezi Všeradicemi a
Gerníkem. Smlouva formálně stvrdí již navázanou partnerskou spolupráci,
která se jistě bude neustále rozvíjet a přispěje k lepšímu a přátelskému poro-
zumění v rámci Evropské družby. 
Součástí výpravy je kapela Třehusk, která bude na krajanském festivalu pořá-
daném nadací Člověk v tísni vystupovat. V Gerníku také pokřtí nejnovější
desku nazvanou podle naší obce Všeradice, Všeradice.       Bohumil STIBAL

VÍTĚZOVÉ. Turnaje v nohejbale, který se ve Všeradicích konal 17. 7., se zúčastnilo 8 družstev. Počasí nám na začátku přálo ale před semifinále začalo pršet.
Počasí nás neodradilo a turnaj se dohrál v tomto pořadí: 1. místo - Tobolka, 2. místo - Černoši, 3. místo - Dřeváci.                   Text a foto Bohumil STIBAL

Všeradův kurýr
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Z Podbrdského kraje
* Dětská Všeradoplavba se koná
24. 7. od 9.00 na koupališti ve Všera-
dicích. Hodnotit se bude rychlost i
originalita plavidla. Mirka SUCHÁ
* Padlý strom přerušil provoz na sil-
nici mezi Litní a Lečí 6. července po-
ránu. „Jednalo se o patnáctimetrový
akát, který zcela zablokoval cestu,“
uvedl řevnický profesionální hasič
Pavel Vintera. Jeho pět kolegů strom
rozřezalo, odstranilo a postaralo se i
o následný úklid vozovky. Policie po
dobu zásahu odkláněla dopravu na
vedlejší silnice. (mif)
* Při běžné silniční kontrole zajisti-
li zkraje července karlštejnští poli-
cisté kradený vůz. V obci Všeradice
zastavili červenou Mazdu 323, a zji-
stili, že jde o vůz, jehož krádež byla
nahlášena 27. 6. v Praze. Řidič tvr-
dil, že auto má půjčené – nicméně
nedokázal přesně říci od koho, takže
mu bylo zabaveno. Během hodiny si
pro něj dojela majitelka z Prahy. Pří-
pad se dál řeší.                                 (šm)
* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malých Chlumcem bude až do
půlky září otevřena každou sobotu,
neděli a státní svátek od 10 do 17.00
Občerstvení je zajištěno ve věži. 

Martin NĚMEC, Velký Chlumec

U Bobeše budou
závodit malí cyklisté
Dětské závody na horských kolech
se budou konat v neděli 25. červen-
ce na čtyřkolkové dráze U BOBE-
ŠE ve Všeradicích. 
Kategorie: 1. sprint, 2. cross country,
- obě kategorie pro chlapce a dívky 
Trať: Sprint - délka: 500 m, převýše-
ní: cca 60 m na kolo, cross country -
délka 20 min, převýšení: cca 60 m na
kolo 
Povinné vybavení: závodit lze pouze
na horských kolech (kola 26" nebo
29") v dobrém technickém stavu.  
Startovné: Sprint - 40 Kč, cross
country- 60 Kč 
Přihlášky a registrace: on-line na
webu závodu závodu: http://wwwzi-
ma-video.cz/deti, info na tel.: 720
176 851.   Martin ZIMA, Všeradice

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 14/2010 (53)



Naše noviny 14/10 NOC NA KARLŠTEJNĚ/REKLAMA, Strana 6



Strana 7, AKTUALITY Naše noviny 14/10

Lomy jsou nebezpečné, lidé nedbají
ZÁCHRANÁŘI UŽ MUSELI NĚKOLIKRÁT VYJÍŽDĚT K ZRANĚNÝM PŘI VODNÍCH RADOVÁNKÁCH

Poberouní – Zchladit se v úmor-
ném vedru v některém z lomů na
Berounsku může být nebezpečné.
Záchranáři vyjížděli k několik pří-
padům zranění při vodních rado-
vánkách.
V neděli 11. července odpoledne
vyjížděli berounští záchranáři do za-
topeného lomu Homolák u Měňan. Z
dvanáctimetrové výšky tam skočila
mladá dívka do vody a vážně si pora-
nila záda. „Na místo vyrazil kvůli
nepřístupnému terénu také hasičský
záchranný sbor a hasičský vyprošťo-
vací vrtulník. Svědci úrazu dívku vy-
táhli na břeh a do příjezdu záchraná-
řů jí poskytli první pomoc,“ uvedla
mluvčí středočeské záchranné služ-
by Tereza Janečková. Protože lékař-
ka měla u zraněné podezření na zlo-
meniny obratlů, využili přítomný vr-
tulník hasičů k přepravě pacientky

do Fakultní nemocnice v Motole.   
„Žena skočila ze skály do lomového
jezera a po dopadu ve vodě narazila
kostrčí do skalního výčnělku. Zřej-
mě si poranila páteř, ale k ochrnutí
nedošlo,“ popsala svědkyně Lenka
Jelenová. Podle ní se stal lom Ho-
molák oblíbeným ale nelegálním
místem koupání. „Protože je přístup-
ný, nehlídaný a nedostatečně zabez-
pečený. Ale o nebezpečí tady není
nouze a vůbec se nedá říct, že by to
bylo dobré místo na koupání - pada-
jící kamení z vysokých stěn a nebez-
pečné jsou i skoky do neprůhledné
vody ze skalní etáže, která jezero ob-
klopuje ze tří stran a která ke skáká-
ní svádí,“ míní Jelenová. 
Zatopené lomy jsou sice pro mnohé
romantickým místem, v mnoha pří-
padech ale mohou být velmi nebez-
pečné. A nejen při skákání do jezera
- hrozí vážné nebezpečí úrazu napří-
klad od padajícího kamení nebo při
sesuvu horniny.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Dle paragrafu...
KRADENÝ BENZÍN VYTEKL.
Únik provozních kapalin na pozemní
komunikaci z vozu Škoda Favorit v
Černošicích byl ohlášen 11. 7. Na
místě zasahovali profesionální hasiči
z Řevnic i dobrovolníci z Mokropes.
Zjistili, že benzin vytekl, když se ho
kdosi pokoušel po provrtání nádrže
ukrást. (mif)
HOŘELA CHATA. Střecha chaty v
černošické osadě Jedličkovy lázně
vzplála zkraje července. S ohněm ús-
pěšně bojovalo několik jednotek ha-
sičů z okolí. Příčinou požáru bylo
svařování lepenky plamenem. Maji-
telům z Prahy vznikla škoda 50 000
korun. (mif)

Za kila se nestyďte,
shodíme je společně!
Řevnice – Prázdniny zavřely školní
brány, ale dveře Sokola Řevnice jsou
otevřeny i v létě! 
„Holky a dámy všech věků by si mě-
ly udržovat postavu bez ohledu na
roční dobu. Proto jede v Sokole zd-
ravotní cvičení, aerobik či body sty-
ling i o prázdninách,“ řekla lektorka
Michaela Šmerglová. „Letní cvičení
není určeno jen pravidelným klient-
kám, uvítáme i rekreantky, které při-
jdou jen příležitostně. Bavit se mo-
hou všichni, i kluci a pánové. Pro-
táhnout tělo, vytvořit a posílit svalo-
vou hmotu může při hodinách i muž.
Když to zvládne!“ míní cvičitelka.
Kdy lze formovat tělo a shazovat ki-
la? V pondělí od 19.00 do 20.00 se
koná hodina zdravotního cvičení,
následuje od 20.00 do 21.30 aero-
bik, a ve čtvrtek od 20 do 21.30 je na
programu body styling. „Těšíme se
na ty, kterým není jejich kondice lho-
stejná. Tady se nemusí nikdo stydět
za kila navíc. Shodíme je společně,“
dodala Michaela Šmerglová.      (mš)

Poberouní, Podbrdsko – Exponáty
z doby pravěku, ze života operní
pěvkyně Jarmily Novotné, ale i
stařičký motorák či voskový prezi-
dent. Muzea v našem okolí mají
přes prázdniny návštěvníkům co
nabídnout. 
Hned dvě expozice jsou otevřené ve
Všeradicích. Kromě muzea pravěku
tu bylo před několika dny otevřeno i
další muzeum v areálu zdejšího
zámku. „Je umístěno ve špýcharu a
má čtyři patra,“ řekl starosta obce
Bohumil Stibal. V jednom z pater je
galerie obrazů vytvořených během
zdejšího tradičního sympozia, a to
od více než šedesátky umělců z celé-
ho světa. Také další patro je galerij-
ní. V přízemí je recepce a nyní se zde
instaluje expozice věnovaná zdejší

rodačce M. D. Rettigové. „V dalším
patře bude expozice věnovaná re-
konstrukci zámku a bude zde i mu-
zeum české vesnice,“ uvedl Stibal s
tím, že nové muzeum je otevřeno od
úterý do neděle.   
Denně kromě pondělí je v červenci a
srpnu otevřeno v lesích ukryté Mu-
zeum těžby vápence v Českém krasu
Solvayovy lomy. Areál tvoří několik
objektů - bývalých provozních a
technologických budov a rekonstru-
ovaná úzkorozchodná lomová dráha.
Součástí je trvalá expozice Historie
těžby a dopravy vápence v Českém
krasu umístěná v budově bývalých
kanceláří a skladů.  
Muzeum hodin a Wax muzeum má
Karlštejn. K tradičním postavám
české historie jako je Jan Hus či Ka-

rel IV. se svými manželkami před
časem přibyl i někdejší prezident
Václav Havel.
Operní pěvkyni Jarmile Novotné a
spisovateli Svatopluku Čechovi je
věnováno muzeum v Litni. Otevřeno
je v sobotu od 10 do 12 a od 13 do
17 hodin, v ostatní dny jen po telefo-
nické domluvě na úřadě.
Další muzeum byste našli v Tetíně.
Je věnované historii obce od nejstar-
ších vykopávek po současnost. Mi-
lovníci stařičkých strojů se zase mo-
hou vydat do Zdic, kde funguje Mu-
zeum železniční a silniční historické
techniky. Až do konce září je otevře-
no každou neděli od 10 do 13.00.
Nejzajímavější exponáty? Motorá-
ček Hurvínek a legendární autobus
Škoda RTO.          Pavla ŠVÉDOVÁ

Velké sucho trápí Poberouní i Podbrdsko
(Dokončení ze strany 1)
Starosta Ureš si pochvaluje, že se zdejší radnice nachází ve starším kamen-
ném domě „Není tam tak hrozné vedro,“ dodal.
Na nebezpečí vzniku požárů upozorňují hasiči, kteří nyní zasahují častěji,
než jindy. Doporučují několik zásad, jak vzniku požárů předejít. Lidé by ne-
měli odhazovat hořící zápalky a nedopalky na zem, používat výrobky zábav-
ní pyrotechniky a rozdělávat oheň ve volné přírodě. Někteří lidé ale tyto rady
a zásady porušují. Hned dvakrát vyjížděli řevničtí hasiči k neohlášenému pá-
lení. Nejprve 11. července na katastr obce Mořina. Po příjezdu na místo zji-
stili, že se jedná o neohlášené pálení sena. Následující den vyjela jednotka
ze stanice Řevnice na ohlášený stoupající bílý kouř v katastru Řevnic, ve
směru na Rovina. Na místě ale zjistili, že se opět jedná o neohlášené pálení,
tentokrát větví. Pavla ŠVÉDOVÁ

Žena se utopila, lékař 
už jí pomoci nemohl
Zadní Třebaň – Starší žena zemře-
la předminulou sobotu v Zadní
Třebani - zřejmě se utopila v bazé-
nu u rodinného domku.
„Když jsme přijeli na místo, byla v
bezvědomí, bohužel lékař konstato-
val smrt,“ řekl šéf řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. „Žena byla prav-
děpodobně před přivoláním záchra-
nářů pod vodou delší dobu,“ doplni-
la mluvčí středočeské záchranky
Tereza Janečková. Přesnou příčinu
smrti určí až nařízená pitva.        (lup)

Atrakce v okolí? Figuriny i lomová dráha
NA BEROUNSKU I POD BRDY ZVE K NÁVŠTĚVĚ NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH MUZEÍ

Ve školách caparty vystřídali řemeslníci
Dobřichovice, Řevnice – V základních školách v Řevnicích i Dobřichovi-
cích je i přes prázdniny rušno. Místo školáků tu ale pobývají řemeslníci.
Dobřichovická radnice získala dotaci necelých devět milionů z Regionálního
operačního programu na zkvalitnění výuky. „Peníze použijeme na půdní ve-
stavbu, kde vzniknou dvě nové třídy. Budou moderně vybaveny interaktivní-
mi tabulemi,“ uvedl starosta Dobřichovic Michael Pánek s tím, že třídy vznik-
nou v podkroví, kam se bude muset vybudovat i nové schodiště. Díky pří-
stavbě se podle Pánka zvýší kapacita školy. „Pořád to ale nebude dostačovat.
Proto dál usilujeme o dotaci na přístavbu školy. Potřebujeme kolem šedesáti
milionů,“ doplnil Pánek. Práce na půdní vestavbě mají skončit 15. září. „Úpl-
ně hotovo má být do 30. 11.,“ doplnil Pánek. Podle něj budou mít školáci na
začátku září náhradní výuku. 
Staví se i v Řevnicích. Tam se zase v přízemí školy Řevnice rekonstruují toa-
lety. Řevnická škola tak bude moci v září vzít více dětí. Ministerstvo školství
schválilo žádost města a zvýšilo kapacitu školy z 340 na 380 žáků.              (pš)

Špatné přistání: otřes
mozku, rána na hlavě
Mokropsy – Mladý muž s řiditelným
padákem přistál na fotbalovém hřiš-
ti v Mokropsech. Přistání se mu vů-
bec nepovedlo - byl sice při vědomí,
ale způsobil si otřes mozku a tržnou
ránu na hlavě. „Lékař měl podezře-
ní na úraz páteře, proto jsme ho ve
speciální vakuové matraci vezli do
nemocnice v Motole,“ řekl šéf řev-
nické záchranky Bořek Bulíček. (lup)

Z našeho kraje
*  Žádosti o dotace a příspěvek na
chodníky, vodovod Rovina, hřiště u
školky a Slavnosti Trubačů Středo-
český kraj Hlásné Třebani komplet
zamítl. Nedostanou ani korunu. Po-
dobně jsou na tom i další obce, které
volily pravicové strany. (šm) 
* Při vyproštění zapadlé dodávky v
kamenné strouze v Řevnicích zasaho-
vali 13. 7. místní profesionální  hasi-
či. Ti auto, které bránilo v silničním
provozu, vytáhli zpět na cestu pomo-
cí navijáku. (mif)

ZASAHOVAL VRTULNÍK. Ženu, která se vážně zranila při skoku do lomu
Homolák, odvezl do nemocnice vrtulník. Foto Lenka JELENOVÁ
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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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Pohár nedovezli, tak si ho namalovali
MLADÍ HASIČI ZE ZADNÍ TŘEBANĚ SE V ZÁLUŽÍ U HOŘOVIC ZÚČASTNILI SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Před začátkem prázdnin se zadnotře-
baňští mladí hasiči s dospělým do-
provodem vydali do Záluží u Hořo-
vic, kde se konala soutěž žáků a sta-
rých gard v požárním útoku, Záluž-
ský pohár vítězů. 
Protože jsme měli hodně marodů,
postavilo se na start pouze jedno
družstvo mladších žáků, i když při-
hlášena byla družstva dvě. Ani celek
staré gardy se nedal dohromady. Na-
ši malí požárníci startovali třetí a sk-
lidili u obecenstva velký úspěch, i
když na vítězný čas domácího týmu
(cca 17 vteřin) máme co dohánět.
Nutno podotknout, že naši hasiči by-
li na soutěži nejmladší, přes to pře-
konali několik starších družstev, jež
v několika případech ani nenasála
vodu. V době, kdy naši »Hasíci« ne-
soutěžili, sledovali výkony ostatních
družstev, občerstvovali se, zatančili
si (úctyhodné kreace předváděl hlav-
ně Jirka Kolomazník) a dováděli na
dětském hřišti, které nabízelo vyžití
na několika poutavých atrakcích. 
Umístění našich malých požárníků
na 6. příčce (z 8 družstev mladších
žáků) příjemně překvapilo jejich ve-
doucí i je samotné. Po nezbytné pa-
máteční fotografii s diplomem a roz-
dělení drobných cen, z nichž mělo
největší úspěch natahovací kuřátko
Jirky Kolomazníka, jsme ještě zhléd-
li práci zálužských hasičů s historic-
kou koňskou stříkačkou.
Po příjezdu zpět do hasičské zbrojni-

ce jsme úspěch oslavili přípitkem
dětským šampusem a za skvělý vý-
kon si děti odnesly velká lízátka. Ši-
mon Šťastný stačil ještě namalovat
krásný zlatý pohár, který byl alespoň
drobnou satisfakcí za pohár, který

jsme si bohužel nepřivezli. I tak naši
výpravu považujeme za velmi úspěš-
nou a doufáme, že naše výkony se v

příští soutěžní sezoně budou jen
zlepšovat.         Ivana ŠEVČÍKOVÁ,

SDH Zadní Třebaň

Na konci června našli obyvatelé
Zadní Třebaně ve schránkách anke-
tu, v níž se mohli vyjádřit k místnímu
dění. Výběr položených otázek odrá-
žel to, co sami považujeme za důleži-
té. Vyzvali jsme občany, aby se vyjá-
dřili i k tomu, co pálí je a co v dotaz-
níku zmíněno nebylo. Všem čtyřiapa-
desáti respondentům děkujeme.
Nejširší shoda v odpovědích a záro-
veň nejemotivnější komentáře vzbu-
dily dvě otázky: potřeba vybudovat
bezpečnou cestu pro pěší a cyklisty
ze Z.T. do Řevnic (45 hlasů) a nesou-
hlas s výstavbou nového fotbalového
hřiště (rovněž 45 hlasů). Úsek silni-
ce, kde chybí chodník a kde přehled-
nosti brání plechová ohrada bývalé-
ho sběrného dvora, okomentovalo
několik lidí jako »životu nebezpeč-
ný«. Komentáře k plánované výstav-

bě sportovního areálu zmiňovaly ne-
poměr mezi nákladností projektu a
aktivitou místních fotbalistů.
Některé komentáře zmínily žalostný
stav okolí třebaňského nádraží (není
divu, že tu byla nedávno natáčena
scéna z 80. let), nedostatek laviček či
několik let nefungující školní web.
Lidé jsou vesměs spokojeni s umístě-
ním odpadových kontejnerů a oceňu-
jí aktivitu zastupitelstva připojit
obec na vodovod i kanalizaci. Vys-
kytly se však rozpaky nad plánova-
ným přečerpáváním splašek z údolí
do kopce k budoucí svinařské čistič-
ce. Pokud by se mezi místními odbor-
níky našel někdo schopný kvalifiko-
vaně se k projektu vyjádřit, jistě by
to bylo ku prospěchu věci.

František CHLAŇ, občanské 
sdružení SALTO, Zadní Třebaň

Hřiště u školy je přístupné
Po několika urgencích došlo i na naši obec s vy-
správkou krajských cest. Pro vysvětlení – když op-
ravují krajské silnice v Řevnicích, což je Praha-
západ, nemohou opravovat komunikace v okrese
Beroun. To zajišťuje  jiná  Správa a údržba komu-
nikací – v tomto případě SÚK Beroun.
Obec v uplynulých dnech provedla výběr realizač-
ní firmy pro opravu výtluk na  místních asfaltova-
ných cestách. Již jsme zaslali objednávku a v nej-
bližší době budou výtluky opraveny. Nejedná se
tedy o opravu všech komunikací!
Opět bylo zpřístupněno hřiště u školy. Byly opra-
veny desky na košíkovou a byl bych rád, aby se
uživatelé hřiště chovali sportovně a nezpůsobova-
li škody na vybavení, zejména pak na oplocení.
Děkuji. 
Přeji všem hezké léto a s ohledem na tropické po-
časí dodržujte pitný režim a omezte pobyt na slu-
níčku – všeho moc škodí.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Jak by Třebaňští tříbili Třebaň
LIDÉ SE POMOCÍ ANKETY VYJADŘOVALI K MÍSTNÍMU DĚNÍ

NA SOUTĚŽI. Zadnotřebaňští mladí hasiči na soutěži v Záluží u Hořovic. Foto Josef ŠEVČÍK

Hudební minifestival Letovský Ofsside 2010 se konal na začátku prázdnin v
areálu FK Lety. Vystoupila plzeňská skupina Frýda and Company, Flasback,
Nová sekce a Pavlína Jíšová s přáteli. Bylo to moc príma, nádherná muzika,
hlavně moji  kamarádi z Nové sekce mě pohladili po srdíčku. I skupina Flas-
back byla výborná, hraje moderní hudbu převážně z vlastní tvorby. Došlo i
na tombolu. Náš kamarád Sláva Michek ze Řevnic (na snímku) vyhrál ku-
chařku, a tak se rozhodl, že se začne učit vařit. Byl to bezva nápad, snad do
příštího roku nezapadne a dočká se opakování. Třeba i lidiček přijde příště
více.   Text a foto Jitka ŠVECOVÁ Hlásná Třebaň
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S poberounským i podbrdským
krajem je spojeno mnoho legend
trampingu. Dočtete se o nich v se-
riálu Našich novin.  (NN)
Jedním z nejznámějších autorů lite-
ratury zabývající se skautskými a tá-
bornickými dovednostmi a ochranou
přírody byl čestný kapitán vodních
skautů Mirko VOSÁTKA, skaut-
ským jménem Grizzly.   
Do historie Poberouní se Vosátka za-
psal dnes už legendární půlnoční zá-
dušní mší za »Bílého orla«. Bílý orel
byla skautská přezdívka generála
Vladimíra Klecandy,  jehož tragická
smrt nebyla nikdy pořádně objasně-
na. Zádušní mše byla sloužena ve
výroční den jeho smrti – 22. 4. 1948
– v kapli svaté Kateřiny na hradě
Karlštejně a zorganizovali ji členové
Vosátkova roverského kmene »G«,
který  vznikl v ilegalitě po rozpuště-
ní Junáka gestapem v roce 1940. 
Skautský spisovatel Mirko Vosátka
se narodil v roce 1911, tedy ve stej-
ném roce, kdy založil prof. A. B.
Svojsík českou skautskou organizaci
JUNÁK. Celý život zasvětil skautin-
gu a přírodě, o které dokázal pouta-
vě vyprávět ve svých knihách. Býval
častým a aktivním účastníkem Les-
ních škol a jiných skautských setká-
ní. Dovedl dlouhé hodiny poutavě
vyprávět o přírodě a získal si tak srd-
ce mladých posluchačů, kteří ho
bezvýhradně milovali a říkávali  mu
»železný dědek«. Bodejť taky ne,
když dokázal přednášet budoucím
skautským vůdcům  i ve své devade-

sátce. Právě na jedné Lesní škole na
sklonku devadesátých let jsem měl
tu čest s ním krátce pohovořit.

Dozvěděl jsem se, že Grizzly skau-
toval už od roku 1920, kdy vstoupil
do skautského oddílu. Většinu svého

skautského života ale prožil jako vo-
dák - dokonce i v předválečné Jugo-
slávii. „Náš vodní oddíl patřil k těm
nejznámějším a dá se říci, že i nej-
slavnějším,“ řekl mi tehdy. „Měl za
sebou dlouhá desetiletí činnosti a
fungoval i v ilegalitě během okupa-
ce. Členy našeho pátého vodního od-
dílu najdeš v celém světě. Jednou za
rok se scházíme ve Švýcarsku, kam
bráškové přijedou z Ameriky, Ka-
nady, Austrálie a někdy i z Čech.“

Pod patronací svazáků
K publikování se prý Vosátka dostal
náhodou. První příručku pro skauty
nazvanou Táboření napsal v roce
1936. Následoval Táborníkův rok,
Patenty  přírody,  Skautský  rok,  Vo-
dáci ahoj, Rowerské listy, Tábor-
nická encyklopedie a další. „Jednou
jsem složil skautský slib a slíbil
sloužit mládeži. Proto jsem využil
všechny možnosti, abych s mládeží a
pro mládež dělal,“ tvrdil mi.  „Pova-
žoval jsem za povinnost předávat
zkušenosti. Měl jsem k tomu příleži-
tost, když jsem jako konzervátor pra-
coval v ochraně přírody a mohl orga-
nizovat pro děti i tábory. „Sice pod
patronací svazáků, ale činnost jsme
měli veskrze skautskou.
Grizzlyho krédo přežilo i jeho smrt v
roce 2004: „Kdo se stal skautem jed-
nou, zůstává skautem  po celý život!
Proto jsme přežili nacisty, Stalina i
Husáka. Věřím, že mladí jsou schop-
ni udržet český skauting i dál!“

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Spolupracovník NN František Šedivý navštívil
při příležitosti mezinárodní konference organi-
zací politických vězňů rumunské město Brašov.
O zážitky z Balkánu se podělil se čtenáři.
Pořadatelé nám připravili dva skvělé výlety do
okolních hor. Ten první nám propršel, ale přesto
byl poučný a hezký. Došel jsem tam k dalšímu po-
znatku: V Rumunsku je velké množství domácích
pejsků, samozřejmě bez pána. Když jsme zastavi-
li u překrásné horské restaurace, za níž asi 2 km
ležely v dešti nedosažitelné klimatické lázně, uví-
tala nás desetičlenná smečka psů, kteří opouštěli
suché pelíšky pod mohutnými smrky, aby nás uví-
tali. Vypadali smutně i vyhuble, ale přátelsky. Se
dvěma jsem se ihned skamarádil. Ostatní se vráti-
li do svých doupat. Večeře byla výborná a bohatá,
a tak si na zbytcích přecejen smlsli. Na dřevěných
stěnách i na stropu jídelního salonu visely mohut-
né medvědí kožešiny. Zeptal jsem se majitele, zda

jsou to zdejší úlovky, a že nevidím žádné kožeši-
ny z vlka. Řekl, že to byla náhoda, že jsme po ces-
tě žádného medvěda z autobusu neviděli. A vlci
jsou považováni spíše za škodnou. Prý se lidí bojí.
Nevím, kdo koho víc. 

Na návštěvě u Drákuly
Další večer jsme navštívili hrad pověstného Drá-
kuly. Trčí na vysoké skále s výhledem do krajiny.
Pršelo, takže výhledu jsme si neužili. Hradů je v
této oblasti mnoho. Základních zůstává těch sedm
- podle nich nese krajina název Sedmihradsko. Od
hradu jsme přejeli k horské kolibě. Koliba je vý-
tvorem řezbářského řemesla a lidového umění. A
zase medvědí kožešiny i lovecké trofeje karpat-
ských jelenů. Připadal jsem si tam jako v někte-
rém rakouském či německém alpském hotelu. To
všechno by mohlo turistu klamat. Nemůže však
klamat úroveň a samozřejmost jednání a chování

těch, kteří služby poskytují. Při besedě s bývalými
politickými vězni jsme seděli s vnučkou jednoho
z vyznamenávaných mužů naší věkové kategorie.
Dívka tak dvacetiletá s perfektní znalostí angličti-
ny a dějin Rumunska i Evropy, které studovala na
universitě, sousedící s naším hotelem. Její chová-
ní, znalosti i vztah k dědečkovi a politickým věz-
ňům vůbec vypovídaly nejen o její lidskosti, ale i
o vysoké duchovní úrovni. Takovou si představuji
mládež tohoto světa, jehož podobu jsme si vytvá-
řeli v temných kobkách komunistických věznic, či
v uranových dolech. Je taková i naše mládež?
A tak jsem se z konference vracel obohacen neje-
nom informacemi, ale především hlubokým doj-
mem, jímž na mne zapůsobilo dnešní Rumunsko,
jeho obyvatelé a Brašov sám, k jehož poznání by
nestačil ani týden. Všem, kteří rádi cestují dopo-
ručuji, aby ho tomuto krásnému městu a jeho oby-
vatelům věnovali. František ŠEDIVÝ, Řevnice

Obsadili poslední sedadla autobusu
jedoucího z klimkovických Jodových
sanatorií do Ostravy-Svinova. Arab
se netvářil nedůstojně, sem tam něco
odvětil malému chlapci, jenž se uve-
lebil na matčině klíně. Paní se ne-
hybně dívala vpřed. Uchvátily mě
temné zorničky a obočí jako z uhlu,
zbytek halily šaty do zelena a - rouš-
ka. Jsem neúplně barvoslepý, takže u
oblečení mohlo jít o odlišný odstín. A
očiska?! Hnědá, černá...?
Někteří lidé prý dokážou na duhovky
nahlížet jako na letokruhy nemocí.
Ženoznalci by prohlásili: kukadla
muslimce jen hrála! Na jakou notu?
Co oko nevidí, to srdce... Na tuto flir-

tovní hudební produkci nemám buň-
ky neboli sluch. Nejvšímavější z nás
rozpoznají podle smršťovacího aero-
biku barevného svalstva,
jaké signály vysílačka duše
vysílá, třeba po někom hází
okem...
Já jsem z panenek po čtvrthodině po-
hledového harašení vyčetl houbec.
Nejvíc mě tahal za srdeční sval šátek
vzadu do gumky a vpředu na nose.
Ten rozdíl se čtveřicí hihotajících se
bujných studentek, jež po očku občas
mrkla směrem k arabské sfinze!
Možná i dovádivé holky se vžívaly
jako já do pocitů zahalené Arabky a
ptaly se samy sebe, jedná-li se o mo-

del cestovní, který v soukromí odklá-
dá? Pod tímto malinkatým stanem
bych nemohl bafat, bez huhlání tele-

fonovat, při rýmě smrkat.
Jak si asi poradí, nadech-
ne-li se ostravského vzdu-

chu, s kýcháním? Co učiní s kusem
textilie u zubaře? Používají jej i ně-
mé dívky, jimž potřebujeme odezírat
ze rtů? Pokud (nedejalláh!) omdlí,
při nevolnosti, dopravní nehodě, kdy
musíme dýchat z úst do úst, sundá-
ním roušky nespustíme džíhád?
Halidlo, přestože se díky bílé gumě
chová elasticky přizpůsobivě, před-
pokládá (vz)nosný výčnělek s ukotve-
ním na chrupavce. Co by si asi s pru-

hem tkaniny počala má prateta Lud-
mila, které chyběla tuhá pružná tkáň
a místo nosu měla jenom knoflík?
Na druhou stranu obličejový oděv
tvoří prostůrek pro drobná tajemství,
skryje kosmetické nedostatky, rozpa-
ky spojené s červenáním se, poryvy
duše - vztek i radost. Pokrývka ne-
musí být až tak silným přežitkem a
omezením. Nosit elegantní zástěrku
muži, který policista by orouškova-
nému řidiči dal fouknout do balon-
ku? A co jiného než šáteček ženě
umožní na učitele, životního partne-
ra, kteří jí budou trnem v oku, bez-
následkově kdykoli vypláznout jazyk!
Kamil KOVÁŘ, Ostrava-Klimkovice

GRIZZLY. Skautský spisovatel Mirko Vosátka.      Foto ARCHIV

FEJETON

Skaut přežil nacisty, Stalina i Husáka
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 7)

Medvěda jsme cestou nepotkali. Náhodou! 
SPOLUPRACOVNÍK NAŠICH NOVIN PODÁVÁ SVĚDECTVÍ O SVÉ CESTĚ NA BALKÁN - 3)

Nezpůsobí dýchání z úst do úst džihád...?
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Děti vyrazily Kamionem po Evropě
TÁBORNÍCI SE UPROSTŘED BRDSKÝCH LESŮ UČÍ MORSEOVKU, UZLY, VYRÁŽEJÍ NA VÝLETY DO OKOLÍ
Jako každý rok i letos se v Mrtníce u
Komárova koná čtrnáctidenní dětský
tábor. Tentokrát je celotáborovka za-
měřena na téma »Kamionem po Ev-
ropě«. Děti mohou získat informace
o zemích Evropské unie, vědomosti
týkající se automobilismu  a zároveň
se přiučit tábornickým dovednostem,
jako je Morseova abeceda, uzly, oh-
ně a podobně. Účastníci bydlí ve sta-
nech s podsadou a veškerý program
probíhá v táboře i okolí. V případě
špatného počasí a v době občerstve-
ní je využíván dřevěný srub, který
slouží jako jídelna s kuchyní. Tábor
je v lokalitě brdských lesů u vojen-
ského prostoru. Obklopují ho dva ry-
bníky a Záskalská přehrada, kde je
možnost koupání. Děti jsou rozděle-
ny do čtyř oddílů. Soutěží mezi se-
bou o hmotné i sladké odměny. Již
navštívily aqupark v Hořovicích a
zámek v Nižboru, kde zjistily, jak ži-
li Keltové a samy si mohly vyzkou-
šet keltské zvyklosti. Nebyla jim ani
odepřena možnost si zkusit ve spolu-
práci s hasiči první pomoc při tonutí,
svézt se na raftu a v hasičském autě.

Klára DVOŘÁKOVÁ, Liteň 

Léto s sebou opět přináší spoustu ne-
hod. Řekl bych, že prázdninová
smutná čísla načala tragická nehoda
»pantografu« u Ústí nad Labem. Vy-
hasl při ní život dlouholetého stroj-
vůdce, jenž zemřel pár dní před svou
šedesátkou. 
Když jsme se s tímto poctivým mu-
žem kolejí církevně loučili, nemohl
jsem se Písmem svatých znovu »ne-
ptat«, proč se nám takové věci dějí?
Proč při těch všech tragédiích Bůh
jakoby mlčí? V té těžké chvíli jsem
vzal do ruky starou biblickou knihu
Jób. Někdo ji snad zná: Jób je muž
Boží poctivý – a přesto jej postihne
nenadálé utrpení, smrt v rodině, pád
všeho, co měl. A tak se také ptá, vy-
tržen z jistoty dosud požehnaného
života, na »smysl« toho všeho!
Přišli jej těšit přátelé. Jak se ale v bo-
lestech pustil i do protestů proti své-
mu »osudu«, hned zareagovali a dot-
čeně se dali do Boží obrany. Jóba to
ale doopravdy bolelo (a je ne). Tak
jim vypočítává, jak se dobře mají
mnozí »bezbožní«, že se Bohu klid-
ně smějí a umírají v bohatství, za-
tímco bohabojní jsou utlačovaní a

umírají mnohdy mladí. Jób nakonec
v zoufalství vykřikne: Kéž bych měl
někoho, kdo by mě vyslyšel! Vlastně
až teprve teď, po desítkách kapitol,
promluví Bůh. Jóbovi vytkne: Jsi ja-
ko já, milý Jóbe? Rozumíš všemu?
Byly ti odkryty brány smrti? Po-
střehls celou šíři země? Pověz, znáš-
li to všechno? Tušil jsi, že se jednou
narodíš? Víš, jaké jsou řády nebes?
Bůh nenechá bez reakce výtku na
»úspěšné bezbožné«. Jóbovi říká: Až
ty sám vyleješ veškerý hněv na kaž-
dého pyšného přímo tam, kde je,
hned, a až ty sám srazíš všechny své-
volníky - až je ukryješ do prachu,
potom ti i já, Bůh, vzdám chválu! 

Halík to dobře shrnul
Má na to člověk Jób? Byl by spra-
vedlivý? Má nadhled všeho vědění?
Jóbova odpověď je ale jen tichá: Hlá-
sal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou
to věci pro mě příliš divuplné, které
neznám. Jen z doslechu jsem o Tobě,
Bože, slýchal, teď však jsem Tě spat-
řil vlastním okem. Jakoby mu ta
»cesta«, kterou ušel (i v oněch vý-
čitkách a žalobách nemoci) pomohla

pochopit. Předtím slyšel, teď ale za-
žil a viděl.
Když před pár léty v Řevnicích před-
nášel profesor Tomáš Halík, dobře to
shrnul: Jób byl Bohem pochválen,
protože jej poznal jako JINÉHO, než
si představoval. Poznal Boha jako
»hlubinu života« a přiznal si to! Bůh
mu nakonec řekne: Ano, jsem tu, já,
můj synu Jóbe! Já jsem tě slyšel, na-
slouchal jsem ti! Nejsi sám!
Bůh je jako oslepující světlo. Čím
ostřeji a jasněji se snažíme dívat, tím
vidíme méně. Spíše oslepuje, než os-
větluje naše otázky… Je tedy nějaká
»krutá logika« v nehodách a neštěs-
tích? Jóbovi přátelé zkusili logiku
klasickou – kdo je zlý, toho Bůh tres-
tá. Oko za oko, zub za zub. Ale byli
Bohem okřiknuti! Tito Boží obhájci
(činili to v dobrém úmyslu - to je
nejhorší) byli pokáráni víc než ne-
šťastný a nakonec zachráněný Jób.
Ten byl pochválen, i když se s Bo-
hem hádal, za to, že si uvědomil, že
není sám. Není jediným člověkem na
světě, ale není sám a opuštěn! I my
žijeme v tomto světě, kde jsme vedle
sebe, a naše životy se o sebe někdy

třou, tak je to i v přírodě. Tomu stroj-
vůdci, otci rodiny, se stalo to, čeho
se v životě nejvíc obával, co si mož-
ná nepřipouštěl, že může přijít. (Jako
Jób!) Byla tak odhalena lidská křeh-
kost. I v pohledu na jeho ruku, která
ještě křečovitě svírala páku brzd.

Existuje tolik cest...
Bible nedává jednoznačné odpovědi
na naše otázky. Ani Ježíš je nedává
přímo. Kdyby ano, bylo by to pode-
zřelé... My čekáme s touhou na něja-
kou tajemnou formulku moudrosti,
která nám to vše vysvětlí, hledáme
ji, existuje tolik cest… Bible je ale z
knih typu »Nekonečný příběh«. Sou-
částí jsme my sami, bez nás to neho-
voří… To jsem si - tváří tvář té želez-
niční nehodě, znovu bolestně uvědo-
mil. Biblický Bůh je Bůh poutníků.
Vezměme tuto téměř 2500 let starou
»moudrost« a srovnejme s tím, co
víme. Je posun tak velký? Je člověk
dál? A lze být vůbec dál než ten Jób?
Pán Vás ochraňuj, poberounští přáte-
lé, a zbav všeho zlého, nejen v tomto
létě.           Martin SKOČDOPOLE,

husitský kněz, Praha

Pozor na bodnutí hmyzem, může končit i smrtí!

Letní nehody, neštěstí a muž jménem Jób...

NA TÁBOŘE. Dětský tábor v Mrtníce u Komárova. Foto Klára DVOŘÁKOVÁ

V letních měsících hrozí lidem pobodání od vos,
včel, sršňů a jiného hmyzu. Ve většině případů je
následkem bolestivého bodnutí zarudnutí i menší
svědivý, pálivý otok a pupenec. Někdy může na-
stat závažná, život ohrožující alergická reakce,
zhoršení zdravotního stavu a vznik anafylaktické-
ho šoku. Bodnutí pak může způsobit i smrt. Stře-
dočeská záchranka vyjíždí v létě průměrně dva-
náctkrát denně k potížím po pobodání hmyzem.
Důležité je nejen umět dobře poskytnout první
pomoc, ale zaměřit se i na prevenci. Na co si dávat
pozor? Nechodit v trávě bez obutí. V zemi, ve sta-
rých kmenech, pařezech a hromadách dřeva, ale i
na půdě a střeše se mohou skrývat vosí či sršní
hnízda. Důležité je hmyz nedráždit prudkými po-
hyby ani u dětí oblíbeným rýpáním klacíkem v
hnízdě. Pokud už k nehodě, která má za následek
vyrojení vzteklých vos, dojde, doporučuje se
rychlý ústup. Pokud narazíte na hnízdo, je dobré

vosy, včely či sršně nedráždit a jejich likvidaci ne-
chat na odbornících, včelařích či hasičích. 
Pod tričko nebo otvory v cyklistické helmě se mo-
hou dostat vosy, které pak mohou bodnout i něko-
likrát po sobě. Doporučuje se na tento sport pou-
žívat přiléhavé oblečení a helmu, která má v otvo-
rech síťky proti vniknutí hmyzu.
Při jídle a pití nápojů můžete spolknout vosu nebo
jiný hmyz, což může mít za následek otok hrtanu
a dušení. Rizikové je i pojídání ovoce či sladkos-
tí. Člověk, jehož vosa píchne do pusy či krku je
náchylnější k poklesu tlaku, otoku, dušení, astma-
tickému záchvatu a ztrátě vědomí.

Jak poskytnout první pomoc?
Dobré je chladit lokálně místo bodnutí a otok
obkladem nebo studenou vodou. Pokud je dotyč-
ný alergik,  hrozí u něj tzv. anafylaktický šok. V
tomto případě a v případě bodnutí na krku či v

dutině ústní, je třeba volat záchranku. Před příjez-
dem sanity je třeba uvést pacienta do klidu, stínu,
nepokládat, ale nechat ho sedět - lépe se mu tak
dýchá. Otok dutiny ústní, krku a hrtanu lze zmír-
nit a zpomalit cucáním ledu nebo zmrzliny.
Alergici by měli po bodnutí na kterékoliv části
těla v případě méně závažných zdravotních potíží
požít antihistaminika. Každý alergik by měl pra-
videlně navštěvovat alergologa, který ho pro tyto
situace vybaví léky jako je např. Dithiaden. Lékař
může také sestavit a předepsat tzv. osobní protišo-
kový balíček s vybranými léky. V balíčku, který
by měl mít člověk stále po ruce, mohou být proti-
alergické léky, léky na astmatické potíže aj. Lidé,
kteří mají po bodnutí prudkou alergickou reakci a
hrozní u nich anafylaktický šok, by měli být od lé-
kaře vybaveni injekcí, kterou si po bodnutí apli-
kují do svalu. Tereza JANEČKOVÁ, 

středočeská záchranná služba
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Závodníci jezdili na kole přes Žábu
ODVÁŽLIVCI VE SVINAŘÍCH SOUTĚŽILI, KDO PO ÚZKÉ LÁVCE NEJRYCHLEJI PŘEKONÁ MÍSTNÍ RYBNÍK
Svinaře – Svinařský Čochtan se
opět vydařil. Hudba hrála, vodník
nechyběl, občerstvení bylo jako vž-
dy výborné, muži, ženy i děti se od-
vážně vydávali po lávce na kole. A
ve velkém horku snad ani nikomu
nevadilo, když skončil místo na
druhém břehu ve vodě. 
Tradiční akce Svinařský Čochtan se
usakutečnila 10. července u rybníka

Žába již posedmé. Po loňské pauze,
způsobené nedostatkem vody, ji zno-
vu pořádal místní Sokol společně s
obecním úřadem. 
Jízdu na kole přes rybník po třicet
čtyři metrů dlouhé lávce si vyzkouše-
lo bezmála třicet odvážlivců. Mezi
nimi jako pokaždé nechyběl ani svi-
nařský starosta Vladimír Roztočil a
členové Sokola. Na bicykl se posadi-

ly dokonce dvě srdnaté dívky a něko-
lik capartů. Většina závodníků skon-
čila ve vodě, někteří dokonce už po
pár metrech či centimetrech, na dru-
hou stranu bylo letos rekordně mno-
ho těch, co úzkou lávku přejeli bez
pohromy celou. Dařilo se také skoro
všem dvojicím s trakařem, do vody
jich spadlo minimum. 
Bylo to zase hezké, i když chvílemi

nebezpečné, shodovali se návštěvníci
u Žáby. Organizátorům patří dík za
příjemně strávené odpoledne. 
„Myslím, že všechno proběhlo bez
problémů, až na pár drobných odře-
nin se naštěstí nikomu nic nestalo.
Všem závodníkům, kteří se nebáli a
jeli po lávce, děkujeme,“ vzkázal sta-
rosta Sokola Petr Procházka. 

Lucie PALIČKOVÁ

Zadní Třebaň – Ve velkém vedru a
s malou účastí se zkraje července
konal tradiční turnaj v malé kopa-
né na zadnotřebaňském Ostrově.
Vyhrál ho každoroční účastník,
tým složený z řevnických hráčů s
názvem Bája Pic. 
„Bylo to v tom horku docela nároč-
né. Samozřejmě jsme měli radost,
vyhráli jsme už potřetí s jednou pau-
zou – vloni jsme byli třetí,“ řekl člen
vítězného týmu Libor Škvor. Druzí
skončili fotbalisté Futsalu z Dobři-
chovic, třetí místo zbylo na družstvo
s názvem Mašťáci. 
Na turnaj letos dorazily pouze čtyři
»mančafty« - kromě výše zmíněných
tří ještě FC Borci. Chyběl třeba loň-
ský vítěz – tým složený z novinářů,
který dával pokaždé dohromady ka-
pitán zadnotřebaňského Ostrovanu
Jan Palička. Ten ovšem kvůli vážné-
mu zranění, které si přivodil právě
během loňského turnaje, dodnes
nemůže hrát. Do nové mistrovské se-

zony už ale s největší pravděpodob-
ností nastoupí.  
Organizátoři i účastníci turnaje se

shodli, že to byl příjemně strávený
den. Doufají, že příští rok přijede ví-
ce týmů. Lucie PALIČKOVÁ

Házenkáři oslaví Silvestra

Na třebaňském Ostrově potřetí vyhráli Bája Pic
TRADIČNÍHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ SE LETOS ZÚČASTNILA POUZE ČTYŘI MUŽSTVA
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Řevnice - Netradiční akci na posled-
ní červencový den nachystali řevničtí
»národní« házenkáři. Uprostřed par-
ného léta budou - oblečeni do svetrů,
kulichů a šál - slavit Silvestra.
Bláznivá akce se v Řevnicích za Li-
dovým domem bude konat podruhé.
„Začínáme po 13. hodině odpoled-
ní,“ uvedl jeden z organizátorů Petr
Holý a připomněl, co hosty za »Liďá-
kem« čeká. „Budete moci ochutnat
typický bramborový salát i smažené-

ho kapra, samozřejmě nezapomene-
me na vánočně-sváteční výzdobu.“
Jedinou podmínkou účasti je vzít s se-
bou nějaký originální zimní doplněk
a chuť se pobavit při některé z při-
pravených taškařic. „Účast na nich
ale samozřejmě povinná není,“ při-
pomněl Holý,  který má na starosti re-
žii zábavy. „Ozvěte se předem, zda
dorazíte, abychom věděli, kolik vyko-
pat brambor a nachytat ryb,“ dodal.

Miloslav FRÝDL

NEVYŠLO TO. Většina závodníků, kteří se pokoušeli přejet rybník Žába na kole či na trakaři, skončila ve vodě.                 Foto Jan PALIČKA, Pavel NOVÁK

BAVILI SE. I když se tradičního turnaje v Zadní Třebani zúčastnily pouze
čtyři celky, jeho účastníci se dobře pobavili.                  Foto Jan PALIČKA

Memoriál Ivana Staňka

se letos koná u kurtů
Svinaře – Svátek sv. Anny se blíží
a s ním také tradiční fotbalový
turnaj ve Svinařích. 
Turnaj známý jako Memoriál Ivana
Staňka se koná 24. července od 9
hodin, prezentace mužstev začíná už
v 8.30 hodin. 
Tentokrát se ovšem nebude hrát na
hřišti v Nádynku jako v jiných le-
tech, ale poprvé na novém víceúče-
lovém hřišti u tenisových kurtů. 
„V Nádynku na louce pod zámkem
je teď moc hrbolatý terén,“ řekl je-
den z organizátorů, starosta místní-
ho Sokola Petr Procházka. Turnaj se
bude hrát systémem 4+1, občerstve-
ní je jako obvykle zajištěno. „Zveme
všechny fotbalisty, ale i fanoušky,
určitě se bude na co dívat,“ dodal
Procházka. Loni se z vítězství rado-
val tým Hatí. (lup)


