
Obce v okolí pomohly vyplavenému Severu
AUTA VRCHOVATĚ NALOŽENÁ POTŘEBNÝMI VĚCMI VYJELA ZE SVINAŘ, ŘEVNIC, VŠERADIC I BEROUNA

V tomto čísle Našich novin:
* Soutěž: Přišly desítky příspěvků - str. 2
* Na »vinařky« dorazí Karel IV. - str. 4
* Uprostřed lesa vyrůstá pension
- strana 9

Ve Svinařích uspořádali sbírku před místním ob-
chodem Pavly Procházkové. Lidé nosili vody, sa-
va, přesnídávky, kaše či piškoty pro děti, plenky,
mýdla, ubrousky, oblečení, hadry i pytle. Kdosi
věnoval i dětský kočárek. „Manžel odvezl plné au-
to minulý čtvrtek přímo do Raspenavy, do jedné
rodiny, zbytek vyložil v místní hasičárně,“ řekla
jedna z organizátorek sbírky Lucie Boxanová. 
Proč zrovna do Raspenavy? Boxanová zkontakto-
vala muže, který v místě pomáhá jako dobrovol-
ník, a ten našel v Raspenavě rodinu s 15timěsíční
holčičkou. „Voda jim vzala polovinu baráku, nem-
ají téměř nic. My tu máme hodně malých dětí,
sešly se mi hlavně věci pro miminka a oblečení pro
děti, tak jsme jim vše poslali,“ vysvětlila Boxa-
nová. Věcí se nasbíralo opravdu hodně, lidem ze

Svinař patří velké poděkování. Podle Pavly Pro-
cházkové se plánuje za čtrnáct dní další sbírka. 
Nákladní automobil s přívěsem a dodávka vyjely
minulý pátek do Raspenavy a okolních vesnic také
z Řevnic. Tři příslušníci zdejšího hasičského zá-
chranného sboru vezli více než tři tuny potravin,
vody i jiného materiálu. „Hasiči, podnikatelé a ob-
čané dále přispěli hotovostí 14 800 korun, za kte-
rou bylo zakoupeno další potřebné zboží. Všem
moc děkujeme,“ řekl velitel hasičů Pavel Vintera.
Hasiči předali náklad na severu Čech zástupcům
tamějších hasičů a starostům, kteří budou věci dále
rozdělovat. 
V pohotovosti byla a stále je i řevnická záchranná
služba, která je po domluvě s libereckými hasiči
připravena vyrazit na požádání na sever Čech.
„Zatím jsme jet nemuseli, naší pomoci nebylo tře-
ba. Ale jsme dále ve spojení a v pohotovosti,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. (Viz strany 5 a 7)

Lucie PALIČKOVÁ

17. srpna 2010 - 16 (526) Cena výtisku 7 Kč

Děti »zmizely« na soustředění

Na děti v těchto dnech v Řevnicích takřka nena-
razíte. Všechny tři zdejší folklorní soubory totiž
odjely na soustředění. Zatímco Proměny zamíři-
ly k Sečské přehradě a Notičky do Krkonoš, Klí-
ček (na snímku) se uplynulou sobotu vydal vla-
kem k Máchovu jezeru. Děti si s sebou vezly ná-
mořnické oblečení, jež využijí k »táborové« hře.
Hlavně ale budou tancovat. „Připravujeme nové
pásmo,“ řekla vedoucí Ludmila Chroustová. (lup)
(Viz strana 9) Foto NN M. FRÝDL

Muž chtěl zachránit psa, ale
sám zahynul pod koly vlaku
Řevnice – Muže středního věku srazil na trati
v Řevnicích směrem na Třebaň vlak. Podle
svědků se snažil odehnat psa z kolejiště. 
„Muž utrpěl zranění neslučitelná s životem, takže
náš lékař mohl už jen konstatovat smrt,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček. Na místě
události zasahovali i profesionální hasiči a samo-
zřejmě policie, která případ vyšetřuje. (lup)

DIXIELAND V ŘEVNICÍCH. Osmá přehlídka dixielandových kapel se uplynulou sobotu konala v Řevnicích. Program
zahájila skupina Ajeto Glass Dixieland z Nového Boru. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Nejnavštěvovanější památka v kraji? Karlštejn? Kdepak!
Karlštejn – Na kterou středočeskou památku jezdí podle vás nejvíce turistů? Tipujete Karlštejn?
Omyl. Největším magnetem v okolí Prahy je zámek a arboretum v Průhonicích.
Dlouhé roky platilo, že nejnavštěvovanější historickou pozoruhodností ve středních Čechách je gotický
hrad Karlštejn, který jako nedobytnou pevnost střežící říšské korunovační klenoty nechal vybudovat
Otec vlasti, císař Karel IV. Skvost gotické architektury nad řekou Berounkou dokonce tradičně patřil
mezi nejlákavější turistické cíle v zemi.
Dávno už to není pravda. Turistů, kteří zavítají na Karlštejn, je rok od roku méně. Zatímco ještě v polo-
vině 90. let minulého století sem přijelo hodně přes tři sta tisíc návštěvníků ročně, podle nejnovějšího
výzkumu české centrály cestovního ruchu CzechTourism je aktuální množství lidí mířících na státní
hrad Karlštejn řádově o sto tisíc menší: 234 000. (Dokončení na straně 7) (mif)

Lidé »šílí« po houbách,
končí v péči doktorů
Řevnice – Houby rostou jako o
závod, lesy jsou plné lidí. A právě
kvůli houbám řevničtí záchranáři
nevědí, kam dřív.   
„Lidé v lese hodně padají, zřejmě jak
se ženou za houbařskými úlovky. Už
jsme ošetřovali vykloubené rameno,
rozbitá kolena i zlomenou ruku,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. Minu-
lý týden měli lékaři v práci starší že-
nu, kterou přivezli příbuzní z lesa,
kde spadla na kámen. „Měla tržně
zhmožděnou ránu asi 15 cm velkou,“
dodal Bulíček, jehož lidé většinou
jezdí pro houbaře na kraj lesa.  (lup)

Cením si Liščího ocásku

Rozhovor se světovým rekordmanem

Poberouní – Velká voda, která se přehnala na začátku srpna republikou, zpustošila mnoho
obcí v severních Čechách. Lidem v našem kraji to není lhostejné – do zatopených oblastí
odjela plně naložená auta ze Svinař, Řevnic, Všeradic i Berouna.
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Dva malí piráti na táboře, který
pořádá Domeček Hořovice. Zák-
ladna Eustach nedaleko Tábora.

Foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Poberouní - Spousta letních fotografií i básniček
už doputovala do letní soutěže Našich novin.
Moc a moc nás těší, že máte chuť se o své zážit-
ky z prázdnin podělit s ostatními čtenáři. Jen
tak dál - uzávěrka je 9. září.
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. Vaše díla pos-
tupně zveřejňujeme a na závěr porota v čele s Jose-
fem Kozákem vybere v každé kategorii tři vítěze.
Ti se mohou těšit na turistický atlas Středočeského
kraje, cykloprůvodce Dolní Berounka, karlštejnské
víno, koňak metaxa i další ceny. Každý z účastníků
soutěže obdrží od redakce pozornost.
Od minule na adresu redakce doputovalo hned
několik zásilek fotografií - od Zdeny Jindrové, Ro-
many Burdové, Yvony Weissové, Jany Fialové i

Jiřího Petříše a také básně Jindry Nováka a Karo-
líny Lacinové. Ta ke svým veršům přidala fotogra-
fie a doplnila komentář: „Posílám vám básničku.
Byla složena pro Evičku Pousteckou ze Zadní Tře-
baně a její čivavy, které prodala. S jejím svolením
jsou použity fotky z její chovné stanice Z Třebaň-
ského údolí.“
Těšíme se na další vaše díla. Posílat je můžete na
adresu: Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň, nebo na mail: redakce@nasenoviny.net.

Miloslav FRÝDL

Do soutěže přišly desítky příspěvků!
FOTKY I BÁSNIČKY POSÍLEJTE DÁL, VYHRÁT MŮŽETE ATLAS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, VÍNO ČI ŘECKÝ KOŇAK

LETNÍ PŘÍBĚH

V červenci, když byla vedra,
řek jsem ženě Barunce,

že zajdu na ostrov k jezu,
osvěžit se v Berounce.

Než jsem vytáh paty z domu, 
stačila mi přikázat,

že se musím bez pardónu
ale řádně namazat.

Řekl jsem si, že své rety
v rušném šenku oblažím
a útroby seschlé vedrem

chladným mokem zavlažím.

Pivo bylo jako malvaz,
snadno hlavu poplete
a já si dal bez váhání

s velkým gustem repete.

Další už jsem nepočítal.
Duši jsem měl maličkou,

když jsem se nejistým krokem
vracel domů s opičkou.

Snad nebudu ženou plísněn,
že jsem se tak odvázal,

na srdce mi přece kladla,
abych se dřív namazal!

Doma to pak k mému štěstí
dopadlo však báječně.

Nu – a příště na to pivo
vyrazíme společně.

Jindra NOVÁK, Řevnice

O DOVOLENÉ
V kempu jsem viděl dvě krásky,

jak si něco šuškají.
„Ty by, věru, stály za hřích,"

říkal jsem si potají.

„Už to máte, holky, marný,
já vás obě dostanu."

Ale marně jsem je lákal
»na kus řeči« do stanu.

Zanedlouho jsem pak zjistil,
proč půvabné kočičky,
nejevily o sex zájem –

byly totiž lesbičky.
Jindra NOVÁK, Řevnice

ČERNOUŠCI
Černá barva frčí prej, 
my budeme všichni nej. 

Rosteme do krásy 
za každého počasí 

Všichni dneska už to ví,
že černá je dnes moderní. 

Tihle malí černoušci, 
pyšní jsou, že jí mají po otci. 

Budou krásní jako on, 
bude z nich též šampion. 

Ke kráse přidá se 
ještě velká ovace. 

Tyhle děti jistě ví, 
co znamená tulení 

a při každém setkání, 
co zmeškaly dohání. 

Pyšní na ně jistě jsou 
tatínek i s maminkou. 
Pyšný jsou i tetičky, 

jak jsme krásný holčičky. 

Když se holky zavlní,
svou krásou všechny oslní. 

Potom ale přiznaj se, 
že je baví nejvíce 

s paničkou pak líbat se 
Karolína LACINOVÁ, Oskořínek

Po túře bolí nohy. Foto Zdena JINDROVÁ, Hlásná Třebaň
Pomůcka pro unavené rodiče.
Foto Romana BURDOVÁ, Liteň

Houbařka Kája. 
Foto Jiří PETŘÍŠ, Zadní Třebaň Host řevnické zahrady.                        Foto Yvona WEISSOVÁ, Řevnice
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Postřižiny - letos naposledy!!!

Hrají: Pavel Vítek, Pavel Landovský, Petr Jančařík, Jiří Petříš,
Pavla Švédová, Karel Král, Petr Říha, Jiří Oberfalzer,  Monika
Vaňková, Alena Říhová, Miloš Chroust, Jan Tarant, Jan Kuna,

Pavel Veselý, poberounští starostové, osovští hasiči, 
koza Líza, motoveteráni...

BEROUN, Letní kino, pátek 27. srpna od 20.00 hod.
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Beroun:

mic@muberoun.cz, tel.: 311 654 321

Postřižiny už vidělo deset tisíc diváků!
V TŘEBOŇSKÉM PIVOVARU PŘEDSTAVENÍ NEPŘEKAZIL ANI DÉŠŤ - PUBLIKUM SE BAVILO I V PLÁŠTĚNKÁCH
Křivoklát, Třeboň – Divadelní Post-
řižiny už během tří sezon vidělo de-
set tisíc diváků! Tato hranice padla
předminulou sobotu v Třeboni, kde
se soubor složený z poberounských
ochotníků i profesionálů představil
v místním pivovaru. Ještě předtím
se lidé při Postřižinách bavili také
na nádvoří hradu Křivoklát. 
Předpověď tentokrát nezklamala. Za-
tímco na Křivoklátě se pro vyprodané
hlediště hrálo dvakrát za krásného let-
ního počasí, na jihu Čech už v závěru
prvního, pátečního představení krátce
sprchlo. Desetiminutová mírná pře-
háňka však z rekordních sedmi set ná-
vštěvníků vadila málokomu.
Zato v sobotu 7. srpna lilo vlastně ce-
lý den. Chvílemi to vypadalo, že diva-
dlo pod širým nebem bude muset být
zrušeno. Organizátoři, kteří měli i na
tento den prodáno bezmála čtyři sta
vstupenek, však nakonec soubor pře-
mluvili. Hrála se tedy mírně zkrácená
verze, pod velkými »slunečníky«, a
samozřejmě bez přestávky. Stateční
diváci vydrželi až do děkovačky, i
když mokří byli úplně všichni.
Postřižiny se v režii Miloslava Frýdla
hrají už třetí sezonu s téměř nezměně-
ným obsazením. Také letos mohli (a
ještě mohou) diváci vidět známé tvá-
ře - kromě Jana Rosáka, kterého v roli
doktora Gruntoráda alternuje pohoto-
vý a vtipný moderátor Petr Jančařík.
Kominického mistra De Giorgiho sk-
věle ztvárnil zpěvák Pavel Vítek, jenž
diváky opět pobavil skokem do plach-
ty a scénou na komíně. Vylezl tam i v
dešti, stejně jako tradičně výborná
Maryška Pavla Švédová s Karlem

Králem, nezapomenutelným předsta-
vitelem ukřičeného Pepina. 
I další herci diváky bavili - třeba pro-
kurista Vilímek na vozíku, kterého
hrál na Křivoklátě senátor Jiří Ober-
falzer a v Třeboni legendární Pavel
Landovský. Ten sice celou dobu nadá-
val a repliky říkal, kdy a jak se mu
zrovna chtělo, ale lidi se smáli, sotva
promluvil. To poslanec Petr Bendl v
roli pana Koloničného ani mluvit ne-
musel, obstarala to za něj jeho hubatá
žena Alena Říhová, která ho vždycky

hnala ze scény s deštníkem v ruce.
Líbil se Jiří Petříš (Francin), Petr Říha
(statkář Souhrada), hostinská (Moni-
ka Vaňková), pan Bóďa (Jiří Cicvárek

či Miloš Chroust), řezník Myclík (Jan
Tarant) i ostatní včetně osovských ha-
sičů a kozy Lízy. Všichni si zaslouží
velkou pochvalu. Lucie PALIČKOVÁ

MUSÍM NA KOMÍN! Pavel Vítek (De Giorgi) se právě chystá k výstupu na komín.            Foto NN L. PALIČKOVÁ

Sobotní, druhé představení Postřižin
na dvoře třeboňského pivovaru Re-
gent jsem si nemohl nechat ujít. Ne-
jen proto, že v něm mají prsty mí bý-
valí oblíbení kolegové z redakce
Zemských novin Míla Frýdl a Pavla
Švédová, ale i pro zvědavost, s jakou
se zhostí Hrabalovy předlohy. A také
kvůli věhlasnému herci Pavlu Lan-
dovskému, od něhož jsem si chtěl ne-
chat podepsat exilové vydání knihy
rozhovorů s Karlem Hvížďalou. 
Jak to dopadlo? Navzdory deštivému
počasí, které mnohé natěšené diváky
zdrželo doma (i tak se nás tu sešlo
úctyhodných tři sta padesát), jsem
byl velice spokojen. Představení op-
ravdu stálo za to, herci se činili, dia-
logy byly vtipné, písňové texty hez-
ké... Snad jen muziku jsem čekal ži-
vou - není nad opravdové muzikanty
s nástroji v rukou či v pusách, zvláš-
tě, když ve hře vystupují nebo ji reží-
rují. Zato jsem se dočkal lákavých
scén, jako jsou pití piva na ex, kou-
pel v sudu, výprask Maryšky od
Francina i neohrožený výkon komí-

nolezců. Líbili se mi všichni, kteří se
představili, včetně oslovsky zabejče-
né kozy táhnoucí motocykl. 
Přiznávám, že jsem občas odbíhal
do zákulisí za Pavlem Landovským,
takže jsem - na rozdíl od opláštěnko-
vaných, mokrých, ale neskutečně
věrných diváků - nezhlédl představe-
ní celé. I tak to stálo zato. Tečku za
deštivým koncertem protagonistů
udělalo gesto režiséra Frýdla, který
vyzval účinkující i publikum, aby si
navzájem za vytrvalost, s níž společ-
ně vydrželi dvě hodiny moknout, po-
děkovali úklonou. 
A »Lanďák«? Nejdřív křičel, že to až
muselo být slyšet na třeboňském ná-
městí, ale nakonec se z něj vyklubal
ochotný rozdávač autogramů a po
skončení hry i zajímavý vypravěč to-
talitních příběhů a exilového údělu.
Po Postřižinách tedy budu s netrpěli-
vostí čekat na další počin šikovné
party od Berounky, která by k nám,
do povodí Vltavy, mohla jezdit častě-
ji. Pivovarů je tu ostatně ještě dost!

Radek GÁLIS, České Budějovice
V PLÁŠTĚNKÁCH. I když druhé představení v Třeboni pršelo, jen se lilo, di-
váci odmítli odejít - dvě hodiny vydrželi v pláštěnkách.    Foto Radek GÁLIS

Zmokli jsme, ale nelitovali...
»LANĎÁK« NEJDŘÍV KŘIČEL, PAK ROZDÁVAL AUTOGRAMY
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Hradišťan »pod Skalou« těšil duše diváků
PRIMÁŠ JURA PAVLICA SE POCHLUBIL I PŘÍRŮSTKY V KAPELE: TŘI DĚVČATA, JEDEN CHLAPEC...

V červnu vystoupil Hradišťan s míst-
ní dětskou muzikou Notičky na folko-
vém festivalu Porta v Řevnicích. Ny-
ní se slavná jihomoravská cimbálov-
ka vedená primášem Jurou Pavlicou
do našeho kraje vrátila - koncertova-
la ve Svatém Janu pod Skalou. 
Počasí se druhý srpnový víkend ne-
vydařilo, celý den pršelo, a tak ne-
zbývalo, než koncert plánovaný do
venkovního amfiteátru pod kaplí Sv.

Kříže přesunout do místního kostela. 
Tři stovky lidí přišly potěšit svoji du-
ši a načerpat energii prostřednictvím
nádherných písní v podání Hradišťa-
nu, který ve Svatém Janu koncerto-
val již popáté. 
„Vždy se sem velmi rádi vracíme, je
to magické místo,“ řekl v úvodu kon-
certu Pavlica. A pak už se zpívalo o

lásce, životě, naději. Protože odpo-
lední koncert navštívila i spousta dě-
tí, uvedl Hradišťan také pár písní z
druhého cedéčka věnovaného právě
capartům. Nezapomněl se také po-
chlubit dětskými přírůstky u členů
muziky - v loňském a letošním roce
se v kapele narodila tři děvčátka a
jeden chlapec. 

Kromě známých písní cimbálovka
zahrála několik kusů ze zbrusu nové-
ho projektu nazvaného Třikrát je člo-
věk, který měl premiéru letos v květ-
nu. Zazněla i skladba Sanktus, která
patří do mše Misa Brevis, jejímž au-
torem je právě Jiří Pavlica. Soprán i
tenor v této písni bravurně zazpíval
Michal Krystýnek, který za svůj vý-
kon sklidil obrovský aplaus a obdiv. 
Pořadatelem a pozorným hostitelem
koncertů ve Svatém Janu je Bohumil
Ševčík - člen svatojánské společnos-
ti, který také vždy přítomné diváky
seznamuje s tím, jak postupují rekon-
strukce v kostele Narození sv. Jana
Křtitele. „Snažíme se každý rok něco
málo opravit. Nově opravena je po-
lovina stropu, jak můžete vidět,“
uvedl s tím, že výtěžek z koncertu bu-
de věnován na další opravy. 

Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

ŠTVANCI V LESE. V neděli 8 .8.
navštívila skupina hlásnotřebaň-
ských žen, jež si říkají Holky v roz-
puku, Lesní divadlo v Řevnicích.
Zhlédly jsme crazzy dílo Štvanci
krásy a mládí pojednávající o
zhoubné i zdravé lidské touze po
kráse a mládí. Přišly jsme hlavně
podpořit kamaráda Pavla Kotíka,
který hrál jedno ze spisovatelských
dvojčat s krásným jménem bratr

Uriáš. Musím konstatovat, že jsme
se pobavily. Vtipné představení, be-
zva laděná  muzika, jež zapadala do
hry, prostě podařené dílo. Smály
jsme se od začátku až do konce, my-
slím, že i herci se bavili, protože z
řad diváků byla velká odezva a re-
akce. Obrovský dík a pochvala patří
autorce Michaele Šmerglové i všem
hercům za veselý večer.   Text a foto

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V  Černošicích bude
znít špičkový jazz
Koncert jazzové skupiny Libor Šmol-
das Quartet se uskuteční 25. srpna
od 20.30 v Clubu Kino Černošice.
Osmadvacetiletý kytarista Libor
Šmoldas patří mezi nejúspěšnější
muzikanty současné jazzové genera-
ce. Hrál a nahrával s hudebníky čes-
ké i mezinárodní scény. Má za sebou
opakovaný pobyt v New Yorku, kde
natočil desku s Georgem Mrázem,
Jeffem Ballardem a Samem Yahelem.
Vystupoval na mnoha zahraničních
festivalech. Získal ocenění Anděl za
nejlepší jazzovou desku roku s kape-
lou Organic Quartet. Na koncertě v
Černošicích, kde zazní hlavně pů-
vodní skladby, se Libor představí se
svým současným kvartetem složeným
z neméně známých jmen: Tomáš
Hobzek (bicí), Josef Fečo (kontra-
bas), Petr Beneš (piano). K slyšení
budou i díla jazzových velikánů Joh-
na Coltranea, Charlieho Parkera či
Waynea Shortera. Vstupné 100 Kč.

Pavel BLAŽENÍN, Černošice

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

KINO ŘEVNICE
18. 8. 20.30 SERGE GAINSBOURG
20. 8. 20.30 MAMMA MIA!
21. 8. 16.00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
21. 8. 20.30 IRON MAN 2
25. 8. 20.30 AGORA
27. 8. 20.30 POČÁTEK

KINO MÍR BEROUN
16. 8. - 17. 8. 18.30 SHREK: ZVONEC A
KONEC (3D)
18. 8. - 23. 8. 18.30 JAKO KOČKY A PSI:
POMSTA PROHNANÉ KITTY (3D)
19. 8. - 21. 8. 21.00 PRINC Z PERSIE:
PÍSKY ČASU
22. 8. - 23. 8. 21.00 ZÁLOŽNÍ PLÁN
24. 8. - 25. 8. 18.30 KUKY SE VRACÍ
26. 8. 17.30 a 20.00 MAMAS & PAPAS
28. 8. - 30. 8. 18.30 ŽENY V POKUŠENÍ
31. 8. - 1. 9. 18.30 MUŽ VE STÍNU

LETNÍ KINO BEROUN
17. 8. - 18. 8. 21.00 ZÁLOŽNÍ PLÁN
19. 8. - 20. 8. 21.00 DOPISY PRO JULII
21. 8. 21.00 ZEMSKÝ RÁJ TO NAPO-
HLED
22. 8. - 23. 8. 21.00 KÁJÍNEK
24. 8. 21.00 OKO NAD PRAHOU
25. 8. 21.15 ŽENY V POKUŠENÍ
27. 8. 19.00 MUZIKÁL POSTŘIŽINY
29. 8. 15.00 PŘEDSTAVENÍ MICHAL
NA HRANÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
17. 8. 20.00 ZÁLOŽNÍ PLÁN
24. 8. 20.00 DOPISY PRO JULII
31. 8. 20.00 KÁJÍNEK

KINO RADOTÍN
20. 8. 17.00 a 19.30 KUKY SE VRACÍ
21. 8. 17.00 a 19.30 MAMMA MIA
22. 8. 17.00 a 19.30 JARMAREČNÍ
BOUDA
27. 8. 19.00 HNĚV BOŽÍ
28. 8. 17.00 a 19.30 ŽENY V POKUŠENÍ
29. 8. 17.00 a 19.30 BÁBA/DRUHÉ
DĚJSTVÍ

VE SVATÉM JANU. Cimbálovka Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou kon-
certuje ve Svatém Janu pod Skalou. Foto ARCHIV

Poslední prázdninová sobota už tradičně patří dobřichovickým Vinařským slav-
nostem. Mimo degustaci vína se od 11 hodin můžete v areálu místního zámku
těšit na bohatý doprovodný program. U řeky bude připraven zábavný park pro
děti i dospělé. 
Na Křížovnickém náměstí od 14.00 hraje Brass band, na nádvoří od 11 hodin
cimbálka Rivus a v několika vstupech nepřehlédnutelná kapela Třehusk.
Ve 14 hodin u kostela začne představení divadla Emillion: Děti pirátů a ztrace-
ný ostrov, kde nebude chybět skutečná loď. Rozličné hrátky komediantské na
chůdách vás doprovodí k další pohádce v 17.30 Komedianti v akci. U kostela
také najdete různé dobové hry z dílny Pepína Kašpara, kde si děti mohou vysou-
těžit sladkou odměnu. V 18 hodin dorazí se svojí družinou císař Karel IV. v
podání herce Vladimíra Čecha a vyhlásí Vinaře roku. O večerní muziku se po-
stará romská kapela Le Čhavendar a od 22 hodin bude vyhrávat Therne Čhave.
Vstupné 50 Kč. Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

Holky podpořily bratra Uriáše

Na Vinařské slavnosti dorazí císař
DOBŘICHOVIČTÍ PŘIPRAVILI BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM

Tipy NN
* Houslový koncert Evy a Pavly
Franců z cyklu Karlická setkávání s
Duem ECO můžete navštívit 19. 8.
od 18.30 v kostele v Karlíku.       (vlc)
* Taneční párty, na které zahrají DJ.
Booty a DJ. Tommy, se koná 20. 8.
od 20.00 v Clubu Kino Černošice.
Vstupné 50 Kč. (mis)
* Divadelní představení Do pyžam,
v němž účinkují Jiří Langmajer,
Kateřina Herčíková či David Sucha-
řípa, bude k vidění 20. 8. od 20.30 na
nádvoří hradu Karlštejna.            (mif)
*Řecký večer uvádí 21. 8. od 20.30
černošické Club Kino. Kromě zpěva-
ček Marty a Teny Elefteriadu se mů-
žete těšit na řecké tance, jídlo i pití.
Vstup 100 Kč. (mis)
* Zločin trochu jinak - poslední roz-
hovor publicisty Josefa Klímy s ta-
jemným hostem se koná 21. 8. od
20.00 ve Fürstově sále zámku Dobři-
chovice. Hraje Klíma band.          (vlc)
* Dance Music Clip - přehlídka ta-
nečních hitů na velkém plátně se us-
kuteční 27. 8. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (mis)
* Třetí ročník setkání kapel z Černo-
šic a okolí nazvaný Lokál Fest hostí
28. 8. od 16.00 do 02.00 černošické
Club Kino. V nonstop hudebním ma-
ratonu vystoupí kapely Zprava dobrý,
Ro-Sham-Bo, Černá Mamba, Ymrve-
re, False Hope, Siffocate With Your
Vomitus a At 8 On The Pingpong
Table. Vstupné 50 Kč.                  (mis)
* Výstavu Beroun Lughnasadh 2010
nabízí berounské Muzeu Českého
krasu. Díla malířů, sochařů, fotografů
a dalších umělců ze spolku LUGH
inspirovaná Kelty budou  k vidění do
29. srpna. David PALIVEC
* Výstava duchovních obrazů Vladi-
míra Balcara je přístupná do 31. 8. v
kostelíku sv. Maří Magdalény na
Skalce.    Jarmila BALKOVÁ
* Výstavu fotografií Řevnický foto-
salon a multimediální výstavu Miš
Maš můžete do 25. 9. vidět v Mod-
rém domečku Řevnice. (mif)
*  Výstava studentů Ateliéru veške-
rého sochařství Kurta Gebauera je do
konce září k vidění v Modrém do-
mečku Řevnice. Umělci představí
díla různých technik. 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)



Všeradice pomohly Heřmanicím
HASIČI DO VODOU ZNIČENÉ OBCE VEZLI MINERÁLKY, KOLEČKA, LOPATY...

Nikomu nemůže být lhostejný stav
obcí a měst, které zasáhla o minulém
víkendu rychlá povodeň. Při sledová-
ní televizních záběrů z postižených
oblastí asi každý z nás soucítí s posti-
ženými obyvateli těchto míst. Těžko

si ten, kdo podobné neštěstí nepoznal
na vlastní kůži, dokáže představit
bezmoc a depresi postižených lidí.
Proto jsem velice potěšen aktivitou
všeradických dobrovolných hasičů,
kteří požádali náš obecní úřad o spo-

lupráci při zajištění materiální pomo-
ci postiženým oblastem. 
V prvním kole obstarali a předali jed-
notce SDH Králův Dvůr materiální
pomoc ve výši 5.000 Kč určenou pro
město Česká Lípa. Druhé kolo pomo-
ci bylo určeno obci Heřmanice u
Frýdlantu. Do této vodou zdecimova-
né vesnice naši hasiči vezli na zákla-
dě požadavku tamního starosty p.
Stříbrného materiál v hodnotě 25.000
korun. Minerální vody, kolečka, lo-
paty, kbelíky, rukavice a savo byly
třemi členy naší zásahové jednotky
předány přímo v postižené obci v pá-
tek 13. srpna.         Bohumil STIBAL

Kuchaři už se chystají
Všeradice - Na bohatý program se
mohou těšit ti, kteří se 18. září vy-
praví do areálu všeradického zám-
ku na IV. ročník kuchařské soutě-
že Vaření se zámeckou paní.
V soutěži změří síly čtyři profesio-
nální kuchaři. „Barvy naší obce bude
hájit devatenáctiletý Jakub Kácha,
řekl starosta Všeradic Bohumil Sti-
bal. Od 11.00 na zámeckém dvoře
zahrají country skupina Sedláci, ra-
kovnický Brass band či dechovka z
Dobříše. Diváky určitě potěší i vys-
toupení břišních tanečnic či recitál
předsedy poroty, zpěváka Karla Blá-
hy. Vrcholem celodenního programu
bude křest desky kapely Třehusk na-
zvané Všeradice, Všeradice.      (mif)

V HEŘMANICÍCH. V Heřmanicích u Frýdlantu velká voda napáchala obrovské škody. Na druhém snímku Lukáš Tesařík vykládá čistící prostředky, které
všeradičtí hasiči do poničené obce v závěru minulého týdne dopravili.  Foto Jiří HARNOCH a Tomáš ČERVENÝ

Všeradův kurýr
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Kandiduje dvanáct lidí
Deště a přeháňky brání zemědělcům
ve včasném dokončení sklizně. Pokud
se naplní předpovědi meteorologů,
bude nás déšť provázet až do konce
srpna, a děti tak budou mít uplakaný
konec prázdnin. Věřím však, že se po-
časí umoudří a na všeradickou pouť,
která se koná 21. - 23. srpna, nás po-
těší sluneční paprsky. 
Děkuji všem, kteří zaregistrovali své
kandidátní listiny k nadcházejícím
volbám do obecního zastupitelstva.
Svoji kandidaturu podalo 12 obyva-
tel Všeradic, díky tomu budeme mít
možnost výběru, koho zvolit do sed-
mičlenného zastupitelstva, aby pok-
račovalo v rozdělané práci a součas-
ně bylo schopno přinášet nové pod-
něty k rozvoji naší obce. 
V nadcházejícím týdnu odjede dele-
gace zastupitelů do rumunského
Gerníku, kde bude v rámci krajan-
ského festivalu podepsána smlouva o
partnerství našich obcí. O cestě vás
budeme informovat v příštím vydání.
Připomínám, že Galerie a muzeum
M. D. Rettigové je otevřeno úterý až
pátek od 9.00 do 16.00 a v sobotu i
neděli od 10.00 do 17.00. Dne 4. září
se bude na dětském hřišti konat den s
archeology, v rámci kterého poznají
děti život v době kamenné, budou si
moci upéci placky z vlastnoručně na-
drceného obilí a vyzkoušet mnoho
dalších dovedností. Dne 18. září se
koná tradiční kuchařská soutěž Vaře-
ní se zámeckou paní. Přeji všem pří-
jemné prožití závěru prázdnin.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

SVATBA V LOMU. Na netradičním místě - v bývalém lomu Kobyla nedaleko
Všeradic - se v pátek 13. srpna konala svatba. Svatebčané vše pečlivě připra-
vili. Na místě byla vybudovaná brána z březového dřeva ozdobená květinami,
nechyběl stolek, židle a mikrofon. Cesta do lomu vedla svíčkami osvětleným
tunelem, kvůli rozbahněnému terénu byl připraven i koberec. „Snažíme se sva-
tebčanům vyjít vstříc a oddáváme i jinde než na radnici,“ uvedl starosta
Berouna Tomáš Havel, který loni oddával i v neoprenu pod vodní hladinou v
bazénu na sídlišti. Text a foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 16/2010 (55)
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Ve vsi panovalo naprosté zoufalství!
SVĚDECTVÍ LUCIE ANDROVÉ, KTERÁ NA VLASTNÍ KŮŽI ZAŽILA ŘÁDĚNÍ VELKÉ VODY V HEŘMANICÍCH
Všichni jsme s napětím sledovali po-
vodně, které před několika dny za-
sáhly část  našeho území. Z Heřma-
nic, záplavami zničené vesnice na
Frýdlantsku, do Zadní Třebaně přije-
la Lucie Andrová, osmnáctiletá dce-
ra Michala a Ivy Adrových, kteří se
před pár lety ze Třebaně právě do
Heřmanic přestěhovali. Z jejího vyp-
rávění, i z vyprávění její mámy (s níž
jsem se mohla spojit jen telefonicky,
a to ještě ne vždy, neboť kromě ener-
gií kolabovaly i sítě mobilních ope-
rátorů), šel mráz po zádech.
Lucie byla toho sobotního rána, kdy
přišla velká voda, doma s bratrem.
Prý pršelo jako nikdy před tím. Ko-
lem 10.00 se místní potok, který má
za normálních okolností maximálně
přes metr, navýšil nejprve o metr, bě-
hem chvilky pak o další metr. To už
na silnici nemohla jezdit auta. Pak
přišla vlna, která trhala stromy. Po

vzniklé řece začaly plavat skříně, pe-
řiny, lednice, auta... Když se dravý
proud navýšil o další metr, plavaly i
domy, a jak Lucie popsala, voda tr-
hala silnici jako papír. Její otec Mi-
chal pomáhal, jak to jen šlo - bylo
třeba osvobodit lidi z domů uvězně-
ných ve vodním proudu. Jednu paní
přivolaný vrtulník tahal střechou do-
mu ven, další paní nechtěla opustit
vodní past a pokoušela se záchraná-
řům vnutit několik igelitových tašek s

věcmi. „Dokonce bych řekla, že se s
nimi prala,“ popsala Lucka. „V jed-
nu chvíli jsem z okna viděla, jak se
proudem valí betonový most a voda
ho ulamuje  jako sušenku. Náš dům
je na kopci, na jednom z nejvyšších
míst Heřmanic, přesto jsme museli
zahánět domácí zvířata, protože vo-
da došla až na zahrady. Celou dobu
jsem si myslela, že voda vyplaví i
nás. Je mi teď strašně, dívat se na tu
zkázu, když náš dům zůstal jako je-

den asi ze šesti na svém místě...“
Kolem 9.00 večer byla voda už jen
po kolena, všude byly hromady bin-
ce, bahna a změti všeho možného.
„Ve vesnici panovalo naprosté zou-
falství,“ pokračuje Lucie. „Koho
jsme potkali, plakal a jen se ochro-
meně díval na tu hrůzu. Nikdy jsem
nic takového nezažila a ani to nelze
popsat. Ještě v pondělí se pohřešo-
vali čtyři lidé, asi pět domů odplava-
lo, všude byl nepořádek, smrad, tuny
bahna a hejna much...“ 
V Heřmanicích je nyní potřeba, kro-
mě peněz, hlavně nářadí na odklíze-
ní nepořádku, montérky a kolečka.
Kdybyste chtěli darovat cokoliv z vý-
še popsaného, zavolejte na tel.: 724
371 727. Kdybyste chtěli věnovat pe-
níze právě Heřmanicím, které jsou
jedním z nejvíc postižených míst, čís-
lo účtu najdete na stránkách obce.
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Dle paragrafu...
PODIVNÝ ODPAD. V Zadní Třeba-
ni byly při počišťovacích pracech na-
lezeny zaměstnanci úřadu doklady a
SPZ motorových vozidel. Nálezy by-
ly nahlášeny na policii. (šm)
ZBYTKOVÝ ALKOHOL? Při kon-
trole v Litni bylo 11. 8. v 5.00 ráno
muži z Prahy (1965) karlštejnskými
policisty naměřeno z dechu 0,27 pro-
mile alkoholu. Pražan uvedl, že si ko-
lem 22.00 dával brandy. Podle něj šlo
o zbytkový alkohol. (šm)
UKRADL LIMONÁDY. Neznámý
zloděj rozbil v noci z 3. na 4. 8. pet-
lici u venkovního mrazícího boxu na
nápoje u jedné z prodejen v Karlštej-
ně. Ukradl limonády za 4 000 Kč a
visací zámek FAB. (šm)

Občanské sdružení SALTO (Sdru-
žení aktivních lidí Třebaně a okolí)
usiluje o rozvoj občanské společ-
nosti, ochranu životního prostředí
a podporu kultury i vzdělání. Jed-
ním ze způsobů, jak naplnit tyto
cíle, je ovlivnit výsledky říjnových
voleb do zastupitelstva Zadní Tře-
baně. Postupně seznámíme čtená-
ře s našimi kandidáty. Prvním z
nich je Ing. Stanislav BALÍČEK.
Jaká je vaše profese?
Jsem živnostník – ekonom speciali-
zující se na krizové řízení firem s
finančními problémy. Převažující
činností je vedení společností v in-
solventním (dříve konkursním) nebo
exekučním řízení.
Jak trávíte volný čas?
S dětmi, na zahradě, četbou, rybaře-
ním, modelařinou, houbařením, raf-
tingem, pobytem v přírodě - na
»čundrech« … 

Jaká je vaše ideální představa Zad-
ní Třebaně za deset let?
To je trochu složitá otázka v době
současného obrovského společen-
ského a technického rozmachu. Nic-
méně moje PŘEDSTAVA bude asi
srovnatelná s představami Julesa
Verna v jeho románech v době jejich
napsání.
Čím byste mohl přispět v zastupitel-
stvu obce?
V případě úspěchu v letošních ko-
munálních volbách počítám s využi-
tím svých zkušeností v jednání se
státními orgány a institucemi, a to
zejména v oblasti získávání finanč-
ních prostředků z veřejných zdrojů.
Tomuto cíli hodlám případně věno-
vat jak část svého pracovního, tak i
volného času.

Blanka HOVORKOVÁ
MAŘÍKOVÁ, SALTO, 

Zadní Třebaň

Nejnavštěvovanější památka? Karlštejn?...
(Dokončení ze strany 1)
Mimo jiné to znamená, že Karlštejn znovu přišel o primát nejoblíbenější
turistické destinace středních Čech. Zatímco v roce 2008 jej předstihla kost-
nice v Kutné Hoře-Sedlci, podle aktuálního průzkumu je největším tahákem
Aquapalace Praha v Průhonicích (760 000) a park se zámkem tamtéž. Sem
přijelo na návštěvu čtvrt milionu lidí – o 16 000 víc, než na Karlštejn.
Proč Karlštejn přitahuje čím dál méně turistů? Podle starosty obce pod hra-
dem Miroslava Ureše je důvodů víc. „Zaprvé komplikovaný systém rezer-
vací, za které se navíc musí platit,“ tvrdí. „Zadruhé dvojí vstupné, cizinci
platí o 100 Kč víc, než Češi. Z obou důvodů sem podle mého takřka přesta-
ly jezdit menší cestovky. Rezervace i dvojí vstupné je odrazují. Navíc se pro-
slýchá, že personál hradu není poslední dobou příliš ochotný a vstřícný. Ně-
kdo třeba dorazí o pár minut později a na prohlídku se nedostane. Nechají
ho čekat i dvě hodiny. Těžko se divit, že lidí k nám jezdí rok od roku méně.“
Podle karlštejnského rychtáře stojí za zamyšlení, proč jinde turistů přibývá,
zatímco v Karlštejně je tomu naopak. „Mluvil jsem s kastelánem Křivoklátu
– mají přírůstek. Více turistů hlásí i Praha, stejně jako jiné památky. Myslím,
že je to i proto, že hrad Karlštejn v porovnání s jinými pamětihodnostmi
pořádá málo doprovodných akcí. A ty, které už pořádá, moc lidí nepřitáh-
nou,“ uzavírá Miroslav Ureš. Miloslav FRÝDL

Pomoci můžete i vy!
Místní akční skupina Karlštejnsko
se obrací na občany, podnikatele,
firmy i obecní úřady z Karlštejnska
s prosbou o pomoc obětem záplav v
severních Čechách. Peněžité dary
směřujte, prosím, na účet veřejné
sbírky u České spořitelny:
27196349/0800, var. symbol 2010.
Specifický symbol je 82010. Pomo-
ci můžete i dárcovskou sms:  DMS
POMOCPOVODNE na číslo 87777.   
Radomír HANAČÍK, Karlštejnsko

Stanislav Balíček: Chci získat peníze pro Zadní Třebaň
ZADNOTŘEBAŇSKÉ SDRUŽENÍ SALTO PŘEDSTAVUJE SVÉ KANDIDÁTY DO ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB

JDOU DO VOLEB. Perspektivní věk a vůle změnit zaběhané pořádky v Zad-
ní Třebani. To jsou hlavní přednosti kandidátů občanského sdružení SALTO
pro letošní komunální volby. Stanislav Balíček v kroužku.         Foto ARCHIV

Nezletilá řídila auto,
skončila v nemocnici
Řevnice – Dívka, které ještě nebylo
osmnáct, havarovala na začátku
srpna s osobním autem v centru
Řevnic.
„S lehkým zraněním byla převezena
na vyšetření do nemocnice,“ uvedl
šéf řevnických záchranářů Bořek
Bulíček. Okolnosti případu nezletilé
řidičky šetří policie.                     (lup)

Z našeho kraje
* Velkou hudební akci Sázavafest
zajišťovala po zdravotnické stránce
řevnická záchranka. Během festivalu
ošetřila 140 lidí. „Měli jsme tam au-
tobus i další posádky se sanitkami.
Kvůli počasí tam bylo hodně bahna a
vody, bylo to náročné,“ řekl šéf zá-
chranky Bořek Bulíček.                (lup)
*  Barmanská show nazvaná Na vl-
ně bílého rumu se uskuteční před
Modrým domečkem v Řevnicích 19.
srpna od 17.00.    Petra FRÝDLOVÁ
* Akce Farmaření na Točníku se pod
heslem Den vytvořený dětmi a jejich
rodiči pro děti a jejich rodiče koná
29. 8. od 10.00 na hradě Točník.  

Helena NEUMANNOVÁ

SPOUŠŤ. V Heřmanicích po sobě velká voda nechala obrovskou spoušť. Ve
výřezu Lucie Andrová. Foto Jiří HARNOCH, Tomáš ČERVENÝ, ARCHIV
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Krásná nová kola! 

Naše noviny vám nabízejí 

P O S T Ř I Ž I N Y

DVD se záznamem představení ochotnicko-profesionálního 
souboru z dolního Poberouní. Cena 100 Kč.

PEXESO/OMALOVÁNKY s motivy z představení. Cena 30/15 Kč.

PAPÍROVÁ TAŠKA s logem představení. Cena 10 Kč.

NOC NA KARLŠTEJNĚ
CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu ochotnicko-profe-

sionálního souboru z dolního Poberouní. Na desce jsou skladby 
Do věží, Lásko má já stůňu, Hoja hoj a další. Cena 100 Kč.

DVD se záznamem představení. Cena 100 Kč.

Vše si můžete objednat na tel.: 257 720 847,
724 135 824 či na mailu: frydl@dobnet.cz

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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Malí tanečníci zachraňují Arabelu
ŘEVNICKÉ DĚTSKÉ SOUBORY PROMĚNY, KLÍČEK I NOTIČKY V TĚCHTO DNECH »KROUTÍ« SOUSTŘEDĚNÍ
Prázdniny se přehouply do druhé po-
loviny. Spousta dětí tráví tento čas
na táborech či soustředěních se sou-
borem, který pravidelně po celý rok
navštěvují. 
Řevnická taneční skupina Proměny
se i letos vydala na pravidelné prázd-
ninové soustředění, tentokrát trvá
čtrnáct dní. Malí i velcí tanečníci od-
jeli první srpnovou sobotu vlakem
do Pardubic, odkud  dále pokračova-
li do místa svého pobytu autobusem.
Domovem se jim na 14 dní stal pen-
zion U Kozlů v Horním Bradle u
Sečské přehrady. 
„Mělo nás jet na čtyřicet, z toho čty-
ři vedoucí. Nakonec nás je o deset
méně, protože některé děti onemoc-
něly. Ale i tak jsme početná skupina,
když někam vyrážíme,“ řekla Ivana
Zrostlíková, vedoucí Proměn. 
Po celou dobu pobytu hrají děti hru,
která je nazvaná podle známého čes-
kého pohádkového seriálu Arabela.
Princezna prosí o vysvobození a děti
plní každý den nějaký pohádkový
úkol, aby ji vysvobodily. 
Takové soustředění není jen zábava,
je to také příprava na nastávající
školní rok a taneční sezonu.  Vánoční
pásmo mají děti již skoro nacvičené,
ti nejmenší se učí nová vystoupení -
námořnické, mažoretky, jambo ma-
mo a bananaphone. 
Velké děti učí Honza Martínek mo-
derní pásmo názvané Pokušení -
Adam a Eva v Ráji.  Kromě toho řev-
ničtí tanečníci nacvičují  tance na
písně z nového cédéčka Třehusku -
Všeradice, Všeradice. Mladší děti st-
rávily na soustředění jen jeden tý-
den.V pátek pro ně dorazili rodiče,
kteří zůstali do neděle a společně s
vedoucími připravili pro děti olym-
piádu i noční bojovku. Starší členy
teď čeká ještě samostatný týden pří-
prav. „Máme se skvěle, zažíváme

spoustu legrace, děti se rychle učí a
voda nás nijak neohrožuje ani neo-
hrožovala. Zrovna svítí slunce, tak
toho musíme využít a jdeme se kou-
pat - máme tady bazén,“ vzkazuje z
východních Čech Zrostlíková. 

Výprava k »Mácháči«
Další řevnický soubor Klíček odjel
na soustředění uplynulou sobotu.
Pirátská výprava míří k Máchovu je-
zeru do Starých Splavů. 
„Jede nás třicet dětí od 4 do 12 let,
dospělých 6. Čeká nás hodně tanco-
vání a zpívání, ale také celotáborová
hra na piráty, výlety, sportování. Pro-

tože máme většinu malých dětí, jedu
s nimi na soustředění poprvé,“ říká
vedoucí Klíčku Lída Chroustová. 
V úterý 17. srpna se na své pravidel-
né letní soustředění vydává také řev-
nická dětská muziky Notičky. Malí a
velcí muzikanti míří již tradičně do
Krkonoš, poprvé ovšem vyzkouší
ubytování přímo v národním parku -
na Tetřevích boudách. 
„Jedeme autobusem, protože nás od-
jíždí téměř šedesát a vezeme s sebou
hodně vybavení pro zkoušky a také
kroje pro pravidelnou roční kontro-
lu,“ uvedla jedna z vedoucích Pavla
Petrová. 

Jako každoročně čeká Notičky na
soustředění spousta práce. Velké No-
tičky budou zahlceny nácvikem no-
vých koled na chystané vánoční cé-
déčko, Malé Notičky se budou věno-
vat přípravě vánočního pásma a nově
nazkouší pásmo Utíkej Káčo, utíkej!
Na letní přípravu se vydávají také
nejmenší Notičky ve věku 4-5 let. 
Také letošní soustředění bude zpest-
řeno řadou her a soutěží. Nejvíce se
mladí muzikanti určitě vyřádí v sou-
těži Talentmánie Notiček, ve které se
jakémukoli talentu meze rozhodně
nekladou. 
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Občas vás může překvapit neustálý
»neregulovaný« stavební rozvoj v
místech, kde byste jej ani v nejbarvi-
tějším snu nečekali. To se mi přesně
stalo při nedávné procházce na bý-
valou hájovnu Rochoty nad Svinaře-
mi na Hřebenech. V místě, kde dlou-
ho byly jen zbytky hájovny Rochoty,
najednou ejhle, čilý stavební ruch a
provoz.  
Dobříšská radnice, pod kterou spadá
lokalita hájovny Rochoty, nemá ještě
schválený nový územní plán. Dříve
známý předpoklad termínu schválení
byl do konce roku 2010. V návrhu
nového dobříšského územního plánu
je lokalita hájovna Rochoty navrže-
na na přeměnu způsobu užívání z ro-
dinného domu na pension s ubytová-
ním vlastníka. Znáte to, řeči se ve-
dou a voda plyne. Říká se prý, že
pension v tomto unikátním, do té do-
by neposkvrněném zalesněném hřbe-
tu v blízkosti Prahy má pojmout až
50 hostů. V jakém rozsahu se na tom-
to dříve klidném místě se zalesněným
okolím staví a jak je tu rušno, si mů-
že každý návštěvník Brd ověřit sám.
Hřebeny byly mimochodem koncem
minulého roku rozhodnutím Rady St-
ředočeského kraje vyhlášeny lokali-
tou s označením přírodní park Hře-
beny (Brdy). Přírodní park znamená

první »mírnější« stupeň ochrany
krajinného rázu s výraznou převa-
hou přírodních hodnot. V tomto pří-
padě zalesněného hřbetu nacházejí-
cího se mezi hlavním městem Prahou
na severovýchodě a městysem Jince
na jihozápadě. Pomíjím skutečnost,
za jakých politických globálních
okolností rozhodnutí vzniklo a zda je

to dotčeným obcím, městysům a měs-
tům po chuti, nebo není. Park prý byl
vyhlášen hlavně proto, aby se v tom-
to přírodním pásmu nebudovaly
stavby typu panelák, rekreační stře-
disko a neprováděla nekontrolovaná
zástavba.
Předpokládám, že schválení nového
územního plánu na konci roku 2010

městem Dobříš umožní kolaudaci
pensionu místo rodinného domu v té-
to dříve nedotčené zalesněné oblasti
kousek od hlavního města. Pak se
ptám, jak se budou hosté pensionu
dopravovat do zóny přírodního par-
ku? Budou chodit pěšky z nedalekých
obcí? Budou jezdit automobily návš-
těvníků pensionu a jejich dodavatelé
po úzké lesní cestě, na které je dnes
zakázán vjezd jiným dopravním pro-
středkům, než lesní technice a cyklis-
tům jezdících po vyznačené cyklistic-
ké stezce? Jaký bude mít pension pl-
ný hostů v unikátně zalesněném pro-
středí hřbetu vliv na okolní zvěř, žijí-
cí do té doby v poklidu daleko od li-
dí? Jaký vliv bude mít hluk produko-
vaný aktivním rekreačním vyžitím
hostů na okolní zvěř? Kam vlastně
bude zvěř moci ustoupit, když lidé
dobyli další zóny, v níž zvěř odnepa-
měti žila? Podobných otázek je hod-
ně. Předpokládal bych, že příslušný
odbor životního prostředí/zeměděl-
ství dle zákona č. 100/2001 Sb. o po-
suzování vlivů na životní prostředí
vyjádří jasné negativní stanovisko k
záměru přeměnit klidovou lokalitu v
přírodním parku Hřebeny na lokali-
tu s »komerčním« využitím. Možná
se ale mýlím. Možná je věc již »vyře-
šena«. Petr VITNER, Halouny

Na Rochotech, uprostřed lesa, roste pension
MĚSTO DOBŘÍŠ CHCE ZMĚNIT ÚZEMNÍ PLÁN A UMOŽNIT KOLAUDACI ROZLEHLÉ STAVBY V PŘÍRODNÍM PARKU

NA SOUSTŘEDĚNÍ. Taneční skupina Proměny na soustředění u Sečské přehrady. Foto Jan MARTÍNEK

UPROSTŘED LESA. Takto to nyní vypadá na Rochotech. Uprostřed lesa pa-
nuje čilý stavební ruch. Foto NN M. FRÝDL
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Řevnice - Sté výročí narození řevnického rodá-
ka Vladimíra Lisého si letos připomíná jeho
rodina a přátelé. U příležitosti výročí zaslali
Našim novinám vzpomínku na tohoto vynikají-
cího řemeslníka a podnikatele i jeho dílnu, kte-
rá už ale v Řevnicích nestojí.
Osudy nedlouho stojícího domu a dílen ve dvoře
lékárny v Řevnicích nápadně souvisí s krátkým
životem jeho zakladatele. Vladimír Lisý se narodil
13. 10. 1910. Byl vynikající řemeslník, podnika-
tel, ale i smolař. Jeho matka se jmenovala Magda-
lena Lisá, otec Karel Lisý byl zámečníkem v Řev-
nicích »na betonce«. Vladimír chodil do školy v
Řevnicích, vystudoval průmyslovku. Při praxi v
továrně přišel po úrazu o tři prsty pravé ruky. Již v
roce 1936 podnikal ve dvoře lékárny. Provozoval
tu první autodílnu, benzinovou pumpu, servis s
autodopravou. Osobně vozil spisovatelku Vágne-
rovou, autorku Káji Maříka, která proslula kouře-
ním doutníků.
V roce 1939 po smrti svého otce přestěhoval auto-
dílnu do prostorů »na betonce«. Přidal výrobu

lyžařských hůlek a plechových lžic pro armádu.
Ve válce zaměstnával mnoho lidí, kteří měli jít na
nucené práce do říše. Zapojil se jako strojník do
práce hasičského sboru. Za zmínku stojí záchrana
p. Kaše ze studny v domě pod Selcem. Dotyčný
čistil studnu a unikající methan ho uvěznil v
hloubce. Vladimír přivezl z dílny kyslíkovou
bombu a připevněn k hadici vyzvedl uvězněného
ze studny.
Při květnové revoluci v roce 1945 na řevnickém
nádraží stála na vagonech pancéřová auta. S
kamarády je ve velkých lijácích spustili dolů, op-
ravili a odjeli na pomoc pražskému povstání. 
Konec války poznamenal  jeho zdraví. Při zkouše-
ní pancéřové pěsti ho zasáhl zpětný náraz a způ-
sobil mu zranění břicha. Později byl operován.
V letech 1945-1946 si odskočil s rodinou do Frýd-
lantu, kde rozběhl výrobu továrny na hospodářské
stroje. Znovu přišla smůla - továrnu převzal Ag-
rostroj Olomouc. Potom učil na místní průmys-
lovce. (Dokončení příště)

Zdena STARÁ, Pavla ŠVÉDOVÁ

S naším krajem je spojeno mnoho
legend trampingu. Dočtete se o
nich v seriálu NN. Dnes se podru-
hé věnujeme jednomu z nejslav-
nějších skautských spisovatelů Ja-
roslavu Foglarovi. (NN)   
V květnu 1937 z Foglarovy iniciati-
vy vyšla výzva k zakládání čtenář-
ských klubů Mladého hlasatele a v
létě téhož roku vyšlo první vydání
knihy Hoši od Bobří řeky, které ilus-
troval Zdeněk Burian.  Koncem roku
1938 se ve vedení redakce Mladého
hlasatele objevil Jaroslav Foglar s
Karlem Burešem a 17. prosince za-
čal vycházet na pokračování dnes již
legendární seriál –Rychlé šípy, kres-
lený JUDr. Janem Fischerem.  Začát-
kem roku 1941bylo registrováno té-
měř padesát tisíc čtenářských klubů,
které do určité míry ve svých řadách
přivítaly i junáky, jejichž organizace
byla nacisty rozpuštěna 4. 11. 1940.
Byla to však už jen labutí píseň, pro-
tože v květnu 1941 byl zakázán i
Mladý hlasatel a tím i Foglarovy
čtenářské kluby. V Mladém hlasateli
vycházel na pokračování první Fog-
larův román z prostředí záhadných
Stínadel pod názvem Záhada hlavo-
lamu. Po zastavení Hlasatele Foglar
krátce působil jako externí spolupra-
covník časopisu Správný kluk, který
vydávalo protektorátní Kuratorium
pro výchovu mládeže v Čechách a
na Moravě. I v této krátké redaktor-
ské epizodě protlačil Foglar na strán-
ky Správného kluka další svůj kres-
lený seriál Svorní gambusíni. 
Krátce po válce byl šéfredaktorem

časopisu Junák, ale poměrně brzy
odtud odešel do nového časopisu
Vpřed, kde opět začaly vycházet
Rychlé šípy. Byly obnoveny čtenář-

ské kluby a ve druhém ročníku vy-
chází i další část románu o ježkovi v
kleci – tentokrát pod názvem Stí-
nadla se bouří.   

Vpřed – stejně jako jeho předchůdce
Mladý hlasatel – měl obrovské mno-
žství čtenářů i čtenářských klubů.
Mohu se pochlubit, že v letech 1946
– 1948 jsem byl členem jednoho z
nich. Jmenoval se Modrá letka (pro-
tože jeho vedoucí byl nadšený obdi-
vovatel letadel) a pamatuji si dokon-
ce i jeho číslo - 6848. Časopis Vpřed
byl po prázdninách 1948 sloučen s
časopisem Junák a nový časopis byl
pojmenován Junáci vpřed! S Fogla-
rem se už v něm nepočítalo a přesta-
ly existovat i čtenářské kluby. Nastal
soumrak nejen oblíbených časopisů
pro děti a mládež, ale i zavedených a
osvědčených organizací – především
Junáka, jemuž Foglar zasvětil život.  

V Cibulkových seznamech
V padesátých letech působil Jaroslav
Foglar jako vychovatel v Městské
stanici mladých turistů, což nemohlo
ujít pozornosti orgánů Státní bezpeč-
nosti; stal se sledovanou osobou. O
svých kontaktech s touto zločine-
ckou organizací se  Foglar zmiňuje v
autobiografické knize Život v poklu-
su. Byl jednou z mála veřejných
osob, které o této nepříjemné zkuše-
nosti  napsaly dřív, než došlo k jejich
skandalizaci v tzv. Cibulkových sez-
namech. Ostatně, jejich vypovídající
hodnota se rovná telefonnímu sezna-
mu, jelikož vedle skutečných agentů
a spolupracovníků Stb jsou zde uvá-
děny i osoby sledované a prověřova-
né – tudíž nepřátelské. Právě k těm
patřil i Jaroslav Foglar.  (Pokračování)

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Zlatému věku herbalife i dealerů če-
hokoliv už odzvonilo a agentury na-
bízející bezkokurenční produkty mu-
sely svoje metody notně inovovat. Na
zmlsané zákazníky už nezabírá zasí-
lání katalogů s vyobrazením úžasné-
ho tovaru, který si jen naiva objedná
bez záruky na dobírku, když stejný
sortiment vedou v nejbližším obcho-
dě smíšeného zboží za rohem a za
polovic. Na občany už nepůsobí ani
jmenovité »Oficiální vyhlášení s vý-
jimečnými výsledky ve velké hře o
milion«. Už dříve bylo známo, že

účast na školení lze zajistit jeho ko-
náním na podnikové chatě, odkud
není úniku. Touto myšlenkou se ins-
pirovaly agentury, které
nabízejí občanům rela-
tivně levné zájezdy (do-
konce i s obědem) - do Passova, do
Poděbrad či Domažlic. Stačí malič-
kost, poslat lístek na adresu agentu-
ry (vlastně na její box, protože v tele-
fonním seznamu firma neexistuje) a
brzy ráno přijede pro vesničany, ves-
měs dříve narozené, autobus až na
náves. K cíli zamíří, ale krátce před

devátou zakotví v restauraci a cestu-
jícím je poskytnuta dvouhodinová
přednáška o vynikajícím výrobku fir-

my, která jen ze své vro-
zené lidumilnosti jej na-
bízí za mizerných pat-

náct  tisíc. Že je nemáte sebou? Ne-
vadí, ochotný dealer, pardon - před-
nášející, rád zařídí splátkový kalen-
dář. Vymývání mozků zapůsobí, že
rozpumprlíkovaní důchodci snad op-
ravdu věří, že zázračný masážní pol-
štářek pomůže od bolení hlavy, zác-
py, revma, impotence, vysokého i

nízkého tlaku a všech dalších nedu-
hů. Na své si přijde i personál »útul-
né« hospůdky, protože ceny nabíze-
ného občerstvení se příliš neliší od
cen v pražských luxusních podnicích.
Teprve po stručném obědě se odjíždí
na místo určení, k jehož prohlídce
(řidič je také člověk a spěchá domů)
zbývá času o dost méně. Zatímco
dealera s herbalifem či polštářkem
můžu vyhodit, výlet musím absolvo-
vat včetně tzv. prezentace a stupidní
přednášky. Inu, za blbost se platí.

Vladimír ROGL, Stehelčeves

STARÝ PÁN. Jaroslav Foglar na sklonku svého života.               Foto ARCHIV

Foglara sledovala Státní bezpečnost
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 9)

Tajný výlet do Poděbrad aneb Za blbost se platí!

Pancéřová auta opravili a vyrazili na pomoc Praze...
LETOS UPLYNE STO LET OD NAROZENÍ ŘEVNICKÉHO ŘEMESLNÍKA A PODNIKATELE VLADIMÍRA LISÉHO

DOBRÝ DEN!

Řevnický podnikatel Vladimír Lisý, od jehož naro-
zení letos uplyne sto let. Foto ARCHIV
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Cením si »Bezruče« i Liščího ocásku!
SVĚTOVÝ REKORDMAN, ŽELEZNÝ MUŽ JOSEF SVOBODA SE TĚŠÍ, AŽ SE NAUČÍ PLÉST NORSKÉ VZORY

Poberouní, Podbrdsko - O tom,
kdo dostane Cenu Našich novin,
určenou lidem, již se nezištně za-
sazují o to, aby se v našem kraji ži-
lo lépe, můžete rozhodnout i vy.
Návrhy posílejte na adresu redakce
(Třebaňská 96, 267 29 Z. Třebaň,
redakce@nasenoviny.net). Z auto-
rů čtenářských návrhů vylosujeme
jednoho, který získá dárkový balí-
ček a 2.000 Kč od partnera akce,
firmy K+V Elektro. Laureáta Ce-
ny NN 2010 vyhlásíme na Martin-
ském posvícení v Letech.          (mif)

Jako pokaždé, i letos bych chtěla za-
slat svůj hlas do soutěže o Cenu Na-
šich novin. I za svého osmiletého sy-
na hlasuji pro babičku Věrušku z
Proměn. (Věra Hrubá z Řevnic -
pozn. NN) Nejen, že  je spolutvůrky-
ní tanečního spolku, a je nezastupi-
telným elementem při všech možných
veřejných kulturních akcích, ale pře-
devším za její hluboké lidství a lásku
k dětem, kterou rozdává na každém
kroku. Před časem jsme seděli v ka-
várně Modrého domečku, s dětmi a s
kamarádkami, když tu slyšíme z okna

nad námi: Mikulášku, pojď se na mě
podívat! Syn viděl v okně babičku
Věrušku a běžel za ní. Když se vrátil,
vítězoslavně třímal v ruce bonbon od
babičky a vyčítavě mi sděloval: Vi-
díš, takhle se na mě musí. Babička je
moc hodná, ty pořád chceš, abych
uklízel. Ale mami, neříkej jí, že si
chci vzít za ženu Xenu, byla by smut-
ná, když babička nemá brnění, jako
ta Xena, já si jí musím vzít, aby mi
ho pak půjčovala... 

Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň

Na Cenu NN navrhuji již několikrát
v minulých letech nominovaného há-
zenkáře tělem i duší, pana Petra Ho-
lého z Řevnic. Petr Holý je jedním z
těch, kteří by si za celoživotní odda-
nost řevnické házené »konečně« Ce-
nu zasloužili. Vychovává neustále
nové a nové sportovce a pro házenou
žije. Dělá vše pro  její zachování.
Ten, kdo se kolem házené alespoň
trochu pohybuje ví, že to není vůbec 
jednoduché. Prosím, zamyslete se
nad tímto kandidátem....
Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Kdo dostane Cenu NN za nezištnou práci pro náš kraj?
NA ADRESU REDAKCE DOPUTOVALY PRVNÍ ČTENÁŘSKÉ NÁVRHY. DALŠÍ MŮŽETE POSLAT I VY!

V minulém čísle Našich novin byl
otištěn můj článek o tom, že závo-
dů v přejíždění svinařského rybní-
ka Žába se zúčastnil také světový
rekordman Josef Svoboda. Dost
lidí se mě ptalo, kdo to je, a zda in-
formace o zápisu do Guinessovy
knihy rekordů není výmysl. Takže
- Josef SVOBODA je třiatřicetiletý
manažer, sportovec a světový re-
kordman. Poté, co se oženil s Řev-
ničankou Kateřinou Zuskovou, s
níž má dva malé syny Patrika a
Tobiáše, bydlí v Řevnicích. 
Nedávno jste absolvoval dalšího
»železného muže«. Kde jste závodil
tentokrát?
Ano, po té co jsem se proslavil v při-
lehlém okolí jako účastník Svinař-
ského Čochtana, jsem odjel svůj 43.
závod o titul železného muže. Ten-
tokrát se akce konala v německém
Regensburgu, účastnili se jí muži i
ženy z šestapadesáti zemí celého
světa, dohromady 2500 lidí. Čechů
mezi nimi bylo dvacet osm. Parado-
xem je, že železným mužem se může
stát i žena. Pár jsem jich tam viděl a
leckdy měly lepší čas, než muži. 
Kolikátý jste dojel vy?
Noooooooo, byl jsem v první třetině.  
Co to vlastně obnáší, takový železný
muž?
Nejprve 3,8 km plavání, pak vybí-
hám z vody, strhávám neopren, ská-
ču na kolo. Následuje 180 km cyk-
listických výkonů, načež odhazuju
kolo a za tradičních žaludečních i
střevních průvodních jevů vybíhám
na  klasický maratón měřící 42 km a
195 metrů. Vyjíždí se v 7 hodin ráno,
časový limit pro zdolání je 17 hodin.
Můj nejhorší cílový limit na závodě
v Malajsii, kde bylo minimálně 40
stupňů  tepla, je 14,09 h.
V Guinessově knize rekordů jste za-
psán za objetí Austrálie na kole. Jak
jste k tomu přišel?
Jezdil jsem ve stáji německých  pr-
vodivizních cyklistů. Sponzoři týmu
vypsali vyběrové řízení skládající se
z fyzických a termoregulačních tes-
tů. Moje hodnoty byly nejlepší, tak
jsem to tedy vzal...  
V Austrálii jste přejel 4000 kilomet-
rů  pouště. Kolik tam bylo stupňů?
Denní teploty se pohybovaly mezi
40-50 stupni Celsia ve stínu. Ten
jsem ovšem nikde nenašel. Já mám
ale teplo rád. 
Proč padla volba právě na Austrálii?
Protože je  tam deset měsíců v roce
teplo, čili ideální podmínky pro cyk-
listiku. A hlavně - jeden ze dvou
sponzorů akce je velký cyklistický
nadšenec, který žije v Austrálii.

Jak dlouho a jak rychle se jelo?
Přejezd trval šedesát pět dní, prů-
měrná rychlost byla asi 30 km/hod.
Jelo se průměrně 230 km denně.
Můj článek o tom, že jste rekordma-
nem, vzbudil polonegativní reakce,
jež se sbíhaly právě u mne.  Přitom
mi znovu došlo, že v naší kotlině
vám odpustí ledacos, budou vás mi-
lovat, pokud ovšem budete zoufalec.

Úspěch a štěstí vám ale neodpustí
nikdo. Takže,ptám se, vy jste tedy
odporný milionář?
Aha, je to venku! Před dvěma lety
jsem startoval na železném muži v
Číně. Tam jsem si jako těžký milio-
nář opravdu připadal, rozdíl evrop-
ských a čínských cen je pro našince
šokující. Za dvacet korun tam může-
te slušně žít i týden. Z této mé

návště-
vy, kterou jsem publikoval v odbor-
ném triatlonovém serveru, zřejmě ta-
to úsměvná informace vznikla. 
Dobře, milionář tedy nejste. A jak je
to s letadlem, které údajně máte?
Je fakt, že právě minulý týden jsem
rozšířil rodinnou sbírku létajících  st-
rojů o historický bitevník z druhé
světové války. Společně s ostatními
je zaparkovaný v hangáru na polici v
pokoji mého staršího syna.
Probrali jsme se štosem vašich dip-
lomů a sbírkou medailí. Kterého ví-
tězství si ceníte nejvíc?
Kromě tří po sobě jdoucích triumfů
v branné soutěži o partyzánský sa-
mopal a vítězství v literární soutěži
Bezručův pamatník stavím na pomy-
slný nejvyšší stupínek zmiňované
objetí Austrálie. Také ovšem vítěz-
ství v prestižní soutěži o nejrychlejší
Liščí ocásek, doložené diplomem a
medailí. I když, popravdě řečeno,
vůbec už si nepamatuji, v čem spočí-
vala podstata soutěže. 
Kromě náročné práce a sportovního
zápřahu (triatlon, lyže, hokej...) fo-
títe, píšete fejetony, věnujete se
svým synům, pracujete na zahradě ,
žehlíte si košile a - umíte  vyrobit
nepečený dort. Kdy a jak vlastně
relaxujete?
Asi před  rokem jsem  mimo  již po-
psaného oprášil zašlou krásu pletení.
Každou volnou chvíli, kdy nepadám
únavou, neusnu při čtení pohádek, či
při dlouhých pracovních poradách,
kdy ruce zahálejí, vytahuji jehlice,
klubíčka a jedu... Těším se, že s pod-
zimním časem vytáhnu hromádku
časopisů Dorka, Burda a jim podob-
ných. Rád bych se totiž do vánoc
naučil zvládat složité norské vzory.
To víte, chtěl bych rodinu pod stro-
mečkem něčím pěkným překvapit!

Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň   

ZÁVODNÍK. Josef Svoboda na kole při jednom ze závodů o titul železného
muže. Na malém snímku se svými syny Patrikem a Tobiášem.  Foto ARCHIV
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Sportovci slavili »půlroční« Silvestr
TENISOVÝ TURNAJ VYHRÁL JIŘÍ PARKÁN, V OSTATNÍCH SOUTĚŽÍCH TRIUMFOVALA LENKA ZROSTLÍKOVÁ

Poslední červencový den se v Řevni-
cích sešlo pár sportovců-nadšenců k
oslavě »půlročního« Silvestra. V do-
poledních hodinách připravila Řev-
nická sportovní turnaj pro tenisty,
kteří hrají tenis jen pro zábavu. Sešlo
se jich 16 - ideální počet do pavouka.
Rozehráli se ve čtyřech skupinách a
posléze ve vyřazovacím pavouku sve-
dli ty správné tenisové bitvy. A že se
bylo na co dívat! Turnajem prošel ví-
tězně Jiří Parkán, který ve finále po-
razil Pavla Knýbela. O  třetí místo se
poprali bratři Svitákové; lepší byl

tentokrát Michal. Závěrečné boje už
zasahovaly do začátku silvestrovské-
ho klání. Pro zúčastněné jsem připra-
vil šestnáct soutěží, kterými se nejlé-
pe prokousala Lenka Zrostlíková. Jen
těsně ovšem porazila Hanu Scherclo-
vou. O třetí místo se podělili Majka
Vacková s prvním mužem Jirkou
Zrostlíkem. Akce se podařila  a líbila
- hlavně těm, co přijeli z Prahy. Mě
trochu zklamala účast, i když se bě-
hem dne na akcích vystřídalo 45 lidí
různého věku. Salátu ale zbylo dost!

Petr HOLÝ, Řevnice

Poberouní - Konec letního lenoše-
ní, začíná nová mistrovská fotba-
lová sezona.
Zatímco prvoligové boje už jdou v
plném proudu několik týdnů, většina
fotbalových mužstev našeho kraje

své soutěže rozehraje v sobotu 21.
srpna. Výjimku představují Dobři-
chovice, které po loňské sezoně po-
stoupily do krajské 1. A třídy a po
odhlášení se Řevnic z divize hrají
»nejvýš« v poberounském kraji. Do-
břichovičtí nováčci ve svém premié-

rovém zápase ve druhé nejvyšší kraj-
ské soutěži překvapili - dokázali vy-
hrát na hřiši Slaného 2:1.
Dobré časy zažívají také Liteňští - ti
po postupu z »pralesní ligy« budou
nyní »válčit« ve třetí třídě berounské
okresní soutěže.

Řevničtí po pádu z divize zapříčině-
ném nedostatkem peněz zrušili re-
zervní tým - zůstalo jim jen áčko
hrající III. třídu. Podobný osud pot-
kal B-celek Zadní Třebaně - i ten byl
zrušen. K světu se naopak má místní
»stará garda«.        Miloslav FRÝDL

KARLŠTEJN - III. třída 
SK Chyňava - Karlštejn 22. 8. 17.00
Karlštejn - Srbsko 28. 8. 17.00
Loděnice - Karlštejn  5. 9. 17.00
Karlštejn  - FK Svatá 11. 9. 17.00
Vys. Újezd - Karlštejn 18. 9. 16.30
Karlštejn - Lužce 25. 9. 16.30
Cem. Beroun - Karlštejn 3. 10. 10.15
Karlštejn - SK Nižbor 9. 10. 16.00
Všeradice - Karlštejn 16. 10. 15.30
Karlštejn  - VČS Tmaň 23. 10 15.30
Hudlice - Karlštejn 31. 10. 14.30
Karlštejn - Vižina 6. 11. 14.00
FC Liteň - Karlštejn 14. 11. 14.00 

DOBŘICHOVICE - I. A třída 
Nelahozeves - Dobřich. 21. 8. 17.00
Dobřichovice – Doksy 29.8. 17:00
Hvozdnice – Dobřichovice 4. 9 10:30
Sedlčany- Dobřichovice 12. 9. 17:00
Dobřichovice – Vraný 19. 9. 16:30
Příbram- Dobřichovice 25. 9. 16:30
Dobřichovice - N.Ves  3.10. 16:00
Milín – Dobřichovice  9.10. 16:00
Dobřich. – Černolice 17.10. 15:30
Lhota – Dobřichovice 24.10. 15:30
Dobřichovice – Klecany 31.10. 14:30
Tuchlovice – Dobřich. 6.11. 14:00
Dobřich. – Petrovice 14.11. 14:00

Fotbalisté Ostrovanu
pořádají nábor žáků
Zadní Třebaň - TJ Ostrovan Zadní
Třebaň vyhlásil nábor žáků do fot-
balového oddílu OZT pro ročníky
1998 – 2004. 
Treninky se konají každou středu od
18. srpna, vždy v 16.30 na hřišti Na
Ostrově, kde se mohou hlásit zájem-
ci. Hrací den mladších žáků je pátek.
Dotazy e-mailem na:fotbal.ozt@tis-
cali.cz, telefonicky:602305119 nebo
606708776. (Mák)

Třebaňští obdivovali staré motorky

Fotbal: Začíná nová mistrovská sezona
DOBŘICHOVIČTÍ V PREMIÉROVÉM ZÁPASE KRAJSKÉ 1. A TŘÍDY PORAZILI SLANÝ NA JEHO HŘIŠTI 2:1

ZADNÍ TŘEBAŇ A - okr. přebor
OZT - ČL-U Beroun B  21. 8. 17:00  
FC Fr. Trubín – OZT 29. 8. 17:00      
OZT - Č. N. Jáchymov 4. 9. 17:00     
FK Komárov – OZT 11. 9. 17:00       
OZT - SK Tlustice 18. 9. 16:30         
H. Neumětely – OZT 25. 9. 16:30     
OZT - Chlumec  2. 10. 16:00            
OZT – Hýskov 9. 10. 16:00         
D. Újezd – OZT 17. 10. 15:30     
OZT - SK Tetín  23. 10. 15:30     
Drozdov - OZT 30. 10. 14:30      
OZT - Sj. Osek 6. 11. 14:00      
FK Zdice B – OZT 14. 11. 14:00 

ŘEVNICE - III. třída okr. soutěže
V. Přílepy – Řevnice  21. 8. 17:00     
Řevnice - Tuchoměřice 28. 8. 17:00   
Zbuzany – Řevnice 4. 9. 17:00          
Řevnice -  Dobříč  11. 9. 17.00          
Lety B  -  Řevnice  19. 9. 16.30 
Řevnice -  Kosoř  25. 9. 16:30  
Statenice – Řevnice 3. 10. 16:00        
Řevnice - Hostivice B 9. 10. 16:00    
Č. Újezd – Řevnice 16. 10. 15:30      
Řevnice – Dobrovíz 23. 10. 15:30     
Kazín – Řevnice 30. 10. 14:30   
Středokluky – Řevnice 6. 11. 14:00   
Řevnice – Holubice 13. 11. 14:00

LITEŇ - III. třída okr. soutěže
FC Liteň - Srbsko 22. 8. 17.00 
FK Svatá - FC Liteň 29. 8. 17.00 
FC Liteň - Lužce 5. 9. 17.00 
SK Nižbor - FC Liteň 11. 9. 17.00 
FC Liteň - VČS Tmaň 19. 9. 16.30 
Vižina - FC Liteň 25. 9. 13.30 
FC Liteň - SK Chyňava 3. 10. 16.00 
Loděnice B - FC Liteň 10. 10. 16.00 
FC Liteň - Vys. Újezd  17. 10. 15.30 
C. Beroun - FC Liteň 24. 10. 10.15 
FC Liteň - Všeradice 31. 10. 14.30 
Hudlice - FC Liteň 7.11. 14.00 
FC Liteň - Karlštejn 14.11. 14.00 
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Automoto klub Nemopuk  pořádal již
XXIX. Nepomucký trojúhelník - pře-
bor ČR v jízdě pravidelnosti histo-
rických závodních motocyklů s vlo-
ženou jízdou těchto strojů. Parta mo-
tonadšenců z Hlásné Třebaně se vy-
jela podívat již v sobotu na tréninky,
kdy nebyl takový nával, a tak jsme si
v klidu mohli vychutnat vše, co se na
trati dělo. A také prohlédnout  depo,

kde bylo mnoho pozoruhodných st-
rojů. Bylo to skvělé! Trénink se vyda-
řil, jezdilo se jako o závod, motorky
řvaly, že si snad příště vezmu špunty
do uší. Krásný  zážitek mám z jízd
sajdkár, několikrát jsem si myslela,
že se převrátí, ale vždy to zvládly!
Už se těším na XXX. závod přístí rok
v Nepomuku. Text a foto 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

VIVAT SILVESTR! Jiří Parkán, vítěz tenisového turnaje na recesistické akci
Řevnické sportovní - »půlročním« Silvestru.                             Foto Petr HOLÝ

Staří pánové na turnaji »vyválčili« druhé místo
Druhou srpnovou neděli se řevničtí »národní« házenkáři zúčastnili turnaje
starých gard v Čakovicích. Ranní vstávání do silného deště nebylo příjem-
né, přesto se sešlo všech dvanáct, kteří účast slíbili. Projeli jsme deštivou
Prahou s doměnkou, že se v Čakovicích otočíme a pojedeme zpět. Déšť ale
pomalu ustával, a tak se hrálo. V prvním utkání s domácími se nám nic ne-
dařilo, navíc se nám zranil brankář Rudolf Zuska. Krutě jsme prohráli. Dru-
hé utkání  proti Krčínu skončilo remízou. Do posledního zápasu s Dobruš-
kou jsme šli s vědomím, že můžeme být poslední i druzí. Ve vyrovnaném utká-
ní jsme vyhráli o gól a druhé místo bylo naše!  Zasloužili se o ně: Zuska,
Smrčka, Hrubý, Jirka Zrostlík, Šefl, Kos, Jandus, Dlouhý a Holý. Jako mana-
žéři jeli ještě Vintera, Tausche a Holý mladší.                    Petr HOLÝ, Řevnice


