
Třebaní zněly sirény 
- voda zaplavila obec!
ŽIVEL NAPÁCHAL ŠKODY I VE SVINAŘÍCH A ŘEVNICÍCH
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* Ureš: Omlouvám se voličům - strana 3

* Řevničan má tři medaile z olympiády
- strana 11

Zadní Třebaň, Poberouní - Be-
zesnou noc ze středy na čtvrtek 21.
července prožili obyvatelé Zadní
Třebaně. Jejich obcí se prohnala
velká voda. Výsledek? Desítky za-
topených sklepů, zahrad, dvorků.
Neprůjezdná hlavní silnice. Strach,
co všechno zase živel napáchá.
Vytrvalý dešť během středečního ve-
čera výrazně zvedl hladinu Svinař-
ského potoka. Voda stoupala velmi
rychle: během pár desítek minut byla
o více než metr nad běžný stav a brzy
se vylila z koryta. Obyvatele vesnice
dvakrát varovala siréna a hlášení
obecního rozhlasu: „Informovali
jsme občany o zvýšení hladiny a
možném ohrožení vodou z potoka.
Taky jsme je vyzývali, aby přeparko-

vali svá auta z dosahu vody,“ sdělil
starosta obce Stanislav Balíček.
„My jsme hlášení někdy kolem půl
jedenácté v noci slyšeli, ale dost lidí
si mi stěžovalo, že nebylo rozumět,“
uvedla Stanislava Frýdlová, které se
voda zastavila těsně před vraty. „Vy-
klízeli jsme sklep, plnili pytle s pís-
kem a utěsňovali jimi nejníže polože-
né okno,“ dodala.
Zlověstně hučící voda potoka vbrzku
zaplavila ulice podél potoka a také
hlavní silnici, která Třebaň spojuje s
Řevnicemi a Litní, respektive Svina-
řemi. Zatímco desítky zvědavců sle-
dovaly valící se kalný proud a stou-
pající hladinu, obyvatelé ohrožených
domů se připravovali na nejhorší.
(Dokončení na straně 3)
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Pavel Vítek: Těším se do Řecka, na moře, lidi i skvělé jídlo
Karlštejn - Jaké mají prázdninové
plány známé tváře od Berounky?
Kam čtenáře NN pozve na výlet
zpěvák Pavel Vítek z Karlštejna? 
Léto trávím pracovně. Jednak hraju
Peška v muzikálu Noc na Karlštejně
- mimochodem, úspěšně ho uvádíme
už 6. sezonu! - jednak připravuji vel-
ký sólový koncert. Ale na dovolenou
se samozřejmě chystám: v září odle-
tím aspoň na týden na řecký ostrov
Rhodos. Prý je tam nádherně a pro-
dloužím si tak doufám léto... A také
naberu energii na další projekty,
které mě čekají. Atmosféru řeckých
ostrovů mám hodně rád - krásné mo-
ře, skvělé jídlo, veselí lidé... 
Kam byste pozval čtenáře NN na vý-
let v našem okolí? 
V Poberouní je spousta krásných

míst, které stojí za vidění: Koněprus-
ké jeskyně, Sv. Jan, lomy Amerika,
hrad Karlštejn a jeho okolí. Mně se
moc líbí stezka podél Berounky, od
Berouna přes Srbsko až do Prahy - to
je ideální celodenní výlet na kole. 
Kde vás můžeme vidět v nejbližší
době? Na čem pracujete? 
Nejvíc mě zaměstnávají přípravy na
můj koncert, který pořádám 30. 7. na
nádvoří Karlštejna. Po třech letech
se vrátím na koncertní pódia, s vel-
kým orchestrem i tanečnicemi! Jako
hosty přivítám muzikálovou hvězdu
Moniku Absolonovou a operní divu
Terezu Mátlovou, rodačku z Řevnic.
Publikum uslyší moje hity Má svůj
den či Mám rád vůni tvý kůže i hity,
jež jsem si vypůjčil od svých pěvec-
kých idolů.         Petra FRÝDLOVÁ

Dobřichovice, Řevnice - Myslíte si,
že když jste doma, nemusíte se bát
zlodějů? Omyl! Přesvědčili se o tom
hned dva obyvatelé našeho kraje.
„Ve čtvrtek 13. 7. odpoledne se žena
z Dobřichovic koupala v bazénu na
zahradě za svým domem. Toho vyu-
žil neznámý zloděj, který odemčený

dům prohledal a ukradl klíče od auta,
s kterým vzápětí odjel,“ popisuje
velitel řevnických hasičů Jiří Dlask s
tím, že žena sice slyšela startování
vozu, ale nevěnovala mu pozornost.
„Krádeže si všimla až po chvíli, když
se šla podívat do přední části zahra-
dy,“ dodal. (Dokončení na straně 9)

NEPŘEJEL NIKDO. Svinařský Čochtan - soutěž v přejíždění rybníka žába na
kole či trakaři se konala ve Svinařích. Uzounkou lávku se nepodařilo překonat
nikomu. (Viz strana 11) Foto Lucie BOXANOVÁ

PEŠEK. Pavel Vítek v letošní derniéře
muzikálu Noc na Karlštejně, 23. 7. v
Nymburce. Foto NN M. FRÝDL

Prsten odřízli pilkou

Vodáka zachraňovali hasiči, policisté i vrtulník
Karlštejn – Záchranáři, hasiči, policie i vrtulník s lezcem se sjeli v pátek 22. 7. k
Berounce mezi Zadní Třebaní a Karlštejnem. Na linku 112 bylo totiž nahlášeno,
že tu na řece zkolaboval vodák na kánoi.
Po krátkém hledání přítomní zjistili, že se vodákovi podařilo zastavit s kánoí u břehu,
a hasiči na člunu s lékařem za ním dojeli do hotelu Mlýn. „Byl ošetřen a ponechán na
místě, měl jen drobné tržné ranky a odřeniny,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. (lup)

Na výstavu přijeli psize Slovenska, Polska i Srbska

Žena se koupala v bazénu, zloděj jí ukradl auto

Řevnice – Snubní prsten už od 13. 7.
nenosí žena středního věku z Řevnic.
Ten den jí natekl prsteníček a začal
nesnesitelně bolet. S uvolněním prs-
týnku pomohli profesionální hasiči.
„Díky jejich obrovské šikovnosti se
podařilo plátkem pilky prst bez zra-
nění z bolestivého sevření uvolnit,“
řekl Bořek Bulíček, šéf řevnické zá-
chranky, jež při akci asistovala. „Řev-
nická hasičská stanice je jediná v re-
publice, kde teď poletuje zlatý prach,“
dodal. (lup)   Foto Bořek BULÍČEK
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Klubová výstava psů čtyř plemen se
ve Společenském domě v Zadní
Třebani konala v sobotu 16. červen-
ce. Byl to neskutečný zážitek. 
Výstavu zahájil starosta Zadní Tře-
baně Stanislav Balíček. Vystavovate-
lům popřál hodně úspěchů a krásně
prožitý den v »jeho« obci. 
Nejdříve nastoupili šampióni, kteří
splnili titul Klubový junior šampión,
Klubový šampión a Klubový Grand-
šampión. Jako první dle katalogu
soutěžilo plemeno bostonský terrier
- dorazilo 18 psích závodníků. Tuto
část ukončily soutěže Dítě a pes,
Mladý vystavovatel a Nejlepší sku-
pina. V kategorii havanský psík se
předvedlo 21 jedinců, čivav krátko-
srstých dorazilo 46. Nejvíce přihlá-
šených bylo příslušníků plemene či-
vava dlouhosrstá - 77 pejsků soutěži-
love třídách i v plemeni. 
Celkem bylo v »kulturáku« možné
vidět 166 psích jedinců 83 majitelů,

kteří přijeli i se svými rodinnými pří-
slušníky. Účast byla mezinárodní,
dorazili také pejsci ze Slovenska,
Srbska a Polska. 
Celý den nás provázelo krásné poča-
sí, vhodné na venčení pejsků. I v sále
bylo příjemně, všichni vystavovatelé
byli spokojeni s atmosférou a nadše-
ni ochotou obsluhy ve Společen-
ském domě. Vedoucímu Václavu
Bursíkovi jsme za naše pejsky věno-
vali na památku krásný pohár. 
Každý vystavený pejsek dostal krás-
ný pohár a dobrůtku od sponzora.
Tomu děkujeme za krmivo pro psy i
dárky, které nám na výstavu věnoval.
Všichni, kdo se přišli na výstavu po-
dívat, navíc dostali malý dárek v po-
době časopisů Psí kusy a Planeta
zvířat.  Již nyní se všichni těšíme, že
se opět příští rok do Zadní Třebaně
vrátíme. Eva POUSTECKÁ, 
chovatelská stanice z Třebaňského

údolí, Zadní Třebaň

Pohár zbyl i na vedoucího »kulturáku«
NA VÝSTAVU DO ZADNÍ TŘEBANĚ SE SJELO STO ŠEDESÁT ŠEST PSŮ Z ČESKA, SLOVENSKA, SRBSKA I POLSKA

Poberouní - Prázdniny jsou v plném proudu, někdo je tráví u vody někdo tře-
ba na kolech. Od některých čtenářů nám dorazily zajímavé letní snímky, proto
se Naše noviny rozhodly vyhlásit prázdninovou fotosoutěž. Potrvá do konce
prázdnin, snímky došlé na adresu redakce@nasenoviny.net budeme postupně
zveřejňovat. Tři autory, jejichž snímky budou oceněny, vybere porota vedená
členem redakční rady NN Josefem Kozákem. (pef) 

Motorák jezdí každou neděli, pára se na trať vydá 3. září
SPECIÁLNÍ HISTORICKÁ SOUPRAVA BUDE VYPRAVENA NA POČEST 110. VÝROČÍ LOKÁLKY ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE

VÍTĚZKA. Vítězka jedné z kategorií výstavy psích plemen, která se konala v
Zadní Třebani. Foto Eva POUSTECKÁ

PŘESKOČ, PŘELEZ, NEPODLEZ! Foto Romana BURDOVÁ, Liteň

Podbrdsko - Každou neděli až do
konce září se můžete svézt histo-
rickým motoráčkem po trase po-
pulární podbrdské lokálky.
Historický vlak jezdí naším krajem
už třetí sezonu. Na svou trasu vyráží
ve 12.13 minut ze Zdic a přes Lo-
chovice, Všeradice, Liteň a Zadní
Třebaň míří ke Karlštejnu, kam má
podle jízdního řádu dojet ve13.48.
Na zpáteční jízdu po stejné trase se
mašinka z podhradí vydává v 15.43 -
do Zdic dorazí v 17.10.
Jste-li obdivovateli parních strojů,
poznamenejte si v kalendáři sobotu
3. 9. Ten den vypraví Naše noviny
spolu s o. s. Všeradova země speciál-
ní parní vlak. Protože pojede na po-
čest 110. výročí trati Zadní Třebaň -
Lochovice, nebude v něm chybět cí-
sařpán František Josef I. Chystá se i
doprovododný kulturní program. 

Miloslav FRÝDL

PODBRDSKÝ MOTORÁČEK. Historické motorové vozy zdolávají trať Zad-
ní Třebaň - Lochovice každou neděli.                              Kresba Josef KOZÁK

Kdy jezdí historický
Podbrdský motoráček
Historický motorák vyráží na trať
(Zdice) Lochovice - Zadní Třebaň
(Karlštejn) každou neděli do 25. 9.
12:13 (odj.) Zdice 17:10 (příj.)
12:18 Libomyšl 17:04
12:39 Lochovice 16:59
12:48 Neumětely 16:43
12:52 Radouš 16:39
13:02 Hostomice pod Brdy 16:34
13:07 Osov 16:26
13:12 Vižina 16:20
13:15 Všeradice 16:16
13:19 Nesvačily 16:13
13:23 Skuhrov pod Brdy 16:08
13:32 Liteň 16:03
13:35 Běleč 15:56
13:43 Zadní Třebaň 15:50
13:48 (příj.) Karlštejn 15:43 (odj.)

Pošlete nám fotku z prázdnin, tři nejlepší odměníme
PRO VÍTĚZE JSOU PŘIPRAVENY KNIHA FOTEK NAŠEHO KRAJE, CYKLOPRŮVODCE DOLNÍ BEROUNKOU A LAHEV VÍNA

BEROUNSKÝ TRAJEKT. V zadnotřebaňské osadě Pod chybou se  naplno žije
i v létě - místní obyvatelé si dokonce pro zpestření svých oslav vyrobili kom-
fortní vor, na němž hrají, zpívají, popíjejí a hlavně se skvěle baví. Je pěkné vi-
dět, že mezi lidmi je pořád tolik tvořivosti. Nedávno jsem byla s dětmi na řev-
nickém hřišti, když jeden z chlapečků řekl: Pojďte hrát Cukr, káva, limonáda!
Úplně mi vyrazilo dech, že dnešní děti zábavu, kterou si pamatuji ze svého
dětství, znají. Začaly tedy hrát a postupně se k nim přidávaly další. Na tvá-
řích kolem stojících dospělých jsem četla stejnou myšlenku, jako jsem měla
já: Není to s těmi dětmi tak špatné... Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Foto Marie a Jiří ZIKOVI, Zadní Třebaň 
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„Vyklízela jsem věci z chodby a
míst, která jsou nejvíc na ráně,“
řakla Martina Lázničková. „Nakonec
to ale dopadlo dobře – vodu jsme
měli na dvoře a zároveň s posledním
schodem do domu. Dovnitř se dosta-
la jen jednou – když zatopenou silni-
cí projížděla hasičská auta, šplíchla
nám do domu vlna od jejich kol.“
Hůř na tom byla Eva Poustecká byd-
lící nedaleko: „Kanálem, který je níž
než potok, se nám dostalo asi metr
vody do sklepa,“ řekla. „Na dvoře
bylo kolem druhé v noci asi dvacet
centimetrů a trochu vody nám vlítlo
i do nové  místnosti, kterou buduje-
me v přízemí pro naše pejsky.“
Po jedné hodině v noci přijeli situaci
v obci zkontrolovat karlštejnští poli-
cisté. Po chvíli zdržení pokračovali
dál. „Právě od nich jsme se později
dozvěděli, že rybník v Leči je přepl-
něný a voda přetéká přes hráz. Proto
také bylo zvýšení hladiny potoka tak
rychlé a výrazné,“ uvedl Stanislav
Balíček. „Jinak nás kromě výstrahy
na déšť o blížícím se nebezpečí ni-
kdo nevaroval,“ doplnil.
V době odjezdu policistů už pomalu
přestávalo pršet a voda zvolna zača-

la ustupovat. Do rána se zase vrátila
do svého koryta. „Řádění živlu se
dotklo asi padesáti nemovitostí,“ re-
kapituloval druhý den zadnotřebaň-
ský starosta. „V drtivé většině přípa-
dů se jednalo o zatopené sklepy, po-
ničené oplocení, v pár případech se
vylitá voda dostala i do přízemí bytů.
Vím také o jednom zaplaveném autě
a poničeném asfaltovém povrchu
cesty na křižovatce ulic Ke Sleme-
nům a U Hřiště. Turistům uplaval
stojan na kola, který instalovali mezi
mapu a lavičku u mostu na Řevnice.“

Živel řádil i jinde. V Halounech pře-
plněná strouha ucpala mostky, voda
se vylila na cestu a přibližně tříset-
metrový úsek »vymlela«. „Za opra-
vu zaplatíme sto tisíc,“ povzdechl si
starosta Svinař, pod něž Halouny
spadají, Vladimír Roztočil s tím, že
poničené jsou i můstky přes cesty.
Silnice plné vody byly také v Řev-
nicích. Nově vyasfaltovaná ulice Ne-
rudova připomínala při deštích řeku.
Broncovu  ulici a jednu zdejší zahra-
du zaplavilo 20. 7. bahno ze stave-
niště a jíl ze stráně. „Místo jsme pře-
hradili a vodu odčerpávali pomocí
kalového  čerpadla,“ uvedl řevnický
hasič Pavel Vintera. Dodal, že den
nato jeho kolegové »tahali« asi půl
metru vody ze zatopeného sklepa v
řevnické Fibichově ulici. Čerpat vo-
du ze zatopených pozemků či sklepů
vyjížděli několikrát také hasiči z Le-
tů, Vižiny i Zadní Třebaně.
Voda vystrašila děti z řevnického vo-
dáckého oddílu Bobři, které měly do
pátku pobývat na letním táboře u Rad-
nic na Rokycansku. Kvůli vydatnému
dešti nejmenší děti odjely z tábora už
ve čtvrtek. Pro mnohé si přijeli jejich
rodiče. „Starší dceři, která s ostatními

v táboře zůstala až do pátku, jsem ale-
spoň vzala něco suchého na sebe,“
řekla jedna z maminek Alena Váňová.
Déšť způsobil problémy i na železni-
ci. Od 5.00 do 6.20 byl 21. 7. přerušen
provoz na trati Beroun - Karlštejn, po-
tíže byly v úseku Smíchov-Radotín.
„V obou případech byly příčinou pad-
lé stromy,“ sdělil mluvčí ČD Radek
Joklík. Kvůli podemleté trati nejezdi-
ly do čtvrtečního poledne vlaky ze
Zadní Třebaně do Lochovic. 
Berounka tentokrát zůstala relativně
klidná. Miloslav FRÝDL, (pef, lup)

Třebaní zněly sirény - voda zaplavila...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Bývalý starosta Karlštejna Miroslav Ureš se
před několika dny vzdal mandátu zastupitele.
Na adresu redakce Našich novin poslal dopis, v
němž své rozhodnutí zdůvodňuje.                 (NN)
Důvody, proč v zastupitelstvu dále nepracovat: 
1) V naší obci jsme nikdy nemíchali do jednání
politiku. Bylo zvykem po volbách sezvat zastupite-
le a dát možnost dle pořadí získaných hlasů stát se
starostou či místostarostou. Po loňských volbách
tomu bylo jinak. Z voleb vyšli 3 zastupitelé z ODS,
3 zastupitelé ze Sdružení nezávislých a 3 zastupi-
telé samostatně kandidující (ti se dle získaných
hlasů umístili na 1., 2. a 3. místě). Tomu by odpo-
vídalo složení vedení obce - starosta a dva místos-
tarostové, vždy po jednom zástupci. Bohužel došlo
k politikaření - mluvčí kandidátů z ODS a Sdruže-
ní sdělil, že se dohodli, povedou obec sami a hlasy
3 zastupitelů samostatně kandidujících nepotřebu-
jí. Odsouhlasili si starostu a 3 místostarosty. Já
osobně jsem na žádnou funkci nekandidoval, ale
doufal jsem, že po mně přijdou zkušení zástupci.
Obec musí fungovat ve dne, v noci, v létě, v zimě.
Nelze ji zavřít jako občerstvení či hospodu. 
2. Kastelán hradu mě na zasedání obvinil z nekul-
turního vystupování - prý věří v lepší a slušnější
spolupráci hradu a obce. Je to asi proto, že jsem

kritizoval hrad z úbytku návštěvníků a zákazu hra-
ní muzikálu Noc na Karlštejně na nádvoří. 
3. Předchozí zastupitelstvo získalo zdarma od PF
15 hektarů pole směrem k Litni na výstavbu rodin-
ných domků a veřejně prospěšných staveb. Co nás
to stálo času, práce a nervů tyto pozemky získat!
Jsou zpracovány studie na zástavbu. Nové zastu-
pitelstvo se rozhodlo po částech tyto pozemky pro-
dat. Původně jsem s tím souhlasil, ale změnil jsem
názor, který zůstal přes vysvětlování bez odezvy.
Machinace s pozemky či s penězi jsou na denním
pořádku. V okolí (Bubovice, Vysoký Újezd) jsou
zasíťované pozemky málo prodejné. Obec není při
rozumném hospodaření  ve finanční tísni a s pro-
dejem se proto nemusí pospíchat. Počkejme na
příznivější časy. Sebedokonalejší smlouva s kup-
cem není zárukou výstavby dle návrhů. Stavba po
částech, pokud není zpracován regulační a zasta-
vovací plán (projednaný s občany), bude nekon-
trolovatelná a vzniknou nesourodé satelity. 
4. Abychom byli opět světoví (sexshopu jsme se
zbavili), údajně se staví vedle parkoviště herna s
barem. Všichni se těší na nával bohatých klientů. 
Z tohoto snad mnozí pochopí mé rozhodnutí. 

Miroslav UREŠ, 
bývalý starosta a důchodce, Karlštejn

TADY TO ZAČALO. Mohutný proud valící se přes hráz rybníka v Leči. Právě
odtud tekoucí voda zaplavila Zadní Třebaň. Foto NN M. FRÝDL

EXSTAROSTA Bývalý starosta Karlštejna Miroslav
Ureš. Foto NN M. FRÝDL

BUDE JEŠTĚ STOUPAT? Zaplavená silnice procházející středem Zadní
Třebaně ve čtvrtek 21. července kolem 01.30.           Foto NN M. FRÝDL

ZPÁTKY V KORYTĚ. Svinařský po-
tok v Zadní Třebani ve čtvrtek 21. 7.
poránu. Foto NN M. FRÝDL

TUDY NE. Silnice mezi Svinařemi a
Litní byla 21. 7. ráno na několika mís-
tech těžko průjezdná.     (lup)

Foto Pavla ŠVÉDOVÁ

Omlouvám se voličům, kteří mi dali hlas!
BÝVALÝ STAROSTA KARLŠTEJNA MIROSLAV UREŠ VYSVĚTLUJE, PROČ SE VZDAL MANDÁTU ZASTUPITELE
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Řevnický Fotosalon začal nadvakrát
SNÍMKY LADISLAVA SITENSKÉHO JSOU V MODRÉM DOMEČKU K VIDĚNÍ DO KONCE SRPNA

Vernisáž výstavy Fotosalon - výběr z
díla Ladislava Sitenského zahájili
12. 7. v ZUŠ Řevnice úvodním slo-
vem Ivana Junková a Jan Neubert.
Hodinu poté se zahájení Fotosalonu
přeneslo do galerie Modrého domeč-
ku, kde  výstavu Sitenského doplňu-
jí fotografie absolventů ZUŠ pro do-
spělé Pavla Dudáka, Ivy Velflové a
dva snímky studenta výtvarného
oboru při ZUŠ Řevnice Robina
Seidla. Vernisáž v Modrém domečku
zahájil fotograf a povídkář, rene-
sanční člověk Jan Neubert, jemuž

byl Ladislav Sitenský strýcem. O je-
ho pohnutém a dobrodružném životě
by se dal natočit poutavý film. Jako
dobrovolník se v roce 1939 přihlásil
do Čs. armády. Z jihofrancouzského
Adge se dostal v roce 1940 do Ang-
lie, kde až do roku1945 sloužil jako
letecký mechanik u 312. českoslo-
venské stíhací perutě. Celou dobu
neúnavně fotografoval detaily váleč-
ného života. Po návratu do ČSR v
hodnosti nadporučíka byl vyzname-

nán čs. válečným křížem a dalšími
jedenácti československými, anglic-
kými i francouzskými vyznamenání-
mi. Vydal 13 obrazových publikací a
v roce 1958 obdržel na Světové vý-
stavě v Bruselu zlatou medaili za
soubor fotografií. 
Výstavu Fotosalon, kterou lze navš-
tívit do konce srpna, mohu jen dopo-
ručit - tváře starců z Kalábrie Pavla
Dudáka, experimenty na hranici abs-
trakce Ivy Velflové, snímky Robina

Seidla či mistrovské kousky, v nichž
se snoubí nostalgie starých časů se
syrovou  opravdovostí života časů
minulých Ladislava Sitenského.
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Na tradiční páteční »hrané« v karlštejnské hospůdce V
Budňanech jsme tentokrát mohli poslouchat muziku
country kapely Sedláci. Krásně jsme si s nimi zazpívali,
protože snad až na dvě písničky jsme vše znali. Byl to
podařený večer s dobrou muzikou. A dobrá  byla i zpá-
teční cesta k nám, do Hlásné Třebaně - zpívali jsme si, a
tak nám to krásně uteklo. Děkujeme kapele i obsluze
hospůdky a už se zase těšíme na další hranou. 
Do Řevnic jsme se zase vydali, abychom si poslechli naši
oblíbenou country kapelu Kapičky. Vzhledem k tomu, že
počasí bylo vynikající, zůstali jsme venku u fontány před
místním Zámečkem. Kapela si přinesla židle ze sklepa,
my jsme obsadili  lavičky, někteří seděli  přímo u fontá-
ny a poslouchali příjemnou muziku. Slunce krásně svíti-
lo, a tak byla pěkná podívaná nejen na kapelu,  ale i na 
nádherně osvícený Zámeček v pozadí. Velké překvapení
bylo, když přišel číšník z blízké hospůdky s tácem piv a
kořaliček - mohli jsme popíjet přímo venku a přitom
poslouchat. Krásně jsme si to užili a již se těšíme na dal-
ší koncert. Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V »lesňáku« hostovalo
národní divadlo
V sobotu 16. července poprvé hosto-
valo v Lesním divadle Řevnice Ervě-
nické národní divadlo - uvedlo zde
komedii Michaela Frayna Bez rou-
cha. I přes menší diváckou účast si
severočeští ochotníci mohli jako od-
měnu vychutnat potlesk vestoje. Jak
říkají ve hře: Pokud nám to dveře a
sardinky dovolí - chtějí v zimě přijet
znovu, aby mohli pobavit v řevnic-
kém kině i ty, kteří představení »v le-
se« nestihli. Pokud máte rádi humor,
zápletku a nečekané rozuzlení na zá-
věr, určitě si opakování nenechte
ujít. Monika BÍLKOVÁ, Řevnice

Za trubači přijede
Karel IV. i Josef Laufer
Hlásná Třebaň - Karel IV. i Josef
Laufer přijedou v sobotu 30. čer-
vence pozdravit Slavnosti trubačů,
které se už posedmé budou konat v
Hlásné Třebani.
Program na místní návsi vypukne ve
14.30 - postupně se představí kapela
Třehusk, několik skupin trubačů, šer-
míři či břišní tanečnice. Těsně před
16.00 dorazí s družinou císař Karel
IV., na jehož počest zazpívá Jan Ma-
těj Rak. Po odjezdu vladaře diváky
čeká vystoupení Josefa Laufra, Karla
Bláhy a skupiny Brzdaři. Nebude
chybět soutěž o nejlepšího zpěváka
písně Hlásná Třebaň je krásná.  (mif)

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

KINO ŘEVNICE
27. 7. 20.00 WESTERNSTORY
29. 7. 20.30 ÚTĚK ZE SIBIŘE
30. 7. 16.00 AUTOPOHÁDKY
30. 7. 20.30 VODA PRO SLONY
3. 8. 20.30 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA
VLNÁCH PODIVNA
5. 8. - 6. 8. 20.30 LIDICE
6. 8. 16.00 ČERTOVA NEVĚSTA

KINO MÍR BEROUN
14. 7. - 27. 7. 18.30 HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2 3D
28. 7. - 7. 8. 18.30 AUTA 2 3D 

LETNÍ KINO BEROUN
26. 7. 21.30 PAŘBA V BANGKOKU
27. 7. 21.30 THOR
28. 7. 21.30 BIUTIFUL
29. 7. 21.30 PAŘBA V BANGKOKU
30. 7. 21.30 HON NA ČARODĚJNICE
31. 7. 21.30 3

CLUB KINO ČERNOŠICE
26. 7. 21.00 KNOFLÍKÁŘI
31. 7. 21.00 FANTOMAS SE ZLOBÍ
2. 8. 21.00 21.00 ROMÁN PRO ŽENY
9. 8. 21.00 ROMÁN PRO MUŽE

KINO RADOTÍN
Do 31. srpna je kino uzavřeno.

MLUVIL O STRÝCI. Výstavu snímků Ladislava Sitenského zahájil rene-
sanční Dobřichovičan Jan Neubert.     Foto Šárka HAŠKOVÁ

HRÁLI PŘED ZÁMEČKEM. Kapela Kapičky na vystou-
pení před řevnickým Zámečkem. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Na vernisáži výstavy svých obrazů v
kostelíku sv. Maří Magdalény na
Skalce představil tři písně ze svého
bohatého repertoáru známý zpěvák
Richard Pachman. První z nich se
vrátil k multimediálnímu projektu
Egypt, druhá zase byla vzpomínkou
na koncertní program poutních písní
Cesta hvězdy, s nímž vystoupil spolu
s Hanou Blochovou v září 2010 v
mníšeckém kostele sv. Václava. Pos-
lední z trojice skladeb byla sugestiv-
ní píseň Útes ze stejnojmenného pro-
jektu, kterým Pachman představuje
svůj stejnojmenný historický román.

Návštěvníci vernisáže měli možnost
blíže se seznámit s tímto všestran-
ným umělcem - skladatelem, klaví-
ristou, interpretem, autorem tří knih
a v neposlední řadě také senzitivním
výtvarníkem. Richard Pachman byl
bezprostřední i vstřícný a ještě dlou-
ho po oficiálním ukončení vernisáže
se bavil s návštěvníky a odpovídal
na otázky. Věřme, že se v Mníšku
opět za čas setkáme...
Výstavu je možno navštívit o víken-
dech od 10 do 17.00, ve všední dny
od úterý do pátku od 14 do 17 hodin.
Jarmila BALKOVÁ, Mníšek p/Brdy

Pachman zpíval na Skalce
VŠESTRANNÝ UMĚLEC VYSTAVUJE SVÉ OBRAZY

Seděli jsme u fontány a poslouchali muziku
VÝPRAVA Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ SE VYDALA NA KONCERT KAPEL SEDLÁCI I KAPIČKY

Tipy NN
* Vernisáž výstavy Podbrdští malíři
u Magdalény se koná 28. 7. od 18.00
v Galerii M. D. Rettigové ve Všera-
dicích. Díla M. Čermáka, J. Brodiny,
V. Šestáka a V. Hanuse si zde může-
te prohlédnout do 18. 9.              (mif)
* Bluegrassová kapela Rowdy Ras-
cals  zahraje 29. 7. od 20.00 v Hos-
půdce v Budňanech Karlštejn. Vs-
tupné dobrovolné. (mam)
* Taneční párty ve styly disco, hou-
se, funk a nu swing se v Clubu Kino
Černošice koná 29. 7. od 20.00. (vš)
* Komediální truchlohra E. Kisho-
na Ať žije Shakespeare bude v Les-
ním divadle Řevnice k vidění 29. i
30. 7. od 20.00 a 31. 7. od 18.00.
Hrají J. Oberfalzer, A. Čermáková, J.
Šafránek, D. Hrubá aj. (pef)
* Koncert Musica da Chiesa s Jaros-
lavem Konečným, farářem a varha-
níkem a emeritním hobojistou i jeho
hosty můžete absolvovat 30. 7. od
19.00 v kostele v Karlíku. Vstupné
150/100 Kč.  Vlaďka CVRČKOVÁ
* Výstava Slavné vily Středočeské-
ho kraje poprvé pohromadě je k vi-
dění v zámku Dobřichovice do 31.
7., denně, od 11 do 18.00.          (pef)
* Oleje, grafické listy a exlibris vy-
stavuje v klášteře na Skalce do 31. 7.
Helena Cejnarová z Liberce.      (jab)
* Divadelní představení pro celou
rodinu Pohádka o princezně Duši v
podání ProDivadla Řevnice hostí 5. i
6. 8. od 20.00 a 7. 8. od 18.00 řev-
nické Lesní divadlo. Hrají A. Čermá-
ková, J. Seidel, M. Vaňková, D. Hru-
bá aj. Vstupné 150 /90 Kč. (pef) 
* Skladby R. Galliana, A. Piazolly, P.
Šimčika aj. zazní na koncertě v Ko-
něpruských jeskyních 6. 8. od 18.00.

Romana SULČÍKOVÁ
* Pátý ročník sochařského sympo-
sia Cesta mramoru se koná v areálu
zámku  Dobřichovice za účasti I. Ji-
lemnického, M. Šarše, Š. Málka i M.
Immerové. Vernisáž soch se uskuteč-
ní 14. 8. u řeky pod zámkem.     (pef) 
* Výstava strašidýlek Víti Klimtové
Pohádková země potrvá  v restauraci
U Bílé paní Karlštejn do 31. 8. (pef) 



Rytíři ve zbroji zkřížili zbraně
VE VŠERADICÍCH SE KONALY PREMIÉROVÉ STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI
V sobotu 16. července se za krásného a slunného
počasí konaly ve všeradickém Zámeckém dvoře
první Středověké slavnosti. Začaly průvodem asi
šedesáti rytířů, kejklířů i krásných dvorních dam,
který vyrazil v 10 hodin od kostela sv. Bartolomě-
je. Podívaná pro malé i velké diváky pokračovala v

zámeckém areálu, kde si mohli prohlédnout dobo-
vé ležení i řemesla, střelnici a tavernu. Pro malé
diváky bylo zvlášť zajímavé, že si mohli i vlastno-
ručně osahat i potěžkat dobové zbraně ve zbrojni-
ci. Nechyběl ani kejklíř a ukázky střelby z děl. Vel-
ké oblibě se těšila lukostřelba. 
Asi nejzajímavější pro malé i velké byla vystoupe-
ní středověkých šermířů. Každou hodinu se před
galerií konaly ukázky bitev s dobovými zbraněmi.
Vystřídali se zde skupiny historického šermu
Okořská garda, Bohemia Sangius, Erebus, Inferno
a Společnost pro obnovu hradu Týřova. Na závěr
asi čtyřicet rytířů ve zbroji svedlo velikou bitvu.
Doufejme, že úspěšná středověká slavnost se bude
ve Všeradicích opakovat i napřesrok a že se zařadí
mezi kulturní akce, které se zde konají pravidelně.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Výročí obce oslavíme za rok,
program už se chystá nyní

Prázdniny vstupují do druhé polo-
viny a letního počasí jsme si pro-
zatím moc neužili. Nepřízeň poča-
sí se obyvatelům Všeradic snaží-
me vynahradit alespoň kulturními
zážitky. Vydařený Zámecký večer s
Vlastimilem Harapesem, Marií
Párovou a Jadranem Šetlíkem bu-
de mít v příštím roce příjemné po-

kračování v přislíbené výstavě snímků Jadrana
Šetlíka. Již samotný zájem tohoto světově uznáva-
ného fotografa vystavovat v naší galerii svědčí o
tom, že se máme čím pochlubit, a naše prostory
splňují náročné požadavky význačných umělců. 
První Středověké slavnosti v naší obci zahájené
průvodem a zakončené závěrečnou bitvou přiláka-
ly skoro 300 návštěvníků. Tvořily jakousi zkušební
sondu k připravované oslavě 750 let naší obce, kte-
rá se bude konat v příštím roce. Současně oslavíme
120 let všeradických hasičů a 80 let místní kopané.
Zdárná realizace této akce je dlouhodobou záleži-
tostí, a proto na její přípravě již od počátku letoš-
ního roku pracuje samostatná komise. Ta má za
úkol připravit hodnotný kulturní program, který
bude důstojnou oslavou všech těchto výročí. 
Chci popřát všem obyvatelům Všeradic ještě tro-
chu toho letního počasí. Snad konečně přijde a
snad nám vydrží minimálně do Všeradské pouti,
jejíž oslava se uskuteční 27. až 29. srpna.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Z podbrdského kraje
* Noční lov na rybníce Karlov v Podbrdech se koná
30. 7.  (pef)
* Den plný sportovních turnajů, zápasů a soutěží s
názvem Sportu zdar pořádá 1. 8. od 10.00 do 17.00
Azylový dům sv. Josefa v Lochovicích. Na zahradě
si můžete zahrát míčové hry, stolní tenis, vyzkoušet
lehkou atletiku, badminton, pétanque či kuželky. V
případě nepříznivého počasí hrajeme deskové hry v
Rodinném centru Betlém. Jitka KEBRLOVÁ
* Rozhledna Studený vrch nad Malým Chlumcem
je v červenci, srpnu a září otevřena o víkendech a
státních svátcích vždy od 10.00 do 17.00. Občerst-
vení je zajištěno ve věži. (pef)
* Muzeum pravěku v budově bývalé školy ve
Všeradicích lze navštívit v úterý od 8 do 12 a od 13
do 15.00, ve středu od 8 do 13 a od 15 do 17.00,
čtvrtek i pátek od 8 do 12 a od 13 do15.00. V sobo-
tu a neděli dle dohody na tel.: 311 684 281.     (pef)

Hasiči se učili značky a uzly
Mladí hasiči z Vižiny o prázdninách nezahálejí -
připravují se na podzimní soutěžní »sezonu«. Učí
se topografické značky, vázání uzlů. Už dvakrát mě-
li o prázdninách připravenou trasu - jednou šipko-
vanou, kde plnili úkoly z hasičské teorie, podruhé
stopovačku, kde museli určit topografické značky.
Počasí prověřilo i zásahovou jednotku při prudkých
deštích - odčerpávala vodu ze sklepů. (jf)

Diváci přišli o cenu - lahev vína jim vypili účinkující
V ZÁMECKÉ GALERII SI S PETREM JANČAŘÍKEM POVÍDALI MARIE PÁROVÁ, VLASTIMIL HARAPES A JADRAN ŠETLÍK

LÍTÉ BOJE. Urputné šarvátky sváděli šermíři na prvních Středověkých slavnostech, které se konaly ve
všeradickém Zámeckém dvoře. Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Všeradův kurýr
Strana 5, VŠERADŮV KURÝR Naše noviny 15/11

Již osmý Zámecký večer se 15. 7. ve všeradické Ga-
lerii M. D. Rettigové konal v duchu operních árií,
baletu a uměleckých fotografií. Pozvání moderáto-
ra Petra Jančaříka přijali hosté, jež spojuje lás-ka k
Itálii - pěvkyně Marie Párová, baletní mistr
Vlastimil Harapes a fotograf Jadran Šetlík. 
Párová, která žije dlouhé roky v Itálii, prozradila
mnoho zajímavostí o tom, jak natáčela filmy s jed-
ním z největších režisérů Federico Felinim, s nímž
se také až do jeho smrti přátelila. Není moc známé,
že i Jadran Šetlík žil jako mladý chlapec v Itálii a k
profesionální dráze fotografa jej přivedly v Římě
náhodně pořízené fotografie Claudie Cardinálové.
Několik jeho snímků jsme mohli obdivovat i na Zá-
meckém večeru. Přivezl s sebou také fotky Marie
Párové a Vlastimila Harapese i momentku známé-
ho podnikatele Tomáše Bati. Harapes je, jak jsme

mohli zjistit, velmi vtipný vypravěč a dobrý zpěvák,
ale předvedl i několik tanečních kreací.  
Nejen láska k Itálii, ale i k dobrému vínu spojovala
naše hosty. Ani tentokrát nechyběla soutěž - tento-
krát o nejlepší buchtu. Připraveny byly i ceny, tedy
do té doby, než na pódium přišli hosté. Jednu z cen,
lahev dobrého bílého vína, si účinkující otevřeli
ještě před zahájením besedy, domnívajíce se, že je
připravena pro ně. Nakonec vše dobře dopadlo, ce-
na byla dodána jiná a lahev (samozřejmě prázd-
nou), ale zato podepsanou od všech hostů si odne-
sla jedna ze soutěžících, Jaruška Neužilová. 
Na další Zámecký večer můžete přijít 19. srpna
opět v 19.00. Tentokrát pozvání přijala herečka,
která se umí řehtat jako nikdo na světě, Uršula Klu-
ková a zpěvačka Martha Elefteriadu.

Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice
Ve Všeradicích zpívala Marie Párová, »doprová-
zel« ji Vlastimil Harapes.  Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 15/2011 (79)
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Lípa u »domečku«? Pokácet, hned!
STROMY NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V ZADNÍ TŘEBANI I V ŘEVNICÍCH JSOU V TRAGICKÉM STAVU

Občanské sdružení Náruč hledá 

ŘEDITELE/ŘEDITELKU
Denního stacionáře Náruč pro děti, mládež a mladé dospělé v Dobřichovicích
Náplň práce: vytváření koncepce denního stacionáře, tvorba a zavádění standardů kvality poskyto-
vaných sociálních služeb, administrativa, motivační práce s lidskými zdroji, tvorba plánu financová-

ní a jeho realizace (sponzoring, grantová a dotační řízení)
Požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání, ideálně humanitního či sociálního směru, 3 roky praxe v oboru

sociálního či zdravotnického zaměření, organizační schopnosti, schopnost týmové spolupráce, samo-
statnost a zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti s osobami se zdravotním znevýhodněním

Termín nástupu: září 2011
Kontakt: Životopis a motivační dopis zasílejte na stacionar@os-naruc.cz  nebo na adresu: OS

Náruč nám. Krále J. z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice do konce července 2011. 

Rozhovor s absolventkou Zahrad-
nické fakulty Mendelovy zeměděl-
ské a lesnické univerzity v Brně,
členkou Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, Zadnotře-
baňankou Romanou Herkusovou
(NN 13/11) o vztahu lidí ke stro-
mům vyvolal velkou odezvu. Proto
nabízíme jeho pokračování.
V jakém stavu obecně jsou stromy v
České republice?
Do 80. let minulého století bylo oše-
třování stromů spojováno často s vý-
razem stromová chirurgie. V praxi to
znamenalo radikální formy řezu, při
kterém se odstraňovaly kosterní vět-
ve a větve větších průměrů často až
na kmen. Vznikaly tak velké rány,
jež se nestačily zavalit tzv. ránovým
dřevem a byly napadány dřevokaz-
nými houbami. Nezřídka jsme se
setkávali s přerostlými korunami
ošetřenými tzv. dekapitací - sesaze-
ním koruny až na kmen. Za pár let
vyrostla nová koruna, tvořená pře-
vážně sekundárními výhony se sla-
bým ukotvením k větvi mateční či ke
kmenu. Tyto sekundární výhony se
často vylomí, v nejhorším případě se
rozlomí či rozpadne koruna. U výsa-
deb byl většinou zanedbaný výchov-
ný řez, kterým by se měl zapěstovat
průběžný kmen se stabilní korunou. 
A v jakém stavu jsou stromy v Zadní
Třebani?
Ani stromy v Zadní Třebani nebyly
těchto praktik ušetřeny a podle toho
vypadají. Na prstech jedné ruky spo-
čítám ty, jež mají alespoň náznak
průběžného kmene. Většina stromů,
především lip, je tvořena labilními
tlakovými větveními, často s trhlina-
mi na kmeni. V lipové aleji podél
Svinařského potoka je pět stromů, u
kterých prosychá koruna, někde i ko-
sterní větve až na kmen. Tím je sní-
žena jejich fyziologická vitalita a
bezpečnost. Odstraněním suchých
kosterních větví se změní těžiště a
koruna bude asymetrická.  Při větším
náporu větru se tyto stromy mohou
zlomit. Ve většině případů jsou km-
eny napadeny hnilobou - to je důsle-
dek velkých nezacelených ran z
minulosti. 
Chloubou Třebaně je nádherná lípa
u Jednoty. Jak je na tom?
Téměř sedmdesátiletá lípa by zaslu-
hovala větší pozornost, než jakou
má. Stříška, kterou byly překryty
velké rány na kmeni, je již zřejmě
nefunkční - to má za následek vlh-
kost a hnilobu uvnitř kmene. Při bu-
dování zpevněné plochy kolem stro-
mu nebyla dodržena ochrana koře-
nového prostoru. Dle normy lze půd-
ní povrch překrýt stavebními konst-

rukcemi nepropustnými pro vodu a
vzduch pouze ze 30%. Což není. V
tomto překrytém prostoru postupně
odumírají kořeny, což  může mít za
následek vyvrácení stromu.
Dostali jsme se až na náves...
Zde rostou javory »zapěstované«
hlavovým řezem. Tento speciální
druh řezu se využívá u jírovců, lip a
platanů - na javory není příliš vhod-
ný. Při opakovaném používání strom
rychle stárne a rozpadají se vytvoře-
né hlavy. Přesně to se stalo u všech
javorů na návsi. Dva z nich, které se
jeví jako dobré, mají dutinu ve kme-
ni, čímž je snížena jejich stabilita.
Kmeny jsou duté, prolezlé hnilobou
a mohou se rozlomit vahou koruny.
Lípy na návsi jsou obdobné jako v
aleji podél potoka. Nevím, kdo tak
brutálně ořezal jednu z lip, která mo-
mentálně slouží  jako  stojan na žá-
rovky - bylo by lepší, kdyby tam
tento strom nestál. Je to ostuda!
Jsou na tom stromy u lokálky lépe?
Trať lokálky je z jedné strany lemo-
vána lípami opět zapěstovanými hla-
vovým řezem, z druhé strany bříza-
mi, kterým někdo odřízl terminální
výhon, ořezal větve a ponechal věšá-
ky. Na rohu u mostu turistů je lípa
zabezpečena dynamickou vazbou.
Ta by měla být každoročně kontrolo-

vána - její životnost je deset let.
Jak je to v obcích po okolí?
V Řevnicích je situace obdobná, v
některých případech i horší. Na ná-
městí, kde se koná spousta veřejných
aktivit, roste turecká líska. Svého ča-
su byla jistě chloubou města a dělala
parádu. Dnes, kdy dynamicky postu-
puje prosychání koruny, kmen je
dutý, hnilobný, a hlavní větvení je
tvořeno staticky labilní a nebezpeč-
nou tlakovou vidlicí, bych měla oba-
vy tam takto nebezpečný strom po-
nechat. Dvě instalované  vazby zmír-
ňují dynamický pohyb v koruně, ale
defekt je již tak velkého rozsahu, že
jiná sanace, která by strom stabilizo-
vala,  již není možná. 
Co lípa u kavárny Modrý domeček?
Z té bych měla velký strach - právě
pod ní mají děti návštěvníků koutek.
Jednostranně vyvětvená lípa, kterou
převážně tvoří sekundární obrost, a z
druhé strany ponechaná větev způso-
bily asymetrii koruny. V okolí stro-
mu nejsou patrné kořenové náběhy,
jež svědčí o zvýšení terénu v minu-
losti.  Lípa si sice vytvoří další koře-
ny v nové vrstvě, ale vlivem nedo-
statku vzduchu odumírají kořeny v
původním půdním horizontu a strom
již není tak odolný proti vývratu.
Když shrnu veškeré defekty stromu,

neváhala bych s pokácením a násled-
ným vysazením kvetoucího keře ne-
bo sloupovitě rostoucího stromu.
Problémy jsou i jinde. Kousek od ná-
městí byl zřízen nový park, kde byly
vysazeny okrasné hlohy a byla vybu-
dována nová mlatová cesta. Uprost-
řed ní je starší lípa, na níž se časem
podepíše zhutnění vibrační deskou v
jejím kořenovém prostoru. Nezaned-
batelné jsou i základy na vyvýšený
chodník, jež jsou vzdáleny 1,80m od
paty kmene. Doufám, že byla dodr-
žena ochranná opatření vztahující se
na tento stavební zásah a další strom
nepřijde zbytečně k újmě.
Co s tím?
Radikální sesazování korun stromů,
tak jak se stále děje v mnoha obcích,
je bráno v odborné praxi jako hrubá
chyba výrazně snižující perspektivu
stromů. Úřady se domnívají, že toto
radikální řešení je finančně nejvý-
hodnější, ale opak je pravdou. Jde o
zásah velmi drahý, protože se musí
každoročně řešit do té doby, než se
vytvoří nová stabilní koruna. To vět-
šinou trvá i deset let.
Dnešní způsob péče o stromy je cí-
len k přírodě blízkému ošetřování.
Všechny důležité zásahy by měl dě-
lat odborník - nevhodným zásahem
může dojít k poškození či zničení st-
romu. Pravidelná péče pomůže před-
cházet vzniku rizika a identifikovat
potencionálně nebezpečné stromy.

Helena PELIKÁNOVÁ

»PŘÍKLADNÁ« PÉČE. Stromy na
návsi v Zadní Třebani jsou v žalost-
ném stavu.         Foto NN M. FRÝDL

PRÁCE PRO ODBORNÍKY. Důležité zásahy na stromech by měli dělat vý-
hradně odborníci! tvrdí Romana Herkusová.   Foto Kateřina HERKUSOVÁ



Děti na hřiště dorazily s baťůžkem a - raketou
NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI V LETECH SE KONALO SOUSTŘEDĚNÍ MALÝCH TENISTŮ. DALŠÍ BUDOU NÁSLEDOVAT 

Lety - Na dvě desítky dětí se sešly v pondělí 18.
července na kurtech Sokola v Letech. Černošic-
ký tenisový trenér Pavel Václavek zde pořádal
pětidenní tenisové soustředění. 
Děti ve věku 5 až 10 let dorazily na první ranní
sraz s baťůžkem a tenisovou raketou. „Už se moc
těším!“ hlásila s úsměvem osmiletá Eliška Kutha-
nová z Řevnic. 
Děti úvodní den čekalo seznámení s plánem sou-
středění - dlouho se ale nepovídalo. „Odložte si vě-
ci do šatny, přineste rakety a jdeme na to!“ svolá-
val své svěřence organizátor Pavel Václavek. Malé
tenisty čekala rozcvička, běh, pohybová průprava a
samozřejmě - tenis. Děti byly rozděleny do tří sku-
pin - starší (hrající) A, střední B a nejmenší (začá-
tečníci) C. Hrálo se, bodovalo a sčítalo. „Aby to
neměli zkušení tenisté jednoduché, někdy museli

hrát opačnou rukou, než obvykle,“ uvedl Václavek. 
Děti jsou celý den v poklusu, ale s úsměvem na
tváři. Těší se na svačinu i oběd, na který dochází
do nedalekého nového pivovaru. „Oběd byl oprav-
du vynikající: bramborová polévka, omáčka, kne-
dlíky a moučník. Zítra bude kuřecí plátek a hranol-
ky, taky nás čeká krupicová kaše, tu mám nejrad-
ši,“ pochvaluje si sedmiletý Jakub. 
Po obědě následuje malý odpočinek a opět se jde
»na to« - backhand, forehand, odpaly, hra na zdi,
běh pro tenisáky na čas… „Pořádně, to dáš, odpal
ten míč! Výborně! Máš bod, postupuješ!“ volá tre-
nér na Matěje. 
„Tak končíme, zase zítra, jděte si zbalit věci a přij-
ďte se se mnou osobně rozloučit!“ volá za dětmi na
konci tréninkového dne trenér. 
Na závěr celého soustředění čekal děti turnaj o po-

háry. Bylo to opravdu napínavé. Někdy tekly slzy,
jindy zavládla obrovská radost z dobrého výkonu. 
Dětem počasí přálo do středy, pak je občas překva-
pily přeháňky. Jako útočiště před deštěm poslouži-
la nedaleká sokolovna, takže se mohlo v klidu pok-
račovat podle herního plánu. Děti poznaly nové
kamarády, některé se s tenisem seznámily a mají
chuť ve hře pokračovat i po prázdninách.  
„Od září začnu, moc mě to baví!“ volá na mamin-
ku šestiletá Terezka. Ti starší a zkušenější pilovali
své výkony a všichni společně tak strávili příjem-
ný prázdninový týden. 
Partu dětí ze Svinař, Zadní Třebaně, Letů, Leče,
Černošic i dalších míst si trenér Pavel Václavek
pochvaloval: „Bylo to moc fajn, byli jsme bezva
banda,“ hodnotil s úsměvem trenér. „Začátkem
srpna se ještě chystáme na tenisový kemp do Ra-
kovníka, zde v Letech budou další soustředění ma-
lých tenistů v termínech 22. - 26. 8. a 29. - 31. 8.
Ve stejných dnech pořádáme také soustředění v
Černošicích, tak se třeba s některými z dětí ještě
někde potkáme,“ dodal s tím, že děkuje letovské-
mu Sokolu a hlavně Josefu Cmíralovi za vytvoření
skvělých podmínek pro pořádání letního tenisové-
ho »kempu«. Petra FRÝDLOVÁ

Zářijové chmelení se chystá
První ročník letovských pivních slavností tzv.
Letovské chmelení se bude v Letech konat 10.
září. V bohatém celodenním kulturním progra-
mu vystoupí skupiny Vlak na Dobříš, Brass
Band Rakovník, El Paso či Orkus. Vedle letovké-
ho pivovaru se představí čtyři další středočeské
pivovary, které vaří kvalitní a nadstandardní
pivo. Tak se těště a přijďte se podívat. A ochut-
nat! Jiří HUDEČEK, starosta Letů

Pstruhy na šalvěji připravil
osobně pan ředitel
V domově seniorů v Dobřichovicích se na začát-
ku prázdnin konalo první letošní opékání buřtů.
Počasí nám přálo, a tak jsme se na naší zahradě
u krbu sešli téměř všichni - obyvatelé i zaměst-
nanci. Kromě tradiční uzeniny a pivka jsme měli
možnost ochutnat také pstruhy na šalvěji, nalože-
né kuřecí maso a hamburgry. Tyto speciality pro
nás osobně připravil pan ředitel. Dlouhou chvíli
neměl nikdo, povídalo se, zpívalo se a vyprávěly
se vtipy. Hezké odpoledne uběhlo rychle a doufá-
me,že nám počasí bude přát i nadále, abychom si
letošní léto mohli užít zrovna tak, jako toto odpo-
ledne. Hodně krásných dnů i zážitků přeje všem 

Martina KÁLALOVÁ, 
Domov seniorů Dobřichovice NA SOUSTŘEDĚNÍ. Malí tenisté na soustředění v Letech. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Letovský zpravodaj
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Oheň se nekonal, planý poplach!
LETOVŠTÍ HASIČI ODČERPÁVALI VODU ZE ZATOPENÉHO BAZARU

Po vydatném ranním dešti vyjeli letovští hasiči 20.
července odčerpávat vodu ze zatopeného bazaru s
nábytkem. Po našem příjezdu byla výška hladiny
asi patnáct centimentů - v objektu i na silnici.
Ještě ten den večer nám byl ohlášen požár v Letech
Pod lesem. Ukázalo se však, že to byl planý po-
plach. Na místě zasahovali také profesionálové z
Řevnic a »dobráci« z Dobřichovic.
Protože celý den velmi vydatně pršelo, naše jedno-
tka ve večerních hodinách opět vyjížděla na pomoc
zatopenému bazaru s nábytkem.
Den nato - 21. 7. - byla na žádost starosty Letů jed-
notka místních vyslána odčerpávat vodu ze zatope-
né zahrady a silnici v Letech Pod lesem. Na místě
byla zjištěna zatopená plocha o rozměrech asi 50m
x 10m, výška vody byla asi 50cm. Na místě jsme
čerpali dlouhé 4 hodiny - spolu s námi opět zasa-
hovaly jednotky z Řevnic a Dobřichovic.

Pavel POMEZNÝ, velitel SDH Lety  
V AKCI. Letovští hasiči při odčerpávání vody v Le-
tech Pod lesem. Foto Pavel POMEZNÝ
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Zadní Třebaň - Že je Zadní Tře-
baň mimo jiné rybářskou vesnicí,
to je patrné již z obecního znaku.
Vedle jiných atributů na něm na-
jdete také vlny znázorňující Be-
rounku a dvě ryby. Procházíte-li se
kolem řeky, nebo se vydáte na Ost-
rov, potkáte někoho s  rybářským
prutem téměř na každém metru.
Když budete mít štěstí, narazíte i
na zkušeného »sumcelova« Ladis-
lava LÁZNIČKU staršího.
Ostatně i v předminulém čísle NN
byl vyfocen s manželkou Mílou a
jedním ze svých úctyhodných úlov-
ků (sumec 203 cm, cca 60kg). U
Lázničků loví skoro všichni dospělí,
je to téměř rodinná vášeň. 
Pane Lázničko, od kdy chytáte ryby
a kdo vás to naučil?
Chytám odjakživa. Učil jsem se to
sám, nebo možná s klukama, co byli

stejně staří - tedy stejně malí, jako
tehdy já. 
Byla jsem tehdy u toho, když dodý-
chal váš největší úlovek. Kolik sum-
ců jste za život vlastně pochytal?
Jéééé, to nevím přesně. Asi tak tři
sta, řekl bych. 
Kolik času trávíte u řeky? 
U vody jsem 150 až 200 hodin mě-

síčně. Ale to jsem byl vždycky, i
když jsem chodil do práce. Oni si
všichni myslí, že si sednu, za chvíli
vytáhnu sumce a jdu ho porcovat...
To je nějakých odsezených hodin, a
taky - kolik ryb už mi uteklo... Ale
mám to rád, jsem u vody štastnej!
Kdybyste viděla, jak je to zajímavý
když sedíte u vody! Támhle na tom
stromě má hnízdo straka, támhle v tý
budce si udělali bydlení brhlíci - do-
konce si jí museli sami předělat, byl
tam moc velký vchod, a to jim nevy-
hovovalo. Moc rád pozoruju zvonky,
to jsou takový malí ptáčci.... Je to tu
opravdu moc pěkný, často tu vidím,
jak je ta příroda geniální, já nic víc
nepotřebuju. 
To zní skoro idylicky. 
Idyla by to byla, kdyby nám kormo-
ráni nevyžrali řeku. Je tu až katastro-
fálně málo menších ryb. Všimla jste
si těch hejn v zimě? Nezamrzla řeka,
a ty potvory to tu všechno vyplenily.
Tady vidíte, že v přírodě vždy nako-
nec přežije ten silnější.  

Helena PELIKÁNOVÁ 

U vody jsem šťastnej, mám to rád!
ZADNOTŘEBAŇSKÝ RYBÁŘ LADISLAV LÁZNIČKA STARŠÍ ULOVIL UŽ TŘI STOVKY SUMCŮ

LOVCI. »Sumcelov« Ladislav Láz-
nička s manželkou Mílou na břehu
Berounky. Foto Tomáš HEJLEK
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Žena se koupala v bazénu, zloděj...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Darebák zřejmě dostal kuráž, takže
si svůj kousek 16. července zopako-
val. Tentokrát sice v Řevnicích, ale
scénář byl obdobný.
„Majitelka rodinného domu a její se-
stra, která u ní byla na návštěvě, se
koupaly v bazénu za domem,“ uvedl
Jiří Dlask. „Zloděj vnikl do domu,
prohledal ho a ukradl peníze, plateb-
ní karty, doklady i věci osobní potře-
by obou žen a klíče od auta zaparko-
vaného v garáži. S vozem i lupem
vpoklidu odjel.“

Tento případ má ovšem kuriozní po-
kračování. Zloděj totiž zamířil do
bytu sestry ženy z Řevnic v praž-
ských Modřanech - adresu zjistil z
ukradené občanky. Odemkl si ulou-
penými klíči a hodlal se »napakovat«
i tady. Jenže v bytě seděl manžel ok-
radené ženy. „Majitel bytu vytrhl
chmatákovi klíče od svého bytu, ale
víc už nestihl, zloděj utekl,“ pokra-

čuje velitel řevnických policistů.  
Jeho pražští kolegové následně zjis-
tili, že byt v Praze-Modřanech nav-
štívil muž s vozidlem Škoda Octa-
via-sedan ve sportovní úpravě tyrky-
sové barvy, které má na krytu zava-
zadlového  prostoru umístěno okras-
né přítlačné křídlo. 
„Policejní oddělení v Řevnicích žádá
občany o spolupráci při pátrání po

pachateli krádeží i po vozidle, které
bylo při trestné činnosti použito,“
vyzývá Dlask. „Jakýkoli poznatek
volejte na linku 158, nebo přímo řev-
nické telefonní číslo 974 882 740,“
dodává. Miloslav FRÝDL

Řevnice - Silnice mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní, která byla od 19. dubna
uzavřena z důvodu budování kanalizace v Řevnicích, je od poloviny červen-
ce opět průjezdná - značky zakazující vjezd zmizely. Fakt, že oficiálně uza-
vírka skončila, si NN chtěly ověřit u starosty Řevnic Libora Kvasničky. Ten
však na jejich dotaz ani po několika dnech neodpověděl. „Silnice na Řev-
nice by už měla být otevřená. Datum 15. 7., které nám původně slibovali, si-
ce nestihli, ale podle neoficiálních informací, které mám, se už může jezdit
»normálně«,“ uvedl starosta Zadní Třebaně Stanislav Balíček. 
Odpovědi od řevnického starosty jsme se nedočkali ani na dotaz, jak že po-
kračují práce na Mníšecké ulici v Řevnicích (na snímku), která je ze stejné-
ho důvodu uzavřena od 11. 7. do 30. 9. (pef)                   Foto NN M. FRÝDL

Turnaj ovládli domácí
Svinaře – Pohár z Memoriálu Iva-
na Staňka - tradičního letního tur-
naje v malé kopané vyhrály do-
mácí Svinaře.
Druhé místo na hřišti s umělým po-
vrchem v konkurenci 7 týmů vybo-
jovaly Hatě, třetí skončil jiný svinař-
ský tým s názvem Raketa. „Turnaj
se povedl. Kluci měli takovou žízeň,
že se vypil i poslední sud piva,“ řekl
pořadatel Petr Procházka. (lup)

Černošice - Černošická radnice
chce omezit parkování u místního
nádraží, kde nechávají často stát
své vozy lidé z okolních obcí, kteří
dojíždějí za prací do Prahy. 
Od 1. srpna bude možné u nádraží
parkovat zdarma, ale maximálně dvě
hodiny. „Týká se to částí ulic Vráž-
ská a Karlštejnská,“ uvedl černošic-
ký starosta Filip Kořínek pro i.dnes. 
V těchto ulicích má vzniknout dva-
cet dva nových parkovacích míst, na
nichž bude možné stát ve všední dny
od 6 do 18 hodin jen dvě hodiny. V
ulici Vrážská před zastávkou u stán-
ku trafiky naproti restauraci Slánka
bude parkování omezeno dokonce
jen na 20 minut. Díky tomu se může

podle Kořínka  na stáních vystřídat
třeba až dvě stě aut. „Parkování bude
bezplatné, ale bude nutné dodržet je-
ho maximální dobu,“ zdůraznil sta-
rosta. Řidiči budou muset dát za ok-
no cedulku s časem zaparkování.
„Postačí jakýkoli záznam o čase, ale
musí být viditelně umístěn za před-
ním sklem,“ uvedl vedoucí černošic-
ké městské policie Gregor Dušička. 
Pokud lidé překročí parkovací dobu,
hrozí jim pokuta až dva tisíce korun.
Nepomůže ani zfalšování časového
údaje, místa jsou pod dohledem ka-
mer. „Pokud třeba řidič označí jako
začátek parkování čas schválně poz-
dější, pokutu dostane také,“ sdělil
Dušička. Petra FRÝDLOVÁ

Výluka potrvá až do 5. srpna
PROVOZ NA TRATI PRAHA - BEROUN JE VÝRAZNĚ OMEZEN

Nákladní auto zůstalo
»viset« v křižovatce
Řevnice - Nákladní auto, jež uvíz-
lo na křižovatce řevnických ulic
Masarykova a V zátiší, vyprošťo-
vali 12. července místní profesio-
nální hasiči.
„Nákladní DAF zůstal zadní částí
»viset« na terénní nerovnosti mezi
ulicemi a zablokoval průjezd,“ uvedl
řevnický profesionál Pavel Vintera s
tím, že šestice hasičů auto vyprostila
jeřábem. Dalšímu motoristovi hasiči
pomáhali 20. 7. „U Mořiny narazil
seat do stromu, jeden člověk se při
tom lehce zranil,“ sdělil Vintera.
„Zlikvidovali jsme uniklé provozní
kapaliny a odtáhli havarované auto
ze silnice,“ dodal. (mif)

Parkování? Jen na dvě hodiny 
U ČERNOŠICKÉHO NÁDRAŽÍ HROZÍ POKUTA AŽ 2.000 KČ

Kdo získá Cenu NN?
Poberouní – Uplynula polovina roku
2011 a je na čase zamyslet se nad
kandidáty XIII. ročníku Ceny Našich
novin, jež je určena tomu, kdo se
nejvíc v daném roce zasloužil o roz-
voj společenského a kulturního dění
v Poberouní či na Podbrdsku.
Stejně jako v letech předchozích mo-
hou kandidáty navrhovat nejen čle-
nové redakční rady či dosavadní no-
sitelé této ceny, ale i všichni čtenáři
NN. Stačí zaslat to »svoje jméno« na
adresu redakce@nasenoviny.net
(případně dopisem na adresu redak-
ce Našich novin: Třebaňská 96, 267
29 Zadní Třebaň) a jednou větou
odůvodnit, proč by se právě tento
člověk měl stát nositelem Ceny NN.
Cena je udělována od roku 1999 -
první ji obdrželi neúnavní ochotníci
manželé Křivánkovi ze Řevnic. Z au-
torů čtenářských návrhů vylosujeme
jednoho, který získá od redakce dár-
kový koš v ceně 1.500 Kč. Více o Ce-
ně NN si můžete přečíst na:
http://cnn.nasenoviny.net.         (Jok)

Obec nabízí odvoz
vodou zničených věcí
Prázdniny jsou v plném proudu, ro-
diče řeší, komu svěřit své ratolesti.
Děti odjíždějí na námi milované tá-
bory v přírodě, spí ve stanech a diví
se, jak se nám tam mohlo líbit a jak
jsme to mohli vydržet bez mobilů...
Nakonec ale přijedou plné zážitků a
nabité energií pro další zlobení –
třeba natěšených babiček a dědů...
V noci ze středy na čtvrtek se Svinař-
ský potok na několika místech vylil
ze břehů a zaplavil cesty i sklepy do-
mů. Hlavní silnice v obci musela být
na několik hodin uzavřena, zasaho-
vali hasiči. Příčinu tak rychlého vze-
stupu hladiny řeší policie. OÚ nabí-
zí možnost odvozu povodní zniče-
ných věcí na náklady obce – stačí
zatelefonovat na »obec«.
Vzhledem k opakovaným stížnostem
na průjezdnost ulic i vzhledem k ob-
tížnému svozu odpadu bych rád po-
žádal všechny občany i chataře, aby
respektovali zákaz parkování 5 m od
křižovatky. Současně žádám zejména
obyvatele ulic, jež svou šířkou jsou
nedostatečné pro pohyb větších vozi-
del, aby se spolu dohodli a pokud
možno parkovali všichni na jedné st-
raně cesty. Děkujeme za první připo-
mínky k novému webu, budeme dále
pracovat na jeho vylepšování. Krás-
né léto přeje     Stanislav BALÍČEK, 

starosta Zadní Třebaně

Do Třebaně už se jezdí, Mníšecká je zavřená

Z našeho kraje
*  Prázdninový program pro rodiče
s dětmi s názvem Hrátky za muzejní-
mi vrátky připravilo na 30. 7. od
10.00 do 17.00 Muzeum Českého
krasu Beroun. Děti si mohou zahrát
kuličky, kostky, karty, zkusit roztočit
káču, tlouct špačky, dětskou kuší stří-
let na maketu kance, medvěda nebo
křižáckého válečníka, vyzkoušet si
hry, ke kterým je třeba lana, zahrát si
líný tenis, nebudou chybět ani vše-
možné skládačky a puzzle. Dospělí,
kteří nebudou chtít zkusit hry připra-
vené pro děti, si mohou zahrát petan-
que nebo posedět v geoparku. (dap)
* Farmářské trhy se v Dobřichovi-
cích u sochy sv. Jana Nepomuckého
konají 6. a 20. 8. od 8 do 12.00. (pef)
* Zumbu s Katkou si můžete zacvi-
čit každé pondělí od 18.00 v restaura-
ce U Lípy Liteň a od 20.00 ve Spo-
lečenském domě Zadní Třebaň. Kaž-
dý čtvrtek se od 18.00. cvičí v hospo-
dě U Lípy Svinaře. (pef) 
* Rekonstruovaný zámek ve Svina-
řích i přilehlý park je o prázdninách
otevřen veřejnosti každý víkend od
10 do 16.00. Prohlídky mají podtitul
Jak se opravuje zámek a jsou spojeny
s výstavou Setkání.  (pef) 
* Kratší vycházky spojené s pozná-
váním přírody a povídání o problé-
mech doma i ve škole nabízí rodičům
i dětem zdarma Farní charita Beroun.  
Budoucím prvňáčkům nabízíme zák-
ladní přípravu na 1. třídu, starším
školákům zase opakování předmětů,
ve kterých měli problémy.  Program
je připraven v berounském Komu-
nitním centru (Bezručova 928), při-
hlásit se můžete telefonicky celé
prázdniny. Miroslava SKALICKÁ
* Dřevěný sloup telefonního vedení,
který ležel přes celou vozovku mezi
Hlásnou Třebaní a Karlštejnem od-
klízeli 17. 7. před 22.00 řevničtí pro-
fesionální hasiči. (pav)

Poberouní - Až do pátku 5. srpna
potrvá výluka na trati Praha - Be-
roun, která je spojena s význam-
ným omezením dopravy. 
Vlaky jezdí dle výlukového jízdního
řádu, některé spoje jsou zrušeny, jiné
mají posunuté odjezdy. Pro zachová-
ní přípojů směr Brdy v Zadní Tře-
bani jsou v některých případech po-
sunuty i odjezdy vlaků na trati Zadní
Třebaň - Lochovice. Například vlaky
odjíždějící z Litně v 5:02; 9:02;
12:02; 14:02; 16:02; 18:02 a 20:02

směr Zadní Třebaň jezdí o deset mi-
nut později, menší časové posuvy
jsou i u vlaků v opačném směru.
Přípoj v Zadní Třebani směr Praha je
v případě prvního spoje po 5. hodině
ráno řešen mimořádným zastavením
rychlíku. Ve všech rychlících v úse-
ku Praha -  Beroun platí po dobu
výluky jízdní doklady PID. Podrob-
né informace obsahuje Výlukový jí-
zdní řád na stránkách Českých drah
(najdete jej na www.cd.cz). 

Petra FRÝDLOVÁ
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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
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Řevnice - Jozef ONDERKA, žák
osmé třídy ZŠ Řevnice a plavec
Lokomotivy Beroun se zúčastnil
Her  V. letní olympiády dětí a mlá-
deže v Olomouci. Na vrcholné
sportovní události byl členem pla-
veckého týmu Středočeského kra-
je. V kategorii starších žáků získal
tři medaile. 
Do Olomouce se sjelo 3549 mladých
sportovců, reprezentantů všech krajů
ČR, aby změřili síly v olympijských
disciplínách. Chlapci a děvčata sou-
těžili ve dvou věkových kategoriích -
ročníky 1999-2000 a 1998-1997.
Loni touto dobou NN psaly o tom,
že jsi získal titul mistr ČR v plavání,
teď jsi vybojoval i titul mládežnické-
ho olympijského vítěze. V jaké dis-
ciplíně to bylo?
Mým nejlepším plaveckým stylem
jsou prsa. Nejraději mám stometro-
vou trať. Na republice jsem ještě ne-
byl úplně v nejlepší formě, povedlo
se mi získat pouze 3. místo, ale na
olympiádě jsem byl v pohodě. Už v
rozplavbách jsem zaplaval dobrý čas
a stačilo jen, abych obhájil nejlepší
čas, se kterým jsem šel do finále. Ve
finále jsem si věřil, od startu do fini-
še jsem vedl. V závěru jsem si již na
rozdíl od MČR vítězství vzít nene-
chal. Vítězství si moc cením, titul
olympijský vítěz má pro mne větší
hodnotu než titul mistr ČR.
A co 200 metrů prsa?
Tuhle disciplínu nemám moc rád,
dokonce se jí občas i bojím... Je to
takový dlouhý sprint. Z rozplaveb
jsem šel do finále s třetím nejlepším
časem. Rozjel jsem to dobře a nako-
nec se mi podařilo vybojovat stříbro.
Nejlepší bylo, že se mi povedlo po-
razit soupeře, kteří byli na MČR, kde

jsem skončil až čtvrtý, lepší, než já.
Máš i několik titulů mistr ČR v pla-
veckých štafetách...

V Berouně máme skvělou a vyrov-
nanou partu. Máme mezi sebou mis-
tra republiky na znak, mistra repub-

liky v kraulu a mistra republiky na
motýla. Polohovou štafetu (kde kaž-
dý z účastníků plave jeden styl –
znak, prsa, motýl, kraul) vždy s pře-
hledem vyhráváme,  na MČR dokon-
ce o 7 vteřin! V kraulové štafetě jsou
souboje už těsnější a často rozhodují
desetiny. Za poslední čtyři roky jsme
ale ještě nebyli poraženi. 
Jak ti jdou ostatní plavecké styly?
Kde máš největší rezervy?
Před několika lety mi šla pouze prsa.
Ty jsi mně vždycky říkal, že na to,
abych se zlepšoval v prsou, je třeba
vylepšit i ostatní styly. Myslím, že se
mi to podařilo. Ve znaku jsem byl na
mistrovství republiky sedmý, v krau-
lu jsem byl do desátého místa. Daří
se mi i v polohovém závodě - velkou
slabinu mám již jen v motýlu, ale i
tam se postupně zlepšuji.
Jak často trénuješ? 
Snažím se být kromě víkendu ve vo-
dě každý den,  k  tomu patří ještě su-
chá příprava - kolo a posilování. Asi
bych měl chodit i častěji na ranní tré-
ninky, ale ty moc nestíhám. Před re-
publikou a olympiádou jsme měli
soustředění a třikrát denně trénovali
na padesátimetrovém bazénu v Plz-
ni. Denně jsme tam jezdili klubovým
mikrobusem z Berouna.
Tréninky máš v Berouně. Jak tam
dojíždíš?
Někdy jezdím vlakem, ale většinou
mě vozí máma. Když už jdu na ranní
trénink, odveze mě táta.
A co úspěchy ve škole? 
Mohlo by to být lepší. Snažím se vy-
hnout se trojkám a mít vyznamenání,
ale vždy se mi to nedaří. Tento rok se
to naštěstí povedlo a doufám, že to
stejně půjde i v devítce. 

Jozef ONDERKA starší 

Na olympiádě jsem byl v pohodě!
ŘEVNIČAN JOZEF ONDERKA VYBOJOVAL NA HRÁCH V. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCI TŘI MEDAILE

Uzounkou lávku nikdo nepřejel 
SVINAŘŠTÍ SE POKOUŠELI PŘEKONAT RYBNÍK ŽÁBA

SPADLI VŠICHNI. Žádnému ze závodníků se letos lávku mezi břehy rybní-
ka Žába ve Svinařích přejet nepovedlo. Foto Lucie BOXANOVÁ

V sobotu 9. 7. jsem  se náhodou dozvěděla o letní akci ve Svinařích, a tak
jsem se tam rozjela. U místního rybníka Žába se konal 8.ročník Svinařské-
ho Čochtana - soutěže v přejíždění rybníka na kole či trakaři, kterou pořá-
dá obecní úřad a Sokol Svinaře. Bylo vedro na padnutí, a tak se ani moc
nedivím, že přihlášení závodníci docela rádi padali či dokonce skákali i s
kolem do teplé vody. Ač jsme fandili ostošest,  žádný z přihlášených borců
uzounkou lávku nezdodal. Bylo to docela náročné, ovšem pro nás, diváky,
bezva podívaná. Zvláště na pěkného vodníka trůnícího přesně uprostřed.
Akce byla vydařená, všichni jsme se výborně bavili a taky přišlo vhod dobré
pivo a limonáda. Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
Výsledky soutěže: Trakař: Martin Hrubý-Nikola Hubáčková, Kolo muži:
Karel Kozák, Kolo ženy: Krystýna Kovaříková, Kolo hoši: Matěj Salavec

S MEDAILÍ. Jozef Onderka s jednou z medailí, které se mu podařilo vybo-
jovat na olympiádě v Olomouci. Foto Jozef ONDERKA starší
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Dobřichovice už zbrojí na přebor!
NOVÁČEK FOTBALOVÉ 1. A TŘÍDY SE DOČKAL HISTORICKÉHO ÚSPĚCHU - POSTUPU MEZI NEJLEPŠÍ MUŽSTVA V KRAJI
Dobřichovičtí fotbalisté sice vstoupi-
li na podzim 2010 do krajské I.A tří-
dy jako nováček, ale v rozehrané sou-
těži si počínali jako její dlouholetí
účastníci. Samozřejmě - ani jim se
nevyhnuly občasné výkonnostní vý-
kyvy, zaviněné především úzkým
hráčským kádrem. Přesto přezimova-
li v klidném středu tabulky. 
Na jaře letošního roku zúročili kvalit-
ní zimní přípravu - napřed obsadili
výborné 2. místo v dlouhodobém tur-
naji na umělé trávě ve Štěrboholích.
Poté se pustili i do soupeřů v mist-
rovské soutěži, a dařilo se jim až nad-
míru dobře. Dlouho byli dokonce nej-
lepším jarním týmem... Zlom nastal v
domácím zápase se Spartakem Příb-
ram, kde se zbytečně nechali dva

zkušení hráči vyloučit. Utkání skon-
čilo nerozhodně 1:1, což byla vlastně
dvoubodová ztráta. V následujícím
utkání zase nemohli nastoupit kvůli
zraněním další hráči. Výsledkem by-
ly dvě porážky za sebou, tedy ztráta
šesti bodů a pád ze 2. na 4. pozici. 
V derby s Černolicemi už nastoupil
tým téměř kompletní a po výborném
výkonu se podařilo na hřišti vedoucí-
ho celku 1:0 vyhrát! To hráčům vráti-
lo sebedůvěru a rozdrtili Lhotu 6:1.
Klíčící naději na postup přidusila po-
rážka v Klecanech, a znovu to vypa-
dalo bledě. Jenže poslední dvě kola
naplnila citát legendárního trenéra
Bohemians Tomáše Pospíchala: Fot-
bal nemá logiku! Zachraňující se cel-
ky porážely i družstva hrající o po-
stup, takže téměř všechna utkání
skončila překvapením. O to radost-

nější bylo konečné 2. místo v středo-
české I. A třídě - jde opravdu o histo-
rický úspěch dobřichovické kopané.
Poděkování patří hráčům, funkcioná-
řům, sponzorům i věrným fanouš-
kům, všem, kteří se na tomto skvělém
a mimořádném úspěchu podíleli.

Poprvé v historii
A aby té radosti nebylo málo: Kraj-
ský výbor ČMFS potvrdil, že A tým
Sokola Dobřichovice naplnil pod-
mínky pro start v krajském přeboru!
Tak vysoká soutěž se bude v téměř
devadesátileté historii fotbalu v Dob-
řichovicích hrát poprvé, proto již na-
stala  intenzivní příprava. Do mužstva
přijde několik nových hráčů - Starec
z Jirnů, či Šourek z Blšan, aby se do-
plnil úzký kádr. V prvním přípravném
zápase Dobřichovice porazily Hřebeč

(účastník krajské I. A třídy) 6:2.
Mistrovské zápasy krajského přeboru
začnou v sobotu 13. 8. - Dobřichovi-
ce hrají od 17.00 s Českým Lvem
Unionem Beroun na jeho hřišti. Ve 2.
kole se v Dobřichovicích v sobotu 20.
8. od 17.00 představí Tatran Rakov-
ník. Ve 3. kole se bude hrát v neděli
28. 8. na stadionu Sparty ČKD Kutná
Hora. Ve 4. kole přijede v sobotu 3. 9.
do Dobřichovic SK Polaban Nym-
burk. Další soupeři zvučných jmen
budou následovat. Přijďte se podívat a
povzbudit naše hráče!
Miloslav OMÁČKA, Dobřichovice

Liteňští oslavili 90.
narozeniny klubu
Oslava devadesátého výročí založe-
ní fotbalového klubu FC Liteň se
konala na místním fotbalovém hřiš-
ti. Na počest oslavy se hrál turnaj
starých gard, který úrovní nadchl
nejednoho fanouška fotbalu. Vítě-
zem se stalo mužstvo Hostomic, dru-
há skončila Liteň, na třetím a čtvr-
tém místě se umístily celky Zadní
Třebaně i Hýskova. 
Vyvrcholením dne bylo poděkování
hráčům, kteří oblékali červenobílé
barvy klubu v 50. a 60. letech minu-
lého století. Prohlížely se fotografie,
vzpomínalo se na těžké a přece krás-
né období, kdy se na zápasy jezdilo
vlakem, nákladním autem a někdy
chodilo i pěšky, hrálo se s těžkými
koženými míči, kdy každá hlavička
mohla znamenat pro hráče konec
zápasu... To vše umocňovalo atmo-
sféru a význam této události. 
Program ukončil zápas mezi Litní a
Řevnicemi s výsledkem 2:2. 

Miloslav KLIMENT, Liteň

Dva turnaje určené pouze pro nezá-
vodní hráče uspořádal poprvé na
svých dvorcích tenisový oddíl Sokola
Dobřichovice. Důvod? Snaha napo-
moci rozvoji této hry. Vždyť tenis je
mimo jiné krásný tím, že umožňuje
změřit síly hráčům všech věkových

kategorií i všech výkonnostních tříd.
Co snad při soutěžních kláních chy-
bělo soutěžícím na umu, bylo vyna-
hrazeno obětavostí a bojovností.
V prvním turnaji, kterého se zúčast-
nilo šestnáct hráčů, zvítězil ve dvou-
hře Lukáš Jambor z Dobřichovic.

Druhý turnaj se konal v sobotu 9. če-
rvence za účasti čtrnácti rekreačních
tenistů. Ve dvouhře se stal vítězem
Michal Sviták z Řevnic ve čtyřhře
hráči Sokola Lety Frolík a Tomášek.
Nepopiratelným vrcholem turnaje
byla chvíle, kdy se v naprosto vyrov-
naném semifinálovém zápase pozděj-
ší vítěz Sviták vrhl u sítě po přesném
prohozu soupeře robinsonádou (vz-
dáleně tak podoben slavnému Borisi
Beckerovi) a podařilo se v pádu vrá-
tit míč nechytatelným kraťasem do
pole soupeře.Přihlížející tento zákrok
ocenili dlouhotrvajícím potleskem. 

Tom TOMÁŠEK, Dobřichovice

Vítěz skočil po míči robinsonádu
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONALY DVA TURNAJE REKREAČNÍCH TENISTŮ
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Po závodech vodáků
chystají fotbalový mač
Závody smíšených družstev na pra-
micích se konaly v sobotu 23. čer-
vence v Řevnicích. Ve spolupráci s
činovníkem vodáckého oddílu a sta-
rostou Řevnic Liborem Kvasničkou
je uspořádali sportovně-pivní fanyn-
ky a fanoušové při řevnické restau-
raci Galerie.
Start závodu byl u vodácké klubovny.
Účastníci zamířili k třebaňskému
Ostrovu, kde byla první otočka. Po-
druhé se otáčelo nad řevnickým je-
zem - cíl byl opět u vodácké klubov-
ny, kde se také konalo vyhlášení vítě-
zů a tradiční osvěžovací akce.
Další akcí, kterou fanoušci chystají
ve spolupráci se Slavojem Řevnice a
panem Dragounem, bude repríza
fotbalového utkání po 80 letech s
mužstvem Litně. Hrát se bude na
hřišti Za Vodou v sobotu 30. 7. od
16.00. Všichni příznivci kopané a
dobré zábavy jsou srdečně zváni.

Miroslav KRATOCHVÍL, Řevnice

HRÁLI PRO RADOST. Na dobřichovických turnajích si zahráli rekreační te-
nisté z celého okolí. Foto Bohumil KOS

A TEĎ PŘEBOR. Fotbalové A-mužstvo Dobřichovic, které letos vybojovalo historický úspěch - postup do krajského
přeboru. Foto Miloslav OMÁČKA


