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Manévry u Ameriky: Raněné hledali
hasiči, policisté i záchranáři

Mořina - Zraněné lidi přijeli 28. července večer do
lomu Velká Amerika poblíž Mořiny zachraňovat hasiči z Řevnic a Berouna, zdravotníci i policisté.
„Protože nebylo jasné kde se postižení nacházejí, hasiči se
rozdělili na dvě skupiny, které se vydaly na průzkum po
obou stranách lomu,“ sdělil řevnický profesionální
záchranář Pavel Vintera. Po chvíli jeho kolegové našli na
boční sestupové cestě dva lidi a dva psy. „Mladá žena pod
vlivem alkoholu byla lehce zraněna po pádu, muž zraněný
nebyl. Záchranáři je vyprostili pomocí lan a speciálních
evakuačních postrojů - pro lidi a pro psy, “ dodal Vintera s
tím, že zraněnou ženu si vzali »do práce« zdravotníci. Zásah trval bezmála tři hodiny.
(mif)

V kempu řádil zloděj, kradl
i ve stanu, kde spali turisté

Karlštejn - Jak černá ruka řádil v noci z 19. na
20. července v karlštejnském autokempu neznámý - a pořádně drzý - zloděj.
„Nejdřív se vplížil do stanu, ze kterého spícím návštěvníkům odcizil mobilní telefon,“ uvedl Jaroslav Dolejší, zástupce velitele policistů v Karlštejně. „Následně si bez viditelného poškození otevřel
nedaleko odstavené auto zahraničních turistů a z
něj pak ukradl 8 000 korun, 20 euro i fotoaparát,“
dodal. Na cestu si ještě »oražený« lapka přibral
dva automaty na hračky stojící vedle stánku s občerstvením.
(mif)

Pozor: Od 1. srpna »se jezdí« jinak!
STRÁŽNÍCI NEMUSÍ O MĚŘENÍ INFORMOVAT ZNAČKAMI, ZIMNÍ PNEUMATIKY JSOU POVINNÉ...
Poberouní, Česko - Vyznáte se ještě
ve všech pravidlech, která platí na
tuzemských silnicích? A víte, že od
1. srpna platí nová? Zase...
Změn, které v provozu na silnicích
od začátku srpna zavedla novela silničního zákona, je mnoho. Třeba:
- za malé překročení rychlosti nebo
malé množství alkoholu už nehrozí
bodový postih
- zimní pneumatiky jsou povinné od
listopadu do března

»Párou« se poveze
císař František Josef

Zadní Třebaň - Sto deset let už je v
provozu lokální trať Zadní Třebaň
- Lochovice. Na počest výročí bude
3. září vypraven parní vlak.
Historickou soupravu potáhne mašinka 310 zvaná Kafemlejnek - přesně
taková, jaká kdysi na »liteňce« jezdila. Poveze se v ní císař František Josef I. s doprovodem, dobrý voják Josef Švejk i staropražská kapela Třehusk. Vláček, který ze Zadní Třebaně
směr Brdy vyrazí před 10. hodinou,
přijdou pozdravit hlásnotřebaňské
Holky v rozpuku, lečští vodníci, M.
D. Rettigová, osovští hasiči s historickou stříkačkou, svinařští mopedisté i
taneční skupina Proměny.
(mif)

- obecní a městská policie již nemusí
informovat řidiče o měření rychlosti
značkami
Novinek je opravdu hodně, některé
jsou velmi kontroverzní. Třeba ta, že
řidič musí na výzvu policisty absolvovat kontrolu technického stavu
svého auta, pokud zajížďka, včetně
cesty zpět, není delší než 8 km. Podrobnosti má stanovit vyhláška ministerstva dopravy. Ta ovšem dosud
nebyla vydána!

Počet bodovaných přestupků se kvůli
zjednodušení systému zredukuje ze
současných 44 na 27. Už neplatí tříbodový trest za alkohol do 0,3 promile, naopak za vyšší množství alkoholu hrozí ztráta sedmi bodů. Nulová
tolerance k alkoholu ale zůstává, stejně jako zákaz řízení od šesti do 12
měsíců. Za řízení vozidla pod vlivem
alkoholu nebo drogy může být uložena pokuta od 2 500 do 20 000 korun.
(Dokončení na straně 9)
(pef)

LAUFER V HLÁSNÉ. Známí zpěváci
Josef Laufer (na snímku), Ivan Mládek a Karel Bláha se sešli v Hlásné
Třebani na Slavnostech trubačů.
(Viz strana 2)
Foto NN M. FRÝDL

Z lesa ho vezla sanitka
Brdy – Houby lákají do lesů davy lidí
- konečně rostou! Moc štěstí ale nepřinesly jednomu z houbařů, pro kterého musela přijet na Brdy sanitka.
„Mladý muž přeskakoval strouhu a
způsobil si tříštivou zlomeninu nohy,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Mladík si mobilem přivolal pomoc záchranářů, a ti ho převezli do pražské nemocnice.
(lup)

Vyražte do Karlštejna, na trdelníky! doporučuje Eva Decastelo
Lety - Jaké mají prázdninové plány známé tváře od Berounky?
Kam čtenáře NN pozve na letní výlet moderátorka a herečka Eva
DECASTELO?
Jak se daří? Do vaší rodiny přibyl
nový človíček, dcerka Zuzanka...
Je to nádhera, jsem moc šťastná, děti
jsou prostě nejvíc! Hodně jsme je s
manželem chtěli, minimálně dvě, a
jsme rádi, že nám vyšel páreček.
Chystáte se někam na prázdniny,
nebo zůstanete doma, u Berounky?
U Berounky je krásně. Navíc máme
pejska, labradorku Pralinku, která
miluje procházky k vodě, kde jí náš
dvouletý Michálek hází kamínky.
Ona se je snaží přinést z vody ven a

JSEM ŠŤASTNÁ! U Berounky se Evě
Decastelo líbí.
Foto ARCHIV

má neuvěřitelně zmatený výraz,
když je nedokáže najít. Cestou zpět
se obvykle vyválí v nějaké chcíplé
rybě, abychom měli radost... Teď
jsme se vrátili z dovolené v Chorvatsku, kam jsme vyrazili autem. Děti
byly od rána do večera u moře, úžasně si hrály a stavěly hrady z písku.
Bylo to fajn.
Které své oblíbené místo v našem
kraji byste doporučila čtenářům ?
Já mám Poberouní spojené s tatínkem a našimi výlety na Karlštejn,
kde jsem vždy dostala trdelník. V
Berouně na trzích mě zase rozmazloval malými plyšáky. Mé doporučení
na výlet tedy zní: Karlštejn a Beroun.
Petra FRÝDLOVÁ
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»Trubači« se povedli, déšť nedéšť

NA HLÁSNOTŘEBAŇSKÉ SLAVNOSTI DORAZIL IVAN MLÁDEK, ZAZPÍVALI JOSEF LAUFER I KAREL BLÁHA
Hlásná Třebaň - Sedmé Slavnosti
trubačů se poslední červencovou
sobotu konaly v Hlásné Třebani.
Pršelo a pršelo a pršelo...
Vytrvalým deštěm se nenechala odradit asi stovka návštěvníků - a dobře udělali. Nabitý program na návsi v
půl třetí odpoledne začala staropražskými a »vodovodními« písněmi kapela Třehusk. Poté pomyslné žezlo
převzali Karlštejnští pozounéři, zahrál berounský žesťový soubor Collegium musicum temporalis a na kytaru Jan Matěj Rak.
Za zvuků speciální fanfáry v podání
místních Holek v rozpuku dorazil
starosta Vnislav Konvalinka s chotí.
„Příští rok se pojistíme náhradní variantou pro případ deště. Ale věřím,
že pršet nebude. Určitě nebude,“ ujišťovala Alena Konvalinková.
Zatímco muzikanti hráli pod střechou stanu, břišní tanečnice z příbramské skupiny Galatea předvedly
své nádherné kreace přímo v dešti.
Sklidily za to dlouhotrvající potlesk.
„Je to moc pěkný pohled, jen budou
holky trochu vlhké. Tedy spíš mokré,“ komentoval vystoupení tanečnic
basista Třehusku Miloš Chroust.
Historický průvod došel letos kvůli
dešti bez koní, ale Karel IV. s císařovnou Eliškou, ani arcibiskup Arnošt,
v civilu senátor Jiří Oberfalzer, nechyběli. Šermířská skupina Lepus

SILNÁ SESTAVA. Na jednom »pódiu« se v Hlásné Třebani sešli Ivan Mládek (první zleva), Josef Laufer i Karel Bláha
(první dva zprava). Všichni si zazpívali Hlásná Třebáň je krásná...
Foto NN M. FRÝDL
svedla na počest vladaře souboj. O vše si také důkladně vyfotografovaly. Josefa Laufra i Karla Bláhy a na úplrozruch se postarala výprava z Ja- Pak už vypukla soutěž o nejlepšího ný závěr zahrála country kapela Brzponska - stylově maskované Holky v zpěváka písně Ivana Mládka Hlásná daři. Suma sumárum: Slavnosti trurozpuku zatančily na píseň Hany Třebáň je krásná! Mezi čtveřicí sou- bačů se vydařily, déšť je neměl šanci
Petra FRÝDLOVÁ
Zagorové Mimořádná linka Praha - těžících všech věkových kategorií překazit.
Tokio, pozdravily, rozdaly dárky a byli reprezentanti Hlásné i Zadní
Třebaně a Dobřichovic. Mimo soutěž navíc zazpívaly, tedy spíš zafou- Sudy »padly za vlast«
kaly na lahve i Holky v rozpuku. Hlásná Třebaň - Součástí červnovéPředsedou poroty a významným ho Královského průvodu z Prahy na
hostem letošních »trubačů« byl cha- Karlštejn byla také soutěž trakařů...
rizmatický zpěvák Josef Laufer. S Porota rozhodla, že nejlépe nazdoním o vítězi rozhodovali starosta bený vůz a nejkrásnější ženy patří
Konvalinka, senátor Oberfalzer či týmu Zadní a Hlásné Třebaně. Výzpěvák Karel Bláha. Překvapením hrou byl sud piva. Rychtář Hlásné
pro všechny přítomné, včetně pořa- Třebaně Vnislav Konvalinka dokázal
datelů, byla pečlivě tajená návštěva zařídit, aby vítězné družstvo dostalo
sudy dva - pro každou z Třebaní jeautora písničky Ivana Mládka.
Výhercem velkého dortu se stal nej- den. „Abysme se nehádali,“ poznamladší soutěžící, pětiletý Zadnotře- menal tehdy starosta. Sudy »padly
baňan Mildík Frýdl. O výhru se s za vlast« právě na Slavnostech trupomocí babičky podělil s ostatními bačů. „Vypili jsme oba,“ uvedla Iloučinkujícími i porotou. Závěrem si na Gartová z hlásnotřebaňské radHlásnou Třebaň zazpívali ještě jed- nice. „Pomohli nám s nimi i ti, kteří
CÍSAŘ POD DEŠTNÍKEM. Protože Slavnosti trubačů skrápěl déšť, musel se nou všichni - v čele s Mládkem. Pak v červnu nesoutěžili, ale myslím, že
Karel IV. i jeho doprovod ukrýt pod deštníky.
Foto NN M. FRÝDL náves dostaly do varu zvučné hlasy to nikomu nevadilo,“ dodala. (pef)

Pošlete nám fotku z prázdnin, tři nejlepší odměníme
PRO VÍTĚZE JSOU PŘIPRAVENY KNIHA FOTEK NAŠEHO KRAJE, CYKLOPRŮVODCE DOLNÍ BEROUNKOU A LAHEV VÍNA
Poberouní - Prázdniny jsou
v plném proudu, někdo je
tráví u vody, někdo třeba na
kolech. Protože nám čtenáři
posílají zajímavé letní sním-

HURÁ DO VODY!

ky, rozhodli jsme se vyhlásit
prázdninovou soutěž. Potrvá
do konce prázdnin, fotografie došlé na adresu redakce
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní

Třebaň, případně redakce@nasenoviny.net) budeme postupně zveřejňovat.
Tři autory, jejichž snímky
oceníme, vybere porota ve-

dená členem redakční rady
NN Josefem Kozákem. Těšit
se mohou na knihu fotografií poberounského kraje,
cykloprůvodce krajem dolní

Berounky či lahev karlštejnského vína. Příspěvek nazvaný Léto v Dobřichovicích poslala Zadnotřebaňanka Helena Pelikánová. (mif)

Foto Petra MARTÍNKOVÁ, Beroun

LÉTO V DOBŘICHOVICÍCH.
Foto Tomáš HEJLEK,
Zadní Třebaň

ČAS K ODLETU? Letos v létě jsme se ještě nestačili pořádně ohřát, a vlaštovky už se chystají k odletu. Takto se 4. 8.
houfovaly v Letech. Foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň
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Mám ráda stín, jako všichni Řekové!
MARTHA ELEFTERIADU PŘIPRAVUJE SE SVOU SESTROU V DOBŘICHOVICÍCH KURZY ŘECKÝCH TANCŮ
Dobřichovice - Martha ELEFTERIADU, původem, jménem i povahou Řekyně, tvrdí: Můj domov je
v Česku! Se sestrou Tenou se už
několik desetiletí drží v nejvyšších
patrech tuzemského show byznysu. Společně také organizují kurzy
řeckých tanců - v Praze i v Dobřichovicích.
Jak trávíte letošní léto, v Česku či
Řecku?
Samozřejmě tady i tam. Teď jsme se
zrovna vrátili z krásného řeckého ostrova Kos. Každý rok si totiž vybereme jedno místo a jedeme tam i s tanečníky řeckých tanců. Je to příjemná kamarádská společnost, vidíme
vždy něco nového, a večer či ráno si
zatančíme všechno, co umíme.
Sluníčka a tepla jsme si v tuzemských zeměpisných polohách zatím
příliš neužili. Nestýská se vám po
tropických teplotách vaší původní
domoviny?
Ale kdepak! Jako všichni Řekové
máme radši stín, moc dlouho se na
sluníčku opékat nevydržím. Ostatně
Řekové nepovažují opálení za krásné, víc se jim líbí bílá pleť…
Kde jste vlastně doma? V Česku?
Nebo vás to pořád táhne na Jih?
Určitě táhne, ale náš domov je tady.
Do Řecka se ale kdykoliv rády vypravíme za příbuznými, za kamarády
i za krásou tamní krajiny.

MARTHA A TENA. Sestry Elefteriadu, Martha vpravo.
Řecko neprožívá právě lehké období. Obří zadlužení, půjčky, škrty v
rozpočtech, stávky... Sledujete na
dálku, co se v této části Balkánu děje? A jak vám při tom je?

NA ZAKYNTHOSU. Účastnice kurzů řeckých tanců Marthy a Teny na ostrově Zakynthos.
Foto ARCHIV

Foto ARCHIV

Sleduji a snažím se tomu porozumět.
Není to ale tak jednoduché, jak je tady v tisku líčeno. Jsou to hrátky nadnárodních zájmů - malé státy jako je
Řecko, jsou jen kuličkami, kterými
si pinkají pro svoje zájmy. Je mi to
líto, ale tohle může spadnout na kohokoli. Teď už se mluví i o zadlužení Ameriky...
Několik let pořádáte kurz řeckých
tanců. Jak to přijde, že (kromě Prahy) právě v Dobřichovicích?
Máme tu spoustu kamarádek. A protože tam Tena bydlí, pozvaly jsme je
na Lávku, na naše pražské kurzy. Asi
je inspirovali tanečníci, co všechno
umí, a taky řecká muzika. Dobřichovický Fürstův sálek je jedno z
nejhezčích míst na tanec, taky jsme
tam už několikrát vystupovaly.
Jaký je o tance zájem a co všechno
učíte? Řeckých tanců, pokud vím,
jsou desítky, ne-li stovky...

Máte pravdu, jsou jich stovky. Jeden
etnograf se je snažil spočítat a zatím
došel k číslu okolo 500... a to ještě
pokračuje! Pořád bude co učit. Zájem o tance je, hlavně když má někdo možnost je napřed vidět. Budeme rády, když se případní zájemci
podívají na stránky www.recketance.cz, či www.recketance.unas.cz.
Tam si najdou, kdy začínáme, a mohou třeba dorazit na zkušební lekci.
Mají Češi geny pro exotické jižanské pohyby? A nebo opravdovým
řeckým tanečníkům připadají jako
sloni v porcelánu?
Ono nejde ani tak o pohyby, jako o
rytmus, a ten je základem pro všechny tance. Jako sloni v porcelánu?
Určitě ne! Tančí nádherně i docela
složité liché rytmy. Výhodou je, že
mohou přijít lidi různých věkových
kategorií, jako v Řecku - tam tančí
staří, mladí, děti, kdokoliv. Další výhoda je, že nepotřebujete partnera,
protože jsou to tance v kruhu.
Jezdíte ještě s absolventy svých tuzemských kurzů na turné po Řecku? A pokud ano, kde vystupujete a
co na to Řekové?
Do Řecka opravdu společně jezdíme, ale nejsou to turné, jen pobyt s
tancem. Naši tanečníci dostanou i
příležitost vystoupit na našich koncertech v Česku. Třeba loni na Zahradě Čech - potkali jsme se na Zakynthosu s pořadateli této akce. Naše tance je tak nadchly, že se rozhodli zorganizovat řecké tance na Zahradě Čech.
Kdy zahajuje kurz v Dobřichovicích
a jak se mohou zájemci přihlásit?
Pokud se přihlásí dostatečný počet
lidí (třeba na halina.grafika@volny.cz), pak bychom mohli začít už ve
středu 7. září. Moc se těšíme!
Znáte kraj kolem Berounky, dokázala byste třeba doporučit zájemcům nějakou zajímavou vycházku,
dát tip na letní výlet...?
Trochu ano. Já sama miluji procházku z Dobřichovic do Letů podél Berounky. To je nádhera za každého
počasí.
Miloslav FRÝDL

Proměny odjely do Řáholce, za Rumcajsem
NA SVÁ LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SE CHYSTAJÍ I DALŠÍ DVA ŘEVNICKÉ SOUBORY - KLÍČEK A NOTIČKY

Řevnice - Prázdniny se přehouply
do druhé poloviny. Počasí dětem
nepřeje, moc slibná není ani předpověď na další dny. Letní soustředění řevnických souborů Proměny, Klíček a Notičky rozmary počasí ale určitě nepřekazí.
Jedenačtyřicet členů taneční skupiny
Proměny odjelo v sobotu 6. 8. na
sedm dnů do Jičína. „Celý týden se
nese v duchu lesa Řáholce, Rumcajse, Manky a Cipíska,“ vzkazuje z
Českého ráje vedoucí Ivana Zrostlíková. „Každý den pilně nacvičujeme country tance. Hrajeme hry, chodíme na výlety, moc si to užíváme.
Jen nás zlobí počasí - modllíme se
každý večer, ať neprší!“ dodává.
Na třicet dětí z tanečního souboru
Klíček vyrazí 13. 8. na týden do Sv.
Jana pod Skalou. „Kromě tance si
budeme hrát na rytíře a postupovat
od dovedností pážete, přes panoše k
rytíři,“ uvedla vedoucí Lída Chroustová. Klíček původně plánoval folklorní tábor se soubory z Čech i Moravy, ale nevyšlo to. Do Sv. Jana

vyrazí se souborem pěveckým. „Těším se, že budeme zkoušet v kapli,
kde je úžasná atmosféra, a taky na

ekologické centrum. Přesto, že máme víc holek než kluků, očekávám,
že i ony se budou chtít zúčastnit ry-

A JEDEME! Děti z řevnického souboru Proměny se na letní soustředění vypravily v sobotu 6. srpna.
Foto Petra FRÝDLOVÁ

tířských klání a výroby zbraní. Zároveň věřím, že ruční práce pro dvorní
dámy budou lákavé i pro naše rytíře,“ dodává Chroustová.
Dětská lidová muzika Notičky plánuje odjezd na 20. srpna. Po loňské
zkušenosti se vrací do Krkonoš, na
Tetřeví boudy. „Jedeme na 12 dní a
téměř všichni - asi 46 dětí + 6 vedoucích a skladatelů, kteří pomohou nacvičit písně a koledy, které nám napsali,“ řekla vedoucí Lenka Kolářová. Notičky mají v plánu nacvičit koledy na novou desku a připravit se na
prosincový koncert, na kterém ve
Státní opeře a v Rudolfinu vystoupí
se skupinou Tap Tap.
„Také budeme dělat nová jarní pásma a nesmíme zapomenout ani na
soutěže, fotbal, karneval, volbu
miss... Je toho hodně, ale už teď vím,
že se všechny děti na soustředění
moc těší. Celé soustředění je bude
provázet víla, která šikovné a poslušné děti každou noc odmění dárkem
pod polštářek,“ dodává Kolářová.
Petra FRÝDLOVÁ
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Počasí bylo »šílené«, Vítek měl radost
ZNÁMÝ MUZIKÁLOVÝ ZPĚVÁK POŘÁDAL KONCERT NA NÁDVOŘÍ HRADU KARLŠTEJNA
Karlštejn – Velkolepý koncert zažili ti, kteří přišli poslední červencovou sobotu na hrad Karlštejn.
Na nádvoří se svými hosty vystoupil známý zpěvák, místní obyvatel
Pavel Vítek. Navzdory dešti se přítomní diváci bavili a zpívali s ním.

Na pouti zazní folklor,
jazz, i romská muzika

Černošice - Vyhlášená Mariánská
pouť se bude konat 13. a 14. srpna
před kostelem Nanebevzetí Panny
Marie v Černošicích.
Pořadatelé slibují bohatý program.
„V sobotu od 10.00 vystoupí mj.
soubory Acoustic Noise, Balzám,
Calando in terra, Pramínek či Schola
Gregoriana Pragensis,“ vypočítává
jeden z organizátorů Pavel Blaženín.
„V neděli odpoledne se můžete těšit
na špičkovou muziku a hráčské výkony v podání romské kapely Bachtale Apsa v čele s nevidomým Mario
Bihárim či na úžasný jazz v podání
Eleny Sonnenshine a jejího tria,“ dodává.
(mif)

„Děkuju všem, měl jsem z koncertu
radost - i přes to šílené počasí. Obdivuju lidi, že v té slotě přišli,“ řekl Vítek po koncertě. Podobně mluvila i
Monika Absolonová, poté, co zazpívala píseň Lásko má, já stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně: „Jsem tu
chvilku a už je mi zima. Pavle, máš
skvělé fanoušky!“ Jako další vystoupily operní diva Tereza Mátlová a
trio Ivana Andrlová, Olina Háta Želenská a Monika Absolonová, které
zapěly song z komedie Světáci.
Během večera zazněly písně z vlast-

ního repertoáru Pavla Vítka (nechyběly hity Má svůj den, Mám rád vůni
tvý kůže či Bez tebe ztrácím tvář) i
šlágry z 50. až 80. let, které zpěvák
loni vydal na kompletu Hity mého
srdce. Diváci si mohli zazpívat třeba
Povídej, Když milenky pláčou či Šalalalí. Zpěv skvěle doplňoval velký
orchestr a při některých písních také
tanečnice. Atmosféra byla výborná –
podle svých slov si koncert užil i
sám zpěvák.
Akce byla součástí Karlštejnského
kulturního léta, stejně jako komedie

Kina v okolí

KINO LITEŇ

V srpnu kino nehraje - dovolená.

KINO ŘEVNICE

10. 8. 20.30 PAŘBA V BANGKOKU
12. 8. 20.30 MOZARTOVA SESTRA
13. 8. 16.00 MEDVÍDEK PÚ
13. 8. 20.30 THOR
17. 8. 20.30 MELANCHOLIA
19. 8. - 20. 8. 20.30 V PEŘINĚ
20. 8. 16.00 RIO

KINO MÍR BEROUN
5. 8. - 14. 8. 20.30 (Po-St 18.30)
TRANSFORMERS 3 3D
11. 8. - 21. 8. 16.30 (Po-Čt 18.30)
ŠMOULOVÉ 3D
19. 8. - 24. 8. 19.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC

LETNÍ KINO BEROUN
8. 8. - 9. 8. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - část 2
10. 8. 21.00 MR.NICE
11. 8. 21.00 HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
12. 8. 21.00 22 VÝSTŘELŮ
13. 8. 21.00 FIMFÁRUM - DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
14. 8. 21.00 THE DOORS - WHEN
YOU_RE STRANGE
15. 8. 21.00 MELANCHOLIA
16. 8. - 17. 8. PAN POPPER A JEHO
TUČŇÁCI
18. 8. 21.00 LIDICE
19. 8. 21.00 HANNA
20. 8. 21.00 ŠMOULOVÉ
21. 8. - 22. 8. 21.00 ŽENY SOBĚ

CLUB KINO ČERNOŠICE

9. 8. 21.00 ROMÁN PRO MUŽE
16. 8. 21.00 VRATNÉ LAHVE
21. 8. 16.00 FANTOMAS KONTRA
SCOTLAND YARD

KINO RADOTÍN

Do 31. srpna je kino uzavřeno.

Profesor zahraje blues

»Profesor Blues«, memphiský kytarista David Evans zahraje 19. 8. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Držitel Grammy za rok 2003 je považován za nejvýznamnějšího současného odborníka na černošskou hudbu a blues. Patří ke generaci amerických folkařů, z níž vzešel mj. Bob
Dylan, kteří měli možnost přiučit se
tradičnímu blues z první ruky - v odlehlých mississippských lokalitách.
Vstupné na koncert je 150 korun.
Pavel BLAŽENÍN, Černošice

ROZZÁŘENÝ VÍTEK. Pavel Vítek při svém koncertě na nádvoří hradu Karlštejna.
Foto CELEBRITY MANAGEMENT

V lese se bude střílet
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI ZVOU NA CRAZY KOMEDII

Autorskou crazy komedii Michaely
Šmerglové Stůj, stejně střelím! aneb
Šok dynastie zbrojařů uvádí Divadelní soubor Řevnice. Hrají ochotní
ochotníci z Řevnic, Zadní Třebaně,
Prahy aj.
DEN PŘEHLÍDKY: 12. až 14. srpna
a 19. až 21. srpna
VELITELSKÝ ČAS: 20.00, pouze 21.
srpna od 18.30 hodin
SOUŘADNICE: Lesní divadlo Řevnice (kóta v tajných vojenských mapách Brdy Force)
ZBROJ A ZVUKY: Muniční sklad a
Umělecké kovářství kpt. Hrubý

AUTODOPRAVA: svob. František Slavík jun. Lety a npr. Miloš Chroust
POMOC V ZÁPOLÍ: vojíni Martin
Tuček, Jan Květenský aj.
NA BOJIŠTI UVIDÍTE: Iva Tamchynu, Františka Zavadila, Mílu Bílou,
Ondřeje Walda, Hanu Tučkovou, Jaroslava Matouška, Zlatku Hrubou,
Evu Nádvorníkovou, Ilonu Květenskou, Marii Vágnerovou, Jaroslavu
Zavadilovou, Petra Štechmülera,
Vojtěcha Veverku, Romana Tichého,
Václava Navrátila, Jiřího Vitouše i
autorku hry. Více na www.divadlorevnice.cz. Michaela ŠMERGLOVÁ

Světáci, která bude na hradě k vidění 26. 8. I zde si zahraje Pavel Vítek.
Lucie PALIČKOVÁ

Tipy NN
* Dj Bunda a Dj Voďa vás provedou
diskotékou v kině Club Černošice.
Párty se rozjede 12. 8. ve 21.00. (vš)
* Pátý Hasofest se koná u jezu v
Hlásné Třebani 13. 8. od 13.30. Na
programu jsou dětské hry, ukázky
záchranářských zásahů, hod pivním
sudem a vystoupení kapel To víš,
Třy, Cultivar i Odečet plynu. Po setmění přijde na řadu vypouštění lampionů štěstí a o půlnoci ohňostroj.
Vstup 60/90 Kč.
(ig)
* Přehlídku kapel hrajících dixieland hostí 13. 8. Řevnice. Před místním Zámečkem od 14.00 zahrají mj.
Classic jazz collegium, Pilsner jazz
band či Steamboat stompers. (mif)
* V. ročník sochařského symposia
Cesta mramoru se koná v Dobřichovicích. Vernisáž soch, jež na sympoziu vzniknou, se uskuteční 14. 8. od
15.00 pod zámkem u řeky.
(pef)
* Vernisáž výstavy skupiny čtyř výtvarníků s názvem RASTR se koná
15. 8. od 19.00 na zámku v Dobřichovicích. Výstava skupiny, která se
zabývá fenoménem závěsného obrazu, je přístupná do 31. 8.
(vlc)
* Videotéku můžete navštívit 19. 8.
v Club kině Černošice. Začátek akce
je ve 21 hodin.
(vš)
* Houslový koncert hostí 20. 8. od
18.00 kostel v Karlíku. Koncert nazvaný Komorní klenoty bude sestaven převážně z děl G. P. Telemanna,
R. Gliera, B. Martinů a A. Igudesmana, hraje Duo Eco.
(vlc)
* Výstava Křemen a jeho rodina je v
Muzeu Českého krasu Beroun instalována do 28. 8.
(dap)
* Výstavu fotografií s názvem Až
na konec světa můžete v Modrém
domečku Řevnice zhlédnout do konce srpna. Uvidíte díla Ladislava Sitenského i absolventů fotografie
ZUŠ Řevnice Ivy Velfové, Pavla Dudáka a Robina Seidla.
(šah)
* Plastiky a keramika Marie Borkové i fotografie Jeleny Látalové, dcer
malířky Marie Fischerové-Kvěchové
jsou do konce srpna k vidění v Galerii Sv. Václava v Mokropsech. (pab)
* Výstava strašidýlek Víti Klimtové
Pohádková země potrvá v restauraci
U Bílé paní Karlštejn do 31. 8. (pef)

Noc na Karlštejně už vidělo 15 tisíc diváků!
MUZIKÁL SE BUDE HRÁT I NAPŘESROK - SOUBOR MÁ NABÍDKY Z CELÉ REPUBLIKY
Nymburk – Dobřichovice. Mníšek.
Křivoklát. Třeboň. Nymburk. Co
místo, to dvě představení, všechna
vyprodaná. Taková byla letošní už šestá - sezona původního muzikálu Noc na Karlštejně.
Poslední dvě představení sehrál soubor složený z ochotníků i profesionálů pod impozantními hradbami v
Nymburce na konci července. Před
nadšeným publiekm a s krásnou kulisou za zády si herci představení vychutnali. „S Pavlem jsme si to užili,
je tu nádherná atmosféra,“ libovala
si představitelka Aleny Pavla Švédová. Také Pavel Vítek (Pešek) si nymburskou štaci pochvaloval. Počasí
přálo, i když to nedlouho před začátkem vypadalo všelijak, nepršelo, vítr se utišil a dokonce vysvitlo i slu-

níčko. V roli císaře se zabydlel poslanec Petr Bendl, standardně výborné výkony předvedli Jan Rosák (vévoda bavorský), Petr Jančařík (král
cyperský), Karel Král (purkrabí),
Petr Říha (arcibiskup), Monika Vaňková (císařovna) a Alena Říhová
(Ofka). Pochvalu zaslouží i kytarista
Matěj Rak, páže Lukáš, zbrojnoši,
manové, šermíři z Okořské gardy i
metači ohně. Tu největší organizátoři z Nymburka v čele s ředitelem pivovaru Pavlem Benákem za skvělé
zázemí, ubytování i výtečné pivo.
Spokojený byl také režisér Miloslav
Frýdl - nejen proto, že Noc na Karlštejně už vidělo přes 15 000 diváků.
A přibudou další - muzikál se bude
hrát i napřesrok, nabídek dostal soubor několik. Lucie PALIČKOVÁ

POD HRADBAMI. Poslední dvě letošní představení Noci na Karlštejně
viděl Nymburk. Foto NN M. FRÝDL
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Ohřejeme se letos ještě? Už
je srpen a my pořád čekáme

Jak pravil klasik: Letošní způsob
léta zdá se mi poněkud podivný...
Jeho slova přesně vystihují dosavadní průběh letošních prázdnin.
Už začal srpen a my pořád čekáme, zda nás příroda alespoň trochu příjemně překvapí. Věřím, že
se ještě ohřejeme a slunce naleje
do našich těl dostatečnou dávku
energie na plnění úkolů a povinností, které nás v
nadcházejícím období očekávají. Prvním úkolem,
na který se nyní budeme soustředit, je kompletní
úklid obce před poutí a posvícením. Bude posekána tráva ze všech příkopů a ploch v katastru obce.
Podařilo se nám provést částečné terénní úpravy v
prostoru u koupaliště - pokračovat v nich budeme
na podzim. Chci zde poděkovat p. Lamačovi za
vzornou údržbu obecních ploch. S jejich narůstající rozlohou také vznikají vyšší nároky na jejich
údržbu. Vyzývám proto ty, kteří by měli napřesrok
zájem podílet se na údržbě obecních ploch, aby se
přihlásili na OÚ - jejich služeb rádi využijeme.
Závěr srpna bude v naší obci ve znamení kultury:
19. 8. nás přijede pobavit Uršula Kluková, 20. 8 od
19.30 zažijeme Dívčí válku pod taktovkou F. R. Čecha. Slavná Všeradická pouť nás čeká 27. až 29. 8.
Ani září nebude bez kultury - 3. 9. pojede parní
vlak u příležitosti 110 let místní dráhy, 17. 9. se
uskuteční V. ročník kuchařské soutěže O pohár M.
D. Rettigové. Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Hasiči se těší na nové auto
VŠERADIČTÍ NA ZÁVODECH V BYKOŠI VYBOJOVALI DRUHÉ MÍSTO

V usilovné práci jsou členové zásahové jednotky
všeradických hasičů. Jarní čištění požární nádrže
přineslo ovoce v podobě nádherně průzračné vody,
která drží čistá i teď, v létě. Samozřejmostí je průběžný úklid odpadkových košů. Díky manuální
zručnosti hasiči v krátké době zařadí do svého vozového parku další výjezdové vozidlo - Lada Niva
bude sloužit jako technický vůz. Právě takový by

ZÁMECKÝ VEČER
s Petrem Jančaříkem

se v Zámecké galerii M. D. Rettigové
ve Všeradicích koná

v pátek 19. srpna od 19.00 hodin.
Hosty budou herečka Uršula Kluková a
zpěvačka Martha Elefteriadu.

se nám hodil při nedávných prudkých deštích, kdy
jednotka musela regulovat průtok vodních toků.
Právě přívaly deště nám ukázaly nedostatky v našem technickém vybavení. Díky poctivému sběru
železného šrotu jsme je mohli napravit nákupem
dalšího ručního nářadí, bez kterého nelze podobné
zásahy provádět. Nyní jednáme s obcí o nákupu
vaků na písek, abychom v případě dalších dešťů
byli schopni zajistit alespoň základní utěsnění nejvíce postižených objektů. Samozřejmě ale budeme
rádi, pokud je nebudeme potřebovat.
Nezanedbáváme ani účast na sportovních soutěžích. Soutěž v Podbrdech nedopadla podle našich
představ, zato z Bykoše jsme si přivezli pohár za
druhé místo.
V rámci partnerství s rumunskou obcí Gerník jsme
tento týden provedli krátký výjezd zaměřený na
údržbu jejich strojního vybavení. Předběžně jsme
se také dohodli na další akci - konat by se měla v
září.
Tomáš ČERVENÝ, SDH Všeradice

HURÁ NA GOLF! Velký zájem je o minigolfové
hřiště, které bylo ve Všeradicích otevřeno v polovině června. „Za měsíc a půl provozu jsme zde
přivítali přes šest stovek spokojených návštěvníků,“ uvedl starosta Všeradic Bohumil Stibal s tím,
že o prázdninách je otevřeno denně od 11.00 do
19.00 hodin. „Na zimní období plánujeme minimálně tři turnaje, takže zveme všechny, aby již nyní zahájili intenzivní přípravu,“ dodal starosta.
Text a foto NN M. FRÝDL

Z podbrdského kraje

* Svézt na poníkovi okolo Rodinného centra Betlém se můžete v Lochovicích. Projížďky se konají
10. 8., 17. 8. a 27. 8., vždy od 9.00 do 10.00 a od
16.00 do 18.00, za příznivého počasí po dohodě i v
jiný čas. Bezpečnostní přilbu dětské velikosti si u
nás můžete zapůjčit.
Jitka KEBRLOVÁ
* Dvoudenní pěší pouť rodin na Svatou Horu u
Příbrami pořádá klub Betlém 20. a 21. srpna. Sraz
je první den v 8.30 hodin u kostela v Lochovicích.
Barbora KÖNIGOVÁ
* 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 sobotu a neděli dle dohody na tel.: 311 684 281. (pef)

Čtyři malíři se sešli u Magdaleny
UMĚLCE SPOJUJE LÁSKA I OBDIV K PODBRDSKÉMU KRAJI

Vernisáž výstavy obrazů Podbrdští malíři u Magdaleny se ve všeradické galerii M. D. Rettigové
konala 28. července. Výstava je
to ojedinělá - svá díla v Zámeckém dvoře nevystavuje jeden výtvarník, ale hned čtyři najednou!
Jiří Brodina a Václav Hanuš jsou
malíři všeradičtí, Václav Šesták
žije i tvoří v Hořovicích a Marko
Čermáka, muzikanta, autora kreslených komiksů, snad není třeba
ani představovat.
Známí jsou ale všichni, ne jen

Čermák - jejich díla mohli milovníci umění vidět v hořovickém zámku, v Berouně i leckde
jinde. Z vystavených pláten lze
vyčíst jeden společný jmenovatel: lásku k podbrdskému kraji.
S malíři můžeme prožívat na jejich obrazech prchavé okamžiky
před bouřkou, střídání jasné oblohy s dramatickými mraky i větrnou krajinu nasáklou deštěm.
Díla Václava Hanuše jsou spíše
realistická, abstraktní plátna Jiřího Brodiny zase nastartují naší

fantazii a musíme nad nimi více
přemýšlet. Z obrazů Václava Šestáka vytušíme, že jeho velkými
vzory byli malíři zvučných jmen:
Slavíček, Schikaneder, Monet...
A konečně s kresbami Marko
Čermáka se přeneseme do let,
kdy jsme hltali příběhy pětice
chlapců z Rychlých šípů.
Výstavu můžete ve všeradické
galerii vidět do konce září. Otevřeno je po - pá 9 - 16, so - ne 10
- 17.00.
Sylva ŠKARDOVÁ,
Všeradice
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Mrtvá žena visela ve větvích stromu…
TICHÝ SVINAŘSKÝ »POTŮČEK« UŽ V DĚJINÁCH ZADNÍ TŘEBANIĚ ZPŮSOBIL NEJEDNU KATASTROFU
Je tomu jen pár dní, kdy Svinařský
potok v Zadní Třebani znovu ukázal,
co dovede. Pro osvěžení paměti zalistujme v obecní kronice. Dozvíme se
z ní, kolik takových událostí Třebaň
ve své historii zažila, kolikrát lidé ve
strachu opouštěli své chalupy, aby na
stráních zachránili holé životy.
Bouřky a s nimi přívalové deště přicházejí obvykle v noci, kdy hrůzu
osvětlují jen blesky křižující oblohu.
O to je divadlo strašnější. První zaznamenaná povodeň stihla Zadní
Třebaň v roce 1872 - 29. května se
snesla silná průtrž na celé západní
obloze. Déšť setrval do noci, vody v
potoce rychle přibývalo. Lidé prchali do strání, kde promočeni strávili
celou noc. Když ráno voda opadla,
objevila se katastrofa v plné hrůze.
Dokresloval ji obraz mrtvé ženy zachycené za vlasy ve větvích stromu
nedaleko mlýna. Tehdy se poprvé
objevilo jméno Zadní Třebaně v novinách. Konaly se sbírky na pomoc
postiženým nejen v Rakousko-Uhersku, ale i v Americe.
Povodeň stihla obec znovu v roce
1890, ale ne již v takovém rozsahu,
zato několikrát za sebou.
Stáli na stolech, děti v náručí...
Vody Svinařského potoka pak dál po
léta plynuly bez zvláštního běsnění
až do roku 1925. V noci z 11. na 12.
srpna se strhla obrovská průtrž, která
poškodila hráz lečského rybníka.
Údolím se valily spousty vody, beroucí s sebou vše, co se jim postavilo do cesty. Déšť nepřestával. Většina
obyvatel očekávala svůj osud ve

či prarodičů. Potok se však tentokrát
neuklidnil. Následující rok 5. června
se znovu rozběsnil, ale zregulované
koryto mu dalo přecejen správný
směr. Hasiči se snažili uvolňovat
plovoucí dříví, aby nedošlo k ucpání
průtoku. Při této akci padl do vody
železničář Alois Hrouda a utonul. Na
toto neštěstí lidé vzpomínali ještě
dlouho...
Pozdější povodně nebyly již nikdy
takového rozsahu. Byla jich ovšem
řada! Například na začátku osmdesátých let minulého století se potok z
koryta vylil dvakrát za sebou. Horší
to bylo »před nedávnem«, v roce
2002 - to máme jistě všichni v živé
paměti. Letos měla díky vyčištěnému a zregulovanému korytu naštěstí
voda kudy odtékat Přesto ale tichý
potůček vyděsil obyvatele Třebaně a
přidělal starosti postiženým i vedení
obce. František ŠEDIVÝ, Řevnice

Velký dík za pomoc!
vzkazuje Řevničanka
NA HLÍDCE. Starosta Zadní Třebaně Stanislav Balíček (první zleva) spolu
s dalšími obyvateli obce »hlídá« v noci z 20. na 21. 7. 2011 Svinařský potok,
který se vylil z koryta a zaplavil hlavní silnici.
Foto NN M. FRÝDL
svých chalupách, neboť nebyl již čas vzduchu koleje tratě. Nikdo nepřišel
utéci, ba ani dosáhnout žebříků k o život snad jen zázrakem. Tato popůdním prostorám. Někde stáli lidé vodeň ale změnila ráz obce. Ani tenna stole a drželi malé děti v náručí. tokrát nezůstali lidé bez pomoci.
Dravý proud rval již zregulované Sbírky po celé zemi i v zahraničí bybřehy potoka. Nanesl množství ka- ly důkazem obrovské solidarity dobmení, bahna a neodolal mu ani že- rých lidí. Tuto událost zná naše gelezniční násep. Po povodni trčely do nerace již z vyprávění svých rodičů

Chci reagovat na článek Prsten odřízli pilkou, který byl zveřejněn v
Našich novinách ze dne 26. července 2011. V prvé řadě děkuji řediteli
řevnické záchranky Bořkovi Bulíčkovi za okamžitou pomoc. Odvezl
mne na hasičskou stanici v Řevnicích, kde mi byl místními hasiči konající tento den službu - Jiřím Šubrtem a Jiřím Vlčkem - odstraněn z
prstu snubní prsten. Ještě jednou
všem velký dík!
Drahomíra MAŘÍKOVÁ, Řevnice

Vadí nám zpustlé nádraží i stav cest v Bělči
Letos v červnu bylo po delší přípravě v Bělči založeno občanské sdružení
Bělč. Už jméno ukazuje, že chceme naší činností spojit historii se současností, navázat na dědictví našich předků v péči o krajinu a domov. Zároveň
klademe velký důraz na zlepšování životního prostředí v obci, péči o zeleň a
zachování stávající přírody. V čele sdružení stoji tříčlenný výbor ve složení
Jana Čápová, Ivan Fejfar a Evženie Mádrová, revizorem je Renata Kleinová.
Občanské sdružení jsme se rozhodli založit, protože - i když jsme si Běleč
všichni zvolili za svůj domov a líbí se nám tu - jsme byli dlouho s lecčíms nespokojeni. V první řadě šlo o zavážení pískovny přes obec, dále zanedbaný
veřejný prostor, zpustlé obecní budovy a nádraží, nevyhovující stav cest v obci i jejím okolí. Příslušné úřady se o zmíněné věci dosud příliš nezajímaly.
Proto bychom se chtěli pokusit některé z nich svépomocí nebo ve spolupráci
s obecním zastupitelstvem řešit. Počítáme s podporou dalších obyvatel Bělče
a těšíme se na spolupráci s nimi třeba při sestavování kroniky, péči o stromy, umístění plánovaných laviček či renovaci budovy nádraží.
Plánované stavbě kravína ve vsi se nebráníme, pokud budou zachovány přijatelné podmínky pro zvířata, stavba a její pozdější provoz nenaruší životní
prostředí, vzhled obce a stav cest, neznehodnotí okolní zákonem chráněnou
a cennou krajinu. Toho lze podle nás dosáhnout především volbou adekvátní kapacity kravína. Byli bychom rádi, kdyby se díky sdružení podařilo dosáhnout pozitivních změn pro obec a její obyvatele. Renata KLEINOVÁ, Běleč

Přijďte na Ostrov, na »noc«!
Do Zadní Třebaně jezdím od klukovských let, mnohé dnešní maminky a
tatínkové jsou mými vrstevníky. Pamatuji si, jak děvčata v kočárkách
vozila panenky a kluci se mnou jezdili na kolech. Dnes se potkáváme
na procházkách se svými dětmi a řešíme stejné radosti i starosti. Přestože jsem tu od dětství, ještě mě překvapí, kdo s kým je příbuzný, kdo s
kým nemluví, kdo koho pomlouvá,
kdo koho polévá vodou, kdo je pracovitý a kdo líný... Jsme lidé žijící ve
stejné obci, denně se potkáváme,
zkusme si to žití neznepříjemňovat
sousedskými spory, pomluvami a jinými věcmi. Je milé vidět, jak spolu

lidé soucítí, když je někdo nemocný,
má sklep plný vody nebo když někdo
přijde o práci, jak si lidé pomáhají…
Chci poprosit občany a chataře, aby
udržovali čisté prostředí okolo svých
nemovitostí i kolem kontejnerů. V
obci je několik nových stanovišť, která nebývají přeplněná, tak si k nim,
prosím, najděte cestičku. Buďme ohleduplní k těm, kteří je mají u svých
plotů.
Obec Zadní Třebaň i ostatní pořadatelé vás srdečně zvou na obnovenou
Benátskou noc, která se koná v sobotu 27. 8. na Ostrově. Těšíme se na
hojnou účast! Stanislav BALÍČEK,
starosta Zadní Třebaně
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Letovský zpravodaj
Aktuální informace o dění v Letech a okolí

15/2011 (23)

Na Letovském chmelení
se představí čtyři pivovary
Historicky první pivní
slavnosti nazvané Letovské chmelení se budou
konat v sobotu 10. září v
Letech. Nápad zorganizovat podobnou akci přišel
po vybudování pivovaru
MMX v naší obci. Premiérového ročníku se zúčastní čtyři české minipivovary, které vaří kvalitní
a nadstandardní pivo:
- MMX Lety - vítěz GRAND PRIX nejlepší pivo
Středočeského kraje 2011
- Poddžbánský pivovar - 2. místo tamtéž
- Pivovar Antoš Slaný - 4 .místo tamtéž
- Pivovar U Bezoušků
Po celý den se bude na návsi odbývat bohatý
program spojený se stylovými soutěžemi. Zahrají kapely Třehusk, EGM, Vlak na Dobříš, El
Paso a rakovnický Brass Band.
V pivovaru bude návštěvníky bavit Reverz Park
- finalista mezinárodní soutěže Starmusic
Awards 2010. Na večer se navíc chystá taneční
zábava, na které by měla zahrát řevnická kapela Orkus. Všechny co nejsrdečněji zvu!
Jiří HUDEČEK, starosta Letů

VE ŠKOLCE. Montessori školku v Karlíku navštěvuje i tříletá Verunka.

Foto Markéta HUPLÍKOVÁ

V Karlíku děti o prázdninách poznávají světadíly
MONTESSORI PEDAGOGIKA RESPEKTUJE INDIVIDUALITU DÍTĚTE A PROSTŘEDÍ, KTERÉ MÁ ŘÁD I SYSTÉM
Je tu léto a s ním i prázdniny. Paráda! Co však mají
dělat rodiče, když státní školky nefungují? Naštěstí
existují soukromé, které vycházejí vstříc nejen
»svým« dětem, ale i jiným, které chtějí být přes
prázdniny v kolektivu a naučit se něco nového. V
našem regionu je z čeho vybírat - od klasického
pojetí, přes waldorfskou pedagogiku, až po lesní
školku v Řevnicích. Montessori školka v Karlíku
přes prázdniny organizuje týdny v duchu poznání
jednotlivých světadílů.
Kdo zná Montessori pedagogiku, ví, že respektuje
individualitu dítěte a prostředí, jež má řád i systém.
Je založena na využití tzv. senzitivních období, jež
umožní dítěti snadno a přirozeně si osvojit schopnosti a znalosti, na které má v tomto období zvýšenou senzitivitu. Děti jakoby podvědomě vědí, na
co se soustředit a projevují zájem o danou činnost.
Pokud je jim v tomto období dán prostor a vhodné
podněty k rozvoji, učí se velmi rychle a s chutí.

supermarket * restaurace a cafe
kosmetické centrum * zahradnictví

V Montessori školce jsou didaktické pomůcky, nebo chcete-li »hračky«, uspořádány do několika tematických celků. Prvním a nejpřitažlivějším »oddělením« jsou aktivity praktického života. Děti se
učí pečovat o sebe i své okolí (díky činnostem zaměřeným na oblékání, vázání tkaniček, prostírání,
mytí nádobí, pečení, sázení, zalévání kytiček...)
Rozvíjí si zejména soustředěnost, koordinaci ruky
a oka, jemnou motoriku a sekvenční paměť u činností jako je přesýpání fazolí, strouhání mýdla, zatloukání hřebíků aj. Dalším lákavým souborem pomůcek je smyslová výchova, která kromě zábavného způsobu, jak rozvíjet všechny smysly, je i přípravou na matematiku a geometrii. Děti pracují s
důmyslně vypracovanými kostkami, tyčemi a válečky, díky nimž si zažívají základy desítkové soustavy, tvarů, hmotností a velikostí. V dalších oblastech jako je jazyk a matematika je to obdobné, děti
pracují s pomůckami, díky kterým si hravou for-

mou osvojí základy počítání, začínají poznávat písmenka a rozvíjet jazyk.
Poslední oblastí, kterou děti procházejí, je tzv. kosmická výchova, kam patří vše týkající se poznávání světa, ve kterém žijeme. Najdeme zde to, co se
v tradičním školství nazývá přírodovědou, zeměpisem, historií, fyzikou, výtvarnou výchovou... Děti
pracují individuálně či v malých skupinkách a činnost si užívají, aniž by tušily, co vše se při ní rozvíjí. Překvapilo nás, když naše tříletá dcerka po tříměsíční docházce (2x půl dne), spočítala cokoliv
do deseti, začala intenzivně psát základní písmenka, automaticky po sobě uklízela hračky, s nadšením se sama oblékala a když zaslechla v TV angličtinu, prozpěvovala anglické písničky...
V létě se dá nejen odpočívat, ale také poznávat leccos nového – navíc v době nedostatku míst ve státních školkách je alternativa, jež podpoří vzdělání
dětí, přínosná.
Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

prodejna vašeho regionu
otevřeno denně od 7 do 20 hodin

Lety u Dobřichovic
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Pozor: Od 1. srpna »se jezdí« jinak!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Ruší se jednobodové tresty, přísnější
postih naopak přijde za přestupky
proti životu a zdraví. Nový je pětibodový postih místo tříbodového za
ohrožení jiného řidiče při předjíždění. Nepřipoutání bezpečnostními pásy bude trestáno čtyřmi body u dětí,
u dospělého třemi body. Dva body
místo tří budou postihem za držení
telefonu při jízdě. Ruší se tresty za
nerozsvícená světla nebo za nerespektování příkazové značky.
Body nově nehrozí ani za překročení
povolené rychlosti v obci nejvýše o
pět kilometrů v hodině, mimo obec o
deset kilometrů za hodinu. Řidiči ale
hrozí pokuta do 2 500 korun.
Novela zavádí společné přestupkové
řízení, v němž pokuty budou hrozit
za každý přestupek, ale ztráta bodů
jen za ten nejzávažnější.
Norma také ruší limit 100 000 korun
pro rozlišení bodového trestání za
způsobení dopravní nehody. Nově

platí pouze sedmibodový trest za zavinění dopravní nehody s úmrtím nebo těžkým zraněním, nikoli už za neohlášení dopravní nehody policii.
Tříbodový trest za způsobení škody
nižšího rozsahu nebo nesepsání protokolu o nehodě novela ruší. Zákon
rovněž umožňuje policii zadržet na
48 hodin vozidlo, které by se účastnilo tajného závodu při běžném pro-

vozu. Řidiči budou muset mít na sobě reflexní vestu při zastavení mimo
obec a budou muset podstoupit psychologické vyšetření před vrácením
zabaveného řidičského průkazu.
Novela také zavádí mezinárodní označení pro invalidy podle druhu postižení a zpřísňuje podmínky pro vydání parkovacího průkazu pro osoby
tělesně postižené. Od 1. srpna se ta-

Opravovali cestu, kterou spláchla velká voda

Starosta může obci
»vydělat« čtvrt milionu
Poberouní - Třetí ročník soutěže
Starosta roku vyhlásila Poštovní
spořitelna spolu s Nadací VIA.
Jejím cílem je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a
starostkám menších obcí do dvou
tisíc obyvatel.
Pokud jste spokojeni s prací »svého«
starosty, přihlašte ho do soutěže - máte tak možnost získat pro obec, kde
žijete, čtvrt milionu korun! Podmínkou je vyplnit přihlášku a nechat ji
podepsat nejméně 20 lidmi, kteří mají v té které obci trvalé nebo přechodné bydliště. Přihlášku a 9 kopií je třeba poslat do 5. 9. na adresu Nadace
VIA a také e-mailem na adresu starosta.grant@nadacevia.cz.
(pef)

Zámek je přístupný,
poprvé v historii

Svinaře - Letní prohlídky nabízí
poprvé v novodobé historii svinařský zámek. Na své »panství« osobně zve jeho majitel Jiří Nosek.
„Zámek je otevřen každý srpnový
víkend od 10 do 16 hodin. Zájemci
mohou na vlastní oči spatřit postupující opravy zámku i nově upravenou zámeckou zahradu,“ říká Nosek. Součástí prohlídky je také prodejní výstava nazvaná Setkání. K vidění i koupi jsou keramické, bronzové a dřevěné plastiky, obrazy, fotografie i loutky předních českých
umělců. „Návštěvu je možné zajistit
také v týdnu po předchozí domluvě
na tel.: 602 64 64 64 nebo na mailu
zamek@ svinare.com,“ dodává zámecký pán.
(pef)

Vytrvalý dešť, který zvedl hladinu Svinařského potoka v noci z 20. na 21.
července a zaplavil silnici spojující Zadní Třebaň s Řevnicemi a Litní, napáchal v obci velké škody. Cesta kolem potoka byla místy vymletá až do půlmetrové hloubky. V minulých dnech na její opravě pracovali zaměstnanci
obecního úřadu (na snímku). „Byly odvezeny tři velké náklaďáky nepořádku a navezen štěrk. Stálo nás to přibližně 15 tisíc korun,“ sdělil starosta obce Stanislav Balíček.
Na konci července - 28. 7. - zahrozila voda v Zadní Třebani opět. Řevnickým
profesionálním hasičům byl hlášen sesuv stráně v ulici Za tratí. „Šlo o sesutou část svahu mezi polem a železniční tratí,“ uvedl řevnický hasič Pavel Vintera. „Silně pršelo, strouha u trati byla zanesena hlínou ze sesuvu a voda z
pole protekla skrze násep a následně přes několik zahrad v ulici,“ dodal.
(pef, mif)
Foto NN M. FRÝDL

ké mění lhůty povinných výměn řidičských průkazů. Nově platí, že
průkazy vydané od 1. ledna 2001 do
31. prosince 2002 si musí řidiči vyměnit do 31. prosince 2012. Řidičáky vydané od 1. ledna 2003 do 30.
dubna 2004 platí do 31. prosince
2013.
Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje

* Farmářské trhy se v Dobřichovicích u sochy sv. Jana Nepomuckého
konají 20. 8. od 8 do 12.00.
(pef)
* Zumbu s Katkou si můžete zacvičit každé pondělí od 18.00 v restauraci U Lípy Liteň a od 20.00 ve Společenském domě Zadní Třebaň. Každý čtvrtek se od 18.00 cvičí v hospodě U Lípy Svinaře.
(pef)
* Kratší vycházky spojené s poznáváním přírody a povídáním o problémech doma i ve škole organizuje pro
rodiče i děti zdarma Farní charita Beroun. Budoucím prvňáčkům nabízíme základní přípravu na 1. třídu, starším školákům zase opakování předmětů, v nichž měli problémy. Program je připraven v berounském Komunitním centru (Bezručova 928),
přihlásit se můžete telefonicky celé
prázdniny. Miroslava SKALICKÁ
* Most přes Svinařský potok v Zadní
Třebani ve směru na Řevnice čeká
důkladná rekonstrukce. Podle vyjádření Krajského úřadu Středočeského
kraje bude vše potřebné připraveno
ještě letos v létě. Počátek výstavby v
letošním roce je ale nereálný. (pef)

Nadýchali se fekálií, šlo o život
MLUVČÍ ZÁCHRANKY: „PODOBNÉ PŘÍPADY KONČÍ SMRTÍ!“
Černošice - Dva muže, kteří upadli do bezvědomí poté, co se nadýchali výparů v cisterně fekálního
vozu, zachraňovali řevničtí profesionální hasiči v černošické čistírně
odpadních vod.
„Když jsme dorazili na místo, byli
již muži vytaženi na plošinu u poklopu nádrže a ošetřovali je záchranáři,“ uvedl řevnický hasič Pavel
Vintera s tím, že jeho kolegové spustili postižené ve vyprošťovací vaně
na zem a přemístili do vozů záchranky. Ta je následně převezla do nemocnice v pražském Motole. „Muži
měli štěstí, že vyvázli jen s bezvědomím, podobné nehody končívají
smrtí,“ řekla Tereza Janečková ze středočeské záchranky.
(mif)

RYCHLE DOLŮ! Záchranná akce v
černošické čističce. Foto ARCHIV

* Osobní auto značky BMW prorazilo 1. 8. nedlouho po půlnoci zábradlí
a spadlo do potoka v Karlíku. Na
místo vyjeli profesionální hasiči z
Řevnic, záchranka i policie. Ve voze
jeli tři lidé - dva byli lehce zraněni.
Hasiči provedli protipožární opatření
a zjišťovali možný únik provozních
kapalin do vody. Bavorák byl z potoka vytažen autojeřábem.
(pav)
Foto ARCHIV HZS
* Olej vyteklý do ulice Na Plovárně
v Hlásné Třebani likvidovali 31. 7.
řevničtí profesionální hasiči. Skvrnu
velkou 3x5 metrů déšť a auta, která
tudy projížděla, »natáhly« až na 20
metrů. Hasiči zasažené místo posypali čtyřiceti kilogramy sorbentu, který
byl následně uklizen a odvezen k likvidaci.
(pav)

Dvě bouračky, šest raněných
v kopci ze Všenor do Jíloviště
Všenory - Dvě dopravní nehody se staly nedlouho po sobě 4. srpna odpoledne v kopci z Jíloviště do Všenor. Jejich příčinou byla pravděpodobně mokrá a kluzká vozovka po dešti.
„V prvním případě byl do nemocnice převezen řidič s poraněním hlavy. Ve druhém případě muselo zasahovat více sanitních vozů - k dalšímu ošetření bylo převezeno pět zraněných účastníků nehody,“ uvedl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. V obou případech pomáhali na místě profesionální hasiči a policie.
Lucie PALIČKOVÁ

Jedno z nabouraných aut. Foto Bořek BULÍČEK
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Trampský král velel brdské armádě
MALÁ GALERIE OSOBNOSTÍ SKAUTINGU A TRAMPINGU - BOB HURIKÁN
Před časem jsme v NN na pokračování otiskovali seriál o osobnostech trampingu a skautingu. Nyní
se k němu jeho autor vrátil článkem o Bobu Hurikánovi.
(NN)
Umělecké jméno (i trampská přezdívka) Bob Hurikán, případně Bob
Peters, si zvolil trampsky spisovatel,
historik a písničkář Josef Peterka,
autor mnoha dobrodružných a romantických románů. Vycházely v
předválečných sešitech Rodokapsu,
což byla tehdy v literárních kruzích
nepříliš vážená literatura zařazovaná
často mezi literární brak. Nicméně
trampové, jimž byly Rodokapsy určeny, a kteří je na svá víkendová dobrodružství tahali, věděli své. Pro ně
také složil řadu písniček, z nich některé přežily i do dnešních dnů a
znají je celé generace (např. Rikatádo). Kromě psaní románů a skládání písniček se věnoval i trampskému
sportování a ve 20. a 30. letech byl i
autorem mnoha příspěvků ve skautských a trampských časopisech.
Sám byl vyučen nástrojářem, ale za
svůj pestrý život vystřídal mnoho zaměstnání. V 50. letech pracoval i na
Slapské přehradě jako tesař, zedník
či betonář. Zatímco jeho literární
tvorba upadla téměř v zapomenutí,
doslova studnicí informací o trampské historii se stala kniha Dějiny
trampingu, kterou napsal na začátku
druhé světové války v roce 1940.
Český tramping a jeho osady jsou v

PLAMEN VZPOURY. Jeden z rodokapsů Boba Hurikána.
této knize zmapovány velmi podrobně. Část věnoval i poberounskému a
brdskému regionu. Figurují zde dávno zapomenutá jména osad i zjednodušené příběhy jejich zakladatelů a
víkendových obyvatel.

Foto ARCHIV

Josef Peterka se narodil v dubnu
1907 a už v dětství se stal nadšeným
skautem. Disciplína však mu nebyla
vlastní, proto vyznával volnější
tramping a stal se – jak se sám nazýval – divokým skautem. Byl i nadše-

ným cestovatelem, který se s kytarou
vypravil do Laponska či do zemí
Orientu. Snad proto se mu také přezdívalo český Jack London.
K jeho biografii patřila i krátká epizoda redaktorské činnosti v předválečných polofašistických Poledních
listech, kde uveřejňoval články s
proticikánskou a antisemitskou tématikou, což se neslučuje s jeho pozdější činností za nacistické okupace.
Bob Hurikán patřil k zakladatelům
partyzánské »brdské zimní armády«,
se kterou se jako velitel partyzánů
zúčastnil protinacistického odboje.
Na jaře 1945 byl zatčen gestapem a
odsouzen k trestu smrti. Rozsudek
měl být vykonán 9. 5. v pankrácké
věznici, což v poslední chvíli překazila pražská květnová revoluce.
Poválečné pronásledování trampů,
krvavé rozhánění trampských potlachů a ničení trampských osad Státní
bezpečností a Lidovými milicemi
nesl těžce a když mu bylo nabídnuto
členství v KSČ, rudou knížku hrdě
odmítl. Snad proto už musel zůstat
jen u těžké práce. Zemřel takřka zapomenut v roce 1965.
Kromě nejznámějšího Rikatáda napsal i Hvězdičky na nebíčku, Marry,
Starého šerifa, Poplujem spolu či
Hořící prérii. Z jeho dobrodružných
příběhů připomínáme tituly Pobožný
střelec, Návrat Pobožného střelce,
Průkopníci Arizony, Děs Wyomingu,
Stopař Cassidy či Kouzlo hašiše.
Vladimír ROGL, Stehelčeves

výroba a tisk
dopisních
obálek
www.frances.cz
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Malí tenisté hledali pozice na dvorci
NA KURTECH ZA ŘEVNICKÝM LIDOVÝM DOMEM SE KONALO LETNÍ TENISOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Letní soustředění malých tenistů se
konalo na kurtech za Lidovým domem v Řevnicích. Zúčastnilo se ho
devět dětí, vesměs šlo o mírně pokročilé začátečníky.
Hráči prošli programem děleným do
bloků svačinami a obědem. O jídlo se
přímo na místě k naprosté spokojenosti všech starala Štěpánka Jandusová. Cílem soustředění bylo fixování
základní tenisové techniky, koordinační průprava, základy taktiky - hle-

Sport po okolí
* Turnaje »starých gard« se 13. 8.
v Čakovicích zúčastní také házenkáři z Řevnic.
(pef)
* Prázdninová brigáda se koná 13.
srpna od 8.00 na hřišti házené v
Řevnicích. „Budeme malovat, natírat, uklízet - zkrátka připravovat areál na zahájení nové mistrovské sezony,“ uvedla trenérka Štěpánka Jandusová. „Potřeba bude každá ruka,
tak pokud máte čas a chuť, přijďte
nám pomoci,“ dodala.
(pef)
* Jubilejní, desátý turnaj tenisových elévů, který se kvůli vydatným
dešťům nemohl konat 30. 7., byl organizátory přesunut na 14. 8. „Přihlášky přijímáme na tel. č.: 222 356
242,“ uvedl pořadatel Petr Holý.
Registrace začíná v 8.30, losování v
9.00 hodin, startovné je 150 Kč.
Hrát se bude na kurtech za řevnickým Lidovým domem.
(pef)
* Tenisové kursy pod vedením trenéra Pavla Václavka se budou konat
na kurtech v Černošicích i Letech v
termínech od 22. do 26. 8. a od 29.
do 31. 8.
(pef)
* Turistická rozhledna Studený
vrch na Brdech nad Malým Chlumcem je v srpnu a září otevřena o víkendech a státních svátcích vždy od
10.00 do 17.00. Občerstvení je zajištěno ve věži. K návštěvě zvou Turisté
severních svahů Brd.
(pef)

NA SOUSTŘEDĚNÍ. Účastníci letního tenisového soustředění v Řevnicích.
Foto ARCHIV

Fotbalový podzim zahájí Dobřichovice
HISTORICKY PRVNÍ MISTRÁK V KRAJSKÉM PŘEBORU ODEHRAJÍ V BEROUNĚ
Dobřichovice - Mistrovská fotbalová sezona sotva skončila a už je
tu další. Jako první k »ostrým«
bojům na trávníku nastoupí borci
Sokola Dobřichovice, kteří si »vykopali« krajský přebor.
Dobřichovičtí si tak vysokou soutěž
zahrají poprvé v historii - a to už se
fotbal v tomto městečku hraje bezmála devadesát let! V prvním podzimním mistráku změří 13. 8. od
17.00 v Berouně síly s tamním týmem Český lev-Union. V přípravě se
jim dařilo: remizovali se Zličínem
2:2 (oba góly vsítil Větrovec), porazili účastníka pražského přeboru Vltavín B 6:1 a dokonce i divizní Slavoj Vyšehrad 3:2 (góly Kalivoda,
Větrovec, Karda). Miloslav FRÝDL

NEZVÍTĚZIL NIKDO. V přípravném zápase remizovala první srpnovou sobotu Zadní Třebaň se Všeradicemi 1:1.
Foto NN M. FRÝDL

Turnaj se nekonal, »Silvestr« ano
ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI CHYSTAJÍ NA 17. ZÁŘÍ OSLAVY 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU
Letní Silvestr s tenisovým turnajem v
Řevnicích se vůbec nepovedl. Ráno
30. 7. sice někteří hráči přišli, ale totálně »nacucaný« koberec a vytrvalý
déšť je zase poslaly domů. Organizátoři se rozhodli turnaj přeložit. Čekalo se na šestnáctou hodinu, kdy
mělo začít »silvestrovské« posezení.
Síla dešťových kapek nás dokonce nenechala sedět ani u stánku pod deštníky - vyhnala nás do šaten Lidového
domu. K oslavě třetího »pololetního
Silvestra« se sešlo 15 nadšenců. Dorazili s povinnými zimními doplňky třeba startovním číslem nebo ušankou. Účast byla slabší, než uplynulé
roky, avšak ti, co přišli, se příjemně
pobavili. Část osazenstva se dočkala
i půlnočního šampaňského a rozloučila se až dvě hodiny po půlnoci. Jídlo bylo připraveno pro podstatně více
lidí, a tak jej dost zbylo. Do rána nám
však záhadně zmizelo!
Házenkáři už trénují
Polovina prázdnin je za námi, a tak
házenkářům začala příprava na další
ročník soutěží. Oblast startuje 10. 9.
v Bakově, kde odehrajeme šest utkání. V neděli 11. 9. pořádáme v Tyršo-

dání správné pozice na dvorci v různých situacích a zlepšování přesnosti
úderů. Za použití velkého množství
pomůcek se děti připravovaly na
dvorci pro minitenis, u odrazové stěny a někteří i na standardním tenisovém dvorci. Ve středu dopoledne
jsme kvůli nepřízni počasí využili i
místní sál, procvičovali jsme jemnou
motoriku ruky s raketou - cvičení, při
nichž se zvyšuje cit pro úder.
Za tři dny udělala většina účastníků
viditelný pokrok. Vládla příjemná nálada, a přestože bylo soustředění pro
děti první podobnou akcí, zvládly náročný program bez potíží a odnesly si
tenisový zážitek, při kterém získaly
nové kamarády. Doufáme, že se budou i dál potkávat u odrazové stěny!
Tenisové kursy pořádané Řevnickou
sportovní společností se na kurtech
za místním Lidovým domem budou
konat od 15. do 17. srpna a v Příbrami od 18. do 23. srpna.
Michal MOTTL, Řevnice

vě stromořadí první turnaj mladších
žáků. Ligové družstvo začíná soutěž

DORAZILI V ŠÁLÁCH. Účastníci oslav letního »Silvestra« přišli ve stylovém oblečení.
Foto Bohumil KOS

28. 8. doma s Jiskrou Raspenava. Na
sobotu 17. 9. plánujeme oslavy 85.
výročí založení našeho klubu. Druholigové družstvo změří síly s Žatcem,
»béčko« se utká s rivalem ze Staré
Hutě.
Bezmála třicetičlenná skupina neslyšících vedená Miloslavem Tauschem
strávila prázdninový týden na Šumavě. Hráli nohejbal, podnikali výlety
na kolech a výšlapy po okolí. Nejvíce
času však trávili u karet - i je trápila
nepřízeň počasí. Stále pršelo! Vrátili
se ale spokojení a odpočinutí.
Petr HOLÝ, Řevnice

Zápasy Dobřichovic
v krajském přeboru
13. 8. 17.00 ČL Beroun - Dobřichovice
20. 8. 17.00 Dobřichovice - Rakovník
28. 8. 17.00 Kutná Hora - Dobřichovice
3. 9. 17.00 Dobřichovice - Nymburk
10. 9. 17.00 N. Strašecí - Dobřichovice
17. 9. 16.30 Dobřichovice - Dobrovice
25. 9. 16.30 Čáslav B - Dobřichovice
1. 10. 16. 00 Rakovník - Dobřichovice
8. 10. 16.00 Dobřichovice - SK Úvaly
16.10. 15.30 Sedlčany - Dobřichovice
22.10. 15.30 Dobřichovice - Benátky
29. 10. 14.30 Louňovice - Dobřichovice
5. 11. 14.00 Dobřichovice - Český Brod
12. 11. 10.15 Libiš - Dobřichovice
19. 11. 13. 30 Dobřichovice - Mnichovohradišťský SK
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