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Rychtáři Karlštejna zabavili
auto, musel jezdit na kole

Karlštejn – Stěží uvěřitelnou příhodu zažil minulý týden starosta Karlštejna Petr Rampas.
Jeden z berounských servisů mu odmítl vrátit z
běžné opravy obecní auto – prý do doby, dokud
městys neuhradí rok starý »dluh«.
„V září 2010 dal můj předchůdce obecní vůz na
servisní prohlídku po 20 000 km,“ popisuje Rampas »causu« s tím, že byl řádně sepsán protokol o
předání auta a mechanik si je dokonce i projel.
„Druhý den převzal bývalý starosta auto s tím, že
z motoru se ozývá klepání – o tom ale v předávacím protokolu nebyla zmínka,“ pokračuje Rampas. „Protože exstarosta auto potřeboval, vydali
mu ho. Odjel s ním do Karlštejna a zadřel motor.“
Stejný servis, kde byl vůz na záruční prohlídce, zadřený motor opravil a vystavil radnici fakturu na
37 000 korun. (Dokončení na straně 9)
(mif)

Ostrovan natáčel Okresní přebor

Lochovice – Mladý režisér Jan Prušinovský, Zadnotřebaňan, sedí pod stanovou střechou, na uších sluchátka a na
monitoru sleduje scénku, jež se odehrává ve fotbalové kabině Houslic. Trenér Hnátek, kterého představuje herec Miroslav Krobot, právě o přestávce vyčítá hráčům laxní přístup.
I tenhle výjev má být součástí filmu, který naváže na úspěšný seriál Okresní přebor. „Zajímavá zkušenost, zažít natáčení na vlastní kůži. I když po třech hodinách už to začínalo být únavné a stereotypní,“ líčil hráč Ostrovanu Zadní
Třebaň Martin Zíma. (Dokončení na straně 9)
(lup)

DIXÍK V ŘEVNICÍCH. Několik dixielandových kapel předvedlo v polovině srpna své umění před
řevnickým Zámečkem. (Viz strana 2)
Foto Petra FRÝDLOVÁ

Rozhodnuto: Brdy budou chráněnou oblastí!
ARMÁDA ROZSÁHLÝ VOJENSKÝ PROSTOR OPUSTÍ DO ROKU 2015, CHKO MÁ BÝT VYHLÁŠENA JEŠTĚ PŘEDTÍM
Brdy - Dnes se ještě rozlehlými
brdskými lesy prohánějí vojáci. Za
pár let už bude všechno jinak. Z
více než 26 tisíc hektarů, které od
20. let minulého století slouží jako
výcvikový prostor, se má do roku
2015 armáda definitivně stáhnout.
Brdy se už brzy stanou chráněnou
krajinnou oblastí (CHKO). Toto rozhodnutí vyplynulo z jednání ministrů
obrany a životního prostředí se starosty dotčených obcí, které se konalo
před pár dny. CHKO bude vyhlášena

ještě předtím, než vojáci prostor v roce 2015 opustí. Ministr obrany Alexandr Vondra slíbil, že vojáci před
odchodem lokalitu podrobí podrobnému pyrotechnickému průzkumu.
„Existuje i možnost, že z Brd bude
národní park, ale to je jen málo pravděpodobné,“ uvedl po jednání ministr životního prostředí Tomáš Chalupa
pro i.dnes.
Vyhlášení CHKO bude podle Chalupy trvat dva až tři roky. „Jde nám
hlavně o to, abychom dosáhli co nej-

plynulejšího předání vojenského
újezdu mezi armádou a místními obcemi. A také o maximální zachování
zdejší přírody,“ dodal ministr.
Prohlášení oblasti za chráněné území
má pomoci dodržet slib ministra
Vondry, který letos na jaře prohlásil,
že armáda nedopustí rozprodání Brd
developerům či devastaci tamní přírody. Zrušení vojenského prostoru na
Brdech je takřka definitivní. Po roce
2015 by tam měla armádu připomínat
už jen dělostřelecká posádka v Jin-

cích. S odchodem armády ale hejtmani Středočeského a Plzeňského kraje
ani starostové přilehlých obcí nesouhlasí. Mají obavy ze zničení přírody a
zdrojů pitné vody. Petra FRÝDLOVÁ

Hudeček »vyjel« bronz,
věnoval ho Bakalářovi

Jan Rosák: Kam vyrazit na výlet? Určitě do »pražských hor«
Mníšek pod Brdy - Jaké mají letní
plány známé tváře našeho kraje?
Kam čtenáře NN pozve moderátor
a herec Jan Rosák z Mníšku?
Dovolenou jsme si letos rozdělili. V
srpnu jsme byli s Amforou ve Švýcarsku. Obdivovali jsme přírodní
krásy téhle alpské země, ochutnávali
zdejší dobroty a hráli fotbal. Na začátku podzimu se chystáme do Thajska a pak ještě možná na přelomu roku do Indie. Ale možná taky že mé
pracovní závazky v téhle krásné vizi
udělají pár rázných škrtů. Uvidíme…
Kam pozvete k prázdninovému výletu čtenáře NN?
Jednoznačně na Brdy – »pražské

NA BRDY! Jan Rosák nedá na »pražské hory« dopustit. Foto ARCHIV

hory«! Je to pořád ještě kus (skoro)
panenské přírody, a kdo má rád romantické procházky či projížďky na
kole lesem, ten si přijde na své.
Co právě děláte, kde vás můžeme
potkat, slyšet?
V Luhačovicích jsme v rámci Humoriády Pepy Náhlovského hráli Videostop. To už ale nestihnete. Populární
a stále vyprodaný muzikál Noc na
Karlštejně jsme pro letošek taky dohráli - šanci budete mít zase až napřesrok. Průběžně je možné mě slyšet
každý pátek odpoledne mezi 13. a
16. hodinou ve Šťastné cestě Dvojky
Českého rozhlasu. Krásný zbytek léta všem!
Petra FRÝDLOVÁ

Shenzhen, Čína - Skvělého úspěchu
dosáhl na Letní světové univerziádě v
čínském Shenzhenu letovský cyklista
Jiří Hudeček mladší. Český reprezentant v závodě horských kol cross
country získal bronzovou medaili!
Zvítězil Rus Pryadein, druhý byl
Švýcar Buesser. Pětadvacetiletý Letovan si navíc v silničním závodě jednotlivců na 180 km vyjel šesté místo.
„Medaili bych chtěl věnovat nedávno
zesnulému sportovnímu komentátorovi Robertu Bakalářovi,“ řekl po závodě Hudeček.
(mif)
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Název kapely koupil za doutníky...
PŘED ŘEVNICKÝM ZÁMEČKEM SE KONAL DEVÁTÝ ROČNÍK DIXIELANDOVÉHO FESTIVALU

Řevnice - V sobotu 13. srpna zněly
prostranstvím před řevnickým Zámečkem tóny trubek, klarinetů,
saxofonů, kontrabasů a dalších nástrojů, syté hlasy zpěváků se nesly
dodaleka. Město na Berounce hostilo festival Dixieland v Řevnicích.
Devátý ročník akce si nenechaly ujít
stovky lidí: neplatilo se vstupné a hlavně - celé odpoledne se diváci
mohli bavit při skvělé muzice. Programem provázel milý a vtipný Michal Jančařík.
Přehlídku dixielandových souborů
odstartovala dvě hodiny po poledni
skupina Revival Swing Band z Prahy
vedená trumpetistou Antonínem Šilhavým. Mimochodem, jeho manželka, která v kapele hraje na piáno,
byla na konzervatoři Jaroslava Ježka
žákyní Rudolfa Rokla.
„V šedesátých letech působila kapela Revival Club, kde budoucí kapelník Antonín Šilhavý hrál. Po rozpadu založil kapelu stejného jména.
Název koupil od bývalého vedoucího ansámblu za krabici doutníků!“
představil kapelu moderátor. „Postupně se název kapely trochu pozměnil, protože nehráli jen dixieland, ale
také mainstream, swing, boogiewoogie...“ dodal.
Hrála i »mládež«
Pak už podium patřilo mladší generaci, ovládla je parta muzikantů z
Plzně - Pilsner Jazz Band. Kromě
neworleanských skladeb zazněly
známé »pecky« Duke Ellingtona nebo Counta Basieho. Dále vystoupila
kapela Classic Jazz Collegium poskládaná z hudebníků působících v
předních pražských orchestrech.
Jazzové evergreeny jako Mood Indigo, Eh-La-Bas, Wabash blues či Dallas Blues zahrála kapela z Prahy nesoucí název Dixieland Messengers.
Na podiu se představily také stálice
tohoto žánru - populární Steamboat
Stompers či Traditional Jazz Studio.
Zlatým hřebem večera byl již tradičně Brass Band z Rakovníka.
„To je skupina fakt skvělých muzikantů,“ chválil Jančařík. „Na jejich
legrační projevy, neopakovatelný

Řevnice mě těší
velice! tvrdí Jančařík

OTEC ZAKLADATEL. Moderátor dixielandového festivalu Michal Jančařík
(vpravo) na archivním snímku s jedním z »duchovních otců« akce, bývalým
starostou Řevnic Miroslavem Cvancigerem.
Foto Petra FRÝDLOVÁ
smích bubeníka a hlavně jejich vyni- černích hodin. Rozjařenému publiku
kající hudbu se vždy moc těším,“ bylo k dispozici občerstvení, hojnost
přiznával se veřejně moderátor.
vína, piva i hudebních suvenýrů.
Hrálo se a zpívalo do pozdních vePetra FRÝDLOVÁ

Řevnice - Milý, vtipný, pohotový.
Celý tatínek... Také letošní Dixieland uváděl Michal JANČAŘÍK.
Do Řevnic se k moderování dixielandu vracíte již poněkolikáté. Jak
se vám tu líbí?
Jsem tu, myslím, už počtvrté, a čím
dál tím radši. Tahle práce je prostě
radost! Těším se nejen na kapely, ale
i na lidi, které tu potkávám každý
rok a vždycky mají dobrou náladu.
Ono to při poslechu »dixíku« asi ani
jinak nemůže být. V té muzice je tolik pozitivní energie, takové radosti
ze života, která se mísí se švandou a
nadhledem... Úplný balzám ji poslouchat. Řevnice mě těší velice...
Máte rád jazz? A nebo se raději zaposloucháte do jiných žánrů?
V autě poslouchám klasiku docela
často, ale mám tam i pár jazzových
a bluesových desek. A taky dvě cédéčka rakovnického BrassBandu.
Texty Pavla Skleničky, to je neuvěřitelná hlína. Doma neposlouchám
nic. Tam frčí z DVD Trautenberg a
jiní hrdinové našich dcer...
Váš tatínek Petr Jančařík je v poberounském kraji jako doma. Dříve
uváděl právě Dixieland v Řevnicích, posledních několik let hraje s
místními ochotníky v muzikálech
Noc na Karlštejně a Postřižiny. Co
jeho výkonům říkáte?
Postřižiny jsem viděl loni na Křivoklátě a moc se mi líbily. Na Noc na
Karlštejně se teprve chystám. Tyhle
velké divadelní poberounské kusy,
to je taky taková zvláštní disciplína,
něco právě na způsob dixielandu.
Čiší z nich dobrá nálada a nadsázka
a má to stejně jako »dixík« svou
specifickou inteligentní poetiku. Tátovi musím vystřihnout poklonu. V
Postřižinách hraje notoricky známou roli doktora, kterou ve filmu
obstaral Rudolf Hrušínský, takže
musí být s tímhle mistrem nad mistry srovnáván v každé scéně. Ale táta
se toho nelekl a udělal tu roli jinak,
po svém a - skvěle!
(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
skoro na konci, někdo je trávil u vody, někdo třeba na
kolech. Protože nám čtenáři

posílají zajímavé letní snímky, rozhodli jsme se vyhlásit
prázdninovou soutěž. Potrvá
do konce prázdnin, fotogra-

fie došlé na adresu redakce
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň, redakce@nasenoviny.net) zveřejníme. Tři auto-

KRÁSNÝ VÝHLED. Dcerka Linda, z hradeb zříceniny hradu Hazmburk obdivuje České středohoří.
Foto Kamila HOFBAUEROVÁ, Dobřichovice

ry, jejichž snímky oceníme,
vybere porota vedená členem redakční rady Josefem
Kozákem. Těšit se mohou na

UNAVENÝ CYKLISTA.

knihu fotografií poberounského kraje, cykloprůvodce
Poberouním či lahev karlštejnského vína.
(mif)

Foto Josef PETR, Leč
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Chtěli mateřinku, budou mít Hlásek
V HLÁSNÉ TŘEBANI ZAHÁJÍ PRVNÍ ZÁŘIJOVÝ DEN PROVOZ KLUB PRO NEJMENŠÍ OBYVATELE OBCE
Hlásná Třebaň - Už několik let se
snaží v Hlásné Třebani vybudovat
mateřskou školu. Zatím marně.
Od 1. září mateřinku dočasně nahradí klub Hlásek, který bude
provozovat stejnojmenné občanské sdružení.
„Sdružení si dalo za úkol pomoci obci při řešení svízelné situace týkající
se umístění předškolních dětí v mateřské škole,“ říká Veronika Vaculovičová, která má v Hlásku na starosti organizaci a koordinaci kroužků i
kulturních akcí, finance a sponzoring. „Členové sdružení chtějí nastartovat a provozovat zařízení, které
bude splňovat všechny náležitosti
školky do té doby, než bude v Hlásné
Třebani otevřena mateřská škola
obecní,“ dodává.
Proč vlastně Hlásek vznikl?
Za občanským sdružením Hlásek
stojí několik maminek z Hlásné
Třebaně, které se rozhodly nabídnout pomocnou ruku obci a hlavně
maminkám, jež mají malé děti. Umístit tří a čtyřleté děti v okolních
školkách je takřka nemožné, proto
jsme zvolily toto řešení. Sdružení
bude zaměstnávat dvě kvalifikované
učitelky, zajistí kvalifikovaného logopeda, psychologa, nabídne zdarma angličtinu i další aktivity.
Plány na školku v Hlásné Třebani
tedy vzaly za své?
Naopak - obec v příštím roce otevře
mateřskou školu vlastní. Občanské
sdružení pouze pokryje kritické ob-

KOORDINÁTORKA. Veronika Vaculovičová má v Hlásku na starosti organizaci i koordinaci kroužků a kulturních akcí.
Foto ARCHIV
dobí, než bude postavena nová budo- ní předškolních dětí ukončíme a buva, poté činnost týkající se vzdělává- deme se věnovat volnočasovým čin-

nostem i kulturním akcím pro děti a
dospělé.
Kde bude Hlásek sídlit?
Ve školním roce 2011/2012 bude sdružení působit v rodinném domě,
který máme pronajatý za 1 korunu.
Veškeré úpravy budou dokončeny k
1. září, kdy bude náš klub pro malé
děti otevřen.
Kolik dětí může být do nově zřízené
»školky« přijato? Mají šanci i přespolní, nebo myslíte jen na caparty
z Hlásné Třebaně?
Ve školce bude 20 dětí na celý týden,
ale vycházíme vstříc i maminkám,
které by nám rády své děti svěřily
pouze na několik dní v týdnu. V tuto
chvíli je počet dětí s konečnou platností uzavřen - absolutní přednost
při zápisu měly děti z Hlásné Třebaně a Rovin. Přespolní děti budou
mít možnost navštěvovat odpolední
kroužky.
Jak to bude s provozní dobou? A jak
se školným?
Klub bude otevřen od 6.30 do 18.00.
Rodiče budou platit školné 3000 Kč
měsíčně plus stravné. Placené budou
i odpolední kroužky a nabízené služby jako je logopedie či psychologie.
Veškeré informace o naší činnosti
najdete na webových stránkách
www.skolkahlasek.webnode.cz.
Pokud by kdokoli chtěl přispět sponzorských darem, kontaktujte nás
prosím na adrese skolkahlasek@seznam.cz nebo na tel. čísle 777 568 52.
Petra FRÝDLOVÁ

Tancovalo se, zpívalo - prima večer!
NA PÁTÉM HASOFESTU SE U BEROUNKY VYŘÁDILI MALÍ I VELCÍ NÁVŠTĚVNÍCI
V sobotu 13.srpna se na louce u jezu
v Hlásné Třebani uskutečnil 5.ročník
Hasofestu. Odpoledne začalo dětskými soutěžemi - střílelo se z luku i
ze vzduchovky, největší legrace byla
u lovení jablek z vany naplněné vodou. Soutěžící museli pěkně pod vodu, uchopit jablko do pusy a vyndat
ven. Děti se pěkně vyřádily! Pro nejmenší caparty byl k dispozici nafukovací hrad, který byl stále v pohybu
plný vřískajících dětí. Stejně jako loni nejvíc zaujala soutěž v hodu prázdným pivním sudem... Vládla nádherná atmosféra, počasí taky pěkně
vyšlo. Od 18.00 hodin jsme mohli
zhlédnout vystoupení několika kapel
různých žánrů. Tancovalo se, zpíva-

lo, prostě príma večer. Zlatým hřebem byl velkolepý ohňostroj a pouštění lampionů, které krásně osvítily
noční oblohu.
Chci poděkovat hlásnotřebaňským

dobrovolným hasičům, kteří krásně
přispívají ke kulturnímu dění v obci,
za opravdu skvěle připravenou akci.
Příště se určitě přijďte podívat!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

To si budu pamatovat navěky! radoval se syn

Nikdy jsem ještě na hlásnotřebaňském Hasofestu nebyla. Až letos mě na
poutačích zvoucích na tento letní festival zaujala věta o vypouštění létajících balonků štěstí. Štěstí není nikdy dost, spíš naopak, řekla jsem si, nebude od věci se s rodinou zúčastnit, i když tak trochu pirátsky... Usedli jsme na
druhý, zadnotřebaňský břeh řeky a čekali na tu nádheru. Dočkali jsme se: k
tmavému nebi stoupal jeden svítící lampion za druhým... „To je krááása!“
jásaly děti. „Ještě že jsme přišli, to je můj nejhezčí zážitek z prázdnin, to si
budu pamatovat navěky,“ povídal můj syn a další děti souhlasně přikyvovaly. Na ohňostroj jsme bohužel nevydrželi, ale i tak to byla kouzelná podívaná.
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

VYŘÁDILI SE VŠICHNI. Děti na hlásnotřebaňském Hasofestu střílely ze vzduchovek, dospělí soutěžili v hodu prázdným
pivním sudem.
Foto Jitka ŠVECOVÁ

LAUERÁTKA. Loni Cenu NN získala
Dagmar Renertová. Foto ARCHIV

Kdo získá Cenu NN?

Poberouní – Kdo letos získá Cenu
Našich novin, jež je určena tomu,
kdo se nejvíc v daném roce zasloužil o rozvoj společenského a kulturního dění v Poberouní či na Podbrdsku? Je nejvyšší čas zamyslet se
nad kandidáty XIII. ročníku.
Stejně jako v minulosti mohou své
favority navrhovat nejen členové redakční rady či dosavadní nositelé
této ceny, ale i všichni čtenáři NN.
Stačí zaslat to »svoje jméno« na adresu redakce@nasenoviny.net (případně dopisem na adresu redakce
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
autorů čtenářských návrhů vylosujeme jednoho, který získá dárkový
koš v ceně 1.500 Kč. Hlavním partnerem Ceny je firma K+V Elektro.
Více se dočtete na: http://cnn.nasenoviny.net.
Josek KOZÁK
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Řevničanka pořádala festival, v USA
BARBORA KOLÁŘOVÁ NATOČILA VE MĚSTĚ ALBANY SPOT PRO MÍSTNÍ TELEVIZI
Řevnice, Philadelphia - Pět let už
studuje Řevničanka Barbora Kolářová v americkém městě Philadelphia hru na housle. Dosahuje
tu skvělých výsledků.
„V létě jsem dostala nabídku zúčastnit se houslových kurzů v Coloradu
a také vyučovat na kurzech v New
York State,“ uvedla Bára. „Je to příležitost, která se neodmítá. Stipendium na kurz obdržela i moje mladší
sestra Milenka. Poslala svou houslovou nahrávku a uspěla,“ dodala.
Barbora se svým přítelem Alexandrem Lombardem ve městě Albany
(New York State) zorganizovali třídenní hudební akci Lake George
Music Festival. Pozvání přijali nejen
studenti prestižních hudebních univerzit a institutů, ale také profesionální muzikanti, mezi nimi i otec
Báry Jindřich Kolář, hornista České
filharmonie.
Krátký spot s řevnickou houslistkou

natočila místní televize. Hraje v něm
část Capriccia od N. Paganniniho.
Spot je možné vidět na stránkách
www.youtube.com<http://www.yout

ube.com> pod heslem Music festival
to come to Lake George. Na prázdniny do Čech přiletěla Bára s rodinou 19. srpna. Několik dní pobude

Tipy NN

Náruč chystá řádění

Akci pro děti i rodiče nazvanou Zářijové řádění chystá na 3. září občanské sdružení Náruč. Před Modrým
domečkem na náměstí v Řevnicích
bude od 9 do 14 hodin připraven pestrý program - loutkové divadlo,
ukázky sokolnictví či jízdy na koních. Děti si budou ve výtvarných dílnách vyrábět klobouky, nebo si s rodiči mohou zabubnovat ve Drum circlu. Pro maminky je připraven prodej šperků a módních doplňků, případně možnost posezení u dobré kávy. Současně budou zahájeny fotovýstavy zvířat z divoké Keni a lidí z
Etiopie.
Šárka HAŠKOVÁ,
občanské sdružení Náruč, Řevnice

Kina v okolí

KINO LITEŇ

V srpnu kino nehraje - dovolená.

2. 9. 18.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: NA
VLNÁCH PODIVNA

KINO ŘEVNICE

24. 8. 20.30 PAUL
26. 8. 20.30 KRÁLOVA ŘEČ
27. 8. 16.00 AUTA 2
27. 8. 20.30 STROM ŽIVOTA
31. 8. 20.30 PRINC A PRUĎAS
2. 9. 20.00 BIUTIFUL
3. 9. 16.00 PAN POPPER A JEHO
TUČŇÁCI
3. 9. 20.00 SMLOUVA S VRAHEM

KINO MÍR BEROUN

22. 8. - 24. 8. 19.00 ZROZENÍ PLANETY OPIC
25. 8. - 5. 9. 19.00 (Ne-Po 17.30 a
20.00) MUŽI V NADĚJI
1. 9. - 3. 9. 15.30 LVÍ KRÁL 3D
4. 9. 15.30 AUTA 2
6. 9. - 9. 9. 17.30 (Čt 17.45) BARBAR
CONAN 3D

LETNÍ KINO BEROUN

22. 8. 21.00 ŽENY SOBĚ
23. 8. - 25. 8. 21.00 BARBAR CONAN
26. 8. 21.00 PRINC A PRUĎAS
27. 8. - 28. 8. AUTA 2
29. 8. 21.00 MECHANIK ZABIJÁK
30. 8. 21.00 JANA EYROVÁ

CLUB KINO ČERNOŠICE

23. 8. 21.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ
31. 8. 18.00 HARRY POTTER A
RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2
4. 9. 16.00 V PEŘINĚ
6. 9. 20.00 LIDICE

KINO RADOTÍN

Do začátku září je kino uzavřeno.

6. 9., 8. 9., 10. 9. 18.00 LVÍ KRÁL
6. 9., 9. 9., 10. 9. A 14. 9. 20.30 MUŽI
V NADĚJI

na soustředění dětské lidové muziky
Notičky v Krkonoších, a pak se opět
vrátí do USA. Petra FRÝDLOVÁ

BÁRA. Řevnická houslistka Barbora Kolářová.

Foto ARCHIV

Na závěr Štrůdlu zahraje Byl Pes
V MNÍŠKU SE KONÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA
Mníšek pod Brdy přivítá 3. září účinkující i diváky nesoutěžní přehlídky
amatérského a studentského divadla. Festival s názvem Štrůdl se letos
koná již pojedenácté.
Petrpaslíkovo divadlo odstartuje divadelní část přehlídky v sobotu dopoledne na farní zahradě dětským
představením Aprílové dobrodružství. Na ně naváže skupinové bubnování s Petrem Šušorem - přidat se
mohou všichni. V brzkých odpoledních hodinách bude program pokračovat v prostorách farní zahrady

představením Proč má mníšecký zámek tři věže v podání příležitostného
souboru DS Rorýs. Tamtéž bude pro
děti i rodiče přístupná výtvarná dílna. Odpolední blok ukončí divadlo
Toymachine s pohádkou Baron Prášil. Večerní hrozinkou festivalového
závinu bude improvizované představení Stand_artní kabaret známého
pražského souboru VOSTO5, jež se
uskuteční v Divadélku K. Zde bude
pokračovat program do pozdních večerních hodin koncertem skupiny
Byl Pes. Jan KRÁSNÝ, Mníšek p/B

Proměny na soustředění zachránily Cipíska

Z týdenního soustředění v Jičíně se v půlce srpna vrátila řevnická taneční
skupina Proměny. I přes to, že počasí nám moc nepřálo, byl celý týden perfektní. Povedlo se nám zachránit Manku i Cipíska a děti si to užívaly. Zvládli jsme nacvičit šmoulí tance pro nejmenší děti i muzikál pro »středňáky«, největší Proměny se naučily irský step. Přijeli jsme fyzicky vyčerpaní,
ale duševní energie jsme načerpali na celý rok dopředu. Bylo to jedno z
nejkrásnějších soustředění, co jsme zažili.
Foto ARCHIV
Lenka ZROSTLÍKOVÁ, Proměny, Řevnice

* Třetí ročník setkání kapel z Černošic a okolí s názvem Lokálfest se
koná v Clubu Kino Černošice 27. 8.
od 14.00. V několikahodinovém hudebním maratónu zahrají kapely Milan & Lilka, Ymrvere, False Hope,
Siffocate With Your Vomitus, Klika,
Ro-Sham-Bo, Švédská Trojka, Black Aut, Space Cripl Bastards, Contamination a Despirit Turkei.
(vš)
* Škola čar a kouzel Pavla Dolejšky
připravuje 28. 8. odpoledne nazvané
Kouzla pro děti. Netradiční školička
pro děti jakéhokoliv věku začíná v
Club Kině Černošice od 16.00. (vš)
* Koncertně-divadelní verze muzikálu Vlasy bude k vidění 28. 8. od
19.30 na nádvoří zámku Dobřichovice. Předkapelou je dívčí vokální skupina E.I.T. Voices, která se zformovala z odrostlých členek souboru
Chorus Angelus. Vstup 220Kč. (vlc)
* Výstava Křemen a jeho rodina je v
Muzeu Českého krasu Beroun instalována do 28. 8.
(dap)
* Poslední prázdninová diskotéka v
Club Kině Černošice se koná 30. 8.
od 20.00. Povedou ji Dj Bunda a Dj
Voďa, pozván je i kouzelník. Na dalším disco si v černošickém kině můžete »zatrsat« 2. 9. od 21.00. Hraje
Dj Syndrom.
(vš)
* Výstava skupiny čtyř výtvarníků s
názvem RASTR je na zámku v Dobřichovicích přístupná do 31. 8. (vlc)
* Výstava strašidýlek Víti Klimtové
Pohádková země potrvá v restauraci
U Bílé paní Karlštejn do 31. 8. (pef)
* 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 Velflové, 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)
* Bluesrockový koncert Boby Houda se koná v Kině Club Černošice 3.
září od 20.30.
(vš)
* Čtení pro seniory z tvorby Františka Nepila pořádá Stacionář sv.
Anežky Farní charity Beroun 6. 9.
od 10.00.
(pef)

Přípravy na vinobraní
jsou v plném proudu
Karlštejn - V plném proudu jsou
přípravy na vyhlášené Karlštejnské vinobraní, které se bude konat
24. a 25. září.
Poslední zářijový víkend poteče v
podhradí proudem víno i burčák,
připraven je stylový program. Zahrají dobové muziky, zatančí tanečníci, svůj um předvedou kejklíři,
šermíři zkříží své zbraně. Oba dny
vyjde ve 13.30 od prostranství před
vinicí historický průvod v čele s
Karlem IV., který zamíří na hrad. V
sobotu navíc půjde opačným směrem v 19.30 průvod loučový. Na dětském hřišti u školy se budou moci
zabavit nejmenší návštěvníci vinobraní.
(mif)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

17/2011 (81)

»Pára« poveze císařepána,
přijďte ho pozdravit!
Když jsem v minulém vydání
Všeradova kurýra vyjádřil
rozporuplné pocity nad průběhem letošního léta, snad
jsem tím přiměl rosničku,
aby vylezla o několik příček
výše. Počasí se nám nepatrně zlepšilo a zdá se, že závěr
letošních prázdnin si užijeme ve znamení příjemných
letních teplot. Kéž by to tak opravdu bylo!
Obecní pozemky máme posečeny, kolotočáři si připojili elektroměr, Jednota přijímá objednávky na
koláče, a tak nic nebrání finálním přípravám na
všeradickou pouť, která nám každoročně přináší
pěkné zakončení prázdnin. Všem školákům přeji ničím nerušený nástup do »jejich« školního zařízení.
Věřím, že načerpali dostatek energie, kterou nyní
využijí k tomu, aby jejich studijní výsledky odpovídali jejich představám i představám jejich rodičů.
Přeji všem, aby si v pohodě, radosti a ve zdraví
užili závěr prázdnin, aby i měsíc září přinesl ještě
trochu letního počasí. Také tento měsíc bude v naší
obci patřit kultuře, a na ni to pěkné počasí budeme
potřebovat. Dne 3. 9. pojede Všeradicemi parní
vlak u příležitosti 110 let místní dráhy. Poveze »císařepána», tak ho přijďte na nádraží pozdravit! V
sobotu 17. 9. se zase bude konat už V. ročník kuchařské soutěže o pohár M. D. Rettigové - letos se
společně můžeme těšit na pochoutky z králíka.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Hasiči si »odskočili« do Rumunska
JELI ZKONTROLOVAT TECHNIKU, KTEROU ZPROVOZNILI LONI NA PODZIM

Krátký výjezd do partnerské obce Gernik v Rumunsku podnikli zkraje srpna všeradičtí hasiči.
Cesta byla zaměřená na údržbu strojního hasičského vybavení, které jsme Gernickým loni uvedli do
provozuschopného stavu.
Jaké bylo naše zklamání, když jsme našli techniku
v kopřivách a v podstatně horším stavu, než v jakém jsme ji tu loni na podzim zanechali. Vše jsme
tedy znovu zprovoznili a odcházeli s pocitem marného snažení. To by ovšem s námi nesměl být starosta Bohumil Stibal, který je hlavním osnovatelem našeho partnerství s Gerníkem. Na místě vy-

Z podbrdského kraje

* Nábor malých fotbalistů a fotbalistek od 6 let pořádá 2. září od 17.00 na svém hřišti TJ Vižina. (jaf)
* Vižinský Trotlík, závod pro celou rodinu, se na
rozloučení s prázdninami koná 4. 9. od 16.00 na
hřišti ve Vižině. S sebou propisku, hodinky a kolo.
Po vyhlášení výsledků čeká od 19.00 účastníky občerstvení, bude se hrát na kytary. Jana FIALOVÁ
* 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)
* Každý víkend až do konce prázdnin je od 10.00
do 16.00 veřejnosti přístupný zámek i zámecký
park ve Svinařích. Prohlídky se konají s podtitulem
Jak se opravuje zámek.
(pef)
* Zumbu s Katkou si můžete zacvičit v Litni - v
pondělí od 18.00 hodin v místní tělocvičně. Ve čtvrtek se od 18.00 cvičí ve Svinařích, v restauraci U
Lípy.
(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.
(pef)

volal bouřlivou diskusi s místními zastupiteli a
hned se dostavil pozitivní výsledek. O hasiče se v
partnerské vsi nebude starat obec, ale místní dobrovolníci, stejně jako je to u nás. Večer byli svoláni místní občané a seznámeni s principy fungování
dobrovolných hasičů. Po přednášce našeho starosty, který sezení řídil, se přihlásilo asi deset mladých dobrovolníků, kteří projevili zájem věnovat
se hasičské práci. A přidala se i děvčata! Snad tedy
nebyla naše snaha marná a výprava, která pojede
do Gerniku v září, najde proti sobě stejně zapálené
hasiče, které tato činnost baví.
Starosta Bohumil Stibal se o předposledním srpnovém víkendu vydal do Gerníku znovu. S kapelou
Třehusk se zde zúčastnil festivalu krajanských souborů.
Tomáš ČERVENÝ, Všeradice

Všeradičtí začnou s Felbabkou
Všeradice - Prázdniny skončily také všeradickým fotbalistům. Poslední srpnovou sobotu vyběhnou na svém hřišti k prvnímu utkání nové
mistrovské soutěže. Premiérovým soupeřem v
»podbrdské« B skupině třetí třídy okresní soutěže jim bude Felbabka. Tady je rozpis všech
podzimních mistráků.
(mif)
Durisol Všeradice - Felbabka 27. 8. 17:00
Běštín - Durisol Všeradice 4. 9. 14:00
Durisol Všeradice - Kublov 10. 9. 17:00
Doubravan Újezd B - Durisol Všeradice 18. 9. 16:30
Durisol Všeradice - Slavoj Osek B 24. 9. 16:30
Hostomice B - Durisol Všeradice 1. 10. 14:00
Durisol Všeradice - SK Březová 08 8. 10. 16:00
Zaječov - Durisol Všeradice 15.10. 15:30
Durisol Všeradice - SK Rpety 22.10. 15:30
Durisol Všeradice - Sparta Podluhy 29.10. 14:30
Union Cerhovice B - Dur. Všeradice 5. 11. 14:00
Dur. Všeradice - Slovan Lochovice 12.11. 14:00
H. Neumětely B - Durisol Všeradice 20.11. 14:00

UŽ ZASE JEZDÍ. Všeradický hasič Tomáš Červený
při opravách hasičského auta v rumunské obci
Gerník, kterou od první čtvrtiny 19. století obývají
krajané. Při srpnové misi Všeradických bylo zanedbané auto znovuuvedeno do provozu.
Foto Bohumil STIBAL

Zloděj ukradl věci za sto
třicet tisíc a auto k tomu
Hostomice - Na pětačtyřicet minut si »odběhl«
majitel rodinného domu v Hostomicích. Neznámému zloději to bohatě stačilo k tomu, aby nemovitost totálně »vybílil«.
Drzý lapka ukradl přenosný počítač i sportovní tašku s fotoaparátem a dětským oblečením. Bylo mu
to málo, takže ještě k lupu přibral dámské kabelky,
peněženky s osobními doklady a platebními kartami i finanční hotovost.
„Pachatel krádeže odcizil věci téměř za sto třicet
šest tisíc korun!“ uvedla mluvčí berounské policie
Lenka Uriánková. Dodala, že zloděj nakonec ukradl i doklady a klíče od osobního vozu Škoda Octavia RS, který stál zaparkovaný před domem, a odjel
s tím. Automobiil v hodnotě 600 tisíc korun má
modrý lak a registrační značku 9S7 8084.
(pef)

V liteňské škole připravovali
novou multimediální učebnu
V základní škole v Litni se o prázdninách nepracovalo tak intenzivně, jako v jiných letech. Přesto bylo třeba pro úspěšné zahájení nového školního roku udělat několik úprav. Protože od září nastoupí
do 1. třídy téměř třicet žáků, bylo nutné zvýšit kapacitu školní družiny a připravit pro ni další třídu.
V bývalé jazykové učebně byla položena nová podlaha a také bylo vymalováno. Stejným způsobem
byla přes prázdniny připravena i učebna pro novou
multimediální třídu. Ta bude vybavena z evropských fondů ještě do začátku školního roku.
Ema MALÁ, ZŠ Liteň
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Kurzy Alfa: Nejdřív večeře, pak diskuse
V DOBŘICHOVICKÉM SÁLE DR. FÜRSTA SE OD ZÁŘÍ BUDE DEBATOVAT O ZÁKLADECH KŘESŤANSTVÍ
Rádi bychom vás pozvali na cyklus neformálních
setkání s přednáškami a diskuzí v malých skupinkách nad základy křesťanství. Každé setkání začíná večeří. Proč? Protože společné jídlo dává lidem příležitost se uvolnit a spřátelit. Právě přátelské atmosféry si lidé na našich sezeních nazvaných Kurzy Alfa nejvíce cení. „Na kurzu jsem získala informace, které mě celý život míjely. Bylo to,
jak když začnete skládat puzzle, najednou se chytnete a už se rýsuje motiv. Nejvíc mě zaujalo, jak
byli lidé vlídní, otevření a normální. Takové společenství jsem nikdy před tím nepoznala,“ uvedla
jedna z účastnic, Dana Šimková z Brna.
Kurz Alfa, který se v našem regionu bude konat již
počtvrté, je veden týmem spolupracovníků a je
zdarma. (Dle vlastního uvážení můžete dát dobrovolný příspěvek na večeři.) Kurz je určen každému, kdo se chce zamyslet nad slovy dobro, pravda, láska, přátelství, smysl života... Jeho absolvováním se k ničemu nezavazujete. Kurz bude organizován v Dobřichovicích, v sále Dr. Fürsta, od 4.
9. do 13. 11., každou neděli od 19.00 do 21.30.
Bližší informace lze získat na čísle 774 625 502.
Jitka FOLEJTAROVÁ, vedoucí kurzu, Řevnice

Zachráníme lípu u Jednoty?
REAKCE NA ROZHOVOR OTIŠTĚNÝ V PŘEDMINULÉM ČÍSLE
Na rozhovor s dendroložkou Romanou Herkusovou o stavu veřejné zeleně nazvaný Lípa u »domečku«? Pokácet, hned! (viz Naše noviny 15/11) reagovala čtenářka Jana Brožová.
(NN)

JAKOU MÁ HODNOTU? Stromy na
veřejných prostranstvích jsou často v
hrozném stavu. Foto NN M. FRÝDL

Autorka vedla rozhovor s odbornicí,
nemá proto smysl o jejím odborném
názoru polemizovat. Jen na okraj:
Tak, jako jsou např. stavby hodnotné
a méně hodnotné, i stromy mají různou funkci a »hodnotu«. Je pro obec
výhodné, že o mnoho stromů pečují
zdarma například dobrovolní hasiči,
i když jejich průklest je hlavně účelový a může zkrátit životnost stromů.
Jsou ale stromy, které mají i určitou
historickou funkci - snad i lípa v
Zadní Třebani u Jednoty. Odbornice
se asi mýlí, jestliže odhaduje věk této
lípy na téměř sedmdesát let. I ti nejstarší obyvatelé obce ji pamatují jako vzrostlou, je tak patrná i na starých fotografiích a pohlednicích z
konce 19. století. Snad byla vysazena
- stejně jako lípy v okolních obcích jako český národní symbol. Nejspíš
by se o ní našla i zmínka v obecní
kronice, když v dobách válečných
sváděli boj o lípu i místní ochotníci
inscenací Jiráskovy Lucerny.
Lípy jsou dlouhověké, co je možné
udělat, aby lípa u Jednoty zůstala zachována i pro příští generace?
Jana BROŽOVÁ, Zadní Třebaň

KURZY S VEČEŘÍ. Na Kurzech Alfa můžete diskutovat o křesťanství i povečeřet.
Foto Jitka FOLEJTAROVÁ

Ochutnejte koláč ze syrečků!
Tip a zároveň recept na hodně netradiční pochoutku na adresu redakce poslali čtenáři ze Zadní Třebaně. Posuďte sami.
(NN)

řáté troubě při teplotě 180°C přibližně třicet minut.
Text a foto
Marie a Jiří ZIKOVI, Zadní Třebaň

KOLÁČ Z OLOMOUCKÝCH
TVARŮŽKŮ
Ingredience: 250g polohrubé mouky, jeden balíček olomouckých tvarůžků, 300g bílého jogurtu, 1 vejce,
100g anglické slaniny, 1/2 prášku do
pečiva, kmín, sůl, oregáno.
Postup: Mouku, kypřící prášek, jogurt i vajíčko dáme do mísy a vypracujeme těsto. Formu vymažeme olejem a dáme těsto. Tvarůžky i slaninu
nakrájíme na kostičky a posypeme
jimi těsto. Osolíme a posypeme kmínem a oregánem. Pečeme v předeh-

výroba a tisk
dopisních
obálek
www.frances.cz
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Letovský zpravodaj
Aktuální informace o dění v Letech a okolí

16/2011 (24)

Školní rok odstartuje Olympiáda
Třetí školní rok zahájí po prázdninách letovské rodinné
centrum Leťánek. Na 11. 9. jsme ve spolupráci s Dětským
Domovem Lety připravili Indiánskou Olympiádu a na 14.
9. kurz První pomoci. Se začátkem školního roku odstartují i pravidelné kroužky pro děti: Jóga, Tanečky pro kluky
a holčičky, Angličtina či nový Dramaťáček od tří let. Nejmenší děti si užijí na středečních Batolatech v akci (1-3
roky) či Říkankách a hrátkách do 1 roku. Největší novinkou budou hodiny hudební školy Yamaha. Sledujte
www.letanek.cz.
Markéta HUPLÍKOVÁ, Lety

Na »vinařkách« zahraje
cimbálovka i romská kapela

Poslední prázdninová sobota bude v Dobřichovicích tradičně patřit Vinařským slavnostem. V areálu zámku začnou v 11.00 hodin. Mimo degustaci vína se 27. 8. můžete těšit na bohatý doprovodný program. Na nádvoří bude hrát cimbálová
muzika Medicimbal a nepřehlédnutelná kapela
Třehusk, na Křižovnickém náměstí zahraje dixielandový Brassband. O večerní muziku se postará
skvělá romská kapela Le Čhavendar a bluesrocková After 40. Děti pobaví kejklíř Petr Theimer,
Divadélko Špuntík či šermíři ze skupiny Alotrium.
U řeky bude připraven zábavní park. V 18.00
dorazí císař Karel IV. (Vl. Čech) a vyhlásí Vinaře
roku.
Vlaďka CVRČKOVÁ, Dobřichovice

TRHEJ! Letovští kynologové na »letním« táboře také trénovali.

Foto Alena VANŽUROVÁ

Tábor byl letos výcvikový, letní moc ne!
POPULÁRNÍ KURZY PRO ŠTĚŇATA ZAČNOU NA LETOVSKÉM »CVIČÁKU« PRVNÍ ZÁŘIJOVOU NEDĚLI
Tak nám prázdniny utíkají jako voda. Než se otočíme, půjdou děti do školy a my opět zahájíme populární kurzy pro štěňátka. První lekce se bude
konat v neděli 4. září v obvyklý čas.
A jak jsme strávili prázdniny? Inu snažili jsme se
trochu odpočívat, abychom nabrali nové síly. Každý rok jezdíme na tábor, kterému říkáme letní a
výcvikový. Letos byl spíše výcvikový. Když jedete se psy pod stan, nemusí být zrovna vedro a tropické teploty. Naopak - když je kolem 22 stupňů,
je to téměř ideální: můžete podnikat všechny sportovní aktivity se psem, aniž se moc zapotíte a psi
jsou ještě aktivní. Když je velké vedro, potácíme se
my i psi, a moc se nám sportovat nechce. Pejskaři
tedy nároční na teploty nejsou, ovšem nesmí pořád pršet, natož lít. My jsme si ovšem užili deště až
dost. Oba víkendy doslova propršely, teploty byly

kolem 13 stupňů! Po zkušenostech z loňska, kdy
jsme měli na táboře taky zimu a já podcenila garderobu i boty, jsem si letos zabalila zimní pohorky,
holinky a teplé oblečení. Pod přístřeškem u klubovny, na který vytrvale bubnoval déšť, jsem si pak
libovala.
Museli jsme topit, aby uschly věci...
Nejsme rozmazlení, ale když prší v kuse tři dny a
je chladno, máte všechno navlhlé a ani se vám do
stanu a spacáku moc nechce. Nakonec jsme museli v klubovně i zatopit, aby nám uschly věci... Jinak
jsme si užívali dovolené, jezdili na výlety, fotili
jako o život, taky cvičili, trénovali obranu i stopy.
Při mizerném počasí jsme seděli u notebooku a
upravovali fotky. Výlet do liberecké ZOO a botanické zahrady i do Jičína stály za to.

Když bylo ošklivě, zatopili jsme v klubovně i v
místní udírně a dali se do uzení. Takové koleno celý den přeuzené v udírně, je moc velká dobrota!
Došlo i na grilování a palačinky a dokonce jsme si
jeden večer uvařili i krupicovou kaši. Konec tábora byl dobrý, počasí se celkem umoudřilo, takže
jsme vyvětrali i šortky. Ani se nám nechtělo domů.
Cvičák byl za čtrnáct dnů, co jsme byli na dovolené, pořádně přerostlý. Tráva byla tak hustá, že jsme
museli sekat vícekrát. Bodejť by ne, když pořád pršelo! Dát ho do pořádku stálo značné úsilí.
A co nás čeká na podzim? Kromě pravidelných
kurzů pro štěňata několikery zkoušky z výkonu a
podzimní závod. Podrobnosti o akcích, reportáže z
nich, fotogalerie a další informace najdete na našem aktualizovaném webu www.kklety.cz.
Alena VANŽUROVÁ, Kynologický klub Lety

Na indiánském dnu jsme vařili polévku kotlíkovku
KLUB LUMEK PŘIPRAVUJE ANGLIČTINU PRO NEJMENŠÍ, JÓGU S POHÁDKOU I BŘIŠNÍ TANEČKY
Prázdninový program připravil klub
Lumek na Mořince - pro větší děti v
červenci na týden, pro menší děti v
srpnu na celý měsíc.
Předškoláci i školní děti vyráželi každý den směrem na Lety, Hlásnou Třebaň nebo Karlík. Provázeli nás Houbíci – skřítci z příběhu o Kořínkovi
Ljuby Štíplové, kteří znají moudrost
lesa. Snažili jsme se od nich něco
naučit. Možností, jak při celodenních
hrách poznávat stromy, trávy i květiny, jsme měli spoustu! Aktivity jsme
zakončili indiánským dnem v Letech u Berounky jsme stříleli z luku, dozvěděli jsme se zajímavosti o indiánech a uvařili polévku kotlíkovku.
Kromě procházek děti tvořily z materiálů, které nabízelo pole, louka i les

V PŘÍRODĚ. Děti z Lumku na jedné z procházek. Foto Barbora TESAŘOVÁ

- kamínků, klacíků, šišek či kukuřice.
V září se rozbíhá dětský klub Lumek i
v Dobřichovicích s řadou kroužků.
Kurzy pro předškoláky, na nichž se
děti budou hravou formou seznamovat se školou, opět povede školní psycholožka Jana Doksanská.
Ani tento rok nechybí v Lumku angličtina pro nejmenší. Bude se konat v
Dobřichovicích i na Mořince, stejně
jako jóga s pohádkou. Oblíbenou výtvarku s keramikou v dobřichovickém
Lumku opět povede výtvarnice Radka
Charapovová. V nabídce je i hra na
flétničku pro nejmenší a Břišní tanečky pro malé holčičky. Na Mořince
Lumek pořádá Artefiletiku, tedy výtvarku se zážitkem. Info na www.ilumen.cz. Barbora TESAŘOVÁ, Lety
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Holky tančily Šikmíno a hrály na lahve
SNAD NA PŘÍŠTÍ SLAVNOSTI TRUBAČŮ POŠLE SVATÝ PETR DO HLÁSNÉ TŘEBANĚ SLUNEČNO...
V sobotu 30. července se v Hlásné Třebani konaly
již VII. Slavnosti Trubačů (viz NN 16/11). Od rána
jsme sledovali satelitní snímky, modlili se a přitom
jako velcí optimisté stavěli stánky, stany, připravovali lavice, pódium, no prostě vše, co je potřeba. Stále pršelo a my stále doufali a pracovali,
aby vše bylo připraveno. Ale bohužel svatý Petr
byl nemilosrdný a poslal k nám nepřetržitý déšť. I
přes toto šílené počasí přišlo pár diváků, aby zhlédli krásný program. Holky v rozpuku slavnostní
fanfárou přivítaly rychtáře i rychtářku a program
začal. Orientální tanečnice předvedly vskutku
nádherný tanec, skupina historického šermu své
umění. Třehusk zpříjemňoval atmosféru hezkými a
známými písničkami. Ze země vycházejícího slunce přijela vzácná delegace Holkiny v rozpukiny a
předvedla velmi zajímavý japonský tanec Šikmíno.
Rovněž se konala tradiční soutěž o nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebaň je krásná. Mělo to
úžasnou úroveň - vyhrál malý Milda Frýdl. I Holky v rozpuku se předvedly, tentokráte melodii písně zahrály na prázdné lahve od piva. K tomuto vy-

HOLKINY V ROZPUKINY. Holky v rozpuku na hlásnotřebaňských Slavnostech trubačů oblékly tradiční japonská kimona.
Foto ARCHIV
stoupení složila naše »holka« Dana Fišerová Jsme moc pyšní na to, že tento človíček má tu naši
vtipný úvod:
Hlásnou moc rád a cítí se tady jako doma..
Poslechněte hosté milí,
Na závěr deštivého dne hrála kapela Brzdaři, ktejak jsme pro Vás nacvičili
rá těch pár diváků roztančila a též přispěla k pěkv potu tváře s lahví prázdnou
né náladě. Nikomu nevadilo, že přihlíželo jen pár
naši Hlásnou Třebaň krásnou.
diváků. O to víc se možná všichni snažili!
Překvapení večera bylo, že pozvání (alespoň na Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří vynachvilku) přijal autor této písně Ivan Mládek, kte- ložili úsilí a pomohli s přípravou akce. Věřím, že
rému se vystoupení moc líbilo.
příští rok nám svatý Petr pošle slunečno, VIII.
Program pokračoval dále, všichni jsme se moc Slavnosti Trubačů budou podle našich představ a
těšili na vystoupení Josefa Laufra. Okouzlil nás... přilákají velký počet diváků.
Samozřejmě zazpíval i náš kamarád Karel Bláha.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Strana 9, AKTUALITY, OD ČTENÁŘŮ

Naše noviny 17/11

Děti, přijďte prozkoumat voňavou školu!
ZADNOTŘEBAŇSKÁ MÁLOTŘÍDKA SI PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK PŘICHYSTALA SPOUSTU NOVINEK
Přípravy školního roku 2011/2012
začaly pro zadnotřebaňskou málotřídku paradoxně již v březnu 2010!
Tehdy byl vyhlášen rozvojový program »EU peníze školám«, který poskytuje školám, jež o to požádají, z
ev-ropského fondu Vzdělání pro
konkurenceschopnost do této doby
neslýchanou sumu peněz. U větších
škol se podle počtu žáků snadno
dopočítají i přes milion, u nás je to
necelá polovina. Škola může modernizovat výuku po stránce technické,
obsahové, organizační i personální.
Naše třídy budou vybaveny interaktivními tabulemi, jejichž používání
sice nevede podle amerických průzkumů k vyšší vzdělanosti, ale při-

spívá k motivaci a názornosti výuky,
k aktivizaci žáků. Pro učitele to znamená nejen zvládnout ovládání tak
chytrého pomocníka, ale zpracovat a
připravit si v digitální podobě nespočet materiálů do vyučovacích hodin tak, aby byla interaktivita efektivně využita.
Obnovy se dočká náš »počítačový
park«, pro který jsme přichystali
učebnu vybavenou novým elektrickým vedením a pěkným, účelným
ná-bytkem. Část dotace bude využita

na individuální péči o jednotlivé ročníky tím, že budou na jazykové i některé další hodiny děleny, což poskytne malé skupince žáků více komfortu při práci. Přibudou zajímavé
programy interaktivního typu. Učitelky absolvují kurzy jazykové a zejména takové, které jejich schopnosti
využít moderní komunikační technologie zdokonalí.
V novém školním roce se chceme
zaměřit na kvalitu četby žáků a její
výuky. Vyzkoušíme finský a britský

Svinařští houbaři vyrazili do Plzně, na pivo

Ostrovan natáčel...

(Dokončení ze strany 1)
Zíma a jeho spoluhráči z Ostrovanu
byli první srpnovou neděli k dispozici filmařům jako kompars. Proti celku Houslic si zahráli kratičký zápas,
v němž musel kapitán Jirka Luňák
alias Ondřej Vetchý přihrát Jardovi
Kuželovi v podání Davida Novotného na gól. Trvalo to dlouho, než se
akce povedla. Kužel při jednom pokusu vystřihl nádhernou střelu přes
hlavu, jenže míč mířil přesně na gólmana Radka Procházku, který by
musel uhnout, aby padl gól. To by
ale ve filmu vyznělo trapně. „Já fakt
nemohl cuknout, sorry,“ omlouval se
filmařům třebaňský gólman.
O tom, kolik třebaňských fotbalistů
se nakonec v Okresním přeboru mihne, se rozhodne až ve střižně. (lup)

Josef, vzpomínáme!
Je tomu už rok, co nás zastihla
smutná zpráva o tragické smrti
Třebaňáka Pepíka Jahelky. Někteří
tomu nemůžeme uvěřit dodnes.
Všichni ho máme v paměti jako
dobrého člověka a kamaráda. Na
poslední cestě ho vyprovodila jeho
oblíbená kapela Třehusk, která
vzpomene na předsedu svého fan
clubu a zahraje mu pár »jeho«
písní na Benátské noci 27. srpna v
Zadní Třebani. Snad je tam nahoře uslyší! Vzpomínáme!
Petra FRÝDLOVÁ a Třehusk

Ampliony opravíme...

Ano – i toto je způsob léta, i když se
většině z nás nelíbí. Sluníčko se o
slovo hlásí jen chvílemi, vítězí mraky
a déšť. A tak jsme našim klukům místo plavek koupili holinky i pláštěnky
a vyrážíme s nimi na procházky loužemi. Nesmírně si je oblíbilik…
OÚ nechal zkontrolovat obecní rozhlas. Ukázalo se, že některé ampliony jsou nefunkční. Čekáme na cenovou nabídku a následně je opravíme.
U mostu ke škole vedle přechodu pro
chodce kdosi poškodil zábradlí. Viník není znám, domníváme se, že do
něj někdo v noci naboural. Pracovníci OÚ se pokusí zábradlí opravit
vlastními silami, aby bylo v pořádku,
než půjdou děti do školy.
K plné spokojenosti byla kompletně
vymalována škola i školka. Dokončuje se ještě výměna svítidel ve školce a v plánu jsou i venkovní úpravy.
Uvidíme se na Benátské noci!
Stanislav BALÍČEK,
starosta Zadní Třebaně

Autobusový zájezd do pivovaru Plzeňský Prazdroj podnikl mykologický
kroužek ze Svinař. „Jelo nás »jen« 19, jindy - třeba na výlov rybníka - nás
jede i 45, ale byla doba dovolených,“ uvedl vedoucí spolku, který sdružuje
25 houbařů ze Svinař, Haloun či Řevnic, Emil Souček. Výpravu kromě
ochutnávky piva čekala prohlídka technologie, přednáška a oběd s posezením ve stylové restauraci Na Spilce. „Bylo to zajímavé. V muzeu jsme měli
možnost nahlédnout do tajemství výroby, způsobu podávání a pití piva od
starověku až do současnosti,“ sdělil Souček. (pef)
Foto Emil SOUČEK

Starostovi zabavili auto
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Nezaplatili jsme ji, protože se domníváme, že chyba je na straně servisu. Klepání podle nás vzniklo při
prohlídce a vůz v takovém stavu
vůbec neměl být vydán,“ tvrdí současný starosta Karlštejna.
Čas plynul, radnice si s berounským
servisem vyměňovala dopisy. Jedni
trvali na zaplacení, druzí zaplatit odmítali. Obecní auto bylo od té doby
v opravně několikrát – vždy se vše
odehrálo bez jakýchkoliv komplikací. „Až ve středu 17. srpna jsem zažil šok,“ uvedl Rampas. „Vůz jsem
odvezl k malé opravě, během dne

měl být hotový. Po dvou hodinách
mi zavolali, že dokud nazaplatíme
loňskou fakturu, auto mi nevrátí!“
Starosta se pokoušel věc vyřešit s
pražským ústředím firmy, ale marně.
Po Karlštejně tedy nyní jezdí na kole. „Ve středu 24. 8. nás čeká další
jednání, doufám že se z něj budu
vracet už s autem,“ dodává rychtář s
tím, že zvažuje, co podniknout dál.
„Se soudem podle mě nemáme šanci
– je to opravdu velká a silná firma.
Ale nechám to na zastupitelích, třeba rozhodneme jinak,“ uzavírá Petr
Rampas.
Miloslav FRÝDL

Isidora chtěl ukrást zloděj
BRZY SE VRÁTÍ NA MÍSTO
Svinaře - Socha sv. Isidora, která
má místo u hlavní silnici mezi Svinařemi a Řevnicemi, u křižovatky
na Halouna je po nájezdu zloděje
v opravě. Zbyl tu jen podstavec.
„Loni na podzim chtěl nějaký poberta sochu ukrást. Uvázal ji za auto a
strhl na zem. Pak zjistil, že ji neodveze, tak ji nechal ležet a odjel,“
uvedl starosta Svinař Vladimír Roztočil. Socha má zlomené ruce, prasklé tělo a podstupuje »ozdravnou kúru« v pražském ateliéru Petra Pikharta. Oprava vyjde na 65 000 Kč.
Na své místo se má podle Roztočila
vrátit v září.
Petra FRÝDLOVÁ

CHUDÁK ISIDOR. Socha světce po
nájezdu zloděje.
Foto ARCHIV

vzor rozvoje čtenářských dovedností. Mnoho nového zaznamenají i děti
ve školce. Mají lepší osvětlení a prostornější uspořádání třídy s velkou
pracovní plochou na podlaze. Ty nejstarší budou mít opět možnost seznámit se zdarma s anglickým jazykem.
Rámec mateřské i základní školy je
korunován čerstvou výmalbou. Dějí
se i další změny, jež už děti musí objevit samy. Srdečně je na průzkum jejich vylepšené a voňavé školičky zveme!
Božena MUSILOVÁ,
ZŠ Zadní Třebaň

Z našeho kraje
* Sedlácké a řemeslné trhy se na
Ostrově v Zadní Třebani konají 27. 8.
od 14.00 do 17.00. »Šikovní sedláčci« mohou ve stejném čase vyrábět
keramiku a šplhat po lanech. Více na
www.os-salto.cz. František CHLAŇ
* 8. ročník festivalu historického šermu, tance i divadla Dobřichovická
Alotria se uskuteční 3. 9. od 11.00 do
22.00 v areálu zámku Dobřichovice.
Představí se 22 souborů, nebude chybět historické tržiště, fakír, sokolník,
můžete se svézt na koni, či si vystřelit
z luku v historické střelnici. Program
zakončí fireshow.
(vlc)
* Do oprav střech se pustili v Řevnicích. „Do konce prázdnin musí být hotové opravy střechy na ZŠ ve Školní
ulici,“ řekl místostarosta Jiří Drvota.
„Opravujeme i střechu na Domě s pečovatelskou službou a na bytovém
domě na náměstí,“ dodal s tím, že se
pracuje i na výměně oken v budově
hasičského záchranného sboru. (pef)
* Požár propan-butanové lahve na
zahradě před chatou v Mníšku pod
Brdy likvidovali 6. 8. řevničtí profesionální a mníšečtí dobrovolní hasiči.
Po uhašení ohně z praskliny kolem
ventilu stále unikal plyn, proto byla
tlaková nádoba odvezena mimo obec
na pole, kde byl zbytek obsahu vypuštěn.
Pavel VINTERA
* Dvě naftové skvrny na silnici mezi
Hlásnou Třebaní a Rovinami odstraňovali 10. 8. řevničtí profesionální
hasiči. K likvidaci použili sorbent.
Viník nebyl zjištěn.
(pav)

Blíží se pošmourno,
čajovna se bude hodit

Otevíráme pro vás novou čajovnu.
Zahájíme vernisáží výstavy obrazů s
duchovními symboly. Slibně zněl text
na plakátech, který oznamoval, že
do spektra nabídky kulturních míst v
Řevnicích přibude další. Kdo přišel,
mohl se na vlastní chuť i oči přesvědčit, že nabídka čajů i dalšího sortimentu čajovny Cherubín Jana Cherubína je úctyhodná. Příjemná hudba, čajový porcelán, zahrádka v
bambusech, prodejní galerie, knihovna a posléze i živé vystoupení sitáristy bylo vítaným zpestřením odpoledne. Můžeme se těšit i na další
aktivity - přednášky, koncerty, dětský
prostor, do něhož se chystají rozličná houpadla či hudební hračky. Korunou nabídek je spirituální terapie
Lucie Cherubínové. Když se s ní zapovídáte, zapomenete na prostor i
čas. Čajovna v okolí chyběla. Vidina
blížících se pošmourných dní, ve
mně budí dojem, že je dobré ji tu
mít.
Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň
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Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

REKLAMA, Strana 10

Strana 11, SPORT

Naše noviny 17/11

Dobřichovice vyválčily první bod!
PREMIÉROVÝ ZÁPAS DOBŘICHOVICKÝCH V KRAJSKÉM PŘEBORU SKONČIL CENNOU REMÍZOU 2:2
Dobřichovice - Fotbalisty Dobřichovic, nováčky krajského přeboru, zavedl los prvního kola na hřiště dlouholetého účastníka této soutěže - Českého lva Unionu Beroun.
Odvezli si odtud cenný bod.
ČL U Beroun - Dobřichovice 2 : 2
Branky: M. Smiovský, R. Šourek
Podle odborníků i tipujících byli domácí jasným favoritem - hosté si měli
odvézt pořádný výprask. Nu, nestalo
se, ačkoliv hosté nastupovali s handicapem. Část hráčů ještě byla na dovolených, a tak měl trenér Pytlíček k
dispozici pouze 11 hráčů! Ti se ale
silného soupeře nezalekli, naopak.
Místo očekávaného tlaku Berouna celý první poločas patřil kombinačně i
pozičně lépe hrajícím hostům. Ti si
vypracovali pět tutovek, jež však trestuhodně zahodili. Skórovat se podařilo jen Smiovskému, když v 10. minutě přesně trefil hlavou míč centrovaný z rohového kopu. Naopak brankář Dobřichovic Fajfrlík řešil jedinou
ošemetnou situaci před svojí brankou. O přestávce muselo být v be-

rounské kabině pěkně dusno - do 2.
půle jakoby vyběhl úplně jiný tým.
Hra se zrychlila, přitvrdila, převahu
rázem měli domácí. Doplatil na to L.
Krajči, kterému způsobili tržnou ránu
na hlavě. Po dobu asi pěti minut (kdy
byl ošetřován) hrály Dobřichovice o
deseti, což stačilo v 55. minutě Berounským k vyrovnání. S obvazem na
hlavě se Krajči vrátil do hry a v 60.
minutě po spolupráci s Kalivodou,
Vořechovským a Debnárem vybojoval rohový kop. Na centrovaný míč si
naběhl Šourek a hlavou zavěsil - 1:2!
Domácí se rychle vzpamatovali a přidali na důrazu. Jejich trenér poslal na

plac tři čerstvé hráče, zatímco hostům
začaly docházet síly. Na branku Dobřichovic se valil útok za útokem, ale
Fajfrlík byl bezchybný. Domácí zapomínali na zadní vrátka, a tak se hosté dostávali do brejků. Debnár, Vořechovský ani Kalivoda brankáře Berouna nepřekonali. V 86. minutě domácí ze skrumáže vyrovnali na konečných 2:2. Rozhodčí nastavovali
skoro sedm minut, ale hosté už historicky první bod uhájili.
Příští program Dobřichovic:
28. 8. 17.00 K. Hora - Dobřichovice
3. 9. 17.00 Dobřichovice - Nymburk
Miloslav OMÁČKA

Turnaj tenisových elévů vyhrál Kelbler s Holým

FK Lety - Hořovicko B 28. 8. 17:00
Nečín - FK Lety 4. 9. 17:00
FK Lety - Komárov 11. 9. 17:00
Jíloviště - FK Lety 17. 9. 16:30
FK Lety - Mníšek 25. 9. 16:30
Hostomice - FK Lety 1. 10. 10:30
FK Lety - Březnice 9. 10. 16:00
Tochovice - FK Lety 15. 10. 15:30
FK Lety - Cerhovice 23. 10. 15:30
FK Lety - Dublovice 30. 10. 14:30
Rožmitál - FK Lety 5. 11. 14:00
FK Lety - Vonoklasy 13. 11. 14:00
Podlesí - FK Lety 20. 11. 13:30

ZADNÍ TŘEBAŇ, III. třída
OZT – Jáchymov 28. 8. 17.00
Svatá – OZT 4. 9. 17.00
OZT – Chodouň 10. 9. 17.00
Srbsko – OZT 18. 9. 16.30
OZT – Tetín 24. 9. 16.30
Loděnice B – OZT 2. 10. 16.00
OZT – Hudlice 8. 10. 16.00
Karlštejn – OZT 15. 10. 15.30
OZT – Tmaň 22. 10. 15.30
Cembrit – OZT 30. 10. 10.15
OZT – Lužce 5. 11. 14.00
OZT – Zdice B 12. 11. 14.00
Chyňava – OZT 20. 11. 13.30

Slavoj ŘEVNICE, III. třída
Jinočany – Řevnice 27. 8. 17:00

Ostrovan zřejmě posílí
herec David Novotný

Zadní Třebaň - Fotbalisté zadnotřebaňského Ostrovanu jsou od začátku července v plné přípravě na nadcházející sezonu. Bohužel pouze na
boje ve III. třídě okresní soutěže OZT po více než dvaceti letech opustil okresní přebor. Tým se scházel
dvakrát týdně na trénink a sehrál i
přípravná utkání. Se Všeradicemi
remizoval 1:1, s béčkem Dobřichovic 2:2. Ostrovan nevstupuje - vědom si síly svého kádru - do soutěže s nijak velkými ambicemi. Spokojenost by určitě byla s první polovinou tabulky. Tým by měl na několik zápasů posílit známý herec Dejvického divadla, výborný fotbalista
a pravověrný sparťan David Novotný.
(Mák, mif)

Kdy a kde hrají
FK LETY, krajská I. B třída

Odložený turnaj neregistrovaných tenistů se konal 14. srpna v Řevnicích.
Zúčastnilo se poměrně málo hráčů, sport - zdá se - dnes nikoho netáhne.
Nalosované dvojice odehrály jeden set každý s každým. Nejvíce se dařilo
dvojici Kelbler David - Tomáš Hájek ml., kteří ve finálových bojích vyzvali dvojici Láďa Šmaus - Jan Mojžíš a porazili je 6:4, 6:2 Druhý duel tvořili Petr Holý st.- Bohouš Kos a Petr Holý ml.- Kelbler Tomáš. Pro indispozici Bohouše bylo toto utkání skrečováno, čímž bylo rozhodnuto o pořadí
na třetím a čtvrtém místě: Holý – Kos bramborová medaile, Šmaus – Mojžíš třetí místo. O prvenství byla sehrána opravdová »wimbledonská« bitva
- trvala přes tři hodiny! Dvojice Petr Holý ml. - Kelbler Tomáš (na snímku
zprava) porazila Kelblera Davida s Tomášem Hájkem ve třech setech 6:3,
6:7, 7:6. Škoda, že nepřišlo více hráčů!
Text a foto Petr HOLÝ, Řevnice

Řevnice - Zbuzany 3. 9. 17:00
Velké Přílepy - Řevnice 10. 9. 17:00
Řevnice - Třebotov 17. 9. 16:30
Lety B - Řevnice 24. 9. 16:30
Řevnice - Kazín 1. 10. 16:00
Červený Újezd - Řevnice 8. 10. 16:00
Řevnice - Kosoř 15. 10. 15:30
Statenice - Řevnice 22. 10. 15:30
Řevnice - Roztoky 29. 10. 14:30
Dobříč - Řevnice 5. 11. 14:00
Středokluky - Řevnice 12. 11. 14:00
Řevnice - Holubice 19. 11. 13:30

KARLŠTEJN, III. třída

Karlštejn – Srbsko 27. 8. 17:00

Tetín - Karlštejn 4. 9. 17:00
Karlštejn - Loděnice B 10. 9. 17:00
Hudlice - Karlštejn 18. 9. 16:30
Karlštejn - Lužce 24. 9. 10:15
Karlštejn - Tmaň 1. 10. 16:00
Cembrit B - Karlštejn 9. 10. 10:15
Karlštejn – OZT 15. 10. 15.30
Zdice B- Karlštejn 23. 10. 15:30
Karlštejn - SK Chyňava 29. 10. 14:30
Nový Jáchymov - Karlštejn 6. 11. 14:00

Obráncům Řevnic bylo 283 let, dohromady
»STARÁ GARDA« NÁRODNÍCH HÁZENKÁŘŮ OBSADILA NA TURNAJI V ČAKOVICÍCH TŘETÍ MÍSTO

V sobotu 13. srpna byli řevničtí házenkáři pozváni na turnaj starých pánů do Prahy. Je stále složitější sehnat
sedm hráčů, natož někoho na střídání. Proto nám přijeli pomoci dva bývalí prvoligoví útočníci z Nýřan Ro-

man Gabriel a Jirka Hostek. Do brány se postavil mistr národní házené
Rudla Zuska (a chytal znamenitě), do
obrany Tomáš Smrčka, Jirka Zrostlík,
Pavel Vintera a určitě nejstarší hráč
Zdeněk Šefl. V útoku hráli Roman Ti-

GÓL? KDEPAK! Roman Tichý dostal ideální přihrávku od Romana Gabriela,
avšak míč v síti neskončil. Řevnice - Krčín 7:8.
Foto Petr HOLÝ

chý, Bohouš Kos a Petr Holý. Manažerem byl Holý mladší, který jedno
utkání řídil a v jednom dokonce nastoupil! Našim obráncům bylo dohromady 283, celkový věkový průměr našich činil 53 let!
NH Řevnice – AVIA Čakovice 9:12
Góly: Holý 4, Gabriel 3, Tichý, Kos
Ve vyrovnaném utkání nám v 1. půli
domácí odskočili. Po změně stran se
nám podařilo vyrovnat a šli jsme i do
vedení. To jsme však neuhájili ...
NH Řevnice – SK Krčín 7:8
Branky: Gabriel 4, Tichý 2, Kos 1

Impozantní nástup do utkání nám přinesl vedení 4:0, což jsme ale bohužel
neuhlídali. Prohráli jsme šestkou
přísně nařízenou v samotném závěru.
NH Řevnice – Sokol Dobruška 6:5
Góly: Gabriel 2, Hostek 2, Tichý 2
Další vyrovnané utkání, ve kterém
jsme tentokrát byli šťastnější my.
NH Řevnice – TJ Radobyčice 7:2
Branky: Gabriel 3, Hostek, Kos,
Holý, Tichý
Vítězství nad slabším soupeřem nám
zajistilo třetí místo. A zase bylo co
slavit!
Petr HOLÝ, Řevnice
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