
Tennessee, USA - Trinidad. Čína. Skotsko. 
Irsko. Ekvádor. Německo. Rusko. Ve společ-
nosti souborů z těchto zemí tráví celý duben 
poberounská hudební skupina Třehusk.  
V americkém státě Tennessee reprezentuje 
Českou republiku na celosvětovém folklor-
ním Festivalu národů. 
Dollywood. Tak se jmenuje obří zábavní park, 
kde se několikatýdenní festival odehrává. Leží 
poblíž města Pigeon Forge a jméno mu dala 
známá country zpěvačka Dolly Parton, která 
nedaleko odtud bydlí. Blonďatá děva také byla 
hlavní hvězdou velkolepého ceremoniálu, který 
festival oficiálně zahájil. Dolly v obleku egypt-
ské královny Kleopatry neslo na pompézním 
trůnu osm dvoumetrových vazounů zahalených 
jen do bederních roušek. Průvod, který prošel 
celým rozlehlým areálem, freneticky zdravili 
tisíce a tisíce návštěvníků, jež se sem sjely  
z celých Spojených států.  
Kromě zbožňované superstar viděly také všech-
ny účastníky festivalu – čínské akrobaty, trini-
dadské a skotské bubeníky, irské stepaře, ekvá-
dorské kytaristy, německé artisty i tanečníky. A 
samozřejmě české muzikanty. Ti celý průvod 
absolvovali se statní i středočeskou vlajkou a na 
bezpočet pozdravů i projevů přízně z publika 
odpovídali skandovanou říkankou, kterou pro 
ně ještě doma vymysleli členové Liteňské cha-
sy: Třehusk je hvězda, Třehusk je naše hvěz-
da, Třehusk je nejlepší. Hej, hej, hej… Sklíze-
li za to obrovský aplaus. 
Do Dollywoodu míří každý den neskutečné da-
vy lidi. Ať je sobota, nebo třeba čtvrtek, parko-
viště jsou nacpána stovkami aut a uvnitř areálu 
je hlava na hlavě. Každý, kdo zaplatí vstupné 
čtyřicet dolarů, si může dosyta užívat všemož-
ných atrakcí: horských i vodních drah, skluza-

vek, prolézaček, muzeí. Jsou tu jezírka, sady, 
repliky starých mlýnů i třeba nefalšovaného 
westernového městečka, kterým se prohnalo 
tornádo. Přes celý park jezdí parní vlak. Jsou tu 
desítky krámků, obchůdků, cukráren a restaura-
cí. A také osm krytých divadel, v nichž třikrát 
denně vystupují jednotlivé soubory. Jedno z 
nich - vybavené komplet světelnou i zvukovou 
aparaturou včetně stálého zvukaře – patří Tře-
husku. Vejde se do něj přes dvě stě lidí a až na 
výjímky je pokaždé plno.  
Hlavní hvězdou půlhodinové české “šou”, bě-
hem níž poberounští muzikanti zahrají osm sta-
ropražských písniček a vystřídají tři převleky, je 
zpěvačka Pavla Švédová. Plynulou angličtinou 
pořad konferuje, baví Američany, vysvětluje 
jim, že valcha se dá používat nejen na praní, ale 
také jako hudební nástroj, a že kapela je doma v 
kraji, odkud pochází tenistka Martina Navrátilo-
vá. Tu zná naprostá většina diváků, stejně jako 
polku Škoda lásky, která je jedním z vrcholů 
představení Třehusku. Tím druhým je světozná-
mý evergreen Svatí pochodují v brilantním pro-
vedení trumpetisty Saši Skutila. Američané nad-
šeně zpívají, pískají, dupou. Nezřídka přijdou 
na představení i dvakrát. Velký zájem je o čes-
ké suvenýry – cédéčka, hrnečky, kšiltovky, po-
hledy Prahy…  
Nejvíc ovšem jdou na dračku prospekty, pohle-
dy a plakáty kapely. Většinu z nich musí muzi-
kanti podepsat – občas až bolí ruce. Je to tako-
vé velmi americké, ale – proč to nepřiznat – ta-
ké milé. Těší nás, že je o české písničky zájem i 
za velkou louží. 
Pozdravy čtenářům, příznivcům, všem, kteří 
nám drželi či drží palce a jakkoliv pomohli či 
pomáhají posílá Třehusk. 

Miloslav FRÝDL, Tennessee, USA 

„Ahoj Džordž” pletl pomlázku 
a organizoval vyplácení 

Tennessee, USA – Ani mnohatisícová vzdá-
lenost od domova nezabránila muzikantům  

z Třehusku v tom, aby v Americe oslavili  
Velikonoce.  

Nejvěrnějším ctitelem starých tradic se uká-
zal být valchista a komik Jiří Vitouš. Ten si 
dokonce na koledu obstaral i nefalšovanou 
pomlázku. Američané slaví největší křesťan-

ský svátek už v neděli. V sobotu barví vajíčka, 
den nato si je rozdávají. A jdou do kostela, 
samozřejmě. Třehusk si Velikonoce připo-

mněl hezky po česku - v pondělí. Jirka Vitouš 
si kvůli tomu dokonce notně přivstal – už v 

pět hodin ráno se vypravil na vrbové proutí, 
aby měl z čeho uplést pomlázku. „No, vrba to 
tutově nebyla, ale montovat se z toho dalo,” 
hlásil později valchista, který za ranního ku-
ropění pořádně vyplašil nočního vrátného 
hotelu Microtel, kde Třehusk na své misi v 

Tennessee bydlí. „Když jsem se vykulil z křo-
ví s pruty na hodovačku, koukal na mě jako 
na UFO,” smál se Jirka, který je u místních 

populární jako „Ahoj Džordž”. „Něco na mě 
šveholil, ale copak já mu rozumím…? Tak 
jsem se s tím nevzrušoval a šel jsem na po-

koj.“ Ještě než se ostatní probrali ze spánku, 
spetl Vitouš s pomocí svého spolubydlícího, 
trumpetisty Saši Skutila pomlázku. Pak obe-
šel „pánské” pokoje a zorganizoval vypláce-
ní ženské části výpravy. Vajíčka sice kolední-
ci od Pavly Švédové ani Romany Houdkové 

nedostali, ale panákem pravého božkovského 
ferneta také nepohrdli. (mif) 

DOBÝVAJÍ AMERIKU. Členové skupiny Třehusk 
zastupují v současné době Středočeský kraj na tra-
dičním Festivalu národů v Dollywood parku v ame-
rickém státě Tennessee.             Foto NN M. FRÝDL 

Třehusk dobývá Ameriku 
SKUPINA V OBŘÍM ZÁBAVNÍM PARKU REPREZENTUJE ČECHY   

20. dubna 2004 – 7 (365) 5 Kč 

Počínání vandala mohlo 
způsobit výbuch plynu 
Dobřichovice – Plastovou hadici v plynové 
kapličce (HUP) u chaty v Dobřichovicích roz-
tavil kus hořícího papíru v noci na 12. 4.  
Neznámá osoba nejdříve vypáčila a zdeformovala 
dvířka HUPky, poté zapálila složený kus papíru a 
vhodila ho do skříně. Teplota od plamene hadici 
natavila a vysoký tlak plynu ohřátou část plastu 
roztáhl. Papír zřejmě dohořel jen pár vteřin před-
tím, než v naměklé hadici vznikla díra a plyn začal 
unikat. Znepokojivý zápach vyburcoval v devět 
hodin ráno místní obyvatele, aby zavolali hasiče. 
Pohotovostní technik plynárenských závodů poz-
ději otvor zasvorkoval. Firmě Středočeská plyná-
renská, závod Kladno vznikla škoda 1 500  korun.                                         

(vš)  

Muž odvezl granáty,  
pak teprve zavolal policii 
Hostomice – Ruskou munici nalezl 9.4. v areálu 
bývalého zemědělského družstva Hostomice muž, 
který něco granátů naložil do auta a vezl je do své 
firmy v Lážovicích. Teprve pak zavolal policii. 
"Přivolaný pyrotechnik munici zneškodnil. Vzhle-
dem k tomu, že se tyto případy nálezů rozšiřují, 
chtěl bych požádat případné nálezce, aby s municí 
vůbec nemanipulovali a nález pouze oznámili, pří-
padně poblíž místa nálezu zůstali a policii pak 
přesně označili místo," uvedl šéf karlštejnských 
policistů Petr Procházka.                                  (šm) 
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Bezdrátová síť DOBNET 
vstoupí do Podbrdska 
Tevnice - Občanské sdružení „Internet 
v DobUichovicích a okolí“ změnilo dne 5.4.2004 
název na DOBNET, o.s.. Valná hromada pUija-
ta nové stanovy sdružení.  
DOBNET (DOlní Berounka NETwork) je bezdrá-
tová počítačová síť, budovaná a provozovaná ob-
čanským sdružením DOBNET. Síť DOBNET 
slouží ke komunikaci mezi členy sdružení navzá-
jem a k cenově dostupnému časově a objemově 
neomezenému vysokorychlostnímu pUipojení členů 
do sítě Internet. Síť pokrývá region Dolní Beroun-
ka, v současnosti města a obce Tevnice, Lety, 
DobUichovice, Karlík, Všenory. Ve výstavbě je 
pokrytí obcí Zadní a Hlásná TUebaň (včetně části 
Rovina) a Černošice. Cílem sdružení je budovat 
síť DOBNET a dále rozšiUovat služby sítě. Sdruže-
ní jako nezisková organizace investuje veškeré 
pUíjmy získané z členských pUíspěvků a pUípadných 
dalších pUíjmů do rozšiUování sítě a zavádění no-
vých služeb. 
V současné době jsou na straně Tevnic pUipraveny 
vysílače směUující na Zadní a Hlásnou TUebaň.  
O pUipojení pomocí DOBNETu uvažuje i svinaU-
ská radnice. Nabídla sdružení možnost umístit an-
tény na svinaUské škole, čímž by se otevUela mož-
nost dalšího rozšiUování do Podbrdska.         (JoK) 

Omlouvám se všem za vynechání článku 
v posledních NN. Nevšiml jsem si, že uzávěrka 
článků byla  o několik dní dříve. 
Co se tedy změnilo v uplynulém období v obci? 
Tou nejdůležitější změnou jsou úřední hodiny na 
Obecním úřadu v Zadní Třebani. Místo pondělka 
a soboty  jsou  nově- středa  od 8.oo do 18.oo 
hod. a pátek od 8.oo do 17.oo hod.  Ve středu 
z důvodů prodloužené otevírací doby na poště a 
pátek je pro potřeby chatařů. 
V úterý 6.4.2004 proběhlo setkání starostů Stře-
dočeského kraje, které se uskutečnilo 
v Kulturním sále DP v Praze. Zde proběhlo jed-
nak seznámení starostů s úřadem Středočeského 
kraje, jeho budoucností a záměrem zrušit regio-
nální pracoviště  a umístit je do  prostor na  úřa-
du, které budou do konce června po rekonstruk-
ci. Tyto informace byly poskytnuty hejtmanem  
Petrem Bendlem, který rovněž zodpověděl někte-
ré dotazy týkající se vztahu obec – kraj. Dalším 
tématem byly dotace pro obce, kde byla zmíněna 
preference obcí nad 2000 obyvatel – s ohledem 
na unií požadované parametry čističek odpad-
ních vod  a to do roku 2008. V souvislosti s tím 
bylo přítomno několik firem, které prezentovaly 

Valchista Jiří Vitouš, člen poberounské skupiny 
Třehusk přemýšlí o tom, kde se dají v Tennessee 

sehnat pruty na pravou českou pomlázku  
(viz článek na titulní straně). 

Trumpetista Jaroslav Němeček vychutnává ve 
vyhrazených prostorách parku své zasloužené 

polední „cigárko“. 
(Foto NN M. Frýdl) 
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Liteň - Spolupráci Obecního úUadu Liteň  
s Liteňskou chasou bych shrnula asi násle-
dujícím způsobem:  
Co se týká pUímého financování, tak Liteňská 
chasa funguje bez podpory OÚ Liteň - Staro-
české máje a posvícení se snažíme finančně 
pokrýt z vybraných peněz (vstupné, obcházení 
Litně, prodej lístků na májku, prodej tomboly 
apod.), což se nám většinou daUí. Ostatní akce 
(prezentace Litně na Benátských nocích, Ma-
sopustech apod.) financujeme pUevážně 
z vlastních zdrojů. Mikuláše si již poUádají 
mladí sami a peníze vybrané na koledě ode-
vzdáváme liteňskému kostelu. OÚ Liteň se nás 
ale snaží podporovat nepUímo - máme výjimku 
v odvodu peněz ze vstupného, z obecního lesa 
si můžeme brát bUízky na Máje, pUi pUedtanče-
ní na návsi máme el. energii z budovy OÚ a 
když jsme dUíve poUádali v místním kině diva-
dlo, tak jsme platili pouze úklid, nikoliv proná-
jem (v podstatě jsme ale většinou nevybrali ani 
na ten úklid, natož na nějakou odměnu her-
cům). Rovněž pUi úklidu Sokolovny nám byla 
bezplatně zapůjčena multikára na odvoz odpa-
du a úplně první rok pUi poUádání Mikuláše 
nám OÚ Liteň zaplatil zapůjčení masky anděla 
a Mikuláše - postupem času jsme většinu ma-
sek vyrobili a ornáty pro Mikuláše se půjčují 
z liteňského kostela. Mám-li shrnout spoluprá-

ci s OÚ Liteň jednou větou, tak bych Uekla, že 
fungujeme vedle sebe a nevadíme si, žádná 
aktivní spolupráce a podpora ze strany OÚ 

bohužel není (pUed loňským posvícením jsme 
dokonce zaznamenali pouze negativní reakci!).            

Hanka CHOCOVÁ 

Chasu radnice podporuje nep[ímo 
JAK SE DAŘÍ SPOLKŮM V NAŠEM KRAJI? PODPORUJÍ JE RADNICE? - 3) 

svoje činnosti – zejména výstavby kanalizací, 
vodovodů  atd. 
Studie kanalizace pro obec Zadní Třebaň, kterou 
jsme obdrželi konstatuje jednak  doporučení 
ohledně typu – kterou by měla být tlaková pro 
její menší finanční náročnost a prakticky žádné 
balastní  vody (podzemní vody , které vnikají do 
potrubí díky netěsnostem ve spojích, které za ur-
čitou dobu provozu vzniknou), které snižují  
funkčnost čističky. Hrubý odhad ceny je 54 mil.
Kč. – včetně čerpadel u jednotlivých  producentů  
odpadních vod. Při gravitační (klasické spádové) 
kanalizaci je tato cena  61 mil. Kč. Budeme kon-
taktovat  některé další projekčně-stavební firmy 
abychom měli k dispozici více pohledů a ceno-
vých kalkulací.   
Doufám , že jste si velikonočních  svátků  hezky 
užili  - mějte se hezky a přeji nám všem konečně 
trochu více sluníčka.  

L.SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně 

Zadnot[ebaTská obec změnila ú[ední hodiny  

Lejsek bělokrký je 
ozdobou jarních hájů 

Zadní Třebaň – Již několik let pozoruji ptáky, 
kteří se vyskytují v Hájku a jeho okolí. Stále 
častěji zde každým rokem pozoruji v hnízdním 
období dnes už ubývající druh ptáka, který je 
kontrastně černo-bíle zbarvený, dosahující 
velikosti menší než je vrabec. Jde o ozdobu 
našich jarních dubo-habrových hájů Lejska 
bělokrkého (Ficedula albicollis), u kterého 

dnešní úbytek souvisí s nedostatkem přiroze-
ných dutin ve starých stromech. V hájku se 

stále nachází poměrně dost zachovalých pří-
rodních dutin ve starých dubech, kde má mož-
nost založit rodinu. Už v dubnu k nám přilétají 
a hned snášejí do dutin 4 - 7 krásně modroze-
lených vajíček. Vylíhlá mláďata krmí hmyzem, 

kterým se živí i dospělí ptáci. Hmyz chytají 
lejsci v letu a číhají na něj na vyvýšených mís-
tech. Právě při chytání potravy jsem měl mož-

nost pozorovat v jižní části hájku letos 
v dubnu dospělé ptáky u kterých mě zaujalo 
krásné černo-bílé zbarvení. V jednom z dubů 
jsme také objevil obsazenou dutinu asi 8 met-
rů nad zemí a mláďata z ní byla v témže roce 
úspěšně vyvedena. Proto by bylo třeba, aby 

staré doupné stromy byly v této zajímavé loka-
litě zachovány a lejsci se mohli každé jaro 

vracet na stejné místo. Lejsek bělokrký je pták 
tažný, který odlétá na zimoviště do tropické 

Afriky v srpnu až září. (Milan HORÁK) 

Liteňské máje jsou již tradičně v režii Liteňské chasy.                                                         Foto ARCHIV 

„Hasiče podpo[it musíme,“ 
[íká starosta Karel Kliment 
Liteň - Ke spolupráci s jednotlivými liteň-
skými spolky a organizacemi se vyjádUil i 
stávající starosta Karel Kliment. 
„Máme tady hasiče, myslivce, sportovce a klub 
šachistů," vypočítává starosta Kliment a začíná 
těmi nejdůležitějšími, sborem dobrovolných 
hasičů. „Hasičský sbor musí rychta podporo-
vat ze zákona.“ Na jejich vybavení a údržbu 
techniky musí mít obecní úUad vyčleněné pro-
stUedky v rozpočtu. Dalším spolkem je mysli-
vecké sdružení. „HospodaUí na obecních po-
zemcích, ale obec je nijak finančně nedotuje,“ 
Uíká k tomu Kliment. Stejně tak nijak nedotuje 
liteňské fotbalisty. Dva roky po sobě pUispěla 
radnice finanční částkou na poUádání tradič-
ních letních slavností v Leči a podporuje klub 
místních šachistů. 
„Hlavně jim pronajímáme prostory na obecním 
úUadu, kde mohou poUádat turnaje," Uíká k to-
mu Kliment.                                            (JoK) 



Chystá se start osmé 
»Dobřichovické míle«   
Dobřichovice – Uběhlo půl roku a tento již tra-
diční závod pořádaný ZŠ Dobřichovice se opět 
hlásí ke slovu a bude odstartován ve svém  pra-
videlném jarním termínu.  
Letošní 8.ročník je naplánován na 8.5.2004 od  
14 hodin. Závod bude odstartován jako tradičnE  
u budovy školy (u mostu). Touto cestou bychom 
chtEli oslovit co nejširší veUejnost a vyzvat je 
k účasti na tomto závodu. Zasportovat si mohou 
opravdu všichni, protože pUipravujeme 18 bEh] 
všech kategorií a k tomu ještE 2 štafety. Pro první 
tUi z každé kategorie jsou pUipraveny hodnotné ce-
ny, které budou finančnE pokryty jako vždy zejmé-
na díky našim sponzor]m. Stát na bednE určitE 
potEší, ale d]ležitEjší je dokázat si, že jsme schopni 
ubEhnout celou trať, což není v]bec jednoduché, 
protože hlavní trať má délku pUesnE 1620 metr]. 
Každým rokem se zvyšuje úroveň tohoto závodu 
neboť vždy zaznamenáváme nEkolik rekord], což 
je zapUíčinEno zvyšující se popularitou DobUicho-
vické míle v blízkém i širším okolí, tento závod je 
dokonce uvádEn v termínové ročence Atletického 
svazu. Držíme všem palce, jak v pUípravE, tak sa-
motném závodE.Veškeré výsledky všech ročník] 
m]žete nalézt na internetové adrese  
www.zsdobrichovice.cz.                         B.Stejskal 

to, co je zvykem.“  
A daňčí obora? Lidé chodí kolem, vodí sem dEti a krmí odvážnEjší zvíUata, 
která si pro kus chleba či housky pUijdou až k plotu. Nejsou zde jen daňci. 
Králem je velký jelen s laní, které farmáU koupil od starého chovatele.  
„SprávnE se tomu dneska Uíká jelenovití,“ Uíká farmáU. „Chovám je zčásti na 
maso, ale hlavnE je to zase koníček. Když to dobUe p]jde, tak z toho budou 
mít výnosy teprve moje dEti.“ 

O žádných problémech neví. Lidem se 
to líbí a chodí krmit. Farma mohla 
vzniknout jedinE pod podmínkou, že 
pozemky budou tzv. nehonební – ne-
bude se tam lovit - a celá obora bude 
spadat pod Statní veterinární správu  
v BerounE a ta o ní bude rozhodovat. 
Ona v současnosti určuje kolik zvEUe 
tam m]že být a určuje i další podmín-
ky. PodobnE „svázán“ byl soukromý 
zemEdElec i pUi stavbE rybník]. 
„Postavit rybník znamená dva roky 
bEhání a vyplnEní stohu papíru,“ po-
kračuje Rudolf FiUt. „Je to stavba jako 
každá jiná, která musí mít povolení a 
nem]že být postavena bez schválené-
ho projektu. Navíc je poblíž studna 
vodovodu do Leče, což znamená další 
vyjádUení a povolení a pravidelné od-
bEry vzork].“ 
Ale všechno to vynahradí radost  
z chovaných zvíUat a jejich náklon-
nost.  
„Když jde  človEk do obory, laň hned 
pUibEhne a musím mít pUipravený 
chleba,“ líčí chovatel své zážitky. „A 
když ho nemám, tak se urazí a ode-
jde. Taky se snaží každou chvíli utéct 
ven z obory.“              Josef KOZÁK 

Farmaření bylo vždycky jeho koníčkem 
KDYŽ NEDÁ LANI KUS CHLEBA, URAZÍ SE A POKOUŠÍ SE UTÉCT Z OBORY  

LiteO - Hospodařil od malička. Jako kluk jezdil na traktoru a oral pole „
u králíkářů", jak se tenkrát říkalo. Správný název byl Svaz chovatelů 
drobného hospodářského zvířectva. Byl vyhlášeným chovatelem králíků 
a holubů a nechyběl se svým dědou, Václavem Malinou, na žádné vý-
znamné chovatelské výstavě. 
„Je to tak," pokyvuje hlavou liteňský hospodáU Rudolf FiUt. „Ale to hlavní 
pUišlo až začátkem devadesátých let, když nám vrátili pole. Začali jsme  
s tátou naplno hospodaUit. Teď to táh-
nu se synem." 
BEhem tUinácti let prošel vývoj jeho 
hospodaUení nEkolika stádii. PostupnE 
zrušil chov dobytka i prasat. Dnešní 
doba nepUeje malým chovatel]m. „Ale 
je to m]j názor,“ dodává FiUt. „TUeba 
se na to nEkdo dívá jinak.“ 
Oba farmáUi, otec i syn, začali nyní s 
chovem ovcí. Ty by mEli nahradit krá-
vy hlavnE na pastvinách kopce Mramo-
ru. K tomu pokračují v pEstování bEž-
ných plodin, obilí a vojtEšky. O Evrop-
ské unii nepUemýšlí. To je politika a na 
tu nemá čas. A jestli náš vstup bude 
mít nEjaké zásadní dopady na jeho prá-
ci?  
„To se ukáže,“ krčí rameny. „NEkdo 
Uíká, že ano, jiný zase, že ne. Já nevím. 
Uvidíme." 
Další jeho aktivitou je velká daňčí ob-
ora nad Litní v místech kde se nachází 
i starý židovský hUbitov. V malém údo-
líčku pod lesem buduje v současné do-
bE již druhý rybník.  
„Proč rybníky? Protože je mám rád. Je 
to prostE m]j koníček,“ vysvEtluje la-
konicky Rudolf FiUt. „Rybníky budou 
sloužit k chovu ryb. KapUi a tak. ProstE 

Nepřehlédnutelnými obyvateli obory jsou jelen Honza a jeho družka, laň, 
kterou pojmenovali Bába.                                                Foto NN J. Kozák 
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„Dobit!“ prohlásil Frydrich na vrcholu  
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ TURISTÉ DOBÝVALI JIZERSKÉ HORY A PROHLÍŽELI SI BETLÉMY   

Kryštofovo údolí – Vrchol Ještědu a muzeum bet-
lémů v Kryštofově údolí, to byly hlavní cíle veliko-
nočního výletu zadnotřebaOských turistů. 
 "Dobit!" halasil radostnE turista ZdenEk Frydrich, 
když o velikonoční sobotE dorazil k triangulační-
mu bodu na "óbr" kopci Jizerských hor. MEl d]-
vod - trasu absolvoval z pohmoždEným palcem u 
nohy, a k tomu po vydatné oslavE Mezinárodního 
dne Rom].  
"Kochejte se," radila pUed ještEdskou restaurací 
všem šestnácti pochodník]m Jarka Zavadilová, 
jejíž choť spolu s Robertem Neubauerem trasu 
pUipravil. Za slunného počasí část výletník] opus-
tila po obEdE JeštEd po svých, část se svezla do 
údolí lanovkou. 
Sobotní večer už nebyl tak bujarý, jako ten pUed-
chozí, a to proto, že mnozí turisté už mEli v nohách 
pUes tUicet kilometr]. NejvEtší výdrž však pUesto 
mEl opEt nejstarší člen - harmonikáU a zpEvák 
Horst Novotný.  
Volná nedEle začala návštEvou Muzea betlém]  

Zadnotřebaňská turistická výprava na vrcholu 
Ještědu.                                   Foto M. Šmerglová 

v malebném velikonočnE naladEném KryštofovE 
údolí. Svérázný výklad správce muzea naladil 
všechny i na další pEší pochod v již trochu chlad-

nEjším dni. Den pUed velikonočním pondElkem 
turisté prošli už jen kratší trasu a svezli se i zdejší 
lokálkou.                       Michaela ŠMERGLOVÁ 

Tipy NN 
* Výstavu pUírodních fotografií poUádá MEstské 
kulturní stUedisko Mníšek pod Brdy ve spolupráci 
se správou CHKO Český kras ve velkém sále kláš-
tera na Skalce u Mníšku pod Brdy ve dnech 24. 
dubna - 30. kvEtna 2004. Výstava bude pUístupná 
o víkendech od 10 do 17 hodin.                      (JoK) 
* Virtuální procházka Českým krasem se koná 
v Modrém pokoji zámku Mníšek pod Brdy v pátek 
23. dubna 2004 v 19:30 hodin.                      (JoK) 
* O svých cestách vozem Tatra vypráví p. Valšu-
ba. v pátek 7. kvEtna od 19 hodin v modrém poko-
ji zámku Mníšek pod Brdy.                            (JoK) 
* Divadélko „K“ v Mníšku pod Brdy hraje pro dEti 
ve stUedu 21. dubna od 14 hodin „Pejsek a kočička 
jdou do divadla“.                                             (JoK) 
* V pátek 23. dubna od 20 hod. zpívá a vzpomíná 
v divadélku „K“ Naďa URBÁNKOVÁ. Vstupné 
200 Kč.                                                            (JoK) 

Kina v okolí 
KINO LITEN 
24. 4. 18.00 KDYSI DÁVNO V MEXIKU 
KINO BEROUN 
20. 4. 20.30 KUKUŠKA 
22. 4. - 23. 4. 17.30 PACH KRVE 
22. 4. - 25. 4. (Čt-Pá 20.00, So-Ne 18.30) LEPŠÍ 
POZDD NEŽLI POZDDJI 
23. 4. - 25. 4. 15.30 MEDVDDÍ BRATTI 
26. 4. - 27. 4. (Po 17.30 a 20.00, Út 17.30) TAJEM-
NÉ OKNO 
27. 4. 20.00 21 GRAM¥ 
28. 4. - 29. 4. (St 17.30 a 20.00, Čt 17.30) ŽELA-
RY 
29. 4. 20.30 BODYSONG 
30. 4. - 2. 5. (Pá 17.30 a 20.00, So+Ne 18.30) KRA-
JINA STTELC¥ 



ZPRÁVY, VÍCE, strana 4 Naše noviny 7/2004 

Lety – V sobotu 4. dubna 2004 poUádal náš Ky-
nologický klub první letošní zkoušky z výkonu, 
a to zkoušky podle zkušebního Uádu Kynologic-
ké jednoty Brno. Na zkoušky byl pUihlášen re-
kordní počet psovodů – čtrnáct, z toho devět 
na zkoušku základní ovladatelnosti psa (ZOP), 
čtyUi na zkoušku základní upotUebitelnosti psa 
1 (ZPU 1) a jeden na zkoušku základní upotUe-
bitelnosti psa 2 (ZPU 2).  
Počasí vypadalo ráno slibně, ráno bylo hezky. Pod-
le pUedpovědi mělo už v noci na neděli pršet, což 
v naší oblasti nevyšlo. I na neděli pUedpovídali ob-
lačnost a déšť. Byli jsme rádi, že pUedpověď zatím 
nevychází, že je hezky. V devět hodin jsme zkouš-
ky zahájili nástupem. Po nástupu se šlo na stopy do 
polí za vesnici. Po návratu ze stop probíhaly po-
slušnosti na cvičáku. Poslušnosti trvaly dlouho, 
pUeci jen nás bylo celkem 14. PUes den se trochu 
ochladilo, začal foukat studený vítr a sluníčko se 
začalo schovávat. Doufali jsme, že to do odpoledne 
vydrží, abychom nezmokli.  
Kolem druhé hodiny bylo vše jasné. Všichni, kromě 

Husitská církev zve  
na Biblické hodiny 
Tevnice - Na Biblické hodiny zve širokou veUejnost 
spolupracovnice duchovního správce Církve česko-
slovenské husitské Olga Nytrová. Biblické hodiny 
se konají v budově církve v Nerudově ulici v Tevni-
cích každý čtvrtek a na některé termíny jsou pozvá-
ni zajímaví hosté. 
Téma Jákob a Ezau bude lektorka probírat 22. 4.. 
Dozvědět se můžete, co znamená vyměnit prvoro-
zenství za mísu čočovice a stranou nezůstanou ani 
pohledy na různé hodnotové systémy a duchovní 
statky. Vysvětleny mají být termíny meditace a 
kontemplace. 29. 4. chce Nytrová hovoUit o Jóbo-
vi. Tomuto večeru dala název Víc než jen faustov-
ské hledačství a kromě Táni Fišerové a BoUivoje 
Navrátila pUijde vyprávět Ivo Kubečka, herec  
z Divadla Pod Palmovkou. 6. 5. pUijde na Uadu 
prorok Jeremiáš a pUednášené téma se soustUedí na 
duchovní poslání, prorocké vize,  Werfelova Jere-
miáše a vizi J.A.Komenského. Jako host je pozvá-
na Alena Kubečková - básníUka a nápovědka z 
Národního divadla. Začátky v 17.00 hod. 
Po biblické hodině bude následovat Literárně dra-
matický klub, v němž se účastníci mohou seznámit 
se zásadami stylistiky, rétoriky, tvůrčího psaní a 
učit se hlubší práci se slovem. Cílem klubu bude 
pUipravovat společná literární pásma, scénky a po-
dobné týmové aktivity.                                      (vš) 

Ukrajinci slavili Velikonoce 
Tevnice - Několik podnapilých občanů z Ukra-
jiny legitimovali v Tevnicích a okolí policisté z 
obvodního oddělení PČR Tevnice o Velikono-
cích. TUi z nich měli propadlá víza. 
Tevnice – Osobní automobil Lada obsazený dvě-
ma muži projížděl 11. 4. ulicemi za prodejnou 
Nosek nepUiměUeně rychle a kličkoval mezi chod-
ci. Jeden z občanů, který uskočil na poslední chví-
li, zavolal Městskou policii, ta pUípad pUedala dále. 
Ještě pUed pUíjezdem Policie ČR však opilý Uidič 
nezvládl oblouk v kUižovatce a kolem 16.30 mezi 
ulicemi Na Vrážku a Škroupova s vozem zapadl 
do strouhy. Policejní hlídka naměUila Uidiči 3,26 
promile (gramů na kilogram) alkoholu. Auto kou-
pil dva dny pUed incidentem od pražské firmy a 
technická prohlídka automobilu byla již prošlá. 
Oba Ukrajinci měli propadlá také turistická víza, a 
to již v minulém roce. Tidič (1978) i jeho spolu-
jezdec (1963) byli pUedáni na záchytnou stanici 
Fakultní nemocnice na Bulovce a po vystUízlivění 
byli pUedáni na oddělení cizinecké policie Praha 8 
k zahájení správního Uízení o vyhoštění. 
Lety - Další Ukrajinec (1972) byl kontrolován pUi 
procházce Pražskou ulicí v Letech 12. dubna. Muž 
sice měl u sebe doklady, ale prokázal se vízem, 
které skončilo 8.11.2003. Hlídka Policie ČR ho 
eskortovala na cizineckou policii a čeká ho vyhoš-
tění. Týž den v 18.30 policisté v Letech zastavili 
Ford Scorpio s pražskou poznávací značkou, který 
Uídil žadatel o azyl z Ukrajiny (1975). Po pozitivní 
dechové zkoušce na alkohol Uidič odmítl odebrání 
krve. Policisté s ním sepsali Oznámení o doprav-
ním pUestupku a pUípad bude dále Uešit správní or-
gán na Městském úUadu Černošice.                   (vš)  

Dle paragrafu 
VLOUPÁNÍ DO DVOU AUDI. Dva služební 
automobily Audi zaparkované v ulici Generála 
Pellého v DobUichovicích navštívil dosud nezjiště-
ný pachatel v noci z 5. na 6. dubna pUed domem 
majitele. Audi A6 a A4, která obvykle stávají na 
uzamčeném pozemku jejich vlastníka, musely 
kvůli úpravě vjezdového prostoru na noc zůstat na 
ulici. Toho využil zloděj, který vypáčil zámek le-
vých pUedních dveUí a vnikl do obou vozidel.  
Z Audi A6 vyrobeného v roce 2000 odcizil autorá-
dio Concert za 20 tisíc korun a rezervní pneumati-
ku za 10 tisíc korun. Z Audi A4 z roku 1997 vy-
montoval rádio Beta CC za 10000 Kč a rezervu 
také za 10000Kč.  Poškozením dveUí vznikla ško-
da dalších 45 tisíc korun. Ve vozidlech nebyl insta-
lován alarm.                                                        (vš) 
POKUS KRÁDEŽE AUTA. Osobní automobil 
Škoda Octavia odolal pokusu o odcizení v noci  
z 9. na 10.  dubna v Černošicích. Pachatel páčením 
odemkl zámek levých pUedních dveUí, rozlomil 
spínací skUíňku a snažil se nastartovat. To se mu 
však nepodaUilo a automobil vyrobený v roce 2002 
zůstal stát pUed domem majitele v Žateckého ulici. 
Oprava zámkového a startovacího systému se od-
haduje na 4 tisíce korun.                                    (vš)  
ŠKODA ZA DVACKU - Do osobního vozu Ško-
da 120, který zaparkoval 7.4. jeho majitel u vlako-
vého nádraží v Zadní TUebani, se vloupal neznámý 
muž. Poberta se snažil vyháčkovat dveUe, což se 
mu podaUilo a pak odcizil z palubní schránky klíč 
fab od visacího zámku. Tím způsobil majiteli ško-
du ve výši dvacet korun. Pak ovšem také poškodil 
zámek volantu za 1000 Kč.                              (šm) 
KLUB BEZ PITÍ - Klub Vlasta v obci Vižina 
navštívil 12.4. neznámý zloděj, který se násilím - 
pUes rozbité okno - do podniku dostal a odsud si 
odnesl několik lahví vína, devět bas piva, pár kar-
tonů cigaret a nerozpakoval se také nad osmitisíco-
vou hotovostí v pokladně. Celkově nezvaný host 
způsobil majiteli škodu za 29 000 korun.       (šm)  
VYBÍLIL OBCHOD - Padesátitisícovou hoto-
vost a další zboží v hodnotě téměU 20 000 korun 
odnesl z obchodu Jednota Vižina neznámý lapka, 
který se do zmíněného objektu vloupal i pUes ko-
vové mUíže, a to 13. dubna.                               (šm) 

Hledáme dům k rekonstrukci 
 

Hledáme v okolí (Dolní-Berounky) 

 

Starou (až velmi starou....) nemovitost 
(např. statek, secesní vilu, apod.) 

 

Ve špatném i velmi špatném stavu k rekonstrukci. 

Nechceme nemovitost již rekonstruovanou (částečně 
může být)! Může být na odlehlém místě s větší parcelou.  

   Cena odpovídající stavu! 
 

Nabídky na tel.:    602 277 845, fax 257 712 538       nebo e-mail   info@domoswiss.cz 

Kynologové začali sezónu s pochvalou 
PRVNÍM ZKOUŠKÁM PŘÁLO POČASÍ A SEŠEL SE REKORDNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ  

jednoho, zkoušky úspěšně složili. Bohužel se opět 
nepodaUilo naší kamarádce složit zkoušku ZPU 2. 
Tentokrát vypracoval pes cizí stopu a úspěšně pro-
šli poslušností. Bohužel na obraně pes pUi zákroku 
nepustil figuranta, a tak byli pro špatnou ovlada-
telnost psa diskvalifikováni. Je to škoda, na zkouš-
ku se pUipravovali zodpovědně. To se prostě stává, 
že to nevyjde.  
Všichni ostatní byli myslím spokojeni. Zahájení 
letošní sezóny tedy máme za sebou. Byli jsme po-

chváleni od pana rozhodčího Jana Plška, který 
zkoušky posuzoval, za vzornou organizaci a pUí-
pravu akce. Pochvala vždycky potěší, a tak jsme 
měli radost. Byli jsme unaveni, ale spokojeni. Na 
zkoušky tentokrát pUijelo celkem šest psovodů 
z jiných kynologických organizací, zkoušky úspěš-
ně složili a myslím, že se jim u nás líbilo.   

Za Kynologický klub Lety  Alena VANŽUROVÁ 

Dívky z muziky Notičky 
»vyšupal« sám starosta 
Tevnice - Na tradiční  pochůzku po Tevnicích 
se na Velikonoční pondělí vydala dětská muzi-
ka Notičky. S vajíčky, sladkostmi a pohoštěním 
na nás čekala spousta tetiček a strejčků.  
Dívky z muziky nezapomněl vyšupat ani Uevnický 
starosta Miroslav Cvanciger. Jedinečný domácí 
vaječný koňak a skvělé pohoštění pro nás opět mě-
la babička Věra Hrubá, polévku na zahUátí nám 
pUipravili u Ledvinků a vyšupali nás také místní 
házenkáUi. Prostě bylo správné velikonoční veselí 
doprovázené pUíjemným slunečním počasím. Naše 
díky patUí všem, kteUí nás každý rok čekají a všem, 
kteUí pUispěli do naší kasičky.    Pavla PETROVÁ 

Cirkulárka čarovala 
Všenory - Ruku rozUíznutou v pUedloktí podél 
ve dví ošetUoval lékaU záchranné služby Trans 
Hospital Tevnice v úterý 13. dubna.  
„Starší pán ve Všenorech Uezal dUevo na cirkulárce 
a po jednom polínku mu sjela ruka," popisuje úraz 
majitel služby BoUek Bulíček. Točící se kotouč 
pily způsobil muži hlubokou Ueznou ránu, kterou 
mu zašili a ošetUili chirurgové v nemocnici na Kar-
lově v Praze. „Léčení této rány si vyžádá tak rok a 
delší rehabilitaci," uvedl zdravotník s tím, že po-
dobných úrazů pUi práci u domů, chat a na zahra-
dách s nástupem hezkého počasí pUibývá.        (šm)  
Tevnice - K sebevraždě muže stUedních let ze Tev-
nic byla 3. dubna pUivolána lékaUská služba Trans 
Hospital. Bohužel lékaU už mohl konstatovat pou-
ze smrt způsobenou požitím většího množství léků. 
PUípad muže, kterého již mrtvého našel v bytě jeho 
bratr, šetUí v této chvíli policie.                         (šm) 



Tevnice – Jak jsme vás již informovali, službu 
duchovního na faUe Církve československé hu-
sitské v Tevnicích od loňského podzimu vyko-
nává Mgr. Mirek Nytra. Od ledna mu začala 
vypomáhat i jeho mladší sestra dr. Olga Nytro-
vá, která má za sebou práci spisovatelskou, pů-
sobení v médiích i vedení Literárně dramatic-
kého klubu na husitské faUe u sv.Mikuláše v 
Praze 1. V Tevnicích by chtěla v dramatickém 
klubu pokračovat a navíc se ujala i vedení bib-
lických hodin pod názvem Dialog na cestě – 
tvůrčí dílna porozumění Bibli, které se konají 
každý čtvrtek v 17 hodin. Pro dnešní vydání 
NN pUipravila velikonoční fejeton. (vš) 
Oběť Kristova je závažná věc. Je pUece nepoho-
dlné a namáhavé o závažných věcech pUemýšlet. 
Pro nás jsou Velikonoce opUedeny pohanským 
folklórem, hrou, zábavami. Zajíc je v pohanském 
kultu vnímán jako symbol plodnosti. Vejce se 
malovalo pUedevším načerveno, jako symbolika 
života. Na velikonoční gratulaci vám čtverák 
pUítel napíše "a hlavně vejce do zelena a do mod-
ra" a vy víte, co tím míní. Pomlázka z vrbového 
proutí signalizuje jaro, pučení, rozkvět, mízu, 
obnovu sil, probuzení. Dívky a ženy jsou sešle-
hány na místech, která souvisejí s plodností. Ta-
ké jsou osoby ženského pohlaví polévány vodou, 
mírně či důkladně, někde jsou dokonce nemilo-
srdně házeny do vody. Lidé prožívají slavnost 
slunovratu, jako návrat mocností dobra a plod-
nosti. Radují se, že pobledlého líčka, prošlého 
epidemií chUipky, se opět dotkne svěží sluneční 
paprsek. V dnešní době je to chápáno poněkud 
poklesle. Nikdo se neptá po mýtických koUe-
nech, lidé jsou hluší k chápání souvislostí. Ne-
mají na to čas. Nechtějí jej mít. Radši nepUemýš-
let. To je pUece značně pohodlné. Po vzoru ba-
bičky či prababičky upéct mazance s mandlemi a 
jidášky s rozinkami, namazat je medem. Mamin-
ka uvaUí vejce natvrdo a obarví je cibulovými 

Ptáme se dnes na smysl Velikonoc? 
VELIKONOCE JSOU OPŘEDENY POHANSKÝM FOLKLÓREM, HROU A ZÁBAVAMI 
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slupkami nebo čajem, děti nalepí obtisky s moti-
vy kuUátek, kůzlátek, kachňat, zajíčků, krojova-
ných dvojic, housliček, fujar, opentlených po-
mlázek a ošatek. Za výklady obchodů se objeví 
rozesmátí obUí zajíci v květovaných šortkách  
s kšandami. Drží v náručí plný košík lahůdek. 
Vedle nich je načepýUená skupina kuUátek pod 
mateUskými kUídly. Lidé si posílají pohlednice  
s kůzlátky, jehňátky, koťaty, ošatkou vajec, záti-
ší s jehnědami a slováckou keramikou. V módě 
jsou nezapomenutelné romantické repliky sta-
rých pohlednic. Původně chudý repertoár oboha-
tí také zahraniční plastické pohlednice, některé 
vám nabídnou i hudební motiv. Doma na jídel-
ním stole se objeví ve váze kočičky, pomlázka s 
velkou stuhou a zavěšenými malými kuUátky.  
V kdekterém hračkáUství už si koupíte roztomilé 
miniaturní plyšové ovečky nebo kůzlátka z Číny. 
Doplní sadu čokoládových zajochů. Babička uši-
je nebo koupí v second handu pro děti něco na 
sebe se slovy: „Aby tě velikonoční beránek ne-
pokakal, že nemáš na Boží hod na sebe nic nové-
ho.“ Stačí maličkost, nový šáteček, vesta nebo 
ponožky a máte pocit obnovy, proměny. To li-
dová moudrost dobUe ví. 
Humanista prostý i učený by měl vědět něco  
o pravém původu Velikonoc. Tíká se, že vzpo-
mínka je druhá pUítomnost. Natož pravzpomínka 
a pohled ke koUenům, k původu Velikonoc. 
KUesťané se nepotUebují podbízet pohanským 
mocnostem plodnosti. Ve chvíli ztišení si uvědo-
mují Kristovu oběť. O co jde? O nic méně, než 
že to je ta Kristova solidarita s druhými lidmi až 
ke hranici vlastní smrti. Existuje něco většího? 
Ne, již ve starých egyptských dobách, i u Inků, 
Germánů, všude kam dohlédne vědomí, pUijíma-
jící historické a mytologické koUeny, jde se až na 
samu dUen. 
Kristus obětovaný dobrovolně a zmrtvýchvstalý, 
to je naděje, pUíliv sil, rozmnožení potomků  

i duchovních možností, nápadů, inspirací a vizí. 
Jsme-li Evropané a kUesťané, snažíme se vytušit, 
o čem je Ueč. Nejde o někdy už zastaralé církev-
nické pohledy, ani o sektáUský fundamentalis-
mus, ale o svěží vítr, o dobré nasvícení ideálů a 
pohled tím směrem, kde pravda a láska může 
vítězit. Aspoň někdy, jak už raději skromně do-
dává Václav Havel ke svému známému zvolání.                           

Olga NYTROVÁ 

Jarka Zavadilová si během výpravy do muzea 
betlémů stačila prohlédnout i velikonoční zajíč-
ky u malé hospůdky.            Foto M. Šmerglová 



obsadil celkově 6. místo a Patrik Krejčí (1993) na celkově osmém místě. V prů-
běžném poUadí základního kola se toho po šestém turnaji mnoho nezměnilo, jen 
v poUadí bez rozdílu kategorií se do čela mezi více než 110 dětmi dostala Mi-
chaela Mišičková (1989, ŠK Kladno) a náš zatím nejlepší zástupce JindUich 
Paukert (1994) klesl na tUetí místo, zato ve dvou nejmladších kategoriích drží 
ŠK Tevnice první dvě místa díky JindUichu Paukertovi s Patrikem Krejčím  
v kategorii do dvanácti a OndUejovi Francovi s Danielem Šťastným (1995)  
v kategorii do deseti let.                                                               Jan PAUKERT 

Ostrovan se lídra nezalekl a získal bod 
POD DALŠÍ ZÁPAS SE PODEPSAL ZOUFALÝ VÝKON ROZHODČÍHO 

SPORT, VÍCE, strana 8 Naše noviny 7/2004 

Tetín A - OZT A 1:3 
Branky OZT: Pazdera, Bacílek 
PUekvapivého výsledku dosáhli tUebanští borci na 
tetínském hUišti, kde se jim obvykle vůbec nedaUí. 
Až na čtvrthodinový výpadek v prvním poločase, 
podal OZT soustUeděný výkon a jeho výhra byla 
zasloužená. Hosté šli do vedení poměrně brzy. Ba-
cílek ze strany tvrdě vypálil, domácí brankáU jeho 
stUelu jen vyrazil, dorážka Martínka sice ještě 
brankou neskončila, ale následující nekompromis-
ní stUela Pazdery již ano. Za chvíli to bylo již dva 
nula pro hosty, když si Bacílek pohrál s hostujícím 
obráncem a pUesnou stUelou k tyči nedal gólmanovi 
šanci. Bohužel za pár minut domácí z ojedinělého 
útoku vyrovnali a nebýt výborného zákroku Pro-
cházky v brance OZT, mohlo být záhy i vyrovná-
no. Ostrovan však zvedl rychle hlavu a Pazdera 
mohl náskok zvýšit, ale z nadějné pozice volil mís-
to stUely pUihrávku, která však adresáta nenašla. 
Očekávaný nápor domácích ve druhém poločase 
nepUišel. Naopak OZT kontroloval hru a vyrážel 
do nebezpečných brejků. Jeden z nich využil po 
výborné pUihrávce BUížďaly výborný Bacílek a 
bylo rozhodnuto. Čtvrtý gól mohl pUidat Pazdera, 
ale hlavou minul zcela odkrytou branku.      (Mák) 

NAŠE NOVINY - patnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.  
Tídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný pUedseda in memoriam,  

M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová, J. Malý, V. Šedivý (vyUizuje inzerci; 252 30 
Tevnice, Fibichova 771, tel.+fax: 257720848), J. Kozák,  

rediguje M. Frýdl (267 29 Z. TUebaň, TUebaňská 96).  
Jazyková lektorka E. Malá, tisk UTAX Praha.  

Evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).  
Uzávěrka čísla 18. dubna 2004. 

Naše noviny jsou k dostání: Zadní TUebaň:Večerka Roubal a dcera, obchod Jednota, 
stánek na nádraží; Tevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku,  

u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní stUedisko, cukrárna, drogerie;  
Hlásná TUebaň: Obchod Jednota; SvinaUe: Obchod; Lety: Obecní úUad,  

supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod, Informační centrum; 
DobUichovice: Nákupní stUedisko, stánky LPG a nádraží; 

Email: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz 

Mašek prvenství neobhájil, 
druhé místo je také dobré   
Chomutov – V sobotu 3.4.2004 se v Chomu-
tově konalo vyhlášení nejlepších národních 
házenkáUů za rok 2003.  
Během večera bylo z deseti nominovaných žen i 
mužů vyhlášeno 5 nejlepších, kteUí si odnesli hod-
notné ceny od místních sponzorů. V ženské kate-
gorii je prvenství již několik let  v rukou Radky 
Češkové z Chomutova (178 bodů), za ní se drží  
už tUetí rok Zdenka Bilohuščínov hrající za Žatec 
(136 b.), tUetí Helena Benešová (Chomutov, 115 
b.). V mužích bylo poUadí následovné: 1.Ladislav 
Beneda (Plzeň – Újezd, 151 bodů), 2.Jan Mašek 
(Uevnický brankáU hostující v Čakovicích, 131 b.), 
3.Robert Šefc z Krčína (111 b.). Vyhlášení  se ko-
nalo pUi finále tUicátého ročníku Českého poháru, 
ve kterém Uevničtí házenkáUi skončili v semifinále. 
Vítězem se stali po zásluze házenkáUi Krčína pUed 
celkem NýUan, Plzně a Čakovic.V ženské kategorii 
se nejvíce daUilo domácím SK Chomutov NH. 
Druhé místo patUilo ženám Dobrušky pUed PUešti-
cemi a Studénkou.                                          (HoP) 

Druhé místo v krajském přeboru mládeže v rapid šachu 
Neratovice - Na krajský pUebor v rapid šachu 3.4. v Neratovicích, pUijelo ke 
stovce hráčů a až na výjimky zde byla celá krajská špička. PUebor se hrál v ka-
tegoriích do deseti, dvanácti a čtrnácti let. Ambice, které měla osmičlenná vý-
prava ŠK Tevnice hlavně v mladších kategoriích, se naplnily, když JindUich 
Paukert obsadil skvělé druhé místo v kategorii do deseti let, OndUej Franc byl v 
téže kategorii čtvrtý a vynikající čtvrté místo obsadil v těžké konkurenci také 
Jan Švach v kategorii do dvanácti let. JindUich Paukert a OndUej Franc také po-
stoupili na Mistrovství ČR v této disciplíně, které se hraje na podzim. 
Regionální přebor družstev 
Posledními dvěma zápasy zakončilo v bUeznu družstvo dospělých ŠK Tevnice 
skupinu A regionálního pUeboru. V prvním zápase jsme doma remizovali s Litní 
4:4 v zápase, do kterého jsme nasadili dokonce 4 děti. V posledním kole jsme 
hráli v nekompletní sestavě, chyběli 2 hráči, a prohráli jsme s družstvem Alva 
PUíbram C poměrem 1,5:6,5. Celkově jsme obsadili pUedposlední deváté místo 
pUed poslední Litní, vítězem skupiny se stalo družstvo ŠK Rakovník B pUed 
Úholičkami B a Žebrákem B. Umístění Tevnic ani Litně však není možné po-
kládat za tragédii, obě družstva chtěla pUedevším poskytnout pUíležitost kvalitně 
si zahrát co nejširšímu kádru včetně dětí a tento cíl byl naplněn. 
Základní kolo krajského přeboru mládeže 
Na 6. turnaji základního kola KP v Rakovníku se 20.3. sešlo 60 dětí, mezi kte-
rými tentokrát dominovali kladenští šachisté, kteUí obsadili v celkovém poUadí 3 
z prvních čtyU míst, vítězem se stal Petr Čermák (nar. 1989, ŠK Kladno). Ze 
čtrnácti účastníků z ŠK Tevnice si nejlépe vedli OndUej Franc (nar. 1995), který 

Pomáhala všude, kde  
toho bylo zapotřebí. 

Tevnice - Ve čtvrtek 2. dubna jsme se v obUad-
ní síni Uevnického hUbitova rozloučili se ženou, 

která v těžkých válečných dobách neváhala 
nasadit svůj život, kdykoliv toho bylo zapotUe-
bí. ZemUela Jarmila Bechyňová - Hrušková. 

Dožila se 82 let, které trávila ke konci  
o samotě. Za války spolupracovala se svým 

otcem na rozsáhlé zpravodajské síti. Získané 
zprávy byly ilegální vysílačkou pUedávány na 

pUíslušná místa na západ. V době pUípravy 
útoku na Rusko kontaktovala německé vojáky, 
od nichž získávala podrobné zprávy. Pomáha-

la všude, kde toho bylo zapotUebí. Na konci 
války byla ve spojení s parašutisty a jejich 

zpravodajskými buňkami. Pracovala též jako 
samaritánka a pomáhala raněným vojákům. 
Za svoji obětavou činnost byla vyznamenána 
Válečným kUížem 1939-1945. Po komunistic-
kém puči se zapojila spolu se svým bratrem 

Josefem Hruškou, rotným Československé bri-
gády na západě, do pUevádění občanů, kterým 

hrozilo v komunistickém státě vězení. Kolik 
bezejmenných i známých použilo celkem bez-

pečné cesty v Hamrech. V roce 1968 se se 
svým mužem Marianem vrhá do podnikání. 

Mnoho žen v oblasti Koněprus tak získává vý-
hodnou práci. Leč další rok je družstvo komu-
nisty rozpuštěno a oba si hledají občanské za-
městnání. PUed tUemi roky ji zachvátil rozklad 
kyčelních kostí a tak poslední dny jejího života 

byly naplněny bolestí. Její plodný ale tichý 
život byl zakončen 28.bUezna. Naše vzpomínka 

ji bude stále provázet.  

(František ŠEDIVÝ) 

Kde a kdy nastoupí   
24. 4. 15.00 Liteň - Chyňava, 17.00 Karlštejn - Ho-
Uovice B, Nižbor - OZT B,  Černošice - FK Lety 
25. 4. 17.00 Karlštejn B - Chodouň, Králův Dvůr  -  
OZT A 
1. 5. 17.00 Lužce - Liteň, Zdejcina - Karlštejn B,  
FK Lety - Dobrovíz, OZT A - Cerhovice 
2. 5. 17.00 Králův Dvůr B - Karlštejn,  
OZT B - Stašov 
8. 5. 15.00 Liteň - Trubín, 17.00 Karlštejn - Cembrit  
Beroun, Choteč - FK Lety, Svatá - OZT B,   
9. 5. 17.00 Karlštejn B - Běštín B, D. Újezd -  
OZT A 

 OZT A - Zdice A 0:0 
V utkání s nejžhavějším aspirantem na postup po-
dal Ostrovan zodpovědný výkon a zaslouženě vy-
válčil bod. Oslabeni o BUížďalu, Hrubého a Zímu 

Bacílek stUílí druhou branku do sítě Tetína  
Foto: Kamil JAROŠ 

spolehlivě. Vzruch pUinesl samotný závěr zápasu, 
kdy sudí zUejmě odpustil domácím penaltu po zá-
kroku Bacílka, na druhé straně mohl ohrozit bran-
ku hostí Čech, ale byl hluboko v poli sražen vy-
běhnuvším gólmanem Zdic, avšak také v tomto 
pUípadě zůstala píšťalka rozhodčího Vlachopulose 
němá.                                                              (Mák) 
Vysoký Újezd - OZT B 3:2 
Branky OZT: K. Klečka, Soukup 
Pod nešťastnou prohrou OZT se podepsal zoufalý 
výkon rozhodčího, který proti hostím odpískal dvě 
penalty, a naopak stejným dílem nepotrestal domá-
cí. OZT rozhodně nebyl horší.                       (Mák) 

OZT  B - Hudlice 1:3 
Branka OZT: K. Klečka 
OZT sice podal snaživý výkon, ale bez kvalitního 
brankáUe bude jen těžko získávat. Hudlice z prv-
ních tUí stUel daly tUi branky a bylo prakticky po 
zápase. Ostrovan měl sice několik šancí, které si 
vypracovali pUedevším bratUi Klečkové, ale ty bo-
hužel neskončily brankou. Ujala se až pohotová 
stUela K. Klečky v samotném závěru poločasu. Ve 
druhém dějství si hosté náskok bez větších problé-
mů pohlídali.                                                  (Mák) 

Tevnice  - Komárov 3:2 
Branky Tevnic:Lerch, Bouška z pen., Urban 
Zápas svou koncovkou pUipomínal podzimní duel, 
kdy Komárov doma v posledních dvou minutách 
otočil průběh utkání. Tevnice vedly do poločasu 
zásluhou Lercha 1:0 a na žádné komplikace to 
nevypadalo. Hostě se však ve 2. poločase markant-
ně zlepšili a bylo jich plné hUiště. Nejprve z proble-
natické penalty vyrovnali a pak šli dokonce do 
vedení. Tevnice doslova vstaly z mrtvých v 87. 
minutě, kdy z penalty vyrovnal Bouška, posila  
z BUevnova. Infarktový závěr se šťastným koncem 
pro domácí měl v režii Urban, který zajistil Uevnic-
kým tUi body.                                                  (Mák) 
 

začal OZT možná až pUíliš zakUiknutě a pUenechal 
aktivitu hostům, která však naštěstí šance nepUiná-
šela. Naopak domácí brzy pochopili, že se se sou-
peUem dá hrát a začali vystrkovat růžky. Nejprve 
Palička krásným volejem trefil boční tyč a pak 
Pazdera v obrovské šanci hlavou z malého vápna 
minul. Zdice hrozily pouze ze standardních situací. 
Ve druhém poločase se obě mužstva snažila strh-
nou vítězství na svou stranu, ale obrany pracovaly 

Následující výsledky pUišly těsně pUed uzávěrkou: 
OZT A  - Karlštejn 2:1 

Branky OZT:Kozák, Palička 
Branka Karlštejn: Vilhelm z penalty 

Tevnice  - Milín B 1:0 
Branka Tevnice:Šejnoha 

Utkání OZT B – Tmaň skončilo po uzávěrce.  


