
Méně koledníků než jindy bylo o Velikonočním
pondělí k vidění v řevnických ulicích. Kromě dětí
obcházeli domy i mladíci dožadující se kořalky ří-
kankou: Hody, hody doprovody, pijem všechno
kromě vody! (Viz strany 2 a 5)    Foto Miroslav KUS

Na dobřichovické radnici
zavlála tibetská vlajka

Dobřichovice – Tibetská vlajka zavlála 10.
března na dobřichovické radnici.

Dobřichovičtí se jako jediní v kraji připojili
k celosvětové akci Vlajka pro Tibet.

Alespoň symbolicky upozornit na situaci, která
panuje v Čínou obsazeném Tibetu, se rozhodlo

na 270 radnic v Česku. Mezi nimi byla i ta
dobřichovická. Modročervená  vlajka se zlatým

sluncem měla připomenout den v roce 1959,
kdy bylo v hlavním městě Tibetu Lhase potla-
čeno protičínské povstání. „Chceme tak proje-
vit solidaritu s utlačovaným národem,“ uvedl
starosta Michael Pánek. „Vlajku jsme vyvěsili
poprvé, ale budeme v tom pokračovat.“ (pš)

Řevničana Hejmu v televizi
hlídá Řevničan Bulíček
Řevnice, Praha - Zdravotní službu při natáče-
ní soutěžního pořadu TV Nova Chcete být mi-
lionářem? zajišťují řevničtí záchranáři. Pi-
kantní je, že pořad nově moderuje další Řevni-
čan - muzikant a novinář Ondřej Hejma.
„Na konci března jsme absolvovali natáčení prv-
ního dílu. Vysílat se bude 1. dubna,“ řekl NN šéf
záchranky Bořek Bulíček. Během natáčecích dnů
se nikomu ze soutěžících ani diváků nepřitížilo,
takže vše bylo v klidu. „Zdravotní službu budeme
držet i u dalších dílů,“ dodal Bulíček.               (šm)

Berounka opět zahrozila
LIDÉ SE BÁLI ZÁPLAV, DOBŘICHOVIČTÍ SVOLALI POVODŇOVOU KOMISI

Řevničtí školáci budou
rozdávat citrony a jablka
Řevnice – Citron za špatnou jízdu a jablko
pro dobré řidiče budou udělovat řevničtí
školáci. Město se tak připojí k celostátní

akci nazvané Jablko nebo citron.
O zapojení do celorepublikového programu
rozhodli řevničtí radní. „ Akci uspořádáme v
květnu ve spolupráci s Policií ČR a základní

školou,“ uvedl starosta města Miroslav
Cvanciger s tím, že děti budou řidiče kontrolo-

vat v centru města. „Kdo pojede pomalu a
ohleduplně, dostane jablko, nezodpovědným

řidičům děti dají kyselý citron,“ řekl
Cvanciger. Ten má za to, že ne všichni řidiči

jsou ukáznění, a proto je třeba neustále prosa-
zovat zklidnění dopravy. Cvanciger věří, že se
podobné akce budou ve městě opakovat. (pš)

Zloděj »očesal« škodovku
přímo pod okny majitele
Hostomice – Neuvěřitelně drzým způsobem si po-
čínal dosud nezjištěný chmaták, který v Hosto-
micích řádil v noci z 21. na 22. března. 
Vůz Škoda Felicia zaparkoval jeho majitel na dvo-
ře svého domu a odešel domů. Zatímco spokojeně
trávil večer, drzý zloděj vnikl na dvůr a pokusil se
vypáčit zámky dveří. Když neuspěl, uřízl část těs-
nící gumy a odnesl čelní sklo. K němu si »přiba-
lil« i páté dveře. Při zpáteční cestě ukradl ještě
čelní sklo Škody Pick-up parkující u silnice.    (pš)

Poberouní – Velká voda vystrašila v minulých
dnech lidi žijící u Berounky. Na dolním toku
byl vyhlášen druhý povodňový stupeň. V ně-
kterých obcích zasedaly povodňové komise. 
Prudké oteplení a následné rychlé tání ledu i sně-
hu zvýšilo hladiny většiny českých řek. Výjimkou
nebyla ani Berounka. Vodohospodáři v Berouně

naměřili 320 centimetrů. Proto byl 19. března rá-
no vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity.
V Dobřichovicích se proto sešla povodňová ko-
mise. „Místní dobrovolní hasiči také přišli na za-
sedání obhajovat nákup nového záchranářského
člunu,“ řekl starosta Michael Pánek. „Hasiči mají
zato, že v případě povodní, které by zaplavily ná-
městí, nemají žádný adekvátní dopravní prostře-
dek,“ dodal. 
Berounka a její přítoky však tentokrát až na vý-
jimky, jako byla například cesta pod zadnotřebaň-
ským nádražím či podjezd pod kolejemi v Řev-
nicích, zůstala ve svém korytě.
„Povodňovou komisi jsme nesvolávali. Byli jsme
ale s jejími členy v kontaktu a telefonicky je in-
formovali o vývoji situace,“ uvedl starosta Řev-
nic Miroslav Cvanciger s tím, že současně byla
hladina řeky pravidelně kontrolována. Nejohrože-
nější oblastí byl tradičně řevnický železniční pod-
jezd, který byl celý předminulý víkend uzavřen.
„Hrozilo, že by tam nějaké auto uvízlo. Potok
Kejná byl rozvodněn, takže se muselo koordino-
vat otvírání stavidla,“ řekl Cvanciger. Dodal, že
radnice tentokrát ani nerozesílala občanům va-
rovné sms. „Nebyl důvod. Ve vrcholu teklo 370
kubíků, což je na nižší hranici druhého stupně
povodňové aktivity,“ dodal.
Ani v Karlštejně povodňová komise nezasedala.

„Hladinu řeky jsme ale stále kontrolovali,“ zdů-
raznil starosta Miroslav Ureš s tím, že na případ-
ném zákroku byl domluven s velitelem hasičů. V
pohotovosti byli i členové povodňové komise. 
„Akutní nebezpečí nenastalo. I v těch nejnižších
místech, jako na parkovišti a v kempu, bylo vše v
pořádku.“ Pavla ŠVÉDOVÁ, Miloslav FRÝDL

30. března 2005 - 6 (389) 6 Kč

K prvním mistrákům po zimě nastoupili fot-
balisté obcí našeho kraje. Osovského Pro-
cházku odnesli z liteňského hřiště se zlome-
nou nohou. (Viz str. 12) Foto Miloš NOSEK

DNES DVANÁCT STRAN* Příloha PROVAS
* Na Brdy bude znovu jezdit cyklobus
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Poberouním prolétl parní Albatros
SOUPRAVA TAŽENÁ HISTORICKOU LOKOMOTIVOU JEZDILA MEZI PRAHOU A KŘIVOKLÁTEM

Poberouní - Souprava tažená rychlíkovou par-
ní lokomotivou Albatros jezdila o velikonoč-
ních svátcích Poberouním. Tradiční výlet na
Křivoklát připravily České dráhy spolu se sp-
rávou známého hradu.
Pro velký zájem v minulých letech byly letos při-
praveny hned tři jízdy. Parní expres vyjel z Prahy
po oba víkendové dny i na Velikonoční pondělí.
Každé ráno po desáté jste mohli vidět supící rych-
líkovou lokomotivu táhnoucí směrem k Berounu
řadu dobových vagonů. Bohužel z provozních dů-
vodů jela mašina tendrem napřed, takže obdivova-
telé historické železnice si museli na ten správný
zážitek počkat až do podvečerních hodin, kdy se
expres vracel do Prahy a lokomotiva byla řazena
po směru jízdy.
Pokud někdo z příznivců lokomotivy řady 498.0,
kterou vyráběla Škoda pro dálkovou rychlíkovou
dopravu a jejíž maximální rychlost je 120 km/h,

výkon 1600 kW a hmotnost 106,1 tun, tuto podí-
vanou nestihl, nemusí zoufat. Jediný v republice
provozuschopný Albatros s číslem 498.022 pojede

kolem Berounky ještě 6. 8. na Křivořezání, 8. a
9.10. na Křivoklání a 10.12. na Advent na Křivo-
klátě. Jakub KENCL

Souprava tažená rychlíkovou lokomotivou Alba-
tros projížděla o Velikonocích Řevnicemi.

Foto Jakub KENCL
Už vím, co jsou Velikonoce!
Již dva roky žiji na vesnici, ve Všeradicích, a až
nyní dokážu pochopit, co jsou Velikonoce. Nikdy
předtím mi nebylo jasné, co se myslí tím znovu-
zrozením přírody a vítáním jara. Můj městský ži-
vot tyto rozdíly nevnímal. Tam je vše jednoduché
- vždy je před vámi šedá asfaltová ulice s neko-
nečným proudem aut a rytmus města. Ať je zima
či léto. Na vesnici je to jinak - zima je zima a jaro
je jaro. Spousta lidí zde žijících si to nemůže uvě-
domit, je to pro ně samozřejmé tak jako, že si musí
v zimě odházet cestu od domu k silnici a nikdo to
za ně neudělá. Život na vesnici je těžký a zvláště
v zimě přináší spoustu komplikací. Najednou při-
jdou Velikonoce, jaro, a je po všem. Už chápu,
proč se  každým rokem vydají chlapi s pomlázka-
mi dům od domu a slaví. Oni neslaví jen tyto dny,
ale i konec dlouhé zimy. Nedivme se, že pak někdo
není schopen dojít domů po svých. Je přece jaro,
a tak je třeba se radovat. Já jsem sice letos nešel
po vsi s pomlázkou, ale duší jsem byl s těmi chla-
py. Slavil jsem jaro i Velikonoce. 
Všem, kteří mají po zimě stín v duši, radím, ať se
radují z maličkostí jako je zelená tráva či zpěv
ptáků.  Jiří CYSAŘ, Všeradice

Na nádvoří zámku bude
historický jarmark
Dobřichovice - Historický jarmark připravila
na 9. dubna do areálu dobřichovického zámku
skupina historického šermu Nevers. 
Na nádvoří zámku bude od 10.00 otevřeno stře-
dověké tržiště s kejklíři. Chybět nebude šerm,
hudba a divadlo. Pro děti jsou připraveny histo-
rické hry, jízdy na koni a rytířské dovednosti. Vs-
tupné je 75 Kč, děti v kostýmu rytíře mají vstup
zdarma. (pš)

Černošický veletrh nabídne výrobky i zábavu
AKCE, NA NÍŽ SE MAJÍ PREZENTOVAT OKOLNÍ OBCE I FIRMY, SE KONÁ NA PŘELOMU DUBNA A KVĚTNA

Na Hřebeny opět zamíří
speciální cyklobus

Dobřichovice – Od začátku dubna budou
moci cyklisté opět využívat cyklobus, který

je zaveze z Dobřichovic na Brdy.
Cyklobus vyrazí od dobřichovického nádraží
poprvé 2. dubna. Do Brd zamíří již třetí sezo-
nu.  Autobus se stojany na pětadvacet kol bude

jezdit o víkendech a svátcích, a to až do 2.
října. Na lince autobusu platí tarif Pražské inte-
grované dopravy, za přepravu kola tak cyklisté

zaplatí 12 korun bez ohledu na vzdálenost.
Pokud turista dorazil do Dobřichovic vlakem a
prokáže se řidiči v navazující autobusové lince

platným dokladem Českých drah o přepravě
kola jako spoluzavazadla,  v autobuse už za něj

platit nebude. Autobus bude zastavovat v
Černolicích, na Řitce, v Mníšku pod Brdy a

Kytíně. Více informací i tipy na výlet najdete
na internetové adrese www.ropid.cz. (pš)

V Hlásné Třebani chodily
koledovat hlavně holky
Hlásná Třebaň - Víc kolednic než koledníků
vyrazilo s pomlázkou po Hlásné Třebani. 
Ranní mrholení a chladno trochu zpozdilo tradič-
ní hodovníky, kteří se s košíky a pomlázkami vy-
dali na tradiční pondělní »vyšlehávání«. První se
objevovali venku až kolem deváté, zato měli vý-
drž a o vajíčka si básničkou říkali až do odpoled-
ne. „S klasickou: Hody, hody, doprovody... k nám
dorazili bratři Stříbrní s tátou, ostatní už byly hol-
ky,“ řekla NN Hlásnotřebňačka Romana Házová.
Vyšlehat její dvě dcery přišlo deset koledníků. O
šest víc jich mířilo k Iloně Gartové a jejím dvěma
dospělejším »dívenkám«. (šm) O Velikonočních svátcích

se tančilo v celém kraji
Poberouní – Taneční zábavou oslavili Veliko-
noce hned v několika obcích. Uplynulý víkend
se tančilo v Řevnicích, Svinařích, Hlásné Tře-
bani, Litni i Všeradicích.
S velikonočními tancovačkami se doslova roztrhl
pytel. Po dlouhé odmlce se rozhodli uspořádat zá-
bavu řevničtí fotbalisté. K tanci a poslechu jim v
sobotu v Lidovém domě vyhrával Těžkej Pokondr
revival. Večera, na němž fotbalisté slavili výhru v
prvním jarním mistráku, se zúčastnilo na 150 lidí.
Ve stejný den vyhrávala kapela Vepřové hody v
Litni. Do sálu restaurace Ve stínu lípy přišlo na
sedm desítek tancechtivých hostů.
Obsluhu nahoře bez slibovala nedělní tancovačka
ve svinařském hostinci U Lípy, který Velikonoce
oslavil novou střechou a vymalovanou kuchyní.
Zábavu uspořádali s kapelou i ve Všeradicích.
Vítězkou soutěže o nejkrásnější kraslici, jež byla
součástí tanečního večera před Velikonočním
pondělím v Hlásné Třebani, se stala J. Kratochví-
lová, která přinesla kraslice hned dvě.       (pš, šm)

Černošice – Více návštěvníků než v loňském
roce očekává hlavní pořadatel Regionálního
veletrhu v Černošicích Petr Váňa. Akce se us-
kuteční na přelomu dubna a května.
Letošní, v pořadí již třetí ročník prodejního a kon-
traktačního veletrhu služeb, obchodu, výroby a

investičních příležitostí má mít výrazně prodejní
charakter. „Proto očekáváme podstatně více návš-
těvníků než vloni,“ říká Petr Váňa z pořádající
agentury. Zatím podle Váni potvrdilo účast 16 fi-
rem, což je sice méně než vloni, ale podle ohlasu
by jich nakonec mělo být třicet.
„Pro tento ročník je kladen větší důraz nejen na
vlastní prezentaci, ale zejména na prodejní cha-
rakter veletrhu. Připravuje se mnoho prezentač-
ních akcí různých výrobků, služeb a produktů a
zároveň i bohatý doprovodný program,“ říká Váňa
s tím, že snahou je pokrýt co nejširší škálu služeb
a produktů. Nejdůležitější je ale jejich regionální
dostupnost a působnost. V rámci veletrhu by se
měla představit města, vesnice, spolky a organiza-
ce propagačními materiály, filmovými spoty i pří-
mou prezentací.
Od 29. 4. do 1. 5. by na výstavních plochách v
Club Kině, sokolovně i speciálně pro tyto účely
montované hale měly vystoupit místní hudební

skupiny, taneční kroužky a další spolky. Otevřeno
bude každý den od 10 do 18 hodin.
Proč se před léty Váňa rozhodl vůbec první vele-
trh v dolním Poberouní uspořádat? 
„Při cestách po zahraničí nás již před několika le-
ty překvapila hrdost a sounáležitost tamních lidí s
místem, kde žijí. Chodí k místnímu pekaři pro
rohlíky, boty kupují na náměstí, auta na začátku
vesnice v autosalónu a garáž si nechají postavit od
místní tesařské či stavební firmy. I k holiči nebo
na masáž to je jen o pár domů maximálně bloků
dál. Považoval jsem to z hlediska regionu za pří-
jemné i prospěšné. Je vidět, že tam už okouzlení z
obrovských nákupních svatostánků pominulo,“
vysvětluje Váňa, který na cestách narazil i na regi-
onální výstavy či veletrhy. „Všichni, kdo něco
vyrábějí, prodávají, opravují, se na nich prezentu-
jí. To nás nadchlo a přiznám se, že jsme jim závi-
děli. To byl první podnět k myšlence pořádat regi-
onální veletrh.“ Pavla ŠVÉDOVÁ

POZNÁMKA
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O překvapení se letos postarali rodiče
UČITELKA NIKLOVÁ O PŮLNOCI VYHRÁLA DVOUPATROVÝ DORT A HNED HO VĚNOVALA DĚTEM

Řevnice - Závěr plesové sezony ob-
staral Ples Folklorního souboru
Klíček a Základní školy Řevnice.
U vchodu čeká na návštěvníky uvíta-
cí drink a už můžeme vkročit do ve-
likonočně vyzdobeného sálu. Moti-
vy pastýřů s beránky a pomlázkami i
venkovských děveček s velikonoční
koledou navozují náladu blížících se
svátků. Na pódiu je již připravena
hudba - Velký taneční orchestr Vác-
lava Zelinky. Pódium Lidového do-
mu praská ve švech pod náporem
dvaceti špičkových hudebníků. 
Přesně v osm hodin se mikrofonu
ujal průvodce večerem Miloš
Chroust – a svým osobitým způso-
bem nás seznámil s programem.
Mezi humorem a fakty jsme všichni
vzpomenuli památky zesnulé Marie
Křivánkové, která patřila neodmysli-
telně ke kulturnímu životu Řevnic. A
už zaznívají první tóny svižné taneč-
ní hudby, které nenechávají nikoho v
klidu. Potvrzuje to i ojedinělý jev
českých plesů: nabitý taneční parket
již při první skladbě.

Gentlemani měli motýlky
O půl deváté přichází na řadu první
překvapení večera. Diváci očekávají
tradičně malé tanečníky z Klíčku,
ale na parket nastupují místo dětí je-
jich rodiče a sálem zaznívají tóny
honosné polonézy. Oni jsou celí v
černém, jak se na gentlemany sluší,
smokingy jsou doplněny elegantním
bleděmodrým motýlkem. Ony při-
cházejí v modrých róbách s dlouhý-
mi, hedvábnými, bleděmodrými šá-
lami. Bohužel vám nemohu popsat
dojmy z předtančení, jelikož s prv-
ním tónem skladby začínám poctivě
odpočítávat raz, dva, tři, raz, dva, tři
a takto pokračuji plných pět minut.
Podle ohlasu obecenstva snad ale

mohu napsat, že se nám to povedlo. 
Děti se ovšem nenechaly zahanbit a
o několik desítek minut později pro-
zářily celý sál svěže žluté šaty z díl-
ny Ivany Zrostlíkové, které se roze-
vlály v rytmu valčíku. Radost dětí z
tance, jejich ladnost a hravost navo-
dily atmosféru jara. Aby toho nebylo
málo, přidaly větší děti ještě něco
málo z Rebelů - zvládnuté, perfektně
synchronizované taneční kroky sle-
čen a mladíků byly tou pravou tře-
šinkou na tanečním dortu. 
Všichni jsou dobře naladěni. Před-
tančení evidentně zvýšilo chuť na ta-
nec - jen málokdo sedí u stolu.

Dámy dostaly koláčky
Dalším lákadlem pro tanečníky je
dámská volenka. Dámy za odměnu
od partnerů nebudou jako jindy ob-
darovány vitaminy v podobě pome-
rančů, ale vzhledem k tomu, že jsou
šik, mohou si dovolit přijmout i něja-
kou tu sladkost. Alena Kenclová pro
ně připravila povidlovo-tvarohové
koláčky s drobenkou náramné chuti.
Z ošatky zmizely téměř okamžitě. 
Z programu nám již zbývaly jen dva
body. Tombola a vylosování tří hlav-
ních cen v půlnoční loterii vstupe-
nek. Myslím si, že obé se odehrálo
ku spokojenosti přítomných, jelikož
každý lístek do tomboly vyhrával a
půlnoční ceny byly krásné. Děti z
Klíčku děkují učitelce Niklové za
dvoupatrový dort, který v půlnoci
vyhrála, a hned ho věnovala malým
tanečníkům za jejich vystoupení.
IV. Ples Folklorního souboru Klíček
a Základní školy Řevnice pomalu
končí, sál se vyprazdňuje, hudebníci
sklízejí své nástroje. Nám nezbývá,
než se vydat poslední zimní nocí, ne-
bo chcete-li raději prvním jarním rá-
nem k domovům.      Jakub KENCLTaneční kreace na plese Klíčku a řevnické školy.                Foto Jakub KENCL

Jaro otevřelo brány hradů, zámků i dalších památek
KŘIVOKLÁT CHYSTÁ OSLAVU PEŘIN, NA TOČNÍKU SE BUDOU KONAT PRAVĚKÉ DNY

Poberouní – České hrady a zám-
ky otevírají na přelomu března a
dubna brány turistům. Výjimkou
nejsou ani památky v Poberouní
a na Brdech. Kam se můžete vy-
dat na výlet v našem okolí a kolik
za to zaplatíte? NN přinášejí ná-
mět na nedělní výlet.
Nejnavštěvovanější z českých hra-
dů – Karlštejn sezonu zahájil po-
čátkem března. V dubnu je přístup-
ný od 9 do 16, v květnu a červnu
ještě o hodinu déle. O prázdninách
se krásami gotického skvostu mů-
žete kochat až do 18.00. Za vstup
zaplatíte 120 Kč, děti polovinu.

Do Hořovic přijede Vetchý
Křivoklát byl dosud otevřen jen o
víkendech, nyní bude přístupný
denně kromě pondělí. V dubnu od 9
do 15.00, v květnu do 16.00, v čer-
vnu, červenci i srpnu do 17.00. Vs-
tupné na I. okruh stojí 80 a 40 Kč,
II. okruh je o polovinu levnější.
Křivoklát zahájil sezonu velikonoč-
ními oslavami, další akce jsou plá-
nované i na následující měsíce. Vy-
hlášená oslava plnění manských
povinností okolních obcí nazvaná
Peřiny se koná 22. května. Od 1. 7.
do 31. srpna se koná maratón kon-
certů, divadelních představení Léto

na Křivoklátě, jehož součástí bude
zkraje srpna i 10. řezbářské sympo-
zium Křivořezání.
V hořovickém zámku sezona zača-
la 26. 3. Zatímco v dubnu je zámek
otevřen jen o víkendech, v květnu a
červnu si jej můžete prohlédnout

od úterý do neděle od 9 do 16.00.
Za prohlídku interiéru zaplatíte 60,
děti 40 Kč. Za expozici hraček ma-
lých aristokratů dáte 40 a 30 Kč.
Doba prohlídek je v dubnu a květ-
nu od 9 do 16.00.  Od 2. 4. zde bu-
de výstava o roztroušené skleróze.

Vernisáže se má 2. 4. účastnit Ond-
řej Vetchý a Nella Boudová. Na  7.
5. je připraveno povídání nejen o
hořovickém zámku, v sobotu 4. 6.
2005 se koná čtení povídek s Ar-
noštem Goldflamem.

Na Točníku budou mamuti
Také Točník láká turisty na mnoho
programů – od 30. 4. do 1. 5. jsou
to pravěké dny Mamuti na Točníku.
Od 10 do 17.00 uvidíte dílny, obyd-
lí, kuchyně i ukázky řemesel z neo-
litu. V dubnu je otevřen hrad jen o
sobotách a nedělích (10-16), v dal-
ších dvou měsících denně kromě
pondělí od 10 do 17.00. Základní
vstupné je 30, zlevněné 15 Kč.
Sousední Žebrák je otevřen o ví-
kendech až do začátku prázdnin, v
květnu od 10 do 16.00, v červnu o
hodinu déle. Vstupné je 10 a 5 Kč.
Jedinečnou podívanou slibuje návš-
těva skanzenu Solvayovy lomy u
Bubovic, jež slavnostně zahájí se-
zonu 30. dubna. V květnu a červnu
je areál otevřen jen o víkendech, v
sobotu 10-17, v neděli 10-16. Pro
dospělé je vstup 50, pro děti 40 Kč.
Od 11. do 12. 6. se uskuteční 2. set-
kání »Rotujících setrvačníků«, ne-
boli setkání sběratelů stabilních
motorů.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Skanzen Solvayovy lomy u Bubovic zahajuje sezonu 30. 4. V červnu se tu
sejdou ctitelé veteránů a »rotujících setrvačníků«.     Foto NN M. FRÝDL
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V »lese« vystoupí spolek Havranprkno
SEZONA V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE LETOS ZAČNE POZDĚJI, LEGENDÁRNÍ MARSYAS HRÁT NEBUDE

Řevnice – Sezona v řevnickém Lesním divadle
bude letos velmi bohatá. Poprvé se brány »Les-
ňáku« lidem otevřou sice až 3. června, již nyní
ale vzniká přehled akcí.
Na nabitý program se mohou letos těšit návštěv-
níci lesního amfiteátru nad Řevnicemi. A to i pře-
sto, že se některé tradiční akce jako byly napří-
klad Staročeské máje, koncert souboru Chorus
Angelus či festival Blues v lese neuskuteční. 
Některé pořady jsou podle vedoucí Městského
kulturního střediska Řevnice Veroniky Staré do-
sud v jednání, jiné už mají přesný termín.
„Sezona začne 3. června. Je to o něco později než
v minulosti. V řevnickém čtvrtletním kulturním
přehledu sice stojí, že 3. 6. je na pořadu koncert
legendární skupiny Marsyas, ale dnes už je jisté,
že tomu tak nebude. V jednání je odpovídající

náhrada,“ říká Stará. Naopak jasné je, že se na pó-
diu letos opět představí se třemi novinkami míst-
ní ochotníci. Brouk v hlavě v režii Petra Říhy má
mít premiéru 1. 7., v srpnu se bude hrát Limoná-
dový Joe v režii Martina Kirova a pohádková hra
Michaely Šmerglové Čarodějná 5.B. I tradiční
Řev Řevnic má již dané datum – uskuteční se po-
slední srpnovou sobotu.

Novinkou letos bude Rockový slunovrat, místní
rockeři se mohou těšit na festival skupiny Orkus a
jejích hostů, který je plánován na 18. června.
„Dalším oživením se snad stane vystoupení diva-
delního spolku Havranprkno, které bude součástí
projektu studentů a absolventů DAMU nazvaného
Letní divadelní putování. Projekt mapuje česká
přírodní divadla, v těch stále aktivních spolupra-
cuje s jejich soubory, ta zaniklá nebo spící se sna-
ží oživit. V Řevnicích bude putování zahájeno 6.
7. v 18.30 před inscenací Brouka v hlavě,“ přibli-
žuje Stará.
Kromě bohatého programu se »Lesňák« dočká i
nových laviček. „Už jsou vyrobeny a do zahájení
sezony budou nainstalovány. Připravuje se také
rekonstrukce WC, “ dodává vedoucí kulturního st-
řediska. Pavla ŠVÉDOVÁ

Pašijové hry se po několika stovkách let o veliko-
nočním víkendu konaly na pražské Kampě. V pro-
gramu, který vyvrcholil ukřižováním Krista, vy-
stoupily také soubory od Berounky - dobřichovic-
ký Ludus musicus i černošické šermířské skupiny
Reginleif a Alotrium (na snímku její vedoucí Josef
Kutílek). Foto Bohumil KŘEČEK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
2. 4. 18.00 SAMETOVÍ VRAZI
9. 4. 18.00 ŽRALOK V HLAVĚ

KINO MÍR BEROUN
29. 3. - 3. 4. 17.30 (St 18.30) BLADE: TRINITY
29. 3. 20.00 CELINA A JULIE SI VYJELY NA LODI
31. 3. - 6. 4. 20.00 (Po+St 18.30, Út 17.30) HITCH:
LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE
5. 4. 20.00 KDYŽ OTAR ODEŠEL
7. 4. - 8. 4. 17.30 PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY
7. 4. - 11. 4. 20.00 (So 17.30 a 20.00, Ne-Po 18.30)
KOUSEK NEBE
11. 4. 13.45 SHREK 2
12. 4. - 14. 4. 17.30 (St 18.30) ŘADA NEŠŤAST-
NÝCH PŘÍHOD

KINO MNÍŠEK POD BRDY
2. 4. 18.00 a 20.00 HOREM PÁDEM  
6. 4. 18.00 a 20.00 ČESKÝ SEN  
9. 4. 18.00 a 20.00 BLADE: TRINITY 

KINO CLUB ČERNOŠICE
5. 4. 20.00 LOVCI POKLADŮ 
7. 4. 20.00 REVIZOŘI 
12. 4. 20.00 KAMEŇÁK 3

V Dobřichovicích se objeví
Sherlock Holmes i Ivan Hlas
Dobřichovice – Slavný Sherlock Holmes bude
v dobřichovickém sále dr. Fürsta řešit v dubnu
ještě slavnější případ. Zavítá sem i populární
Ivan Hlas.
První dubnový den bude sál dr. Fürsta patřit všem,
kteří mají rádi detektivní příběhy. V pátek 1. 4.
zde vystoupí od 20.00 divadlo Buchty a loutky s
hrou Pes Baskervillesský. Jde o novou originální
inscenaci souboru loutkového divadla. Den nato
zahraje stejná společnost od 15 hodin dětem po-
hádku Babka Chňapka.
Recitál Ivana Hlase - muzikanta a autora hudby k
několika filmům, například Šakalí léta, se v Dob-
řichovicích koná 29. 4. od 20 hodin. (pš) 

Skauti chystají výstavu
k výročí založení střediska
Dobřichovice – Hned dvě výročí si v dubnu
připomenou dobřichovičtí skauti. 
U příležitosti 40. výročí založení dobřichovické-
ho střediska a 15. výročí znovuobnovení skautin-
gu v této obci se bude konat výstava spojená s
ukázkou činnosti dobřichovických skautů.
Podívat se na dokumenty, kroniky či fotky i čin-
nost skautů budete moci 23. dubna od 13.00 v
klubovně v rohu areálu Sokolovny. 
Skaut byl v Dobřichovicích založen v roce 1945.
První název byl Psohlavci, nyní se středisko
nazývá Lesní moudrost. Dobřichovičtí mimo jiné
pro své svěřence chystají letní tábory – letos se
uskuteční v prvních třech červencových týdnech.
Mladší vlčata a světlušky vyrazí táborničit od 9.
do 23. července. (pš)

Filmové premiéry
Co nového v českých kinech: 
ŠPATNÁ VÝCHOVA (ES) - úspěšný režisér
Enrique Serrano už dlouho hledá zajímavý námět.
Najednou k němu domů přijde muž žádající o roli
a přinese i rukopis novely… Psychologický film
byl uveden na festivalu v Karlových Varech.
SVĚT ZÍTŘKA (USA) - retro sci-fi, který se do-
stával na plátno celých šest let je plný hvězd.
Zahráli si Angelina Jolie, Gweyneth Paltrow i Ju-
de Law. (šm)

V černošickém kině bude
znít country i tvrdý rock
Černošice – Bohatý program čeká na návštěv-
níky černošického Club Kina v dubnu. Konat
se tu budou rockové koncerty, country večer i
soutěžní přehlídka mladých kapel.
Dubnový kulturní maratón odstartuje v černošic-
kém Club Kině 1. 4. od 20.30 koncert radotínské
kapely A dyk je to jedno. Vstupné je 70 Kč.
Pátek 8. 4. bude patřit milovníkům country, od
20.00 tu bude hrát karlštejnská skupina Kapičky.
O den později ji na pódiu vystřídá Vosí hnízdo,
které bude hrát od 20.30. Vstupné je 80 Kč. 
Černošická kapela Deliqent a její plzeňští hosté
Playback budou vystupovat 15. 4. od 20.30. Další
kolo soutěže přehlídky kapel nazvané Šiba Music
Chance se uskuteční 22. 4. od 19.30. Vystoupí
S.A.D., Chivas Time, Iseage, Desideria. (pš)

Tipy NN
* Vernisáž výstavy fotografií studentů pražské
FAMU se uskuteční 31. 3. od 17.00 v berounské
výstavní síni Jiřího Jeníčka. Expozice je přístup-
ná do 23. dubna. Síň je otevřena: středa 10 - 17,
čtvrtek 14 - 17.00, sobota 9 - 12.00. (pš)
* Skautskou výstavu k patnáctému výročí zno-
vuobnovení skautingu na Zbraslavi pořádají tam-
ní skauti v budově knihovny U Malé řeky. Verni-
sáž se koná 3. 4. od 14.00. Skautské exponáty,
vlajky, kroniky budou k vidění do 23. 4. (pš) 
* Kytarový recitál Lubomíra Dočekala se koná
3. 4. od 18.00 v sále řevnického Zámečku. (pš)
* Setkání seniorů, při němž nebudou chybět pís-
ničky s harmonikou, se uskuteční 6. dubna od
10.00 v Zámečku v Řevnicích. (pš)
* Autorská výstava obrazů akademického malíře
Václava Zoubka je k vidění do 8. 4. v Městské
galerii Beroun. (pš)
* Nad kronikami budou besedovat zájemci 15. 4.
od 17.00 v dechové třídě řevnické Základní umě-
lecké školy. Akci pořádá letopisecká komise.  (pš)
* Výstavu fotografií Lucie Suché Děti, kome-
dianti a blázni si můžete prohlédnout do 21. 4. v
galerii Čerťák v Tmani. (pš)
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Malí i větší hodovníci  
prošli Osovem i Vižinou 
Osov, Vižina - Jako každoročně se  
o Velikonočním pondělí vydali do ulic 
Osova malí i větší koledníci. Letos se, 
vzhledem k posunu času, postavičky  
s košíky a pomlázkami objevily až  
kolem půl deváté. 
„Měla jsem připravené perníčky a čokoládič-
ky,“ řekla Hana Veselá, která hodovníky oče-
kávala v domě na konci Osova. „K nám jich 
dorazilo přesně 33.“ 
Hodovníci chodili po skupinkách, ty 
nejmenší doprovázeli starší sourozenci nebo 
i rodiče. Místy se strhl pomlázkový souboj, 
to když chlapecká skupinka narazila na spo-
lečnost děvčat. 
Hodovalo se i v dalších obcích Podbrdska. 
Ve Vižině počítala hodovníky Jana Fialová:  
„Měla jsem připraveno 25 vajíček a tři mi 
zbyly.“  
Velikonoce oslavili i všeradičtí sportovci.  
V neděli uspořádali velikonoční tancovačku 
v restauraci „Na růžku“, která se protáhla až 
do druhé hodiny ranní.                           (JoK)    

Žáci pořádali jarmark 
a vydali školní noviny 
Hostomice – Před Velikonocemi se již 
tradičně na hostomickém náměstí 
před nákupním střediskem objevuje 
VELIKONOČNÍ JARMARK. Bylo tomu 
tak i letos ve středu 23. března záslu-
hou žáků ZŠ Pavla Lisého.  
Jarmarku předcházejí velké přípravy, kdy si 
děti samy pečou sladké perníčky, vyrábí po-
mlázky, keramiku, kraslice, nechybí veliko-
noční přání a zajímavé aranžmá z proutí. 
Zpestřením celého dne bylo taneční i hudeb-
ní vystoupení. I přes nevydařené počasí byla 
návštěvnost veliká. Výtěžek z této školní ak-
ce je každoročně dětem odměnou za jejich 
snahu a nápady. V loňském roce byla zakou-
pena videokamera. I letos bude na rozhod-
nutí žáků, co si za získané peníze pořídí.  
V tomto velikonočním čase  připravili žáci 
hostomické školy již druhé číslo školních no-
vin s názvem ŠKOLNÍ OBLUDÁRIUM. 
Stránky připravují žákyně 9. tříd Jana Šve-
cová, Terezka Rejsková, Veronika Rejsková, 
Veronika Tesková a Petra Vilhámová.  Do 
posledního čísla zařadily i magický význam 
dnů v týdnu, nahlédnutí do astrologie, škol-
ní řád vážně i nevážně, trapasy a vtípky, akce 
uskutečněné i připravované, perličky a  
vzkazy.                                                  (rk, kgh) 

Viník nehody z místa zmizel 
ŠKOLÁCI SE BUDOU SEZNAMOVAT S CHOVÁNÍM NA SILNICÍCH 

Osov – V pátek 11. března v odpoled-
ních hodinách došlo na osovské křižo-
vatce u kostela k vážné dopravní ne-
hodě. Mladý řidič vozidla Škoda Feli-
cie, jedoucí na obec Lážovice, nedal 
přednost v jízdě řidiči jedoucímu po 
hlavní silnici.  
Vážné zranění utrpěla při autonehodě žena  
z Osova, spolujezdkyně řidiče, který nehodu 
nezavinil. Přivolaná záchranná služba pře-
vezla zraněnou do hořovické nemocnice.  
V současné době je již žena v domácím  
ošetření. Dvacetiletý viník kolize, též bydliš-
těm v Osově, z místa okamžitě zmizel. Auto-
nehoda je v šetření policie.  

VELIKONOČNÍ JARMARK. Pomlázky, per-
níčky a věci z proutí nabízeli žáci hostomické 
školy Pavla Lisého na velikonočním jarmarku 
ve středu 23. března.                Foto ARCHIV  

Nehoda se stala v místě, kde před několika 
měsíci došlo ke změně přednosti v jízdě  
z důvodu překračování povolené rychlosti 
neukázněných řidičů.   
Komunikaci často využívá i osovská mládež 
mířící do přilehlého parku, na fotbalové  
nebo pétanque hřiště. Aby byla pro děti nová 
situace na místní komunikaci přehlednější, 
chystá Základní škola Osov ve spolupráci s 
místním obecním úřadem preventivní bese-
du vedenou odborníky v dopravě. „V rámci 
měsíce bezpečnosti naši školu již každoročně 
navštěvují zástupci autoškoly Jiřího Kubece 
z Hořovic. Aby se děti seznámily s nově zave-
denými pravidly silničního provozu, pozvali 
jsme mezi naše žáky i odborníky z dopravní 
policie,“ uvedla ředitelka Základní školy  
Osov Jarmila Hanousková.  
„Besedy pro základní školy s náplní bezpeč-
nosti v dopravě poskytujeme na Hořovicku 
ve velké míře,“ prozradila redakci PROVASu 
Soňa Pfeiferová ze skupiny prevence oblast-
ního ředitelství Policie ČR. „Základní školy 
navštěvujeme s preventivními akcemi BESIP 
(Bezpečnost silničního provozu) – formou 
přednášky, videoprojekcí, seznámením do-
pravní situace v terénu společně s ukázkou 
následků dopravních nehod, např. poškoze-
ných cyklistických přileb. Žáci si tak přímo 
na konkrétním místě ověří dopravní situaci, 
a to i s využitím cyklistických kol,“ dodala 
Soňa Pfeiferová.   
Skupina prevence Policie ČR oblastního ře-
ditelství Beroun pořádá besedy nejen o bez-
pečnosti v dopravě. Od roku 2002  rozdává 
dětem 2. a 3. tříd základních škol vždy na 
začátku školního roku Ajaxův zápisník. Děti 
v něm najdou užitečné rady pro podporu 
osobního bezpečí, ať už se týkají kontaktu 
s cizí osobou, drogami či šikanou.    

Radka KOČOVÁ 

VELIKONOČNÍ POMLÁZKA. Malí hodovní-
ci dorazili i k devadesátičtyřleté Marii  
Biskupové z Osovce.                 Foto J. KOZÁK 

Pro kolegy k svátku 
28. březen – Den učitelů 

Jana FIALOVÁ 

Učitel a učitelka,  
učí žáky od pondělka.  
Kdyby mohli učit déle,  

učili by do neděle.  



Paní domácí má celkem 4 takové pokoje jako 
jsme měli my. Hlavní sezóna je tam leden a 
únor, pak prý zaplní víkendy a občas někdo 
přijede v létě. Odhadl jsem tedy asi 80 dní, 
kdy má plno a její příjem z pronajímaných 
pokojů je potom kolem 300 tisíc. Když ode-čte náklady na otop (stejně ale topí v celém 
baráku, kde zároveň bydlí) a elektřinu, něco 
na čistící prostředky a splátky investic, tak jí 
zbude něco mezi 15 – 18 tisíci na měsíc. Za 
to, že pečuje o svůj barák, celý den je buď na 
nákupu nebo něco leští a stará se při tom o 
děti a manžela, je to docela dobrý příjem. 
Určitě si řeknete – Krkonoše, tam jezdí lidi, 
to je jasný, že má tržbu! Ale ono se dřív jez-
dilo všude! Pokoje k pronajmutí bývaly 
v každé obci. Jděte teď někde po okolí (od 
Svinař po Hostomice) a najděte nějaký pri-
vát, o kterém byste se dozvěděli na interne-
tu! Předloni chtěl můj soused s kamarádkou 
někde v okolí přespat a nic nenašli.  
Jsem zvědavý, kdo bude mezi prvními, kdo 
si dá v nějaké obci barák do pořádku a část 
nabídne k pronájmu. Třeba víkendovému.  
A třeba za poloviční obnos, než za kolik je 
postel v Krkonoších. Ale pozvolna se mu bu-
dou hlásit hosté. A potom – bude mít důvod 
uklidit barák, uklidit dvorek a zahradu.  
Co vy na to? Napište nám své nápady a reak-
ce do redakce a nebo elektronicky na 
TSSB@seznam.cz.               Martin NDMEC 

V minulém čísle si Martin NEmec 
z občanského sdružení Turisté sever-
ních svahů Brd postesknul nad lyžaU-
skými podmínkami v Brdech. „... sko-
ro nikde nic nekoupíš a cesty nejsou 
upravené. Co s tím?“ znEla jeho závE-
rečná otázka. SamozUejmE, že na ni 
také odpovEdEl a bEhem dalšího týdne 
poslal pokračování, které je obsahem 
druhé části článku. (PROVAS) 

*** 
Asi nic, nebo přece jen něco. Můžeme po-
stupně začít podmínky zlepšovat. Třeba tak-
to: Domluvit se, aby v zimě lesáci nesypali 
na lesní cesty štěrk a kamínky. Nadšenci se 
mohou začít starat o stopy ve svém okolí, 
vyrobit a instalovat ukazatele (šipky s cílem 
trasy a počtem km). Rozšiřovat počet  
„občerstvoven“ na trase. TSSB například 
příští zimu o víkendech zpřístupní rozhled-
nu a nabídneme zde základní sortiment ob-čerstvení. Upravit a vyznačit přístupové ces-
ty k nádražím a stanicím autobusů – a to ne-
jen pro běžkaře, ale i pro starší lidi. Výsled-
kem mohou být zase o něco lepší podmínky.  

*** 
V Praze byly jarní prázdniny a tak jsem vzal 
děti a jeli jsme lyžovat do Krkonoš. Do tako-
vé malé osady pod vlekem. Můžete si tam 
najmout pokoj v penzionu, ubytování na 
ubytovně nebo apartmá v hotelu. My jsme si 
vybrali penzion. Jednak byl přímo u vleku a 
potom byl cenově přijatelný. Za jednu noc 
pro jednoho na zařízeném pokoji se sateli-
tem, ledničkou a malou kuchyňkou 250 Kč. 
Kousek od zastávky autobusu, vedle restau-
race a parkoviště před barákem.  
Proč to ale píšu do Provasu? Počítal jsem to-
tiž, jak se to domácím může vůbec vyplatit. 

PROVAS - informační občasník  
mikroregionu Horymír „pro vás“.  
Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová,  

L. Kocourová, R. Kočová, Marie Plecitá.  
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá.  

http://provas.aktualne.cz, provas@osov.cz 
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Vižina – Sobota 12. bUezna  ve VižinE 
by si zasloužila pUívlastek karnevalo-
vá.  Ve 14 hodin se do novE otevUeného 
sálu v Europajzlu začaly scházet dEti  
v rozmanitých kostýmech.  
Sál byl zaplněn do posledního místečka, ma-
sek se sešlo na čtyřicet. Děti tančily a mohly 
soupeřit v několika soutěžích. Sladká odmě-
na neminula nikoho, kdo se nestyděl a zapo-
jil se do soutěží. Největší úspěch měla židlo-
vaná, která se hrála na dvě kola – školáci a 
předškoláci. V 17 hodin byl karneval zakon-čen, aby ve 20 hodin mohl začít pro dospělá-
ky. Vzhledem k tomu, že dva roky nebylo kde 
sportovní karneval uskutečnit, nadšenců 
užít si v maskách  přišlo poskrovnu. Sešlo se 
jich jen šest, ale přesto se postarali o dobrou 
zábavu těm, kteří se  přišli  pobavit, zatančit 
si na melodie pana Holečka a jeho skupiny  a 
vyhrát hodnotné ceny v tombole.  
O slavnostní otevření nové společenské 
místnosti v Europajzlu u Pajmy  se však  
8. března postaraly místní ženy. Již podruhé 
slavily MDŽ, který pro ně připravili manželé 
Průchovi za přispění místních podnikatelů. 
Všechny ženy dodržely výzvu z plakátu, aby 
peněženku a chlapa nechaly doma. Oslava 
proběhla v krásně vyzdobeném novém sále. 

MÍRNÁ NERVOZITA NA STARTU. Malí účastníci dětského karnevalu ve Vižině  nasloucha-
jí pokynům organizátorek soutěží. Vyhrál každý, kdo se zúčastnil.                    Foto J. KOZÁK 

Kdy bude v Podbrdsku ubytování? 
DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA PLUS POSTŘEHY Z KRKONOŠ 

Nově otevřenou místnost obsadily dětské masky 
SÉRII OSLAV MINULÉHO TÝDNE VE VIŽINĚ ZAHÁJILY ŽENY. NÁSLEDOVALY DĚTI A SPORTOVCI  

Zastupitelé obce Vižina 
schválili rozpočet  
Vižina – Hlavním bodem veUejného 
zasedání zastupitelů obce  Vižina ko-
naného 16. bUezna 2005 bylo schvále-
ní rozpočtu na rok 2005 a vyhodnoce-
ní hospodaUení obce v roce 2004.   
Rozpočet počítá s příjmy 2,5 milionu korun 
a výdaji ve stejné výši. Mezi největší položky 
výdajů patří výstavba a údržba místních sítí 
(vodovod 800 tisíc Kč), svoz nebezpečných a 
komunálních odpadů (160 tisíc Kč), péče o 
vzhled obce – sáňkovací kopec včetně cyklo-
dráhy pro děti a dovybudování dětského 
hřiště (100 tisíc Kč), dále pak příspěvek ZŠ 
Osov, dopravní značení a prohloubení stud-
ny ve sportovním areálu. Kromě těchto polo-
žek je v rozpočtu obce počítáno i s úklidem 
obce, údržbou komunikací a zeleně, veřejné-
ho osvětlení. Nemalou položku finančních 
prostředků činí příspěvky na činnost spor-
tovců, hasičů a nákup energie a služeb.  
V rozpočtu je počítáno s financováním kul-
turní činnosti  nejen pro děti, ale i pro do-
spělé: Den matek, Dětský den, Pochod na 
Skálu, zájezd do divadla, Drakiáda apod.  
Na veřejném zasedání jsme zhodnotili hos-
podaření obce za rok 2004. Proti pláno-
vaným výdajům bylo ušetřeno zhruba  
500  tisíc Kč a dalších 200 tisíc Kč nám bude 
vráceno po skončení akcí „veřejný internet“ 
a vybudování odpočinkového posezení pro 
turisty. Tyto akce jsou dotovány z EU.  

Václav CÍSAT, starosta Vižiny 

Podávala se káva a dortů a chlebíčků byly 
plné stoly. Každá žena dostala květinu a 
mohla si zatančit při reprodukované hudbě. 

Všichni se dobře bavili při vínečku a  rozchá-
zeli se až hodinu po půlnoci.  

Marie HRUBÁ, Jana FIALOVÁ 

Osovští chtějí postoupit 
Osov – Sportovní klub Osov pozval členy i pUíznivce dne 26. 3. na svou vý-
roční schůzi vedenou jejím pUedsedou 
Janem Hošťálkem st.  
Fotbalisté SK Osov působí ve 4. třídě a po 
loňské sezóně skončili na 6. místě. Jak řekl 
kapitán oddílu Jan Hošťálek ml., letos si 
hodlají místo na předních příčkách udržet a 
do budoucna se budou snažit o postup do 
III. třídy. Nejlepšími střelci osovské kopané 
byli za uplynulý rok vyhlášeni Jan Hošťálek 
ml. a Petr Procházka.                                   (rk) 
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Karlštejnský rychtář láká prcky z okolí
ŠKOLA POD HRADEM MÁ MÁLO DĚTÍ A SNAŽÍ SE JE PŘITÁHNOUT Z JINÝCH OBCÍ

Karlštejn – Školáky ze Srbska a Hlásné Tře-
baně láká starosta Karlštejna do »své« školy.
Má totiž málo žáků.
Nedostatek žáků v základní škole trápí starostu
Karlštejna Miroslava Ureše. V obci funguje troj-
třídka a do každé třídy by mělo od nového školní-
ho roku chodit deset dětí. Tolik jich ale v obci pod
hradem není. Do konce školního roku mají ještě
Karlštejnští udělenu od ministerstva školství vý-
jimku. Ureš se proto nyní snaží přetáhnou děti od-
jinud, aby mohla karlštejnská základka fungovat i
dále. 
„Mluvil jsem se starostou Srbska, zda by k nám
nemohli děti posílat. Ale trvají na tom, aby u nich
byla škola do druhé třídy,“ říká Ureš. Se stejným
dotazem se karlštejnský rychtář obrátil i na svého
kolegu v Hlásné Třebani. „Nic jsme po obcích ne-
chtěli, žádné finance, jen aby sem děti dováželi,“
tvrdí Ureš a dodává, že po veškerých jednáních
dění ustalo na mrtvém bodě. 
„Školu se budeme snažit udržet do té doby, než se

tu začnou stavět nové domy,“ plánuje Ureš. Právě
od nové výstavby, která je v územním plánu zna-

čena na poli u silnice směrem na Liteň, si slibuje
nárůst počtu dětí. Pavla ŠVÉDOVÁ

Hned poté, co mladý rogalista 22. 3. vzlétl se svým strojem u Černošic, spadl do větví stromů. Mladík
utrpěl jen drobné oděrky, takže byl ošetřen a ponechán na místě. (šm) Foto Bořek BULÍČEK 

Řevnice budují kanály,
řidiči i chodci mají potíže
Řevnice – Problémy čekají řidiče projíždějící
Řevnicemi.  Výstavba kanalizace pokračuje v
těchto dnech v Nerudově ulici, začátkem dub-
na se má začít kopat v ulici Komenského. Za-
vedena bude objížďka.
„Začne se kopat u prodejny elektra,“ říká starosta
města Miroslav Cvanciger s tím, že místní řidiči
budou moci použít k objezdu ulici Herrmannovu
a Vraného, pro ostatní bude vyznačena objížďka
přes Svinaře. „Kdybychom to tak nerozdělili, by-
lo by to ve zmiňovaných ulicích hrozné,“ míní
první muž Řevnic.
Objížďky by podle Cvancigera měly platit asi tři
měsíce. Nyní se řeší, zda Komenského ulice do-
stane po dokončení kanalizace asfaltový povrch.
„Jednáme o tom s krajem,“ potvrdil Cvanciger.
Pokud kraj na opravu přispěje, bude v září místo
kostek položen asfalt v úseku od elektra po pro-
dejnu Josefa Noska. Nezíská-li město finanční
příspěvek z kraje, silnici jen předláždí.
Kanalizaci buduje radnice i na levém břehu řeky.
Někteří lidé si přitom stěžují na zabahněnou sil-
nici. „Musím jezdit na nádraží autem, protože
pěšky to nejde. Bahno je všude a chodník žádný,“
uvedla například Hana Kolářová.                 (pš) Vloupání do »plynboudy«

bylo jak z gangsterky
Dobřichovice - Vloupání jak z gangsterského
filmu se odehrálo 19. března nad ránem v
Dobřichovicích. Ze zdejšího stánku LPG zlo-
ději ukradli zboží za 180 tisíc korun.
»Plynbouda« nebyla vykradena poprvé. Tentokrát
si zloději vybrali pětiminutový úsek nad ránem
19. března. Ve 2.52 u prodejny zastavily dva auto-
mobily, jejich osádka prohodila skleněným výkla-
dem kameny a jeden muž skočil do objektu. Ot-
vorem ve skle podával věci připravené k prodeji
svým kolegům, ti je rovnali do aut. Ve 2.57 už
všichni seděli ve vozech a se zhasnutými světly
opouštěli křižovatku. Během nakládání zboží řidi-
či zůstali sedět na svých místech a byli připraveni
do několika vteřin odjet.
Bezpečnostní služba, na kterou je stánek napojen,
opět nemohla vyjet kvůli probodnutým pneumati-
kám. Policisté se domnívají, že březnové vloupá-
ní souvisí s případem z 24. ledna, kdy si pachate-
lé také pojistili bezpečný odjezd zneškodněním
automobilu ostrahy a odvezli si z místa činu po-
dobné zboží. (vš) 

Třebaňské děti pojedou do SRN
OSKAR BUDE MĚŘIT, ZDA JEHO VYSÍLAČ RUŠÍ PŘÍJEM TELEVIZE

Řevničtí školáci stojí
hlavně o maturitní obory
Řevnice – Do poloviny března museli řevnič-
tí deváťáci podat přihlášky na střední školy

a učiliště. Letos si mohli dát přihlášku pouze
na jednu školu. Sedmdesát procent z nich

volilo maturitní obory.
Složitější volbu, kam jít po základní škole,

letos řešili deváťáci. Podle nového zákona si
totiž mohli vybrat jen jednu školu a tam poslat
přihlášku. V řevnické základce se 71 % žáků 9.

tříd rozhodlo pro maturitní obor. 
„Pět žáků se hlásilo na gymnázium, po šesti

žácích na pedagogickou školu a obchodní aka-
demii. Jedna dívka poslala přihlášku na konzer-

vatoř, zbylých šest žáků na další školy - sou-
kromé či církevní,“ vypočetl ředitel Zdeněk

Košťál.
Deset školáků, což je 29%, zvolilo odborná

učiliště: „Jeden SOU uměleckých řemesel, dva
žáci se hlásili na učiliště elektrotechnické, stej-

ný počet na lesnické učiliště. Po jednom na
SOU zlatnické, zahradnické a SOU Radotín,“
sdělil Košťál. Velký zájem byl rovněž o studi-

um víceletých gymnázií. Hlásí se na ně 17 dětí
z 5. a 7. tříd. (pš)

Osovští caparti se bavili 
na Karnevalovém odpoledni
Osov - Karnevalové odpoledne pro děti z Oso-
va i okolí připravil 26. března nájemce místní
restaurace U hřiště Jiří Budil. 
Při písničkách a soutěžích Karla Moravce si za-
skotačily děti v pestrých a originálních maskách.
Další akcí, kterou pro děti provozovatel osovské
restaurace chystá, by měla být dětská diskotéka k
uvítání letních prázdnin. (rk) 

Jaké chcete město? ptá
se obyvatel radnice

Řevnice – Zamlouvá se vám obousměrná
doprava k řevnickému nádraží okolo uhel-

ných skladů či visutá dráha? Nebo máte při-
pomínky ke vzhledu Řevnic? Pak je sdělte

radnici. Ta nyní očekává návrhy k námětové
studii z atelieru architekta Josefa Pleskota.

Studii o tom, jak by mohly v budoucnu vypadat
Řevnice, si nechala zpracovat tamní radnice u
architekta Josefa Pleskota. Nyní město dává

materiál k dispozici občanům, aby se vyjádřili.
„Studie je k nahlédnutí na radnici, v kulturním
středisku, knihovně a Galerii No. 1,“ uvedl sta-
rosta města Miroslav Cvanciger s tím, že zejmé-
na v galerii je o ní velký zájem. „Materiál není
definitivní, očekáváme diskusi obyvatel a zastu-
pitelstva. Veřejně budeme materiál projednávat
13. dubna od 20.00 v galerii,“ zve Cvanciger.
Podle něj je v návrhu zajímavé třeba zavedení
obousměrného provozu z Palackého náměstí k
nádraží. Autor studie také navrhuje vysadit na

náměstí Krále Jiřího další lípy a růže. (pš)

Jaro je zde, tak si ho pěkně užívejte!
Provozovatel vysílače OSKAR Mobil reagoval na
moji stížnost týkající se rušení TV signálů ČT 2 a
Prima. Obdržel jsem dopis, ve kterém mě infor-
movali, že se spojili s Českými Radiokomunikace-
mi a bude provedeno měření. O termínu budu in-
formován s tím, že by chtěli navštívit nějakého
koncesionáře a zjistit skutečnost. Z dopisu vyplý-
vá, že to není ojedinělý případ, který musí řešit.
Nyní čekám, až oznámí termín měření.
Na žádost několika občanů jsme zajistili dodávku
popelnic, které by  měly tento týden  dojít - na pro-
dej zájemcům. Pokud někdo bude mít zájem, může
se obrátit na OÚ a vybrat si . Dojde-li nějaký typ,
jsme schopni zajistit další kusy.
V současné době připravujeme návštěvu naší sp-
řátelené obce Steinerothu. Delegace by měla být
složena převážně z dětí doprovázených několika

dospělými. Část skupiny připravuje ředitelka ško-
ly Božena Musilová,  část  SDH Zadní Třebaň.
Ostatní zájemci se mohou přihlásit na OÚ u mne.
Pravděpodobný termín odjezdu je středa 15. 6. v
6.00 od OÚ, návrat  v neděli 19. 6. okolo 19.00.
Spát se bude v rodinách, včetně snídaně. Ostatní
náklady: kapesné  60-80 Euro  na ostatní jídlo. Je
možné, že nebudou ani takové množství potřebo-
vat, ale rezerva musí být. Vzhledem ke skutečnos-
ti, že platí na takové akce nový zákon, podle kte-
rého se musí za ujeté kilometry platit v SRN daň z
obratu, vychází autobus draho. Jelo by se tedy
osobními vozy z řad zájemců. V případě nutnosti
zajistím potřebný počet. Pro zájemce bude usku-
tečněna schůzka po potvrzení termínu a ostatních
náležitostí. Hlásit se můžete hned, abychom vědě-
li počet. Přeji všem hezké jaro a mějte se dobře.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Karlštejnští přijeli z Německa nadšení
SOTVA SE VÝPRAVA Z PODHRADÍ VRÁTILA Z JEDNÉ CESTY, UŽ SE POMALU CHYSTÁ NA DALŠÍ

Karlštejn – Nadšeni z návštěvy německého
Mylau se vrátili představitelé Karlštejna. Nyní
se chystají do spřátelené francouzské obce
Althen des Paluds.
„Bylo to nádherné,“ rozplýval se po návštěvě ně-

meckého třítisícového města starosta Karlštejna
Miroslav Ureš. 

Středočeská delegace měla v Mylau bohatý pro-
gram: zúčastnila se tiskové konference, prohlédla
si čtyřposchoďový viadukt i velký balón, z něhož
je výhled na městečko. „Byli jsme na koncertě
vážné hudby, zpívaly tři Češky a dirigent byl také
Čech,“ řekl Ureš. Karlštejnští zavítali i na hrad z
roku 1336. „Je jiný než Karlštejn, ročně ho nav-
štíví jen 12 tisíc lidí. Do kroniky jsem proto po-
přál, aby měli tolik návštěvníků jako my a pozval
jsem starostu k nám,“ říká Ureš. Ten má v úmys-
lu se svým protějškem z Mylau podepsat příští
rok smlouvu o přátelství a spolupráci. Stejnou lis-
tinu letos v květnu podepíše se starostou fran-
couzského Althen des Paluds. „Sejdeme se tam 5.
května, a to i se starostou naší první spřátelené
obce v Itálii Monte Carlo,“ říká Ureš s tím, že z
Karlštejna pojede dvanáctičlenná výprava.
Ureš má v plánu organizovat spolupráci fotbalis-
tů, výměnu školáků i rodin.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Do karlštejnského kempu
už dorazili první turisté
Karlštejn – První turisty uvítal uplynulý ví-
kend karlštejnský kemp.
Od konce března má otevřeno karlštejnský obecní
kemp. Radnici se na poslední chvíli podařilo
dodělat napojení na kanalizaci, novou jímku, čer-
padla i tlakovou kanalizaci. „Ještě dokončujeme
připojení plynu, kterým se bude v chladnějších
dnech ohřívat voda, během čtrnácti dnů máme v
úmyslu udělat ústřední topení na WC,“ vypočetl
starosta obce Miroslav Ureš. Podle něj byly cha-
tičky během Velikonoc plně obsazeny. „Přihlásili
se zejména tuzemští turisté. Očekáváme už i prv-
ní karavanisty,“ dodal první muž Karlštejna.   (pš)

Radnice vyčistí cestu
k satelitnímu městečku
Svinaře – Přístupovou cestu k polím u Haloun,
kde mají vyrůst desítky nových domů, chce vy-
čistit svinařská radnice. S budováním satelitní-
ho městečka nesouhlasí mnoho zdejších lidí.
Svinařská radnice, pod níž osada Halouny spadá,
nechá vyřezat keře na cestě, která vede do míst,
kde by měly vyrůst desítky domků. 
„Budeme likvidovat keře, navážet štěrk a zpevňo-
vat cestu,“ uvedl starosta Svinař Vladimír Rozto-
čil. Současně potvrdil, že neví, kdy nad Halouny
vyroste první domek. „Záleží na investorech.
Zpočátku budou nejspíš dělat přístupové cesty a
sítě,“ míní první muž obce.
Zatímco svinařská radnice masivní výstavbu v
zachovalé přírodě pod brdskými Hřebeny podpo-
ruje, spousta lidí z kraje s ní nesouhlasí. Naše no-
viny otiskly již několik odmítavých příspěvků
čtenářů, další přinášejí dnes. (Viz str. 9)        (pš, mf)

Kapsář ženě sebral mobil
za patnáct tisíc korun
Lety – O mobilní telefon za necelých 15 tisíc
korun přišla třiadvacetiletá žena, jež 19. břez-
na nakupovala v letovské samoobsluze Eso.  
Při nákupu jí ve 13.30 zazvonil telefon, ona hovor
vyřídila a svou Nokii vrátila do kapsy bundy. Na
parkovišti si všimla, že mobil v kapse chybí. S po-
mocí známé se ještě v areálu Esa pokusila svoje
číslo prozvonit, aby ho snad našla zapadlý mezi
regály, ale telefon už byl nedostupný. Zloděj zřej-
mě pozoroval, kam si žena telefon dává, a pak jí
ho v nákupní tlačenici vytáhl. (vš)

Dobřichovičtí pojedou
do Francie i Ameriky

Dobřichovice – Hned dvě zahraniční cesty
mohou letos podniknout obyvatelé

Dobřichovic. V květnu se jedna výprava
vydá do Francie, v září druhá za oceán.
Do spřátelené obce Villeu Loyes Mollon se

Dobřichovičtí vydají počátkem května. „Pojede
se auty,“ uvedl starosta obce Michael Pánek.

Kromě místních lidí se zájezdu zúčastní i
poberounská hudební skupina Třehusk, která

má ve Francii zajistit hudební program.
Cesta Dobřichovických do amerického městeč-
ka Manhattan je plánována na září. „Zatím se

přihlásilo osm lidí. Cestu si budou zájemci pla-
tit sami,“ řekl starosta obce Michael Pánek s

tím, že počet turistů je omezen na dvacet. Cena
za letenku a vízum by se měla pohybovat

kolem 25 tisíc. „Ve městě budeme hosty tamní
radnice,“ dodal Pánek. (pš)

V Leči chtějí plyn jen dva
lidé, proto stále ještě není
Leč - Plyn do Leče stále neproudí. Plynáren-
ská společnost totiž požaduje minimálně pět
odběratelů, kteří se okamžitě připojí a začnou
plyn používat. V Leči jsou ale takoví jen dva. 
„Ostatní budou připojení teprve budovat,“ říká
starosta Litně, pod kterou Leč patří, Karel Kli-
ment. Další nedořešenou věcí je i věcné břemeno
k pozemkům, kudy plyn vede. 
„Doufám, že plyn začne proudit co nejdříve.
Kdyby se tak nestalo do června, museli bychom
zaplatit další tlakovou zkoušku,“  dodává starosta
Kliment. (JoK) 

Příbuzní se prali u vína,
mladíky rozhádaly peníze
Řevnice, Černošice - U řevnického obchodu s
víny se 24. března v podvečer popral starší
muž se svými příbuznými. 
Po slovní potyčce následovalo fyzické napadení,
při němž byl zmíněný muž zraněn na obličeji.
„Pán byl ošetřen a odvezen do nemocnice,“ řekl
NN šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. V pří-
padu hrál zřejmě svou roli i alkohol. 
O den dříve se v Černošicích dva mladší muži
pohádali kvůli penězům. Po hádce jeden z nich
nasedl do auta. Druhý se rozlítil tak, že rozbil
přední okénko a šoférovi dal pěstí. „Byli jsme
voláni k případu napadení muže, kterému někdo
uštědřil silnou ránu do oka. Odvezli jsme ho do
nemocnice Motol,“ dodal Bulíček. (šm)

Zloděj z domu ukradl pistole
Řevnice – Věci za 52 tisíc korun odnesl zkraje
března dosud neznámý zloděj z domu v Tře-
baňské ulici v Řevnicích.
Lupič rozbil okno a z domu odnesl videorekordér
Philips, prsteny, brož s kameny, hodinky a tři rep-
liky vojenských pistolí. Zbraně byly zbavené
schopnosti střílet ostrými náboji. Soused si rozbi-
tého okna všiml 11. 3. večer a ihned uvědomil
majitele, který se tak musel předčasně vrátit z
dovolené. (vš)

Černošičtí uklidí »bordel po zimě«
VELKÁ JARNÍ »ČISTKA« SE CHYSTÁ I V DALŠÍCH OBCÍCH PO OKOLÍ

Spadlé kameny zavalily koleje
VLAKY NA BEROUNSKO-PRAŽSKÉ TRATI MĚLY AŽ HODINU ZPOŽDĚNÍ

Řevnice – Svahy plné plastových pytlů s od-
padky – to je po zimě tradiční pohled na někte-
rá místa v lesích u Řevnic a Zadní Třebaně. 
Posety odpadky jsou zejména strmé stráně při sil-
nici vedoucí z Řevnic na Mníšek, o mnoho lépe
na tom nejsou ani svahy podél silnice ze Zadní
Třebaně na Svinaře. 
„Jako každoročně chystáme i letos ve spolupráci
s lesní správou úklid,“ informoval starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger. Správce lesa Vladimír Roz-
točil má za to, že situace se neliší od jiných let. 
Rovněž Černošičtí se chystají uklidit „bordel po
zimě“. Stejnojmennou akci uspořádali pro dobro-
volníky 23. dubna. „Zveme všechny občany, kte-
rým není lhostejný vzhled okolí jejich bydliště, k

Zadní Třebaň, Karlštejn -  Skála zavalila kole-
je mezi  Zadní Třebaní a Karlštejnem v pátek
25. března. Kvůli sesuvu zde byla zastavena
železniční doprava na jedné z kolejí.

účasti na úklidu města Černošic pořádaného ve
jménu vyhlášeného Dne Země,“ vyzývá pracov-
ník radnice Pavel Blaženín. Černošičtí budou uk-
lízet u mokropeského jezu a u samoobsluhy Na
Vráži. S sebou si mají zájemci vzít nejen dobrou
náladu a chuť do práce, ale i pracovní oblečení,
rukavice a náčiní. 
Také Dobřichovičtí chystají k oslavám Dne Země
velký úklid. Sraz účastníků je 23. dubna v 9.00
před starou školou. Podle jedné z organizátorek
Petry Kratochvílové se účastníci rozdělí do něko-
lika skupin, projdou obcí a sesbírají všechny
odpadky. Předpokládaný konec úklidu, na který si
mají dobrovolníci vzít pracovní rukavice, je v
pravé poledne. Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje
*  Posezení v obcích pod Brdy, které jsou sdruže-
ny v mikroregionu Horymír, mohou turisté a cyk-
listé již využívat. „Ještě budeme k posezením
dodělávat informační tabule,“ říká předseda Ho-
rymíra a starosta Svinař Vladimír Roztočil s tím,
že na nich bude mapka Karlštejnska, mapka obce
a další obecní informace. (pš)
* Sběr železného odpadu pořádají první dubno-
vou sobotu řevničtí dobrovolní hasiči. Šrot mohou
lidé soustředit na vhodných místech, odkud bude
v sobotu odvážen. Ti, kdo mají objemnější a těžší
kusy, to mohou sdělit hasičské zbrojnici nebo na
čísla 257 720 432 či 736 769 756. (pš)
* O pytlákovi, který řádí v okolí Karlštejna, refe-
roval v půli března Berounský deník. Podle novin
měl turista najít zastřeleného šestiletého srnce,
který na místě ležel několik dnů. Protože v sou-
časné době je srnec hájený, policisté případ vyšet-
řují jako podezření z pytláctví. (pš)
* Územní plán Hlásné Třebaně má definitivní po-
dobu. Byla odsouhlasena na veřejném zasedání
OÚ, které se za účasti třiceti občanů konalo v pá-
tek před Velikonocemi. Lidi nejvíc znepokojovaly
dodatkové studie k plánu, hlavně kanalizace. (šm)

Strastiplnou cestu z Prahy domů k Berounce před
víkendem zažili cestující Českých drah. Ti, kdo z
Prahy odjížděli před třetí odpolední, nedojeli dál
než do Řevnic. „Tady už stál další vlak, který
kvůli spadlé skále nemohl jet dál. Někdo se radě-
ji rozhodl jít do Třebaně pěšky,“ komentoval ne-
hodu jeden z cestujících Miloš Nosek.
Na kolejích leželo několik balvanů o průměru až
80 cm, které byly schopné vykolejit každý vlak.
Doprava na jedné koleji byla zastavena od 15 do
18 hodin. Protože se jednalo o páteční špičku, že-
lezničářům se nedařilo všechny vlaky provézt po
zbývající koleji a zpoždění se tak nevyhnuli.
Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského
nabíraly některé spoje až hodinové zpoždění.
Odklizení skály zajistila posádka kolejového po-
hotovostního vozidla a do Třebaně vyjela i dvě
auta Hasičského záchranného sboru ČD z Prahy.
Po zprovoznění koleje byl stometrový úsek pod
nebezpečnou skálou osazen tabulemi, které stroj-
vedoucím přikazují desetikilometrovou rychlost.
Jak dlouho se tu bude jezdit pomalu, mluvčí dráž-
ní inspekce Jan Kučera neví. „Nejprve se musí
zpevnit skála,“ řekl.  Pavla ŠVÉDOVÁ, Jan SUP
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Marie, děkujeme Ti za všechno!
SVÍČKA SOKOLKY A DIVADELNÍ OCHOTNICE MARIE KŘIVÁNKOVÉ NEČEKANĚ DOHOŘELA 

Řevnice - O náhlém úmrtí řevnic-
ké sokolky, ochotnice a laureátky
Ceny Našich novin Marie Křiván-
kové, jsme psali už v minulém čís-
le. Své rozloučení se známou pobe-
rounskou »buditelkou« nám po-
slal i spolupracovník redakce
František Šedivý. (NN)

Ve stejnou dobu jako páté letošní
číslo Našich novin se mi dostalo do
rukou i smuteční oznámení. Odešel
někdo, kdo bude na mnoha místech
chybět - paní Marie Křivánková,
obětavá sokolka, mnohaletá členka
divadelního souboru, kronikářka, or-
ganizátorka, která dokázala dávat a
nemyslet na vděk či slova uznání.
Jako malá patřila do toho klubka dě-
tí, které si u nás hrávaly na dvorku.
Brzy vstoupila do sokolského žactva
a začala pilně i pravidelně cvičit. Již
v roce 1939 se zúčastnila sletu. 

Druhou láskou bylo divadlo
Druhou láskou Marie se brzy stalo
divadlo. Již za války s ní řevničtí
ochotníci počítali jako s velmi dob-
rou herečkou. A co teprve po roce
1945, kdy se hrálo jedno představení
za druhým! Když skončila sezona v
Lesním divadle, soubor se přesunul
do sokolovny a zkoušelo se i hrálo
dál. Tak nám všem ubíhalo mládí.
Marie však nezanedbávala ani So-
kol. Cvičilo se nejprve na okrskové
slety a po nich v roce 1948 na nej-
větší a neslavnější sokolské vystou-
pení v jeho historii, které se stalo ná-

rodní manifestací. Jako uvědomělá
vlastenka však ze Sokola odchází,
když se po roce 1948 má stát nástro-
jem komunistické propagandy. 
Po roce 1989 je mezi prvními, kteří
se snaží obnovit tuto národní organi-
zaci, jejíž ideje se staly výchozími v
zápase o znovunabytí naší národní
samostatnosti. Veřejnost však k so-
kolství zůstává vlažná. Marie se tedy

věnuje těm nejmenším. Pořádá s ni-
mi karnevaly, besídky i nadílky. 
Nezůstává pozadu ani v práci kultur-
ní. Hraje divadlo, kde se pomalu stá-
vá nejstarší herečkou, recituje, orga-
nizuje a shromažďuje materiály z
historie řevnického Sokola i obce. Je
všude tam, kde se může uplatnit její
nadání, schopnosti i ochota. Pouští
se i do režie, kde se projevuje její he-
recký a organizátorský talent. Píše
do regionálních novin. Zapojuje se
do přípravy třebaňských masopustů i
slavných májů. Připravuje malé
scénky pro slavnosti v okolních ob-
cích. Tak se dostává do povědomí
celého dolního Poberouní. Jako prv-
ní se stává se svým mužem Vladimí-
rem laureátkou Ceny Našich novin. 
Přitom všem zůstává vzornou mat-
kou svého syna a vytváří prostředí
milého domova i svému muži. Peču-
je o vnoučata, když je to zapotřebí.
Její svíčka nečekaně dohořela 12.
března. Odešla žena, která dovedla
rozdávat. Bude mezi námi scházet
především lidsky. Marie, díky Ti za
všechno! František ŠEDIVÝ

V POSLEDNÍ ROLI. Poslední rolí nadšené ochotnice Marie Křivánkové byl
trpaslík ve hře Prozlobit se do pohádky (a zpátky). Foto NN M. FRÝDL

Nechci se na to dívat!
PAN STAROSTA NEVÍ, ŽE NA HALOUNECH NENÍ VODA?

V

Slevy krásných nových kol!

Opravdu do živého ťal článek o
chystané masivní zástavbě polí a
luk v okolí vesnice Halouny, v sou-
sedství domu herečky Jany Švan-
dové (NN 25/04). Na adresu redak-
ce přicházejí stále další reakce čte-
nářů, kteří s budováním domů na
úkor přírody nesouhlasí.         (NN)
Na Halouny jsem dříve jezdila za
svými přáteli. Před pěti lety se mi
splnil můj sen a dnes jezdím do své-
ho. Jezdím z Prahy, kde pracuji, a
utíkám do klidu Haloun. To že někdo
vymyslí postavit do této oázy tolik
domů, pokládám za stupidnost a au-
tora této myšlenky za barbara. Ne-
mám nic proti stavění, ale ne za kaž-
dou cenu. V místě, kde by dva, tři
domky nevadily a nerušily, tam jich
napereme deset, nebo raději dva-
náct. To, že to bude na úkor přírody
nebo zvěře, co na tom...? Nemáme
dost sídlištních nocleháren na okra-
jích Prahy? Podívejte se na to, co už
je realizováno - např. Ořech, Mníšek
atd. komu se to líbí? Jedna sardinka
vedle druhé. Prostor žádný a příro-
da...? To je realita. Ti, kteří chodí
okukovat pozemky a zasněně hledí
do dáli na tu krásu, která tu stále
ještě je, si snad ani neuvědomují, že
to už potom NIKDY nebude!!!
A ještě jednu připomínku: Jak to bu-
de s vodou? Všichni Halouňáci vědí,

o čem je řeč! Je jí katastrofálně má-
lo, a ta, která je ve studních je žele-
zitá. Prostě pitná voda není. Pan sta-
rosta to neví? To se divím, ten prob-
lém mají Halouny stále.
Vím, že je to dnes jen o penězích, ale
proč mlčet?! Nechci se na to dívat a
říkat, že stejně nic nezmůžu, že je to
rozhodnuté. Ten, co to všechno vy-
myslel, si pak postaví dům široko da-
leko od lidí a bude si užívat klídek na
úkor těch, kteří si hrají na mrtvého
brouka.      Blanka NEUMANNOVÁ

Kde se to zastaví,
jen v Halounech...?
Děkuji Vám za článek v NN, který se
týkal výstavby rodinných domů v na-
šem blízkém okolí… 
Zjednodušeně řečeno - jsem už ba-
bička konzervativní a prostě to »ba-
roko« a »šmoulí« domy nemám rá-
da. Ale také ne »minimalismus« (be-
rounská »hala« atd). Bojím se o cha-
rakter brdské krajiny - kde se to za-
staví, jen v Halounech, nebo až ve
Skořicích?
Obecně tomu říkám: Je to proti pří-
rodě, proti charakteru krajiny, ale
zřejmě NEŘEŠITELNÉ. Dost mě to
trápí. Doufám, že se severní, ale i ji-
né části Brd nezaplaví koloniemi do-
mů…           Naďa HÁŠOVÁ, Řevnice
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Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

nabízejí profesionálně zpracovanou

videokazetu 
PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní Třebaň  

- Lochovice 18/9/04

* císařpán * program ve stanicích * hasiči,
turisti, vodníci * délka 30 min., cena 300 Kč

FIRMA FOTO ŠPLÍCHAL
expresní minilab v Řevnicích oznamuje

1) ROZŠÍŘENÍ FOTOSLUŽEB
foto z digitálních médií, foto z fota, APS, ČB foto, diapozitivy
foto na dárkové předměty, foto do 50x75 cm

2) AKCE DO 30. 4. 2005
- zakázky EXPRES do 6 hodin bez příplatku!
- zakázky EXPRES do 1 hodiny 9x13 - cena 5,90!

do 1 hodiny 10x15 - cena 7,90!

3) FOTO NA PRŮKAZY - DIGI

Naší prioritou je RYCHLOST A KVALITA!
Přesto držíme nejlevnější cenu vyvolání negativu - jen 39 Kč!
Akce FILM ZDARMA je tu pro Vás již 10 let a stále trvá!
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Viděla jsem jen uplakanou maminku!
VZPOMÍNKY MARGITY RYTÍŘOVÉ, KTERÁ ZA VÁLKY SLOUŽILA U BRITSKÝCH LETECKÝCH SIL 1)

Zadní Třebaň - Před šedesáti lety
skončil nejstrašnější konflikt v dě-
jinách lidstva - druhá světová vál-
ka. V uniformě britských letec-
kých sil ji prožila Margita RYTÍ-
ŘOVÁ ze Zadní Třebaně. Její vz-
pomínky budeme postupně zveřej-
ňovat v Našich novinách.         (NN)

Moji rodiče i já jsme se narodili v
Praze. Jen moje mladší sestra, která
přišla na svět o 14 dní dříve než bylo
plánováno, se narodila v České Lípě,
poblíž které jsme v té době trávili
dovolenou. Bydleli jsme v Praze –
Karlíně, v moderním bytě s veške-
rým pohodlím. V Karlíně jsem cho-
dila do školy - obecné, později do
reálky - i do Sokola. V září 1938
jsem začala chodit do IV. třídy, ne-
boli kvarty a sestra do páté obecné.
Dostala jsem záškrtovou angínu.
Léčilo se to v té době koňskou injek-
cí, nebyl ještě penicilín, a často zů-

stávaly zdravotní následky. Ani mě
to neminulo: půl dne jsem byla ochr-
nuta a několik týdnů nemohla do
školy. Na doporučení lékaře mi rodi-
če začátkem následujícího roku ne-

chali vytrhnout
mandle. To už
bylo v době,
kdy nás okupo-
vala německá
armáda, která k
nám vtrhla 15.
března 1939.
Již před tímto
datem strýc
František, nej-

starší bratr tatínka, který v té době
pracoval a žil s rodinou v Anglii,
zval tatínka k sobě. Ten ale bez ma-
minky a nás dvou nechtěl odjet. Vím,
že se otec začal učit manuálně pra-

covat a maminka se učila šít pánské
košile a prádlo. Tatínek měl velkoob-
chod s kovovým zbožím, dodával
zboží i do ciziny a maminka, která
měla obchodní vzdělání, mu pomá-
hala. Začínali od píky, pracovali poz-
dě do noci, ale vypracovali se a dou-
fali, že já po skončení kvarty půjdu
na obchodní akademii a budu jim
pomáhat. Bohužel za vším udělali
tečku Němci. Začátkem května 1939
nám rodiče řekli, že pojedeme do
Anglie ke strýčkovi a oni přijedou za
námi nejpozději do roka.
Večer před odjezdem se s námi přišli
rozloučit babičky, dědeček, druhý

umřel na TBC před mým narozením,
tety a strýčkové a napsali nám přá-
níčka do památníku. Mám ho dosud. 
Poslední květnový den roku 1939
jsme s jinými dětmi odjely z Prahy
do Anglie. Na nádraží se přišly se
mnou rozloučit i mé kamarádky, ale
já viděla jen uplakaný obličej ma-
minky a smutný tatínkův. Jeli jsme
vlakem. Maminka nám dala každé
jídlo a deku, aby nám v noci nebyla
zima. Druhý den odpoledne jsme do-
razili do Rotterdamu, kde pro nás
byla již přistavena loď a každému
přidělena postel v kajutě.
(Pokračování) Margita RYTÍŘOVÁ

Margita Rytířová (mezi ženami zcela vpravo) s posádkou bombardéru a dalším leteckým per-
sonálem. Na snímku vlevo se sestrou a tetou krátce po příjezdu do Anglie. Foto ARCHIV

Pod táborem se náhle propadla země
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ VZPOMÍNÁ NA TRAGÉDII, KTERÁ POSTIHLA KOMUNISTICKÝ LÁGR NA BRDECH

Podbrdsko, Řevnice - Čtyřicet tři
let už uplynulo od obrovské tra-
gédie, která 1. dubna 1962 zasá-
hla koncentrační tábor Bytíz na
Brdech. Mezi vězni byl i spolu-
pracovník Našich novin Franti-
šek Šedivý z Řevnic. (NN)
Vězni v koncentračním táboře By-
tíz na Brdech byli krátce po půlno-
ci 1. dubna 1962 probuzeni nezvy-
klým způsobem. Část lágru se totiž
propadla a místo kuchyně a kultu-
ráku zel obrovský kráter o průměru
asi 80 m a hloubce 20 metrů. Zmi-
zelo i nástupiště, kde při nástupech
stálo až 1 200 lidí. Událost, jež by
ve svobodné zemi zaplnila stránky
novin, měla zůstat navždy utajena.

Už bylo pozdě
Od začátku existence tábora bylo
známo, že materiál byl vytěžen vy-
soko k povrchu. Takový prostor se
chrání výplní, aby se nesesul. Říká
se tomu základka. To se však tady
nestalo. V poslední době bylo sly-
šet při noční směně praskání skal
signalizující počínající sesuv. Ve-
dení závodu začalo narychlo místa
vyplňovat, ale už bylo pozdě.
V noci 1. 4. 1962 mě probudil ra-
chot propadající se země. Zhasla
světla, bachaři začali osvěcovat tá-

bor baterkami. Pak naskočil agre-
gát. Ozýval se dupot, křik a vzruše-
né výkřiky ve vrátnici. Šel jsem se
podívat ven. Agregát již rozblikal
nerozbité lucerny a já viděl, jak se
vyděšení dozorci zastavují pár kro-

ků od našeho baráku a zase se vra-
cejí. Na úrovni vedlejšího baráku
přestalo nástupiště existovat - zela
tu obří jáma, z níž stoupal prach a
pára. Přední část dalšího baráku vi-
sela nad okrajem kráteru.

Vrátil jsem se na barák a upozornil
barákovou službu, co se stalo. St-
rážný moji zprávu považoval za ap-
ríl. Pak se šel přecejen podívat.
Když  se vracel, třásl se na celém
těle. Byli jsme na cele samí politič-
tí. Většina se vrhla ke kamnům a
začala vařit čaj. To se však nepo-
vedlo, neboť za chvilku vtrhl na ba-
rák náčelník tábora a nařídil okam-
žitou evakuaci ohrožených baráků
na závod. Tam si každý měl najít
místo a vyčkat rána.

Noc mezi potkany
Strávil jsem zbytek noci na koksu u
kotelny. Tu a tam přeběhl vyděšený
potkan a zase zmizel v díře. Po
hodinových sčítacích nástupech
jsem se tam potom vracel ještě ně-
kolikrát. Už se stmívalo, když bylo
ohlášeno nové ubytování na zbýva-
jících barácích. V místnostech, kde
spalo normálně 14 vězňů, jich bylo
nyní nacpáno přes 30. 
Katastrofa si vyžádala životy dvou
kuchařů, kteří střídali právě končící
směnu. Kolik lidí by bývalo zahy-
nulo, kdyby sesuv nastal při nástu-
pu, kdy tu stávalo i 1200 vězňů!
Kráter byl časem zavezen a ohrože-
né baráky přestěhovány blíže k hal-
dě. František ŠEDIVÝOstnaté dráty kolem bytízského lágru. Foto ARCHIV
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Fotbalové jaro začalo pěkně zostra
OSOVSKÝ PROCHÁZKA V LITNI NEDOHRÁL - ODNESLI HO ZE HŘIŠTĚ SE ZLOMENOU NOHOU

Poberouní, Podbrdsko - Poprvé po
zimní přestávce vyběhli na trávní-
ky fotbalisté týmů našeho kraje. 

ŘEVNICE - MUTĚJOVICE 3:1 
Branky Řevnic: Rek 2, Tůma
Výborně se vydařil řevnickým bor-
cům vstup do jarní části 1. A třídy.
Rival z Mutějovic vzbuzoval res-
pekt, ale nováček soutěže byl lepší.
Byl to zápas kanonýra Oldřicha Re-
ka, který, ač prakticky neabsolvoval
zimní přípravu, dal dvě branky a na
jednu nahrál. (Mák)

OZT A - HRADIŠTKO 1:1 
Branka OZT: Kozák
V prvním jarním utkání 1. B třídy
skupiny E přivítal Ostrovan Zadní
Třebaň na svém hřišti vedoucí celek
tabulky Hradištko. Hosté měli od za-
čátku převahu. Ostrovanu se nedařila
kombinace. Když se OZT dostával
do hry, přišla rychlá akce Hradištka a
jeho vedoucí branka. Vzápětí mohl

vyrovnat Bacílek, ale hostující gól-
man výborně zasáhl. Pak se měla
kopat penalta na Kozáka, ale tu roz-

hodčí nezapískal. Ve druhém poloča-
se OZT bojoval, ale až na střelu Ba-
cílka nic nepředvedl. Nakonec se do-
mácí dočkali - 8 minut před koncem
se trefil Kozák. Hned po rozehrání
kopali hosté penaltu; výborný gól-
man Procházka ji zneškodnil. (Mák) 

LITEŇ - OSOV 2:1
Branky Litně: Novák 2
Branka Osova: Hošťálek
„První polovinu jsme hráli výbor-
ně,“ komentoval začátek utkání hráč
Radek Šindler s tím, že v 1. poloča-
se vstřelil Novák první branku do-
mácích. Po přestávce přidal druhou.
V závěru utkání rozhodčí odpískal
faul na osovského Procházku, které-
ho se zlomenou nohou odnesli na
nosítkách z hřiště. Kopala se penalta,
ze které Hošťálek snížil. O pár minut
později sudí znovu po faulu nařídil
penaltu proti domácím, tu ale Oso-
vští neproměnili. „V 2. půli  jsme
polevili. Bylo na nás znát, že jsme
netrénovali,“ připustil Šindler.     (pš)

VIŽINA - BĚŠTÍN 0:0 
První poločas nedal Běštín soupeři

šanci. Druhá část byla ve znamení
zarputilé obrany Běštína.            (rak) 

HOŘOVICE B - VŠERADICE 3:2 
Branky Všeradic: Staněk, Vitner 
„Nevyužili jsme šancí, což je škoda.
Bod jsme získat mohli,“ uvedl všera-
dický Pavel Jakoubek.                (JoK) 

Dvě penalty kopali na hřišti Litně borci hostujícího Osova. Přesto odjeli poraženi 1:2. Foto Miloš NOSEK

Vajíčko vyhrál Ulihrach
V LETECH SE KONAL TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Lety – Turnaj ve stolním tenise O
velikonoční vajíčko se konal uply-
nulou neděli v Letech.
V neděli 27. března byl v letovské
sokolovně uspořádán sedmý ročník
turnaje O velikonoční vajíčko v
»pinčesu«. Zúčastnilo se 34 mužů i
žen z Prahy, Černošic, Libčic, Klín-
ce, Letů a Radotína. Po sehrání sku-
pin se hrál pavouk K. O. Vítězem ve
dvouhře se stal Jiří Ulihrach z Klín-
ce před Jiřím Růžičkou z Radotína,
Václavem Hrabětem z Prahy a Jose-
fem Čihákem z Černošic.

Potěšila i účast mladých hráčů a hrá-
ček. Ve čtyřhře zvítězil pár J. Čihák
– V. Plicka (Klínec) před duem Uli-
hrach – M. Štastný (Praha), třetí
příčku obsadili J. Bartůněk (Lety) a
J. Růžička. O organizaci se tradičně
starala dvojice Josef Cmíral a Jaro-
slav Bartůněk.
V okresním přeboru stolního tenisu
se hrají poslední dvě kola. Letovské
áčko hraje 29. 3. v Úholičkách, 31.
3. končí od 19.00 v sokolovně s
Davlí. Těžká utkání rozhodnou o se-
stupu z OP.   Jaroslav BARTŮNĚK

Bikrosová dráha roste
Řevnice – Bikrosová dráha již po-
malu roste nad řevnickým hřbito-
vem v prostorách bývalé skládky.
Do areálu je navážena zemina z výs-
tavby vodojemu, další navážka bude
pokračovat. „Pak necháme zeminu
zformovat do základní podoby, zby-
tek si zajistí hlavní iniciátor výstav-
by Martin Bouzek,“ řekl starosta
města Miroslav Cvanciger.        (pš)

Kadeti hráli v Hradci
Řevnice, Hradec Králové – Posle-
dní kolo Českého poháru volejba-
lových kadetů a juniorů se hrálo v
Hradci Králové. Zúčastnil se ho i
smíšený tým Modřan a Řevnic.
Vinou nešťastné prohry s družstvy
Plzně a Chvaletic jsme skončili v
turnaji na třetím místě, celkově pak
složené družstvo Modřany-Řevnice
obsadilo v ČP čtvrté místo. 

Michaela ŠÁDKOVÁ  

Příznivci pétanque
zahájili novou sezonu
Osov - Letní sezonu zahájili 27. 3.
příznivci pétanque v Osově. 
Dopoledne se jich na bulodromu,
který si loni sami vybudovali, sešlo
osm. „Uklidili jsme hřiště po zimě,“
řekl jeden z hráčů Pavel Veselý. „Pak
jsme si také zahráli.“ (JoK) 
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Vysočina, Krkonoše - K řece Dou-
bravě v Železných Horách na Vy-
sočině mířil velikonoční výlet zad-
nořebaňských turistů. 
Páteční pochod měřil 16 kilometrů.
Byť svítilo sluníčko, měli toho všich-
ni tak akorát. Téhož dne auty z Tře-
baně dorazila většina účastníků veli-
konočního putování a ubytovala se
na polosamotě v chatě Doubravka. 
Sobotní trasa měřila necelých dvacet
kilometrů. Cesta vedla podél řeky -
chvílemi po ledě, chvílemi po sněhu
a částečně už po vysušených stez-
kách. „Tady to musí být nádherné
hlavně v létě, když se dají do té řeky
strčit nohy,“ vzdychala Jarka Zava-
dilová. Trasa dovedla pochodníky do
Chotěboře. „Začněme myslet na va-
ječný koňak - znak Velikonoc!“ hla-
holil v chotěbořském hotýlku náčel-

ník Pavel Suk a nechal koupit šest
lahví žlutého moku. V neděli si turis-
té udělali procházku kolem Lipnice,
kam se přesunuli auty.
Turisté severních svahů Brd z Ma-
lého Chlumce se zase zkraje března
vypravili do Krkonoš. Na druhý roč-
ník zimního soustředění na Benecko
dorazilo dvacet nadšenců, kteří se
nezalekli divoké předpovědi počasí.
Někteří nedočkavci vyrazili vyzkou-
šet sjezdovky již v pátek po příjezdu. 
Do rána napadlo 30 cm nového sně-
hu, a tak byla  plánovaná trasa na
běžkách zrušena. Většina vyrazila na
sjezdovky. Do neděle napadlo dal-
ších 30 cm. Přes problémy s počasím
si většina účastníků po snídani neod-
pustila procházku na běžkách či
pěšky.       Michaela ŠMERGLOVÁ

Dušan ELIÁŠEK

Turisté vyjeli na Vysočinu
CHLUMEČTÍ BOJOVALI V KRKONOŠÍCH SE SNĚHEM

2. 4. 16.30 Tuchoměřice- Řevnice     
9. 4. 16.30 Řevnice - Slaný 
16. 4. 17.00 V. Dobrá - Řevnice 
23. 4. 17.00 Řevnice - FC Jesenice 
30. 4. 10.15 Spartak Příbram - Řevnice
7. 5. 17.00 Řevnice - N. Knín
14. 5. 10.15 Loděnice - Řevnice 
21. 5. 10.15 Řevnice - Č. L. Beroun 
28. 5. 17.00 Nové Strašecí - Řevnice 
4. 6. 17.00 Řevnice - Měchenice
11. 6. 17.00 Řevnice - Nelahozeves 
19. 6. 17.00 Mělník - Řevnice 

3. 4.16.30 Petrovice - OZT A 
10. 4. 16.30 OZT A - Hvozdnice
17. 4.17.00 OZT A - Hostomice
23. 4. 17.00 Jílové - OZT A      
1. 5. 17.00 OZT A - N.Ves 
7. 5. 17.00 Rožmitál - OZT A
15. 5. OZT A - Dobříš B 
21. 5. 17.00 Komárov - OZT A 
29. 5. 17.00 OZT A - Zvole 
5. 6. 17.00 Libeň - OZT A 
12. 6. 17.00 OZT A -Vonoklasy
19. 6. 17.00 Štěchovice - OZT A 

2. 4. 10.15 Běštín B – FC Liteň
9. 4. 16.30 FC Liteň – D. Všeradice B
17. 4. 10.00 SK Neslov - FC Liteň
23. 4. 17.00 FC Liteň - SK Tetín B
30. 4. 17.00 Mořinka - FC Liteň
7. 5. 17.00 FC Liteň – Vižina
14. 5. 17.00 FC Liteň – Srbsko
21. 5. 17.00 Chodouň - FC Liteň
28. 5. 17.00 FC Liteň – Zdejcina
5. 6. 17.00 FK Hýskov B - FC Liteň
11. 6. 17.00 FC Liteň – Mořina
18. 6. 17.00 Chrustenice - FC Liteň

Kdy a kde hrají fotbalisté našeho kraje


