
UZAVÍRKA KOMPLIKUJE ŽIVOT. Rozkopaná a
uzavřená Komenského ulice v Řevnicích notně
zkomplikovala život řidičům, obyvatelům přileh-
lých ulic i obchodníkům. Těm v posledních dnech
výrazně ubylo zákazníků.  Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

První kruhový objezd
bude do konce dubna

Dobřichovice – Do konce dubna má být
hotova výstavba první kruhové křižovatky v

dolním Poberouní v Dobřichovicích. 
Nejpozději do 30. dubna bude průjezdný kru-
hový objezd v Dobřichovicích. To je později,
než se předpokládalo. „Chceme ale, aby se to
nepromítlo na prodloužení doby objížďky,“

říká Michael Pánek s tím, že práce se budou na
objezdu dokončovat za provozu. Zatím není
jasné, jak bude vypadat střed „kruháku“, na
který vypsala radnice soutěž. Podle Pánka se
ale v letošním roce budovat nebude, pouze

bude zatravněn. (pš)

Na parkovišti pod hradem
vykradli vůz, škoda je 110 000
Karlštejn, Mořina – S teplými dny přibyli u
Berounky nejen turisté, ale i zloději. A troufají
si. Škodu 110 tisíc má cizinec, jemuž vykradli
auto na parkovišti pod hradem Karlštejnem.
Cizinec si v zavazadlovém prostoru vozu Peugeot
607 zaparkovaného 5. dubna na karlštejnském
obecním parkovišti nechal značkovou koženou
brašnu. Z ní se mu ztratily věci v hodnotě 80 000
Kč. Na autě má škodu ve výši 30 000 korun. 
Peugeot 307 byl pro změnu vykraden týž den u
lomu Amerika poblíž Mořiny. Majitel přišel o
mobil a brýle. Škoda přesáhla 14 000. (pš)

Uzavírka ničí obchodníky
MIROSLAV JELÍNEK: NAKOUPIL JSEM KAMION HNOJIVA, CO TEĎ S NÍM?!

Osovské dívky píší vládě:
Zastavte transporty koní!

Osov - Petici určenou české vládě sepsala
parta osovských děvčat. Protestují proti

transportům koní na jatka.
Parta osovských děvčat věnuje už několik let
svůj volný čas koním. Od doby, kdy dorostla
tak, aby zvládla jezdecký výcvik a nelehkou
práci při péči o nádherná zvířata, navštěvují

»koňské« kluby v okolí. Láska ke zvířatům u
děvčat vyvolala nesouhlas s krutým obcho-

dem. Informace o transportech živých koní z
Polska přes území Česka a o vývozu českých

koní na jatka motivovaly Markétu Sklenářovou
a Pavlínu Kočovou k sepsání petice adresované

vládě. Požadují v ní, aby zamezila průjezdu
transportů s koňmi přes české území a zakáza-
la vývoz našich koní na evropská jatka. Dívky
už získaly pod petici několik desítek podpisů.
Další informace www.svobodazvirat.cz. (rk) 

Divočák nepřežil srážku 
s autem, kterou sám zavinil 
Hostomice – Divočák zavinil nehodu, která se
stala poslední březnový den u Hostomic.
Ve čtvrtek 31. března, v půl sedmé ráno se stala u
obce Hostomice kuriozní dopravní nehoda. Třice-
tiletý řidič jel s autem Peugeot 406, na přímém
úseku silnice mu ale náhle do cesty vběhlo divo-
ké prase. Vůz se s divočákem srazil, náraz zvíře
usmrtil. Majitel má škodu 60 000 korun. (pš)

Řevnice – Rozkopaná Komenského ulice v
Řevnicích, která spojuje město se Zadní Třeba-
ní, Litní a dalšími obcemi, komplikuje život ři-
dičům i místním podnikatelům.  
Počátkem minulého týdne se objevily zákazy
vjezdu do řevnické Komenského ulice. Objížďka
je vyznačena přes Svinaře. Místní a přespolní ale
raději než zdlouhavou oklikou uzavřený úsek
objíždějí ulicí Seleckou, Herrmannovou a Vrané-

ho. Tamním obyvatelům vadí prach, který auta
rozviřují. V ulici Škrétově proto domorodci vyvě-
sili ceduli s žádostí, aby řidiči jezdili ohleduplně.
„Několik lidí si bylo stěžovat na radnici. Silnice
nyní kropí dobrovolní hasiči,“ potvrdil pracovník
radnice Slavoj Hampl. 
Kromě kanalizace bude pod silnicí položen i no-
vý vodovodní řád. Podle Hampla by měla být sil-
nice znovu průjezdná před květnovými svátky.
Tomu ale mnozí lidé nevěří.
„Vidím to tak na dva měsíce,“ odhaduje majitel
smíšeného zboží Miroslav Jelínek, jemuž zákaz
komplikuje podnikání. „Samozřejmě, že mi uza-
vírka vadí. Radnice mi slíbila, že budou kopat na
etapy. Zákaz vjezdu měl být nejdřív až u křižo-
vatky s Nerudovou, za naší prodejnou,“ říká Jelí-
nek. „Nakoupil jsem na jaro kamion hnojiva, za-
dlužil se. Nevím, co s tím teď budu dělat,“ stěžu-
je si Jelínek, který si vedle dopravní cedule se
zákazem vjezdu přidal ještě vlastní papírovou s
nápisem Vjezd k prodejně povolen. „Stejně je to
na nic, lidé se bojí porušovat zákaz.“ 
Opatrný s kritikou je majitel velké prodejny Josef
Nosek. „Poznamená to obchod, ale beru to jako
nutné zlo,“ říká. Poté, co radnice nechala vyrobit
cedulky znázorňující objížďku k jeho prodejně, je
prý spokojený. „Je to nejvíc, čeho jsem mohl do-
sáhnout. Mohlo to dopadnout ještě hůř. Nejvíc
bitý je na tom asi pan Holý,“ domnívá se Nosek. 
Majitel trafiky Jaroslav Holý ale komentovat situ-
aci příliš nechce: „Bylo by to stejně na nic. Jestli
si ale někdo myslí, že zavřená silnice neovlivní
počet mých zákazníků, je blázen. Jsem na Ko-
menského ulici bytostně závislý,“ dodává s tím,
že nakupujících značně ubylo.  Pavla ŠVÉDOVÁ

12. dubna 2005 - 7 (390) 6 Kč

Historický jarmark, který se uplynulou sobo-
tu konal v areálu dobřichovického zámku,
přilákal i přes deštivé počasí mnoho lidí. Vyz-
koušet si mohli středověké hry nebo obdivo-
vat práci kováře.        Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

DNES DVANÁCT STRAN
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Řevničtí likvidovali požár výbušnin
V LESE U PSÁR HOŘELA VÝROBNA PRŮMYSLOVÝCH TRHAVIN, ŠKODA JE SKORO MILION

Psáry, Řevnice - Požár skladu a výrobny vý-
bušnin u Jílového hasili 24. března kromě pěti
dobrovolných sborů i profesionálové z Řevnic. 
Oheň vznikl v 9.45 při výrobě na strojích pro
drcení a mísení směsi, potom se  rozšířil do expe-
dice a balírny, kde byly i hotové výrobky. Tam ně-
kolik balení explodovalo - zničeny byly střecha a
stěna směrem k lesu. Největší ohrožení by způso-
bilo rozšíření na sklad hotových průmyslových tr-
havin, který se nachází za další příčkou budovy.
Okolí skladu nechali hasiči evakuovat; příčka na-
konec požáru i zborcení odolala. Škoda byla vy-
číslena na 800 000 korun, uchráněné hodnoty se
odhadují na 2 500 000 korun. 
Provoz se nacházel v objektu bývalých kasáren za
obcí Psáry v lese. Při požáru utrpěl popáleniny

druhého a třetího stupně na rukou a na hlavě za-
městnanec postižené firmy, shořela také malá část
lesa. Na místě vyšetřovali pyrotechnici, ředitelství
policie, kriminální policie, báňský úřad i zástupni
generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru.    Vilém ŠEDIVÝ

Požár výrobny výbušnin a munice u Psár likvido-
vali řevničtí hasiči. Foto Marek STOLINSKÝ

Střední Čechy – Stovky milionů korun dává
krajský úřad Středočeského kraje Českým
drahám na pokrytí ztrát při zajišťování zá-
kladní dopravní obslužnosti. Nikdo z úředníků
ale netuší, za co vlastně »kraj« platí. Dráhy
odmítají předložit vyúčtování.
„O vyúčtování usilujeme už dva roky. Chceme
vědět, co vlastně financujeme, když to jsou pení-
ze od daňových poplatníků,“ řekl Mladé frontě
Dnes středočeský hejtman Petr Bendl, z jehož
úřadu je na dopravní obslužnost uvolňováno roč-
ně 380 milionů korun. Úředníci přitom netuší,
kolik která trať stojí a jak je vytížená.
Mluvčí ČD Petr Šťáhlavský NN sdělil, že Dráhy
musí dělat vyúčtování jen za služby objednané a
uhrazené z rozpočtu kraje. 
„Kraj ví, co si objednal, takže ví, za co platí. Vy-
účtování je možné udělat až zpětně za uzavřené
účetní období, tedy bude se dělat za rok 2005.

Dopředu na rok 2005 jsme poskytli kalkulace na
rozsah dopravy, který si kraj objednal,“ uvedl
Šťáhlavský. Na dotaz, které tratě jsou ve střed-
ních Čechách ztrátově, odpověděl, že všechny.
Kraj pohrozil, že pokud Dráhy nedodají detailní
rozbor financování, přestane napřesrok platit.
„Pak dojde k porušení smluvního vztahu. ČD a
Středočeský kraj mají uzavřenou smlouvu o zá-
kladní dopravní obslužnosti, na základě které
Dráhy pro kraj zajišťují základní dopravní obsluž-
nosti a kraj za svou objednávku hradí určitou čá-
stku. Nejde o žádné dotace!“ tvrdí mluvčí. Podle
něj by se měli lidé, kteří nejsou spokojeni s obsa-
hem provozu vlaků či návazností, obracet na kraj-
ské úřady. „Ty koordinují a objednávají dopravní
obslužnost. Návrhy pro rok 2006 musí objednat
už do poloviny letošního dubna. Takže by si měli
občané a obce s připomínkami na kraj pospíšit,“
dodal Šťáhlavský. Pavla ŠVÉDOVÁ

Koridor a vysokorychlostní trať není totéž
U ČERNOŠIC A DOBŘICHOVIC SE V DOHLEDNÉ DOBĚ BUDOU PŘEKLÁDAT KOLEJE

U Všenor vzplála mašina
Všenory - Výjezd hasičů z Řevnic si vyžádal
požár elektrické lokomotivy na nákladním

vlaku ve Všenorech 6. dubna.
Doutnání kabelů v rozvodné skříni zakouřilo

strojovnu, takže hasiči museli zasahovat v mas-
kách. Protože v okolí rozvaděče nebyly hořlavé
předměty a strojovna měla uzavřená okna, oheň
se nerozšířil. Šetření a závěrečnou fázi zásahu
převzal Hasičský záchranný sbor ČD, který z
Prahy přijel až několik desítek minut po sboru

z Řevnic. Jízda vlaků z Radotína do
Dobřichovic byla od 10.25 omezena. (vš) 

Na berounské trati se  brzy
mají objevit nové vlaky
Poberouní – České dráhy modernizují své vla-
ky. Nové spoupravy mají jezdit i na trati Pra-
ha-Beroun.
Výrazně přibýt má nízkopodlažních motorových
vlaků. „Počítáme s tím, že první dvoudílné sou-
pravy, jež vznikají přestavbou známých motoro-
vých vagonů, rozhýbeme v srpnu,“ řekl MfD Jan
Kubeš, obchodní manažer společnosti, jež vlaky
modernizuje. V okolí Prahy se mají objevit v příš-
tím roce. Vagony budou průchozí, k dispozici má
být informační systém, kde bude možné například
hlásit zastávky. Motorové vlaky dostanou úspor-
nější motory a budou rychlejší. 
Ještě letos se mají cestující na trati Praha-Beroun
dočkat dalších tří patrových pantografových sou-
prav. Budou rychlejší než zastaralé pantografy,
slibuje mluvčí ČD. (pš)  

Lidé požadují na nádraží
automat na jízdenky MHD
Dobřichovice – Automat na lístky MHD chtějí
na nádraží instalovat dobřichovičtí občané.
Příspěvky do internetového diskusního fóra se za-
bývá dobřichovická radnice. Nyní se rada rozhod-
la reagovat na podnět jednoho z občanů, který na
webových stránkách obce žádá o instalaci auto-
matu na lístky MHD na dobřichovickém nádraží.
„Myslím si, že nynější stav cen, respektive jejich
rozdílu mezi lístky ČD a MHD, je neúnosný.
Umístění automatu ocení hlavně ti, kdo jezdí do
metropole ve večerních hodinách, kdy je trafika
již zavřená,“ píše autor příspěvku. Starosta
Michael Pánek označil návrh za rozumný. „Určitě
to budeme probírat na radě a budeme se to snažit
u Českých drah prosadit,“ dodal Pánek. (pš)

Chtěl bych upřesnit údaje ve vašem článku „Ko-
ridor? Proč ne, shodují se rychtáři.“ (NN 5/05) V
článku se nerozlišují koridory a vysokorychlostní
tratě. To jsou dva různé pojmy a dvě různé inves-
tiční akce s velmi odlišnými časovými horizonty
realizace.
V naší železniční síti jsou 4 železniční koridory.
Tyto tratě se modernizují, aby základní parametry
byly srovnatelné s navazující evropskou sítí želez-
ničních magistrál. Například rychlost je uvažová-
na do 160 km/h a většinou jde o rekonstrukci ve
stávající stopě dvoukolejné trati.
Náš úsek trati Praha Smíchov – Beroun je sou-
částí III. tranzitního železničního koridoru (st.
hranice – Cheb – Plzeň – Praha – Č. Třebová –
Ostrava – st. hranice se Slovenskem). Původně se
uvažovalo s dokončením III. koridoru v roce
2010; s ohledem na omezené finanční zdroje bude

vypracován nový harmonogram výstavby s pro-
dlouženým termínem dokončení.
Trať Praha Smíchov – Beroun je vedena hustou
zástavbou a částečně i údolím Berounky. Rekon-

strukce trati je navržena převážně na stávajícím
tělese dráhy s četnými dílčími přeložkami tam,
kde to dovolují stávající parametry trati. Dvě větší
přeložky jsou v úseku Praha Radotín – Černošice
v km 11,35 – 12,25 s posunem os kolejí do 60 m a
v km 13,2 – 13,8 s posunem os kolejí do 25 m.
Třetí přeložka je před stanicí Dobřichovice v km
18,4 – 19,3 s posunem os kolejí do 35 m. Pro kla-
sické soupravy je navržena rychlost do 120 km/h
a pro vozidla s naklápěcí skříní se předpokládá
rychlost až 160 km/h. Ve stanicích jsou navrženy

úpravy kolejiště a zřízení ostrovních nástupišť. Je
navrženo odstranění úrovňových křížení se silnicí
II. tř. II/105 v Praze-Radotíně, Černošicích a Řev-
nicích. V husté zástavbě budou zřízeny protihlu-
kové stěny, ale jen v nejnutnějších krátkých úse-
cích a v projektu je dbáno, aby negativní zásah do
krajiny byl co nejmenší.
Druhou plánovanou akcí jsou vysokorychlostní
tratě (VRT). Síť vysokorychlostních tratí je budo-
vána v západní části Evropy již 30 let. Je to samo-
statná železniční síť, kde vlaky jezdí 250 až 300
km/h. U nás se tato síť zatím jen plánuje a časový
horizont začátku realizace je určitě po roce 2020.
Tyto tratě povedou pokud možno mimo zástavbu a
budou spojovat naše velká města (nad 100 000
obyv.). V koordinační studii z r. 2003 jsou v dol-
ním Poberouní dvě varianty VRT. 

Doc. Ing. Bohumil KUBÁT, CSc.

PŘIŠLO NA ADRESU NN

Dráhy nechtějí skládat účty
MLUVČÍ ČD: VŠECHNY TRATĚ VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH JSOU ZTRÁTOVÉ
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Na máje přijedou dudáci i cimbálovky
SOUČÁSTÍ POBEROUNSKÉHO FOLKLORNÍHO SETKÁNÍ BUDE POPRVÉ MINIFESTIVAL DECHOVEK

Poberouní - Definitivně hotov je program VI.
poberounského folklorního setkání-festivalu
Staročeské máje. Konat se bude tři květnové
soboty po sobě ve čtyřech okolních obcích.
Zúčastní se ho rekordních šestnáct folklorních
souborů. Letos poprvé se v rámci setkání usku-
teční i minifestival dechovek.
Nejbohatší festivalový program bude letos k vidě-
ní v Letech 14. května. Začne v 9 hodin ráno sty-
lovým jarmarkem. O hodinu později bude na ná-
vsi zahájen malý festival dechovek. Zúčastní se ho
kapely z výrazných národopisných oblastí - z jižní
Moravy přijede krojovaná Staroměstská kapela, z
Chodska také krojovaná Domažličanka, jižní Če-
chy bude reprezentovat němčická Šumavanka.
Odpoledne se po předání práva k pořádání májů
na pódiu vystřídá sedm souborů včetně sloven-
ských Šarvanců, dudáků z Domažlic či cimbálov-

ky Old star Hradišťan. Kapely budou na návsi vy-
hrávat až do půlnoci.
Stejný den se festival Staročeské máje koná i
v Hlásné Třebani. Také tady se začne už poránu -
v 9.30 průvodem obcí. Od 13.00 se pak na návsi
budou střídat dechovky s folklorními soubory.
Program vyvrcholí dětskými tanci a českou bese-
dou na návsi. Od 20.00 se v Sokolovně koná tan-
covačka s kapelou Karavel.
O týden později - 21. 5. - se máje budou poprvé
konat v Černošicích. Od 15.00 na návsi vystoupí
například folklorní soubory Modřenec, Rosénka
či dudácká kapela Dokolečka. V 19.30 bude pora-
žena májka.
Sled festivalových dní tradičně uzavřou 28. 5.
máje v Zadní Třebani. Zde program začne v 8.00
jarmarkem, pokračovat bude pobožností a vystou-
pením folklorních souborů. Představí se »domá-
cí« Notičky, Klíček a Třehusk, poprvé diváci uvidí
a uslyší Hradišťánek. Po obědě bude předáno prá-
vo k pořádání májů a vyrazí průvod vsí. Podve-
černí program začne v 18.00 a vyvrcholí dražbou
i kácením májky. Od 20.00 se ve Společenském
domě koná tancovačka.               Miloslav FRÝDL

Bohatý program nabídne VI. ročník folklorního
setkání Staročeské máje. Tančit se bude moravská
i česká beseda. Foto Jakub KENCL

Starostové si prohlédli
listinu krále Václava I.
Dobřichovice – Listinu, v níž je zanesena první
písemná zmínka o Dobřichovicích, se rozhodli
na vlastní oči prozkoumat nynější starosta Do-
břichovic a jeho předchůdce.
Do pražského archivu se vydali před několika dny
prozkoumat první písemnou zmínku o Dobřicho-
vicích starosta obce Michael Pánek i jeho před-
chůdce Václav Kratochvíl. Ten s dalšími nadšenci
připravuje knihu o Dobřichovicích, která má spat-
řit světlo světa ještě v letošním roce. 
První písemná zmínka o Dobřichovicích pochází
ze 6. dubna 1253, kdy český král Václav I. potvr-
dil jejich darování Řádu Křižovníků. „Proto jsme
potřebovali k nahlédnutí povolení od řádu. Vše je
dobře čitelné, jen na kronice chybí pečeti. Někdo
je ukradl,“ uvedl Václav Kratochvíl. Dodal, že na-
opak listinu zmiňující se o Řevnicích, kterou měli
možnost rovněž zhlédnout, sice zdobí krásná pe-
čeť, písmo je ale rozmazané. (pš)

Dobřichovičtí opraví školu,
dostali na to 18 milionů
Dobřichovice – Celkovou rekonstrukci základ-
ní školy plánuje na letošní rok radnice v Dobři-
chovicích. Dostala na to 18 milionů korun.
Soutěž na firmu, která provede rekonstrukci školy
u hlavní silnice na Prahu, vypsala dobřichovická
rychta. „Pokud se nikdo neodvolá, chtěli bychom
o prázdninách začít s pracemi,“ říká starosta Mi-
chael Pánek. Dodal, že půjde o kompletní výmě-
nu stoupaček, rekonstrukce toalet, zateplení, op-
ravu střechy i okolní sadové úpravy.
Radnice na to získala od ministerstva financí 18
milionů, první částky již utratila v minulých le-
tech, kdy se dělaly dvě strany fasády. „Chtěli by-
chom vše zvládnout do konce roku,“ uvedl Pánek. 
Letos by chtěl úřad dokončit rovněž výstavbu
nového parkoviště u nádraží. (pš)

Třebaňské děti sfáraly do dolů
ŠKOLÁCI SE V RÁMCI PROJEKTU POZNEJ PRAHU PODÍVALI DO MUZEA

Co bude také k vidění
na Staročeských májích

LETY, 14. 5.: Stylový jarmark, dechovky
Staroměstská kapela, Domažličanka a

Šumavanka, pobožnost, průvod obcí, žádání o
právo, folklorní soubory Benešáček,

Krušpánek, Šarvanci, Dudácká muzika z
Domažlic, cimbálovka Krušpánku a Old star

Hradišťan, česká beseda, dražba a kácení máje,
kapely Brass Band a Třehusk.

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, 14. 5.: Průvod obcí, jar-
mark, dechovky Staroměstská kapela,

Domažličanka a Šumavanka, folklorní soubory
Benešáček, Pramínek, Notičky, cimbálovka Old

star Hradišťan, dětské tance a beseda, kácení
máje, kapely Karavel a Třehusk

ČERNOŠICE, 21. 5.: Jarmark, průvod obcí,
folklorní soubory Rosénka, Klíček, Notičky,
Pramínek, dudácká kapela Dokolečka, kapela

Třehusk, kácení máje
ZADNÍ TŘEBAŇ, 28. 5.: Jarmark, pobožnost,
soubory Notičky, Klíček, Hájíček, Hradišťánek,
Třehusk, průvody obcí, žádání o právo, dětské
tance, moravská beseda, dražba a kácení máje,

taneční zábava. (mf)

Oslavy posledního kopnutí
museli Karlštejnští odložit
Karlštejn – Oslavu posledního kopu kanaliza-
ce museli v Karlštejně posunout. 
Původně 22. dubna chtěli Karlštejnští slavit ukon-
čení výstavby kanalizace akcí nazvanou Poslední
kopnutí. „Oslavy jsme museli odložit na 3. červ-
na. Kanalizace totiž není ještě hotová,“ uvedl sta-
rosta obce Miroslav Ureš. Dodal, že levý břeh je
zcela hotový, na pravém ještě část chybí. 
„A v květnu jedeme do Francie,“ vysvětlil odklad
Ureš. Oslavy se uskuteční v místní hasičské zb-
rojnici. „Chybět nebude hudba, občerstvení a pár
projevů,“ dodal první muž obce pod hradem. (pš)

Řevnický farář od 3. dubna
sloužil mše za papeže

Řevnice – Úmrtí papeže otřáslo celým světem.
Odezvu nalezlo i mezi řevnickými věřícími.

Všichni si byli vědomi, jak velikého muže křes-
ťanský svět ztrácí. Nebylo však vyhnutí - proti
věku není léku. Papež delší dobu trpěl těžkou

chorobou. Přesto se snažil plnit své poslání do
poslední chvíle. Ti starší ho ještě pamatují jako
biskupa Karola Wojtylu, neohroženého bojovní-
ka za lidská práva. Byl po zásluze povolán na
papežský stolec, kde setrval několik desítiletí. 
V řevnickém kostele byla již 3. dubna za něj
sloužena farářem Robertem Hanačíkem mše

Svatá. Od té doby byla jím denně sloužena ve
všech kostelích, v nichž vykonává činnost

duchovního správce. 
Jan Pavel II. byl nejen hlavou katolické církve,
ale také obhájcem utlačovaných a trpících na
celém světě. I v tom tkví jeho velikost. Takto je
zapsán v dějinách světských i církevních a pře-

devším v myslích lidí. František ŠEDIVÝ

Zadní Třebaň - Doly navštívili poslední březno-
vý den třeťáci a čtvrťáci zadnotřebaňské málo-
třídky. Stovky metrů chodeb, slabé osvětlení,
vrzající výdřeva, kladenské uhlí, vozíky, důlní
stroje. Občas se ozval vzdálený odstřel. Dětem
se zdálo, že jsou hluboko pod zemí, ale byly jen
pár metrů pod Letenskou plání a pár kroků
pod Národním technickým muzeem. 
Podívaly se i vzhůru. V dopravní hale muzea se
vznášely balony,  rogalo i neuvěřitelné konstrukce
prvních letounů. Z výšky třetího ochozu bylo vi-
dět titěrné lokomotivy, staré vagony, osobní auta i
motocykly. A těch technických modelů! 
Návštěva Národního technického muzea byla sed-
mou výpravou v rámci projektu Poznej Prahu,
který škola zkouší jako nový prvek do budoucího
vzdělávacího programu. Rodiče nejprve usměrni-
li rozměr projektu z finančního hlediska a pak se
děti postupně vypravily na výstavu na Vyšehrad,

poznávat stromy do hradčanských zahrad, dějina-
mi české země procházely na Pražském hradě, ná-
sledoval předvánoční balet v Národním divadle,
novoroční koncert v Rudolfinu a shrnutí poznatků
v Národním a nakonec i  v  technickém muzeu.
Malí Třebaňáci už se orientují na obou březích
Vltavy, znají pražské čtvrti, při výhledech na hlav-
ní město poznají Vítkov, Petřín, Týn i Mikuláše.
Přešli i většinu mostů, z nichž pozorovali ostrovy.
Ale není všem dnům školního roku konec, a tak je
před nimi ještě astronomický program v Plane-
táriu a na Petřínské hvězdárně. Poslední výlet si
děti vylosují z nabídky mnoha dalších krásných
míst z Prahy a okolí. 
Dětem se takový způsob výuky vlastivědy zam-
louvá a těší se na něj i letošní druháci. Další po-
dobné projekty shromáždí třebaňské učitelky na
konci června a zapracují je do vzdělávacího pro-
gramu školy.     Božena MUSILOVÁ, ředitelka ZŠ

Silnice bude zavřená, chasa
může tančit, co jí síly stačí
Hlásná Třebaň - Dvě mouchy jednou ranou - i tak
se dá charakterizovat květnová uzavírka hlavní
silnice procházející Hlásnou Třebaní. 
„Od 9. do 16. května bude kvůli pracem na Černé
skále u Berounky uzavřen průjezd Třebaní na Ro-
vina. Na skále budou instalovány další záchranné
sítě a odstraněna část kamenné masy,“ řekl NN
místostarosta Miloš Palek. Ve stejný čas se usku-
teční hlásnotřebaňské máje, takže chasa bude mo-
ci bez rušení auty tančit na návsi, co jí budou síly
stačit. „Týden bude uzavírka plná, a pak asi čtr-
náct dnů poloviční - průjezd budou řídit semafo-
ry,“ zmínil Palek. (šm)
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U Berounky bude sochat Japonec
DOBŘICHOVICKÁ RADNICE NA DRUHÝ ROČNÍK SOCHAŘSKÉHO SYMPOSIA UVOLNILA TŘI STA TISÍC KORUN

Dobřichovice – Druhý ročník sochařského
symposia se již připravuje v Dobřichovicích.
Letos se ho zúčastní i umělec z Japonska.
Druhý ročník sochařského symposia nazvaný
Cesta mramoru, u jehož zrodu stojí akademický
sochař a obyvatel Karlíka Petr Váňa, bude zahájen
17. července. Pozvání na měsíční akci, během níž
vzniknou další exponáty do sochořadí vedoucího

z Dobřichovic do Karlíka, přijali Jan Hendrych,
Čestmír Suška a Marie Šeborová. Z dalekého Ja-
ponska má dorazit Osamu Ishikava. 
„Již jsme s ním v kontaktu. Poslal nám dopis, že
se symposia zúčastní,“ uvedl Michael Pánek, sta-
rosta Dobřichovic. Obecní úřad se rozhodl na ak-
ci uvolnit 300 tisíc korun. „Dále zajistíme účast-
níkům ubytování a stravu,“ uvedl Pánek.
Letos v březnu bylo navíc založeno neziskové ob-
čanské sdružení Cesta mramoru, jehož úkolem je
podpora a propagace sochařského symposia. 
Podle Pánka sochy, jež letos vzniknou, budou osa-
zeny následující rok. 
„Pro letošek počítáme jen s vybudováním části
chodníku. Jaký kus uděláme, ale v tuto chvíli ještě

není jasné. Záleží na penězích, ale dál než  na ko-
nec zástavby to určitě nebude,“ dodává Pánek. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

»Hotoví« dráteníci odcházejí ze zadnotřebaňské
drátenické školy do světa vždy v listopadu a v
březnu. Také letošní skupina obsadila v polovině
března celé patro zadnotřebaňské málotřídky.
Každý na své výstavní ploše instaloval vše, co za
vymezený čas stihl vyrobit. Téměř sto návštěvníků
se na tu krásu přišlo podívat. A bylo na co hledět.
Tradiční výrobky začínajících vždy odhalí talent a
čas, jež byl práci věnován. U pokročilých se čas
už většinou nepočítá, je vidět, že drátovali nejen v
kursu, ale hodně i doma. Také výsledky zadaných
úkolů se od sebe velice liší. Každý do práce vložil
svůj talent a nápady. Text a foto Petr MUSIL 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
16. 4. 18.00 ALEXANDER VELIKÝ
23. 4. 18.00 LOVCI POKLADŮ

KINO MÍR BEROUN
2 12. 4. - 14. 4. 17.30 (St 18.30) ŘADA NEŠŤAST-
NÝCH PŘÍHOD
12. 4. 20.00 RAY
14. 4. 15.30 GOOD BYE, LENIN!
14. 4. - 17. 4. 17.30 a 20.00 (Čt 20.00) LETEC
18. 4. - 19. 4. 18.30 (Út 17.30) HLEDÁNÍ ZEMĚ
NEZEMĚ
19. 4. 20.00 VODKA LEMON
20. 4. - 25. 4. 17.30 a 20.00 (Pá-Ne 20.00, Po 17.30)
SKŘÍTEK
22. 4. - 24. 4. 17.30 JEHO FOTR, TO JE LOTR
23. 4. - 24. 4. 15.30 HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
25. 4. - 27. 4. 20.00 (Út 17.30, St 17.30 a 20.00)
SAMETOVÍ VRAZI
26. 4. 20.00 TATÍNEK

KINO MNÍŠEK POD BRDY
13. 4. 18.00 a 20.00 BOKOVKA  
16. 4. 16.00 a 18.00  SHREK 2  
20. 4. 18.00 a 20.00 ŽIVOT POD VODOU  
23. 4. 18.00 a 20.00 ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD

KINO CLUB ČERNOŠICE
12. 4. 20.00 KAMEŇÁK
14. 4. 20.00 MODERNÍ DOBA
19. 4. 20.00 ŽRALOK V HLAVĚ
21. 4. 20.00 PŮLNOČNÍ KOVBOJ

Na Skalce bude výstava 
o hornících, časem i skanzen
Mníšek pod Brdy – Slavnou hornickou minu-
lost Mníšku pod Brdy připomene stejnojmen-
ná výstava na Skalce.
Výstava nazvaná Slavná hornická minulost Mníš-
ku pod Brdy a důlní skanzen Skalka bude zaháje-
na vernisáží v sobotu 16. 4. od 15 hodin v sále
kláštera na Skalce. Zúčastní se jí kromě starostky
obce Alexandry Merunkové i zástupci společnos-
ti Barbora v hornických uniformách, o kulturní
část se postarají členové divadla Křoví, kteří za-
pějí několik starých hornických písní. 
Jeden z organizátorů výstavy, občanské sdružení
Montánní společnost, chce navíc představit svůj
záměr zřídit v dole Skalka hornický skanzen. Ex-
pozice bude k vidění až do 29. května vždy o ví-
kendech od 10 do 17, ve všední dny pak kromě
pondělí po dohodě se správcem areálu. Vstupné je
dobrovolné. (pš)

V sále Dr. Fürsta vystoupí
Zpěvák roku Ivan Hlas
Dobřichovice – Populární zpěvák a autor hud-
by k několika filmům Ivan Hlas vystoupí po-
slední dubnový pátek v Dobřichovicích.
Koncert zpěváka, textaře, kytaristy a skladatele se
v dobřichovickém sále Dr. Fürsta uskuteční 29.
dubna. Recitál muzikanta, který si už léta udržuje
pozici jednoho z nejhranějších autorů tuzemské
hudební scény a držitele ceny Zpěvák roku, začí-
ná ve 20.00. (pš)

Filmové premiéry
Co nového v českých kinech: 
PRINC A JÁ (USA) - mladá Američanka má jas-
no: vystuduje medicínu, bude doktorkou! Jenže
potká Evropana Eddieho a všechno je jinak. 
U NÁS NA FARMĚ (USA) - nová disneyovka je
potěšením hlavně pro nejmenší. (šm)

Na hradě Točníku mohou
návštěvníci vidět pravěk
Točník – Do pravěku se můžete vydat poslední
dubnový den na hradě Točník.
Tradiční pravěké dny nazvané Mamuti na Točníku
se letos uskuteční 30. dubna od 10 do 17 hodin. 
V prostorách hradu Točník budou k vidění řeme-
slné dílny, obydlí, kuchyně, ukázky řemesel z ob-
dobí neolitu. Ve čtvrtek 28. 4. a pátek 29. 4. mají
po předchozí objednávce možnost zhlédnout tuto
netradiční expozici školy a školky. Vstupné na ak-
ci, jež potrvá do 1. května, je o 15 korun vyšší,
než běžné vstupné na hrad (40 Kč). (pš)

Tipy NN
* Kapela Deliqent a její plzeňští hosté skupina
Playback zahrají v černošickém Club Kině 15. 4.
od 20.30. Vstupné 80 Kč. (pš)
* Besedu nad kronikami pořádá řevnická letopi-
secká komise 15. dubna od 17 hodin v dechové
třídě řevnické Lidové školy umění. (pš)
* Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý za-
hrají v loděnickém Společenském klubu 15. 4. od
20.00. (pš)
* Pražský soubor DS Monde vystoupí s předsta-
vením 9xCAMI 15. 4. v sále mníšecké restaurace
Sokolovna od 19.30 hodin. (pš)
* Staré pecky zazní na diskotéce v berounském
Společenském domě Plzeňka 16. 4. od 20.00. (pš)
* Vystoupení Zdeňka Izera v pořadu Týdeník
TelevIzer můžete zhlédnout 16. 4. od 20.00 ve
Společenském domě Hořovice. (pš)
* Zábavný pořad s Josefem Náhlovským a Jo-
sefem Mladým nazvaný Pepšou se koná 17. 4. ve
Společenském domě Zdice od 19.00. (pš)
* Divadelní hra Alexandra Galina v podání sou-
boru Herci 1. Generace bude sehrána v beroun-
ském SD Plzeňka 19. 4. od 19.00. (pš)
* Koncert skupiny Wohnout se koná v SD Plzeň-
ka Beroun 21. 4. od 20.00. (pš) 
* Čtvrté kolo přehlídky kapel Šiba Music Chan-
ce se odehraje v černošickém Club Kině 22. 4. od
19.30. Zahrají Sad, Chivas Time, Desideria.    (pš)
* Blues Experience a Lukáš Martínek Band hrají
v Clubu Kino Černošice 26. 4. od 20.30. (pš)
* Vodnickou pohádku budete moci zhlédnout v
mníšeckém Divadélku K 24. 4. od 14.00.         (pš)
* Skupina Kles vystoupí 24. dubna od 18 hodin
v sále řevnického Zámečku. (pš)
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Výroční cena patří i Podbrdsku 
NÁVRHY NA OSOBNOST ROKU MŮŽE POSÍLAT KAŽDÝ 

PTED BRANKOU. Ze situace na snímku 
ještě branka nebyla. Osovskému gólmano-
vi se podaUilo  útok chodouňských odvrátit. 
O pár minut později už takové štěstí neměl. 
Zápas skončil vítězstvím Chodouně v po-
měru 2:1.                                   Foto J. KOZÁK 

Poberouní, Podbrdsko – Každoročně 
vyhlašuje redakční rada Našich novin 
osobnost, která se podle jejího názo-
ru nejvíce zasloužila o rozvoj regio-
nu. Při svém rozhodování vychází z 
návrhů čtenářů Našich novin a letos 
poprvé mohou své kandidáty posílat i čtenáři Provasu.   
Komu je Cena NN určena? Každému, kdo se 
jakkoliv snaží o povznesení kraje regionu. 
Organizuje společenský či kulturní život, 
burcuje lidi z letargie, hraje divadlo, zpívá, 
vede nějaký kroužek nebo oddíl, mapuje 

LAUERÁT LOŇSKÉ CENY NAŠICH NOVIN. 
Jiří Vitouš patří nejen k oporám řevnického 
Lesního divadla, ale nezkazí žádnou zábavu. 
Na snímku z oslav Dne osovských žen je  
v čele  tanečnic při písničce „Jede,  
jede mašinka“.                      Foto J. KOZÁK  

regionální historii, propaguje dění v okolí, 
prostě dělá cokoli pro to, aby se žilo lépe. 
Letos bude Cena NN udělena již posedmé. 
V minulých letech toto ocenění získali řev-
ničtí ochotníci manželé Křivánkovi, vedoucí 
dětských folklorních souborů Ludmila 
Chroustová a Lenka Kolářová, bývalý poli-
tický vězeň a zadnotřebaňský kronikář 
František Šedivý, organizátor kulturního 
života v Poberouní i na Podbrdsku Josef 
Kozák. Předloni triumfoval starosta Letů a 
předseda Karlštejnska Jiří Hudeček. Loňský 
vítěz, řevnický ochotník Jiří Vitouš, převzal 
cenu na benefičním koncertu k poctě Karla 
Hašlera v Letech.  
V nejbližších týdnech zveřejní redakční ra-
da Našich novin deset jmen, které se roz-
hodla nominovat letos. Stejný počet kandi-
dátů navrhne i tzv. Akademie oceněných 
složená právě z těch, kteří Cenu NN obdrže-
li v minulosti. Ze jmen, která se nám do 
konce prázdnin podaří shromáždit, určí re-
dakční rada spolu s Akademií oceněných 
definitivní desítku kandidátů. Z ní pak vze-
jde laureát Ceny NN 2005. Vyhlášen bude 
na podzim. Získá diplom, věcné dary a 16 
stokorun - za každý rok existence NN jednu. 
Návrhy kandidátů ovšem na adresu redakce 
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň,  
email: nase.noviny@zadnitreban.cz) může-
te posílat i vy. Ke jménu svého favorita při-
pište, proč jej navrhujete. Z autorů čtenář-
ských návrhů vylosujeme jednoho, který 
získá od redakce dárek.         Josef KOZÁK 

V sobotu 7. května 2005  
od 13 do 15 hodin  

bude veřejnosti provizorně zpřístupněna  

ROZHLEDNA  
JV císaře Franc Josefa I.  

na Studeném vrchu  
(nad obcemi Hostomice a Chlumec) 

*** 
Rozhledna byla postavena v roce 1942 
jako měřící věž. V současnosti probíhají 
jednání o její rekonstrukci a zpřístupnění 

turistům. Rekonstrukci hodlá provést 
Sdružení za ekologický rozvoj krajiny a 

chce k tomu využít strukturální fondy EU. 

Vzhledem ke stavu schodiště bude 
vstup jen na vlastní nebezpečí. 

Účastníci akce obdrží tištěné základní 
údaje a pamětní list. Mohou se rovněž 

vyfotit s místním Brdonošem. (mn) 

Myslivci ve Vinařicích 
soutěžili ve střelbě 
Vinařice - Již čtvrtý ročník jarních zá-
vodů tříčlenných družstev ve střelbě 
uspořádalo ve vinařickém areálu Na 
Višňovce místní myslivecké sdružení 
Ostříž. 
Soutěží se zúčastnilo celkem 12 družstev 
z bývalého berounského okresu. Zvítězilo 
družstvo domácích ve složení Karel Horký, 
Josef Nájemník a Václav Trachta. 
V jednotlivcích byl první Václav Trachta  a 
na druhém místě skončil osovecký Petr 
Neugebauer ze sdružení Housina.      (JoK)    

Kontejnery na odpad 
Osov – Velkoobjemové kontejnery na od-
pad budou umístěny 15. dubna v Osově  
i Osovci. O možnostech individuálního 

objednání na vlastní náklady se můžete 
informovat u OÚ Osov.  

(tel. 311 584 256)  

Osovské čarodějnice  
chystají průlet obcí 

Sraz 30. dubna za soumraku  
na střeše hospody U hříště 

Kolegyně z okolí srdečně zvány! 

Organizátoři pochodu se 
obávali špatného počasí  
Vižina – Tradiční  velikonoční po-
chod na Skálu  ve Vižině byl odložen  
o pár týdnů. Důvodem byl časný ter-
mín  Velikonoc a organizátoři měli 
obavy z počasí.   
O výpravu za pokladem  nebudou děti ochu-
zeny.  V případě příznivého počasí se usku-
teční v neděli 17. dubna. Start bude v 10 ho-
din u kravína. Cestou se budou plnit různé 
úkoly a odměnou pro všechny účastníky bu-
dou sladkosti a buřtíky. Vloni se pochodu 
zúčastnilo 33 dětí a dospělých a cestou na-
cházeli klíče od truhlice s pokladem.        (jf) 



Osovec – Místní požární nádrž  
v Osovci nabízí každým létem příjem-
né osvEžení. Jarní mEsíce patří proto 
každoročnE její údržbE.  
S větší či menší účastí místních obyvatel 
provádějí osovští hasiči důkladné čištění 
dna i okolí nádrže. Termín letošních údrž-
bových prací připadl na polovinu dubna. 

DO PODBRDSKA PTIŠLO JARO. PrůUez stromů lemující skUipelskou náves si pUed svým domem vzal 
za své i Martin Kafka.                                                                                                                    Foto R. KOČOVÁ 
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KERAMICKÁ KOČIČKA. V keramické peci 
osovské školy se momentálně vypékají 
kočičky, pejsci a sovy.   

Foto S. KOCMANOVÁ  

Občané Skřiple vzali úpravu obce do svých rukou  
UPRAVENÁ OBEC MEZI OSOVEM A HOSTOMICEMI SE CHYSTÁ NA MÁJE A HASIČSKÉ VÝROČÍ   

Vižinská léčitelka dokáže léčit i na dálku 
„DĚLEJTE SAMI NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ,“ VZKAZUJE ČTENÁŘŮM LÉČITELKA HRZALOVÁ 

Vižina – Jsou vEci mezi nebem a ze-
mí, které obyčejný smrtelník nedoká-
že pochopit. Mezi nE patří i léčba paní 
Miloslavy Hrzalové, původem ze zá-
padočeské Sušice.  
Svými schopnostmi dokáže diagnostikovat 
a léčit na dálku, pomocí jména a příjmení, 
data narození, podle fotografie, vlasů apod. 
Její schopnosti využívají spoluobčané z Vi-
žiny, dojíždějí za ní  lidé z celé republiky a 
dokonce i ze zahraničí.  
„Já si na popularitu nepotrpím. Lidé se o 
mně dozvídají z ústního podání. Nejprve 

jsem léčila pouze rodinu a příbuzné, studo-
vala jsem léčitelství a absolvovala devět růz-
ných kurzů, abych svoje schopnosti, který-
mi disponuji, prohloubila. Domnívám se, že 
dobrý léčitel reklamu nepotřebuje. Lidé si 
ho najdou, jsou-li přesvědčeni o úspěšnosti 
jeho metody.“  
A jakým způsobem odstraňuje obtíže pa-
cientů? „Využívám psychotronické metody, 
esence doktora Bacha, bylinkové čaje, aro-
materapii a také kineziologickou metodu,“ 
vysvětluje paní Hrzalová.  
Co si pod tím můžeme představit?  

Kineziologie je práce se svaly. Sval zeslábne 
v tom věku, kdy vznikl stres. Stres negativ-
ně ovlivní tělesný orgán nebo funkci, aniž si 
to uvědomujeme a působí  přes tělo mentál-
ní na tělo psychické, kde se, jednoduše řeče-
no, zaklíní. Kineziologie tento oslabený sval 
testuje a tak zjistí jeho původ. Metoda po-
máhá odstranit nezpracované psychické na-
pětí, které obnoví přerušený tok energie.  
Pro čtenáře Provasu má paní Hrzalová dvě 
rady:  
„Dělejte sami něco pro své zdraví, nečekejte 
až celoživotně budete muset užívat chemic-
ké léky“. A také: „I když z televizních pořa-
dů negace jen srší, pro své zdraví zachovejte 
si vždy klid ve své duši“.  
A dobrá zpráva na závěr. Společně s paní 
léčitelkou připravujeme do Provasu rubriku 
s jejími recepty.                    Jana FIALOVÁ 

„Věříme, že s úklidovými pracemi pomohou 
všichni, kteří koupaliště využívají a to nejen 
ke koupání, ale i k zalévání svých zahrádek. 
Kdo má možnost, může si přivézt vlastní 
kolečko, lopatu a děti košťata,“ říká starosta 
osovských hasičů Josef Chvojka. 
Sraz na koupališti je v pátek 15. 4. v 16 ho-
din a v sobotu 16. 4. v 9 hodin.                       

*** 
Sdružení za ekologický rozvoj krajiny, Tu-
risté severních svahů Brd, SDH Malý Chlu-
mec, SK Chlumec a ČRS Hořovice zvou  
v sobotu 23. 4. od 8.00 nejen členy, ale i 
ostatní občany, chataře, chalupáře a rybáře 
na brigádu na Loužek v Malém Chlumci. 
Bude provedeno vyčištění rybníka, úklid 
okolí a další část opravy betonových okrajů 
u brouzdaliště. Přineste si košťata, lopaty, 
krumpáče, železné hrábě a kolečka. Předem 
děkujeme za hojnou účast.  

Radka KOČOVÁ, Martin NDMEC 

Skřipel – Nejen díky pro-
bouzejícímu se jaru, ale  
i díky svým občanům, kteří 
vzali úpravu Skřiple do 
svých rukou, si obec mezi 
Hostomicemi a Osovem za-
chovává ráz příjemnE upra-
veného místa. 
„Průřez lip a hlohů občané pro-
vedli každý před svým domem, 
proběhla i úprava parčíku  
v blízkosti obecního úřadu a na 
měsíc duben je plánováno čiště-
ní koupaliště,“ přibližuje snaže-
ní starosta Skřiple Stanislav 
Cajthaml.  
„V květnu budeme pořádat opět 
tradiční máje a  čekají nás osla-
vy 70. výročí vzniku sboru dob-
rovolných hasičů,“ dodává  
Cajthaml.      Radka KOČOVÁ 

Den učitelů v Osově 
Osov – Současní i bývalí zamEstnanci 
osovské školy společnE oslavili 1.4. 
Den učitelů.  
Přítomné přivítala paní učitelka Chocholou-
šová a ředitelka J. Hanousková, slova se 
ujal i pan starosta Veverka a obdaroval kan-
torky karafiátem.  Děti všem vyrobily přá-
níčka a keramické svícny. Oblastní rada  
OS Beroun ocenila u příležitosti oslav  Mgr.
Ivanu Chocholoušovou.                              (jf) 

Koupaliště se připravují na léto 
HASIČI VYČISTÍ NÁDRŽ V OSOVCI, TURISTÉ CHLUMECKÝ LOUŽEK 

Nad hospodou hořelo 
Všeradice – K hořícímu rákosí ve 
Všeradicích nad hospodou vyjíždEli 
ve čtvrtek 31. března odpoledne  
osovští hasiči. 
„Dorazili jsme už skoro po ohni. Jen jsme 
místo postříkali vodou. Zasahovali jsme 
společně s berounskými hasiči,“ řekl staros-
ta osovských hasičů Josef Chvojka.    (JoK)    

Jarní výprava k hamru 
Chlumec – Turisté severních svahů 
Brd chystají první jarní výpravu.  
Cílem je vodní hamr v Dobřívi. 
Pochod startuje  v sobotu 16. dubna v 8.30 
hodin od kapličky v Malém Chlumci. Trasa 
směřuje z Malého Chlumce přes Strašice do 
Dobřívi.                                                      (de) 
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Podvodník okradl důchodce o 20.000! 
PODOBNÉ PŘÍPADY SE STÁLE OPAKUJÍ, POLICIE VARUJE: NENECHTE SE NAPÁLIT DAREBÁKY

Řevnice - Dvacet tisíc korun ukradl neznámý
muž z domácnosti pětadevadesátiletého Řevni-
čana 1. dubna. Využil k tomu lest a důchodco-
vu nepozornost.
Pachatel vydávající se za pracovníka rozvodných
závodů zazvonil v ulici 5. května ráno kolem
9.30. Staříkovi tvrdil, že mu nese přeplatek za
elektřinu a má jen velké bankovky. Pan domácí

(1909) ho pustil do domu, ze skříně vytáhl obál-
ku s dvaceti tisíci korunami a odpočítal mu pení-
ze nazpět. Poté se údajný zástupce rozvodných
závodů měl rychle k odchodu. Když se Řevničan
vrátil do místnosti, obálku s úsporami už nenašel.
Pachatel byl 180 cm vysoký, štíhlé postavy, bez
vousů, na sobě měl tmavý oblek.
Přibližně tři týdny před tímto případem se pod-
vodníci snažili pod podobnou záminkou dostat do
domu jiné obyvatelky Řevnic, která však ihned
uvědomila vedení města. Tímto pokusem se pak
zabývala i policie. Na apríla se však zdaleka ne-
jednalo o první úspěšný lup tohoto druhu na dů-
chodcích. Policie upozorňuje občany, že přeplat-

ky od plynařů, elektrických závodů ani za vodu a
kanalizaci se nevyplácejí v hotovosti za pomoci
»kurýrů«, ale složenkou nebo převodem na účet.
Pokus o platbu v domácnosti je tedy podezřelý a
každý takto oslovený člověk by si měl údaje ově-
řit, nebo hned volat policii.          Vilém ŠEDIVÝ

Kemp otevřel na svátky,
lidí ale dorazilo jen málo
Karlštejn – Smůlu měli majitelé obecního kem-
pu v Karlštejně při zahájení jeho provozu. 
Poprvé byly chatičky u Berounky v Karlštejně
otevřeny turistům na Velikonoce. 
„Kvůli svátkům jsme odložili veškeré práce, kte-
ré bylo třeba dodělat. Počasí ale nakonec nevyšlo,
lidí přijelo málo,“ řekl starosta Miroslav Ureš.
Naopak víkend, který si provozovatelé vyhradili k
závěrečným úpravám a kemp kvůli nim uzavřeli,
svítilo slunce a rtuť  teploměru se vyšplhala k dva-
ceti stupňům. „Vyšlo to blbě. Ale bylo třeba dodě-
lat ústřední topení, ohřev vody, něco dobetono-
vat,“ vypočetl Ureš. Při revizi navíc údržbáři zjis-
tili, že jeden z bojlerů teče. „Dumáme, zda jej za-
vařit,  nebo vyměnit. Padesát tisíc na nový ale ne-
máme,“ řekl Ureš s tím, že nyní bude kemp otev-
řen už nepřetržitě. (pš)

Řevnická záchranka v Praze
předváděla, co dovede
Řevnice, Praha - Přehlídka ukázek práce zá-
chranné letecké i pozemní služby, dopravních
policistů, chemických složek i pyrotechniků se
konala 7. dubna v Praze-Butovicích. Zúčastnili
se jí také řevničtí záchranáři.
Přehlídka se konala pod záštitou starosty Prahy
13 Petra Bratského. „Dětem z mateřských a zák-
ladních škol jsme předváděli náš záchranářský
obrněný transportér otéčko i k ošetřování uzpůso-
bený autobus. Součástí byly i ukázky fungování
našich vozů v akci,“ řekl NN šéf záchranářů Bo-
řek Bulíček. (šm) 

Svědek přesně popsal
zloděje, jenž kradl železo
Řevnice - Radiátory, litinovou vanu i železné
traverzy ukradli dva místní občané v Tylově
ulici v Řevnicích z pozemku, který nemá od
povodní obnovený plot. Zpeněžili je v místní
sběrně druhotných surovin. 
Svědek, který událost viděl, popsal jednoho z pa-
chatelů tak přesně, že policisté mohli jít najisto.
Zloděj se jim také ke krádeži přiznal. Prozradil i
komplice. Jeden muž z povedené dvojice (57 a 58
let) byl ještě v podmínečné době předchozího tre-
stu, takže ho teď ve zkráceném trestním řízení če-
ká přísnější odsouzení. Do vypršení podmínky
staré rok a půl mu chyběly přibližně dva týdny.
Ukradené železo už sběrna stihla odvézt na rozta-
vení, jeho hodota činí 19 tisíc korun. (vš)

Svinařští už se chystají
na kovářské Řetězení
Svinaře – Na setkání mistrů cechu kovář-

ského Svinařské řetězení se chystá svinařský
zámek a jeho majitel Jiří Nosek.

Druhý ročník setkání mistrů cechu kovářského
nazvaného Svinařské řetězení pořádá

Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků
a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska,
s majitelem zámku a obcí Svinaře 2. - 3. 7. Již

nyní se zámek chystá na velkolepé setkání.
Hlavní program zpestří klání o nejzajímavější

článek řetězu vykovaný na zámku, které je
povinné pro nové účastníky Řetězení. Dalšími
kategoriemi bude tvorba na volné téma, divác-

ká soutěž o nejkrásnější vystavený exponát,
chybět nebudou ani disciplíny jako hod podko-

vou na cíl, hod kovadlinou a další. 
Během dvoudenního maratónu budou k vidění

exponáty a díla mistrů s možností nákupu,
zazní i stylová staropražská muzika v podání

poberounského Třehusku. (pš)

Lesníci špatně uhasili oheň,
do lesa museli vyjet hasiči
Řevnice - Nehlídané pálení klestí v lese u Ka-
menné zaměstnalo řevnické a dobřichovické
hasiče na přelomu března a dubna. 
Kouř jdoucí z lesa ohlásil motorista, který sjížděl
s kopce až u Mořinky, takže nemohl hasiče navést
na správné místo. Paseku s deseti ohništi objevil
nad Kejnou až malý terénní automobil HZS, který
však nemá ve výbavě cisternu s hadicemi. Než se
cestou od Skalky povedlo přijet dvěma cisternám,
uplynula hodina. Zaměstnanci firmy, která v lese
přes den pálila klestí, před odjezdem ohniště řád-
ně neuhasili a hrozilo nebezpečí, že vítr přenese
hořící větvičky do lesa. Odpovědní funkcionáři
města by si podle hasičů měli toto pochybení s
lesnickou firmou vyřídit. (vš)

Ministerstvo vyhlásilo další
ročník soutěže Vesnice roku
Poberouní, Česko – Jedenáctý ročník soutěže
Vesnice roku vyhlásilo Ministerstvo pro místní
rozvoj. Středočeské kolo klání v roce 2003 vy-
hrály Lety.
Cílem soutěže je propagovat obnovu venkova a
povzbudit jeho obyvatele k aktivní účasti na roz-
voji svého domova. „Soutěž je otevřena pro obce,
jež mají zpracován program obnovy,“ řekla Vero-
nika Skořepová, tisková mluvčí Ministerstva pro
místní rozvoj. „Komise mohou ocenit i společen-
ský život v obci, činnost mládeže, péči o životní
prostředí či rozvíjení lidových tradic.“ (mf)

Hasiči sbírali staré železo,
nyní už připravují Majáles
Řevnice – Sběr železa uspořádali první dubno-
vou sobotu řevničtí dobrovolní hasiči. Nyní se
připravují na tradiční, už patnáctý Majáles.
Sbor dobrovolných hasičů v Řevnicích v sobotu
2. dubna sbíral na podkladě smlouvy s radnicí o
likvidaci odpadů staré železo. Pro jarní sběr tech-
nické služby zapůjčily dva nákladní vozy, jeden
náklaďák byl soukromý. Akce, jež trvala od 7 do
14 hodin, se zúčastnilo 18 členů hasičského sboru
a čtyři členky, které se postaraly o občerstvení.
Bylo posbíráno skoro 10 tun starého železa. Jistě
by ho bylo více, kdyby se někteří iniciativní ob-
čané této hasiči organizované akce nezúčastnili a
sběrem železa od občanů si nevylepšovali rozpo-
čet. Zúčastnění hasiči si zaslouží poděkování. 
Dlouhou tradici má i Majáles, který se letos 1.
května v režii hasičů uskuteční již popatnácté. 

Bohumil LEINWEBER

Než stačil lapka v Litni něco
ukrást, sebrali jej policisté
Liteň – Smůlu měl nenechavec, který se ve
středu 6. dubna kolem třetí hodiny ranní vlou-
pal do liteňského obchodu. 
Než devětatřicetiletý muž, který se potýkal s fi-
nančními problémy, stihl cokoliv shrábnout, obje-
vila se policejní hlídka z oddělení Karlštejn. Muž
byl obviněn z pokusu o krádež. (pš)

Helpík učil děti v Zadní Třebani
ŠKOLÁCI SE SEZNÁMILI SE ZÁKLADY POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Chmatákům se líbí ve sklepích
MAJITELÉ PŘIŠLI O HORSKÉ KOLO, MOTOROVOU PILU I KOLA NA AUTO

Zadní Třebaň -  Základy první pomoci před-
váděla a učila zkraje dubna v zadnotřebaňské
málotřídce profesionální záchranářka Radka
Hotovcová z občanského sdružení Helpík.
Nejprve dětem předvedli dýchání z úst do úst, vy-
světlili, jak poznají zraněného člověka a jak je dů-
ležitá rychlá a pohotová péče. Děti si vše mohly
hned vyzkoušet. Dostaly i písemný test, který ob-
sahoval záludné chytáky. Kdo nedával pozor, byl
z dalšího postupu vyřazen. Plný počet 20 bodů se
dal získat jen těžko, nejlepší ze zadnotřebaňských
žáků měli 18 bodů.

Řevnice, Dobřichovice - Hned několik sklepů a
kůlen bylo v minulých dnech vykradeno v na-
šem kraji.

Radka Hotovcová, zdravotní instruktorka, která
sloužila u vrtulníkové letky záchranné služby, ne-
přijela sama. Předvedla dětem Adama, na kterém
trénovaly správné záchranné akce. Adam byl sa-
mozřejmě z umělé hmoty, bylo však zpočátku
těžké s ním správně zacházet. Ti, kdo vše dobře
zvládli, budou reprezentovat Zadní Třebaň na
krajském přeboru. Chystaná terénní stezka přísně
prověří družstva ze škol Středočeského kraje. Zd-
ravotní klání se odehraje 18. dubna v Dobřicho-
vicích. Držme malým záchranářům palce.

Božena MUSILOVÁ

Z našeho kraje
*  Do sklípku na jižní Moravu měli vyrazit Svi-
nařští. Ze zájezdu ale sešlo. „Jet se mělo uplynu-
lý víkend, pro malý zájem se ale zájezd nekonal,“
uvedl Svinařan Petr Procházka. (pš)
* Do chatek dětského letního tábora v Karlštejně
vnikl mezi 29. 3. a 2. 4. neznámý zloděj. U dese-
ti chatek rozbil zámky a pečlivě si je prohlédl.
Odnesl však pouze vývěsní reklamní ceduli Gam-
brinus. Majitel tábora má škodu 5 700 Kč.      (šm)

Horské kolo za 20 tisíc korun se ztratilo z kůlny v
řevnické ulici Švabinského 25. března. Pachatel
překonal plot, odstranil z petlice kůlny visací zá-
mek a zmocnil se jízdního kola. Majitelova škoda
je o to větší, že bicykl dovybavil atypickými řídít-
ky a pedály.
Do sklepa rodinného domu ve Školní ulici v Řev-
nicích se neznámý zloděj vloupal 29. nebo 30.
března. Rozbil dvoudílné okno vedoucí do sklep-
ní dílny a odnesl si motorovou řetězovou pilu,
vrtačku, rozbrusku, přímočarou pilu a elektrický
hoblík. Škoda na odcizených věcech byla určena
na 15 tisíc a na poškození okna kolem tisíce ko-
run. Oplocení bylo funkční a nepoškozené.
Sada čtyř kol Matador 165 pro osobní automobil
se ztratila ze sklepa neuzamčeného domu v Kraj-
níkově ulici v Dobřichovicích mezi 28. 3. a 1. 4.
Krádeží pneumatik i s disky vznikla majiteli ško-
da 9800 Kč. Hliníková kola byla určená pro vo-
zidla Škoda.  Vilém ŠEDIVÝ
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Na desce Třehusku zazpívá Rak i Vítek
POBEROUNŠTÍ MUZIKANTI V JIŽNÍCH ČECHÁCH NACVIČOVALI NA SVÉ DRUHÉ CÉDÉČKO 

Němčice, Poberouní – Do jihočes-
kých Němčic odjeli nacvičovat pís-
ně na nové cédéčko muzikanti po-
berounské kapely Třehusk. Desku
budou nahrávat v druhé polovině
dubna v Plzni. Pokřtěna má být
23. července ve Svinařích.
Po premiérovém cédéčku Na tý strá-
ni nad Třebání chystají muzikanti z
poberounské hudební skupiny Tře-
husk svůj druhý kompakt. Tentokrát
ponese název podle ústřední autor-
ské písně Ten letovskej most.
Deska má být výjimečná hned z ně-
kolika důvodů – s muzikanty od Be-
rounky na ní mají zahrát i profesio-
nální hudebníci, kteří jsou v tomto
kraji doma. Kytarový virtuos Štěpán
Rak z Radotína, popová hvězda Pa-
vel Vítek z Karlštejna či oblíbený
moderátor Jan Rosák z Mníšku pod
Brdy. Právě ten by měl na desku na-
zpívat závěrečnou skladu, Hašlerovy
Pětatřicátníky. Refrén spolu s ním

zapějí starostové z obcí na dolním
toku Berounky. Účast přislíbil řev-
nický Miroslav Cvanciger, letovský
Jiří Hudeček, svinařský Vladimír
Roztočil i hlásnotřebaňský Vnislav
Konvalinka, Dobřichovice má repre-
zentovat místostarosta Petr Kaplan.
V jednání jsou i další rychtáři.
První dubnový víkend se Třehusk
vypravil do jihočeských Němčic,
kde se po celý slunečný víkend vě-
noval přípravě a tréninku vybraných
skladeb. Na desce, jejíž obal hudeb-
níkům přislíbil vytvořit známý le-
tovský malíř Tomáš Bím, zazní kro-
mě autorských písní z dílny kapely
Ten letovskej most, Nymburskej pi-
vovar a Když jsem bloumal u Anděla
také populární staropražské šlágry
Na Pankráci, Když jsem šel z hub či
Nebudem se ženiti. Třešničkou na
dortu bude píseň Třešňové květy s
původním textem Třehusku. V pl-
zeňském studiu Českého rozhlasu
kapela pod režijním vedením filhar-
monika Jindřicha Koláře CD natočí
předposlední dubnový víkend.
Deska má být pokřtěna na koncertu
k 20. výročí vzniku  kapely, který se
bude konat 23. 7. v areálu svinařské-
ho zámku. Účast na jubilejních osla-
vách kromě všech dosavadních čle-
nů skupiny potvrdily i »spřátelené«
kapely Kapičky, Tango Band, Kara-
vel či Šlapeto.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Basista Miroslav Kus na soustředě-
ní kapely Třehusk v jihočeských
Němčicích.   Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Příště budu opatrný, a vy...?
KDO SE BUDE ZABÝVAT JEDNÍM ZAPADLÝM AUTEM?

V

Naše noviny Vám nabízejí 

videokazetu
PARNÍ VLAK
na trase Karlštejn - Zadní

Třebaň  - Lochovice 18/9/04
* program ve stanicích * hasiči,
turisti, vodníci... * cena 300 Kč

Kazety jsou k mání u členů
redakční rady Našich novin

Slevy krásných nových kol!

Tuto zimu jsem zažil nečekaný, šoku-
jící zážitek. Je mi jasné, že silnice
nejsou v této lokalitě na prvním mís-
tě co týká úklidu sněhu. Člověk musí
být připraven na vše, co zima přiná-
ší - sněhové jazyky, po-
syp či pluhování silnic
pozdě nebo málo. Ov-
šem to, co mně připravili silničáři na
samém konci zimy, byl vrchol. 
Občas jezdím silnicí z Litně do Vina-
řic. Dodatková tabulka pod značkou
hlásá:  Silnice se udržuje pouze plu-
hováním! Potud vše v pořádku. Letos
jsem tudy jel vícekrát a vždy ona zp-
ráva byla pravdivá. Cesta jen pro-
pluhovaná, leč celkem v pohodě se
zimním obutím průjezdná. 
Jenže všeho do času. Byl začátek
března, a tak silničáři, zřejmě již
unaveni, na tuto silnici zapomněli.
Nikdo jí nepropluhoval a co víc - ani
nijak neupozornil na tento stav třeba
přenosnou značkou o neprůjezdnosti
cesty. Já jsem na ní vjel a po před-
chozích zkušenostech čekal hladký
průjezd do Vinařic. Ale chyba! Po-
malu, jak se kopec zvedal, zvyšovala

se i výška sněhové pokrývky. Upro-
střed stoupání byla silnice neprů-
jezdná, pokrytá vrstvou sněhu. Sně-
hové řetězy jsem u sebe neměl, a tak
jsem zapadl. Nic nešlo dělat. Naštěs-

tí jsem znal ochotného
člověka s traktorem a
shodou okolností jsem

měl na něj telefonní číslo. Nezbylo
mi, než využít jeho služeb. Byl jsem
vytažen a po pomalém sjetí dolů se
dostal na udržovanou vozovku.
Co je na tom zajímavého? Zaprvé:
Silnice ani ne 30 km od Prahy by ne-
měla nikdy být v tomto stavu. Zadru-
hé: Pokud nastane okamžik, kdy není
správce silnice schopen dodržet stav
uvedený na dopravní značce, měl by
to změnit jasnou informací o neprů-
jezdnosti. Nejsem právník, ale mám
pocit, že snad mu to zákon ukládá.  A
zatřetí: Měl jsem vztek, nejdřív na
sebe, pak na nemožnost si někde stě-
žovat. Kde si stěžovat? Kdo se bude
zabývat jedním zapadlým autem? 
Berte tento článek jako upozornění
na příští zimu. Já budu opatrný a
vy...? Jiří CYSAŘ, Všeradice

NÁZOR
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Kotěti Timovi jsem říkala Timošenko
VZPOMÍNKY MARGITY RYTÍŘOVÉ, KTERÁ ZA VÁLKY SLOUŽILA U BRITSKÝCH LETECKÝCH SIL - 2)

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 zveřejňujeme v Našich
novinách. Minulý díl končil v roce
1939, ve chvíli, kdy se sestrou ces-
tou z vlasti v Rotterdamu nastou-
pily na loď, která je měla dopravit
do Anglie.                                       (NN)

Každému byla přidělena postel v ka-
jutě. Ani sestra, ani já jsme nevěděly,
že anglický způsob stlaní je jiný, než
náš. Na matraci se dá prostěradlo, na
to další prostěradlo, potom vlněné
deky, v létě jedna, v zimě více, a to
celé se zasune pod matraci. Vrchní
prostěradlo se u hlavy přehne asi
čtvrt metru přes deku. Místo aby-
chom vlezly do postele jako do pyt-
le, jsme ležely na vrchní dece, při-
kryly se jen naší dekou a byla nám
zima. Když nás byla navštívit v roce
1967 moje kamarádka Gwen s rodi-
nou, řekla mně, jak jim v noci byla
zima, ačkoliv bylo léto. Nevěděli, že
se prošívaná deka natáhne přes pos-
tel, spali v přeložené dece a koukaly
jim nohy. Druhý den jsem je poučila
o našem stlaní.

Přistání v Anglii
Když jsme se ráno probudili, byli
jsme již v anglickém přístavu, mys-
lím, že v Harwich. Bylo 2. června
1939. Zde jsme nasedli do vlaku a
jeli do Londýna. Většina dětí jela k
cizím lidem. 
Postupně byla čtena naše jména a já
a sestra jsme byly rády, když jsme
uviděly strýčka Františka. Ten bydlel 
s tetou Helenou a jejich čtyřletými
dvojčaty Evičkou a Aninkou v Pur-
ley, hrabství Surrey, nedaleko letiště 

Croydon. Věděly jsme, že u strýčka
nemůžeme zůstat dlouho, protože
půjdeme bydlet k jedné anglické

paní, jež byla ochotná si vzít k sobě
nás obě. Ne všechny děti měly to
štěstí, aby sourozenci zůstali spolu.
Strýček nás několikrát vzal do Lon-
dýna a ukázal nám pamětihodnosti,
jako Big Ben, parlament či Westmin-
ster Abbey, kde se konají korunova-
ce. Strýček řekl, že moje jméno ang-
licky je Margaret, a taky mě tak v
Anglii říkali.
Dne 18. 6. jsme se strýcem odjeli do
Walfordu v hrabství Herefordshire,
kde žila Miss Lumsden. Měla domek
na kopečku s velkou zahradou. Pro-
tože u vrátek stála stará třešeň, byl
dům pojmenován Cherry Tree Cotta-
ge, Třešňová chalupa.
Miss Lumsden vypadala na první
pohled přísně, ale jak se během ně-
kolika málo dnů ukázalo, byla velmi
milá a snažila se, aby se nám u ní
líbilo. Strýc i ona chtěli, abychom jí
říkaly tetičko »Auntie«, ale nemohly
jsme, něco se v nás vzepřelo, a tak
zůstalo po celá léta u Miss. Přitom
jsme jí mezi sebou říkaly »Naše«.

Aby nám nebylo smutno, dostaly
jsme každá koťátko. Sestra černé
Kim a já strakaté Tim. Později jsme

mu říkaly »Timošenko« po sovět-
ském generálovi.  (Pokračování)

Margita RYTÍŘOVÁ

Margita Rytířová ve vojenské uniformě, nahoře Miss Lumsden, u které za
války se sestrou bydlely. Foto ARCHIV

Berounem znělo: Už mně koně vyvádějí...
KONEC VÁLKY VE VZPOMÍNKÁCH BÝVALÉHO ZADNOTŘEBAŇSKÉHO KRONIKÁŘE FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO

Řevnice - Své vzpomínky na ko-
nec druhé světové války pro Naše
noviny sepsal také bývalý zadno-
třebaňský kronikář, Řevničan
František Šedivý. (NN)

Již téměř rok drtila na Západě i na
Východě spojenecká vojska ustu-
pující německou armádu. Na jaře
se Rudá armáda již přibližovala
Odře a západní spojenci, kteří pře-
kročili Rýn, se jí nezadržitelně drali
vstříc. Zdecimovaná Třetí říše se
však nehodlala vzdát, i když každý
další den války přinášel nesmírné

lidské utrpení. Plán na ovládnutí
světa se totálně zhroutil. 

Torpéda vzbuzovala hrůzu
Již od podzimních měsíců jsme si
zvykali na charakteristický hukot
bombardovacích svazů, které přelé-
távaly přes území Protektorátu Če-
chy a Morava. Mířily nad německá
města. Často byly slyšet exploze
vzdušných torpéd, která rozrývala
města a vzbuzovala hrůzu i v těch,
kteří byli jen nezúčastněnými divá-
ky. Zatím. Z rozbombardovaných
měst se zničeným válečným prů-

myslem se postupně vraceli váleční
nasazenci. Někteří šli pěšky až k
protektorátním hranicím. Cestou
potkávali kolony německých upr-
chlíků z východní Evropy. Někteří
táhli ruční vozíky naložené tím nej-
nutnějším, jiní před sebou tlačili
dětské kočárky, zatímco dítě vedle
nich kráčelo pěšky. Ti bohatší z
vesnic a malých měst šli vedle vo-
zíků tažených koníkem. Všechny
ovládala jediná touha - přežít. Ně-
kde je naložili na nákladní vlaky, a
tak se ocitali i uvnitř protektorátu.
Stáli téměř na každém nádraží ved-
le sanitních vlaků a vojenských
transportů. 

Neměli co ztratit, jen život
V lednu byli povoláni mladí země-
dělci na zákopové práce za němec-
kou frontou. Zima naštěstí nebyla
tuhá, a tak tyto práce vykonávali
bez velkých obtíží. Fronta byla ješ-
tě daleko, jak na severu, tak na jihu.
Začátkem března začaly jarní práce
na polích a zemědělci byli nahrazo-
váni mladými chlapci ročníků 1928
a 1927. Patronát nad nimi převzali
funkcionáři Kuratoria pro výchovu
mládeže, často bývalí důstojníci či
poddůstojníci Čs. armády, již se ně-

jak snažili protektorátní dobu pro-
fláknout. Na berounském nádraží
znovu znělo Už mě koně vyvádějí a
jiné písně, jimiž mladí lidé vyjadřo-
vali smutek, když byli násilím od-
váděni hájit cizí zájmy. Tito hoši
odjížděli do neznámých poměrů.
Někteří přecházeli z lágrů válečně
důležitých továren. Ti neměli co zt-
ratit, kromě vlastního života. 
(Pokračování)     František ŠEDIVÝ

Němce utíkající 8. května 1945 z Berouna fofografoval Stanislav Novák ze
Zadní Třebaně. Týž den jej jiní němečtí vojáci prchající z Prahy zastřelili
v Hájku mezi Třebaní a Svinařemi. Foto Stanislav NOVÁK (2x)
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Česko - Chcete si na jarní zahrádku pořídit no-
vou kytku nebo keř a nevíte, kde nakupovat?
Je lepší pořídit rostlinu ve speciálním zahrad-
nictví, nebo raději levněji v supermarketu? Vý-
běru sazenic je třeba věnovat náležitou péči,
vše je třeba předem řádně rozmyslet. 
Nákupní možnosti můžeme rozdělit do pěti kate-
gorií. Každá má své výhody a nevýhody.
Specializované zahradnické centrum
+ Vidíte, co kupujete, rostlinu si hned můžete od-
vézt domů, i když je vzrostlejší, protože ve větši-
ně případů se do center jezdí autem. Samozřej-
mostí je odborné poradenství. 
- Nejvíce se v centrech prodávají kontejnerové
rostliny, které jsou dražší než prostokořenné
(ovocné stromky) rostliny nebo rostliny s balem.
Nabídka speciálních druhů bývá omezená. O ví-
kendu jsou centra přeplněná zákazníky.
Obchody se zahrádkářskými potřebami
+ Pořídíte zde obyčejnější keře, například zákulu,
zlatici, jasmín, v menších květináčích při běžných
denních nákupech. Rostliny bývají předbalené,
takže odpadá problém se znečištěním.
- Nabídka zahrnuje běžnější druhy rostlin, keříky
bývají menší. Vzhledem k vyšší teplotě v obcho-
dě mohou předbalené rostliny začít rašit a pak za-
sychat. Také vynášení před obchod může způsobit
v chladnějších dnech nastydnutí rostlin.
Specializovaná školka
+ Jde o prvovýrobce, proto jsou ceny nižší než u
ostatních prodejců, odborný poradce je samozřej-
mostí. I při úzké specializaci je v daném oboru

široký výběr. Vidíme v jakých klimatických pod-
mínkách byla rostlina vypěstována. Často jsou k
dostání novinky či naopak méně žádané staré od-
růdy. Riziko neujmutí se je malé. Je zde možnost
odebrat i více kusů od jednoho druhu.
- Přeprava autem na větší vzdálenost, neboť speci-
alizovaných školek není mnoho. Třeba bambuso-
vé centrum je v Čechách jen jedno. Otevírací doba
bývá rozšířená jen v hlavním výsadbovém období. 
Zásilkový prodej
+ Z tištěného nebo internetového katalogu lze vy-
bírat v klidu domova už s velkým předstihem, lze
i dohledávat podrobnosti v odborné literatuře. Ob-
jednávku máte čas důkladně promyslet. Lze získat
různorodý materiál na jedno objednání od semen
přes trvalky až po keře.
- Vybíráte podle líbivého obrázku, zda obdržíte
slibovanou kvalitu záleží na solidnosti firmy. Stá-
vá se, že objednáte více než ve skutečnosti potře-
bujete. Přeprava je spojena s rizikem zapaření či
nachlazení, u rostlin v kontejnerech zaplatíte ví-
ce za dopravu.
Inzeráty, příležitostná koupě při silnici
+ Většinou se prodávají druhy, které se nenáročně
a rychle množí. Cena bývá velmi výhodná. 
- Nemáte záruku zdravotního stavu. Při koupi na
inzerát mohou být sazenice velmi malé. Žádaný
estetický výsledek se ve vaší zahradě dostaví až
po letech. Leona HAVLOVÁ

Kam jet na jaře pro nové rostlinky?
VYPLATÍ SE NAKUPOVAT VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH, NEBO V SUPERMARKETECH...

Buďte k sobě ohleduplní!
STAROSTA DĚKUJE LIDEM, KTEŘÍ UKLÍZEJÍ KOLEM SVÉHO DOMU
Jaro je v plném proudu, začaly práce na zahrád-
kách. Ti svědomitější si uklízejí i kolem svého
obydlí – za  to jim děkuji. 
V současné době se prořezávají křoviny v Chatař-
ské VI, kde značně bránilo obslužnosti fekálním
vozem. Díky  snadnému zbavení se zeminy a všeho
nepotřebného materiálu od chatařů byla tato ces-
ta značně uměle zúžena. Po odstranění křoví se
bude muset tento materiál odebrat. Takto se tento
problém dá vyjádřit několika řádky, ale úsilí, které
je na to potřeba vynaložit, je značné. Obracím se
tedy na chataře, aby přebytečnou zeminou a jiným
materiálem včetně výsadby  křovin si neupravova-
li prostory před svým pozemkem, byť  by jej  vzhle-
dově vylepšili. Současně tím totiž zmenšují prů-
jezdnost. S příchodem hezkého počasí se množí i

návštěvnost na chatách a jejich majitelé necháva-
jí svá vozidla na těchto cestách. Ostatní pak ne-
mohou projíždět. Buďte tedy k sobě ohleduplní a
respektujte i potřeby jiných. Jinak vám přeji hez-
kou sezonu.
Prostor před hasičárnou má být hotov do 20. dub-
na. Tím jsme splnili úkol, který se nám v loňském
roce splnit nepodařilo. Věřím, že tento prostor s
kvalitním povrchem  přispěje  mladým hasičům k
dokonalému nácviku jejich činností a v neposled-
ní řadě i ke vzhledu této části obce.
V současné době se zabýváme řešením situace v
ulici U Dubu, jež je v deštivém počasí nesjízdná.
Stavební firma hledá optimální řešení po technic-
ké i po finanční stránce. Vstřícný přístup vyjádři-
li místní obyvatelé slibem finanční spoluúčasti.
Připravují se Staročeské máje, které se uskuteční
28. 5. Budou trvat opět po celý den, rozsah prog-
ramu bude přibližně stejný .
Děkuji hasičům, kteří v několika posledních ví-
kendech prořezali stromy v ulici Lipové, Na Návsi
a na pěšině vedoucí Na Kaplanec. Mějte se hezky
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

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!

Nakoupit správně květiny či dřeviny není právě
jednoduché. Foto ARCHIV

Chcete strom v sadech?
Můžete si ho rezervovat
Řevnice – Chcete mít svůj strom v řevnic-

kých Havlíčkových sadech? Zamluvte si ho,
zaplaťte a vysaďte.

Již podruhé se v sobotu 16. 4. od 9.00 v řevnic-
kých Havlíčkových sadech bude odbývat slav-
nostní sázení nových stromů. „Máte-li zájem,

můžete si z naší nabídky vybrat a rezervovat si
ho,“ vyzývá organizátorka akce a vedoucí řev-

nického městského kulturního střediska
Veronika Stará. Své stromy již mají některé

místní spolky – platan si objednali zahrádkáři,
douglasku baráčníci. Cena stromů se pohybuje
od 1100 do 3800 Kč. Dřevinu lze rezervovat na
telefonu 257 720 923 nebo 731 483 833. (pš) 
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Házenkáři se „rozhýbávali“ v Jizerkách
ŘEVNIČTÍ PŘED ZAČÁTKEM SOUTĚŽE STIHLI VELIKONOČNÍ POMLÁZKU I VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
Řevnice – Ještě před začátkem jar-
ního kola soutěže stačili řevničtí
národní házenkáři vyrazit na sou-
středění i tradiční velikonoční
pomlázku.
Soustředění řevnických házenkářů
se odbývalo koncem března v  Tan-
valdu v Jizerských horách. Pod ve-
dením trenéra Rudolfa Zusky se ho
zúčastnilo 14 hráčů A-celku mužů.
Jedno auto vyrazilo za lyžováním na
Tanvaldském Špičáku už ve středu
23. března ráno, ostatní jeli po práci.
Ubytováni jsme byli přímo v místní
hale, kterou jsme hojně využívali.
Tělo zlenivělé zimním spánkem do-
stávalo zabrat dvakrát denně, vždy
2,5 hodiny dopoledne a stejnou dobu
odpoledne. Pro většinu z nás, kteří
jsme neměli v zimní pauze balon v
ruce a udržovali jsme se alespoň fot-
bálkem v řevnické tělocvičně, to
bylo nepříjemné procitnutí. Rozhý-
bat rozlámaného člověka bylo den
ode dne těžší a těžší. Přesto všichni
makali naplno celé čtyři dny. Chtěl
bych tímto  poděkovat Frantovi Za-
vadilovi a Ctiradu Leinweberovi za

jejich účast a pomoc trenérovi při
vedení tréninku i přes jejich zdravot-
ní problémy. Naopak Honza Babka
účast přislíbil, a přesto nejel (což se
nestalo poprvé). Tak jsme v bráně
otloukali pouze Martina Bendu. 
Soustředění bylo zaměřeno na ná-
cvik a sjednocení herních systémů i
taktických prvků. Zakončili jsme ho
společným obědem v Malé Skále při
nedělním návratu domů. Zde jsme se
domluvili na pondělní velikonoční
pomlázku. Je několikaletou tradicí,

že řevničtí házenkáři na Velikonoč-
ní pondělí chodí v hojném počtu ko-
ledovat. Letos se nás sešlo v domlu-
venou hodinu poskrovnu a ještě ke
všemu nikdo neměl klíče od klubov-
ny, kde máme schovaný házenkářský
vozembouch. Proto jsme na letošní
tour de Řevnice – Třebaně – Řev-
nice vyráželi se zpožděním a bez ná-
zpěvné, což se nejdřív na našem vý-
konu projevilo. Dalším oslabením
byla neúčast předsedy NH i hlavního
kapelníka v jedné osobě Jardy Hru-

bého a místopředsedy a prvního zpě-
váka Františka Zavadila, kteří muse-
li vynechat pro nemoc. Roli kapelní-
ka si vyzkoušeli Petr Holý, Ctirad
Leinweber a Tomáš Sviták, kteří byli
více či méně úspěšní. Přes počáteční
problémy se pomlázka vydařila.
Chtěli bychom příznivcům poděko-
vat za podporu a pozvat je na první
zápas II. ligy, který se na našem hřiš-
ti koná 17. 4. od 14.30. Utkáme se s
Bakovem. Tomáš SVITÁK

Ctirad LEINWEBER

Před samým začátkem jarní sezony se řevničtí házenkáři sešli na výroční valné hromadě.     Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Věčné město je nádherné i zanedbané
REPORTÁŽ BÝVALÉHO STAROSTY DOBŘICHOVIC VÁCLAVA KRATOCHVÍLA Z VELIKONOČNÍHO ŘÍMA

Kdy hrají řevničtí
házenkáři - II. liga
17. 4. 14.30 NH Řevnice – Bakov
24. 4. 14.30 Osek u Rokycan - Řevnice
7. 5. 14.30 Řevnice – Plzeň-Litice
8. 5. 10.30 Řevnice – Ejpovice
15. 5. 14.00 Tymákov - Řevnice
22. 5. 10.30 Podlázky - Řevnice
28. 5. 14.30 Řevnice – Baník Most
29. 5. 10.30 Řevnice – Litvínov
5. 6. 10.30 Litohlavy – Řevnice
11. 6. 14.30 Přeštice – NH Řevnice
12. 6. 11.00 Nezvěstice – Řevnice

Dobřichovice, Řím – V Říme st-
rávil Velikonoce někdejší starosta
Dobřichovic Václav Kratochvíl.
O sváteční atmosféře, špinavém
metru i truchlícím Vatikánu na-
psal reportáž pro Naše noviny.
Nejdříve jsme měli z pobytu v Ří-
mě během Velikonoc strach, báli
jsme se davů lidí. Nakonec jsme ale
pochopili, že je to tam jako v Praze:
turistů tisíce v každé roční době. 

Neobvyklá kombinace
Řím je pro nás neobvyklá kombina-
ce tří tisíciletí architektury, měst-
ského plánování a výstavby, pamá-
tek a kulturních zážitků při prohlíd-
kách museí a galerií. Rozkvět Ří-
ma přišel se vznikem republiky (6.
století před Kristem), ale zejména
císařství (mezi roky 27 a 476), kdy
Římané ovládali celé Středomoří a
půlku Evropy. Jejich říše sahala k
hranicím Skotska, ve střední Evro-
pě k Dunaji. S tím přišlo ohromné
bohatství a v Římě množství nád-
herných chrámů, paláců, triumfál-
ních oblouků i inženýrských děl,
jako třeba až 80 km dlouhé akva-
dukty, nebo veřejné lázně. Jejich
zbytky můžete obdivovat i nyní.
Antické budovy se bohužel ve stře-
dověku staly zdrojem stavebního
materiálu pro nové chrámy a palá-
ce. Například část kamenů z Kolo-

sea tvoří část basiliky sv. Petra. 
Raně středověký Řím, tedy od 6. do
11. století byl v úpadku, pak přišlo
dlouhé období vlády papežů nad
městem. Vznikaly další paláce, ba-
siliky, úžasné kašny a obelisky. Na
výstavbě a výzdobě Říma pracova-
li renesanční umělci Michelan-
gelo, Raffael, Leonardo, později
barokní stavitelé a sochaři Bernini
a Borromini a mnoho dalších.  

Prohlídka vatikánských museí trvá
skoro celý den, ale stojí zato. Na-
jdete tam vše - antické sochy, mo-
saiky, egyptské sbírky, ohromné ta-
piserie, obrazárnu s díly Giotta,
Lippiho, Raffaela nebo Caravaggia.
Dech vám vezmou fresky Raffaela
a zejména Sixtinská kaple, kde stojí
v úžasu stovky lidí a obdivují fres-
ky Michelangela i dalších umělců.
Odtud je jen skok na náměstí sv.

Petra se slavnou basilikou, kterou
jsme mohli vidět v televizi při sle-
dování pohřbu papeže. Musíte nav-
štívit musea na Kapitolu i nádher-
nou vilu Borghese, která je plná
těch nejnádhernějších soch, obrazů,
fresek a mosaik. 

Metro je špinavé a přecpané
Řím to nejsou jen kostely a musea,
ale i pizzerie, tratorie a bary. Pravá
italská pizza uprostřed věčného
města s půlkou domácího vína, při
které sedíte u stolku na rušné ulici a
kolem vás chodí potomci Julia Ce-
sara - to je také velký zážitek. 
Zklamala nás úroveň veřejné dop-
ravy - špinavé a přecpané metro jen
s dvěma linkami, pouze šest tram-
vajových linek s předpotopními vo-
zy. Zbývají autobusy, jež se pomalu
šinou v zácpě nebo chodit pěšky.
Dostanete se tak i do částí Říma,
kde jsou ulice plné odpadků, fasády
počmárané sprejery, chodníky plné
děr a psích exkrementů. 
Říkalo se kdysi, že každý musí jed-
nou v životě navštívit Řím a pak že
může zemřít. Zvláště pro milovní-
ky historie, architektury a umění je
návštěva tohoto města zážitkem.
Nejezděte tam ale jen na den či dva,
my jsme tam strávili týden a spous-
ty krásných věcí jsme přesto nevi-
děli.           Václav KRATOCHVÍLPři pohřbu papeže bylo vatikánské náměstí zcela plné. Foto ARCHIV
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Letovští inkasovali dvakrát »bůra«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ NAŠEHO KRAJE

Poberouní, Podbrdsko - Další zá-
pasy mají za sebou fotbalisté. Vů-
bec se nevedlo Letům a Třebani.

SK ŘEVNICE
TUCHOMĚŘICE - ŘEVNICE 0:0 
I přes tragický výkon sudího, který
domácím očividně stranil, se podaři-
lo Řevnickým vybojovat bod. Je o to
cennější, že celý druhý poločas hráli
bez vyloučeného Pačese.          (Mák) 
ŘEVNICE - SLANÝ 3:1
Branky: Rek 2, Rak
Hosté byli fotbalovější, ale střelecky
se prosazovali domácí.              (Mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
STAŠOV - OZT B 4:1 
Branka OZT : Klečka 
První jarní utkání se OZT B nepoda-
řilo. Soupeř byl lepší a sehranější. 
OZT B - NIŽBOR 3:4 Branky 
OZT B: Klečka 2, P. Sládek 
Třebaňská záloha v odloženém zápa-
se prvního jarního kola vedla 2:0 a
3:2, ale přesto nakonec nezískala ani
bod. Hosté vyhráli díky sporné pe-
naltě, kterou sudí písknul 8. minut
před koncem. Dobře se uvedla posi-
la z Řevnic Pavel Sládek.         (Mák) 
PETROVICE - OZT A 5:1 
Gól OZT: Prušinovský z penalty
Domácí byli po všech stránkách lep-
ší a už ve 12. minutě vedli 2:0. Ke
konci poločasu dali třetí branku a
bylo rozhodnuto. Ostrovanu se neda-
řilo vůbec nic a Petrovice s ním ne-
měly žádné problémy.               (Mák)
OZT B – LUŽCE 0:1
OZT - HVOZDNICE 1:2
Branka: Prušinovský
Ostrovan vedl v 1. půli 1:0. Hosté do
změny stran nastřelili břevno a ve
druhé půli i za přispění rozhodčího
vývoj otočili.                               (Mák)

FC LITEŇ 
BĚŠTÍN B – LITEŇ 4:0
Liteňští nastoupili jen v devíti, navíc
jeden z borců měl zdravotní potíže.
„Takže jsem de facto hráli v osmi,“
postěžoval si jeden z hráčů FC Liteň
Radek Šindler. Oslabení hosté nemě-
li proti domácím šanci.                  (pš)
LITEŇ – VŠERADICE 2:1
Branky Litně: Šindler, Franěk

Opět v neúplné sestavě zahajovali
utkání Liteňští. V prvním poločase
Šindler hlavou dostal domácí do ve-
dení. Penalta se hostům sice nevyda-
řila, přesto do konce první půle vy-
rovnali. V druhé půli Antonín Fra-
něk vsítil rozhodující branku.      (pš)

LETOVSKÝ FK
FK LETY - PRŮHONICE 0:5
Soupeř od 1. minuty opanoval hru a
rychlými góly po chybách ve středu
obrany rozhodl zápas. Naše snaha o
zkorigování zápasu přišla vniveč,
protože ani největší šance jsme ne-
proměnili. Jiří KÁRNÍK
RUDNÁ - FK LETY 2:1 
Branka: Honzek
Soupeř byl lepší, vytvořil si 2 gólové
šance a nastřelil břevno. Když jsme
přečkali nápor, ve 43. minutě vyrobil
hrubku Pavel Synek a domácí nám
vstřelili gól do šatny. Do 2. poločasu
jsme nastoupili jako vyměnění. Pře-
vaha byla korunována v 60. minutě
vyrovnávacím gólem. Pokračovali
jsme v náporu. V době, kdy se oba
soupeři smiřovali s remízou, udělal
hrubku  Luděk Šůra a domácí vstře-
lili vítězný gól.            Jiří KÁRNÍK
JINOČANY - FK LETY 5:1 
Branka: Šůra
Další ostudné vystoupení našeho tý-

mu. Do 25. minuty jsme obdrželi 3
góly po 3 střeleckých pokusech sou-
peře. Za stavu 0:0 jsme neproměnili
2 gólové příležitosti a soupeř nás po
chybách brankáře potrestal. Druhou
půli jsme zahájili náporem, v 63. mi-
nutě jsme snížili Šůrou a měli velkou
převahu. V době našeho náporu sou-
peř v posledních deseti minutách
ještě 2x udeřil do naší otevřené ob-
rany a dokonal dílo zkázy. Hra byla
vyrovnaná, ale soupeř nám udělil
lekci v produktivitě.    Jiří KÁRNÍK

SK KARLŠTEJN 
TETÍN - KARLŠTEJN 1:0
KARLŠTEJN – HOŘOVICE 3:1
Branky Karlštejna: Lerch 3
O zaslouženém vítězství domácích
rozhodl Lerch, posila ze Řevnic, kte-
rý vstřelil všechny tři branky.       (pš)
KR. DVŮR B – KARLŠTEJN 3:1
Proti favorizovaným domácím ne-
měli hráči Karlštejna mnoho šancí.
„Byli jednoznačně lepší,“ zhodnotil
utkání karlštejnský Petr Janů. (pš)

SK OSOV
OSOV - CHODOUŇ 1:2 
Branka Osova: Josef Kubec 
První polovina skončila bez branek.
V 2. poločase se hosté ujali vedení a
po faulu osovského brankáře  zvýšili
z penalty na 0:2. Domácím se  nako-

nec ještě podařilo aspoň snížit. (Jok)
ZDEJCINA -  OSOV 2:2 
Branky Osova: Kubec 2
Poločas skončil jednobrankovým ná-
skokem domácích. Začátkem druhé
půle Osovští vyrovnali, ale pak se
domácí znovu ujali vedení. Těsně
před koncem srovnal Kubec.     (Jok)

TJ VŠERADICE
VŠERADICE - KR. DVŮR B 1:3 
Branka: R. Hruška 
Ještě v 80. minutě vedli domácí, pak
přišla smršť 3 gólů hostí. (Jok)
ÚJEZD - VŠERADICE A 5:1 
Branka: Mackovič 

TJ VIŽINA
VIŽINA - VŠERADICE B 0:2 
Branky: Vitner, Obořil 
VIŽINA - HESKOV 3:1 
Branky: Bělohlávek, Fiala, Černý 

Uplynulou neděli Třebaň doma podlehla Hvozdnici 1:2.  Foto NN M. FRÝDL

Dobřichovičtí chystají „míli“
POPULÁRNÍ ZÁVOD V BĚHU SE POBĚŽÍ UŽ PODEVÁTÉ
Dobřichovice – Závody v běhu na-
zvané Dobřichovická míle chystá
základní škola letos již podeváté. 
Devátý ročník Dobřichovické míle
je naplánován na 14. 5. od 14.00.
Závod bude odstartován u budovy
školy (u mostu). Zveme všechny k
účasti. Zasportovat si mohou oprav-
du všichni, protože připravujeme 18
běhů všech kategorií a k tomu ještě
dvě štafety. Pro první tři z každé ka-
tegorie jsou připraveny hodnotné ce-
ny. Stát na stupních vítězů určitě po-
těší, ale důležitější je dokázat si, že
jsme schopni trasu zdolat. Není to
vůbec jednoduché, protože hlavní

trať má délku přesně 1620 metrů.
Dobře prověří zodpovědnou přípra-
vu, kterou si většina závodníků vždy
slibuje po doběhu. Bude připraveno
kvalitní občerstvení.
Každým rokem se úroveň závodu
zvyšuje a zvyšuje se i popularita
Dobřichovické míle; závod je do-
konce uváděn v termínové ročence
Atletického svazu. Minulého roční-
ku se zúčastnilo také několik atletic-
kých závodníků a závodnic. Držíme
všem palce.
Výsledky minulých ročníků najdete
na internetové adrese www.zsdobri-
chovice.cz.     Bohumil STEJSKAL

Malý Třebaňan
plaval nejrychleji
Hlásná Třebaň, Beroun - Hlásno-
třebaňský plavec Michal Snopek
vyhrál v Berouně plavecké závody.
Velikonoční plavecký pohár vyhla-
šuje Plavecká škola v Berouně. Děti
ze zadnotřebaňské málotřídky získa-
ly v minulých letech již dvakrát ok-
resní putovní pohár. Letošní ročník
závodu v kategorii chlapců čtvrtých
tříd vyhrál Michal Snopek (40 m za
32 sekund). Počet soutěžících škol
se letos mírně zvýšil, o to hodnotněj-
ší je Michalovo vítězství. Blahopře-
jeme. Božena MUSILOVÁ

Házenkáři přehráli
soupeře ze Staré Huti
Řevnice – Úspěšně zahájili jarní
soutěže řevničtí národní házenká-
ři. Na domácím hřišti uplynulou
sobotu hostili týmy ze Staré Huti.
Nejprve žáci výrazně porazili Huť
19:3, když branky stříleli Veselý 9,
Najman 7 a Anděl 3. Vítězství na do-
mácí půdě vybojovalo i béčko, které
Huť přehrálo 21:18.
Branky stříleli: Jandus 9, Holý 6,
Jech 4 a Veselý 2. (pš)

Cyklisté sjedou z Brd
až k hotelu Zdeňka
Všenory – Tradiční sjezd horských
kol se pojede ve Všenorech v sobo-
tu 23. dubna.
V pořadí již desátý ročník sjezdu
horských kol bude odstartován v
Černolicích. Cíl sjezdu, jehož se v
loňském roce zúčastnilo na 250 bor-
ců s licencí, bude u všenorského ho-
telu Zdeňka. (pš)
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lektorka E. Malá, tisk Europrint Praha. Evidováno Ministerstvem kultury

ČR (MK ČR E 10532). Uzávěrka čísla 10. dubna 2005.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Večerka Roubal a dcera,

obchod Jednota, stánek na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u
Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
drogerie; Hl. Třebaň: Obchod Jednota; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní
úřad, supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod,
Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží;

Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod.
E-mail: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz

Kdy hrají příště
16. 4. 17.00 FK Lety - Červený Újezd,
Vel. Dobrá - Řevnice, Karlštejn - Újezd 
17. 4. 10.00 SK Heskov - FC Liteň
17. 4. 17.00 OZT A - Hostomice
23. 4. 17.00 Holubice - FK Lety, Jílové
- OZT A, FC Liteň - SK Tetín B
24. 4. 17.00 Zdice - Karlštejn


