
SMĚR AŠ! S americkým vojenským náklaďákem
vyrobeným v roce 1944 se z Řevnic vypravila par-
ta mladíků na oslavy konce války do Aše.
(Konec války viz str. 8) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Opilá žena ve Všenorech
dala facku záchranáři

Všenory, Řevnice – Facku dostal pracovník
řevnické záchranky od ženy, které přijel v

polovině dubna pomoci.
O pomoc prosil kolemjdoucí pětiletý klučina

16. 4. ve Všenorech. Jeho matka ležela nehyb-
ně na silnici. Poté, co na místo dorazila sanitka,

opilá šestačtyřicetiletá žena z Prahy 4 uvítala
řevnické záchranáře fackou. Berounskému

deníku to řekl šéf soukromé záchranné služby
Bořek Bulíček. Dotyčná si prý myslela, že se

nad ní sklání manžel. Byla převezena do
nemocnice na Karlově náměstí. (pš)

Nešťastník z Náchoda se
přijel oběsit do Karlštejna
Karlštejn – Oběšenec byl počátkem dubna na-
lezen v Karlštejně. Kriminalisté požádali při
zjišťování totožnosti o pomoc veřejnost.
Mrtvola neznámého muže byla nalezena 7. dubna.
Muž byl oběšený na stromě v lesním porostu proti
Kněží hoře. Protože kriminalisté neznali sebevra-
hovu totožnost, požádali o spolupráci veřejnost. O
dva dny později se zjistilo, že neznámý štíhlé po-
stavy s hnědým plnovousem je jednačtyřicetiletý
muž z Náchoda. Z domova odešel na konci měsí-
ce března. Důvodem sebevraždy byly osobní pro-
blémy. (pš)

Půlka kraje je rozkopaná
OBJÍŽĎKY JSOU V ŘEVNICÍCH, DOBŘICHOVICÍCH, SRBSKU, HOSTOMICÍCH...

Americký vojenský náklaďák
vyrazil z Řevnic do Aše

Řevnice – Americký vojenský náklaďák z
roku 1944 byl uplynulý čtvrtek k vidění v
Řevnicích. Ze statku Jany Červené se na

něm vydal její syn s dalšími milovníky his-
torie na oslavy 60. výročí konce II. světové

války do Aše.
„Pojedeme celou noc. Auto ujede tak 60 mil za

hodinu,“ upřesnil jeden z mladíků, který na
vozidle dolaďoval detaily. „Koupil jsem ho v
Holandsku, byl to strašný vrak. Je vyroben v
roce 1944,“ dodal. Pro oslavy v Aši mají již

přesný scénář: „Zúčastníme se několika bitev,“
prozradila řevnická delegace před odjezdem. V
květnu je čekají i další štace. Počátkem měsíce
vyrazí kolona ze řevnického náměstí na jízdu
po republice, kterou zakončí na velkých osla-

vách v Plzni. (pš) 

Mrtvé prase z Berounky 
museli vylovit hasiči
Řevnice - Tělo divokého prasete vyplavila v po-
lovině dubna Berounka v Řevnicích. Zvíře z
vody museli vytáhnout hasiči.
Nález divočáka lidé ohlásili 12. dubna. Jeho vyp-
roštěním se zabýval tým sedmi řevnických hasičů
s jeřábem i pramicí. Zvíře, které leželo na mělči-
ně pod jezem, dotáhli pomocí pramice ke břehu,
odkud ho vytáhl jeřáb. Pro uhynulé zvíře si přijel
vůz kafilérie. Podle hasičů prase leželo ve vodě
od zimy. Nejspíš se propadlo na tenkém ledu. (vš) 

Poberouní – Doslova pytel se v minulých dnech
roztrhl s objížďkami v našem kraji. S obtížemi
jsou průjezdné Řevnice, Dobřichovice, Srbsko,
jezdit se nedalo do Berouna ve směru od Litně.
Cestujete-li nyní v kraji kolem dolní Berounky,
počítejte s tím, že kvůli objížďkám vám to bude
trvat déle a navíc najedete více kilometrů. 

Minimálně do 6. května má být uzavřena hlavní
Komenského silnice vedoucí Řevnicemi na Zadní
Třebaň. Oficiální objížďka je značena přes Svi-
naře, většina řidičů si ale cestu zkracuje Seleckou
či Herrmannovou ulicí, v níž byl proto zrušen jed-
nosměrný provoz. „Omezení přináší těžkosti, ale
je nezbytné. Chci, abychom město odkanalizova-
li co nejdřív,“ řekl starosta Miroslav Cvanciger.
S výstavbou kanalizace se v Komenského ulici
pokládá i vodovodní řád. Úsek od prodejny elekt-
ra k prodejně J. Noska má dostat asfaltový po-
vrch. „Ovšem až v září. Nejdříve musíme pod-
klad nechat klesnout,“ říká starosta s tím, že do té
doby bude na půlce silnice dlažba, z poloviny as-
faltová drť.
Místní objížďka bude ještě pár dní trvat kvůli
výstavbě kruhové křižovatky v Dobřichovicích.
Ale to není vše. Komplikace v dopravě čekají na
řidiče také v Srbsku. Kvůli stavbě kanalizace
bylo nutné uzavřít průjezd obcí. Kanalizace se
buduje v části Srbska od kapličky směrem na
Karlštejn, kde vyroste čistírna odpadních vod.
„Z Karlštejna se k nám dá jet jen přes Hlásnou
Třebaň, Mořinu a Bubovice,“ potvrdila místosta-
rostka Eva Kabátová s tím, že objížďka potrvá až
do konce června. „Lidé jsou sice nespokojení, ale
bohužel jinak se to dělat nedá. Dostali jsme na
kanalizace dotaci, kterou musíme do konce roku
použít,“ dodala. 
Do Berouna se v minulých dnech nebylo možné
dostat přímo ani po druhém břehu řeky přes Li-
teň. U odbočky na Kodu byla doprava svedena
přes Tetín. Na objížďku po místních komunika-
cích narazíte v těchto dnech také za železničním
přejezdem v Hostomicích.      Pavla ŠVÉDOVÁ

26. dubna 2005 - 8 (391) 6 Kč

Starosta Letů J. Hudeček, místostarosta Dob-
řichovic P. Kaplan, starosta Hlásné Třebaně
V. Konvalinka (zleva) a s nimi starostové Svi-
nař V. Roztočil i Karlštejna M. Ureš uplynu-
lou neděli natáčeli v Plzni s muzikanty kape-
ly Třehusk písničku na jejich druhé CD Ten
letovskej most.           Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

DNES DVANÁCT STRAN

* Vítek zpíval v Suchomastech

* Povede z Řevnic na Brdy lanovka?
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Povede z Řevnic na Brdy lanovka?
ŠEDESÁT LIDÍ DEBATOVALO U ZMĚNÁCH, KTERÝMI MOŽNÁ PROJDE »JEJICH« MĚSTO

Řevnice – Mohla by v Řevnicích vyrůst v bu-
doucnosti lanovka? Starosta Miroslav Cvan-
ciger má za to, že ano.
O tom, jak by mohly v budoucnosti vypadat Řev-

nice, besedovali obyvatelé města s architektem
Josefem Pleskotem. Ten na toto téma zpracoval
studii. Podle starosty Miroslava Cvancigera byl o
besedu velký zájem. „Asi šedesát lidí vyslechlo
informace pana Pleskota a pak hodinu diskutova-
li,“ řekl Cvanciger s tím, že lidé se zajímali o bu-
doucí vzhled náměstí, prostor před nádražím i

případné řešení dopravního obchvatu Řevnic. 
„Projekt je zpracován tak, že pokud bude přijat,
měl by se stát koncepčním materiálem na mnoho
desítek let dopředu,“ uvedl starosta.
Zájem vzbudil i projekt lanovky. „Měla by to být
taková třešnička na dortu. Myslím si, že to není až
tak nerealistický projekt, jak se mi zdál zprvu.
Třeba jednou se tento projekt uskuteční a visutá
dráha se stane atrakcí Řevnic,“ míní první muž
města. Lanovka by mohla vést od starého nádraží
– na některý kopec nad městem. „Byla by tak
startem pro běžkaře a všechny, kdo by se chtěli
dostat na hřeben Brd,“ dodává Cvanciger.
Podle něj se nejdříve dočkají změn Palackého ná-
městí s Berounskou a Opletalovou ulicí, pak se
má změnit prostor u nádraží.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Jsou v Řevnicích dopravní
značky opravdu »na nic«?
Smím k Noskovi, nebo nesmím? Taková otázka jis-
tě napadla nejednoho motoristu, který v minulém
týdnu projížděl Řevnicemi. Výstavba kanalizace i
další výkopové práce jsou v Řevnicích provázeny
zjednodušováním přenosného dopravního značení
a dokonce jeho protikladným významem. Nad
značkou »slepá ulice 1000m«, za níž po dvaceti
metrech následovala kolmá díra (Palackého ná-
městí - rok 2004), snad jen pár lidí zakroutilo hla-
vou a nikdo do ní nezapadl. Ale přikázaný směr
jízdy do ulice Čsl. armády a další přenosná znač-
ka informující o objížďce do místního obchodu
opačným směrem si přímo odporují. Každá ne-
smyslná značka snižuje důvěryhodnost a oprávně-
nost značek dalších. Řidič pak u dalšího zákazu
nebo příkazu jen mávne rukou, protože přece v
Řevnicích jsou značky na nic. A pojede si po svém.
Najde se v obci někdo odpovědný, kdo značení
uvede do souladu, nebo je to radnici jedno? 

Vilém ŠEDIVÝ

Řevničtí vyjeli na Moravu,
chtějí si najít partnery
Řevnice – Představitelé Řevnic navštívili před-
minulý týden moravskou vísku Lužice u Hodo-
nína, která by se mohla stát řevnickou part-
nerskou obcí.
Na jih Moravy se starosta Řevnic Miroslav Cvan-
ciger a jeho zástupce Václav Zdráhal vydal 14.
dubna. „Cestu považujeme za začátek další spolu-
práce,“ uvedl Cvanciger, který pozval svého
moravského kolegu na návštěvu Řevnic. 
„Budeme o návštěvě referovat na radě, chceme
aby vzniklo nějaké formálně uzavřené spojenect-
ví,“ tvrdí první muž Řevnic. Ten zasílal dopis o
možné spolupráci rovněž do francouzského měs-
tečka Nuits St. Georges. „Zatím jsme nedostali
odpověď,“ dodal. (pš)

Fuck off! psali sprejeři z
Prahy na fasády domů
Mokropsy – Modrým a černým sprejem

postříkali 17. 4. dva mladí Pražané fasády,
ploty a vrata na domech patřících 25 maji-

telům v Mokropsích. 
Svým jednáním v ulicích Dr. Jánského, Ke

mlýnu, Ke skále, Slunečná a V Lavičkách způ-
sobili škodu nejméně 150 tisíc. Mezi nejčastěj-
šími motivy jejich „kreseb“ se objevují nápisy
THE, THE NRS, FUCK OFF s obrazem ruky

a symbol kosočtverce s čárou uprostřed.
Největší nápis byl dlouhý 150 cm. Spis mladí-
ků (*1986) z Prahy 4 a Prahy 5 bude předán na

okresní státní zastupitelství s návrhem na
potrestání za poškozování cizí věci. Pachatele
našli policisté na základě místních znalostí,

ujistily je i stopy nalezené na místě.
Pražané se po krátkém zapírání přiznali.  (vš) 

Hlásnotřebaňští zavedli
elektronickou podatelnu 
Hlásná Třebaň - Hlásnotřebaňská rychta za-
vedla elektronickou podatelnu. Místní i pře-
spolní se mohou obracet s žádostmi i dotazy na
zastupitele prostřednictvím e-mailu.
„Naše původní adresa hl.treban@c-box.cz bude
sloužit pouze k oficiálním žádostem a vyřízení
úředních záležitostí,“ řekla NN tajemnice Ilona
Gartová. Pokud bude mít někdo zájem napsat pří-
mo prvnímu muži obce, musí volit adresu: staros-
ta@hl-treban.cz, k rukám tajemnice a účetní po-
putuje pošta zaslaná na adresu ucetní@hl-tre-
ban.cz.  (šm)

Díky za pozvání, vzkazuje
bývalá ředitelka školy
Zadní Třebaň - Na slavnostní posezení k opoždě-
nému Dni učitelů jsem byla pozvána 6. dubna. Se-
šli jsme se ve Společenském domě v Třebani, kde
nás organizátorka akce ředitelka ZŠ Božena Mu-
silová a starosta Schneider přivítali, pronesli pří-
pitek a poděkovali za práci všem zaměstnancům
současným i bývalým. Následovalo rozdávání ky-
tiček, večeře a volná zábava.
Zúčastnili se všichni zaměstnanci MŠ i ZŠ. Ředi-
telka pozvala i »své« důchodce, paní Bublovou
(bývalá ředitelka MŠ), paní Snopkovou (naše bý-
valá báječná kuchařka), a mě (bývalou ředitelku
ZŠ). Děkuji za toto pozvání, obzvláště nás, starší,
to velice potěšilo. A to ještě jsme s paní Bublovou
dostaly milý dárek k životnímu jubileu. Bylo to
moc milé. Magda BÍMOVÁ, Dobřichovice

Zloděj v Letech vykrámoval
skříň, ale neukradl vůbec nic
Lety – Nic se neztratilo při vloupání do domu,
ke kterému mělo dojít v letovské ulici Dob-
řichovická mezi 7. a 9. dubnem. 
Lapka rozbil skleněnou výplň okna v přízemí,
vnikl dovnitř a vyházel věci ze skříní. Podle maji-
tele z Prahy se z inventáře nic neztratilo, škoda na
okně se odhaduje na 3 tisíce korun. Dům využí-
vaný spíše k rekreaci byl před rekonstrukcí. (vš)

Hrad Karlštejn dostane čidla
KASTELÁN ORGANIZUJE SBÍRKU NA POMOC VYHOŘELÉMU PERNŠTEJNU

Stožár na Chybě prý signál neruší
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE KONÁ V SOBOTU 11. ČERVNA

Karlštejn – Jedna z nejnavštěvovanějších čes-
kých památek – hrad Karlštejn bude do něko-
lika měsíců zajištěn protipožárními čidly.
Poté, co požár zdecimoval moravský hrad Pern-
štejn, má být kompletně dokončen systém proti-
požárních čidel na Karlštejně. Tam hořelo napo-
sledy v 17. století, v císařském paláci byly tehdy
zničeny nástěnné malby v Sále předků. 
Poslední část systému signalizace ohně mají tech-
nici instalovat ještě v dubnu. Kastelán hradu Ja-
romír Kubů v tisku uvedl, že už nyní je hrad proti
požáru dostatečně zabezpečen. K dispozici jsou

Začnu výsledkem kontroly provozu základnové
stanice GSM na Chybě, u které bylo podezření, že
ruší TV signál v obci Zadní Třebaň. Měřením dne
14. 4. bylo zjištěno, cituji z dopisu Českého tele-
komunikačního úřadu: Základnová stanice nevy-
zařuje žádné parazitní kmitočty, příjem programů
v pásmech VHF i UHF byl bez rušení. Zhoršená
kvalita přijímaného programu je vlivem vzniku

podle něj práškové hasicí přístroje a protipožární
mobilní souprava, která je schopna uhasit případ-
ný požár vodní mlhou. Jako protipožární prvek
slouží i povalový strop ve Velké věži nad kaplí sv.
Kříže, který v případě požáru udrží hmotu nad
kaplí.  
Kubů chce zorganizovat sbírku na pomoc vyhoře-
lému hradu Pernštejn, který Moravané považují
za svůj »Karlštejn«. Na nádvoří budou moci lidé
vhodit peníze do schránky vyzývající: Přispějte
na opravu hradu Pernštejn po požáru. Pomozte
moravskému Karlštejnu.           Pavla ŠVÉDOVÁ

GLOSA

Z našeho kraje
* Dům na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad čp. 3
nabízí řevnická radnice k dlouhodobému pronáj-
mu. „Od poloviny ledna je budova prázdná. Proto
jsme vypsali nabídku a čekáme zájemce,“ řekl
starosta města Miroslav Cvanciger s tím, že úřad
nemá striktně vymezeno, co by v prostorách mělo
být. Cvanciger by zde rád viděl nějaké restaurač-
ní zařízení, kavárnu nebo čajovnu. „Zatím se ni-
kdo neozval, ale je čas až do konce června,“ vy-
zval případné zájemce Cvanciger. (pš)
* Nové stromy byly vysazeny v řevnických Hav-
líčkových sadech 16. 4. A přibýt by měly další.
Dalšího setkání v Havlíčkových sadech se podle
starosty města Miroslava Cvancigera zúčastnily
dvě desítky dobrovolníků. „Vysázeno bylo devět
stromů, současně jsme uklízeli park a čistili ho od
náletových dřevin,“ řekl. Dodal, že úklid bude po-
kračovat pravděpodobně 7. května od 9.00. (pš)
* Na obecní úřad v Zadní Třebani zavítal posla-
nec za berounský a hořovický region Jan Schwip-
pel. Starosta jej informoval o situaci v obci. Pos-
lanec nabídl spolupráci ve věci přípravy zákonů
týkajících se obcí. Sdělil, že občané jej mohou
vyhledat každé pondělí v budově České pojišťov-
ny v Berouně mezi 9 - 13.00 a po domluvě (tel.
602 775 764) i jindy. Marta EL BOURNOVÁ
* Další případ krádeže se u lomu Velká Amerika
odehrál 14. 4. Na zdejším parkovišti, které na zlo-
děje upozorňuje velkou cedulí, zaparkoval mladý
muž vozidlo Škoda Fabia. Když se po šesti minu-
tách k vozidlu vrátil, zjistil, že bylo vyloupeno.
Za jeho krátké nepřítomnosti kdosi rozbil okno
zadních dveří a z vozidla odcizil hliníkový kufřík
s elektrickým nářadím, sadou CD i mobilním tele-
fonem. Škoda dosáhla 9 700 korun. (pš)

intermodulačních produktů u vlastního širokopás-
mového zesilovače koncesionáře. Doporučené
kroky ke zlepšení – např. montáž horní zádrže.
Tím považují stížnost za vyřízenou. Z toho vyplý-
vá rada: obrátit se na TV odborníka.
ČD budou měnit signalizaci u přejezdu do ulice U
Mlýna. Nově budou osazena světla směřující na
všechny tři přípojné komunikace.
V těchto dnech PRE zadalo vybudování  el. přípo-
jek v ulici Liteňské. Součástí akce je el. přípojka
pro hřbitov. Zde pak bude instalováno čerpadlo
pro čerpání vody ze studny. Odpadne tedy namá-
havé čerpání vody ruční pumpou.
Dále bych chtěl upozornit majitele objektů, že
zák. č. 128/2000 Sb.- zákon o obcích § 31 a § 32
jim ukládá povinnost  označit objekt číslem evi-
denčním (rekreační objekt ) či číslem popisným
(RD). Neoznačené objekty komplikují komunikaci
majitele s OÚ, policií, záchrankou  i  hasiči.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu  v
Zadní Třebaň bude  v sobotu  11. 6. od 8 do 11
hodin před obecním úřadem.
Přeji hezké prožití čarodějnic. Pánové nezapo-
meňte, že ne každá žena čarodějnicí skutečně je!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Notičky slavily v Americe úspěch
MÍŠA MACOURKOVÁ ČEKÁ NA KUFR, KTERÝ SE JÍ ZTRATIL CESTOU DO USA, JEŠTĚ DNESKA

Řevnice, Dollywood - Dětská lidová muzika
Notičky se před pár dny vrátila ze své třetí náv-
štěvy Spojených států amerických, konkrétně
ze státu Tennessee, městečka Pigeon Forge. 
Naše cestování bylo namáhavé, ale i veselé. Sraz
na pražském letišti v Ruzyni jsme měli 23. 3. ve
4.45 hod. Doprovodili nás i ostatní členové Noti-
ček, kteří s námi bohužel nemohli odcestovat.
Odletěli jsme přes Miláno do Atlanty, odkud jsme
pokračovali autobusem do malebného městečka
Pigeon Forge, ležícího na řece Little Pigeon (Ho-
loubek). Toto městečko je vlastně pouze jedna
dlouhá silnice, kolem níž se vše soustředí. I náš
hotel Microtel Suites ležel přímo u ní.
„Má každý své dva kufry? Zkontrolujte si to a
velcí pomůžou malým!“ Tyto dvě věty jsme slý-
chali od vedoucí Lenky Kolářové často. Když na-
še kufry přiletěly do Ameriky, ať už celé nebo po-
loviční, zjistili jsme, že tři z nich chybí. Martinka
Digrinová postrádala první dva dny oba dva kufry,
Míša Macourková pouze jeden, ale za to ten důle-
žitější. Kroje, dárky, desky, dřeváky… Míša na něj
čeká dodnes.

Atmosféra byla plná očekávání
Hned poté, co jsme se ubytovali, jsme jeli do par-
ku Dollywood na první zkoušku. Ještě jsme ani
nevěděli, kde budeme hrát, a už jsme byli nadšeni
atmosférou, která byla plná očekávání. Tipovali
jsme, kde budeme hrát a jak naše pódium bude
vypadat. Měli jsme naprosto skvostné divadlo.
Když jsme vstoupili dovnitř, jako bychom se ocit-
li v pralese. Všude bylo listí, kmeny stromů, vodo-
pády, pára… Naše pódium bylo jako oáza v něm. 
Začali jsme zkoušet. Zvukař Justin a osvětlovač
»Světýlko« byli milí a ochotní. Nakonec jsme si
našli i »oponáře« Marka »Bonbónka«, ze kterého
se  vyklubal ředitel divadla a úžasný člověk, který
nám podával za oponou rekvizity. 
Světla byla nastavena, mikrofony také a my jsme
měli pořádný hlad. Oběd nás neohromil, ale sněd-
li jsme všechno. Následoval nácvik souborů na
každodenní závěrečný ceremoniál. Spočíval v
tom, že v největším divadle se shromáždily všech-
ny soubory. První šla Čína, poté Notičky, Ondráš
(druhá česká skupina, která tam ale zůstala až do
konce festivalu), Rusko, Ekvádor, Srbsko… 
Vyšli jsme před divadlo za nadšeného vítání a s
křikem AHOOOOOOJ!!! jsme se zařadili mezi
ostatní soubory a tleskali tak dlouho, až nastoupi-
li všichni. Pak jsme přivítali hostující zpěvačku
Janette, která zazpívala song o celosvětovém přá-
telství. My jsme tleskali do rytmu, chodili mezi

lidmi a děkovali jim za jejich návštěvu.  
Vystoupení jsme měli třikrát denně kromě soboty
a neděle, v tyto dny jsme vystupovali pouze dva-
krát. Představili jsme se s půl hodinovým progra-
mem, ve kterém jsme divákům ukázali, jak se hra-
je na hrábě, tancuje v ježkových čepicích, v ručně
vydlabaných dřevácích, naučili jsme je polku, ne-
bo jsme se o to aspoň pokoušeli. Obrovský úspěch
měl fanfrnoch a tanec s koněm od pana Křivánka.
Slova AHOJ a ŘEVNICE je naučila Baruška. Po
představení nás zdravili už pouze česky, což za-
hřálo u srdíčka. Každé vystoupení jsme zakončili
americkou lidovou písní My Bonnie, kterou s ná-
mi publikum zazpívalo. Po závěrečném potlesku,
při kterém diváci vstávali z lavic, jsme se šli pub-
liku poděkovat a některé nadšence učit i juchat.
Divadlo bylo vždy plné a ještě stovka lidí čekala
venku na další vystoupení, protože se do divadla,
o kapacitě asi 300 lidí, nevešla. Atmosféra byla

skvělá. Volno jsme měli jen jeden den v týdnu.
Velikonoce jsme slavili v neděli a hledali jsme
velikonoční vajíčka v parku. Pak jsme hráli hry se
zúčastněnými soubory a bavili se. Jiný volný den
jsme byli v mořském akváriu. Viděli jsme ryby
všech druhů, tvarů i barev, žraloky, mečouny,
mořské koníky a hady, medúzy…
Také jsme jeli do pohoří  Great Smoky Moun-
tains. Na jedné hoře byl zábavný park s motoká-
rami, lanovkami, bobovou dráhou, skákacími
hrady a střelnicemi. Největší atrakce byla plocha
na bruslení. Kdybyste jen viděli ty ustrašené, ale
přitom šťastné obličeje kamarádů z Trinidadu,
kteří nikdy nebruslili! Tyto dny jsme obědvali v
restauraci Mr. Gattis, jež byla přeplněná pizzami,
těstovinami, saláty. Večeře se konaly v čínském
bufetu Mandarin House. Ochutnali jsme úplně
všechno od masa po dorty a nekonečná kvanta
coly s ledem.         Simona HAUERLANDOVÁ

Soubor Notičky při ceremoniálu v americkém parku Dollywood. Foto Jindřich KOLÁŘ

Děti z Klíčku pojedou na Olympiádu do Brna
MALÍ ŘEVNIČTÍ TANEČNÍCI BUDOU NA MORAVĚ REPREZENTOVAT STŘEDOČESKÝ KRAJ

Řevnice – Soutěžní přehlídky
dětských folklorních souborů
Prahy a Středočeského kraje se v
dubnu zúčastnil řevnický Klíček.
Přehlídka se konala v Salesiánském
divadle v Kobylisích. Tmavé stěny
divadla ožily barevností deseti sou-
borů a jejich muzik. Kluci z Klíčku
měli velkou chuť poměřit své síly s
ostatními. 
Folklorních přehlídek se koná
spoustu, ale soutěž s výběrem těch
nejlepších na celostátní přehlídku
je jen jednou za dva roky. Při minu-
lé soutěži jsme neměli muziku, zato
letos jsme tančili s Hájíčkem. Po-
rota ocenila nejen brilantní výkony
mladých muzikantů, hravost, taneč-
nost a nadšení tanečníků, ale i sou-
hru mezi oběma soubory. Primáška
Markétka Janoušková se dívala ta-
nečníkům pod nohy a dokázala mu-
ziku vést tak, aby každá písnička
měla to správné tempo. Při klukov-
ských hrách, kdy se kluci přeskaku-
jí kotouly, hrály smyčce šestnáctin-

ky ve strhujícím tempu a ještě je
bylo slyšet přes hlasité povzbuzo-

vání dívek. Po vyhlášení výsledků,
kde Klíček dostal nabídku zastupo-

vat Středočeský kraj na Olympiádě
v Brně, jsme pocítili zklamání, že
právě tam nás nebude Hájíček do-
provázet. Ale i ostatní soubory se
budou prezentovat s reprodukova-
nou hudbou.

Zatím čeká jen práce
Olympiáda se koná na konci červ-
na, zúčastní se jí vybrané soubory z
každého kraje, ale především spor-
tovci z 18 sportovních disciplin.
Organizátoři chtějí více než 4000
dětí co nejvíc přiblížit  atmosféru
zápolení při olympijských hrách.
Děti zažijí atmosféru zapálení
olympijského ohně, slavnostní za-
hájení, slib, život v olympijské ves-
nici, setkají se s významnými spor-
tovci, kteří projekt zaštiťují, napří-
klad Danou Zátopkovou a dalšími. 
Těšíme se na všechno zajímavé, co
nás v Brně čeká. Sportovní i kultur-
ní program, nová kamarádství.
Zatím nás ale čeká jen hodně práce.

Ludmila CHROUSTOVÁ
Přehlídky dětských folklorních souborů Prahy a Středočeského kraje se
zúčastnil i řevnický Klíček. Foto Jakub KENCL
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Vítek zpíval na disku v Suchomastech
ZNÁMÁ POPOVÁ HVĚZDA VYSTOUPILA NA TANEČNÍM ODPOLEDNI V ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE

Suchomasty - Zlatým hřebem tanečního odpo-
ledne v ústavu sociální péče v Suchomastech
bylo vystoupení známého zpěváka Pavla Vítka.
Popová superstar sklidila obrovské ovace.
Vystoupení kapely Leontýnka se v suchomast-
ském ústavu konalo 14. dubna. Tato kapela k nám
zajíždí pravidelně a máme ji moc rádi. Hudbu
jsme poslouchali a také jsme na ni tancovali. Na
návštěvu v ten den k nám do Suchomast přijelo
také několik děvčat z ústavu z Nalžovic. Nálada
byla výborná. Pohostili jsme naše partnerky a
doprovod  kávou a zákusky z cukrárny z Hosto-
mic  a limonádou.
Společně jsme pak uvítali hosta naší diskotéky,
Pavla Vítka, který se stal pro nás všechny překva-
pením dne. Příjemným, milým vystupováním,
zpěvem, fotografiemi s podpisem i dobrou nála-
dou Vítek přispěl ke zdařilé akci. Chceme mu
touto cestou ještě jednou poděkovat za návštěvu a

vystoupení. Odpoledne se všem moc líbilo a těší-
me se na další podobné akce, opět s účastí P.
Vítka. První z nich bude 22. 6. Vítání léta. Pavel
Vítek nám rovněž zajistí sponzorské vstupenky na

muzikál Tři mušketýři, na který se vypravíme i s
partnerkami. Přejeme čtenářům Našich novin pří-
jemné májové dny. 
Klienti ústavu v Suchomastech a Jan SEMBDNER

Pavel Vítek při svém vystoupení v suchomastském
ústavu sociální péče. Foto Jan SEMBDNER

Kina v okolí
KINO LITEŇ
30. 4. 18.00 BLADE: TRINITY
7. 5. 18.00 CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

KINO MÍR BEROUN
26. 4. 20.00 TATÍNEK
28. 4. - 4. 5. 17.30 a 20.00 (Út 17.30, St 18.30)
ROMÁN PRO ŽENY
3. 5. 20.00 FANTOM OPERY
5. 5. - 10. 5. 17.30a20.00 (Ne-Po 18.30, Út 17.30)
KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK
10. 5. 20.00 HLAS MOŘE

KINO MNÍŠEK POD BRDY
27. 4. 18.00 a 20.00 KOUSEK NEBE  
30. 4. 18.00 a 20.00 CELLULAR  
4. 5. 18.00 a 20.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ 
7. 5. 17.00 a 20.00 LETEC 
11. 5. 18.00 a 20.00 KAFE A CIGÁRA 

KINO CLUB ČERNOŠICE
26. 4. 20.00 LETEC  
28. 4. 20.00 KAFE A CIGÁRA 
5. 5. 19.00 MUSÍME SI POMÁHAT 
10. 5. 20.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

V černošickém Club Kině
bude dunět rocková muzika
Černošice – Rockovou hudbou bude žít v květ-
nu černošické Club Kino. 
Rockový maratón zahájí 6. 5. koncert kapely Lety
Mimo, který bude zahájen ve 20.30. Den nato,
vypukne v 19.30 finále hudební soutěže Šiba Mu-
sic Chance. Představí se kapely Bublifuck, Na-
totata, Strangemind a další.
Černošické bigbeatové dunění můžete navštívit
14. 5. od 15.00. Na scénách zimního stadionu a
klubu vystoupí skupiny Škvor, Krucipüsk, Vítko-
vo kvarteto, Deliqent, Lokomotiva Planet, Timu-
dej, Preweet, Petr Mach&Band či Dyk je to jedno.
Z bigbeatového rytmu vás dostane 20. května od
20.00 taneční párty ve stylu 60. a 80. let. O den
později už bude klub patřit opět rocku – ve 20.30
začne tradiční rockový mejdan s kapelami First
Choice, Preweet a Gonzo. (pš)

Karlštejnští už chystají
zářijové vinobraní

Karlštejn – Až za pět měsíců, 24. a 25. 9. se
uskuteční v kraji vyhlášené Karlštejnské

vinobraní. Již nyní se ale sešli členové kul-
turního sdružení a začali připravovat pro-

gram velkolepých oslav. 
„Měli jsme už přípravný výbor kvůli vinobraní.
Jeho rozpočet se má pohybovat kolem 250 tisíc

korun,“ uvedl starosta obce Miroslav Ureš.
Cena vstupného se z loňských 50 Kč nemění,
novinkou ale je, že vstupenku dostanou i děti,

třebaže budou mít vstup zdarma. „Chceme
konečně přesně zjistit, kolik lidí na vinobraní
přijíždí. Vždy jen návštěvnost odhadujeme,“

vysvětlil Ureš. Radnice také na oslavy nechává
šít kostýmy. „Karlštejnské kulturní sdružení se
rozhodlo, že zbudou-li nějaké peníze, budou

použity na šití kostýmů,“ sdělil první muž obce
s tím, že radnice hodlá pro sklad kostýmů

vyčlenit speciální místnost. „Dosud si šaty půj-
čujeme z televize, ale je to čím dál dražší. Bude

levnější, když takových sto kostýmů budeme
vlastnit,“ míní Ureš. (pš) 

Vrcholem sedmých letních 
slavností bude rej maškar
Leč - Úklidem centrální návsi uvítali jaro v Le-
či. V sobotu 16. 4. se zde  sešlo 7 místních i pře-
spolních žen, aby shrabaly suchou trávu, ukli-
dily odpadky a domluvily se na pořádání letoš-
ních Letních slavností Leče. 
Letošní Letní slavnosti jsou v pořádí již sedmé.
Na lečské návsi se budou konat v sobotu 25. červ-
na od 14  hodin. Jako každoročně se mohou divá-
ci těšit na netradiční zahájení, na soutěže jednot-
livců i skupin, na nohejbalový turnaj a vystoupe-
ní skupiny Třehusk. Vrcholem odpoledne bude
maškarní rej. Večer zaplane na návsi táborák a
všichni si mohou při kytaře zazpívat. (JoK) 

Jílové se těší na světovou 
premiéru díla Jana Hanuše
Jílové u Prahy – Světová premiéra čeká návš-
těvníky koncertu k nedožitým 90. narozeni-
nám skladatele Jana Hanuše v Jílovém.
Koncert se koná 30. 4. od 16.30 v kostele sv. Voj-
těcha. Zazní na něm světová premiéra jedné z
posledních skladeb Jana Hanuše. 
„Je to úprava Dvořákova Larga pro sbor, varhany
a tympány. Skladbu  autor komponoval pro mezi-
národní sbor na olympiádu studentských sborů v
Brémách,“ uvedla Ilona  Strnadová z informační-
ho centra. 
Premiéra zazní v podání smíšeného komorního
sboru Laetitia pod vedením Romana  Michálka.
Koncertu v kostele předchází pietní akt u hrobky
Jana Hanuše na místním hřbitově v 15 hodin. (pš)

Tipy NN
* Přednáška na téma Konec II. světové války v
českých zemích se zřetelem na Beroun se koná
27. dubna od 17.00 v berounském Muzeu Čes-
kého krasu. (pš)
* Zpěvák, textař, kytarista, skladatel i autor hud-
by k několika filmům Ivan Hlas poprvé vystoupí
v Dobřichovicích 29. dubna od 20 hodin v sále
Dr. Fürsta. (pš)
* Pěvecký soubor Chorus Angelus vystoupí v
rámci Regionálního veletrhu v černošickém Club
Kině 30. dubna od 15.00. (pš)
* V rámci pořadu Z Mníšku až na konec světa si
budete moci prohlédnout diapozitivy a poslech-
nout komentář Kateřiny Peclové i Richarda Slaby,
kteří popíší cestu do indického Ladhaku. V mní-
šeckého zámku pořad začne 6. 5. od 19.30.      (pš)
* Divadlo (bez záruky) Praha zahraje v mníšec-
kém sále restaurace Sokolovna hru Ramon 13. 5.
od 19.30. (pš)
* Výstava keramických objektů a obrazů Květy
Makovské je otevřena v Městské galerii Beroun
od 4. 5. do 13. 5. Přístupná je úterý až pátek 10-
12.00 a 12.30-16.00, v sobotu 10.00-13.00. (pš) 
* Oskar Petr vystoupí s Jiřím Vopavou 15. 5. od
18.00 v sále řevnického Zámečku. (pš) 
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Čtyřkolky se rozjedou v máji  
NAD VŠERADICEMI VYRŮSTÁ AREÁL PRO MILOVNÍKY MOTORŮ 

OSOVŠTÍ VYČISTILI KOUPALIŠTD. Po-
žární nádrž v Osovci, která v létE slouží i ke 
koupání, vyčistili v sobotu 16. 4. místní ob-čané. Na snímku splachuje povrch starosta 
hasičů J. Chvojka, zatímco mladí pomocní-
ci zametají nečistoty.          Foto R. KOČOVÁ 

Všeradice – Cestou ze Všeradic do Vi-
naUic proti hUbitovu vzniká nová drá-
ha pro motorové čtyUkolky.  
Co tato disciplina obnáší, jsme se zeptali 
majitele a zřizovatele dráhy, Bohumila Sti-
bala. „Je to ve světě a i u nás velmi oblíbená 
disciplina a má mnoho příznivců, proto při 
rozhodování o sportovním areálu padla vol-
ba na čtyřkolkovou dráhu. Na naší dráze 
budou  jezdit čtyřkolky s automatickou pře-
vodovkou a to jak pro dospělé zájemce, tak i 
zájemce z řad dětských příznivců.“ 
Lokalita byla vybrána ve spolupráci s CHKO 

a to na rozhraní dvou mysliveckých revírů a 
na bývalé skládce. Areál je situován tak, aby 
hluk provozu nenarušil obec a byl odcloněn 
opačným směrem. Toto odhlučnění je díky 
umístění areálu a podpořené novou výsad-
bou keřů a stromů. A pokud se týká blízkos-
ti hřbitova, jsou domluvená jasná pravidla, 
a to přerušení provozu během pohřbů a vý-
znamných církevních svátků, např. dušiček.  
Pro jízdu na čtyřkolce v areálu není nutný řidičský průkaz, každý zákazník bude pro-
školen a  dostane ochrannou přilbu  a ruka-
vice. Pokud chtějí dráhu používat děti, rodi-če za ně podepíší smlouvu. Věk je určen 
hranicí 6 let. V ceně je také pojištění proti 
úrazům na dráze.  
Dráha ve Všeradicích je dlouhá 560 metrů, 
má hlinitopísčitý povrch a 8 zatáček. Sou-časně se na dráhu vejde 8 jezdců. Cena je 
170 Kč za 10 minut jízdy. K dispozici jsou čtyřkolky dětské, silniční i terénní.  Občer-
stvení je zajištěno v místním hostinci Na 
růžku nebo limonáda na místě. Dráha na-
zvaná „U Bobeše“ bude v provozu každý den 
od 9 do 18 hodin (květen – září). 
V ostatních měsících roku jen do 16 hodin. 
Snad tato atrakce přiláká další  návštěvníky 
do Všeradic a okolí a zvýší zájem o jedno  
z nejkrásnějších míst kousek za hlavním 
městem u brdských lesů. 
Slavnostní zahájení se koná 30. 4. 2005  
v 10 hodin. Následuje exhibice jezdců od  
11 hodin.                 JiUí CYSAT, Všeradice 

Osovecké koupaliště 
je připraveno na léto 
Osov – Vyčištění koupaliště bylo plá-
nované na polovinu měsíce dubna. 
Tato již tradiční úklidová akce probíhá kaž-
doročně pod patronací Josefa Chvojky, 
předsedy místního hasičského sboru.  
„V pátek se sešly přes dvě desítky pomocní-
ků a bylo možné vyčistit plochu nádrže od 
hrubších nečistot. V sobotu se dno koupa-
liště smylo vodou a odstraňovaly se zbytky 
nečistot. Poděkování patří všem, kdo přišli 
přiložit ruku k dílu,“ chválil všechny malé i 
velké pomocníky Josef Chvojka. Osovecké 
koupaliště je připraveno na léto.             (rk) 

Čarodějnice půjdou obcí 
Start 30. dubna v 17,17 hodin  

před restaurací U hříště v Osově 

Vlastní košťata, občerstvení zajištěno 

Kolegyně z okolí srdečně zvány! 

»Pálení čarodějnic« je  
stále živým zvykem 
Podbrdsko – Pálení čarodějnic pat-Uí k doposud velmi živým zvykům. 
Filipojakubská nebo také Valpurži-
na noc z 30. dubna na 1. května je 
jednou z magických nocí, kdy prý 
mají zlé síly větší moc než jindy a 
kdy se dají nalézt četné poklady. 
Aby se hledající před zlem mohl bránit, 
musel mít při sobě květ z kapradí, svěce-
nou křídu a hostii. Lidé věřili, že v povětří 
poletuje spousta čarodějnic, které se slé-
tají na sabat. Proto se této noci říká »noc čarodějnic«. 
A co se připravuje poslední dubnovou so-
botu v Podbrdsku?  
Vižinští hasiči chystají sběr železa a večer 
tradiční pálení čarodějnic. Bude připrave-
no občerstvení pro všechny děti, které do-
razí s fagulí či koštětem na plácek nad 
tratí.  
V Osově půjde průvod malých i velkých čarodějnic od hospody k připravené hro-
madě nad hasičárnou, kde účastníky čeká čarodějnický soud a poté občerstvení.
Ve vedlejším Osovci u koupaliště bude 
celý den probíhat nohejbalový miniturnaj 
pro zvané.   
„Zahajujeme sezónu,“ říká k tomu jeden 
z organizátorů Petr Novotný. Na účastní-
ky čeká čerstvě upravené hřiště. Během 
roku chystají osovští sérii nohejbalových 
turnajů doma i v sousedních Lážovicích.  
V Podbrdech žádný program během so-
botního večera neplánují. „Jen klasické 
pálení za dozoru hasičů,“ říká starosta 
Karel Šťastný.                                 (jf, JoK) 

INZERCE V PROVASU 

Nabízíme místo pro vaši reklamu. 

Podrobnější informace na adrese  
nase.noviny@zadnitreban.cz  

nebo Josef Kozák tel. 737 280 177 

OSOVŠTÍ ŠKOLÁCI PEČLIVD TRÉNOVALI. 
Žáci 4. třídy se zúčastnili dopravní soutEže 
mladých cyklistů v Hořovicích, kde obsadili 
4. místo (více na stranE 6).     Foto ARCHIV  



K utkání musel nastoupit i trenér  
»MALÁ DOMŮ« VŠERADICKÝCH SKONČILA MÁLEM VLASTNÍM GÓLEM 

První střela Zdických skončila za zády vše-
radického brankáře.               Foto J. KOZÁK 
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16. 4. Tetín – Vižina 2:0 
Vižinští neskórovali ani z penalty.  
23. 4. Mořina – Osov 0:1 
Branky: Bábíček Jakub 
23. 4. Svatá – Všeradice 4:0           
23. 4. Vižina – Mořinka 4:1 
Branky: Blovský, Procházka, Hruška (z pe-
nalty), Bělohlávek Kamil 
Po faulu na Blovského zvýšili domácí z pe-
nalty na 2:0.                                             (JoK) 

16. 4. Osov – Hýskov B 1:1 
Branky: Kubišta 
Osovských se sešlo málo, takže trenér Pro-
cházka nejenže delegoval náhradníky, ale 
nastoupil i on. „Nevyužili jsme gólové šan-
ce,“ řekl po utkání osovský Pavel Pepřica.  
„Proto jsme skončili remízou.“ 
16. 4. Všeradice – Zdice 0:2 
První poločas byl ve znamení hostů. Smí-
chem a potleskem reagovali diváci na  
»malou domů« domácích, kdy míč branká-ře přeskočil a málem skončil za čárou.  
Přímá střela útočících hostů však už tak ve-
selá nebyla. Brankář se po ní marně nataho-
val a hosté vedli 1:0. Do přestávky Zdičtí 
zvýšili na výsledných 2:0. Druhá část byla 
vyrovnaná a skončila bez branek. 
„Paradoxem je, že hosté vystřelili na branku 
asi jen dvakrát,“ řekl o utkání všeradický 
Pavel Jakoubek. „To vlastně znamená, že 
měli skoro 100% úspěšnost.“      

V minulém vydání jste měli možnost 
přečíst si článek o léčitelce Miloslavě 
Hrzalové z Vižiny. Dnes přinášíme 
její dodatek a rady na měsíc květen. 
(PROVAS)  
„K léčitelství  mne dal vnuknutí významný 
léčitel pan páter František Ferda,“ říká M.
Hrzalová. „V jeho blízkosti jsem v Sušici 
dlouhá léta bydlela. Do Vižiny jsem  se pře-
stěhovala z rodinných důvodů před dvěma 
lety. “  
Rady na měsíc květen 
Nejvíce ohroženým orgánem měsíce květ-
na je srdce, proto je třeba v tomto období 
srdce uklidňovat. Ale ne každé bušení  srd-
ce nebo píchání či tlak na hrudníku musí 
znamenat poruchu srdce. Může jít o pro-
blém psychický, kde je třeba pracovat na 
stresech, které tento problém způsobily. 
Stejně je tomu u páteře, kde zejména u 
mladých lidí se jedná jen o stresy, které 
blokují tok energie k páteři od dětství počí-
naje až do současnosti jsou to např. staros-

ti, strachy, úmrtí někoho blízkého či jiná 
traumata. Krev a cévy navazují bezpro-
středně na činnost srdce a určují bytí celé-
ho  organismu, takže teď máme možnost, 
ba přímo povinnost je ovlivňovat. Příprav-
ků pro jejich čistění je celá řada a nemusí 
jít o léky chemické. Při poruchách srdeční činnosti vidíme dobře změny na špičce  
jazyka.  
Doporučení pro květen: zkontrolovat a ne-
chat si upravit stav krční a hrudní páteře, 
jelikož špatně působí na srdce, snížit fyzic-
kou námahu a pít bylinný čaj s bylinami 
regulujícími srdeční proces, jako jsou sr-
dečník, karbinec nebo mařinka vonná. 
Dalším vynikajícím postupem na srdeční 
problémy při snížené funkci srdce, angině 
pektoris je žaludová kůra. Čerstvé žaludy 
se pomačkají, aby slupka praskla a tak 
rychleji uschly. Pak se usuší, pomelou se na 
prášek a vzduchotěsně uzavřou. Užívá se 
3x denně na špičku nože po jídle po dobu 
30 dnů.                                  Jana FIALOVÁ   

Květen je měsíc srdce 

Kdo je vlastně Brdonoš? 
Kdo nebo co je Brdonoš, který se měl 
zúčastnit 7. 5. otevření rozhledny?  
Brdonoš je výmyslem party lidí, kteří ho prý  
potkávají, když jdou večer v povznesené ná-
ladě. Motá se jim pod nohy a nutí je, aby 
spadli do škarpy a nebo si ustlali na mezi.  
Jak se ukázalo, otevření rozhledny v sobotu 
7. 5. se Brdonoš nezúčastní, ale můžeme 
slíbit, že v horizontu deseti let se bude 
v okolí rekonstruované rozhledny vyskyto-
vat nejen Brdonoš, ale i poustevník (ve své 
jeskyňce) a paní E. L. z Dobříše bude spouš-
tět vodopád.                                               (mn) 

Osovští žáci pomohli 
na divadle Kašpárkovi 
Osov – Dne 6. 4. zavítali do ZŠ Osov 
dva herci z Prahy – Jan Holešovic a 
akordeonista Josef Knapp – s před-
stavením o Kašpárkovi.  
Děj se odehrával ve vesnici, kde mělo být 
posvícení a všichni se těšili na dobroty ze 
zabijačky. Ale co se nestalo. Pašíka jim ně-
kdo ukradl. Začalo velké vyšetřování a na-
konec případ vyřešil Kašpárek. Jak to tak 
bývá v pohádkách, vše dobře dopadlo. Děti 
se zapojily do hry, zpívaly a také si vyzkou-
šely své žonglérské umění. 
Osovská škola se každým rokem zúčastňuje 
zdravotní soutěže pořádné ČČK Beroun. 
V současné době se někteří žáci 5. a 4. třídy 
pečlivě připravují, učí se obvazovat rozličná 
poranění, přepravovat raněné a další prak-
tické dovednosti první pomoci. Vyslechli si  
i besedu paní Rackové, která je v tomto 
oboru odbornicí.  
Žáci 4. ročníku také začali s kur-
zem dopravní výchovy. Zúčastnili se do-
pravní soutěže mladých cyklistů 
v Hořovicích, kde obsadili hezké  
»bramborové« 4. místo.  I přestože na škol-
ní zahradě trénovali jízdu zručnosti, při 
soutěži dostali nejvíce trestných bodů.  (sk) 

Vítěz se o poklad rozdělil 
Vižina – V neděli 17. 4.  se sešli  na Vi-
žině  nadšenci pro pěší turistiku, aby 
společně s dětmi podnikli výpravu za 
pokladem.   
Na místě startu se sešlo přes dvacet účastní-
ků nejrůznějšího věku. Jako předvoj vyšla 
skupinka s pokladem, která trasu vyznačila 
barevnými fáborky. Žluté označovaly směr 
cesty, červené místa s úkoly. Ty byly růz-
ných charakterů. Zpívalo se, určovaly se 
stromy a lesní plody, nechyběly ukázky pa-
roží a kančích zubů, které musely děti  po-
znat. Poklad byl nakonec ukryt u velkého 
smrku. Obsahoval tolik bonbonů, že ho ví-
těz rozdělil mezi ostatní, protože by mu po 
konzumaci nejspíše  vypadaly všechny zuby. 
Pak  se všichni posilnili opečeným buřtíkem 
a vyrazili k domovu.                                     (jf) 

Kdy a kde hrají 
30.4. Vižina – Srbsko, Všeradice – Osek, 
Osov – Chrustenice, Chlumec – Prasko-
lesy, Všeradice B – Hýskov B  

7. 5. Liteň – Vižina, Srbsko – Osov, Žeb-
rák -Všeradice, Osek B – Chlumec, Moři-
na – Všeradice B   
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VI. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL

STAROČESKÉ MÁJE 
LETY, náves, 14. května 2005

9.00: Zahájení stylového jarmarku
10.00: Setkání dechovek: ŠUMAVANKA - Němčice,
DOMAŽLIČANKA - Domažlice, STAROMĚSTSKÁ
KAPELA - Staré Město u Uherského Hradiště
12.50: Pobožnost u kapličky
13.30: Průvod od hostince U Kafků 
13.45: Předání práva, zahájení festivalu
TŘEHUSK - Poberouní, BENEŠÁČEK - Benešov,
KRUŠPÁNEK - Praha, DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA, ŠARVANCI - Praha, Cimbálovka VELE-
HRAD, taneční skupina CIFRA - Uherské Hradiště
18.15: Česká beseda, dražba, kácení a porážení máje
19.00: Zábava na návsi: Cimbálovka VELEHRAD,
STAROMĚSTSKÁ KAPELA, Cimbálovka KRUŠPÁN-
KU, BRASS BAND - Rakovník

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves 
14. května 2005

9.30: Průvod obcí - TŘEHUSK
13.00: ŠUMAVANKA - Němčice, DOMAŽLIČANKA -
Domažlice, STAROMĚSTSKÁ KAPELA - Staré Město,
Cimbálovka VELEHRAD s taneční skupinou CIFRA -
Uherské Hradiště, BENEŠÁČEK - Benešov, PRAMÍ-
NEK - Černošice, NOTIČKY - Řevnice
18.00: Dětské tance + beseda, dražba, porážení máje
20.00: Taneční zábava v sokolovně, hraje KARAVEL

ČERNOŠICE, náves
21. května 2005

15.00: Zahájení stylového jarmarku, TŘEHUSK
15.45: Průvod krojovaných účastníků, slavnostní 
zahájení festivalu: ROSÉNKA - Praha, KLÍČEK -
Řevnice, MODŘENEC - Praha, NOTIČKY - Řevnice,
Dudácká kapela DOKOLEČKA - Praha, PRAMÍNEK -
Černošice
19.30: Kácení máje

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves, 28. května 2005
8.00: Zahájení 
8.30: Pobožnost u Kapličky
9.00: TŘEHUSK - Poberouní, NOTIČKY - Řevnice, KLÍČEK - Řevnice + HÁJÍČEK - Praha, HRADIŠŤÁNEK
12.40: Slavnostní průvod od hasičárny
13.00: Předání práva k pořádání májů
13.15: Průvod obcí
18.00: Beseda, kácení májky
20.00: Zábava ve Společenském domě

***
Folklorní festival STAROČESKÉ MÁJE podpořil mikroregion Dolní Berounka a krajský úřad Středočeského kraje, 

mediálními partnery jsou Český rozhlas Region, Český Rozhlas 2 Praha, Berounský deník a Deníky Bohemia 
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Anglicky jsme se učily s pohádkami
VZPOMÍNKY MARGITY RYTÍŘOVÉ, KTERÁ ZA VÁLKY SLOUŽILA U BRITSKÝCH LETECKÝCH SIL - 3)

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 ve
chvíli, kdy se jich se sestrou v Ang-
lii ujala Miss Lumsden.            (NN)

Dům, který patřil Miss Lumsden měl
velikou, ale studenou kuchyň, kde
byla v jednom rohu ruční ždímačka,
která vypadala jako mandl. »Naše«
prala ve vysokém škopku s dlouhým
zvonem a potom na mandlu prádlo
ždímala. Když některá z nás byla
právě doma, pomáhaly jsme.  
Do kuchyně se jednou týdně postavi-
la plechová vana, spíš dětská vanič-
ka, kde jsme se vykoupaly.  Byla tam
také velká spíž, o dva schůdky níž
byl obývací pokoj s velkým krbem,
jediná místnost, kde se topilo a kde
jsme trávily většinu času. O další
dva schůdky níž byla koupelna, kde
bylo pouze umyvadlo a kohoutek se
studenou vodou a záchod (latrina) s
umyvadlem a nalevo velká předsíň –
hala s hlavním vchodem. Z kuchyně
vedly dveře do zahrady, jakož i z
obývacího pokoje. Z předsíně se ješ-
tě vcházelo do pokoje pro hosty. Ten
býval v létě pronajatý. Dále vedly
schody do prvního poschodí, kde by-
ly tři ložnice. Jednu často obývala
sestřenice »Naší« Grace, ve druhé
spala »Naše« a ve třetí my. 
V zimě jsme si ohřívaly postel ka-
mennou láhví, do které se nalila hor-
ká voda. Ráno jsme se v této vodě
umyly, protože byla ještě teplá. Jed-

nou se mi stalo, že se mi láhev vy-
smekla z ruky a umyvadlo se rozbi-
lo. Byla jsem strašně nešťastná, ale
co naplat, musela jsem to jít říct
Miss Lumsden. Ta se zlobila, jistě na
venkově bylo těžké sehnat řemeslní-
ka, natož dovézt z města umyvadlo.
Strýček poslal peníze a umyvadlo
bylo během několika dní na svém

místě. Bylo to v době, kdy jsem ještě
chodila do školy a nevydělávala.
Zahrada byla plná ovocných stromů
a květin, hlavně různobarevných flo-
xů. Na druhém konci zahrady byl
ještě domeček, kde bydlela přítelky-
ně Miss Lumsden – Mrs. Oliver. Mě-
la ráda kočky, a tak jsme jí říkaly
»kočičí máma«, nebo jen Kočičí. Na
zahradě byla dlouhá lavice a stůl.
Tam jsme často večer sedávaly, kou-
kaly se na obláčky, říkaly, který je
nejvíc podobný naší republice a
vzpomínaly na domov. 
Nejtěžší bylo, že jsme vůbec neumě-
ly anglicky. Měly jsme s sebou slov-

ník, ale spíš jsme děla-
ly různé posunky. Nic-
méně za několik týdnů
jsme se přece jen
pomocí slovníku a vel-
kou snahou »Naší«
dorozuměly. Také zna-
lost němčiny pomáha-
la. Večer jsme předčí-
taly pohádky, »Naše«
opravovala výslov-
nost, půlku slov, kte-
rou jsme neznaly, jsme
si vypisovaly, a tak
jsme se brzy naučily.

Walford je malá vesnice, nejbližší
město je Ross-on-Wye. Řeka Wye
také protéká Walfordem. Ve vesnici
byla pošta, která zároveň byla jedi-
nou prodejnou daleko široko, koste-
lík anglikánské církve a škola-dvou-
třídka. Vesnice byla odříznutá od
světa, sice tam jezdil ráno autobus,
ale na vlak jsme musely do Ross-on-
Wye vzdáleného asi 5km. Dostaly
jsme starší kola, takže jsme se s »Na-
ší« dostaly všude bez problémů.
Miss Lumsden byla pobožná, kaž-
dou neděli jsme jezdily na mši do
evangelického kostela do Ross-on-
Wye. Každý dostal při příchodu zpě-
vník a při odchodu jsme jej vrátili.
Některé písně se mi moc líbily a s
chutí jsem si je zazpívala. 
(Pokračování) Margita RYTÍŘOVÁ

Margita Rytířová ve válečných letech a nyní. Foto ARCHIV

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

Transport s mladými muži z Beroun-
ska dojel do Podivína u Břeclavi,
kde měli být zákopníci vysazeni,
ubytováni a přikázáni k práci. Orga-
nizace zaskřípala, a tak tam vlak stál
téměř dva dny bez jakékoliv péče.
Nikde netekla voda, záchody byly
daleko a tolik se nikdo nesměl vzdá-
lit. Jak vlak a jeho okolí po dvou
dnech vypadalo, netřeba popisovat.
Večer třetího dne se po dlouhém pís-
kání rozjel a kupodivu zpátky. Za-
stavil v Hrušovanech u Brna, kde
pak chlapci strávili téměř tři týdny.
Ve večerních hodinách byla zdálky
slyšet střelba. Po útoku Rudé armá-
dy u Bratislavy se transport přesunul
do Střelic u Brna, kde se měly rych-
le kopat protitankové zákopy. Zak-
rátko nastal další přesun přímo do
Brna. Ubytování ve škole, všude
ochota a čistota. Hned první den ale
dostali křest, když se nad městem
objevila letka 27 letadel a svrhla svůj
náklad. Nikdo ze zákopníků nepřišel
o život. Zato místní obyvatelé! Byla
neděle a ulice byly plné lidí. Většina
jich nestačila utéct do krytů.
Berounským připadla práce na strá-
ních nad Pisárkami - spolu se stejně
starými německými vojáky kopali
zákopy pro pěchotu a ostřelovače.

Uteklo několik slunných dnů, kdy se
neudálo nic zvláštního. Jednoho rána
bylo slyšet z dálky hukot letadla. Br-
zy se přiblížilo a vyslalo několik
pozdravů z letadlových kulometů.
Bylo po idyle. Každý honem kopal,
aby se měl kam schovat, bude-li se
podobný útok opakovat. Stalo se
hned  následující den. To už byli ně-
jací ranění. Útoky se opakovaly. 
Další týden byli chlapci rozděleni na
práce po městě. Stavěly se pouliční
zábrany a kopal se protitankový pří-
kop pod Špilberkem. To už bylo v
noci slyšet mohutnou střelbu a oblo-
ha na jižní straně téměř nezhasla.
Bylo rozhodnuto: Útěk. Nebylo to
jednoduché, ale vše se zdařilo. 
Když další den odpoledne dosupěl
osobní polovojenský vlak do Prahy
Libně, byli uprchlíci překvapeni roz-
bitými továrnami ve Vysočanech a v
Libni. Tramvaj č. 5 jela rovnou ke
Smíchovskému nádraží. Sláva! Všu-
de byl pokoj. Doma veliké setkání a
pak spánek téměř 24 hodin. Klid ale
netrval dlouho. Nádraží plná tran-
sportů začala lákat americké ostřelo-
vače, zaměřovali se na lokomotivy.
Postupně byly vyřazeny všechny
parní stroje a doprava se zastavila.
Mokropeský most poškodili partyzá-
ni. Cestující museli vystoupit ve sta-
nici Mokropsy a jít pěšky do Všenor.
Během pár dní již do zaměstnání té-
měř nikdo nechodil. Pro mnohé tím
válka skončila, ne však pro všechny.
(Pokračování) František ŠEDIVÝ

Poberouní – Šedesát let od konce
nejkrvavějšího konfliktu v ději-
nách lidstva si počátkem května
připomenou ve většině obcí dol-
ního Poberouní.
V den výročí konce války 8. květ-
na se uskuteční na řevnickém ná-
městí Krále Jiřího z Poděbrad piet-
ní akt s položením věnce u pomní-
ku. „Začátek je v 16 hodin,“ upře-
snil starosta města Miroslav Cvan-
ciger s tím, že spolu s ním bude
mít proslov i František Šedivý.
Slavnostní akce bude pokračovat v
Havlíčkových sadech, kde v ma-
lém přírodním amfiteátru vystoupí
od 17.00 soubor Ludus musicus.
Obecní úřad v Letech nechá ještě
letos u příležitosti 60. výročí ko-
nce války vyrobit pamětní desku. 
„Na ní budou jména všech pad-
lých letovských občanů za první i
druhé světové války,“ uvedl sta-
rosta Jiří Hudeček s tím, že deska
bude viset na opravené knihovně.
Svinařští spojí tradičně květnový
svátek s oslavou májů. „V čele

průvodu májovníků poneseme 7.
května věnec, který položíme u
pomníku padlým,“ řekl první muž
Svinař Vladimír Roztočil.
Velkolepé oslavy se chystají také v
Černošicích. Ve čtvrtek 5. května
si Černošičtí připomenou 60. vý-
ročí ukončení 2. světové války
programem, který bude zahájen po
půl šesté. „Budou položeny věnce
k pomníkům padlým na Vráži a u
kapličky v Mokropsech. Hlavní
oslavy se budou odbývat u pomní-
ku v Komenského ulici naproti ko-
stelu,“ řekl vedoucí odboru kultu-
ry Pavel Blaženín s tím, že od
18.00 vystoupí děti z recitátorské-
ho kroužku ZŠ. Po skončení vzpo-
mínkového aktu se bude od 19.00
bezplatně promítat v místním Club
Kině film Musíme si pomáhat. Di-
váci před snímkem Jana Hřebejka
zhlédnou i autentické fotografie z
období konce války v Černošicích
a dokument Karla Otavského z ro-
ku 1945 Vlasovci v Černošicích. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Do Všenor se muselo pěšky
KONEC VÁLKY VE VZPOMÍNKÁCH FR. ŠEDIVÉHO - 2)

Lidé si připomenou válku
V POBEROUNÍ SE BUDOU KONAT PIETNÍ AKCE
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Na hranici byl upálen milion »čarodějnic«
KRUTÉ INKVIZITORSKÉ PROCESY PODLE KLIMATOLOGŮ ODSTARTOVALA NÁHLÁ ZMĚNA POČASÍ

Bojíte se čarodějnic? Nebojíte?
Kdopak by se jich také bál. V po-
hádkách většinou vystupují jako
komické a pomatené figurky. Přes-
to u nás  bývaly údajné čarodějni-
ce nelidsky mučeny a nakonec zp-
ravidla zaživa upáleny. Jaký byl
důvod něčeho tak zrůdného?
Odpověď není snadná. Čarodějnické
procesy v Evropě jsou nepříliš pro-
bádané téma. Svalovat vinu jen na
inkvizici a katolickou církev nejde -
stejně brutálně si počínali i protes-
tanti. V Africe a Indii s odlišnou kul-
turou jsou čarodějnice masakrovány
dosud. Ani »temným středověkem«
vše zdůvodnit nelze. Nejhorší hony
na čarodějnice se odehrály v novo-
věku, který »oficiálně« začal objeve-
ním Ameriky roku 1492.

Spojují se s ďáblem
V roce 1487 vyšla ve Štrasburku
»inkvizitorská bible«, známé Kladi-
vo na čarodějnice. Pro autory - do-
minikánské mnichy a inkvizitory Ia-
coba Sprengera a Henrica Instito-
rise - bylo vše jednoduché. Čaroděj-
nice je třeba fyzicky likvidovat, ne-
boť to přikazuje Bible. Teoretické
odůvodnění spočívalo v jednodu-
chém scholastickém výkladu. Čaro-
dějnice se spolčuje s nejhorším ne-
přítelem lidského rodu, ďáblem, a
škodí lidem. Společně chtějí zničit
nejdokonalejší Boží dílo, člověka.
O tom, že díky ďáblovi mají čaroděj-
nice mimořádnou moc, v době na-
psání Kladiva na čarodějnice nikdo

nepochyboval. Inkvizitoři v něm ta-
ké uvádějí výčet škodlivých činů ča-
rodějnic. Typickou dovedností čaro-
dějnic bylo přivolání deště a krupo-
bití na pole člověka, s nímž se nepo-

hodly. Další čarodějnou zlovolností
bylo způsobování impotence a ne-
plodnosti. Čarodějnice mohly člově-
ka ochromit, přičarovat mu nemoc,
nechat zdechnout dobytek, nebo krá-
vy zbavit mléka. Způsobovaly potra-
ty, zabíjely nepokřtěné novorozence,
vařily je v kotli. Přemisťovaly se po-
větřím, účastnily se sabatů, obcovaly
s ďáblem. A hlavně stále škodily.
Můžete se třeba divit mladé matce,
jejíž dítě zemřelo v kolébce z důvo-
du, který teď nazýváme syndrom
náhlého úmrtí kojenců, že v zoufal-
ství z něčeho tak hrozného obvinila
nepříjemnou stařenu v sousedství?

Poslední proces zažilo Polsko
Historici odhadují, že se obětí čaro-
dějnických procesů v letech 1575-
1700 stal milion osob. To už ovšem
nejde vysvětlit nějakou osobní záští.
Se zajímavým vysvětlením přišli kli-
matologové. Podle nich se v tomto
období v Evropě mimořádně zhorši-
lo podnebí a nastala tzv. malá doba
ledová. Kruté, dlouhé zimy a vlhká a
studená léta se řadila do dlouhých
sérií (1560 – 1574, 1583 – 1589,
1623 – 1628). Obyvatelstvo likvido-
vané hladomory a nemocemi hleda-
lo viníky a našlo je v čarodějnicích.
Vrchnost nemohla »hlas lidu« igno-
rovat. Se zlepšováním klimatu ustá-
valy i hony na čarodějnice. Poslední
čarodějnický  proces v Evropě, který
skončil upálením dvou stařen, se ko-
nal v Polsku v roce 1793. Těžko uvě-
řit, že to bylo teprve před 212 roky.
Čarodějnictví nyní prožívá renesan-
ci. Jak by asi autoři Kladiva na čaro-
dějnice pohlíželi na neopohanské
kulty, na astrologické řemeslo či růz-
né druhy věštění. Začali by psát no-
vé »Kladivo«?       Jitka LENKOVÁ

V Řevnicích před několika lety vystavěli čarodějnickou hranici, která se díky
své výšce dostala i do české knihy rekordů. Foto Bořek BULÍČEK

Ohně zaplanou v celém kraji
V ČERNOŠICÍCH BUDOU ČARODĚJNICE SLAVIT HUDBOU

V

Krásná nová kola za ceny ještě krásnější

Poberouní – Na oslavy čarodějnic
se chystají obce u Berounky. 
Jedna z největších vater v kraji tra-
dičně plá na kopci Vrážka nad Řev-
nicemi. Jinak tomu nebude ani letoš-
ního 30. dubna.  „Zapálena bude ja-
ko vždy až po setmění,“ řekl staros-
ta Řevnic Miroslav Cvanciger.
Oheň vzplane i v Letech za sokolo-
vnou. „Už teď je připravená hroma-
da dříví,“ řekl starosta Jiří Hudeček.
Pro zájemce bude v restauraci V Of-
sajdu připraveno grilované maso.
Omladina se ujme organizace čaro-
dějnic ve Svinařích. „Vždy se pálí
nad vsí pod lesem, stejně i letos. Vět-
šinou vatru zapalujeme jako posled-
ní v kraji, když už všude hoří,“ řekl

starosta Vladimír Roztočil.  
Čarodějnické sportovní odpoledne
pro děti  se soutěží o nejhezčí čaro-
dějnickou masku (vlastní výtvor)
pořádají zadnotřebaňští hasiči 30. 4.
od 17.00 před svojí zbrojnicí. Po
skončení soutěží se koná táborák s
opékáním buřtů. I v Karlštejně za-
plane  vatra  – sraz je 30. 4. od 18.00
v areálu hasičské zbrojnice.
Hudbou 60. a 80. let oslaví čaroděj-
nický rej v Černošicích v Club Kině
od 20.00. Už předposlední dubnový
den oslaví čarodějnice děti na be-
rounské Městské hoře. Čarodějnice
tu budou prckům od 9.00 rozdávat
sladkosti. Pavla ŠVÉDOVÁ

Ivana ŠEVČÍKOVÁ
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Známé osobnosti bojují za práva kaprů
PETICI K 70 PODEPSALA KATEŘINA BROŽOVÁ, RUDOLF HRUŠÍNSKÝ I ROMAN ŠEBRLE

Hlásná Třebaň - Celostátní petici »K 70« pode-
psalo v minulých dnech mnoho členů Českého
rybářského svazu Řevnice. Petice se zasazuje o
zavedení horní hranice míry kapra.
„Iniciativa vzešla od rybářů Carp- klubu ČR a jde
v ní o to, aby se v České republice neznehodno-
covaly lovné revíry tím, že z nich cele zmizí tro-
fejní velké kapří kusy,“ řekl NN Jiří Krejčí z
Hlásné Třebaně, člen petičního výboru. V posled-

ních letech totiž z českých a moravských vodních
revírů začali mizet velcí kapři, které v masovém
měřítku někteří rybáři slovovali a posléze s ryba-
mi obchodovali, což odporuje regulím Českého
rybářského svazu. 
„Podle nás, kteří provozujeme sportovní rybařinu,
je dostačující to, že si rybář může odnést kapra ve
velikosti od 35 do 69 centimetrů. Většího si může
pochopitelně pro radost ulovit, ale hned poté -

dejme tomu po jeho vyfocení a šetrném zvážení,
ho musí vrátit do vody,“ objasnil Krejčí záměr
petice. Pokud by byla přijata, nesměl  by si rybář
od vody odnést kapra většího než 70 centimetrů.
„Tento návrh není namířen proti běžným rybářům.
Je to ale jediná cesta k tomu, aby skončilo dran-
cování trofejních ryb u nás,“ dodal Krejčí. 
Petici, jíž se v současnosti zabývá Český i morav-
ský  rybářský svaz s tím, že doporučí krajským
svazům, aby její obsah začaly naplňovat ve svých
revírech, podepsaly i výrazné rybářské osobnosti. 
„K petici K-70 připojila podpis nejen Jana Gre-
šová, dvojnásobná mistryně světa v Lovu ryb udi-
cí či přírodovědci Petr Áč a profesor Josef Kut-
han, ale také populární osobnosti, které mají k ry-
bařině kladný vztah,“ vysvětlil člen Carp-klubu
ČR Jiří Krejčí. Ze známých osobností se na stranu
kaprů přidala herečka Kateřina Brožová, herec
Rudolf Hrušínský, hudebníci Richard Tesařík a
Milan Špalek, bavič Zdeněk Izer nebo sportovci
Jan Železný a Roman Šebrle. „Petici lze podpisem
podpořit i nadále, třeba v prodejně Miroslava Je-
línka v Řevnicích,“ uzavřel Hlásnotřebaňan Jiří
Krejčí. Michalela ŠMERGLOVÁ
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Děti závodily s Helpíkem a Hasíkem 
V DOBŘICHOVICÍCH SE KONALA SOUTĚŽ VE ZDRAVOTNÍCH A HASIČSKÝCH DISCIPLINÁCH

Hasiči trénovali na hru Plamen
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ SE ZÚČASTNILI SOUSTŘEDĚNÍ V ROZTOKÁCH

Dobřichovice - Soutěž dětí z hasičské a zdra-
votně záchranářské »olympiády« nazvané Ha-
síkův a Helpíkův pohár se konala v Dobřicho-
vicích 18. dubna. 
U sportovní haly se z Prahy, Středočeského a Zá-
padočeského kraje sjelo 86 dvojic dětí, které v
jednotlivých školách vyhrály. Vítězové dobřicho-
vického Helpíkova poháru (záchranáři zdravotní
pomoci) postupují do celostátního kola. 
Ve zdravotních disciplinách se soutěžilo na trati
směrem ke Karlíku a v okolí haly, přestávky vypl-
nili profesionální hasiči svými disciplinami a uká-
zkami techniky. Z řevnické stanice středočeského
Hasičského záchranného sboru se akce zúčastnila
tři zásahová vozidla s patnácti hasiči, kteří byli v
případě skutečné záchranné akce schopni odjet ze
soutěže přímo k požáru nebo jiné události.
Při Hasíkově poháru děti plnily pět disciplin, mezi
kterými bylo vázání uzlů, lezení přemostěním, ro-
zeznání hasicích přístrojů, hod hadice na cíl a stří-
kání z džberové stříkačky na terč. Soutěž se kona-
la od 10 do 16 hodin a hasiči ji nakonec kvůli zá-
sahu opustit nemuseli.                  Vilém ŠEDIVÝ

Děti v Dobřichovicích soutěžily v hasičských dis-
ciplinách. Foto Marek STOLINSKÝ

Osovský klub vybaví své
hřiště novými brankami

Osov - Nové branky postaví osovští fotbalisté
na svém hřišti.

Osovský sportovní klub má ve vlastnictví nejen
fotbalové hřiště, ale i budovu sokolovny. Proto
se musí starat i o údržbu sportovního zařízení a
provoz přilehlé budovy. Vloni na podzim požá-
dal SK Osov Krajský úřad Středočeského kraje
o grant pro sport a volný čas. Projekt  vybavení
hřiště novými brankami byl schválen. Úpravy
osovského hřiště připadnou na letní měsíce.
Další nutnou údržbu si letos vyžádá i střecha

sokolovny. (rk) 

Turisté pořádají výšlap
do Brd, k rozhledně
Malý Chlumec, Brdy - Výšlap na Studený vrch
spojený s prohlídkou rozhledny na Babě pořá-
dají v sobotu 7. května Turisté severních svahů
Brd. Sraz účastníků je v Malém Chlumci u
kapličky v 8.30 hodin.
Pochodníci z Chlumce směr brdské Hřebeny vy-
razí po trase - Malý Chlumec - Zátor - Kuchyňka. 
„Trasa výšlapu je ale pouze doporučená, protože
hlavním bodem programu je prohlídka rozhledny
na Studeném vrchu,“ uvedl jeden z organizátorů
Stanislav Ježdík. Dodal, že rozhledna bude pro
veřejnost otevřena od 13.00 do 15.00. 
Pochod měřící přibližně patnáct kilometrů bude
»vylepšen« opekáním špekáčků. Po návratu z
brdských lesů čeká turisty posezení v hostinci ve
Velkém Chlumci.
„Doufáme, že lidí přijde hodně - v letošním roce
totiž budou mít první možnost podívat se z roz-
hledny na Studeném vrchu,“ dodal Ježdík.      (mf)

Dobřichovičtí basketbalisté skončili desátí
V SÉRII TŘÍ MINITURNAJŮ NOVĚ SESTAVENÉ DRUŽSTVO DOROSTENCŮ PŘEHRÁLY SADSKÁ I KOLÍN

Dobřichovice – Tří miniturnajů se zúčastnil
nově sestavený tým basketbalistů Dobřichovic. 
Tým dorostenců (ročník 1989-90) Sokola Dobři-
chovice je tvořen místními odchovanci a několika
posilami z pražského družstva Velká Ohrada. Pod
vedením trenéra Miloše Caldy nastoupili k prv-
ním zápasům v krajském přeboru. V základní části
soutěže sehráli 18 utkání a skončili na 10. místě s
dvoubodovou ztrátou na Kolín. V nadstavbové
části změřili na třech turnajích síly s družstvy
Kolína a Sadské ve skupině o 8.-10. místo. Dobři-
chovickým nakonec patří desáté místo.

Turnaj v Sadské - 5. března:

Sadská – Kolín 54:80; Dobřichovice – Kolín
76:97; Sadská – Dobřichovice 42:77 

Turnaj  v Dobřichovicích - 19. března:
Sokol Dobřichovice – Kolín 42:50
Průběh zápasu předznamenala první čtvrtina.
Soupeř důrazně bránil a skóre hrozivě narůstalo v
jeho prospěch. Ve 2. čtvrtině domácí ožili. Brůha
sbíral doskoky, Civín táhl útoky a zlepšený výkon
podtrhl košem v poslední vteřině Bouzek. Nápor
domácích pokračoval i po přestávce. Ve 4. minutě
po průniku Civína a proměněné šestce byl stav
26:28. Pak však přišlo nepříliš vydařené střídání a
Kolínští se utrhli zpět do mírného náskoku.Ve

vyrovnané závěrečné čtvrtině si Kolín udržoval
pětibodový náskok a vítězství si definitivně pojis-
til trojkou v předposlední minutě utkání.
Sokol Dobřichovice – BK Sadská 39:65
Ani tentokrát Dobřichovickým nevyšel začátek. V
druhé čtvrtině zapnuli na vyšší obrátky, nutili sou-
peře k chybám a vyráželi do rychlých protiútoků.
Postupně snižovali náskok hostů. O jejich prohře
se rozhodlo ve druhé polovině 3. čtvrtiny.

Turnaj v Kolíně - 2. dubna:
Kolín - Sadská 67: 23 
Sadská - Dobřichovice 62: 43 
Kolín - Dobřichovice 104: 24 Miroslav VÁŇA

Zadní Třebaň – V Roztokách
u Křivoklátu se od 7. do 10.
dubna konalo soustředění
mladých hasičů z Berounska a
Hořovicka.  Zúčastnilo se ho i
22 Zadnotřebaňských.
Výprava začala v 9.00 před ha-
sičskou zbrojnicí, odkud se
všichni vydali na nádraží. Odjeli
jsme do Berouna, kde jsme pře-
stoupili do motoráku směr Niž-
bor. Nejdříve jsme se došli ob-
čerstvit a pak nás čekala exkur-
ze po nižborských sklárnách.
Milá průvodkyně nám vyložila
výrobu skla, provedla nás fou-
kárnou i brusírnou. V podnikové
prodejně si někteří z nás zakou-
pili suvenýr. Další zastávkou byl
zámek Nižbor. I přesto, že jsme
měli prohlídku předem objedna-

nou, nevyzvedl si nás průvodce.
Pokračovali jsme vlakem do
Křivoklátu. Odtud jsme došli do
2 km vzdáleného kempu Lud-
mila, kde jsme byli s dalšími tý-
my mladých hasičů ubytováni. 
Celý pátek jsme na fotbalovém
hřišti trénovali discipliny hry
Plamen. S družstvy Cerhovic,
Záluží a Tlustice jsme se vystří-
dali v požárním útoku, štafetě
4x60 metrů a štafetě požárních
dvojic. Po obědě jsme si ověřili
teoretické znalosti v testech.
Večerní volno jsme věnovali
povídání a hrám.
Náplní sobotního odpoledne byl
opět nácvik disciplin na soutěž.
Ve 13.30 jsme se rozjeli hasič-
skými vozy na hrad Křivoklát.
Prohlídka hradu trvala asi 75
minut, během kterých jsme stih-
li zhlédnout hladomornu, výsta-
vu saní, mučící nástroje i portrét
nejošklivější majitelky hradu.
Po návratu pro nás vedoucí při-
pravili dálkovou dopravu vody.
První družstvo saje z řeky vodu
a hadicemi ji posílá do stroje
družstva druhého. Celků se mů-
že připojit nekonečně. Na konci
vedení jsme rozbalili útočné
proudy. Akce začala tím, že siré-
na ohlásila poplach. My si ob-
lékli uniformy i helmy a co nej-

rychleji se připravili na pozice.
Ne všechna družstva stihla za-
pojit všechny hadice. Nakonec
jsme akci zvládli a deset minut
si užívali báječného pocitu ze st-
říkání vody. Pak mělo následo-
vat opékání buřtů na ohništi, ale
kvůli nepříznivému počasí jsme
se museli spokojit s buřty ope-
čenými v troubě.

Loučení s nutrií
Poslední den soustředění jsme si
znovu vyzkoušeli dálkovou do-
pravu vody. Pak jsme změřili sí-
ly s ostatními družstvy ve všech
disciplinách hry Plamen. Nejvíc
jsme se pobavili kousky dospě-
lých a zálužického dorostu. 
Po posledním a také nejlepším
obědě byly vyhlášeny výsledky,
rozloučili jsme se s kamarády i
ochočenou nutrií, jež pobývala
na břehu řeky. Zálužičtí nás pak
odvezli na nádraží, kde naši nej-
menší dostali od paní Ševčíkové
malé dárky za body, které bě-
hem soustředění nasbírali.
Soustředění se nám líbilo a už se
těšíme na další akce, které nás v
nejbližší době čekají: 30. 4. ča-
rodějnické sportovní odpoledne,
28. 5. hra Plamen v Komárově a
18. 6. oslava 110 let hasičů v
Záluží.       Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Rybářské závody
začnou brzy ráno
Podbrdy - Tradiční rybářské
závody na rybníku Karlov po-
řádá v sobotu 30. dubna obec
Podbrdy. 
Závodů se může účastnit každý,
rybářský lístek není podmínkou.
Začíná se v 6 hodin ráno a končí
úderem poledne. Vítězem klání
se stane ten, kdo uloví nejvíce
ryb. (JoK) 



Naše noviny 8/05 SPORT, Strana 12

Řevničtí házenkáři rozstříleli Bakov
V UTKÁNÍ STARÝCH GARD TĚSNĚ VYHRÁLI  »OSMATŘICÁTNÍCI« NAD »PADESÁTNÍKY«

Řevnice – Ani dvě náročné veselky
útočníků Františka Zavadila a
Pavla Knýbla nesebraly druholi-
govým řevnickým národním há-
zenkářům síly pro první jarní mi-
strák. V něm »zničili« Bakov.
ŘEVNICE A – BAKOV 25:14
Góly: Zavadil 7, Smetana 7, Kný-
bel 4, Hartmann 3, Sviták 3, Jech
Do zápasu jsme vstupovali v plné se-
stavě, fit byli i čerství ženáči Pavel
Knýbel a František Zavadil. Začali
jsme zostra: už v desáté minutě jsme
vedli 6:1. Hosté pak vystřídali bran-
káře a domácí na něm spálili mnoho
šancí. Kritická byla první desetimi-
nutovka druhé půle, kdy Bakov do-
kázal skórovat 5x a my ani jednou.
Trenér Rudolf Zuska si vzal odde-
chovou minutu a  překopal sestavu.
Od té chvíle jsme už zase udávali
takt hry my.
Po druhé lize mohli diváci zhlédnout
utkání starších pánů, kteří se připra-
vují na účast v turnajích starých gard
v Chomutově a v Litvínově.
STARÁ GARDA »PŘES 50« –
STARÁ GARDA »38« 11:13
Za starší nastoupili Rudla Zuska, Pa-

vel Satorie, Petr Spálenka, Olda Vy-
sokomenský, Zdeněk Šefl, Tomáš
Hájek, Pavel Vintera, Míla Tausche,
a Petr Holý. Celkový věk 507 let,
průměr 56,33 roku.
Za mladší hráli Milan Zelený, Franta
Průcha, Jirka Zrostlík, Vráťa Hrubý,

Standa Štech, Tomáš Smrčka, Zde-
něk Klimt, Bohouš Kos, Míra Kře-
nek, Roman Tichý. Celkový věk 399
let, průměr 39,9. Osmatřicátníci byli
o dvě branky lepší. Nejvíce branek -
8 - vsítil Petr Holý, a to ještě spous-
tu šancí zahodil. Tři branky dali Kos,

Tichý a Smrčka. Dvě branky připoji-
li Zdeněk Klimt a Míra Křenek. Ut-
kání s pěknými góly, fígly a velkým
nasazením se muselo líbit. 
Béčko mužů a starší žáci hráli v Ča-
kovicích. Shodně prohráli.
ČAKOVICE – ŘEVNICE st. žáci
18:13
ČAKOVICE B – ŘEVNICE B
16:12
Branky: Jandus 5, Holý 3, Tichý 2,
Sviták M. 2
Našim utekl nástup do druhého polo-
času - domácí vstřelili 4 branky a by-
lo rozhodnuto. Veselý šel do zápasu
s bolavým kolenem a Sviták se zra-
nil při vstřelení druhého gólu už v
10. minutě a nedohrál.
Řevničtí mladší žáci změřili přátel-
sky síly se začínajícími žačkami.
Kluci vyhráli 22:7. Za holky střílely
Vágnerová (5) a Ledvinková (2), za
kluky Veselý (14), Wrobel (4) a Jelí-
nek (4). 

V Oseku se nedařilo
Uplynulou neděli řevničtí druholigo-
ví házenkáři výkon proti Bakovu ne-
zopakovali a z Oseka se vrátili bez
bodů.

Aktuální výsledky:
OSEK - ŘEVNICE 17:14 
ŘEVNICE B - SPOJE A 15:16 
ŘEVNICE B - SPOJE B 17:10 
ŘEVNICE  - SPOJE žáci 18:7 

Petr HOLÝ, František ZAVADIL

Řevničtí druholigoví házenkáři v prvním jarním mistráku rozstříleli Bakov. A
to měli »v nohách« dvě svatby.  Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

V okresním derby Ostrovan podlehl Hostomicím
LETOVŠTÍ FOTBALISTÉ POTŘETÍ ZA SEBOU DOSTALI PĚT BRANEK - TENTOKRÁT OD ČERVENÉHO ÚJEZDA

Poberouní - Od porážky k porážce
jdou na jaře fotbalisté Letů. Ne-
daří se ani A-mužstvu Zadní Tře-
baně. Krutě poraženi z hřiště ten-
tokrát odešli také Řevničtí.

SK ŘEVNICE
VELKÁ DOBRÁ – ŘEVNICE  4:1
Branka Řevnic: Brych
Domácí byli jednoznačně lepší a po-
tvrdili svoje postavení v tabulce.
ŘEVNICE _ JESENICE 1:1
Branka Řevnic: Elsner
Utkání bylo vyrovnané, čemuž odpo-
vídá také výsledek. (Mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
OZT A - HOSTOMICE A 0:3 
Ostrovan touto prohrou zřejmě defi-
nitivně přišel o šanci zachránit se v
1. B třídě krajské soutěže. V okre-
sním derby byly Hostomice lepší.
Ostrovan se v 1. poločase až na dvě
střely z dálky neprosadil, naopak
gólman Procházka dvakrát skvěle
zasáhl. Na přesnou hlavičku hostují-
cího útočníka však už nedosáhl. Na
začátku 2. půle se dvakrát dostal do
šance střídající Bacílek, ale jeho rá-
ny z voleje šly nad. V závěru se dva-
krát trefili hosté, a tak Ostrovan ode-
šel podruhé za sebou z domácího
hřiště poražen. (Mák) 

TRUBÍN - OZT B 0:2 
Branky OZT: Hruška, K. Klečka
Ostrovan poprvé na jaře bodoval, na-
víc překvapivě zvítězil na hřišti favo-
rizovaného Trubína. Domácí se celý
zápas marně snažili překonat hostu-
jící obranný val. V závěru se Třebani
podařily dva brejky, které rozhodly o
jejím vítězství. (Mák)
OZT B – LODĚNICE B 5:2
Branky: K. Klečka 2, I. Klečka,
Zavadil, Petříš z penalty
Překvapivé ale zasloužené vítězství
OZT, který v posledních dvou zápa-
sech plně bodoval.
JÍLOVÉ – OZT A 2:0
S druhým mužstvem tabulky sehrál
Ostrovan vyrovnané utkání, ale ne-
dokázal se prosadit střelecky. Tře-
baňským patří předposlední příčka
tabulky krajské 1. B třídy.        (Mák)

LETOVSKÝ FK
LETY - ČERVENÝ ÚJEZD 3:5
Branky: Kučera, Mňuk, Šindelář
Zápas, který se musel divákům líbit,
ale nesměli fandit domácím. Již v 5.
minutě jsme šli do vedení po Šůrově
centru a hlavičce Kučery. V 10. mi-
nutě jsme zvýšili na 2:0 po sólu
Mňuka. V 16. minutě hosté snížili. V
27. minutě nám byl vyloučen po 2.
žluté kartě Synek. Minutu nato ještě
zvýšil Šindelář na 3:1, ale pak už
hráli prim hosté. Ti zahájili 2. polo-
čas náporem, který korunovali v 51.
minutě snížením na 3:2. Tlak hostů
sílil. Trochu úlevy nám přinesla 63.
minuta, kdy byl po druhé žluté vy-
loučen hráč i soupeři. V 76. minutě
bylo srovnáno. Hosté zápas dokona-
le otočili brankami v 85. a v 90. mi-

nutě. Dohráli jsme v 9 hráčích -
těsně před koncem byl vyloučen náš
nejlepší hráč Mňuk.  Jiří KÁRNÍK
HOLUBICE - FK LETY 4:0
První poločas jsem byli horkému fa-
voritu více než důstojným soupeřem.
Hra se přelévala od jedné brance ke
druhé, oba týmy si vypracovaly šan-
ce - Letovský Šůra tři »gólovky« ne-
proměnil, domácí 2x mohli skórovat,
ale Strnad v naší brance byl na místě.
Druhý poločas byl jiný. V 51. minu-
tě zbytečně fauloval Kapoun domá-
cího útočníka v pokutovém území a
domácí šli z penalty do vedení. Naše
hra se sesypala, jak dům z karet. Bě-
hem dalších 15 minut jsme 3x inka-
sovali a bylo rozhodnuto. Chybí nám
kromě fotbalového umění i štěstí, ale
to přeje odvážným...   Jiří KÁRNÍK

SK KARLŠTEJN 
KARLŠTEJN – ÚJEZD 2:1
Branky: Lerch z penalty, Vilhelm

„Vyrovnané utkání,“ zhodnotil zá-
pas karlštejnský hráč Petr Janů. Po-
dle něj ale do něj vložili domácí více
sil. A zaslouženě jim tak patří vítěz-
ství. (pš)
ZDICE – KARLŠTEJN 3:0
Hosté neměli na hřišti soupeře šanci. 

FC LITEŇ
HESKOV – LITEŇ 5:0
Třebaže první poločas hráli domácí
v oslabení, Liteňští toho nedokázali
využít. Ani v druhém poločase se
Liteň neprosadila, hrála stereotypně
a nevyužívala šancí. (pš)
LITEŇ – TETÍN B 3:2
Branky: Herink, Bárta, Šindler
Lépe začali domácí, přesto poločas
skončil 1:1. Druhý poločas začali
domácí sebevědomě a dostali se do
vedení. Ke konci opět polevili a hos-
té se snažili skóre vyrovnat. Liteňští
hubený náskok udrželi jen s vypětím
všech sil. (pš)

Kdy hrají řevničtí
házenkáři - II. liga
7. 5. 14.30 Řevnice – Plzeň-Litice

8. 5. 10.30 Řevnice – Ejpovice
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Kdy hrají příště
30. 4. 10.15 Sp Příbram - Řevnice
30. 4. 17.00 FK Lety - Úhonice, Mořin-
ka - FC Liteň
1. 5. 17.00 OZT A - N.Ves
7.  5. 17. 00 Choteč - Lety, Liteň – Viži-
na, Řevnice - N. Knín, Rožmitál - OZT  


