
DÁTE SI KLOBÁSKU? Jeden z pořadatelů nabízí
pečenou klobásku na majálesu, který se konal
první květnový den v Řevnicích. 

Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Černošické centrum
seniorů otevřel kardinál
Černošice – Za účasti pražského arcibiskupa
Miloslava kardinála Vlka bylo otevřeno čer-

nošické Denní centrum pro seniory.
Slavnostního otevření a zároveň požehnání od
kardinála Miloslava Vlka se v úterý 10. května

dočkalo nové Denní centrum pro seniory v
Černošicích. Moderní zařízení slouží starým
lidem, které má sice v péči jejich rodina, ale

nemůže se o ně starat během celého dne.
Pomáhá také osaměle žijícím seniorům, kteří

potřebují kontakt s ostatními lidmi. 
Denní centrum pro seniory sídlí v černošickém

Domě s pečovatelskou službou ve Vrážské
ulici. Pavel BLAŽENÍN 

Řevničtí záchranáři budou
hrát v americkém seriálu
Řevnice, Praha - V americkém seriálu si zahra-
jí sanitky řevnických záchranářů.
Nový šestidílný americký seriál se natáčí zčásti v
Praze a zčásti na Dobříši. 
„Vystupujeme ve scéně, kde vypukne vzpoura ve
vězení. Máme za úkol ošetřovat případně zraněné
agenty FBI,“ uvedl majitel záchranky Bořek Bu-
líček. Američané v Česku natáčejí seriál o muži,
který hledá svou dceru. (šm)   

Odbojáři dostali medaile
CELÉ POBEROUNÍ SI PŘIPOMNĚLO ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ KONCE VÁLKY

Na řevnickém majálesu 
si užívali dospělí i děti
Řevnice – Dospělí i děti si přišli na své při
patnáctém majálesu, který se konal první
květnovou sobotu na řevnickém náměstí.

Od rána bylo na rynku krále Jiřího z Poděbrad
živo. Děti se mohly povozit na oblíbené lanov-
ce, nechyběly tu ani hasičské vozy či sanitky.
Velkou pozornost vzbudil i žlutý záchranářský
transportér, který největší nadšence vozil po

městě. Zraky návštěvníků přitahoval i originál-
ně upravený hasičský trabant. Zatímco pivo a
buřty si lidé mohli dopřát bez fronty, na jedi-
nečnou vyhlídku na město z plošiny vozu si

museli několik minut počkat. „Byla to krása,“
pochvalovala si výhled z ptačí perspektivy

Pavlína Holá. „Letos nám přálo počasí,“ libo-
val si Bohumil Leinweber, jeden z dobrovol-

ných hasičů, kteří akci uspořádali. (pš)

Cyklista se z výletu nevrátil,
zabil se ve Všeradicích
Všeradice - Smrtí skončil výlet na Brdy pro
dvaatřicetiletého cyklistu. Zabil se ve Všeradi-
cích při pádu z kola. 
Tragická dopravní nehoda se ve Všeradicích ode-
hrála v sobotu 7. května večer. Dvaatřicetiletý
muž na křižovatce odbočil vlevo, poté ale vjel do
protisměru a spadl do příkopu. Při pádu narazil
hlavou do betonové patky telefonního sloupu. Na
místě byl mrtev. Podle policistů muže mohla při
pádu ochránit cyklistická přilba. (pš, Jok)

Poberouní - Šedesát. Přesně tolik let už uply-
nulo od konce druhé světové války. Nejstraš-
nější konflikt v dějinách si připomněli lidé v
celém našem kraji.
Oslavy šedesátého výročí skončení II. světové
války se konaly v Řevnicích na náměstí u pomní-

ku padlých. Účastnilo se jich na padesát řevnic-
kých občanů. Vzpomínky se zúčastnili zástupci
řevnických spolků, z nichž nejpočetnější byla de-
legace hasičská. V úvodu zapěli žáci základní
školy českou státní hymnu. Po ní položil starosta
města Miroslav Cvanciger k pomníku květiny. V
obsáhlém projevu vzpomněl obětí z řad řevnic-
kých obyvatel. Po něm hovořil bývalý politický
vězeň František Šedivý. 
„Vylíčil jsem průběh války a vzpomenul na bojiš-
tě, kde bojovali naši dobrovolníci,“ uvedl pro
NN. „Hovořil jsem i o 59 židovských obyvatelích
Řevnic, z nichž se pouze dva zachránili útěkem.
Ostatní zemřeli v plynových komorách a na ná-
sledky nelidského zacházení.“
Starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka pře-
dal  k 60. výročí konce druhé světové války me-
daile dvěma obyvatelům své obce. „Jako neko-
munističtí odbojáři jsme byli vzati na milost až
po šedesátém šestém roce,“ usmál se Jaroslav Pe-
leška, jeden z oceněných. Jako žák septimy byl v
roce 1944 nasazen v Praze do německého Tech-
nische Nothilfe. Odkud utekl a spojil se s odbojo-
vou skupinou Šumava II, v níž operoval do konce
války. „Náš odboj byl laický a naivní, ale spon-
tánní,“ řekl muž, který byl později omezován ve
studiu a na vojnu nasazen k pověstným PTP. 
Druhou medaili dostal jeho soused Bělský, který
byl deportován za války jako nežádoucí osoba do
koncentračního tábora. „Nic hezkého to není, ale
nesmí se na to zapomínat,“ řekl oceněný muž,
když mu první muž Hlásné Třebaně ocenění pře-
dával. Pietní akt se konal také v Zadní Třebani či
v jiných obcích.           Michaela ŠMERGLOVÁ

František ŠEDIVÝ, Miloslav FRÝDL

12. května 2005 - 9 (392) 6 Kč

Druhý ročník pochodu čarodějnic uspořádali
v Osově. Akce skončila společným opékáním
buřtů. (Čarodějnice viz strana 2 a 5)

Foto NN J. KOZÁK

DNES DVANÁCT STRAN

* Vižinští si stavějí kopec

* Zloději odvezli celou kuchyň
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Čarodějnice přiletěly na strojích
KRÁSNÉ POČASÍ PŘILÁKALO POSLEDNÍ DUBNOVÝ VEČER K VATRÁM REKORDNÍ MNOŽSTVÍ LIDÍ

Řevnice, Liteň – Skvělé počasí přilákalo na os-
lavy tradičních čarodějnic v dolním Poberouní
rekordní počty návštěvníků.
Doslova hlava na hlavě byla poslední dubnový
večer na kopci Vrážka mezi Řevnicemi a Zadní
Třebaní. U vatry vysoké přes deset metrů, jejíž
výstavbu stejně jako v minulých letech organizo-
val Josef Beneš mladší, se lidé scházeli už před
setměním. Zatímco někteří rozbalili deky, jiní se
rozhodli vystát několik metrů dlouhou frontu na
pivo. 
„Fronta tu bývá vždy, a tak si nosíme pití z domo-

va,“ vysvětlovala jedna z návštěvnic Bohuslava
Eliášová.
„Je to fofr,“ připustil obsluhující Miroslav Jelínek.
Před devátou hodinou byla jedna z největších va-
ter v okolí zažehnuta. Ti nejvytrvalejší se u mo-
hutné hranice bavili až do rána.
„Ve dvě jsme končili, než jsme vše zabalili a od-
vezli, byly skoro čtyři,“ dodal Jelínek.

Našlapáno bylo 30. dubna také pod liteňským
kopcem Mramor. V tamní škole ale čarodějnickou
oslavu uspořádali s denním předstihem. V pátek
29. 4. měly na liteňské škole čarodějnice tradiční
slet. „Tentokrát se dostavily v rekordním počtu a
prošly průvodem celou vsí. Některé si k této pří-
ležitosti zhotovily létací stroje,“ řekl jeden z úča-
stníků, učitel Martin Šinágl.      Pavla ŠVÉDOVÁ

ORIGINÁLNÍ ČARODĚJNICE. Tradiční slet čarodějnic se konal v liteňské škole. Některé z účastnic
přiletěly na originálních košťatech se státními poznávacími značkami. Foto Martin ŠINÁGL

Opilého mladíka musela
od vatry odvézt sanitka
Zadní Třebaň - Otravu alkoholem si při osla-
vách čarodějnic 30. dubna přivodil mladík ze
Zadní Třebaně. 
„Byli jsme v Řevnicích povoláni k mladému mu-
ži, u kterého bylo podezření na otravu alkoho-
lem,“ řekl NN majitel řevnické záchranky Bořek
Bulíček. Mladý opilec byl převezen na internu
nemocnice v pražském Motole. (šm)

Ve Třebani hořela hrabanka,
v Karlštejně se oheň nekonal
Zadní Třebaň, Karlštejn - Hrabanku a suchou
trávu musela do Zadní Třebaně přijet uhasit
hasičská cisterna z Řevnic 1. 5. Týž den profe-
sionální hasiči vyjížděli i do Karlštejna.
Oheň v Zadní Třebani Na Sádku u čp.101 hořel na
ploše sto metrů čtverečních. Tříčlenná posádka
hasičské tatry na místo dorazila šest minut po oh-
lášení požáru.
Týž den vyjížděli řevničtí profesionální záchraná-
ři i k domnělému lesnímu požáru mezi Karlštej-
nem a Srbskem. Hasiči však na místě žádný oheň
neobjevili, výjezd skončil jako planý poplach.
Jednotka oheň »hledala« od 22.03 do 23.35.    (vš)
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Francouzský rychtář dostal míč i šek
TŘICETIČLENNÁ VÝPRAVA DOBŘICHOVICKÝCH VYRAZILA DO SPŘÁTELENÉ OBCE VE FRANCII

Dobřichovice, Francie – Takřka třicetičlenná
delegace z Dobřichovic navštívila v minulém
týdnu spřátelenou francouzskou obec Villieu-
Loyes-Mollon. S Dobřichovickými na jih Fran-
cie vyrazili i muzikanti skupiny Třehusk.
Početná delegace se do Francie vydala osobními
vozy ve středu 4. 5. ráno. Tentýž večer byla v tam-
ním moderním kulturním centru uvítána výborem
pro družbu a obecní radou. Vrcholem úvodního
společenského večera bylo vystoupení Třehusku.
Sportovně-kulturní nádech měl čtvrteční program
na mollonském fotbalovém hřišti. Barvy Dobři-
chovic hájili i bývalý starosta Václav Kratochvíl,
místostarosta Petr Kaplan či ředitel školy Bohu-
mil Stejskal. Třebaže se Češi velmi snažili, na
hřišti se jim příliš nevedlo. 

Reputaci zachraňovaly dámy
Po přípitku ke čtyřicátému výročí vzniku tamního
sportovního klubu MOS a lahodném obědě, znovu
ožilo hřiště. Reputaci napravovaly dobřichovické
dámy, které svůj zápas zaslouženě vyhrály.
Rušno a veselo ovšem bylo i za čárou, kde vyhrá-
val Třehusk, točilo se pivo i víno.
Pátek prožila česká skupina v Lyonu, navštívila
basiliku i katedrálu. Milionové město si prohlédla
také z lodi Hermes.
V sobotu hosté od Berounky zavítali do nedaleké-
ho středověkého městečka Perouges. Někteří vy-
razili na exkursi po místních farmách či dali před-
nost ochutnávce vína. Večer se všichni setkali v
místním sále. Nejprve vyslechli proslov starosty,
poté zhlédli tký videoklip oslavující zdejší rodač-
ku - olympijskou vítězku v plavání. „Pan starosta sice nehrál fotbal špatně, přesto

jsme si dovolili mu pořídit fotbalový dres a míč s
našimi podpisy. Číslo osm na zádech připomíná,
jak dlouho trvá naše spolupráce,“ předal originál-
ní dar Dobřichovických starosta Michael Pánek.
Jeho předchůdce a duchovní otec partnerství Dob-
řichovic s Francouzi Václav Kratochvíl zase při-
nesl prezent v podobě šeku na polovinu dotace na
partnerskou spolupráci od Evropské unie.

Po dlouhých proslovech, následovalo dlouhé mu-
zicírování. Českou lidovou a staropražskou hudbu
vyhrával Třehusk, francouzský a anglický pop
místní mladíci ze skupiny Revolt. Ani parket nezel
prázdnotou – v rytmu polky či valčíku se kroutili
domácí i hosté. Nadšení jim vydrželo až do první
hodiny následujícího dne. A to i přesto, že Češi
před sebou měli více než tisíc kilometrů dlouho
cestu zpět.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Fotbalový dres i míč dostal od Dobřichovických starosta francouzské obce (vlevo). Dárek předali bý-
valý i současný rychtář Dobřichovic V. Kratochvíl a M. Pánek (uprostřed). Foto NN M. FRÝDL

Děti zajímaly hlavně počítače
V ČERNOŠICÍCH SE KONAL TŘETÍ ROČNÍK REGIONÁLNÍHO VELETRHU

Černošičtí uvidí policisty v akci
U BEROUNKY SE BUDOU PŘEDVÁDĚT BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY

Řevničtí sedmáci jedou
na exkursi do Vídně
Řevnice – Nejen na Pražský hrad či na atletic-
ké závody se v květnu vydají žáci řevnické ško-
ly. »Sedmáky« čeká i exkurse do Vídně. 
Nabitý akcemi je květen pro žáky ZŠ Řevnice. Na
počátku měsíce již některé ročníky stihly návště-
vu pražského planetária i koncert Legendy jazzu.
Zatímco 7. A se 10. 5. vydala do botanické zahra-
dy v Praze, béčko mělo vyrazit o dva dny později
na jih. Cílem jejich čtyřdenní exkurse má být
Znojmo, Vranov a Vídeň.
V pátek třináctého se děti ze druhých tříd vypraví
na Pražský hrad, v polovině měsíce čekají jejich
starší spolužáky atletické závody v Praze. 
V pondělí 30. května by měli školáci odcestovat
na zájezd do Chorvatska. (pš)

Černošice - Třetí ročník prodejního a kontrak-
tačního regionálního veletrhu oblasti Dolní Be-
rounky se zkraje května konal v Černošicích.
Návštěvníci mohli využít pestré nabídky služeb a
zboží nejen k prohlídce, ale i k nákupu. Letošní
veletrh byl totiž zaměřen především na prodej.
Majitelé několika desítek vystavujících firem se
opět o něco více zviditelnili v regionu, který je
pro ně z hlediska odbytu nezanedbatelný.
Nejenom obchodem však živ je člověk. Po celé tři
dny trvání veletrhu byl pro návštěvníky připraven
doprovodný program. Mohli spatřit film tématic-
ky zaměřený na mikroregion Dolní Berounka i
film o pořadatelském městě doplněný o projekci
autentických fotografií z konce druhé světové vál-
ky v Černošicích. Součástí programu bylo i vys-
toupení dětského sboru Chorus Angelus sdružují-
cího malé zpěváky z obcí dolního Poberouní a sk-
vělé muzikanty z Charles bridge swing bandu
známé z koncertování na pražském Karlově mos-
tě. Stanislav JANOVSKÝ

Počítače byly fenoménem na regionálním veletrhu
v Černošicích. Zvláště, když u stánku jedné z fi-
rem došlo na vědomostní soutěž. Ruce školáků le-
těly nahoru, odpovědi na otázky se jen hrnuly. 

Foto Stanislav JANOVSKÝ

Černošice -  Bezpečnostní složky se 13. května
sjedou do Černošic, aby předvedly techniku i
umění na  informační akci o prevenci krimina-
lity s názvem »Bezpečné Černošice«. 
Celodenní akci pořádá město, Městská policie
Černošice a Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy.

Dopolední program v Mokropsech na hasičském
cvičišti u Berounky vedle fotbalového hřiště (uli-
ce Ke Hřišti) je určen zejména pro děti ze základ-
ních škol. Mladí hasiči z Mokropes uhasí malý
požár, pyrotechnici služby cizinecké a pohraniční
policie předvedou zneškodnění výbušné látky a
policisté z pořádkové jednotky zadržení pachate-
le. Výcvik služebních psů jistě zaujme i děti ze
školek. Prckové si pak mohou prohlédnout vypro-
šťovací vozidlo vojenského záchranného útvaru z
Kutné Hory, policejní termovizi, hasičská auta ne-
bo člun v akci. Uvidí také speciální transportér
řevnické záchranky, který zkraje května obdivo-
valy děti na majálesu v Řevnicích.
„Jedná se o obrněný transportér OT 64 přebudo-
vaný na záchranné účely. V Česku jde poměrně o
raritu a pro děti je toto vozidlo opravdu atraktiv-
ní,“ řekl NN Bořek Bulíček. Navštívit mohou i
preventivní autobus pražské městské policie. Pro
nejmenší bude k dispozici dopravní hřiště na
Masopustním náměstí.
Odpoledne od 14 do 17 hodin je určeno zejména
pro dospělé.  Program se přesune k Městskému
kulturnímu středisku (na rohu Vrážské a Mokro-
peské). V sále kulturního střediska bude instalo-
vána prodejní výstavka zabezpečovacích systémů
pro domy i auta. Jak chránit sebe a svůj majetek,
poradí odborníci z odboru  prevence kriminality
ministerstva vnitra.
Odpoledne se u kulturního střediska budou konat
následující ukázky: 14.30 – zadržení pachatele
policistou, 15.00 – výcvik policejních psů, 15.30
-  pyrotechnici likvidují výbušné látky, 16.00 –
historická vozidla, uniformy a zbraně  Army Clu-
bu The Czech Regiment. Až do 17.00 bude k vi-
dění výšková a vyprošťovací technika hasičského
záchranného sboru, výzbroj představí dobrovolní
hasiči,  záchranná služba i  policisté. Nebude chy-
bět ani občerstvení.         Pavel BLAŽENÍN, (šm)
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V Hlásné se poprvé konala svatba
SVĚDKYNĚ NEJDŘÍV ZAPOMNĚLA PŘINÉST NEVĚSTĚ KYTICI, ALE NAKONEC VŠE NAPRAVILA...

Hlásná Třebaň – Historicky první svatební ob-
řad se konal v sobotu 7. května na hlásnotře-
baňské rychtě. 
„Jsem trochu nervózní, ale na druhou stranu jsem
i zvědav, jaké to bude,“ přiznal před premiérou v
roli oddávajícího starosta Třebaně Vnislav Konva-
linka. Do vyzdobené úřední místnosti na hlásnot-
řebaňském obecním úřadu vstoupili snoubenci
Ladislava Klabanová a Oleg Savenko v jednu ho-
dinu po poledni. První manželské políbení padlo
v půl druhé a oficiální část svatebního obřadu se
všemi náležitostmi byla úspěšně ukončena. 
„Snad jen nepoužiji obřadní obrat kolegů ze sou-
sedství – tedy, aby vaše manželství bylo pevné ja-
ko zdi hradu Karlštejna, ale řeknu, aby bylo krás-
né jako Hlásná Třebaň,“ dodal po přípitku na zá-
věr s úsměvem starosta Konvalinka, jehož coby
oddávajícího začátečníka chválila i přítomná karl-
štejnská matrikářka, která mu pomyslně vedla

ruku. „Kdo to vymyslel? Přiznám, že moje svěd-
kyně,“ ukázala na drobnou sympatickou ženu no-
vomanželka, když se jí NN ptaly, proč volila svat-
bu právě zde. „Vím, že jsou tu schopní lidé, vím,

že už to je teď i právně možné, a pak Vlaďka je
místní a manželé tady budou bydlet. Nebylo co
řešit,“ vysvětlila nevěstina kamarádka Hanka Di-
višová. Ta sice nejdřív zapomněla nevěstě přivést

kytici, ale vše napravila a jako svědkyně se osvěd-
čila. Historicky první svatba v Hlásné Třebani vs-
toupí do zdejší kroniky: Byla sice malá, ovšem
veselá a hezká!  Michaela ŠMERGLOVÁ

BYLI PRVNÍ! Ladislava Klabanová a Oleg Sa-
venko si své »ano« řekli na rychtě v Hlásné Tře-
bani. Foto Michaela ŠMERGLOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
14. 5. 18.00 SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
21. 5. 18.00 XXX: NOVÁ DIMENZE

KINO MÍR BEROUN
11. 5. - 15. 5. 17.30 SMÍM PROSIT?
11. 5. - 16. 5. 20.00 XXX: NOVÁ DIMENZE
16. 5. 13.45 SCOOBY DOO 2: NESPOUTANÉ …
6. 5. - 19. 5. 17.30 (St 18.30, Čt 20.00) KRUH 2
17. 5. 20.00 KREV ZMIZELÉHO
19. 5. 15.30 DVEŘE V PODLAZE
19. 5. - 25. 5. 18.30 (Čt+Út 17.30, Pá-So 17.30a20.00)
ŽIVOT POD VODOU
24. 5. 20.00 ŽIVOT JE ZÁZRAK

KINO MNÍŠEK POD BRDY
11. 5. 18.00 a 20.00 KAFE A CIGÁRA 
14. 5. 16.00 a 18.00 ÚŽASŇÁKOVI 
18. 5. 18.00 a 20.30 RAY 
21. 5. 18.00 a 20.15 SAMETOVÍ VRAZI

KINO CLUB ČERNOŠICE
5. 5. 16.00 ROBOTI
17. 5. 20.00 SMÍM PROSIT?,
19. 5. 20.00 ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ KOCOUR 
24. 5. 20.00 BOKOVKA

V Černošicích bude znít
hudba Jana Jakuba Ryby
Černošice - Hudba Jakuba Jana Ryby a jeho
současníků bude znít 21. května v Černošicích.
Celovečerní koncert s průvodním slovem se usku-
teční v sobotu 21. 5 od 20.00 v sále černošické
Základní umělecké školy. Účinkovat budou čle-
nové dua Viola d’amore Karel Prokop (klavír) a
Jiří Šimáček (viola). Na programu budou díla An-
tonia Vivaldiho: Koncert D dur pro violu d’amore
a klavír; Jana Křtitele Vaňhala: sonata es dur, 1.
věta pro violu a klavír, Wolfganga Amadea Mo-
zarta: sonáta č. 5 pro housle a klavír a Jakuba Jana
Šimona Ryby: Koncert F dur pro housle a klavír,
premiéra nově nalezeného rukopisu. (pš)

V zámku bude hrát traper
Vojta »Kiďák« Tomáško

Mníšek pod Brdy – Písničkář Vojta »Kiďák«
Tomáško vystoupí v druhé polovině května v

mníšeckém zámku.
Koncert Vojty Tomáška, který je autorem

mnoha písní, které mají v repertoáru trampské
či folkové skupiny, se koná na nádvoří zámku
21. května od 19.00 hodin. Za nepříznivého
počasí se akce uskuteční v Modrém pokoji

zámku.
Tomášeko je držitelem dvou autorských Port a
za svoji tvorbu byl oceněn i největším uznáním

v této oblasti a to Zlatou portou. (pš)

Slavnosti Božího těla 
se zúčastní i ostrostřelci
Křivoklát – Jedinečnou Slavnost Božího těla
můžete navštívit poslední květnovou neděli na
Křivoklátě.
Slavnost pořádá 29. května v kostele sv. Petra a
Pavla v Křivoklátu římskokatolická farnost Zbeč-
no. Zahájena bude v 9.30 mší svatou, kterou bude
celebrovat páter Jan Petrovič. O hodinu později
vyjde průvod kolem kostela, následovat budou
pobožnosti u venkovních oltáříků za doprovodu
hudebníků i družiček.  V 11.30 se uskuteční pože-
hnání a uctění Nejsvětější svátosti oltářní. Podle
organizátorů se akce zúčastní také rakovničtí ost-
rostřelci. Jak bývalo v minulosti zvykem, během
každé venkovní pobožnosti vystřelí salvu k slávě
Boží z replik historických pušek. (pš)

Děti maminkám k svátku
hrály pohádku O Karkulce
Vižina - Den matek v letošním roce měl shodné
datum s dnem osvobození. I ženy ve Vižině byly v
pátek osvobozeny od starostí a domácích povin-
ností a díky obecnímu úřadu a restauraci Euro-
pajzl  společně oslavily svůj svátek. 
Maminky všech věkových kategorií se sešly v hoj-
ném počtu - celkem jich bylo 47. Hezky se bavily
při vínku a hudbě až do ranních hodin. O milou
společnost se postarala pánská část zastupitel-
stva obce v čele se starostou Václavem Císařem.
Nechybělo občerstvení a kytička. Děti pak ma-
minkám zahrály veršovanou pohádku O Kar-
kulce, kterou napsala jedna z maminek. Odměnou
jim byly zmrzlinové poháry.         Jana FIALOVÁ 

Tipy NN
* Jazzový koncert se v Základní umělecké škole
Černošice koná 11. 5. od 18.30. (pš)
* Divadlo (bez záruky) Praha zahraje 13. 5.   od
19.30 v sále mníšecké restaurace Sokolovna hru
Ramon. (pš)
* Druhý ročník Černošického bigbeatového du-
nění se uskuteční 14. 5. od 15.00 na zimním sta-
dionu a v Club Kině. Vystoupí Vítkovo kvarteto,
Ready Kirken, Deliquent, Timudej, Preweet a dal-
ší. Vstupné je 200 Kč. (pš)
* Pro rodiče s dětmi je určena akce Z pohádky
do pohádky, která se koná 14. 5. od 15.00 na be-
rounské Městské hoře. Pro děti jsou připraveny
úkoly a pohádkové bytosti. Vstupné 20 Kč.     (pš)  
* Oskar Petr zahraje s Jiřím Vopavou 15. 5. od
18.00 v řevnickém Zámečku. (pš)
* Koncert komorního orchestru Quattro Corde se
koná v řevnickém Zámečku 18. 5. od 19.30.    (pš)
* Do 60. a 80. let vás zavede Taneční večer, který
se v černošickém Club Kině koná 20. 5. od 20
hodin. (pš)
* Inscenace ex-členů spolku Puchmajer Surovos-
ti laskavosti bude k vidění v pátek 20. 5.  od 19.30
v sále mníšecké restaurace Sokolovna. (pš)
* Roman Pokorný trio zahraje 20. 5. od 20.00 v
berounském předsálí České pojišťovny. (pš)
* Rockový mejdan můžete navštívit 21. 5. v
Club Kině Černošice. Začátek akce, na níž zahra-
jí First Choice, Preweer a Gonzo, je ve 20.30. (pš)
* Desátý ročník akce Peřiny, neboli plnění man-
ských povinností okolních obcí a vísek, se ode-
hraje 22. května na hradě Křivoklátě. (pš)
* Šansonový recitál můžete navštívit  27. 5. v
dobřichovickém sále Dr. Fürsta. Recitál šansonů a
divadelních písní v podání někdejší členky HA-
Divadla Mariany Chmelařové a klavíristy Zdeňka
Krále bude zahájen ve 20.00. Umělci, kteří účin-
kovali na turné houslisty Pavla Šporcla, Evy Pila-
rové či Martiny Balogové, zahrají svižné, ener-
gické i melancholické skladby. (pš)
* Kamil Doktor a Láďa Vlk budou vyprávět na
téma Národní parky Černé Hory v rámci pořadu
Z Mníšku až na konec světa 3. 6. od 19.30. Akce
se koná v mníšeckém zámku. (pš)
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ČarodEjnice letEly Osovem  
HROMADA VE VIŽIND VZPLÁLA O DEN DŘÍVE 

MALÉ OSOVSKÉ ČARODDJNICE. Součástí 
druhého ročníku pochodu čarodEjnic obcí 
byla také soutEž v letu na koštEti. Na sním-
ku pUedvádEjí let pUed vrchním inkvizito-
rem A. Klimešem dvE malé finalistky čaro-
dEjného Uemesla.                     Foto J. KOZÁK Osov – Po loňském úspěchu s pocho-

dem čarodějnic se rozhodli osovští 
uspořádat další ročník. Start byl sta-
noven na sobotu 30. dubna v 17,17 ho-
din od restaurace U hřiště.(PROVAS) 
Před soumrakem se začínaly ke smluvené-
mu místu slétat místní čarodějnice vybave-
ny nezbytnými košťaty a nezapomněly ani 
na kočky, pavouky a čarovné byliny. Jejich 
průvod obcí byl doprovázen soudci, katem, 
bubeníky a strážci s loučemi. Ještě před 

soumrakem začal soudní proces u hromady 
připravené k podpálení. Byly vybrány tři čarodějnice z těch nejmenších tři zkušené. Čarovné ovzduší či mírumilovní soudci na-
konec způsobili, že na hranici skončila jen 
jedna hadrová. Brzy zapálený oheň dohoří-
val ještě před západem slunce, a tak bylo 
možné vychutnat si nejen opečené špekáč-
ky, ale i nádherný pohled na přírodu Brd.   Čarodějnický rej spojený s opékáním buřtů 
letos připravila obec Velký Chlumec pro dě-
ti v Malém Chlumci u hospody. Děti se 
mohly proletět na koštěti řízeném čaroděj-
nicí nebo ty starší si samy zalétat na moto-
rovém koštěti. Kolem 20. hodiny se všichni 
přesunuli k hromadě dříví s čarodějnicí 
uprostřed, kterou pro všechny připravili Mi-
chal a Tomáš Ladmanovi, Michal Jandík, 
Alex-Manfréd a Saša Schinkovi. Děti se zde 
se zapálenými košťaty dosyta vyskotačily. 
Sobota 30. dubna ve Vižině byla ve znamení 
hasičů. Dopoledne sbírali po vesnici železný 
šrot a práci na odpoledne jim zajistil nezná-
mý vtipálek, který předešlou noc čarodějni-
ce podpálil. Na místě, kde se schází děti 
s košťaty a těší se, že si opečou buřta, zůsta-
lo jen doutnající spáleniště. Pan starosta  
však zajistil u hajného dřevo, hasičský vůz 
s posádkou a pan Hůla s traktorem  vyrazil 
do lesa, aby do večera nachystal hranici na 
pálení. Počasí spíš lákalo k opalování a výle-
tu, ale nemístný žert připravil práci pro ně-
kolik  chlapů.  Hasičská »Máňa« při třetí 
jízdě pro dřevo začala stávkovat. Nakonec 
se ji podařilo opravit a v podvečer zaplál i ve 
Vižině oheň pod čarodějnicí, který mohlo 
spatřit daleké okolí.           Jana FIALOVÁ, 

Radka KOČOVÁ,  
Lenka KOCOUROVÁ 

Osovští školáci se  
připojili k projektu EU  
Osov – U příležitosti Dne Země uspo-řádala 19. 4. škola a školka v Osově 
úklid zahrady a přilehlého okolí. 
Vyprávěli jsme si, proč musíme udržovat čistotu, přečetli jsme si příběhy o čistotě a 
znečišťování. Během odpolední vycházky 
jsme naplnili hned několik pytlů odpadků. 
Děti dostaly pochvalu a sladkou odměnu. 
Osovská škola se také zapojila, jako jedna  
z 355 základních a středních škol, do pro-
jektu evropské komise »Jaro v Evropě«. Cí-
lem tohoto projektu je vést žáky k důstoj-
nosti, solidaritě a toleranci. V rámci tohoto 
projektu si každá třída zasadila »strom pro 
Evropu«, který by měl být symbolem pod-
pory začlenění naší země do EU.      (lk, sk)             

Hranice není smetiště  
Ne však každá v kraji tomu odpoví-

dá. Není výjimkou, že k rostoucí 
hromadě dříví, kterou jedni při-

pravují, druzí navážejí neuvěřitel-
nou směsici odpadů ze svých  

domácností.  
Tradice pálení čarodEjnic je pUíležitostí 
k setkání pUátel a hlavE dEti se tEší na UádEní s fagulemi a košťaty. Pohled na 

planoucí hranici obloženou starými ko-
berci, hromadou plastů, kusy nábytku 
může zkazit náladu a namísto magic-
kých sil je v podvečerním ovzduší cítit 

nepUíjemný zápach okoUenEný nebezpeč-
nými karcinogeny. TUídEním a likvidací 
odpadu se dnes zabývají i dEti ve svých 
vyučovacích hodinách, nosí do školy ne-
jen starý papír, ale i jiné druhy tUídEné-

ho odpadu s tím, že napUíklad svému 
okolí dokáží vysvEtlit nebezpečnost hliní-
ku pro pUírodu. Tak proč se nenaučit nE-
co užitečného od našich nejmenších? Tí-
ká se, začni sám u sebe. Uvidíme, tUeba 
už pUi pUíštím pálení čarodEjnických oh-ňů se neponese do daleka nepUíjemný 

pach a hranici si nebudeme plést 
s veUejnou skládkou.   (rk) 

Nabízíme místo pro vaši reklamu. 

Podrobnější informace na adrese  
nase.noviny@zadnitreban.cz  

nebo Josef Kozák tel. 737 280 177 

INZERCE V PROVASU 

OSOVSKÉ MÁJE  
sobota 14. kvEtna 2005 

průvod obcí, 
posezení s písničkou 

Z ROZHLEDNY BYL VIDDT TEMELÍN. 
Nádherný výhled se naskytl návštEvní-
kům rozhledny na vrchu Studeném, kte-
rou minulou sobotu zpUístupnili Turisté 
severních svahů Brd. Více informací  
o nové rozhlednE naleznete v článku  
na stranE 11.                         Foto J. KOZÁK  



Mladí předjezdci zahájili provoz areálu  
PROVOZOVATEL POČÍTÁ S FIREMNÍMI AKCEMI A PLÁNUJE POHÁR M.D. RETTIGOVÉ 

Profesionální předjezdec na nově otevřené 
trati ve Všeradicích.               Foto J. KOZÁK 

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

L. Kocourová, R. Kočová, Marie Plecitá.  
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá.  
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Všeradice – Zvuk motorů a zvířený 
prach se v sobotu 30. 4. vznášel nad 
Všeradicemi. Společnost EKOS Be-
roun zde totiž slavnostně zahajovala 
provoz čtyřkolkové dráhy zvané  
»U Bobeše«. O její výstavbě jsme psali 
v minulém čísle (NN 8/2005). 
Na zahájení provozu pozvala společnost 
všechny své spolupracovníky, kteří se za-
sloužili o vznik dráhy, dále pak zástupce re-
klamních agentur a další, jak řekl majitel 
Bohumil Stibal, kteří mohou společnosti 
pomoci shánět klientelu. O dobrou náladu 
se starala svými ryze českými písničkami 
skupina Švejk band. 
Po 11. hodině pronesl několik úvodních slov 
Bohumil Stibal a poté i starosta obce Jiří 
Špalek. Hned nato vyjeli na trať nejmladší 
jezdci. Bratři Lukáš a Tomáš Červených a 
mezi nimi devítiletá Lenka Stibalová. Všich-

ni tři věnují ježdění svůj volný čas a Tomáš 
by se chtěl v tomto roce zúčastnit i závodů.    
Pak nastoupili profesionálové a nakonec se 

jištění, provoz a pořizovací náklady, je zisk 
kolem 8 % z jízdy. Návratnost investice je 
plánována za 5 let.“                Josef KOZÁK 

Poradna zdraví Provasu 
Přinášíme další radu léčitelky Miloslavy 
Hrzalové z Vižiny. (PROVAS)  
Jak na osteoporózu bez lékařského před-
pisu? Uvařené skořápky z vajec rozdrtí-
me na prášek a každý den užíváme lžič-
ku skořápek, které pokapeme citronovou 
šťávou, necháme vyšumět a spolkneme. 
Dále doporučuji přírodní přípravky Gy-
nex a Artrin.          Miloslava HRZALOVÁ 

Výsledky kopané  
30. 4. Osov – Chrustenice 2:1 
   Branky: Bábíček, Hošťálek Jan (penalta) 
30. 4. Všeradice – Osek 1:3 
   Branka: Anděl 
30. 4. Všeradice B – Hýskov 3:2 
   Branky: Hruška R., Steckmüller, Kulhavý 
30. 4. Vižina – Srbsko 1:1 
   Branka: Procházka František 

7. 5. Srbsko – Osov 4:1 
   Branka: Hošťálek Jan 
7. 5. Žebrák – Všeradice 2:0 
7. 5. Liteň – Vižina 2:1 
   Branka: Němec                       (JoK) 

mohl svézt každý z pozvaných návštěvníků. 
„Hlavním úkolem je teď vyřešení kropení 
trati,“ řekl Provasu majitel Bohumil  
Stibal. „To zamezí prašnosti. Jde také o to, 
abychom se starali o zeleň, kterou jsme zde 
vysadili. Je to 650 keřů na celém břehu oko-
lo dráhy. Jakmile keře vyrostou, oddělí po-
zemek od okolí a ještě více sníží hlučnost.“ 
(Podle ohlasů z prvního dne, které B. Stibal 
získal od lidí v sousedství, nebylo v sobotu 
motokáry téměř slyšet. A to ani velké závod-
ní, které zde běžně jezdit nebudou.) 
Společnost plánuje využít areál hlavně pro 
firemní akce. Dále plánuje uspořádat na 
podzim pohár M.D. Rettigové pro dorosten-
ce a pro děti. Hodlá dokoupit dětské vozidlo 
s dálkovým ovládáním, které lze na dálku 
zastavit. Plánuje i kratší dětskou trať. 
„Cena 170 Kč za 10 minut je sice dost,“ uza-
vírá B. Stibal, „ale když se odečte DPH, po-

Školáci byli diváky 
i malými zdravotníky  
Osov – Dne 3. 5. navštívili žáci mateř-
ské a základní školy v Osově divadlo 
Spejbla a Hurvínka v Praze.  
Představení mělo název »Hurvínek a Zrca-
dlo« a moc se dětem líbilo. Mottem bylo, 
aby děti nemyslely jen na sebe, ale pomohly 
kamarádům v nouzi. Nestačí síla a chytrost, 
ale je třeba i zdravý rozum. 

*** 
Osovská škola se každým rokem zúčastňuje 
zdravotní soutěže pořádané ČČK Beroun.  
V letošním kole se její družstvo pod vede-
ním uč. Jandíkové umístilo na výborném  
2. místě z 10 zúčastněných škol.        (lk,sk) 

Čtvrťáci vyrazili projít 
celou královskou cestu  
Osov – V úterý 3. 5. se žáci 4. třídy vy-
dali na exkurzi do Prahy. Cílem bylo 
projít část tzv. královské cesty a pro-
hlédnout si památky, o kterých  se  
v hodinách vlastivědy učí. 
Naše putování za památkami jsme zahájili  
v Malostranských zahradách. Vystoupali 
jsme po Starých zámeckých schodech do 
areálu Pražského hradu. Všechny nás zde 
uchvátil chrám sv. Víta. Prozkoumali jsme 
královskou hrobku v podzemí a zdolali 287 
schodů na jednu z jeho věží. Odtud se nám 
naskytl nádherný výhled na celé hlavní 
město. Prošli jsme přes všechna nádvoří a 
pokračovali Nerudovou ulicí na Karlův 
most. Cestu za poznáním jsme ukončili na 
Staroměstském náměstí. A jaké byly názory 
samotných účastníků?  Exkurze se jim moc 
líbila, hlavně socha Bruncvíka a návštěva 
McDonalds.                                                  (sk) 

Návštěva u buditele  
Hudlice – Osovští páťáci se v úterý  
3. 5. vydali na výšlap do Hudlic na-
vštívit muzeum Josefa Jungmanna.  
Dozvěděli se zajímavosti ze života tohoto 
buditele a další informace o životě před 200 
lety. Nebýt tohoto člověka, čeština by dnes 
možná neexistovala.                                   (sk) 

Vítěz chytil 2 metry ryb  
Podbrdy – V tradičním klání rybářů  
u podbrdského rybníka Karlov zvítě-
zil Zdeněk Koudela, který nachytal 
ryby v celkové délce 212 cm. 
Během poslední dubnové soboty ulovilo  
35 závodníků 13 kaprů. Klání přihlíželo  
40 přátel Petrova cechu.                        (JoK)  

Kdy a kde hrají příště 
14. 5. Vižina – Chodouň, Všeradice –  
            Tlustice, Běštín B – Osov,  

15. 5.   Všeradice B – Chrustenice  

21. 5.   Osov – Všeradice B, Zdejcina –  
            Vižina    

22. 5.   Bzová B – Všeradice 

„Dodržujte rychlost,“ 
prosí vižinská matka  
Vižina – Všímaví motoristé určitě 
nepřehlédli nové dopravní značení 
při všech vjezdech do vesnice 
Vižina. Zóna 30 km/hod. přikazuje 
všem řidičům, že nesmí překročit 
tuto rychlost.   
Ovšem někteří motocyklisté na svých řvavých strojích toto omezení při své 
rychlosti, kterou se obcí řítí, hravě 
přehlédnou. Prosím vás, využívejte vaše 
závodní tratě u Všeradic a ne obecní 
komunikace, kde se pohybují malé děti. 
Věřím, že mou prosbu vyslyšíte dříve, než 
se stane nějaké neštěstí. Jana FIALOVÁ 
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Naše noviny - nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

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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Transport v Řevnicích rozstříleli kotláři
KONEC VÁLKY VE VZPOMÍNKÁCH BÝVALÉHO KRONIKÁŘE ZADNÍ TŘEBANĚ FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO - 3)

Řevnice - Své vzpomínky na ko-
nec druhé světové války pro Naše
noviny sepsal bývalý zadnotřebaň-
ský kronikář, Řevničan František
Šedivý. (NN)
Čilý ruch panoval v prvních květno-
vých dnech roku 1945 na silnicích.
Vojenské kolony s koňskými potahy
i nákladními vozy směřovaly přes
Řevnice a Zadní Třebaň na Hostomi-
ce a Dobříš, blíž k americké armádě,
kde očekávaly přijatelnější zajatecké
zacházení. Na Sibiř či do polárních
lágrů se nikomu nechtělo. 

Opařený topič dotrpěl večer
V jednom z posledních dnů přejížděl
vojenský vlak z karlštejnského nád-
raží do Řevnic. Transportu si všimli
ostřelovači, kterým se říkalo kotláři
a začali vlak ze všech stran oblétá-
vat. Němci spustili palbu z protileta-
dlového kulometu. Nikoho nezají-
malo, že vedle vlaku po silnici jedou
vojenské treny tažené koňmi. Ti se
po prvních výstřelech začali plašit.
Vojáci se snažili je udržet, ale mar-
ně. Výsledek akce: rozstřílená loko-
motiva, několik vozů v příkopě a je-
den kůň se zlomenou nohou. Letadla
ještě párkrát zakroužila a zmizela.
Ve velkou tragédii vyústil čin party-
zánů, kteří podminovali jednokolej-
nou trať mezi Třebaní a Bělčí asi 200
metrů nad třebaňským hřbitovem.
Lokomotiva táhnoucí převážně
osobní vagony byla výbuchem vyho-
zena z kolejí a padala z vysokého
náspu k Bělečskému potoku. Vozy se

naštěstí utrhly a zůstaly zabrzděné.
Strojvedoucí byl na místě mrtev a to-
pič s opařeninami a popáleninami na
celém těle sténal bolestí do večer-
ních hodin, kdy dotrpěl.
Povstání českého lidu sice začalo již
1. 5. v Přerově a 4. ve večerních ho-
dinách v Praze, ale Zadní Třebaň se
do revolučního vření dostala až 5. 5.,
kdy obcí začaly projíždět transporty
Vlasovců spěchajících pomoci Pra-
ze. V řevnické škole byl zřízen laza-
ret pro tyto vojáky, z nichž někteří
byli ve velmi zuboženém fyzickém
stavu. Vlasovci se vyhýbali setkání s
ustupujícími Němci a snažili se vy-
měnit uniformy za civilní oděv. 
Prchající německá armáda postupně
ovládla silnice. Její tzv. elitní sbory
snad ještě počítaly s bojem. Nikoho

z pěších vojáků nepřijímaly. Když se
snažil zachytit jedoucího auta, mláti-
li ho přes prsty až se pustil.
V den, kdy Rudá armáda dosahovala
Prahy, projížděla ustupující Schör-
nerova armáda Řevnicemi na západ.
Velicí důstojníci byli informováni o
tom, že v Řevnicích byl založen řád-
ný vojenský prapor a vyslali parla-

mentáře, aby projednali průchod je-
jich oddílům. Velící důstojníci pra-
poru dali povolení k průjezdu, ale je-
den z horlivých revolucionářů ne-
chal parlamentáře zatknout a auto s
nakradenými věcmi odvézt. Po pří-
jezdu tanků se parlamentáři osvobo-
dili a podali svědectví, co se stalo.
(Pokračování) František ŠEDIVÝ

Vlasovci procházejí v prvních květnových dnech Zadní Třebaní na pomoc Praze. Foto Stanislav NOVÁK

Pletla jsem šaty panenkám
VZPOMÍNKY ŽENY, JEŽ SLOUŽILA U BRITSKÝCH LETCŮ - 4)

V

Krásná nová kola za ceny ještě krásnější

Zadní Třebaň - Před šedesáti lety
skončil nejstrašnější konflikt v dě-
jinách lidstva, II. světová válka. V
uniformě britských leteckých sil ji
prožila Margita RYTÍŘOVÁ ze
Zadní Třebaně. Její vzpomínky
zveřejňujeme v Našich novinách.
Minulý díl končil popisem domác-
nosti Miss Lumsden, u níž Margi-
ta se sestrou bydlely.            (NN)
Pár dnů po našem příchodu jsme za-
čaly chodit do místní školy. Ze za-
čátku to bylo hrozné. Jazyk jsme ne-
uměly, učitelé nevěděli co s námi.
Dali nám sešit a pero a musely jsme
sčítat, odčítat a dělit. Mně to připa-
dalo legrační, protože na střední ško-
le v Praze jsme měli učivo těžké,
učili jsme se německy a francouz-
sky, algebru, zeměpis, dějepis atd.
Po několika týdnech, když se anglic-
ká učitelka zeptala na nejvyšší horu
Evropy a světa, byla jsem jediná,
která to věděla. Učili jsme se to nej-
spíš ještě v primě. 
Když už jsme se s ostatními dětmi
domluvily, ptaly se nás, kde je Čes-
koslovensko, protože o něm nikdy
neslyšely a chtěly vědět, jak bydlí-
me. Nejprve jsme si dělaly legraci a
řekly, že v jeskyních, ale když tomu
uvěřily, honem jsme řekly pravdu.
Maminka nás vybavila oblečením,
abychom nemusely nic kupovat do
jejich příjezdu, a tak jsme se předvá-

děly v různých šatech a já v hedváb-
ných punčochách.
Dne 1. září 1939 napadl Hitler Pol-
sko a 3. 9. vypukla 2. světová válka.
Tím se uzavřely hranice a rodiče za
námi nemohli. Strýc ztratil zaměst-
nání a odstěhoval se s rodinou po pá-
du Francie do Ameriky. Ještě před
tím za námi přijela teta Helena, ro-
dačka ze Šumavy, aby se přesvědči-
la, že jsme v pořádku. Vánoce 1939
jsme trávily ještě u nich. Snažila
jsem se být na Štědrý večer veselá,
ale pláč jsem nepřekonala. Měla
jsem den před tím 15. narozeniny a
hrozně se mi stýskalo.
Do Walfordu bylo evakuováno něko-
lik dětí z Londýna. Z metropole bylo
evakuováno i několik škol a nám při-
byla učitelka. Nosila jsem v zimě
ručně pletenou čepici,  která se nové
učitelce zalíbila. Nabídla jsem se, že
jí také takovou upletu. Přinesla mi
vlnu, střih a vzor a poprosila, zda
bych jí upletla svetr. Když lidé zjis-
tili že ráda pletu, nosili mně vlnu a já
pletla celé večery. Dostávala jsem za
to několik šilinků, a tak jsme mohly
se sestrou občas mlsat. »Naše« při-
šla na nápad, že bychom mohly kou-
pit panenku, na kterou bych upletla
obleček a známým bychom dávaly
hádat za 2 pence, jaké má jméno.
Vydělaly jsme tím několik šilinků. 
(Pokračování)   Margita RYTÍŘOVÁ
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Dobřichovičtí hrají v Divadle komedie
DĚTSKÝ SOUBOR CHORUS ANGELUS BYL ANGAŽOVÁN DO HRY PARSIFAL - LEGENDA O GRÁLU

Dobřichovice – Na prknech znamenajících svět
excelují děti z dobřichovického souboru Cho-
rus Angelus. V pražském Divadle Komedie
vystupují ve hře Parsifal – Legenda o grálu.

Premiéra originálního představení, k němuž hud-
bu složil Petr Haas, se odehrála 29. dubna. Právě
Haas děti od Berounky k vystupovaní přizval.
„Nechtěl oslovit velký známý sbor, ale spíše
menší těleso. Vloni na podzim si přijel děti po-
slechnout,“ říká manažerka sboru Ivana Veselá,
která domluvila podmínky. Roli andělů nacvičo-

valo dvanáct dětí, devět z nich se pak dostalo na
jeviště. „Zkoušeli jsme nejprve asi tři neděle sa-
mostatně, pak desetkrát v divadle,“ vypočítává
Veselá. Podle ní nejde o muzikál, ale divadelní
hru, ve které ale nezazní mnoho slov, spíše jen
harmonie. Děti vystupují pod vedením sbormistra
Lukáše Prchala, který řídí i dechovou sekci. „Je to
náročná hra na pochopení. Je to trochu takový
úlet. Děti jsou velkým zpestřením, dodávají před-
stavení jemnost,“ míní Veselá s tím, že pro Dob-
řichovické je účinkování na pražské scéně velkou
poctou. Kromě zpěvu mají někteří členové sboru
i repliky. „Je to pro ně ohromná zkušenost a sou-
časně i motivace. Je také dobře, že sbor se dosta-
ne do povědomí i jinak, než jako kostelní.“
Hra pod režijním vedením Davida Jařaba se v Di-
vadle Komedie hraje dvakrát do měsíce. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Sportovní hřiště nad školou
už je skoro celé hotové
Příjemná zpráva pro naše děti je, že se dokončuje
sportovní hřiště nad školou. Zbývá už jen nainsta-
lovat koše na košíkovou a sloupky na volejbal,
přehazovanou, eventuelně na nohejbal. Rovněž
zde bude možné si zahrát i malou kopanou. V žád-
ném případě však nebude možné brát si s sebou
psa či jiné zvířecí miláčky. O oficiálním otevření
budete informováni.
Připomínám, že v sobotu 11. 6. bude na prostran-
ství před OÚ uskutečněn od 8 do 11.00 sběr ne-
bezpečného odpadu. 
Přípravy na Staročeské máje v Zadní Třebani jsou
v plném proudu, tak věřím, že se tato společenská
událost vydaří jako každý rok. 
Upozorňuji na zákaz pálení křoví, trávy a podob-
ně. Oheň je těžký soupeř a že jej máte pod kontro-
lou může být Váš  velký omyl!
Doufám, že se »čarodějnice« vydařily a že jste
prožili hezký večer. Mějte se hezky  a nezapomeň-
te  - máj je lásky čas…Všechny zdraví
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Pomozte hledat mercedes!
prosí policisté občany
Nesvačily - Automobil značky Mercedes-Benz
Sprinter, který si jeho majitel zaparkoval u
svého domu v Nesvačilích, mu někdo ukradl.
Tmavě modrý vůz se státní poznávací značkou
1S27698 zmizel přes noc z 25. na 26. dubna.
„Škoda činí přes půl milionu korun. Pokud by
někdo tento automobil viděl, prosíme uvědomte
některou z policejních služeben,“ žádá občany
prostřednictvím NN tiskový mluvčí karlštejn-
ských policistů Ivan Sýkora. (šm) 

Ve Vižině si místní postaví
kopec na sáňkování

Vižina - Sáňkařský a cyklistický kopec
vyrůstá u fotbalového hřiště ve 

Vižině. 
„Dostali jsme dotaci sto tisíc korun z fondu

obnovy venkova a dalších sto přidáme z vlast-
ních zdrojů,“ říká starosta Václav Císař. Na
kopci budou dvě sáňkařské dráhy a kolem

něho cyklodráha. Vedle pak oplocené dětské
hřiště. „Máme projekt i stavební povolení, a

tak stavíme a stavíme,“ pokračuje Císař.
„Dotaci musíme vyčerpat do konce roku, ale
provoz bychom chtěli zahájit dříve. Odhaduji

to asi tak na říjen.“ (JoK) 

Mladík slíbil důchodkyni
televizi, ale nedal jí nic
Řevnice – S podezřením na zpronevěření čtr-
nácti tisíc korun se na policii obrátila osmase-
dmdesátiletá občanka Řevnic.
Důchodkyně bydlící v centru města se v létě roku
2004 dohodla s devětadvacetiletým mužem ze
čtvrti Pod Selcem, že jí zakoupí nový televizor a
kvůli jejím sníženým pohybovým schopnostem jí
ho do dvou dnů přiveze až domů. Žena mu proti
podpisu předala 16.000 Kč. Mladík jí ale žádný
přístroj nepřivezl. V listopadu jí sice vrátil 2.000,
ale zbylých čtrnácti tisíc ani nového přijímače se
nedočkala. Když muž nedal svůj závazek do po-
řádku ani do konce zimy, žena se v dubnu obráti-
la na policii. Zpronevěřené peníze muž použil na
splacení jiného dluhu a na nákup náhradních dílů
pro své auto. V následujících týdnech provinilce
čeká soud ve zkráceném trestním řízení. Nejvyšší
sazba za tento čin může být dva roky, s ohledem
na relativně malou škodu se však předpokládá
uložení peněžitého trestu, obecně prospěšné prá-
ce a podmínečný trest. (vš) 

Zloději z domu odvezli
kuchyň i se zařízením
Dobřichovice – Televizor, video, řetězovou pilu,
nádobí a na míru vyrobenou kuchyňskou linku
i s přístroji si zloději odvezli v noci na 26. dub-
na z domku v Dobřichovicích. 
Ukradené věci byly posledními, které v čerstvě
prodaném domě zůstaly před úplným přestěhová-
ním původních majitelů do jiného města. Pacha-
telé se do objektu dostali po rozbití skleněné vý-
plně okna, uvnitř našli klíče od vstupních dveří a
těmi potom vynášeli věci ven. Kuchyňskou linku
se zabudovanými spotřebiči zloději odvezli vět-
ším autem. Přestože se prodávaný dům nachází v
obydlené části města, nikdo si ničeho nevšiml.
Majitelé mají škodu 175 tisíc korun. (vš)

Vlasovci neznali české švestkové knedlíky
REVOLUČNÍ GARDY MÍSTO NA POMOC PRAZE DOJELY JEN KE SKUHROVSKÉMU SKLADU

Kemp na Ostrově hlásí: Vyprodáno!
POSLEDNÍCH PÁR MÍST UŽ JE JEN NA KONCI ČERVENCE A SRPNA

Podbrdsko - Před 60. lety končila světová vál-
ka. Podbrdskem projížděla  německá armáda
do amerického zajetí a byli také ubytováni vo-
jáci Ruské osvobozenecké armády, nazývaní
Vlasovci. Jak na tehdejší události vzpomíná je-
den z pamětníků,  Josef Knop z Vižiny? 
Bylo mu tehdy 16 let, za války jezdil do učení do
Prahy. 
„Pamatuji si přípravu na pražské povstání, kdy se
odstraňovaly německé nápisy. Objevili se první
Vlasovci, kteří se ubytovali po celém okolí. My

jich doma v Lážovicích měli přes dvacet. Dne 5.
května  postoupili do Prahy, aby  pomohli při po-

vstání v té nejhorší době. Cestou otevřeli sklad na
Skuhrově, který se stal »rabuňkem«. 
Ale po dvou dnech se vraceli zpátky, protože se
dověděli, že se ku Praze blíží Rudá armáda. Utí-
kali před ní a v Lážovicích se zastavili. Maminka
jim nabídla švestkové knedlíky a oni si mysleli, že

jsou to buchty, tak je strkali do kapes. 
Na pomoc do Prahy tehdy vyrazily i tzv. revoluč-
ní gardy, které tvořili občané z okolních vesnic.
Dojeli ovšem jen k »rabuňku« do Skuhrova,  nan-
dali na žebřiňák, co jim přišlo pod ruku a vraceli
se zpátky. Já pak z kořisti  dostal dvě boty a vůbec
mi nevadilo, že byla každá jiná. 
Do Prahy nakonec přijela Rudá armáda, která pro-
následovala zbytky Germánů až do Plzně. V naší 
obci se stavěla slavobrána  a  oslavovali se osvo-
boditelé z východu.“ Jana FIALOVÁ 

Zadní Třebaň - Rekreační středisko na Ostrově
v Zadní Třebani zahájilo novou sezonu.
„Na hlavní sezonu jsou pobyty v sedmnácti cha-
tičkách, které nabízejí 60 lůžek, vyprodány. Na
konec července a srpna ale ještě nějaká místa
jsou,“ řekl NN jeden z majitelů Ostrova Martin
Gabriel. „Chatky jsme dovybavili ledničkami a
posílili jsme i počty varných konvic a vařičů.“
Kromě toho jsou na Ostrově k dispozici sportovní
hry a náčiní. „Máme i pramici a časem přidáme
jednu kanoe,“ dodal druhý z majitelů Michael Ga-
briel. 
Vlastníci se rozhodli zvýšit počet odpadkových
košů a pytlů. „S nepořádníky bojujeme. Neuvě-

domují si, že pohazované odpadky často sfoukne
vítr do části řeky, kde není proud, a tam odpadky
tlejí a v létě zapáchají,“ zmínil Martin Gabriel. 
Bratři Gabrielové Ostrov po velké vodě již zre-
konstruovali, zasadili stromy i keře, navozili hlínu
do míst, kde ji voda odnesla, a obnovili pláž. Ve
zvelebování Ostrova hodlají pokračovat podle
finančních možností. 
„Málokdo tuší, že za první republiky tu bývaly  ja-
kési říční lázně, a na mostě sem se vybírala koru-
na vstupného,“ zmiňuje něco z historie Michael
Gabriel.  Součástí historie Ostrova už se skoro stá-
vají i country večery, jež se ve zdejší hospodě bu-
dou odehrávat i letos.    Michaela ŠMERGLOVÁ 

VZPOMÍNKA

Z našeho kraje
* Vedení Ústavu sociální péče v Suchomastech
připravilo jarní úklidovou akci. Klienti ústavu
prošli cestu od Suchomast ke Koněpruským jes-
kyním a sesbírali odpad, který tu odhazují neuká-
znění řidiči. Likvidaci několika desítek pytlů od-
padu a dalších věcí včetně pneumatik a částí ha-
varovaných aut zajistil Velkolom Čertovy schody.  

Zdeňka KRÁLOVÁ, ředitelka ÚPMPM
* Dny otevřených dveří se konají 27. (od 13 do
17.00) a 28. 5. (od 9 do 13.00) v Ústavu pro men-
tálně postiženou mládež v Suchomastech. V pro-
gramu jsou ukázky práce v kroužcích, prohlídky
areálu zámku, ukázky terapií, možnost sportov-
ních a  tělocvičných  aktivit, setkání Občanského
sdružení rodičů a přátel i sobotní táborák. K náv-
štěvě zámku v Suchomastech srdečně zvou za-
městnaci a klienti. Jan SEMBDNER
* Společenský dům v Zadní Třebani, který má
od konce loňského roku nového nájemce Jana
Vondraše, se rozjíždí pozvolna. „Vím, že lidé si
musejí na každého nového hospodského zvyk-
nout, musejí si ho oťukat,“ říká Vondraš, který za-
tím moc místních ve své hospodě neviděl. „Sna-
žím se pořádat taneční zábavy. Další se uskuteční
i koncem května,“ popisuje Vondraš. Zatím sálu
Společenského domu nejvíce využívali příznivci
ping-pongu a děti ze školy. (šm) 
* Lehkým zraněním motocyklisty skončila koli-
ze motocyklu Jawa 350 s osobním autem Škoda
Octavia 26. 4. v Karlickém údolí. Zraněného mu-
že ošetřila záchranná služba. (vš) 
* Dvě tvarované pískovcové nádoby na květiny
si zloději odnesli ze zahrady třiasedmdesátileté
ženy v ulici Mořinská v Řevnicích v noci z 25. na
26. 4. Těžké kulaté květníky na štíhlé noze měly
původně bílou barvu a před patnácti lety stál kaž-
dý kus deset tisíc korun. (vš) 
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Mrtvé moře je ve skutečnosti jezero
LETOVANKA BARBORA POSÍLÁ ČTENÁŘŮM NAŠICH NOVIN REPORTÁŽ Z IZRAELE

Izrael - V Izraeli v současnosti po-
bývá Barbora Hůlová z Letů. Ze
své exotické cesty posílá čtenářům
Našich novin reportáž.              (NN)
Po příjezdu na letiště jsem byla pod-
robena lehčímu výslechu, který se
týkal pouze toho, zda u sebe nemá-
me nebezpečné předměty. 
Po celkem klidném letu, který trval
tři a půl hodiny, jsme přistáli na letiš-
ti Bena Guriona v Tel Avivu. Bylo
nutno posunout hodinky o hodinu
dopředu, protoze Izrael se nachází v
jiném časovém pásmu než Praha. Po
projití pasovou kontrolou na nás če-
kala delegátka cestovní kanceláře,
jež nás zavedla k autobusu, který nás
rozespalé zavezl do střediska Ein
Bokek na břehu Mrtvého moře.

Turisté jezdí za bahnem
Mrtvé moře je ve skutečnosti jezero
a leží v nejnižším bodě na zeměkou-
li (411 m pod mořem) a má tak vy-
soký obsah soli, že se v něm nelze
potopit. Proto sem stále přijíždí
spousta turistů, aby si vyzkoušeli,
jak je voda nadnáší. Lákají je sem i
léčivé účinky bahna, které má vliv na
pleť i na pohybové ústrojí. V součas-
né době je Mrtvé moře ohroženo po-
klesem hladiny - od začátku 20. sto-
letí voda klesla o 12 metrů. Příčinou
je neúměrné využívání jediného pří-
toku, řeky Jordan, k zavlažování. 
V okolí Mrtvého moře se nachází
mnoho zajímavých míst, z nichž vět-
šinu lze navštívit při jednodenním
výletu taxíkem nebo autobusem.
Město Jericho je zatím považováno
za nejstarší na světě a může se též
pochlubit bohatou biblickou minu-
lostí. Kumran proslul především
svitky, které tu byly objeveny v roce

1947. Pocházejí ze 3. století před
Kristem až 68 po Kristu a byla na
nich uvedena teorie, podle níž měl
sestoupit na zem židovský mesiáš.
Nyní jsou některé z nich vystaveny v
Izraelském muzeu v Jeruzalémě. 
Na okraji Judské pouště leží rodiště
Ježíše, město Betlém. Po výstavbě
baziliky Narození ve 4. století se stal
významným poutním místem. Na
břehu Mrtvého moře najdete Ein Ge-
di, což v překladu znamená »kozo-
rožčí pramen«. Oáza v pusté krajině
je chráněna jako národní park a je rá-
jem pouštních zvířat. 
Osamocená pevnost Masada na vr-
cholku skalního útesu byla opevněna
již v 1. nebo 2. století před Kristem.
Později ji rozšířil Herodes Veliký. Po
jeho smrti v roce 73 po Kristu podle-
hla Římanům. 
Jste-li v Izraeli, nelze nenavštívit
Jeruzalém. Jeho historie sahá více
než 3000 let zpět. Staré město uvnitř
hradeb ze 16. století se dělí do čtyř
čtvrtí- křesťanské, židovské, muslim-
ské a arménské. Na východě a na ji-
hu se zvedá Olivová hora a hora
Sion, obě spjaté s posledními činy
Ježíse Krista. V severní a západní
části Jeruzaléma leží moderní čtvrť s
krásnou architekturou konce 19. sto-
letí. Muslimská čtvrť je nejrozlehlej-
ší a nejhustěji obydlenou ve Starém
městě. Turista by si neměl nechat
ujít prohlídku památek na Chrámové
hoře. Zde se nachází Skalní chrám,
vrcholný skvost Chrámové hory i ce-
lého Jeruzaléma. Dále zde je Řetězo-
vý chrám, Mešita al-Aksa, hlavní
centrum islámské víry v Jeruzalémě.
Židovská čtvrť je tvořena především
domy. Nejnavštěvovanějším místem
je tu Zeď nářků. Masivní slepá zeď z

obrovských kamenných kvádrů
představuje nejposvátnější židovské
místo. Prostranství před ní je místem
permanentních modliteb. Křesťanská
čtvrť je turisty asi nejvíce navštěvo-
vaná. V jejím srdci se tyčí chrám Bo-

žího hrobu - nejposvátnější křesťan-
ská památka. Kostel vyrostl na místě
ukřižování, pohřbu a zmrtvýchvstání
Krista.  Z Jaffské brány lze vystoupit
na hradby, které skýtají příjemnou
procházku.         Barbora HŮLOVÁ

Dětská lidová muzika Notičky se před pár dny vrátila ze své třetí návštěvy
Spojených států amerických (viz NN 8/05). „Kamarádů jsme měli v Americe
opravdu hodně,“ napsala Našim novinám flétnistka Simona Hauerlandová.
„Ze Zambie, Trinidadu, Ecuadoru, Itálie, Ameriky… Indiáni z Ekvádoru se
s námi spřátelili hned první den, protože znali Barušku od svých bratrů z
loňska. Baruška se hned chopila elektrických houslí a s Indiány téměř každý
den vystupovala. Největšími kamarády se stali přátelští, hlasití, věčně se
smějící černoušci. Několikrát nás přijeli i navštívit a volné úterky jsme trá-
vili také většinou s nimi.“ Na snímku Notičky v zábavním parku Dollywood
v Tennessee. Foto Jindřich KOLÁŘ

Zadní Třebaň, Praha - První a druhá třída zad-
notřebaňské školičky se do hlavního města nevy-
dává často, děti jsou na překonávání dopravních
nástrah velkoměsta přece jen ještě malé.
Tentokrát však nelitovaly, a také doprovodná sku-
pina (Božena Musilová, Katka Mazúrová a něko-
lik starších dětí ze 3. a 4. třídy) zvládla přesun

vlakem a metrem do Divadla komedie v pohodě.
Divadlo je na návštěvy dětských skupin zařízené,
a tak jsme se pěkně usadili v červených sedadlech
a představení Alenka v říši divů  začalo. Kdo zná
text knihy založený na hře fantazie a rychlých
zvratech děje, řekne si - jak asi vypadá divadelní
adaptace?  A právě ty zvraty, s využitím zadní pro-
jekce, zmenšováním i zvětšováním, barevnými
kostýmy a bleskovými převleky, zaujaly dětské
obecenstvo tak, že bez dechu přihlíželo. Zvláštním
zážitkem bylo i setkání s »Alenkou« i herci před-
stavení, kteří se v divadelní kavárně »převtělova-
li« zpátky do civilní podoby a děti se na ně mohly
dosyta vynadívat. Petr MUSIL

Školáci se vypravili do divadla
TŘEBAŇŠTÍ CAPARTI V DIVADLE KOMEDIE VYDĚLI ALENKU V ŘÍŠI DIVŮ



Turisté vysbírali tUi auta odpadků  
„NEPOTÁDNÍCI SI ZASLOUŽÍ FYZICKÉ TRESTY,“ PÍŠE D. ELIÁŠEK 

Prvním sobotním cílem turistů byl vodní hamr v Dobřívu.                                  Foto ARCHIV 
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Cesta vedla od Hamru 
ke ztracenému hradu 
Chlumec – Na  sobotní den 16. dubna 
si Turisté severních svahů Brd naplá-
novali výlet na hamr do Dobříva a ja-
ko přídavek ještě pátrání po ztrace-
ném hradu Dršťka.  
Bez dalších problémů jsme dojeli do Dobří-
va na parkoviště. Kolem krásně čistého po-
toka jsme došli k dobřívskému hamru. Tato 
památka je ve velmi dobrém stavu, její okolí 
je  dobře udržované a její prohlídku mohu 
všem vřele doporučit. Po zajímavé prohlídce 
s odborným výkladem spojeným s praktic-
kou ukázkou jsme se přesunuli do místní 
restaurace, kde jsme se vzhledem k pokroči-
lé době výborně najedli.  
Po obědě jsme se auty přesunuli do Skořic, 
které jsme zvolili jako výchozí místo při pát-
rání po zmizelém hradu Dršťka. Za pomoci 
místních občanů se naše pátrání zdařilo a 
my stanuli na sotva znatelných pozůstatcích 
tohoto hradu.  Na druhou stranu jsme moh-
li obdivovat téměř nepoškozenou přírodu v 
jeho okolí, což je v dnešní době jev téměř 
nevídaný.   
Po návratu k autům padl návrh na prodlou-
žení cesty o návštěvu hradu Valdek. Sluníč-
ko svítilo, nádherná krajina se střídala s 
malebnými  vesničkami po cestě, a tak jsme 
za chvilku vysedli z aut v Neřežíně, odkud 
jsme  vyrazili pěšky na hrad.  Je s podivem, 
kolik lidí v našem okolí vůbec o tomto hra-
du neví a přitom je tato zřícenina v relativ-
ně dobrém stavu. Po prohlídce Valdeku 
jsme došli zpátky k autům a vyrazili jsme 
směrem k domovu. Na konec výletu nás če-
kalo posezení v pohostinství u Kozohor-
ských, kde jsme důkladně probrali všechny 
celodenní zážitky.             Dušan ELIÁŠEK 

Uvedený projekt počítá v budoucnosti  
s pravidelným provozem o víkendech, s ná-
stavbou se zastřešením, se stánkem s občer-
stvením a mluví se dokonce i o penzionu.  
„Plány jsou připravené. Máme dokonce i člověka, který by zde o víkendech 
správcoval, ale zatím to nejde,“ končí 
Němec. Sobotního otevření a prohlídky se 
zúčastnilo kolem 400 turistických 
nadšenců, které neodradilo ani chladné 
počasí. Cesta k rozhledně připomínala 
kolem jedné hodiny odpolední množstvím 
lidí »Václavák«. 
„Přijeli lidé ze širokého okolí a dokonce 
jeden fanda na rozhledny až ze Šumavy,“ 
chlubí se Drak. „A o počasí jsem se také 
postaral. Je modrá obloha, krásné sluníčko 
a daleko vidět.“  
Kolem 15. hodiny prohlídka končila, obloha 
se zatáhla a začalo pršet.       Josef KOZÁK         

okolí a přírodě chovat ohleduplněji. Do lesa 
přece patří stromy a zvěř a ne to, co jsme 
tam při úklidu našli!        Dušan ELIÁŠEK 

Rozhledna pUilákala stovky lidí   
STARÁ MĚTÍCÍ VĚŽ NAD CHLUMCEM SE MĚNÍ V ATRAKCI 

Brdy – Je nedělní dopoledne 24. dub-
na 2005 a začíná na naše místní po-
měry trochu nezvyklá akce. Úklid pří-
kopů a lesa v okolí cest.  
Osobně si  myslím, že je naprosto jedno, 
jestli tuto akci pořádali ekologové, hasiči 
nebo turisté, ale hlavní určitě bylo to, že se 
na ní sešlo osmnáct nadšenců, kteří se do-
brovolně rozhodli udělat něco pro své okolí 
a přírodu. Jako začátek úklidu byla zvolena 
křižovatka u hájovny nad Malým Chlum-
cem, odkud jsme pokračovali směrem na 
Dobříš. Pytle na odpadky se začaly rychle 
plnit a v lese jsme k našemu nemilému pře-
kvapení začali nacházet opravdu různorodé 
odpadky.  Nebudu popisovat, co jsme našli 
a naložili na přistavenou Tatru. Myslím si, 
že všichni, kteří sem tyto věci vyhodili, by si 
zasloužili  fyzické tresty z dob středověku.  
Mezi nejzajímavější exponáty se určitě zařa-
dily odložené části automobilů, větší množ-
ství pneumatik, použité papírové dětské 
plenky, křesílka, koberce a jako zlatý hřeb si 
dovolím uvést pošlé kůzle, odložené na kraji 
lesa u cesty na rozhlednu. To vůbec nemu-
sím uvádět neuvěřitelné množství plasto-
vých lahví, igelitových tašek a neskutečné 
množství různorodého sajrajtu, kterým 
jsme se prodírali. Brigáda probíhala od 9 do 
13 hodin a za tuto dobu jsme vyčistili úsek 
od hájovny po lesní parkoviště pod Hrad-

cem. Na tomto úseku se nám povedlo Tatru 
naplnit celkem třikrát!  
Doufám, že se všichni začnou ke svému 

TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHŮ BRD 

pořádají v sobotu 21. května 2005 k Evropskému dni parků  
pro všechny příznivce turistiky  

pochod po naučné stezce z Karlštejna do Srbska  
sraz účastníků pochodu je v Malém Chlumci u kapličky v 8.15 hodin  

(vlak odjíždí z Osova v 8.59 hodin, v Karlštejně  je v 9.38 hodin) 
trasa  pochodu: 

Malý Chlumec – Karlštejn – Malá Amerika (okolo opuštěných lomů) - Solvayovy lomy – 
Svatý Jan pod Skalou – Srbsko – Osov                                         

      Na cestu si do baťohu přibalte dobrou náladu,  svačinu a trochu peněz. Kvalitní boty 
jsou opravdu nutné. Baterka ssebou může být výhodou.  

Počasí je zajištěno, tak se ničeho nebojte a pojďte s námi do přírody. 
Konec pochodu  a závěrečné občerstvení je naplánováno v Srbsku, odkud se pojede do 

Osova vlakem asi v 17.40 hod. Nenechte si tento pochod ujít,  
protože se podíváte na jedny z nejhezčích míst v Českém krasu.  (de) 

Brdy – Čtyři rozhledny měly původně 
stát v Podbrdsku a okolí. Nakonec se 
však podařilo zrealizovat jen jednu. 
Bývalou měřící věž na vrchu Studený 
zpřístupnili v sobotu 7. 5. Turisté 
severních svahů Brd. 
„Jedná se o provizorní zpřístupnění,“ řekl 
Provasu přímo pod rozhlednou jeden  
z turistů Ladislav Jarý, řečený Drak. „Na 
projektu pracujeme s přestávkami od roku 
2002 a stále ještě nejsou uspořádané 
majetkové poměry.“ 
Měřící věž, postavenou začátkem 40. let, by 
měla vlastnit obec Velký Chlumec a  
o provoz rozhledny se pak budou starat 
právě Turisté severních svahů Brd. 
„Dokud nebude rozhledna obce, nemůžeme 
začít s projektem naplno, protože rozhledna 
vlastně neexistuje,“ prozrazuje hlavní osoba 
turistického sdružení Martin Němec.  
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Házenkáři slavili sto let svého sportu
ŘEVNIČTÍ NA »VÝROČNÍM« TURNAJI STARÝCH GARD OBSADILI SKVĚLÉ DRUHÉ MÍSTO

Řevnice, Chomutov – Sto let od vz-
niku oslavila v minulých dnech ná-
rodní házená. Na oslavách v Cho-
mutově nechyběli řevničtí borci.
Oslavy velikého výročí našeho ná-
rodního sportu začaly již ve středu
27. 4. superpohárem mládeže, pok-
račovaly turnajem starých gard a na
1. máje vyvrcholily prestižními zá-
pasy Čechy – Morava v kategoriích
juniorky, junioři, ženy a muži.
Zástupci našeho oddílu se zúčastnili
turnajů starých gard. Ti mladší se
prezentovali v nejobsazenější kate-
gorii nad 38 let. Z jedenácti účastní-
ků skončili ve skupině čtvrtí bez vý-
razného úspěchu, přesto jim může-
me poděkovat za kvalitní reprezenta-
ci našeho města na velké celostátní
akci. Hráli v sestavě Milan Zelený,
Franta Průcha, Jirka Zrostlík, Standa
Štech, Tomáš Smrčka, Míra Křenek,
Roman Tichý, Tomáš Ledvina, Mi-
lan Hartmann. Střelecky se nejvíce
dařilo Tomášovi Ledvinovi.
Lépe skončili na turnaji v Litvínově
ti starší tedy přes 50 let. Měli méně
soupeřů, ale dokázali tři porazit.
Prohráli pouze v úvodním zápase s

celkem SSK Vítkovice 7:10, a to je
stálo vítězství v turnaji. Padesátníci
skončili na druhém místě a již si na-
plánovali uspořádat turnaj na domá-
cím hřišti. Starší nastoupili v sestavě
Rudla Zuska, Pavel Satorie, Olda
Vysokomenský, Zdeněk Šefl, Tomáš
Hájek, Tonda Blovský, Pavel Vinte-
ra, Míla Tausche, Karel Kunášek,
Bohouš Kos, kapitán Petr Holý a po-
mocník z Nýřan Zdeněk Zálešák. 
Na pátečním galavečeru, kde mimo

jiné vystoupili Merta, Kubišová a
Laufer, byli vyhlášeni nejlepší há-
zenkáři a házenkářky za rok 2004.
Do nominace deseti nejlepších se
opět probojoval brankář Jan Mašek,
jenž už jednou získal titul nejlepší-
ho. Letos se umístil na pěkném tře-
tím místě. Gratulujeme! 
Bylo vzpomenuto na dlouholeté a
obětavé činovníky tohoto sportu.
Nezapomnělo se ani na bohužel již
nežijící Roberta Tauscheho a Josefa

Šafránka. Čest jejich památce.
Vrcholem oslav však byla již zmiňo-
vaná utkání výběrů Čech a Moravy.
Juniorky Čech své sokyně přehrály
13:9. Nejvýrazněji se prosadili juni-
oři 29:19. Ženy zvítězily 17:8 a muži
18:14. V 1. půli jsme mohli v brance
vidět Honzu Maška.       Petr HOLÝ

České barvy v prestižním utkání Čechy - Morava na oslavách stého výročí ná-
rodní házené v bráně hájil Řevničan Jan Mašek.  Foto ARCHIV

Řevnický brankář dal gól z penalty, letovský z výkopu
KARLŠTEJNŠTÍ FOTBALISTÉ SI Z HŘIŠTĚ OSEKA ODVEZLI SEDMIBRANKOVÝ PŘÍDĚL

Poberouní - Po šesti porážkách se
konečně dočkali vítězství fotbalisté
Letů. Naprázdno tentokrát vyšli
Řevničtí. Zadnotřebaňští doma
vydřeli bod.

SK ŘEVNICE
ŘEVNICE - NOVÝ KNÍN 2:4
Branky Řevnic: Brych, Zuska
Hosté byli pohyblivější a důraznější.
V 15. minutě využili rychlý brejk a
bylo to 0:1. Domácí mohli vyrovnat
z penalty, ale zkušený Mojžíš ji ne-
proměnil. Zakrátko se z levé strany
prosadil Brych před gólmanem hostí
nezaváhal. V nastaveném čase 1. půle
Knínští využili nedůslednosti řevnic-
ké obrany a šli opět do vedení. Na za-
čátku II. poločasu gólman Zuska z
penalty vyrovnal, ale to bylo ze stra-
ny domácích vše. Řevnice jsou v ta-
bulce 1. A třídy skupiny A na 10.
místě s 26 body. (Mák) 
Sp. PŘÍBRAM - ŘEVNICE 1:0
Příbrami se na jaře daří, a tak Řev-
nice očekávaly velký tlak. Ten se ale
nedostavil - hosté hráli vyrovnanou
partii. O výsledku rozhodla 78. mi-
nuta, kdy Příbram zužitkovala rychlý
protiútok. (Mák) 

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
ROŽMITÁL - OZT A 4:1 
Branka OZT: Bacílek
Domácí byli lepší a díky dvěma
standardním situacím šli do vedení
2:0. Bacílek z penalty snížil, ale pak
už stříleli jenom domácí. Za OZT v
závěru nastoupil do branky obránce
Palička, protože gólman Procházka
zahrál rukou mimo pokutové území
a byl vyloučen. Ostrovanu patří

předposlední 13. příčka. (Mák)
VYSOKÝ ÚJEZD - OZT B 3:4
Branky OZT: Sládek 3, K. Klečka
Ve Vysokém Újezdě se Ostrovanu
příliš nedaří, a tak je tato výhra vel-
mi cenná. Střelecky se zaskvěl Pavel
Sládek. (Mák)
OZT B - Cembrit BEROUN 3:6
Branky: Křivka, Sládek, Zavadil
Cembrit ještě loni hrající okresní
přebor nebyl výrazně lepší, ale doká-
zal proměnit všechny šance, které si
vypracoval. To se Ostrovanu bohužel
nepodařilo. (Mák) 
OZT A - NOVÁ VES 2:2 
Branky: Prušinovský, Bacílek
V tomto utkání podal Ostrovan nej-
lepší jarní výkon. Již v desáté minu-
tě mohl skórovat Kozák, ale jeho st-
řelu vytěsnil hostující gólman na tyč.
Hned z protiútoku se ujali vedení
hosté. Ve 2. poločase měl OZT pře-
vahu. Po rohu se se štěstím prosadil
Prušinovský. Záhy nato skvěle unikl
Kozák a naservíroval »tutovku« Ba-
cílkovi. Radost domácích trvala jen
pár vteřin - hned po rozehrání hosté
vyrovnali. Obě mužstva se do konce
utkání přetahovala o vítězství. Roz-
hodnout mohl Kozák, jehož střela v
poslední vteřině zápasu skončila na
tyči. (Mák)  

LETOVSKÝ FK
FK LETY - ÚHONICE 0:1 (0:0)
Soupeř byl celý zápas horší, ale v 88.
minutě po hrubé chybě  skóroval a
vyhrál. Letovský tým neskóroval ví-
ce než 230 minut.        Jiří KÁRNÍK
CHOTEČ - FK LETY 2:3 (2:2)
Branky: Drašnar, Čermák, Strnad
Konečně jsme přerušili sérii 6 porá-
žek. Od 1. minuty jsme se dostali
pod tlak a v 10. a 11. minutě po chy-
bách inkasovali. Naštěstí jsme do
změny stran vyrovnali. Druhý polo-
čas začal naším drtivým náporem.
Rozhodčí nám neuznal regulérní gól
po domnělém ofsajdu! Od 65. minu-
ty se hra začala vyrovnávat. V 72.
minutě jsme vstřelili kuriozní gól -
přímo z výkopu brankáře Strnada na
kluzkém terénu doplachtil míč až k
soupeřovu pokutovému území, do-
padl na zem a odrazil se před gólma-
nem a naším útočníkem až do soupe-
řovy branky.                Jiří KÁRNÍK  

SK KARLŠTEJN 
KARLŠTEJN – SVATÁ 2:3
Branky: Petrák
„Byli jsme lepší, ale Svatá dávala
góly,“ zhodnotil zápas hráč Karlš-
tejna Petr Janů. (pš)
OSEK – KARLŠTEJN 7:1
Na hřišti lídra tabulky se Karlštejnu
vůbec nedařilo. „Bylo to zasloužené
vítězství, o čemž mluví výsledek,“
přiznal karlštejnský Petr Janů.     (pš)

FC LITEŇ
MOŘINKA – LITEŇ 0:1
Domácí měli hodně šancí, ale žádná
nekončila v síti. Litni přálo štěstí.
LITEŇ – VIŽINA 2:1
Branky: Havelka, Bárta
Hned v prvním poločase se podařilo
Havelkovi skórovat. Další gól přidal
z přímého kopu Bárta. „Hosté sice
tlačili na pilu, ale podařilo se nám to
udržet až do konce,“ uvedl hráč Ra-
dek Šindler.       (pš)

Volejbaloví žáčci byli 
v přeboru Prahy druzí
Řevnice - Poslední kolo pražského
přeboru kadetů odehráli na domá-
cí půdě řevničtí volejbalisté. 
Tentokrát už by výsledek turnaje
konečné pořadí soutěže neovlivnil, a
tak jsme se soustředili na pestřejší
hru. S družstvem Kometa Praha
jsme prohráli 2:3 a nad Prosekem B
vyhráli 3:2. Celkově jsme v přeboru
Prahy skončili na pátém místě.
V Praze se konalo poslední kolo
Pražského přeboru starších žáků.
Dvě utkání jsme vyhráli, dvě prohrá-
li a díky stabilnímu výkonu v celé
sezoně skončili na krásném 2. místě
ze 14 družstev. Umístění je ve velké
konkurenci obrovským úspěchem.  
Také jsme se zúčastnili nemistrov-
ského turnaje starších žáků v Praze.
Zvítězili jsme ve všech šesti utká-
ních a turnaj vyhráli. Za čtrnáct dní
jsme v obdobném turnaji vinou ne-
proměněného setbolu přišli o první
místo ve skupině a do finále nepo-
stoupili. Michaela ŠÁDKOVÁ

Kdy hrají řevničtí
házenkáři - II. liga
15. 5. 14.00 Tymákov - NH Řevnice
22. 5. 10.30 Podlázky - NH Řevnice
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Kdy hrají příště
14. 5. 10.15 Loděnice - Řevnice
14. 5. 17.00 FK Lety - Hostivice, FC Li-
teň – Srbsko
15. 5. 17.00 OZT A - Dobříš B sobota 
21. 5. 10.15 Řevnice - ČL Beroun 
21. 5. 17.00 Černošice - FK Lety, Cho-
douň - FC Liteň, Komárov - OZT A


