
POBEROUNÍ OVLÁDL FOLKLOR. Čtyři obce
letos hostí poberounský folklorní festival Staro-
české máje. Na letovské návsi vystoupili i Valaši
ze souboru Krušpánek. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Při závodech Trans Brdy
zemřel jeden z cyklistů
Lety – Tragédie poznamenala uplynulou

sobotu cyklistický závod Trans Brdy, jenž
startoval v Letech. Jeden z účastníků zemřel

přímo na trati. 
Muž z Písku přijel na závod do Letů se svým

sedmiletým synem. Na jedné z občerstvovacích
stanic se zastavil a posilnil. „Sedl si do trávy a
už se nezvedl,“ řekl starosta Letů Jiří Hudeček.
Na místo dorazila záchranka, podle lékařů byl
příčinou náhlého úmrtí infarkt. Přesto se o pří-

pad zajímá policie. Podle její mluvčí Soni
Budské byla nařízena soudní pitva. 

Zdravotníci vůbec měli při závodu napilno.
„Ošetřili třicet lehkých a šest těžkých úrazů,“

řekl NN majitel řevnické záchranky Bořek
Bulíček. Kuriózní byl úraz mladé dámy, která
na kole narazila do koňského pozadí. „Paní

skončila s otřesem mozku, otevřenou zlomeni-
nou lokte, lopatky a dalšími pohmožděninami.“
Ji stejně jako další »zlomeniny« odvezli záchra-

náři po základním ošetření do pražských
nemocnic. (Viz strana 12) (pš, šm, mf)

Fanoušky na Staromáku
hlídali záchranáři z Řevnic
Řevnice, Praha - Fanoušků, již u obří obra-
zovky na pražském Staroměstském náměstí
povzbuzovali české hokejisty na mistrovství

světa ve Vídni, »hlídali« záchranáři z Řevnic.
„Byli jsme tam v sobotu, kdy se hrálo semifi-
nále, i na nedělní finále s Kanadou,“ sdělil NN

majitel záchranky Bořek Bulíček. „Oba dny
jsme ošetřovali hlavně tržné a řezné rány mla-

dých lidí. Měli pořezané nohy od po zemi
poházených střepů, hodně dívek omdlévalo na
dehydrataci.“ (Dokončení na straně 11) (šm, mf)

Karlštejnské děti nacvičily
hru Noc na Karlštejně
Karlštejn – Na výlet do obce Žilov se chystají
školáci z Karlštejna. Tamnímu publiku před-
vedou hru Noc na Karlštejně.
Děti z Horní Břízy, kam prckové ze Žilova chodí
do školy, přijely k Berounce minulý týden. Návš-
těvu jim karlštejnští prckové oplatí 18. 6. „Dokon-
ce kvůli tomu s učitelkou nacvičují hru Noc na
Karlštejně,“ uvedl starosta Miroslav Ureš. Družba
s obcí Žilov a Stýskaly začala pro Karlštejnské
zvláštně. „Ozvali se nám tamní ochotníci, že je-
jich vladykové v roce 1422 bránili náš hrad, a že
by s námi rádi spolupracovali,“ dodal Ureš. (pš)

Festival přilákal stovky lidí
STAROČESKÉ MÁJE SE KONALY V NĚKOLIKA POBEROUNSKÝCH OBCÍCH

Urá! Urá! Urá! volali
Rusové v Letech na rychtě

Lety – Mohutné Urá, urá, urá! se ozývalo z
letovské rychty během oslav festivalu

Staročeské máje. Na návštěvu přijela delegace
z Ruska. Zatímco na letovské návsi hráli dudáci
z Domažlic, mezi stánky kráčela uhlazená troji-
ce mužů v kravatách a oblecích. „Tak nám při-

jela sovětská delegace,“ vtipkoval Josef
Jahelka ze Zadní Třebaně. Netušil, že má prav-
du. Krojovanou chasu si totiž přijela prohléd-
nout trojice představitelů z moskevské oblasti -
do Letů ji dovezl náměstek středočeského hejt-
mana Antonín Podzimek. Chrabří muži si neod-

pustili přípitek se starostou obce Jiřím
Hudečkem. „Na krásu místních žen!“ vyzval
přítomné jeden z členů delegace. Pak všichni

svorně třikrát zvolali Urá, urá, urá! (pš)

V Karlštejně hořel vlak,
vagon prý zapálili cestující
Zadní Třebaň, Karlštejn – K požáru vlaku,
který údajně zapálili cestující, vyjížděli hasiči
16. května do Karlštejna.
Zprávu o požáru pantografu, který měli podpálit
cestující, přineslo několik českých deníků. Dýmu
si všimla pracovnice Českých drah v Zadní Tře-
bani a ohlásila jej. Hasiči v Karlštejně oheň uha-
sili a zlikvidovali vyteklý olej.
Podle Drážní inspekce se vznítilo obložení vozu
poté, co si neznámí lidé rozdělali uvnitř oheň. Po-
licie ale zprávu o řádění žháře nepotvrdila. (pš)

Poberouní – Stovky lidí z blízka i daleka. Krás-
né počasí. Soubory z Moravy i Chodska. Tak
by se dal stručně charakterizovat VI. ročník
poberouského folklorního festivalu Staročeské
máje, k němuž se letos připojily hned čtyři ob-
ce dolního Poberouní. 
Premiéra Poberounského folklorního festivalu se

uplynulou sobotu konala v Černošicích-Mokrop-
sích. Program na sluncem zalitém mokropeském
Masopustním náměstí, kde poprvé stála i ozdobe-
ná májka, odstartovala v sobotu v 15.00 skupina
Třehusk. Poté se vydal od kapličky průvod krojo-
vané družiny na náves zaplněnou nejen návštěv-
níky, ale i trhovci a jejich zbožím. Poté, co staro-
stka města Helena Langšádlová festival oficiálně
zahájila, se na pódiu vystřídaly soubory Rosénka,
Klíček, Modřenec a Notičky. Netradiční folklor s
prvky swingu předvedla dudácká kapela Doko-
lečka, třešinkou na dortu bylo vystoupení domá-
cího Pramínku. „Jsem mile překvapený, kolik se
napoprvé sešlo lidí,“ pochvaloval si vedoucí
Městského kulturního střediska Pavel Blaženín.
„Máje určitě napřesrok zopakujeme.“
Došlo i na kácení máje, se kterou si hravě poradi-
la trojice místních hasičů. Ještě než padla k zemi
dokázal ji Blaženín vydražit návštěvnici ze Vše-
nor. Festival skončí 28. května v Zadní Třebani.

Májku stavěly holky
Staročeské máje třetí květnovou sobotu oslavili i
v Litni. Netradiční byl letos průvod májovníků,
který se vydal do ulic uplynulou sobotu již v de-
set ráno. A to i přesto, že mnozí »chasáci« hlída-
li postavenou máj celou noc. „Velkou zásluhu na
tom, že máj stojí, mají holky. Bylo nás tu pět, za-
tímco kluci jen tři,“ nechala se slyšet jedna z
hlavních organizátorek Šárka Houdková. K prů-
vodu v čele s Třehuskem byli Liteňští štědří - ně-
kde nabízeli koláče, jinde kořalku. Po předtanče-
ní České besedy se konala tancovačka s kapelou
Ideál. (Staročeské máje viz strana 3)

Pavla ŠVÉDOVÁ, Miloslav FRÝDL

24. května 2005 - 10 (393) 6 Kč
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* Řevnická radnice nabízí peníze

* Svinařští chystají soutěž pro děti
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Karlštejnští skákali v Avignonu na mostě
VÝPRAVA OD BEROUNKY PODEPSALA VE FRANCII PARTNERSKOU SMLOUVU A OCHUTNALA ŠNEKY
Karlštejn, Francie – Mnoho zážitků příjem-
ných i dramatických si z šestidenního zájezdu
do francouzské obce Althen des Paluds přivez-
li Karlštejnští: Tancovali na avignonském mos-
tě, prošli se parkem zvaným Karlštejn, byli
svědky hasičského poplachu i krádeže.
Zatímco delegace z Dobřichovic zamířila 4. květ-
na na jih Francie k Lyonu, dvanáctičlenná posád-
ka z Karlštejna se stejný den vydala do spřátelené
obce Althen des Paluds poblíž Avignonu.
„Byla to nádhera,“ shrnul několikadenní pobyt
starosta Karlštejna Miroslav Ureš. Popsal, že do
Francie jela delegace dvěma tranzity a hned po
příjezdu ji čekalo uvítání a zhlédnutí fotbalového
utkání, ve kterém domácí hráči zvítězili 3:2.
„Následující den jsme jeli do Avignonu. Právě pa-
pež, který tam založil palác, podpořil Karla IV.,
aby se stal císařem římským,“ zmínil historické
mezníky Ureš, který si spolu s dalšími zatancoval
na věhlasném avignonském mostě. „Říká se, že
když si tam člověk zatančí, bude mít prý šťastný
život. A tak jsme tam poskakovali a zpívali,“ us-
míval se první muž Karlštejna.
Do francouzského městečka přibyla také delegace
z italského Monte Carla, které se již několik let
druží s obcí nad Berounkou. 
„Večer jsme měli mít posezení v hasičské zbrojni-
ci. Právě v tu chvíli byl vyhlášen poplach, neboť
hořel les,“ komentoval dramatický zážitek Ureš s

tím, že kvůli ohni nešel několik minut proud. 
V sobotu bylo na programu podepsání smlouvy o
spolupráci mezi Karlštejnem a Althen des Paluds.
Přítomny slavnostnímu aktu byly i delegace z dal-
ších měst: italského MonteCarla a německého
Mylau. „Trvalo to několik hodin, neb se vše mu-
selo překládat do tří jazyků,“ uvedl Ureš s tím, že
po podpisech následovala procházka parkem zva-
ným Karlštejn. „Konečně má naše obec pozemek

na jihu Francie,“ vtipkoval Ureš. Po oslavách a
průvodu následovala studená sprcha – kdosi z aut
německých hostů ukradl dary, mobily a kamery.
„Zmizely i tašky s prospekty Karlštejna. Krade se
všude,“ krčí rameny první muž obce pod hradem.
V neděli ještě hosté od Berounky stihli návštěvu
velkolepých trhů, ochutnali lahodné šneky, v pon-
dělí je čekala 1500 kilometrů dlouhá cesta do
vlasti. Pavla ŠVÉDOVÁ

Ve francouzském městečku Althen des Paluds podepsal starosta Karlštejna Miroslav Ureš (zcela vpra-
vo) partnerskou smlouvu se svým protějškem. Sešli se tu i představitelé dalších dvou obcí, které spoju-
je jméno Karla IV.: italského Monte Carla a německého Mylau. Foto ARCHIV

Dětský den oslaví celé Poberouní
V ČERNOŠICÍCH CHYSTAJÍ KLAUNIÁDU, Z BRANÍKA POJEDE PÁRA

Karlštejn uzavírá smlouvy
s obcemi »otce národů«

Karlštejn – Již se dvěma zahraničními obce-
mi uzavřela smlouvu o spolupráci karlštejn-
ská radnice. Všechny spojuje jméno českého

krále a římského císaře Karla IV.
Smlouvu s italskou obcí Monte Carlo, kterou -
stejně jako Karlštejn - založil Karel IV.,  pode-
psal starosta Miroslav Ureš v Itálii v roce 2002.
O několik měsíců později následoval stejný akt
i u Berounky. Nyní se družební obcí Karlštejna
stalo i francouzské Althen de Paluds, jehož sta-
rosta ratifikuje smlouvu u Berounky o letošním
vinobraní. Na to dorazí jak delegace z Francie,
tak i Itálie. Pakt přátelství s poslední ze čtveřice

obcí »otce národů« s německým Mylau, kde
také stojí gotický hrad, Ureš uzavře v září 2006.
„Pak požádáme Evropskou unii o dotace na pro-

hlubování našeho přátelství,“ dodal Ureš. (pš)

Na festivalu Lážov Káji
Maříka zahrají i Řevničtí
Mníšek pod Brdy, Řevnice - Pohádkový Fes-
tival Lážov Káji Maříka 2005 začíná v Amfi-
teátru divadélka Káji Maříka v Mníšku pod
Brdy 30. května. Zúčastní se ho také řevničtí
ochotníci.
„Přehlídka divadel pro děti je určena žákům ško-
lek a prvního stupně základních škol,“ řekla NN
spolupořadatelka a provozovatelka divadla Jiřina
Rosáková. Festival, který se koná pod záštitou
hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, před-
staví každý den jednu divadelně zpracovanou po-
hádku. „Protože je to akce určená školám, je jim
přizpůsobeno vstupné i časy. Ještě teď si mohou
školy a školičky rezervovat vstupenky na některá
z vystoupení. Rádi je uvidíme,“ dodala Rosáková.
Předposlední den přehlídky- 2. 6. - vystoupí na
festivalu řevničtí ochotníci s autorským kusem
Prozlobit se do pohádky a... (zpátky).               (šm)

Poberouní - Iniciovat vyhlášení speciální diva-
delní ceny se rozhodly Naše noviny. Nesla by
jméno výrazné postavy ochotnického divadla,
nedávno zesnulé Marie Křivánkové z Řevnic.
S nápadem zavést udělování Ceny Marie Křiván-
kové přišel člen redakční rady NN Josef Kozák:
„Jako každý rok jsem i letos oslovil nositele vý-
roční Ceny Našich novin s otázkou, koho by si
představovali na místě kandidátů Ceny za rok
2005. Marie  Křivánková mi už svůj návrh neřek-
ne - v březnu zemřela. A tak mě napadlo: Neza-
slouží si právě ona svoji cenu, divadelní cenu, jež
by nesla její jméno?“ zdůvodnil návrh Kozák.
Redakční rada NN se s nápadem ztotožnila a roz-
hodla se vyhlášení Divadelní ceny Marie Křiván-
kové iniciovat. „Není podstatné, čeho by se cena
měla týkat, zda práce pro divadlo či nejlepší hry.
Není důležité, zda by ji vyhodnocovala porota či
diváci, důležité je, aby si její organizaci vzal něk-
do za svou. Byla by to jen malá splátka za to, co
Křivánková pro Lesní divadlo udělala,“ dodal
Kozák. Podle NN by divadelní cenu mohl udělovat
řevnický ochotnický soubor, jehož duší Křiván-
ková byla, Městské kulturní středisko Řevnice či
tamní  městský úřad. Bude-li o to zájem, jsou Na-
še noviny připraveny s organizací Ceny Marie Kři-
vánkové pomoci. Uvítáme i názory čtenářů.

Miloslav FRÝDL
Marie Křivánková, jejíž jméno by mohla nést
speciální divadelní cena.                Foto ARCHIV

Poberouní – Svůj den budou moci děti v dol-
ním Poberouní oslavit počátkem června soutě-
žemi i jízdou parním vlakem.
Soutěže, divadlo i lezecká síť čeká na děti první

červnovou sobotu v černošickém Club Kině.
Den dětí si prckové mohou užít v sobotu 4. 6. od
10.00 v areálu a okolí Club Kina Černošice. První
blok zábavných her a šermu se koná od 10 do 12,
odpolední část bude odstartována v 14.00 pohád-
kou Brouhádka. Jde o dětskou klauniádu postave-
nou  na prvcích klasického herectví, pantomimy,
žonglování, klauniády. Vypráví  o tom, co vše se
může stát ve světě broučků. Na programu bude
také pouť, soutěže, pečení placek. Vystoupí opět
šermíři. Další atrakcí bude lezecká síť. 
Ve stejný den budou slavit také děti ve Svinařích. 
V Zadní Třebani se 11. 6. uskuteční Dětský den s
turisty. Na své si přijdou i prckové zbožňující
mašinky. O víkendu 28. a 29. 5. bude z branické-
ho nádraží vyjíždět (v 9.05 a 13.33) parní vlak na
trať Posázavského pacifiku.       Pavla ŠVÉDOVÁ

Vyhlašme Cenu Marie Křivánkové!
OCENĚNÍ BY MOHL UDĚLOVAT ŘEVNICKÝ OCHOTNICKÝ SOUBOR 
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Na májový festival přijely stovky lidí
U LETOVSKÝCH BODOVALY DECHOVKY, HLÁSNOTŘEBAŇSKÝM SE LÍBILA CIMBÁLOVÁ MUZIKA

Lety, Hlásná Třebaň – Stovky lidí navštívily
předminulou sobotu poberounské folklorní set-
kání - festival Staročeské máje, který se sou-
časně odbýval v Letech a Hlásné Třebani. Le-
tovský program zhlédla i delegace z Ruska.
Letovská náves letos ožila už dopoledne. Šestý
ročník festivalu tu totiž odstartoval v devět ráno
řemeslnickým jarmarkem a o hodinu později mi-
nifestivalem dechovek. Na pódiu se nejprve blýs-
kla jedenáctka muzikantů z jižních Čech, která si
říká Šumavanka. Z jihočeských Němčic pak návš-
těvníky pozvala na Chodsko dechovka Domaž-
ličanka, která na pomyslný asfaltový taneční par-
ket vytáhla první taneční pár.
Počasí – stejně jako v předešlých letech – Letov-
ským přálo, a tak v poledne, před vystoupením
Staroměstské kapely již bylo před rychtou plno. 
Kdo měl chuť, mohl si dopřát placky pro chudé,
okoštovat víno a nebo zakoupit keramiku. Ve tři-
náct hodin se rozezněl zvon v místní kapličce,
který oznamoval začátek mše. Po ní měl následo-
vat průvod.
„Mám problém: Neobuju holinky!“ hlásil starosta
obce Jiří Hudeček, když si oblékal slušivý kroj.
Větší obuv sháněla celá radnice, nakonec byli ús-
pěšní až hasiči, kteří obstarali náhradní holiny.
Krojovaná chasa s muzikanty i malí májovníci se
shromažďovali před obecním hostincem U Kafků.
V čele průvodu kráčela čtveřice koní vedená To-
mášem Nolčem ze stáje Bílý Kámen na Lhotce.
Nechyběla ozdobená májka ani bryčka Jany Červené s rychtářem Hudečkem. Když početné

procesí dorazilo za zvuků dechovky i folkloru v
podání Krušpánku na náves, požádala dvojice
mladých i těch nejmladších májovníků o předání
práva. To starosta za příslib úklidu udělil.
V odpoledním programu měli přítomní možnost
porovnat folklor valašský, slovenský, chodský i
ten středočeský. Živě se o vystoupení i zboží ve
stáncích zajímala výprava z moskevské oblasti,
kterou do Letů přivezl náměstek středočeského
hejtmana Antonín Podzimek. Diváky v podvečer
neodradila ani krátká dešťová sprcha, po ní se
mohla v klidu zatančit česká beseda, pokácet máj-
ka a začít večerní program s cimbálovkou, de-
chovkou i rakovnickým Brass Bandem.

Poprvé v Hlásné Třebani
K poberounskému folklornímu festivalu se letos
poprvé připojila také Hlásná Třebaň. Také zde se
odbýval bohatý program. Dopoledne prošel obcí
průvod v čele s poberounskou kapelou Třehusk.

V jeho čele kráčeli ti nejmenší obyvatelé obce v
krojích a s bohatě zdobenou májkou. Nedlouho
poté, co průvod dorazil zpět do středu vsi, odstar-
toval pod májkou seriál vystoupení jednotlivých
souborů. Odpoledne zpestřily muzikou dechovky
Šumavanka, Domažličanka, Staroměstká kapela i
nefalšovaná moravská cimbálovka Velehrad. 
„Je to neuvěřitelné, co všechno je tu k vidění,“ po-
chvalovala si třicátnice Pavla Garwoodová, která
se se svým anglickým manželem a dvěma dcera-
mi do Hlásné přijela podívat z Prahy. „Jsme tu v
podstatě náhodou, zprávu o májích jsme zaslechli
v rádiu, a nestačíme se divit. Je to skvělé,“ usmí-
vala se.
Na návsi, kterou už od začátku měsíce zdobila
vzrostlá máj, zatančil a zazpíval Benešáček i sou-
bory od Berounky Pramínek a Notičky, které ov-
šem už juchaly mezi kapkami deště. Po tradičním
vystoupení místních dětí, besedě a porážení máje
se tančilo v místní sokolovně při doprovodu kape-
ly Karavel.  Pavla ŠVÉDOVÁ, Miloslav FRÝDL

Moravská dechovka ze Starého Města u Uherského Hradiště patřila k ozdobám letovské části pobe-
rounského folklorního festivalu Staročeské máje. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

něV Hlásné a Černošicích se festival konal prvně

Poberounské folklorní
setkání skončí ve Třebani

Zadní Třebaň - Čtvrtou a poslední obcí, v
níž se letos koná už šestý ročník poberoun-

ského folklorního festivalu, je Zadní Třebaň.
Na co se diváci mohou těšit? Tady je pro-

gram, který se bude odbývat na návsi:
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 (mf)

POPRVÉ. V Hlásné Třebani a v Černošicích měl poberounský folklorní
festival Staročeské máje letos premiéru. V obou obcích se však máje nad-
míru vydařily. Hlánotřebaňským se velmi zamlouval dětský folklorní sou-
bor Pramínek (vlevo), Černošičtí si zase prvně vyzkoušeli, jak se správně
kácí májka. (mf) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ a M. FRÝDL
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Muzika Notičky pokřtí svoji třetí desku
S MALÝMI ŘEVNICKÝMI HUDEBNÍKY SI NA NÍ ZAHRÁL I VŠENORSKÝ FLÉTNISTA JIŘÍ STIVÍN

Řevnice – Dětská lidová muzika Notičky z Řev-
nic se chystá pokřtít třetí dlouhohrající desku. 
Kompaktní disk nese název Všechno je to boží dá-
rek a je plný lidové muziky středních a západních

Čech i Chodska. Hudební režie se stejně jako u
předchozích CD ujal Jindřich Kolář, mistrem zvu-
ku byl opět Stanislav Sýkora. Notičky natáčely ve
studiu slavného flétnisty Jiřího Stivína ve Všeno-
rech. „Pan Stivín byl přítomen po celé natáčení,
byl milý a laskavý. Na závěr natáčení nám napsal
do bukletu naší desky: Milé Notičky, to jsem si s
váma užil velice příjemné chvíle a snad ne napo-
sledy,“ uvedla vedoucí muziky  Lenka Kolářová.
Kromě několika písní, které do repertoáru Noti-
ček neodmyslitelně patří, jako např. Řevnický pa-
nenky, Místohajduch či Pod dubem, je velká část
nového CD tvořena novými skladbami, jejichž

úprav se ujali Josef Fiala, Jan Matoušek a Miro-
slav Šimandl. Jako bonus mladí muzikanti na des-
ku přidali píseň Kdyby byl Bavorov, ve které se
vyjímá bravurní flétnové sólo právě Jiřího Stivína.
„Po skončení natáčení jsme si všichni hrozně moc
oddychli. Vždyť jsme dokázali natočit kromě jiné-
ho i zbrusu nové písničky od Jana Matouška, které
jsou psány pro profesionální umělce,“ pochvaluje
si Kolářová.
Deska Všechno je to boží dárek je zatím vrcholem
práce souboru za necelých osm let jeho existence.
Písně i jejich podání jsou vyzrálé, stejně jako po-
malu ale jistě dospívají i zakládající členové
muziky. 
Slavnostní křest CD se odehraje v rámci speciál-
ního koncertu Notiček v neděli 19. 6. od 14.30 v
Lesním divadle v Řevnicích. „Příprava na koncert
není nijak veliká, protože se vlastně intenzivně
připravujeme po celý rok. Obdivovatelé Notiček
si jistě přijdou na své. Předvedeme jak oblíbené
hity našeho souboru, tak zbrusu nové pásmo Ci-
bulový jarmark,“ dodala první žena Notiček s tím,
že do hudebního světa uvedou desku kmotři Ond-
řej Hejma a Stanislav Sýkora.   Pavla PETROVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
28. 5. 18.00 ROBOTI
4. 6. 18.00 HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE

KINO MÍR BEROUN
19. 5. - 25. 5. 18.30 (Čt+Út 17.30, Pá-So 17.30 a
20.00) ŽIVOT POD VODOU
24. 5. 20.00 ŽIVOT JE ZÁZRAK
26. 5. - 30. 5. 18.30 (Po 20.00) SLUNEČNÍ STÁT
30. 5. - 31. 5. 17.30 CONSTANTINE
31. 5. 20.00 MÉ XX. STOLETÍ
1. - 2. 6. 17.30 a 20.15 (Čt i 8.30) PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
3. 6. - 6. 6. 18.30 (Po 17.30) SLEČNA DRSŇÁK 2:
JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ
6. 6. - 9. 6. 20.00 (Út 17.30, St 18.30) MILLION
DOLAR BABY

LETNÍ KINO BEROUN
27. 5. 21.30 PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
28. 5. 21.30 CONSTANTINE
3. 6. - 4. 6. 21.30 SMÍM PROSIT?

KINO MNÍŠEK POD BRDY
25. 5. 18.00 a 20.00 SKŘÍTEK 
28. 5. 18.00 a 20.15 FANTOM OPERY 

KINO CLUB ČERNOŠICE
24. 5. 20.00 BOKOVKA
5. 6. 16.00 HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA  
7. 6. 20.00 RAY 

Dobřichovicemi projde
procesí věřících

Dobřichovice - Neobvyklá podívaná bude na
sklonku května k vidění v Dobřichovicích:

Středem města projde procesí.
Slavnostní průvod, v jehož čele půjde řevnický
farář Robert Hanačík, projde Dobřichovicemi v

neděli 29. května. Místní věřící tímto způso-
bem oslaví tak zvané Boží Tělo, neboli svátek
Těla a Krve Páně. Průvod s monstrancí a nebe-
sy vyrazí po slavnostní mši svaté v 11.00 hodin

od zámecké kaple svatého Judy Tadeáše. 
„Půjdeme ulicí 5. května přes Křižovnické

náměstí a nádvořím zámku se vrátíme zpět,“
sdělil NN jeden z organizátorů akce Petr

Havlík z Dobřichovic. (mf)

Nad Mníškem budou
k vidění Skalecké kapličky
Mníšek pod Brdy – Výstava Skalecké kapličky
se v barokním areálu na Skalce uskuteční prv-
ní červnovou sobotu. Doprovázena bude nejen
hudebními vystoupeními, ale i hrou pro děti.
Slavnostní otevření výstavy výtvarných prací zač-
ne na Skalce 4. června v 10.30, kdy budou před-
staveny kopie vítězných prací v jednotlivých kap-
ličkách Křížové cesty. Vyhrávat bude Kvarteto
lesních rohů České komorní filharmonie. 
V pravé poledne po skončení pobožnosti budou
vyhlášeny výsledky soutěže a otevřena výstava
originálů vybraných soutěžních prací ve vstupní
chodbě kláštera. Současně bude v klášteře k vidě-
ní grafika a ilustrace Mira Pograna z Dobříše, v
kostelíku sv. Máří Magdalény bude zpřístupněna
expozice obrazů Petra Velebila z Mníšku.
Ve 13.00 se dočkají děti – vypukne hra nazvaná
Po stopách Káji Maříka. Pořad s duchovní téma-
tikou bude zahájen o hodinu později. Na závěr
bude od 15.00 sloužena slavnostní mše.           (pš)

Ztracený kufr Míše přivezli
až po dvou měsících
Řevnice – Takřka dva měsíce čekala na ztracený
kufr členka řevnické lidové muziky Notičky Míša
Macourková. Zatoulal se jí v březnu, když Notičky
letěly na mezinárodní festival do USA. 
Míša Macourková letěla do Spojených států se
dvěma kufry. V jednom si vezla dva kroje na vy-
stoupení, v druhém měla »civil«. Právě zavazadlo
s notičkovskými kroji a náhradním nástrojem se
Míše zatoulalo a do Atlanty nedoletělo. 
„Míša si musela půjčit kroje od kamarádek. Za-
tímco holky měly chodské, ona vystupovala ve st-
ředočeském,“ sdělila maminka Míši Hana Ma-
courková. „Kufr měl hodnotu kolem čtyřiceti ti-
síc: dva kroje, nově ušité boty, cédéčka,“ vypočet-
la vedoucí muziky Lenka Kolářová. O to větší ra-
dost měla rodina Macourků, když se v pátek 13. 5.
před jejich vrátky objevilo auto z ruzyňského letiš-
tě s nepoškozeným zavazadlem. „Nechápu, kde se
potuloval, nejsou na něm žádné samolepky, jen
známka z Atlanty,“ dodala Macourková.          (pš)

Tipy NN
* Recitál šansonů a divadelních písní v podání
někdejší členky HA-Divadla Mariany Chmelařo-
vé a klavíristy Zdeňka Krále můžete navštívit  27.
5. od 20.00 v dobřichovickém sále Dr. Fürsta.
Vystoupí umělci, kteří účinkovali na turné hous-
listy Pavla Šporcla, Evy Pilarové či Martiny Balo-
gové. (pš)
* Flétnista Jiří Stivín zahraje 27. května od 20
hodin ve Společenském klubu Loděnice. (pš)
*  Frisco párty se koná 3. 6. od 20.00 v černo-
šickém Club Kině. Hudbu 60. až 90. let bude hrát
Dj. El Bunda. (pš)
* Do Národních parků Černé Hory vás zavede
povídání K. Doktora a L. Vlka. Další z pořadů Z
Mníšku až na konec světa se koná 3. 6. od 19.30
v Modrém pokoji mníšeckého zámku. (pš)
* Legenda české bigbeatové scény kapela Mar-
kýz John zahraje 4. 6. v Club Kině Černošice od
20.30. Vstupné 80 Kč. (pš)
* Řecko-kyperský den se koná 5. 6. na dostiho-
vém závodišti ve Velké Chuchli. Kromě Marthy a
Teny Elefteriadu i dalších řeckých umělců vy-
stoupí také poberounský Třehusk.                     (mf)
* Renesanční tance, kancionály, skladby 18. a
19. století uslyšíte a uvidíte 8. 6. od 17.30 v čer-
nošickém Club Kině. (pš)
* Koncert rockových kapel Flattus, Lokomotiva
Planet, Skip se uskuteční 10. 6. od 20.30 v Club
Kině Černošice. (pš)
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Podbrdsku vládnou máje  
V MÁJOVÉM PRŮVODU JEL I SOUDEK PIVA 

MASIVNÍ REKLAMA DISKOTÉKY. Přele-
pením celých veřejných ploch se snaží 
ososvská diskotéka přitáhnout co nejvíce 
návštěvník]. Na snímku je plakátovací plo-
cha v centru Osovce.              Foto J. KOZÁK 

Osov – Měsíc květen patří v Osově 
májovým oslavám. A jak nám prozra-
dil jeden z organizátorů Josef Chvoj-
ka, osovským májům pořádaným  
v sobotu 14. května přálo nejen velice 
pěkné počasí, ale i pohodová nálada 
všech zúčastněných.  
„Májový průvod, který doprovázela již tra-
dičně kapela z nedaleké obce Korno, začal  
v půl tUetí u hasičské zbrojnice. Od domu  
k domu šli tUi mladé »májovnice« v dopro-

vodu mládenců, zvaly občany na večerní 
posezení a pUipíjely si s nimi na zdraví dob-
rým vínem. Jako každoročně nechyběl  
v průvodu ani malý soudek piva. Mnohá 
stavení nabízela občerstvení, což mile pUe-
kvapilo,“ Uekl Josef Chvojka, starosta hasi-čů, kteUí Máje již tradičně pUipravují. 
Májový průvod prošel Osovem i Osovcem a 
skončil pUed restaurací »U hUiště«, kde za-
znělo mnoho hezkých písniček a ještě pUed 
setměním byla poražena májka.                            
O týden dUíve prošel průvod májovníků i 
sousední SkUiplí. Večer se pak tancovalo v 
hospodě U Kafků. 
Ve stejném termínu uspoUádala Máje skupi-
na nadšenců z Velkého Chlumce, která si Uíká »Spolek drobných živnostníků«. 
„Jedná se o skupinu asi deseti lidí, kteUí se 
rozhodli pozvednout kulturní dění v obci,“ Uíká jeden z nich, Miroslav Rychlík. Spolek 
organizuje nejen Máje, ale i Mikuláškou zá-
bavu a spolupracuje pUi organizaci Dne dětí.  
Jejich májový průvod skončil večer v re-
stauraci U Kozohorských, kde se konala 
májová zábava. Vzhledem k probíhajícímu 
utkání na MS v hokeji však pUišlo pouze  
38 lidí.  Radka KOČOVÁ, Josef KOZÁK 

Mladý řidič havaroval 
na osovské křižovatce 
Osov - V pátek 13. května došlo na 
osovské křižovatce u kostela k další 
dopravní nehodě.  
Devatenáctiletý Uidič vozu Renault Clio pUi-
jíždějící od Hostomic do Lážovic nerespek-
toval dopravní značení upozorňující na 
změnu pUednosti v jízdě a nedal pUednost 
Škodě Felicii pUijíždějící od obce Vižina. Tidič Renaultu strhl vozidlo vlevo a havaro-
val do pUíkopu. Po nárazu došlo ke stržení 
zrcadel a částečnému zboUení zdi. PUi do-
pravní nehodě nedošlo k žádnému zranění, 
dechová zkouška Uidičů alkohol neprokázala 
a vzniklá škoda činí 120 tisíc korun.       (rk) 

Sportovci ze Chlumce 
zvou na dětský den 
Chlumec –  Dětský den 2005  
v Chlumci pořádá místní sportovní 
klub.  
Dětský den se uskuteční v neděli 5. června 
2005 na hUišti SK Chlumec v HabUinkách 
od 12.30 hodin. Děti čeká pohádkové sou-
těžní odpoledne o pěkné ceny, dále vystou-
pení kynologického oddělení Policie ČR Be-
roun a ukázka modeláUů. Pro děti je pUipra-
veno bezplatné občerstvení. Akci bude mo-
derovat OldUich Burda. Na dětský den zve 
poUadatel SK Chlumec a hlavní sponzor Al-
bion Group s.r.o.                                         (de) 

Nabízíme místo pro vaši reklamu. 

Podrobnější informace na adrese  
nase.noviny@zadnitreban.cz  

nebo Josef Kozák tel. 737 280 177 

INZERCE V PROVASU 

MÁJOVÉMU PR¥VODU KRALOVALO 
MLÁDÍ. S úsměvem, ale i s vážnou tváří 
procházely  Osovem mladé »májovnice« 
se svými partnery.              Foto J. KOZÁK  

Skřipelští hasiči letos 
oslaví sedmdesátku  
Skřipel –  V letošním roce uplyne  
70 let od založení Sboru dobrovol-
ných hasičů ve Skřipli.  
Součástí oslav bude Okresní soutěž hasičů, 
která se bude konat dne 28. května od 9 ho-
din v areálu Sportovního klubu LUKE SkUi-
pel. PUijďte i vy svou účastí podpoUit hasič-
ský sport. Občerstvení zajištěno.             (rk) 

„Ohlasy mám záporné, 
ale i kladné,“ říká Budil 
Osov – Masivní přelepování veřej-
ných plakátovacích ploch plakáty 
osovské diskotéky obhajuje její 
provozovatel Jiří Budil: 
„Je to náš styl jakéhosi psychologického 
nátlaku na potencionální návštěvníky  a 
na konkurenci.“   
Podle Budila neporušují »jeho« vylepo-
vači žádné zákony ani vyhlášky. Plochy 
jsou veřejné, a tak je naplno využívají. A 
co mají dělat ostatní? „Přelepovat naše 
plakáty,“ říká Budil.  
Telefony od pobouřených ostatních uži-
vatel] veřejných ploch končí většinou  
u osovského starosty Zdeňka Veverky.  
„Kromě toho, že diskotéka nepatří k Oso-
vu, ale ke Skřipli,“ říká Veverka. „Nevím 
ani co s tím dělat. Plochy jsou veřejné a 
radnice nemá žádné páky.“             (JoK)  



Osovští hasiči začnou pUistavovat  
TTICET LET STARÁ ZBROJNICE POJME PO ÚPRAVD I HISTORICKÉ STTÍKAČKY   

Osovští hasiči vyjíždějí v létě 2004 k požáru na poli.                                           Foto J. KOZÁK 
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Osov – O pUístavbu se rozroste hasič-
ská zbrojnice osovských hasičů.  
Prostory stávající budovy nejsou totiž tak 
velké, aby umožnily umístění celého vyba-
vení osovských hasičů. Staré hasičské stří-
kačky a drobné vybavení musí být z toho 
důvodu uskladněno mimo budovu. 
„Původní hasičárna byla postavena ještě za 
Rakouska,“ říká starosta hasičů Josef Chvoj-
ka. Jak běžel čas, přestávala budova sloužit 
a v roce 1973 si Osovští v tzv. akci Z postavi-
li hasičárnu novou.  
„Ale i ta byla malá,“ pokračuje Chvojka.  
„Staré stříkačky a požární žebřík jsme měli 
uskladněny v zámku.“ 
Dotaci ve výši 190 tisíc na rozšíření zbrojni-
ce obdržel Obecní úřad Osov již  v loňském 

roce. Je hotový projekt a čeká se na stavební 
povolení, které je vázáno úpravou vlastnic-

kých vztahů pozemku budoucí přístavby. 
Radka KOČOVÁ, Josef KOZÁK 

Maminky slavily svátek  
Chlumec, Osov - Den matek oslavily  
v neděli 8. 5. chlumecké ženy v hospo-
dě v Malém Chlumci.  
O dva dny později připravily pro maminky  
k svátku pásmo tanečků, básniček a písni-ček děti z mateřinky v Osově . Na závěr do-
stala každá maminka dárek a sladkou pu-
sinku od své ratolesti.                                 (lk) 

Osov, Chlumec – S nedostatkem 
hráčů se uplynulou sobotu potýkal 
opět osovský trenér Karel Procházka.  
K utkání s béčkem sousedních 
Všeradic jich dorazilo jen osm.  
Do pole musel nastoupit osobně a dále 
povolat dva náhradníky, Pavla Veselého a 
mladého Tomáše Hošťálka. Ale ani to 
Osovským nepomohlo a zápas skončil jejich  
prohrou 1:3. 
O týden dříve proběhlo v Běštíně tradiční 

Územní plán Vižiny 
se blíží ke schválení 
Vižina – Práce na územním plánu Vi-
žiny byly zahájeny 1. ledna 2000.  
Po provedení průzkumů a rozborů v lednu 
2000 až červnu 2000, bylo 24. 7. téhož roku  
provedeno zadání ÚP. Více jak tři roky trva-
lo jednání Báňského úřadu Kladno a Minis-
terstva životního prostředí o posunutí hra-
nic chráněného ložiskového území a vyjmutí části stavebních pozemků Vižiny z tohoto 
území. Teprve pak bylo 20. 10. 2004 schvá-
leno zadání ÚP. Veřejná vyhláška ke kon-
ceptu  ÚP byla zveřejněna v obci a rozeslána 
dotčeným orgánům státní moci 4. 2. 2005.  
Po uplynutí 30. denní lhůty od vyvěšení na  
úřední tabuli, bylo dne 9. 3. 2005 svoláno 
do restaurace Europajzl veřejné projednává-
ní ÚP Vižiny, kde projektant ÚP ing. archi-
tekt Vavřík seznámil občany s ÚP a odpoví-
dal na dotazy. Po zapracování připomínek 
občanů Vižiny a orgánů státní správy bude 
zpracováno souborné stanovisko a zpraco-
ván návrh ÚP, který musí schválit zastupi-
telstvo obce. To předpokládá ukončení a 
schválení ÚP do konce roku 2005, nejpoz-
ději však v I. pololetí roku 2006.       

Václav CÍSAT, starosta Vižiny 

Výsledky kopané  
14. 5. Běštín B – Osov 0:2 
   Branky: Bábíček A., Routa 
21. 5. Osov – Všeradice B 1:3 
   Branka Osov: Hošťálek Tomáš 
   Branky Všeradice: Vitner 2x, Mackovič 
„Hosté nás přehrávali. Na konci první půle 
dorazili z penalty a ve druhé jsem se vezli. 
Snížili jsme v poslední minutě,“ komentoval 
utkání zraněný Michal Procházka.  
14. 5. Vižina – Chodouň 5:1 
21. 5. Zdejcina – Vižina 0:5 
   Branky: Černý, Bělohlávek, Houska,  
   Procházka, Blovský                              (JoK) 

Kdy a kde hrají příště 
28. 5.  Všeradice – SKP Beroun, Vižina –   
           Hýskov B, Heskov – Osov, Chlumec –  
           Zaječov  

29. 5.  Všeradice B – Běštín B  

  4. 6.  Neumětely – Všeradice, Mořina –  
          Vižina, Osov – Tetín B, Srbsko –  
          Všradice B, Lochovice – Chlumec     

OPRAVA STTECHY. První pUíval nové-
ho sněhu na konci loňského roku způ-
sobil propad vrchní části tzv. lonžova-
cího kruhu SK LUKE ve SkUipli.  
Po zimních měsících byl zvětšen sklon 
stUechy. (rk)                         Foto J. Kozák 

Osovští se opEt nesešli  
FOTBALOVÝ KLUB ZÁPASÍ S NEÚČASTÍ HRÁČŮ 

Sportovní klub LUKE 
plánuje jezdecké akce  
SkUipel – Během roku se ve skUipel-
ském jezdeckém klubu vždy uskuteční 
několik akcí.  
„Pro den 18. června chystá náš klub přátel-
ské setkání okolních jezdeckých klubů. Na 
soutěž parkurového skákání jsou do Skřiple 
zvaní například zástupci klubů Rpet, Bezdě-
dic, Tlustic,“ upřesnila červnovou akci Anna 
Blažková ze Sportovního klubu LUKE.  
Další jezdeckou akci sportovní klub LUKE 
plánuje na den 17. září a druhou sobotu  
v říjnu se uskuteční Hubertova jízda.    (rk) 

derby Běštín – Osov. „Vydrželi jsme do 60. 
minuty,“ řekl hráč Běštína a starosta Osova 
Zdeněk Veverka. „Pak nás soupeř přehrál na 
výsledných 0:2.“    
V pátek 6. 5. zaznamenali první úspěch 
mladší žáci SK Chlumec v utkání proti AFK 
Loděnice. O vysněnou remízu se zasloužil 
hlavně Martin Ciprián. Poděkování patří i 
ostatním a též trenérům za jejich trpělivost.  

Lenka KOCOUROVÁ, Josef KOZÁK  

Vandal utrhl schránku 
a hodil ji do rybníka 
Nové Dvory - Poštovní schránku urče-
nou na dopisy našla 16. května vedou-
cí hostomické pošty v rybníce.  
Neprobíhala žádná akce vodní pošta, ale ja-
kýsi vandal utrhl pošovní schránku z auto-
busové zastávky v obci Nové Dvory a  
z podivného plezíru ji později mrsknul do 
nedalekého rybníku. Pokud si tak neznámý 
vyřizoval účty s Českou poštou připravil ji  
o 2 500 Kč, ale také obyvatele Dvorů o dopi-
sové spojení se světem.                           (šm) 
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Kruhový objezd už slouží motoristům
DOBŘICHOVIČTÍ SI OD NOVÉ STAVBY SLIBUJÍ ZKLIDNĚNÍ PROVOZU NA HLAVNÍ SILNICI

Dobřichovice – Více než osm měsíců rostla v
Dobřichovicích první kruhová křižovatka v
našem kraji. V minulých dnech byla úspěšně
uvedena do provozu. Skončila tak nepříjemná
objížďka kolem budovy školy.
Radnice si od nové křižovatky, k jejíž výstavbě se
inspirovala ve spřátelené francouzské obci, slibu-
je zpomalení provozu na hlavní silnici, kterou
denně přecházejí zejména děti mířící do školy.
Před i za kruhovým objezdem navíc přibudou pře-
chody se středovými ostrůvky. Současně byl kvůli
větší přehlednosti křižovatky zrušen vjezd i vý-
jezd do Březové ulice, kde se nachází místní zdra-
votní zařízení. Úsek mezi Fügnerovou a touto kři-
žovatkou je tedy od nynějška slepý. Podle starosty
Michaela Pánka zbývá dodělat chodníky. Radnice
nyní s krajským úřadem řeší, kdo je zaplatí. Vy-
řešen ještě není ani vzhled středu objezdu, na kte-
rý radnice vypsala soutěž.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Policisté ukazovali
dětem, jak se cvičí psi

Řevnice, Černošice – Jak vypadá policejní
zákrok a jak se cvičí služební psi, se mohli

řevničtí školáci přesvědčit 20. května. 
Na tento den domluvilo vedení školy také bese-
du s policisty a možnost zúčastnit se silničních
kontrol. Podle vedoucího oddělení Policie ČR v
Řevnicích Víta Lazara mají tyto akce přiblížit
dětem práci policie: „Dotazy dětí ukazují, že
mají o tohle téma zájem. Jejich představy ale

bývají zkreslené. Chtěli jsme jim ukázat skuteč-
né možnosti policie a sdělujeme jim i telefonní
čísla, kam mohou volat při  problémech v rodi-

ně a se spolužáky,“ řekl Lazar. Policisté také
dětem ukazují, jak se chovat v dopravě.
O týden dříve se podobná akce konala v

Černošicích. Odpoledne 13. 5. bylo doplněno o
přednášku pro dospělé, zaměřenou na zabezpe-

čení objektů. (vš) 

V Řevnicích staví novou
cestu z nádraží na náměstí
Řevnice – Zkratku budou moci brzy použít li-
dé mířící z řevnického nádraží na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad. Radnice buduje no-
vý chodník od uhelných skladů.
Spojit nádraží s hlavním náměstím měla řevnická
rychta v úmyslu již několik let. Nyní se dala do
práce, na pozemku v sousedství firmy Pasu byly
pokáceny stromy a odebrána ornice. 
„Chodník by měl být v úrovni cesty podél uhel-
ných skladů tak, aby vznikla souvislá rovina,“
řekl starosta města Miroslav Cvanciger s tím, že
na místo se bude navážet zemina z výkopů kana-
lizace. „Na náměstí bude zkratka ústit mezi ob-
chodem Quelle a sousedním domem,“ uvedl sta-
rosta. Cesta má být hotova do podzimu.           (pš)

Výlet řevnických zahrádkářů
mířil do školky Montano
Řevnice – Do Přerova nad Labem se uplynulou
sobotu vydal autobus řevnických zahrádkářů.
Program sobotního výletu, který připravila Marie
Váňová, byl pestrý. Zahrádkáři nejprve navštívili
zámek v Benátkách nad Jizerou, poté se vydali do
Jabkenické myslivny, kde si prohlédli muzeum
Bedřicha Smetany. „Tříhodinový rozchod byl na-
plánován v Nymburce. Kdo měl chuť, šel na oběd,
nebo se mohl podle plánku vydat po tamních pa-
mětihodnostech,“ uvedla Váňová s tím, že prů-
vodce dělal Radek Havel.
Každý zájezd zahrádkářů musí mít nějakou zahra-
dnickou specialitu – letos Řevničtí navštívili škol-
ku Montano v Přerově nad Labem. „Mají tam dře-
viny, trvalky, letničky. Každý si něco nakoupil.
Všichni byli spokojení i počasí se vydařilo. Domů
jsme dokonce přijeli o hodinu dříve,“ vypočetla
Váňová s tím, že letos to byl jediný zájezd, který
řevnická organizace uspořádala. (pš) 

Z našeho kraje
* Houslový recitál Barbory Kolářové se koná 29.
května od 18.00 v sále Zámečku v Řevnicích.
Klavírní doprovod Martina Maixnerová. (pš)
* Plůtek u křížku pod lípou na rozcestí v Zadní
Třebani po několika měsících konečně nechal op-
ravit místní obecní úřad. „Do plůtku loni nacouval
nějaký automobilista. Opravili jsme plaňky, plů-
tek zrekonstruovali a natřeli,“ řekl starosta Zadní
Třebaně Lubomír Schneider s tím, že rychta dala
obnovit i fasádu na Společenském domě. (šm)
* Pamětní medaili předala starostka Černošic
Helena Langšádlová předsedovi Sdružení spiso-
vatelů Andorrského knížectví Antonimu Morello-
vi za propagaci Černošic v jeho literárním díle.
Morell projevil zájem o navázání partnerských
vztahů mezi andorrským městem La Massana a
Černošicemi. Pavel BLAŽENÍN
* Nový povrch řevnické Tyršovy ulice zaplatí
napůl radnice a lidé v ulici žijící. „Domluvili jsme
se na finanční spoluúčasti při rekonstrukci povr-
chu cesty,“ řekl starosta Miroslav Cvanciger. Čtr-
náct domácností z této oblasti na opravu vynaloží
dohromady 500 000, stejnou částkou přispěje řev-
nická rychta. „Práce na povrchu se uskuteční v
podzimních měsících,“ dodal Cvanciger. (pš)
* Rybářské závody dětí od 8 do 15 let se konají
18. 6. na Ostrově v Zadní Třebani. Prezentace od
7.30 u restaurace Na Ostrově. (mf)
* Záhadné nápisy S3C a BAJS3C našel napsané
na kapotě svého vozu zaparkovaného 10. 5. u res-
taurace Pod Dračí skálou občan Karlštejna. Ma-
lůvky se daly smýt - škoda je 200 Kč.               (šm)
* Vymknutým kotníkem pilota skončilo neši-
kovné přistání rogala v lese nad Všenorami 7. 5.
O pomoc byli požádáni hasiči, kteří vyslali Tatru
815. Ještě než dojeli na místo nehody, letci hasi-
čům zavolali, že nešťastníka již odváží kamarád.
Na kraji lesa čekala sanitka, která zraněného ošet-
řila a odvezla do nemocnice. Hasiči se tedy bez
zásahu vrátili na základnu. (vš) 

Liteňští vyhráli televizní soutěž
ŠKOLÁCI Z PENĚZ ZE SBĚRU SPONZORUJÍ ZVÍŘE V PRAŽSKÉ ZOO

Oheň likvidovaly čtyři jednotky hasičů
POŽÁR LESA ZŘEJMĚ MAJÍ NA SVĚDOMÍ NEPOZORNÍ TRAMPOVÉ

Liteň - Mnoho akcí – soutěží, výletů a exkurzí
se koná na Základní škole Liteň. Čím více se
blíží červen, tím jich přibývá.
Už v březnu se škola zúčastnila mezinárodní sou-
těže Matematický klokan; žák 5. B Michal Horá-
ček vyhrál v rámci okresu. Žáci druhého stupně se
přihlásili na soutěž do Lanového centra v Praze.
Tříčlenná družstva plnila úkoly a překonávala pře-
kážky ve velkých výškách. I když se našim příliš
nedařilo, byla to pro ně zajímavá zkušenost.
Mladší žáci byli úspěšní ve sportovních soutěžích,
obsadili 1. a 2. místo v plaveckých závodech v
Berouně a třetí místo na hokejovém turnaji Ryb-
níková liga. Ke konci dubna se všichni žáci v rám-
ci Dne Země zúčastnili úklidu Českého krasu a
pomáhali myslivcům ze sdružení Ostříž uklidit
jejich střelnici na Višňovce.
Deváťáci si prohlédli pracoviště berounských ha-
sičů a 1. i 6. třída se zúčastnily programu o bez-

pečnosti silničního provozu. V krajském kole sou-
těže Helpík v Dobřichovicích skončili žáci 5.
třídy 19., děti ze zdravotnického kroužku obsadi-
ly 4. a 8. místo.
Největší přípravu ale musely absolvovat 3 žákyně
9. třídy, které se zúčastnily televizní soutěže Hra
na zelenou. Do soutěže si přinesly projekt – nauč-
nou stezku na Mramor. Natáčelo se v Koněprus-
kých jeskyních, soutěžili jsme s družstvem ze Su-
chomast, naši zvítězili.
V posledních dnech navštívila 6. třída v Praze
film o hmyzí říši, 4., 7. a 8. třída zajela do příb-
ramského Hornického muzea. Nyní žáci podle
svých návrhů upravují školní pozemek, rozhodli
se tam umístit i stůl pro stolní tenis, na který si
shání finance sběrem starého papíru.
Z peněz utržených sběrem pomerančové kůry se
rozhodli sponzorovat zvířátko v zoo v Praze.

Ema MALÁ

Řevnice - Jeden hektar lesa nad Řevnicemi ha-
sily čtyři hasičské jednotky zkraje května. 
Podezřelý dým ohlásila vrátnice Staveb silnic a
železnic, vzhledem ke vzdálenosti od lesa však
nebylo možné zjistit přesnou polohu ani rozsah
ohně. Hasiči tedy do lesa poslali terénní automo-

První kruhový objezd v našem kraji už využívají motoristé. Foto NN M. FRÝDL

bil, aby bylo možné použít nejvhodnější přístupo-
vé trasy a cisterny zbytečně lesem nebloudily.
Průzkumné vozidlo objevilo u Kejné hořící hra-
banku a křoviska na ploše 100 x 100 metrů, poté
do lesa vyjely dvě cisterny. Vzhledem k rozsahu
požářiště byl profesionální sbor posílen cisterna-
mi SDH z Řevnic, Letů a Dobřichovic. Do odleh-
lé části požářiště byla od aut sestavena dvouset-
metrová hadice. Hasiči objevili ohniště, jež tram-
pové ráno nejspíš neuhasili a silný vítr rozfoukal
žhavé kousky do uschlé trávy.      Vilém ŠEDIVÝ
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Na Řevnice mířila německá děla
KONEC VÁLKY VE VZPOMÍNKÁCH BÝVALÉHO KRONIKÁŘE ZADNÍ TŘEBANĚ FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO - 4)

Řevnice - Své vzpomínky na ko-
nec druhé světové války pro Naše
noviny sepsal bývalý zadnotřebaň-
ský kronikář, Řevničan František
Šedivý. V závěru minulého dílu
psal o ústupu německých vojáků
od Prahy přes Řevnice.             (NN)
Němci rozestavěli po náměstí děla
tak, aby mohli pálit na všechny stra-
ny. Českým velícím důstojníkům
dali desetiminutové ultimatum k na-
vrácení vozu a věcí v něm. Z náměs-
tí a blízkých ulic se nesměl nikdo
vzdálit. 
Nastalo horečnaté vyjednávání. Ulti-
matum bylo prodlouženo o půl hodi-
ny. Mezitím se našel vůz, ale prázd-
ný. Lidé z okrajových ulic prchali do
polí a do lesů. Mnozí hledali útočiš-
tě v Zadní Třebani, Bělči či jinde.
Hluk obrněnců bylo slyšet na deset
kilometrů. Vyjednávání nepřestáva-
lo. Konečně se auto podařilo naplnit
»dary«. Děla se pomalu připojovala
k tankům a pokračovala s nimi v ús-
tupu. Situace byla zachráněna.
Tu noc nikdo nespal. Ráno bylo všu-
de ticho. Vojáci strážního praporu
prohlíželi okolí silnic a hledali nevy-
buchlou munici. Kolem jedenácté
přijel na motorce ruský vojáček, za-
prášený, ale na všechny se smějící.
Pak se obrátil a jel zpět ku Praze. Asi
hodinu potom přijeli ruští vojáci na
nákladních fordkách. 
Již během revolučních dnů byly v
Zadní Třebani zorganizovány noční
hlídky, které procházely obcí. Byly
vyzbrojeny vojenskými puškami a

pistolemi. Válka sice oficiálně skon-
čila 8. 5., ale na některých místech
dál umírali lidé. Dne 9. května se
rozkřikla ve Třebani zpráva, že v
Hájku u Lhotky se schovávají Něm-
ci, kteří v noci zastřelili ve Svinařích
partyzána. Vypravila se tam skupin-
ka mladých hochů vyzbrojených
často jen loveckými zbraněmi. U
Hájku vytvořili rojnici a párkrát vy-
pálili. Němci střelbu opětovali. Na
místě zůstal ležet těžce zraněný de-
vatenáctiletý Standa Novák. Zraně-
ním později podlehl.
Ač bylo již po válce, dál se držely
noční hlídky. Z bývalého obchůdku
paní Hořejší se stala malá zbrojnice,
kde každý před hlídkou dostal pušku

nebo automat a náboje.
Československá londýnská vláda se
vrátila přes Košice do Prahy již 11.
května a převzala správu země od
Revoluční národní rady. President
Edvard Beneš se vrátil o pět dní poz-

ději. Jeho příjezd byl triumfální. Če-
kal jsem v davu před Wilsonovým
nádražím. Lidé upírali zraky k vý-
chodu z presidentského salonku.
Když se objevil, všichni zmlkli. Pak
dav začal jásat. President s chotí na-
sedl do vozu a doprovázen čtyřmi
ochránci na motorkách nastoupil
cestu Prahou.
Ten den jsem přijel domů po poled-
ni. Vystupoval jsem v Zadní Třeba-
ni. Když jsem míjel zbrojnici u lípy,
byl jsem jedním hochem vyzván,
abych se zúčastnil akce na Bořích,
kde se mělo pohybovat několik ně-
meckých vojáků. Bylo nás sedm:
dva dospělí a pět chlapců kolem
sedmnácti let. Dostal jsem pušku a
pistoli. Protáhli jsme Třebcoun, Pla-
chých lesík i  rokli nad svinařskou
cihelnou. Nikde nikdo. Vrátili jsme
se utrmácení. Na okraji lesa jsme
vypálili slavnostní salvu na ukonče-
ní války. Vojáci z Berouna mezitím
odvezli všechny zbraně. Vrátil jsem
pistoli i karabinu. Nyní opravdu na-
posledy. František ŠEDIVÝ

Na pohřbu Stanislava Nováka, kterého na sklonku války zastřelili Němci, se
13. 5. 1945 sešlo v Zadní Třebani obrovské množství lidí.         Foto ARCHIV

Při české hymně jsem plakala
VZPOMÍNKY ŽENY, JEŽ SLOUŽILA U BRITSKÝCH LETCŮ - 5)

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
postupně zveřejňujeme.           (NN)
Často jsme byly zvány s Miss Lums-
den na odpolední čaj. V době války
byl čaj, máslo, cukr i jiné potraviny
na lístky, a tak jsme trochu čaje a
másla nosily s sebou. Nicméně dá-
my, které nás pozvaly, měly vždy na-
pečené nějaké pochoutky. Po jídle
jsme při hovoru dělaly ruční práce.
Proto jsem si všude brala pletení. 
Na jaře 1940 jsem se domluvila ang-
licky již plynule, a tak bylo rozhod-
nuto, že musím jít do práce. V Ross-
on-Wye byla soukromá střední ško-
la, která patřila dvěma sestrám, uči-
telkám. Nabídly Miss Lumsden, že
moje sestra může navštěvovat jejich
školu a nemusí platit drahé školné.
Nicméně sestře Lence se musela
koupit školní uniforma a knížky. Šla
jsem pracovat, abych přispěla na do-
mácnost. Přijala jsem místo v rodi-
ně. Moje zaměstnavatelka, Mrs. Par-
sons, si vzala do opatrování asi sed-
miletou holčičku a jejího mladšího
bratříčka. Jejich rodiče misionáři od-
jeli do Nigerie. S dětmi jsem si rozu-
měla, ale Mrs. Parsons chtěla, abych
dělala veškerou práci v domě. Volno

jsem měla jen v sobotu odpoledne.
Byla jsem tam nešťastná, stýskalo se
mi po sestře. Večer jsem s rodinou
seděla v obývacím pokoji a poslou-
chala rádio. Každou neděli po večer-
ních zprávách se v rádiu hrály hym-
ny všech spojeneckých armád. Jak-
mile jsem poprvé slyšela Kde do-
mov můj, dala jsem se do pláče. Do-
stala jsem vyhubováno a už jsem zp-
rávy nesměla poslouchat. Když Miss
Lumsden viděla, jak jsem nešťastná
řekla, abych práci po třech měsících
ukončila.
Jedna paní hledala ke svým třem
malým dětem dívku. Byla jsem se
představit a hned jsem tam začala
pracovat. S dětmi jsem si rozuměla a
vyprávěla jim naše pohádky. I tady
jsem na holčičku pletla i šila.
V roce 1940, na podzim, jsem měla
dopoledne volno. Jela jsem do Ross-
on-Wye něco nakoupit. Míjela jsem
malý lesík, když jsem uslyšela něko-
ho mluvit česky. Zastavila jsem a
uviděla mezi stromy vojáky. Šla
jsem k nim začala také mluvit česky.
Měli u nás cvičení a nechtěli nic ji-
ného než trochu pitné vody. Donesla
jsem ji z naší školy. Vyměnili jsme si
adresy a s jedním jsem si dlouho do-
pisovala. Dostala jsem od jednoho z
nich odznak jejich skupiny a od té
chvíle jsem ho nosila denně. 
(Pokračování) Margita RYTÍŘOVÁ
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Radnice rozesílají lidem »esemesky«
LETOVŠTÍ SI TUTO SLUŽBU NEMOHOU VYNÁCHVÁLIT, DOBŘICHOVIČTÍ O NI ZATÍM MOC NESTOJÍ

Poberouní – Informace o tom, že se koná zastu-
pitelstvo či sběr nebezpečného odpadu, rozesí-
lá zájemcům letovská radnice pomocí krát-
kých textových zpráv na mobily. Zatímco
Letovští si »esemesky« pochvalují, v Dobřicho-
vicích o ně neměli zájem. Ještě letos je budou
moci dostávat i Hlásnotřebaňští.
Letovská radnice má se službou rozesílání krát-
kých textových zpráv zájemcům na mobilní tele-
fony ty nejlepší zkušenosti. Starosta obce Jiří
Hudeček dokonce před několika týdny prezento-
val projekt v Hradci Králové na konferenci o pou-
žívání internetu ve státní správě.
„Přemýšleli jsme, jak budeme lidi informovat. In-
ternet ještě nemá každý, ale mobil ano,“ vysvětlil
Hudeček s tím, že o zprávy je velký zájem. Zatím
se přihlásilo ke stovce lidí, což je asi 27 procent
obyvatel Letů. Ti žadatelé, kteří si ročně připlatí
50 korun, dostávají na své telefony informace i o
kulturních akcích jako byly před několika dny
Staročeské máje, masopust či  posvícení. Sms po-
užívá starosta i v případě zastupitelů, které infor-
muje o zasedání obce či regionu. „V krizových
situacích pak dostávají »esemesky« všichni, kdo
se přihlásili,“ vysvětluje Hudeček.
Sousední Dobřichovice také uvažovaly o rozesílá-
ní »esemesek«. „Připravovali jsme to v minulém
roce, napsali o tom několik článků, ale lidí se při-
hlásilo málo, necelá dvacítka“ vysvětluje starosta
Dobřichovic Michael Pánek. Připustil, že obec
uvažuje o nové kampani, a to zejména po nedáv-
né zkušenosti se zvýšenou hladinou řeky.
„Lidi nás bombardovali dotazy. Pro tyto případy
by bylo dobré textovky zavést,“ řekl s tím, že by
službu spustili v případě, že se přihlásí alespoň
padesát lidí.
Letos se rozhodli začít rozesílat krátké textové zp-
rávy v Hlásné Třebani. „Na podzim jsme zkouše-
li, jaký je zájem o textovky mezi lidmi,“ řekla NN
zastupitelka Jana Gartová. Převládali mezi nimi

zejména chataři. „Počítám, že do léta »esemes-
ky« spustíme,“ dodala Gartová.
Také liteňská rychta nabízí možnost přihlásit se
do systému rozesílání sms. Podle některých obča-
nů, kteří se zapojili do systému, ale  služba příliš

pružně nefunguje. „Dostal jsem tak dvě »esemes-
ky« za rok, takže jsem nespokojený. Uvítal bych,
kdyby radnice rozesílala program kina. Určitě by
to zvedlo jeho návštěvnost,“ domnívá se Miloš
Nosek z Litně. Pavla ŠVÉDOVÁ

Sdružení Náruč zve 
na Den otevřených dveří
Dobřichovice – Na den otevřených dveří zve

Občanské sdružení Náruč z Dobřichovic.
Slavnostní zahájení Dne otevřených dveří je v

dobřichovickém stacionáři plánováno na 2.
června od 16.00. K vidění bude výtvarná dílna
Veroniky Podzimkové, vystaveny budou také

práce klientů. Na programu slavnostního odpo-
ledne bude i vystoupení dětí z místní mateřské a

základní školy. (pš)  

Karlštejnská radnice pořádá
oslavu posledního kopnutí
Karlštejn – Karlštejnská radnice hlásí, že vý-
stavba kanalizace, plynofikace i vodovodu byla
po pěti letech dokončena. Teď se chystá oslava.
Slavnostní dokončení, takzvané Poslední kopnutí,
pořádá rychta 10. června v místní hasičárně.
„Všichni, kdo pomohli budovat kanalizaci, plyn i
vodovod, jakož i obyvatelé obce, jsou srdečně
zváni. Začátek je v 17 hodin,“ upřesnil první muž
obce Miroslav Ureš s tím, že chybět nebude ani
hudba a občerstvení. (pš)

Rychta chce rozdávat
peníze, spolky se nehlásí
Řevnice - Zatím žádná z řevnických organiza-
cí pracujících s mládeží nereagovala na výzvu
radnice, která chce na jejich činnost finančně
přispět. 
Stejně jako v minulých letech, i letos řevnická
rychta přispěje organizacím, které ve městě pra-
cují s dětmi. Spolky a oddíly, které sídlí v Řevni-
cích, mohou radnici požádat o finanční příspěvek
do konce června. „Zatím se nikdo nepřihlásil,“
uvedl starosta Miroslav Cvanciger s tím, že rych-
ta rozdělí mezi zájemce stejnou sumu jako vloni –
tehdy uvolnila čtyři sta tisíc korun mezi jedenáct
organizací. Nejvyšší sumu - přes sto tisíc - dosta-
li sokolové, nejméně Barevná dílna.
Celkovou sumu určenou organizacím radnice roz-
dělí mezi zájemce v poměru daném počtem dětí k
celkovému počtu dětí podle všech seznamů orga-
nizací. (pš)

Na Svinařské řetězení přijede kovat Američan
SETKÁNÍ MISTRŮ KOVÁŘSKÉHO CECHU SE NA ZÁMKU VE SVINAŘÍCH KONÁ 2. A 3. ČERVENCE

Opilec napadl řevnického záchranáře
ŘIDIČ SANITKY VYŠEL Z POTYČKY S PODLITINAMI A ŠKRÁBANCI

Svinaře – Bohatý program nabízí druhý ročník
Svinařského řetězení, na které počátkem čer-
vence dorazí i kovář ze Spojených států ame-
rických.
Setkání mistrů cechů kovářského se v areálu zám-
ku ve Svinařích uskuteční 2. a 3. července. Po oba
dny je pro návštěvníky připraven pestrý program,
který bude zahájen v sobotu v 10 hodin. Kromě
toho, že návštěvníci budou moci pozorovat při
práci kováře soutěžící o nejzajímavější článek ře-
tězu vykovaný na zámku, mohou také změřit síly
v netradičních disciplinách jako je hod podkovou
na cíl či kovadlinou do dálky. Chybět nebude ko-
vání koní, historie zámku, prodejní výstava kovář-
ských děl či hudební produkce »domácí« kapely
Třehusk.
„K dispozici máme pět vlastních výhní, dalších
pět si přivezou kováři,“ vypočetl majitel zámku Ji-
ří Nosek. Na jedné z nich bude kovat také nejvz-

dálenější účastník setkání, Američan Albert Sa-
mek. „Jde sice teprve o druhý ročník Řetězení, ale
už je mezinárodní,“ zažertoval Nosek. Potvrdil, že
Samek, který žije v Chicagu, ale jeho předkové
pocházejí z Košic, se mu sám přihlásil. 
„Volali mi z americké ambasády s tím, že jeden
americký kovář se doslechl o akci konané poblíž
Prahy na starém zámku a měl by zájem přijet,“
řekl Nosek s tím, že během několika dní se se zá-
jemcem spojil. „Přiletí i se dvěma syny. Zúčastní
se setkání a pak ještě měsíc pobude v Čechách,“
dodal Nosek.
Na své si během Řetězení přijdou i děti, pro které
jsou připraveny soutěže a zábavné aktivity. Zúča-
stnit se mohou i výtvarné soutěže na téma Kovář
očima dětí (viz rámeček). Autoři nejlepších děl
budou vyhlášeni a odměněni na zámku, jejich vý-
tvory pak budou otištěny v Našich novinách. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice - Před obchodním domem v Řevnicích
zasahovala řevnická záchranná služba 17.
května u případu zraněného muže. Kamarád
ošetřovaného se na záchranáře vrhl.
„Poraněného muže lékař ošetřoval a záchranáři ho
chtěli dát do sanitky, najednou se na ně ale vrhl
opilý kamarád zraněného a začal oba napadat,“
řekl NN majitel záchranky Bořek Bulíček. „Poté,
co se podařilo pacienta umístit do sanity a zavřít
ji, začal opilý muž opět dorážet na záchranáře.

Když byl zraněný i lékař ve voze, začal do sanit-
ky kopat a mlátit,“ popisuje nepříjemnost Bulí-
ček. Aby mohl odjet, vystoupil řidič sanitky a
chtěl muže odsunout, jenže... 
„Opilec řidiče napadl. Z fyzické potyčky vyšel
náš řidič s několika pohmožděninami, podlitina-
mi, škrábanci a i kopanci. Podali jsme proto na
násilníka trestní oznámení,“ uvedl Bulíček. Zách-
ranář, jenž byl se zraněními doma, už opět pracu-
je. Případ řeší policie.   Michaela ŠMERGLOVÁ

Skálu při silnici mezi Hlásnou Třebaní a osadou Rovina zpevňovali v minulých dnech horolezci. Mo-
toristům nezbylo, než jezdit objížďkou. Foto NN M. FRÝDL

Namalujte kováře!
Zámek Svinaře a Naše Noviny vyhlašují u pří-

ležitosti 2. ročníku setkání kovářů dětskou
výtvarnou soutěž na téma Kovář očima dětí. 
Kdo se  může zúčastnit? Všechny děti v  kate-

goriích: 1. – 5. a 6. – 9. třída ZŠ
Jak na to? Svůj výtvor (max. velikost A3)

označte jménem, věkem, ZŠ a třídou, uveďte
kontaktní telefonní číslo. Obálku s heslem
»Soutěž« zašlete na adresu Zámek Svinaře,

Svinaře 1, 267 28 Svinaře. 
Do kdy? Nejpozději do 20. 6. 2005.

Co za to? První tři vítězové v obou kategoriích
získají pomůcky pro mladé výtvarníky, dárkovou

tašku NN a pravou podkovu pro štěstí.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 2. čer-

vence ve 14.00 na Zámku Svinaře.
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Hokejistům fandili štamgasti i muzikanti
ŠÉF LIDOVÉHO DOMU ROZDÁVAL NA OSLAVU VÍTĚZSTVÍ NAD KANADOU LAHVOVOU PLZEŇ

Do Třebaně přijedou Němci
NA PODZIM ZASE VYRAZÍ TŘEBAŇŠTÍ NA NÁVŠTĚVU STEINEROTHU

Řevnice – Hokejovému běsnění propadl před-
minulý víkend kraj u Berounky. Fandilo se v
hospodách i na folklorním festivalu.
Tradičně plný byl v neděli před hokejovým finále
mistrovství světa Česko - Kanada šenk Lidového
domu v Řevnicích. Fanoušci obklopili televizní
obrazovku, zády seděl jediný štamgast Jiří Vitouš.
„Mám zakázáno se dívat. Když se koukám, pro-
hrajeme,“ svěřil se ukázněný divák Vitouš a dál
»naslepo« komentoval průběh utkání. „Stejně tam
hrajou samí Řevničáci: Dvořák, Špaček i Kubě-
na,“ usmíval se při narážce na jméno obránce
Pavla Kubiny. Převažující pánské osazenstvo od-
měňovalo góly hlasitým potleskem, naopak agre-
sivní chování Kanaďanů ke konci zápasu vypíska-
li. Závěrečnou hymnu si dokonce dva ze stálých
hostů vyslechli vestoje.
„Nikdo si tu správně nevsadil,“ kontroloval tabul-
ku sázek provozovatel restaurace, který pak všem
přítomným rozdal na oslavu lahvovou Plzeň.
Program s hokejem byl naladěn také v sousední
vinárně, hokej sledovali návštěvníci hostince U
Jelínků, plno bylo i před velkým plátnem v Le-
tech U Kafků. Zápas Čechů se Švédy o postup do
finále sledovali den před tím také krojovaní muzi-
kanti na poberounském folklorním festivalu v
Letech. Moravané se kvůli hokeji rozhodli odložit
svůj odjezd domů. Pavla ŠVÉDOVÁ

Na mnohé dotazy ohledně sbírání vyřazeného
ošacení, bot a »hadrů« mohu sdělit, že tyto věci je
možné odevzdat na OÚ Zadní Třebaň každý úřed-
ní den  (St: 8-18, Pá: 8-17) do 8. 6. Věci uložte do
zavázaných pytlů nebo krabic označených:Pánské
oděvy, Dámské oděvy, Dětské oděvy, Boty, Na
hadry. Sbírka je určena pro Diakonii Broumov. 
Připomínám, že v sobotu 11. 6. se koná sběr ne-
bezpečného a velkoobjemového odpadu od 8 do
11.00 před OÚ. Odevzdat je možné baterie, bater-
ky, výbojky, zářivky, vývojky, monitory od počíta-
čů, televizory, lednice, obaly od barev a ředidel,
vyjeté oleje, staré barvy, pneumatiky bez ráfků,
slamníky, koberce, rohože, deky, různé kusy nábyt-
ku atd.
Tento týden přijede asi 15 občanů ze spřátelené

německé obce Steineroth. Zúčastní se i Staročes-
kých májů, které se jim před dvěma roky velmi lí-
bily. OÚ připravuje na základě pozvání návštěvu
v SRN od 5. do 9. nebo od 12. do 16. 10. Termín
bude určen  po dohodě s účastníky - zájemci se
mohou hlásit již nyní. Složení  účastníků by mělo
být zejména z řad dětí, které budou doplněny dos-
pělými. Pojede se osobními vozy. 
Na závěr bych vás chtěl srdečně pozvat na Staro-
české máje do Zadní Třebaně, které se uskuteční v
sobotu 28. 5. od 8.00. Programem vás budou pro-
vázet L. Kirova a J. Matoušek. Novinkou bude i
vystoupení Hradišťánku – přípravky pro světozná-
mý Hradišťan. Vše je zajištěno a o pěkném počasí
se jedná. Na setkání a dobrou náladu se těší
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Českým hokejistům ve finále mistrovství světa
fandil i celý Lidový dům.   Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Řevnickým házenkářům 1. liga »ujíždí«
BORCI OD BEROUNKY V MINULÝCH DNECH PROHRÁLI V PODLÁZKÁCH I V TYMÁKOVĚ

Řevnice - Do Podlázek si jeli minulý víkend
řevničtí národní házenkáři pro cenné body. Až
na mladší žáky se jim na hřišti hostů ale vůbec
nedařilo. 
„Vidina první ligy se našemu áčku vzdaluje," řekl
po návratu Petr Holý.
PODLÁZKY - ŘEVNICE A 24:17
PODLÁZKY – ŘEVNICE ml. žáci 5:11
PODLÁZKY – ŘEVNICE ml. žáci 11:15 (odlo-
žený zápas)
PODLÁZKY – ŘEVNICE st. žáci 31:11
PODLÁZKY – ŘEVNICE B 20:18 

Vyhraný zápas proti Tymákovu ztratili řevničtí
národní házenkáři. Tymákov dohrával bez branká-
ře, Řevničtí bez útoku.
V neděli 15. května jsme jeli do Tymákova poprat
se o druhou příčku tabulky, ale bohužel jsme zase
kvůli nevyužitým šancím odevzdali oba body.
Sokol Tymákov – NH Řevnice  18:17 (8:10)
Branky: Knýbel 5, Smetana 4, Zavadil 4, Hart-
mann 2, Sviták 2.
První gól dali Tymákovští, ale my jsme vyrovnali
a brzy jsme se dostali do dvoubrankového vedení,
které nám vydrželo až do druhé půle a stavu
14:12, kdy jsme vsítili patnáctou branku, při níž
se zranil domácí brankář. Jelikož domácí neměli
náhradního brankáře, stoupl si do branky nejlepší

domácí útočník. Nový brankář byl proti našim
útočníkům velmi úspěšný. Vzápětí po zranění
domácího brankáře se zranil náš nejlepší střelec
Pavel Knýbel. Šancí jsme přesto měli dostatek na
to, abychom zápas s přehledem vyhráli. Celý zá-
pas nás v brance držel Milan Zelený a nebýt jeho
dostali bychom třicítku, neboť naše obrana měla o
poznání pomalejší kopačky a domácí útočníky
zastavovala jen pomocí vražedných faulů. 
V sobotu 14. 5. se na našem hřišti hráli jen tři žá-
kovské zápasy - mužům se soupeř nedostavil.
NH Řevnice – Sokol Bakov A  ml. žáci  7:13
NH Řevnice – Sokol Bakov B  ml. žáci  11:9 
NH Řevnice – Sokol Bakov  st. žáci  7:13

Pavla ŠVÉDOVÁ, František ZAVADIL

Řevnickým házenkářům se v minulých kolech nedařilo. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Dobřichovičtí basketbalisté završili sezonu
STARŠÍ I MLADŠÍ  ŽÁKYNĚ SI VYBOJOVALY ÚČAST V KVALIFIKACI O DOROSTENECKOU LIGU

Zadní Třebaň získala nové hřiště
SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU ŠKOLY JE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI

Fanoušky na Staromáku
hlídali záchranáři z Řevnic

(Dokončení ze strany 1)
„Sem tam někdo upadl pod vlivem alkoholu a

zranil se,“ řekl NN Bulíček. 
Řevničtí měli v Praze dva záchranné vozy a
speciální autobus. Právě v něm byl napaden

jeden z lékařů. „Přinesli nám do autobusu zkr-
vaveného opilého muže v bezvědomí. V autobu-

se se vzpamatoval, začal útočit na doktora,
posádku a po všech plival krev. Bylo to velice

nepříjmné,“ uvedl Bulíček. 
Za kuriózní považuje majitel záchranky pon-

dělní chvíli, kdy na pódium na Staroměstském
náměstí vystupovali z autobusu čeští zlatí hoke-

jisté - už mistři. „Ve chvíli, kdy vylezl Jágr a
Vokoun, měli jsme v autobuse dvanáct omdle-

lých fanynek,“ směje se. (šm)

Dobřichovice - Pro basketbalisty a basketba-
listky v Dobřichovicích definitivně skončila le-
tošní sezona.
Muži bez velkých fanfár odehráli v pražské II. tří-
dě minimum vítězných utkání a bohužel skončili
na posledním místě. 
Ženy po fantastickém začátku sezony a poloroz-
padu v její polovině také uzavírají tabulku kraj-
ského přeboru. Naštěstí se hráčky vracejí, přijde
nový trenér a všechny doufáme, že příští rok bu-
deme v krajském přeboru „štikou« soutěže tak, ja-
ko letos naše žákyně. Ty starší jsou nositelkami
dosud největšího úspěchu v novodobé éře dobři-
chovického basketu. Pod vedením trenérů Tremla
a Příhody letošní soutěž končí v kraji na 2. místě
a čekají je boje v kvalifikaci o dorosteneckou ligu.
Mladší žákyně pod taktovkou trenérky Geissle-

rové Brejlové jsou v krajském přeboru jen o stu-
pínek méně úspěšné než jejich starší kolegyně a
na krku jim cinkají bronzové medaile. Jejich kva-
lifikace o žákovskou ligu se koná v září.
Mladší minižáci pod vedením trenérské dvojice
Calda-Veselá odehráli svojí premiérovou sezonu v
kraji a podařilo se jim dostat na 6. místo, což je
velice dobré.
Mladší minižákyně letos ještě nehrály, nyní vítěz-
ně procházejí přípravnými přáteláky a turnaji, aby
na vstup do soutěže v září byly připraveny. 
Co dál? Budoucí dorostenky čeká náročná kvalifi-
kace, jejich sezona vyvrcholení teprve bude mít.
Proto je ještě čeká tvrdá příprava. Minižákyně v
konci sezony ještě budou pokračovat s přípravný-
mi přáteláky. Ostatní dostali týden volna k dolé-
čení drobných bolístek a v polovině května jsme

zahájili sérii turnajů již v nově sestavených
týmech pro příští sezónu. V polovině května jsme
pořádali basketbalové hry pro případné zájemce o
tento kolektivní sport. Dne 17. 6. nás čeká slav-
nostní ukončení sezony s předáním medailí, vy-
hlášení a ocenění nejlepších hráčů a střelců. Kon-
cem léta už ale budeme zase makat na letním sou-
středění a připravovat se na další sezonu, která by
do Dobřichovic již měla přivést kvalitní soupeře z
celé republiky, díky dorostenecké a žákovské lize.
Na podzim jako každý rok budeme dělat nábor do
kategorií 93, 94, 95, 96, 97. Těšíme se, že přijde
dost dětí, abychom mohli v nastoupeném tempu
úspěchů pokračovat.
Děkujeme za vstřícnost a spolupráci všem školám
v okolí i obecním úřadům za finanční pomoc. 

Hana GEISSLEROVÁ-BREJLOVÁ

Zadní Třebaň - Volejbal, basket i fotbal mohou
zadnotřebaňské děti, ale i dospělí provozovat
na novém školním hřišti, které bylo slavnostně
otevřeno 19. května. 
„Přeju hřišti hodně fair play hráčů a doufám, že
bude přínosem pro sportovní vyžití jak dětí, tak
dospělých,“ řekl na adresu nového sportovního
plácku, který se nachází v areálu zadnotřebaňské
školy, starosta Zadní Třebaně Lubomír Schneider.
Hřiště, které nechal vybudovat obecní úřad, přišlo
na 200 000 korun. „Má povrch z drobného písku,
který časem zatuhne. Je vybaveno sloupky na síť i
stojany s koši na basket. Také jsme k němu poří-

dili tři míče - fotbalový, basketový a volejbalový,“
řekl Schneider. Hřiště bude volně přístupné a stej-
ně volně budou k zapůjčení i zmíněné sportovní
pomůcky. „Doufám, že vandalové a zloději
se tu neobjeví,“ řekl starosta.
Nový sportovní plácek má svůj řád a pravidla. Do
15.00 je k dispozici škole, odpoledne bude sloužit
i ostatním sportovcům. 
„Hřiště nebudeme zamykat, jen jsme zakázali vs-
tup do objektu lidem v tretrách a psům. V areálu
se nesmí kouřit a pít alkohol,“doplnil starosta s
tím, že za užití hřiště se nebude platit. 

Michaela ŠMERGLOVÁ

Liteňských fotbalistů
dohrálo v Chodouni devět
Karlštejn, Liteň - Zatímco karlštejnští fotba-
listé v uplynulých čtrnácti dnech oba své zápa-
sy vyhráli, Liteňští vyšli naprázdno.            (NN)

SK KARLŠTEJN 
KARLŠTEJN – ŽEBRÁK 5:1
„Byli jsme lepší,“ shrnul jednoduše utkání hráč
Petr Janů s tím, že poločas skončil 2:0.
TLUSTICE – KARLŠTEJN 1:2
Branky: Jariš, Lerch
Důležité utkání s týmem, který měl před Karlš-
tejnem náskok šesti bodů, dovedli hosté do vítěz-
ného konce. „Náskok jsme stáhli na tři body. Je to
první krok k záchraně,“ uvedl Petr Janů. (pš)
FC LITEŇ
LITEŇ – SRBSKO 0:1
Od počátku vyrovnaný zápas skončil o poločasu
0:0. Ve druhé půli se dostali do vedení hosté. Do-
mácí se snažili vyrovnat, ale nastřelili jen břevno. 
CHODOUŇ  - LITEŇ 4:1
Branka: Herink
Liteňští se kompletně ani nesešli, už do přestávky
prohrávali 2:0. V 2. půli vystřídal v brance zraně-
ného Jirkala Havelka, do šaten odešel i zraněný
Dimitrov, takže hosté dohrávali v devíti. (pš)
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Trans Brdy Maraton poznamenala smrt
CYKLISTICKÉHO ZÁVODU SE V LETECH ZÚČASTNILO PŘES DVANÁCT SET BORCŮ Z CELÉ ZEMĚ

Lety – Rekordní počet závodníků
se zúčastnil uplynulou sobotu v
Letech cyklistického závodu Trans
Brdy. Letošní ročník ovšem drží i
rekord nejsmutnější: smrt jedno-
ho borce.
Doslova posety auty s horskými koly
na střechách byly uplynulou sluneč-
nou sobotu louky podél hlavní silni-
ce protínající obec Lety. Sem se od
pátku 20. května sjížděli cyklističtí
nadšenci na Trans Brdy Maraton.
„Od pátečního odpoledne byla otev-
řena kancelář, kde se mohli závodní-
ci hlásit,“ uvedl pro NN starosta ob-
ce Jiří Hudeček. Na návsi bylo živo:
pekly se klobásy, kuřata, točilo se
pivo a k dobré náladě před závodem
vyhrávala kapela Vlak na Dobříš.

Pro cyklisty, kteří si netroufli na
hlavní závod, byla připravena open
jízda přes Karlík, Mořinu na Karlš-
tejn a zpět, které se zúčastnilo 80
jezdců.
Také dvě stovky dětí si přišly na své,
projet mohly hned tři trasy.
„Nejmladší jeli kolečko kolem návsi,
starší zamířili po hrázi k Chaloup-
kám, ti nejstarší jeli kolečka dvě,“
uvedl starosta Hudeček, který se v
pravé poledne ujal role startéra.
Výstřelem z pistole vyslal na trať
dlouhou 62 kilometrů 1248 závodní-

ků z celé republiky. Trasa závodu
vedla z Řevnické ulice na Hřeben
směrem na Dobříš a Jince. Na trase
byly dvě občerstvovací stanice. Prá-
vě u jedné z nich zkolaboval pětačty-
řicetiletý cyklista z Písku.
„Občerstvil se a pak asi dostal in-
farkt. Případ se dosud vyšetřuje,“
řekl událostí otřesený starosta Letů
Hudeček. 
Hlavní pořadatel závodu Michal Da-
leký pro server iDNES uvedl: „Ne-
byl to pád. Ten muž normálně zasta-
vil a slezl z kola. Poté zkolaboval.“

Jeho tvrzení, že mužovu smrt nikdo
nezavinil, potvrdila i policejní mluv-
čí Soňa Budská s tím, že přesto byla
nařízena pitva.
Do cíle závodu jako první dojel
Jaromír Purmenský z týmu Česká
spořitelna v čase 2.23, za ním dojel
jeho týmový kolega Kristián Hynek,
třetí skončil Michal Bubílek.
Špatně si nevedli ani domácí borci.
Bike Brdy Team ve složení Černý,
Hrdlička, Brabec obsadil v kategorii
mužstev stříbrnou pozici, dařilo se i
řevnické trojce.     Pavla ŠVÉDOVÁ

REKORDNÍ MARATON. Na cyklistický závod Trans Brdy Maraton se do Letů uplynulý víkend sjel rekordní počet
účastníků.  Foto ARCHIV

Třebaňský Ostrovan jde od porážky k porážce
ŘEVNIČTÍ I LETOVŠTÍ FOTBALISTÉ VYHRÁLI V UPLYNULÝCH DNECH VŠECHNY SVÉ MISTRÁKY
Poberouní - Vzestup formy potvr-
dili letovští fotbalisté. Stejně jako
Řevničtí vyhráli v uplynulých čtr-
nácti dnech oba své zápasy. Zato
Zadnotřebaňským se nedaří - jdou
od porážky k porážce.               (NN)

SK ŘEVNICE
LODĚNICE A - ŘEVNICE 1:2 
Branky Řevnic: Urban, Rak
Doslova zlaté body přivezli řevničtí
borci z Loděnic. Domácí byli aktiv-
nější, ale trefili pouze břevno. Po 10
minutách začali vystrkovat růžky i
hosté, ale Tůma v nadějné pozici mí-
řil vedle. Domácí šli do vedení z po-
kutového kopu. Vyrovnat mohl Rek,
ale jeho střela z trestného kopu skon-
čila na břevně. Hosté se dočkali v 80.
minutě, když k tyči zamířil Urban.
Minutu před koncem se po rohu ve
skrumáži prosadil Rak a rozhodl o
důležitém vítězství Řevnic. (Mák) 
ŘEVNICE – ČL BEROUN 4:2
Branky: Urban 3, Zuzka z penalty
Hosté domácí překvapili dobrou
hrou, ale důležité body nakonec zů-
staly v Řevnicích. (Mák) 

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
OZT A - DOBŘÍŠ B 2:5 
Branky OZT: Soukup, Bacílek 
Přestože hráli sousedé v tabulce, na
hřišti jednoznačně dominovali hosté.
Již do poločasu vedli 2:0 a stejně

suveréně si počínali i v druhém děj-
ství. Až při stavu 0:4 dovolili Ostro-
vanu vstřelit dvě branky, ale závěr
patřil zase jim. Od větší pohromy za-
chránil domácí několika dobrými zá-
kroky gólman Procházka. 
OZT B  - ZDICE B 1:3 
Branka OZT: Klečka K.
Hostujćí tým byl lepší a vytvořil si
více brankových příležitostí, které
dokázal proměnit: Poločas skončil
1:2.  Snaha Ostrovanu o vyrovnání
byla marná, a když v 83. minutě zvý-
šily Zdice z penalty na 3:1 bylo roz-
hodnuto. V 90. minutě kopali penal-
tu i domácí, ale střela skončila nad. 
KOMÁROV – OZT A 6:2
Branky: Bacílek, Linhart
Ostrovan sice vedl 2:0, ale druhý po-
ločas byl zcela v režii domácích.
HUDLICE - OZT B 3:0
Domácí stvrdili roli favorita.   (Mák)

LETOVSKÝ FK
ČERNOŠICE - FK LETY 0:1
Ttřetí vítězství Letů v řadě. Začátek
utkání byl vyrovnaný. Ve 13. minutě
po ideálním uvolnění Šindelářem vs-
třelil vedoucí branku Mňuk. Minutu
na to postupoval Karpiv na domácí-
ho brankáře, ale prováhal ideální st-
řeleckou pozici. V 15. minutě přišla i
šance domácích, kdy vyšachovali
naši obranu a nastřelili břevno naší
odkryté branky. Druhý poločas začal

převahou domácích, ale naše obrana
je nepustila do šancí. Postupně jsme
si vypracovali gólové šance - Mňuk
dvakrát sám postupoval na domácího
brankáře, střelu Karpiva vykopl z
brankové čáry obránce. V závěru
jsme mohli pojistit náskok, ale střelu
Karpiva domácí brankář reflexivně
vykopl.  Zvítělili jsme díky discipli-
nované hře v obraně. Jiří KÁRNÍK
FK LETY - HOSTIVICE 2:1
Branky: Drašnar, Karpiv
Potvrdili jsme vzestup formy i bez 3
hráčů základního kádru. Začátek z-
ápasu byl vyrovnaný, měli jsme mír-
nou převahu, ale v 14. minutě jsme
inkasovali po zaváhání několika

našich hráčů v defenzívě. V 19. mi-
nutě již bylo vyrovnáno po šikov-
ném uvolnění Drašnara a jeho tečo-
vané střele. Do konce poločasu jsme
neproměnili další dvě velké šance.
Druhý poločas se již odehrával pod
naší taktovkou. Přišly i velké šance,
ale Čermák dvakrát zaváhal před
brankou hostů a hlavičku Karpiva
zázračně chytil gólman. Když už se
zdálo, že utkání skončí nerozhodně,
v 85. minutě po rohu Mňuka hlavič-
koval nejmenší hráč na hřišti Karpiv
do sítě hostů. Těsné vedení jsme již
taktickou hrou udrželi až do konce. 

Jiří KÁRNÍK
(Fotbal i na straně 11)

Záchranka ošetřila
jeden den 4 cyklisty
Poberouní - Řevnice, Dobřicho-
vice a Karlík se staly v sobotu

15. května svědky nepříjemných
pádů cyklistů. 

„Jeden den jsme z těchto lokalit
nezávisle na sobě odvezli do

nemocnice na Karlově náměstí v
Praze čtyři cyklisty. Byli ve věku

od sedmnácti do šestašedesáti let a
všechny spojovalo jedno - neměli
helmu a spadli,“ sdělil NN Bořek
Bulíček, šéf řevnické záchranky.

„Tržné rány hlavy a otřesy mozku
byly jejich diagnózy. Na nebezpečí
pádů s kola a úrazů hlavy nechrá-
něné helmou upozorňujeme neje-
nom my stále, ale marně. Sezona
cyklistů se rozjela a těch, kteří si

nechrání hlavu je stále ještě dost,“
posteskl si záchranář. (šm)
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