
A JE PO MÁJÍCH! Seriál Staročeských májů,
které se konaly celý uplynulý měsíc v našem kraji,
uzavřely oslavy v Litni (na snímku) a v Zadní Tře-
bani. (Viz strana 2) Foto NN M. FRÝDL

Starostu Dobřichovic pozval
na návštěvu premiér Francie
Dobřichovice – Pozvání na setkání s premié-

rem Francie obdržel starosta Dobřichovic
Michael Pánek.

Pozvánku k setkání s francouzským minister-
ským předsedou Jean-Pierre Raffarinem obdr-
želo pět stovek rychtářů z celé Evropy. Mezi

nimi byl i Michael Pánek. S premiérem, který
před pár dny odstoupil kvůli odmítnutí ústavy
Evropské unie ve francouzském referendu, se

nakonec nesetkal: „Omluvil se pro nemoc.
Sešel jsem se ale s ministrem zahraničí a

ministryní pro evropské záležitosti. Bylo to
moc pěkné,“ pochvaloval si Pánek. (pš)

U Berounky vzniknou  sochy
z odpadků posbíraných dětmi
Dobřichovice – Sochy z odpadků, které se po-
valují v přírodě, mají v plánu postavit organi-
zátoři netradiční výstavy nazvané Na zámku i
v podzámčí… jak bydlíme.
Na akci zve všechny Michael Pánek, starosta
Dobřichovic, kde se ojedinělá akce koná 10. červ-
na od 19.00. Spolu s obcí ji pořádá společnost
Český fortel. Kromě fotografií budou návštěvníci
moci zhlédnout netradiční výrobu soch – použity
na ně budou odpadky, které děti z okolních zák-
ladních škol sesbírají po okolí. (pš)

Starostové o rentu nestojí
DOŽIVOTNÍ VÝSLUHY? NESMYSL! TVRDÍ MIROSLAV CVANCIGER

Zloději z domu odnesli
šperky, z baru alkohol

Řevnice – Peníze a šperky si odnesli zloději z
domu v ulici Rybní v Řevnicích 16. května.
Z baru hotelu Grand zase ukradli alkohol a

přístroj na výrobu kávy.
Lupič vypáčil okno v přízemí a vnikl dovnitř.

V domě vše prohledal a čtyřicetileté obyvatelce
odcizil 19 tisíc korun, šest zlatých prstenů, tři
páry zlatých náušnic a tři páry zlatých náram-
ků. Předměty ze zlata měly hodnotu padesát

tisíc korun, poškozením okna vznikla škoda pět
tisíc. Policejní pes se pustil po pachové stopě,
ta však vyšetřovatele ke zlodějům nedovedla. 
Další vloupání řešili policisté v Řevnicích pět

dnů nato. Ze zahradního baru hotelu Grand zlo-
ději odnesli alkohol, cigarety, presovač na

výrobu kávy, dva reproduktory a další zboží.
Majitelka z Litně má škodu 17 246 Kč. (vš) 

Klíč jsme našly! tvrdily děti,
které u Haloun zbořily auto
Řevnice, Halouny - K nehodě čtyř nezletilců,
kteří s autem nabourali do stromu mezi Řevni-
cemi a Halouny, byli 28. 5. v pět hodin ráno
voláni řevničtí záchranáři. 
„Tři z nich jsme s pohmožděninami a dalšími leh-
čími zraněními odvezli do nemocnice,“ řekl NN
majitel záchranky Bořek Bulíček. Pikantní je tvr-
zení mladíků, že v Praze našli klíč od auta, tak ho
zkoušeli a on náhodou do jednoho padl. Tak si
prostě odemkli a jeli se projet... (šm)

Poberouní - Doživotní renty, které by chtěli po-
bírat starostové obcí, kteří svou funkci opustí,
rychtáři v kraji kolem Berounky odmítají. Ně-
kteří z nich ovšem připouštějí, že by po odcho-
du z funkce měli mít určité období »hájení«.
V minulých dnech Svaz měst a obcí navrhl, aby

starostové při odchodu z funkce dostávali výslu-
hy. Výše této částky by záležela na dalších jedná-
ních mezi svazem a státními orgány. Zatím mají
nárok na výslužné například hasiči, policisté, vo-
jáci či celníci. Odcházející starostové mohou do-
stat odstupné ve výši tří měsíčních platů, pokud
to schválí zastupitelstvo.
Řevnický starosta a exstarosta Letů Miroslav
Cvanciger považuje návrh na doživotní rentu za
nesmyslný. „Je to věc úplně mimo,“ říká. „Ve stá-
tě je přes 6 300 obcí, většina starostů je neuvol-
něných. Neumím si představit, kdo by jim pak
měl rentu platit,“ podotýká první muž Řevnic.
I jeho dobřichovickému kolegovi Michaelu Pán-
kovi se návrh příliš nezamlouvá. „Doživotní renta
není nutná,“ tvrdí. Vzápětí dodává: „Starostové
by měli ale po odchodu z funkce mít nějaké chrá-
něné období.“ Pánek poukazuje na to, že staro-
stové, kteří jsou ve funkci několik volebních ob-
dobí, museli zpřetrhat pracovní kontakty. „Proto
bych jim po nějaký čas dával odstupné.“
Devět let se v komunální politice pohybuje karl-
štejnský starosta Miroslav Ureš, který nyní zva-
žuje, zda bude příští rok ještě kandidovat. „Mám
v plánu skončit. Bude mi jednašedesát, ale ještě
osm měsíců bych měl jít někam pracovat. Jenže,
kdo mě někam na tu dobu vezme,“ ptá se Ureš.
Přesto s rentou nesouhlasí. „Jsem proti výslužné-
mu. Nedával bych ho ani hasičům či policistům.
Všichni by měli mít tak vysoké platy, aby z nich
byli v penzi zajištěni,“ míní karlštejnský rychtář.
Podle starosty Letů Jiřího Hudečka je podstatné,
kdo by renty financoval. „Pro obce by to byla ka-
tastrofa a pochybuji, že stát by se toho ujal,“ do-
dal skepticky Hudeček.            Pavla ŠVÉDOVÁ

7. června 2005 - 11 (394) 6 Kč

V novém kabátu oslaví 120. narozeniny kaple
v Hodyni. „Oprava stála 60 000 korun,“ řekl
NN zastupitel Skuhrova, kam Hodyně patří,
Kácha. Foto NN J. KOZÁK

DNES DVANÁCT STRAN

* Tancovačku pokazila bitka

* Černošickým žehnal kardinál Vlk
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Tancovačku ve Třebani pokazila bitka
JIŘÍHO NIKODÝMA MLADŠÍHO ZÁCHRANKA ODVEZLA SE ZLOMENOU NOHOU DO NEMOCNICE

Májové slavnosti v Litni letos připravili mladí
VYSOKÉHO KRÁLE TENTOKRÁT STAVĚLY HOLKY, PŘI JEHO HLÍDÁNÍ BYLI VYTRVALEJŠÍ KLUCI

Zadní Třebaň – Tropické počasí panovalo závě-
rečný den folklorního festivalu Staročeské má-
je poslední květnovou sobotu v Zadní Třebani.
Poklidnou sluneční idylku narušila noční bit-
ka, po níž jeden z účastníků zábavy skončil v
nemocnici se zlomenou nohou.
Závěrečný den festivalu odstartovali v sobotu nad
ránem třebaňští dobrovolní hasiči, kteří na návsi
vztyčili nazdobenou máj. Postupně se střed obce
zaplnil trhovci a řemeslníky. Prodávala se tu me-
dovina, koláče, drátěné výrobky, dřevěné hračky i
perníková srdce. Po bohoslužbě u kapličky začal
kulturní program.
„Protože nás čeká tropický den, radím všem, aby
dodržovali pitný režim,“ vítal první příchozí kon-
ferenciér Jaroslav Matoušek. Po jeho pozdravu už

spustila poberounská hudební skupina Třehusk
písně z nového cédéčka Ten letovskej most.
»Staropražské Pepíky« po hodině vystřídala lido-
vá muzika Notičky, která předvedla nové pásmo
cibulový jarmark. Stejné téma si zvolil i další řev-
nický folklorní soubor Klíček. Jediným »přespol-
ním« hostem byl Hradišťánek z Uherského Hra-
diště. Po poledni se část krojované chasy sešla u
hasičárny, odkud se s mírným zpožděním v čele s
koňmi ze stáje Bílý Kámen Tomáše Nolče a de-
chovkou vydala na náves. Poprvé po mnoha letech
v průvodu chyběla opentlená májka - symbol os-
lav. Zástup uzavíral pěšák starosta Lubomír
Schneider, který na nazdobenou bryčku Jany Čer-
vené nasedl až u lípy. Před rychtou pak předal má-
jovníkům právo k pořádání oslav.
Večer, ještě než padla májka k zemi, zatančily děti
z místní mateřinky, dospěláci přidali besedu.
Takřka hladký průběh posledního dne oslav zhati-
la až rvačka při večerní tancovačce. Údajně ji
vyvolala parta alkoholem posilněných rekreantů z
Ostrova. Měli dorážet na některé hosty, při sólu
májovníků polili parket šampaňským. „Půjdu si to
s nimi vyřídit,“ tvrdil na venkovní zahrádce Jiří

Nikodým mladší. Při následné potyčce do něj je-
den z mužů vrazil a spadl na něj. „Nebyl jsem u
toho, viděl jsem až výsledek -  zlomenou nohu,“
řekl provozovatel restaurace Jan Vondraš. Ten po-
té zavolal policisty. Mezitím ale hlavní aktéři inci-
dentu utekli, Nikodým byl převezen do motolské
nemocnice, kde byl operován.   Pavla ŠVÉDOVÁ

HOSTÉ Z MORAVY. Jediným »přespolním« souborem na májích v Zadní Třebani byl Hradišťánek z
Uherského Hradiště. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Děkuji všem, kteří pomáhali
při Staročeských májích!
Dovolte, abych se pár slovy vrátil ke Staročeským
májům, které se konaly 28. 5. Chtěl bych poděko-
vat SDH za pěknou májku i souborům, které při-
jaly pozvání a vystoupily v dopoledním programu.
Rovněž tak chci poděkovat škole i školce za jejich
vystoupení a starší generaci za výdrž, se kterou
prošla od nácviků až vystoupení. Díky také Stáji
Bílý Kámen za jízdu na koních a paní  Červené za
kočár, i když to bylo za minutu 12. Tentokrát bylo
méně lidí než obvykle, ale věřím, že jen vinou tro-
pického počasí a proto, že díky ostatním májům,
které se konaly v okolních obcích, bylo přemájo-
váno. Stejné mrazení v zádech jako když hrála
cimbálová muzika Hradišťánek  jsem měl před 28
lety v restauraci Na Ostrově, kdy ji vedl Václav
Opatrný a jednou se tam objevila podobná sesta-
va. Znovu tedy děkuji všem, kteří se na realizaci
Staročeských májů v Zadní Třebani podíleli.
Tuto středu máte poslední možnost odevzdat na
OÚ nepotřebné dámské, pánské, dětské ošacení a
obuv v pytlích  či krabicích  s příslušným označe-
ním pro Diakonii Broumov. Je to jedna z možnos-
tí, jak pomoci sociálně nejslabším vrstvám obyva-
tel. Přečetl jsem si jejich Výroční zprávu za rok
2004 a dozvěděl se, že v tomto roce svezli 4012
tun materiálu, z nichž bylo vydáno 648 tun na hu-
manitární pomoc v ČR a 15 tun do zahraničí. 
Poslední zpráva se týká cyklistického závodu UŠ-
LAPTO pořádaného KČT Zadní Třebaň. Letos je
to 10. ročník a jede se na 3 dny. Start je v pátek
24. 6. v 8.30  od OÚ. Přihlášky a informace u mne
na tel.: 724 180 055. Je volných ještě několik míst.
Mějte se hezky a užívejte si sluníčka!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Liteň - Dopis o Staročeských má-
jích v Litni redakci poslala jedna z
jejich organizátorek. (NN)
Před devíti lety se skupinka mladých
Liteňáků rozhodla obnovit ve své
vesnici tradici Staročeských májů. I
přesto, že se jim osm ročníků dařilo
vést máje s většími a většími úspě-
chy, rozhodli se, že letos tuto tradici
předají o pár let mladším. Liteňská
chasa, o níž jste jistě slyšeli ve spo-
jení s mnoha aktivitami, se rozrostla
o skupinu mladších lidí z Litně i oko-
lí a letošní Staročeské máje v Litni se
odehrávaly právě podle jejich režie. 
Zvláštností bylo stavění májky na li-
teňském náměstí. Jelikož se začalo
dřív, než bylo v plánu, podílelo se na
stavění vysokého »krále« více děvčat
než kluků. Většina z nich dorazila na
místo, až když se už krásně ozdobená
májka tyčila nad okolními domy.
Kluci se zato zdatně ujali jejího noč-
ního střežení a s blížícím se sobot-
ním ránem už v počtu silně vedli nad
dívkami, které přemohla únava.
Už od deseti hodin sobotního dopo-

ledne obcházeli  za veselého hudeb-
ního doprovodu kapely Třehusk kro-
jovaní májovníci občany Litně a s
přípitkem je zvali na další program,
tedy předtančení besedy a zábavu.

Jako každoročně se našli i tací, kteří
májovníkům dveře neotevřeli. Na-
štěstí tyto nepříznivce májů nahradi-
li lidé vstřícnější, kteří otevírali s
úsměvem. Někteří nabízeli dokonce

občerstvení.Veselá nálada panovala
navečer na liteňském náměstí. Sešlo
se poměrně dost lidí, kteří zhlédli
českou besedu v podání mladších.
Jejich první kroky byly poněkud neji-
sté, avšak po rozplynutí počátečních
rozpaků vše dopadlo dobře. Enormní
zájem byl o koupi lístků, ze kterých
jeden vylosovaný byl výherní. Jeho
majitel se stal i majitelem májky. O
květinu uvázanou na její špičce se
jako každoročně poprali kluci. Popá-
té za sebou si ji vybojoval mladý
chatař z Korna, kterému bylo samo-
zřejmě věnováno sólo na taneční zá-
bavě. K poslechu a hlavně tanci hrá-
la kapela Ideal. Úspěchy na zábavě
slavila nejen hudba, ale i atmosféra,
o čemž svědčí velká návštěvnost.
Liteňáci i lidé z blízkého či vzdále-
nějšího okolí se jistě těší na příští
máje, které by opět měly být pořádá-
ny mladšími členy Liteňské chasy. Ti
doufají, že Staročeské máje 2006 bu-
dou probíhat ve stejném duchu jako
letošní. Šárka HOUDKOVÁ,

mladší členka Liteňské chasy

Liteňské máje byly letos v režii mladých.  Foto NN M. FRÝDL
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Cena NN: První jména už jsou známá
SVÉ NÁVRHY TOHO, KDO LETOS ZÍSKÁ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ, MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY

Poberouní - Jména kandidátů Ceny Našich no-
vin 2005 jsou známá! Prestižní cena, která bu-
de letos udělena již posedmé, je určená těm,
kteří nezištně pracují pro zvelebení a propaga-
ci dolního Poberouní a Podbrdska. 
Jak je volba nositele Ceny organizována? Nejprve
navrhne »své« kandidáty Akademie oceněných, tj.
těch, kteří ocenění získali v minulých letech. Dal-
ší jména navrhne redakční rada NN. Celou dobu
mohou posílat své návrhy i čtenáři. 
V druhé fázi vybere Akademie společně s redakč-
ní radou poslední desítku jmen, ze které zvolí již
jen redakční rada nositele Ceny NN 2005. 
Vítěz bude vyhlášen na podzim, na slavnostním
odpoledni NN, které bude letos organizováno na

počest čtyřstého čísla Našich novin. Získá diplom,
věcné dary a počet stokorun odpovídající rokům
existence NN. 
V minulých letech ocenění získali řevničtí ochot-
níci manželé Křivánkovi, vedoucí dětských folk-
lorních souborů Klíček Ludmila Chroustová a
Notičky Lenka Kolářová, bývalý politický vězeň
František Šedivý, organizátor kulturních akcí na
Podbrdsku Josef Kozák a starosta Letů Jiří Hu-
deček. Minulý rok triumfoval neúnavný ochotník,
bavič a člen kapely Třehusk Jiří Vitouš. 
Výběr toho, kdo získá Cenu, stále můžete ovlivnit
i vy. Své návrhy posílejte na adresu redakce NN
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň, email.:
nase.noviny@zadnitreban.cz). Se jménem uveďte
důvod, proč daného člověka navrhujete. Jednoho
z autorů návrhů na slavnostním odpoledni vylosu-
jeme - získá hodnotný dar. Josef KOZÁK 

Před dvěma roky se majitelem prestižní Ceny Na-
šich novin stal starosta Letů Jiří Hudeček.

Foto NN M. FRÝDL

Na křtu CD Třehusku můžete vyhrát televizi
POBEROUNSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA OSLAVÍ 16. ČERVENCE VE SVINAŘÍCH DVACÁTÉ NAROZENINY

Kandidáti Ceny NN 2005
podle Akademie laureátů
Jména první desítky kandidátů Ceny NN
2005, jak je navrhuje Akademie laureátů: 

1) Josef BENEŠ st. (Řevnice) - za celoživotní
obětavou práci pro město a pro Lesní divadlo.

Zvelebuje sakrální památky v Řevnicích i okolí 
2) Miloš CHROUST (Řevnice) - za obětavou

pomoc při pořádání kulturních akcí v regionu a
»ochotničení« v Lesním divadle 

3) Karel KRÁL (Dobřichovice) - za dlouho-
letou obětavou práci pro Lesní divadlo 

4) Jan MARTÍNEK (Zadní Třebaň) - za
pomoc a organizaci koncertů i dalších 

kulturních akcí v regionu
5) Božena MUSILOVÁ (Dobřichovice) - za
osvícené vedení zadnotřebaňské málotřídky a

spolupráci při pořádání kulturních akcí
6) Václav NAVRÁTIL (Řevnice) - za oběta-

vou pomoc při pořádání kulturních 
akcí a »ochotničení« v Lesním divadle 

7) Pavla PETROVÁ (Leč) - za obětavou práci
s dětmi a vedení souboru Malé Notičky

8) Alena ŘÍHOVÁ (Dobřichovice) - za dlou-
holetou obětavou práci pro Lesní divadlo 

9) Tomáš SVOBODA (Řevnice) - za udržo-
vání technických památek předků a 

pomoc při pořádání kulturních akcí v regionu 
10) Ivana ZROSTLÍKOVÁ (Řevnice) - za

obětavou práci s dětmi v souboru Klíček, péči
o kroje a skvělé herecké výkony. (Jok)

Svinaře – Soutěž o televizi bude
součástí velkého koncertu k 20.
výročí vzniku poberounské sku-
piny Třehusk. V programu zábav-
ního odpoledne, na němž bude
pokřtěna druhá deska kapely, mj.
vystoupí Štěpán Rak, Pavel Vítek
či Jan Rosák. Kdo si koupí lístek
v předprodeji, získá zdarma prv-
ní kazetu Třehusku.
Před dvaceti lety poprvé veřejně vy-
stupovala parta muzikantů ze Zadní
Třebaně, která si název »své« vísky
zakomponovala i do názvu: TŘE-
baňská HUdební SKupina, Třehusk. 
Od té doby  se hodně věcí změnilo,
ale Třehusk, teď už jako Poberoun-
ská hudební skupina -  vyhrává li-
dem dál. Dvacáté narozeniny se
rozhodl oslavit jaksepatří. Kromě
nového cédéčka chystá i velkolepý
koncert, na němž bude deska Ten
letovskej most pokřtěna.
Koncert se koná v sobotu 16. čer-
vence odpoledne v areálu svinař-
ského zámku. Již nyní si ale můžete
zakoupit vstupenky, k nimž jako
bonus získáte první kazetu Třehus-
ku Na tý stráni nad Třebání. Vstup-

né v předprodeji činí 80 (40) Kč, na
místě 100 (50) Kč. 
Co vás 16. července čeká? Pro děti
budou připraveny oblíbené atrakce -
nafukovací hrad, kolotoč, houpač-
ky, jízdy na koních, chybět nebudou
soutěže či výuka šermování. Dospě-
lákům je určen bohatý program, v

němž vystoupí současní a bývalí
členové kapely i skupiny Tango
band, Karavel, Šlapeto, Hašlerka,
Kapičky a Notičky. Zatančí folklor-
ní soubor Krušpánek, zahraje cim-
bálovka, své umění předvedou šer-
mířské skupiny Reginleif a Alo-
trium. Zazpívají známí umělci, kteří

s Třehuskem nahráli jeho druhé CD
- populární moderátor Jan Rosák,
zpěvák Pavel Vítek či kytarový vir-
tuos Štěpán Rak. Chybět nebude ani
speciální Sbor poberounských sta-
rostů. Pozvánku obdržela také první
žena země Livie Klausová a hejt-
man Petr Bendl. Podstatnou část
programu má natáčet Česká televi-
ze, přímé vstupy z koncertu bude
vysílat Český rozhlas.
Mezi účinkující se můžete zapojit i
vy. Třehusk a Naše noviny vyhlašu-
jí soutěž o nejlepšího zpěváka staro-
pražských písniček. Jak se do klání
zapojit a mít tak šanci vyhrát televi-
zor či jinou z atraktivních cen? Sta-
čí si z následujících 5 skladeb (Na
Pankráci, Když jsem šel včera po
rynku, Na tý stráni nad Třebání, Ru-
čičky nebojte se, Ku Praze uhání
vlak), vybrat jednu a tu za doprovo-
du Třehusku zazpívat na koncertu
před porotou. Ta pak určí vítěze.
Informace o vstupenkách i koncertě
získáte na adrese Pavla Švédová,
Nerudova 214, 252 30 Řevnice, či
mailem pavla.svedova@seznam.cz.

Pavla ŠVÉDOVÁ

Osobností regionu je Jarý!
Cena Našich novin určená osobnosti regionu by
měla být udělena panu Ladislavu JARÉMU z
Chlumce. 
Jde o člověka od dětství spjatého s regionem. Je
tesařem, v regionu postavil spoustu krovů, střech
a lavic. Mezi jeho zájmy patří turistika a organi-
zování společenských akcí. Proto před 3 lety zalo-
žil Sdružení za ekologický rozvoj krajiny, před 7
lety TSSB (Turisté severních svahů Brd). 
Usiluje nejen organizačně, ale i vlastním nasaze-
ním o průběh a zdar turistických projektů, mj. rea-
lizaci rozhledny Studený vrch, candrbály, brigády
- sběr odpadků, pomoc při záplavách, výlety pro
seniory a další. Při práci a organizování akcí vždy
sledoval, aby se lidi spolu domluvili a nasazením
jim byl vždy příkladem. Proto je poprávu uznáván
jako autorita Chlumce a okolí. Zda pronikne mezi
osobnosti celého regionu, je na vašem uvážení.

Martin NĚMEC, Turisté severních svahů Brd 

Fotky na obal svého nového CD Ten letovskej most Třehusk fotil přímo »na
místě činu« - u letovského mostu. Foto Bohumil KŘEČEK
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Na řevnický rynek se sjedou košíkáři
NA PRVNÍM ROČNÍKU KOŠÍKÁŘSKÝCH TRHŮ SE BUDE HRÁT DIVADLO O UTRŽENÉM SLUCHÁTKU

Řevnice – První ročník Košíkářského trhu se
na řevnickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
uskuteční v sobotu 18. června.
Po loňském nultém »zahřívacím« ročníku koší-
kářského setkání se letos v centru Řevnic odbude
řádný první ročník Košíkářského trhu.

Vypukne v sobotu 18. června v 9 hodin na náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad. 
„Tentokrát ho doprovodí několik vystoupení sou-

boru Malého Vinohradského Divadla, které sehra-
je devět pohádek o utrženém sluchátku na motivy
známého kresleného seriálu, vše za doprovodu
originálních písniček,“ uvedla vedoucí MěKS
Řevnice Veronika Stará s tím, že pražské divadlo
svoji produkci zakončí představením Dona Qui-
jota, které začne ve 13 hodin.
Stará slibuje, že nabídka proutěného zboží bude
letos bohatší než vloni. Na trhu budou moci návš-
těvníci nakupovat až do 14.00. Chybět  nebudou
ani stánky s občerstvením.        Pavla ŠVÉDOVÁ

Košíkáři se na řevnické náměstí sjedou 18. červ-
na. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
11. 6. 18.00 ARSÉNE LUPIN: ZLODĚJ GENTLEMAN
18. 6. 18.00 SKŘÍTEK

KINO MÍR BEROUN
6. 6. - 9. 6. 20.00 (Út 17.30, St 18.30) MILLION
DOLAR BABY
7. 6. 20.15 BOŽSKÁ JULIE
9. 6. 15.30 MILENCI A VRAZI
9. 6. - 12. 6. 18.30 (Čt 17.30) OCHRÁNCE
13. 6. 13.45 KRÁLOVSKÝ SLIB
13. - 15. 6. 18.30 (Út 17.30) V DOBRÉ SPOLEČNOSTI
14. 6. 20.00 DVEŘE V PODLAZE
16. 6. - 19. 6. 19.00 STAR WARS: EPIZODA II -
POMSTA SITHŮ
20. 6. - 21. 6. 17.30 a 20.00 (Út 17.30) ROMÁN PRO
ŽENY

LETNÍ KINO BEROUN
2 10. 6. 21.30 MILLION DOLAR BABY
11. 6. 21.30 ALEXANDER VELIKÝ
17. 6. - 18. 6. 21.30 ARSENE LUPIN - ZLODĚJ…

KINO CLUB ČERNOŠICE
7. 6. 20.00 RAY 
14. 6. 20.00 SKŘÍTEK
21. 6. 20.00 CONSTANTINE

Praha 5 pošle do Černošic
Schovanky i Broky F. Kanečka
Černošice – Známá dívčí country skupina
Schovanky či recesistická kapela Broky Fran-
tiška Kanečka bude vyhrávat v Černošicích
18. června v rámci oslav nazvaných Praha 5 v
Čer.nošicích.
Speciální výměnný kulturní program, který sesta-
vila pro Černošické radnice Prahy 5, vypukne v
15.00 v prostorách Club Kina a sokolovny. Osla-
vy zahájí dívčí country skupina Schovanky, násle-
dovat budou taneční soubory Základní umělecké
školy Music Art Praha 5. Uvidíte klasické count-
ry, irský step či mexické lidové tance. Na své si
večer přijdou milovníci recese, od 20.00 totiž vy-
stoupí kapela Broky Františka Kanečka. Čtyř-
členný band bude hrát vše od rocku po pop. Na
oplátku Černošičtí připraví na podzim program
pro Pražany: V parku u kostela sv. Václava v Pra-
ze vystoupí s programem 18. září. (pš)

V Mníšku pod Brdy skončil
festival Lážov Káji Maříka
Mníšek pod Brdy – Uplynulý týden byl v mní-
šeckém letním divadle ve znamení festivalu di-
vadel hrajících pro děti Lážov Káji Maříka.
Stejně jako v minulých dvou letech i letos festival
organizovalo Občanské sdružení Lážov s podpo-
rou středočeského hejtmana Petra Bendla. Ten se
měl přijet do Mníšku, jenž díky festivalové atmo-
sféře označil za město dětského smíchu, podívat.
V pondělí 30. 5. se představilo Divadlo M z Du-
chcova s pohádkou se zpěvy O Aničce ze mlejna,
následující den přijeli do Mníšku  herci z Příb-
ramského divadla s pohádkou Dřevěný zámeček,
středa 1. 6. patřila brněnským Kamarádům a je-
jich pohádce Za pokladem, ve čtvrtek se předsta-
vili s titulem Prozlobit se do pohádky řevničtí
ochotníci, pátek patřil divadelníkům z Poděbrad a
pohádce Jak Kašpárek vysvobodil Honzu krále. 
Děti, kterých bylo přihlášeno přes 1300, si v let-
ňáku užily nejen pohádky, ale i hry a soutěže, jež
po představeních následovaly.  Jan ROSÁK, (pš)

Tipy NN
* Koncert flétnistů a výstavu keramiků můžete
navštívit 8. 6. od 17.30 v černošickém Club Kině.
Uslyšíte renesanční tance a kancionály, k vidění
bude keramické ptactvo, hračky a talíře. (pš)
* Koncert rockových kapel Flattus, Lokomotiva
Planet, Skip se uskuteční 10. 6. od 20.30 v Club
Kině Černošice. (pš)
* Zpěvačka Bára  Basiková vystoupí se skupinou
Precedens a Petrem Kolářem 10. 6. od 20.00 v
areálu zámku v Králově Dvoře. (pš)
* Šermířská skupina Burdýři bude vystupovat
11. a 12. 6. na hradě Točníku. (pš)
* Kapely Bublifuck a Deliqent zahrají 17. 6. v
Club Kině Černošice od 20.30. (pš)
* Jitka Molavcová a Jiří Suchý zavítají 17. 6. do
Loděnice. Ve Společenském klubu nejprve vy-
stoupí Molavcová od 17.00 s pořadem pro děti.
Od 20.00 Suchý s Molavcovou zahrají a zazpíva-
jí za doprovodu J. Klempíře. (pš)
* Výstava grafik Františka Buranta nazvaná
Zbožnění ženy suchou jehlou je do 17. 6. k vidě-
ní v Galerii Holandského domu v Berouně.    (mf)
* Slavnost letního slunovratu Slunkatoč, bě-
hem níž na hradě Točníku zahrají a zazpívají
Oswald Scheider, Miou Miou, Ty Syčáci, V. Vác-
lavek, Ilam, Concipudy a Posmrtné zkušenosti,
se koná 18. a 19. 6. od 16.00. (pš)
* Hudební piknik na zelené ploše u kruhového
objezdu v Havlíčkově ulici v Berouně si můžete
vychutnat 18. 6. od 13.00. Vystoupí kapely Ne-
řež, Ponožky pana Semtamťuka, Navzájem,
Hromosvod a řecká hudba Aliania. Pro děti jsou
připraveny projížďky na koni, odlévání trilobitů,
malování na obří plátno. (pš)
* Velký koncert dětské muziky Notičky spojený
s křtem nového CD se koná 19. 6. od 14.30 v
Lesním divadle Řevnice. (mf)
* Věra Martinová a Josef Mladý zahrají 24. 6. od
20.00 na zámku v Králově Dvoře. (pš)
* Výstava grafik M. Pograna z Dobříše a kniž-
ních vazeb K. Havlíka z Mníšku je do 26. 6. insta-
lována  v klášteře na Skalce nad Mníškem.      (pš)
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Baráčníci chystají oslavy  
SOUSEDÉ A TETIČKY PROJDOU MĚSTEM 

JAK SE HASÍ PDNOU? Ukázku hasičské 
techniky si mohli prohlédnout žáci osovské 
školy bEhem oslav Dne dEtí. Součástí  byla i 
praktická zkouška hašení pEnou, což si 
všichni plnE užili.                 Foto R. KOČOVÁ 

Hostomice – Píše se rok 2005 a hosto-
mičtí baráčníci připravují oslavu zalo-
žení Vlastenecko-dobročinné sdruže-
né obce baráčnické v Hostomicích. 
Před 80 lety, 3. května 1925, se v prostorách 
hotelu Krása konala schůze, na kterou přije-
li sousedé a tetičky z Prahy a také z Locho-
vic, aby založili novou obec v našem městě. 

V tento pro nás památný den se přihlásilo 
hned 56 členů – sousedů a tetiček. Od toho-
to dne se začíná psát kronika hostomických 
baráčníků.   
Kdo vůbec jsou baráčníci? Historie nás za-
vede do Kolína roku 1873, kde byla založena 
první baráčnická obec. První členové (říkají 
si sousedé a tetičky, viz článek Kdo je kdo u 
baráčníků?) se scházeli v restauraci lidově řečené Baráček, podle něhož nazvali svůj 
spolek a vyjádřili tak svůj cit k našemu čes-
kému původu. 
Na  Berounsku byla první obec baráčníků 
založená v roce 1924 v Lochovicích a v roce 
1925 v Hostomicích. Mezi první akce, kte-
rou hostomičtí baráčníci uspořádali, patřilo 
Staročeské posvícení 20. září 1925. Tančila 
se Moravská a Česká beseda. Tehdy čítala 
obec baráčníků Hostomice již 86 členů. 
V současné době působí na Berounsku pou-
ze dvě obce, Zdice a Hostomice. V roce 1998 
sousedé a tetičky z Hostomic obnovili chod 
Obce baráčnické, která byla před zrušením. Členskou základnu tvoří 20 sousedů a teti-ček. Schází se každý druhý měsíc k soused-
skému sedění. Vždy počátkem nového roku 
pořádají valné zasedání. 
V průvodu oslav 75 let trvání baráčníků dne 
20. 5. 2000 šlo 131 sousedů a tetiček. 
Oslava 80 let založení obce baráčnické se 
uskuteční 25. 6. 2005 v restauraci Krása. 
Program oslav: 9 hod.  vítání hostů,  9:30 
hod.  nástup praporů, 10 hod.  slavnostní 
zasedání, 12 hod.  přestávka, oběd, 14 hod.  
průvod městem, 15:30 hod.  tančení České 
besedy, od 16 hod. taneční veselice (hraje 
Třehusk). Vstupné na slavnost je 50 Kč, 
vstup na veselici 30 Kč. 

Karel GRUNT,  syndik SOB Hostomice                  

Dětský den ve Vižině  
bude  »Úžasňákovský« 
Vižina - Neobvyklá oslava dětského 
svátku se chystá ve Vižině.  
Děti mají rády moderní pohádky, které jsou 
v současné době hitem. Organizátoři Dět-
ského dne ve Vižině vycházeli při přípra-
vách soutěží z filmu Úžasňákovi, kde je 
hlavním hrdinou Bob, bojovník proti pou-
ličnímu zločinu. Zachránit svět není žádná 
hračka, a tak mu  pomáhá celá jeho rodina a 
jejich neobyčejné schopnosti – rychlost, ob-
ratnost, postřeh, síla. Malými superhrdiny  
z rodiny Úžasných se mohou stát všechny 
odvážné děti, které v sobotu 11. června  ve 
13.30 hod. přijdou na hřiště TJ Vižina.    (jf) 

VANDALOVÉ TÁDILI V OSOVD. V noci  
z 27. na 28. kvEtna poškodili neznámí pa-
chatelé výlohu Jednoty v OsovE. Nene-
chavci prorazili kamenem výlohu a 
vznikla tak škoda deset tisíc korun. Vše 
šetUí policejní útvar v KarlštejnE. UšetUe-
no nezůstalo ani okolí obchodu. Byla pUe-
vržena skUíň na pečivo a v nedalekém 
parku vysypán koš na odpadky.          (rk) 

Kdo je kdo u baráčníků? 
Členové obce baráčnické se nazývají sou-
sedé a tetičky. V čele každé obce stojí 
představený rychtář. Dále jsou zde: 
Pantatínek – činovník vEkovE zkušený, 
pUímého a čestného jednání, je poradcem 
všem ostatním činovníkům. Má plné prá-
vo ponaučit i souseda rychtáUe, kdyby se 
odchýlil  pUi svém jednání od ochrany 
zájmů obce, župy i spolkových regulí. 
Panímaminka – tetička zkušená, poží-
vající důvEry a vážnosti pro své čestné a 
zcela nestranné jednání. Hlavní pracovní 
náplní a úkolem je dbáti na to, aby mezi 
tetičkami v obci byla dokonalá svornost, 
aby byly vedeny k užitečné práci. 
Syndik – vyUizuje a píše veškerou kore-
spondenci, vyUizované dokumenty pode-
pisuje soubEžnE s rychtáUem. 
Berní – hospodáU, kolem nEhož se točí 
veškeré dEní v obci po stránce majetkové. 
Slídil účtů – neboli revizor účtů. 
Vzdělavatel – na každé zasedání pečli-
vE vybere vhodnou pasáž z historie naše-
ho minulého a současného života. 
Švandymistr – je  rychtáUem zábavné-
ho konšelstva, které pUipravuje a organi-
zuje všechny kulturní a zábavné podniky. 
Šafář – pečlivE se stará o majetek obce. 
Kronikář – zapisuje veškeré události 
důležité a rozhodné pro život obce. Kro-
niku pečlivE opatruje a stUeží.  
Gratulant – navštEvuje sousedy a tetič-
ky, kteUí se dožívají jubileí a gratuluje jim 
jménem obce. 
Praporečník – nosí obecní prapor. 
Dráb –  dbá na poUádek, pUed začátkem 
zasedání vyzývá k poUádku.               (kgh) 

Kluci, hurá na hřiště! 
Osov – Po několikaleté přestávce 
ožije osovské fotbalové hřiště žáky.  
Ve stUedu 8. 6. v 17.30 hod. se zde bude 
konat úvodní trénink. Další budou probí-
hat v úterý a čtvrtek včetnE prázdnin. 
Bližší informace podá Petr Kočí,  
tel. 736 125 635.                                       (rk) 



současné i bývalé žáky naší školy do 
aquaparku v Kladně. Děti se zde mohly 
vydovádět na skluzavkách, tobogánech i ve 
vířivých vanách.         Soňa KOCMANOVÁ 

„SoutEžilo se naplno,“ Uekl Chvojka  
HASIČSKÁ SOUTDŽ BYLA SOUČÁSTÍ OSLAV SKTIPELSKÝCH HASIČŮ   

Soutěžní hasičské družstvo osovských žen.                                                          Foto R. KOČOVÁ 
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Skřipel – V areálu Sportovního klubu 
LUKE ve Skřipli se 28. května konala 
Okrsková soutěž hasičů 6. a 7. okrsku.  
V soutěži štafeta 4 x 100 m a v požárním 
útoku bojovala družstva žen ze Skřiple, Oso-
va a Lochovic. Za muže nastoupili hasiči z 
Podbrd, Skřiple, Radouše, Hostomic a Lo-
chovic. „I při velmi teplém počasí soutěžili 
všichni s velkým nasazením,“ neskrýval 
spokojenost s průběhem akce starosta SDH 
Osov a spolupořadatel akce Josef Chvojka.  
„Další akcí je Okresní soutěž hasičů v Hořo-
vicích, která proběhne 11. června za účasti 
všech družstev žen a za muže nastoupí vítě-
zové okrsků. Ze skřipelského hasičského 
klání postupují za muže družstva Podbrd a 
Lochovic,“ dodal Josef Chvojka. Okrsková 

soutěž hasičů se konala při příležitosti 70. 
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 

ve Skřipli a hasiče přišlo podpořit mnoho 
jejich příznivců.                 Radka KOČOVÁ 

Osov - V květnu se naši malí fotbalisté 
zúčastnili okresního kola v soutěži 
McDonallds Cup v Hořovicích. Ve své 
skupině obsadili třetí místo. 
Ve škole proběhly i oslavy Dne dětí. Místo 
učení si paní učitelky připravily hned 
několik překvapení. Den jsme zahájili 
divadelním představením O strašidelném 
mlýně. Nemuseli jsme se ale bát – vodnice, čarodějnice, líná selka Tereza i hodná 
služka Anička nás poučila, že bez práce 
nejsou koláče! 
Na školní zahradě děti čekalo další 
překvápko v podobě ukázky práce psovodů 
Policie ČR. Psi předvedli poslušnost, 
zadržení pachatele i ochranu svého pána. 
Následovala ukázka hasičské techniky 
místního SDH. Jeho starosta, pan Chvojka, 
dětem předvedl hasičskou výzbroj i výstroj a 
hašení pěnou. Na závěr byly připraveny 
štafetové hry. Za splněné úkoly byly děti 
odměněny sladkostmi a diplomem.  
Ve čtvrtek 2. 6. byl uspořádán zájezd pro 

Výsledky kopané  
Sobota 28. 5.: Heskov – Osov 1:2 
  Branky: Kubišta, Ciprián   
Vižina – Hýskov 1:3 
  Branka: Procházka F.   
Sobota 4. 6.: Osov – Tetín B 6:4 
  Branky: Procházka K., Procházka P.,  
  Kubišta, Veselý L., Hošťálek J., Hošťálek T.   
Neumětely – Všeradice 8:0 
Srbsko – Všeradice B 0:7 
  Branky: Vitner 2x, Horký 2x, Stegmüller,  
  Vokáč, Dufek    
Mořina – Vižina 1:1 
  Branka: Blovský                                     (JoK) 

Kdy a kde hrají pįíště 
11. 6. Vižina – Chrustenice, Karlštejn- Všeradi- 
          ce, Chlumec - Drozdov, Mořinka - Osov, 
          Heskov - Všeradice B 

18. 6. Osov – Vižina, Všeradice - Tetín, Podlu- 
          hy - Chlumec, Všeradice B - Tetín B,  
          Osov - Vižina 

Sváteční den začal divadlem  
ZPRÁVIČKY Z OSOVSKÉ ŠKOLIČKY 

KOULE OPDT LÉTAJÍ. Každé nedElní dopo-
ledne se opEt scházejí příznivci pétanque na 
svém novém bulodromu (hřištE pro pétanque) 
u osovské sokolovny.              Foto J. KOZÁK  

 Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah  

PODLAHÁĮSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová přizpůsobivost. 

Bohatý výběr materiálů, 
Tel: 311 584 577, 736 125 635 

Poradna zdraví Provasu 
Nejvíce ohroženým orgánem měsíce června je dvanáctník a tenké střevo. Po-
ruchy tenkého střeva mají vliv na celý 
organismus, ale navíc se velmi těžko léčí 
a vyžaduje dietu a důslednost při léčbě – 
nikdo není kouzelník, aby letité zdravotní 
potíže ihned zmizely. Problém s dvanáct-
níkem je nebezpečný, protože bývá pra-
příčinou celé řady vážných potíží, např.  
s páteří, sliznicemi, v hormonální oblasti, 
ale může jít o příčinu čistě psychickou. 
Doporučuji upravit stravu tak, aby obsa-
hovala dost vlákniny, podpořit peristalti-
ku střeva masážemi a i jinými dostupný-
mi prostředky, např. strouhanými jablky 
nebo bylinným čajem. Z potravin pomá-
há regulovat střevní flóru upravované 
mléko, hlavně kefír, podmáslí, zakysané 
mléko, acidofilní mléko, nevhodné jsou 
měkké sýry. Z koření je vhodný libeček, 
pažitka, estragon, hřebíček, šalvěj, mate-řídouška a tymián, ale raději čerstvé než 
sušené, pro větší účinnost. Sběr bylin je  
v červnu v plném proudu, můžeme sbírat 
třeba měsíček, heřmánek, květ lípy, listy 
jahodníku, ostružiníku, maliníku, máty, 
jeřáb ptačí, jablečník, lichořeřišnici, bez černý, bazalku, šalvěj, benedykt a list  
jasanu.                     Miloslava HRZALOVÁ V Europajzlu vystoupí 

jeptiška z Kameňáku 
Vižina – Kulturní akce se chystá v Eu-
ropajzlu  ve Vižině 11. 6. od 20 hodin.  
 Jedná se o travestishow pod taktovkou pa-
na Glazara, známého rolí jeptišky ve filmu  
Kameňák. Vstupné činí 99 Kč.                   (jf)   

Den si užili malí i velcí 
Chlumec – SK Osov a hlavní sponzor 
Albion Group s.r.o. připravili v neděli 
5. 6. oslavu Dětského dne.  
Na hřišti v Habřinkách prošly děti branou 
do říše pohádkových bytostí s nadšením pl-
nily soutěžní úkoly. Nejen děti přilákala 
předváděcí akce autoškoly Štajner-
Brotánek, vystoupení kynologického oddílu 
PČR a ukázka modelů letadel.                  (rk) 
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Stacionáři požehnal kardinál Vlk
ČERNOŠICKÉ DENNÍ CENTRUM SENIORŮM NABÍZÍ SPOLEČENSKÉ HRY I KADEŘNICTVÍ S PEDIKÚROU
Černošice - Kardinál Miloslav Vlk
požehnal před pár dny dennímu
stacionáři v Černošicích. „Senioři
nepotřebují jen peníze, potřebují i
lásku,“ řekl během své návštěvy.
Kardinála Miloslava Vlka přivítala
ve společenském sále denního staci-
onáře starostka Černošic Helena
Langšádlová. 
„Slovo požehnání znamená svolávat
boží pomoc. My lidé, a zvláště my
starší, jaksi cítíme potřebu pomoci
odjinud. A požehnání znamená svo-
lávat pomoc shůry, pomoc od té nej-

vyšší instance, to znamená boží a
Bůh je láska. Takže požehnat tento
dům znamená svolávat lásku a och-
ranu a inspiraci, aby se srdce otevře-
la pro ty druhé,“ řekl kardinál.
Vlk pak prošel celým domem a pro-
nesl žehnací motlitbu s vykropením.
Po celou dobu jej obklopovaly desít-
ky černošických obyvatel. Vysoký
církevní hodnostář s nimi setrval i po
oficiální oslavě v neformálních přá-
telských rozhovorech. 
„Setkání s panem kardinálem bylo
velkým zážitkem. Jeho lidský pří-
stup k nám, dříve narozeným, v nás
zanechal hluboký dojem,“ řekla Mi-
lada Borovičková.
„Jeho slova by však měla být blízká
všem lidem. Podat pomocnou ruku
potřebným by mělo být samozřej-
mostí,“ dodala Ludmila Zmatlíková.
Vlk obdivoval nejen stacionář, ale i
město a krajinu: „Černošice se mi
velmi líbí. Jsou položeny v kouzel-
ném koutě naší země. Zeleň, kopeč-
ky, řeka i architektura tvoří dohro-
mady krásné město. Když jsme sem
přijížděli, tak už fasáda nového do-
mu na mne udělala dobrý dojem. A
když jsem si pak prohlédl vnitřní
prostory, měl jsem příjemný pocit.“
Denní centrum pro seniory se nachá-
zí ve Vrážské ulici. Klientům nabízí
stravování, četbu, trénink paměti,
společenské hry, sledování televize
či poslouchání rádia, skupinová kon-
diční cvičení a také pedikúru a ka-
deřnictví. Stanislav JANOVSKÝ Kardinál Vlk zavítal před pár dny do Černošic.   Foto Stanislav JANOVSKÝ

Školáci se vrací z Chorvatska
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU JE V ŘEVNICKÉ ZÁKLADCE VE ZNAMENÍ VÝLETŮ

Černošice mají zvuk,
řekl Topolánek

Černošice – Zaplněný sál černo-
šického Club Kina přivítal 18.  5.

předsedu ODS Mirka
Topolánka, který do Černošic

přijel v rámci pracovní cesty po
republice. 

Topolánka přivítal místostarosta
města Aleš Rádl, který ho k

Berounce pozval. „Pozval mě,
abych tady místním v přímé debatě
představil některé záměry ODS,“
řekl Topolánek. Dodal, že neměl
dost času si celé město prohléd-
nout. „Viděl jsem jen část města,
ale musím říci, že je tu velmi pří-
jemně. Hodně jsem o Černošicích

slyšel, hovoří se o nich jako o leto-
visku, jež si uchovává zvuk dobré
adresy.“ Stanislav JANOVSKÝ 

Ve Svinařích bude rušno
Svinaře –  Rušno bude v červenci ve Svinařích.
Každý víkend se tu bude konat velká akce.
Maratón akcí odstartuje první červencový víkend
na zámku 2. ročník setkání kovářů a podkovářů
Svinařské řetězení. Následující sobotu 9. 7. se zá-
jemci mohou podívat či se zúčastnit tradičního
klání v přejíždění lávky přes rybník Žába Svinař-
ský Čochtan. Třetí červencovou sobotu opět ožije
zámek – skupina Třehusk zde bude slavit 20. vý-
ročí vzniku a křtít nové CD. V sobotu 23. 7. osla-
ví Svinařští pouť fotbalovým turnajem a tanco-
vačkou v hostinci U Lípy. (pš)

Karlštejnský úřad rozdal tisíce
mezi organizace a sdružení
Karlštejn – Sto sedmdesát osm tisíc korun roz-
dala mezi organizace karlštejnská radnice.
„I když má obec dluhy, snažíme se aspoň nějakou
korunou podporovat naše organizace,“ řekl sta-
rosta Miroslav Ureš. Zastupitelé obdarovali Ky-
nologický klub (10.000), Trans Hospital Řevnice
(15.000), myslivecké sdružení (20.000), TJ Karlš-
tejn (50.000) a TJ Sokol Karlštejn (83.000). „Po-
mohli jsme všem, kdo požádal,“ dodal Ureš.   (pš)

Svinaře – Těžkou hlavu nyní mají představite-
lé mikroregionu Horymír. Hrozí jim, že budou
muset vrátit 11 milionů za nedodržení smlou-
vy při výstavbě plynofikace.
Starosta Svinař a předseda mikroregionu Vladi-
mír Roztočil NN potvrdil, že mikroregion již ob-
držel výměr od finančního úřadu. V něm stojí, že
radnice nedodržely všechny body smlouvy. Jed-
ním z nich je opožděná kolaudace. „Stavební
úřad sice zahájil kolaudační řízení v srpnu, ale
pozdě vydal výměr, který nabyl právní moci dva
dny po stanoveném termínu,“ řekl Roztočil. 
Opožděně bylo také předáno staveniště. Mikrore-
gionu se rovněž nepodařilo přesvědčit dostatečný

počet domácností, aby se včas napojili. „Když
jsme v roce 2001 začínali, zdálo se, že se hodně
lidí připojí. Pak se ale několikrát plyn zdražoval.
To my neovlivníme,“ vysvětluje Roztočil, proč se
snížil počet připojených domácností. 
„Již jsme sepsali žádost o prominutí této částky.
Také děláme vše pro to, aby se další lidé připoji-
li,“ vysvětluje Roztočil s tím, že od finančního
úřadu dosud neobdrželi žádné informace. 
„Neumím si představit, že by obce musely jede-
náct milionů vracet. Vůbec nevím, co bychom dě-
lali. Asi bychom prodali radnici,“ říká s trochou
nadsázky Roztočil. Do konce roku byla radnicím
prodloužena splatnost penále.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice –  Z desetidenního pobytu v Chorvat-
sku se tento týden vrací řevničtí školáci.
Ve znamení výletů a exkurzí je závěr školního ro-
ku v řevnické základce. Některé třídy dávají před-
nost tuzemským výletům, jiné míří za hranice.
Čtyři desítky dětí v doprovodu čtyř pedagogů se
dokonce 30. května vydaly na zájezd do Chor-
vatska. Po absolvování cesty přes Linz, Villach,
Terst a Rijeku dorazili poslední květnový den na
místo. „Je zataženo, ale teplo. Po celou cestu pr-
šelo,“ hlásili školáci první den z Chorvatska. V
následujících dnech se ale počasí umoudřilo, a
tak si mohli Řevničtí užít nejen koupání v moři,
ale i vyjížďku lodí po okolních ostrovech,  pozo-
rovali delfíny a mořské orly. „Je to již pátý zahra-
niční zájezd našich žáků,“ vypočetl ředitel školy
Zdeněk Koštál. Jednou byli školáci z Řevnic ve
Francii, dvakrát v Itálii a dvakrát v Chorvatsku.
„Náklady na cestu si hradí každý žák sám,“ po-
tvrdil ředitel s tím, že pobyt v Chorvatsku vyjde
děti na 2 900 Kč. Ještě před zájezdem do Chor-
vatska navštívily sedmé třídy jih Moravy i neda-

lekou Vídeň. Třetí a čtvrté ročníky v uplynulém
týdnu zavítaly do Mníšku, kde se konal divadelní
festival Lážov Káji Maříka.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Horymír má vrátit jedenáct milionů!
STAROSTA ROZTOČIL: MOŽNÁ BUDEME MUSET PRODAT RADNICI

Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2005

Naše noviny upozorňují své abonenty, 
že s koncem června 2005 skončí jejich předplat-

né. Pokud máte o doručování NN do domu
zájem i nadále, je třeba si ho znovu objednat.
NN do konce roku vyjdou 13 x, výtisk  stojí 

6 Kč. Předplatné na 2. polovinu roku 2005 tedy
činí 78 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat poštou,

musejí ještě připočíst 52 Kč symbolického poš-
tovného, zaplatí tedy dohromady 130 Kč.

Předplatné vybírají:
Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)

Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771)

Miloslav FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)

Firma musela uklidit u zámku
Řevnice – Prostranství kolem řevnického Zá-
mečku v minulých dnech upravovala firma,
jež budovu odvlhčovala.
Nespokojena s úklidem prostranství po rekons-
trukci sklepení Zámečku v Řevnicích byla tamní
radnice. „Byli jsme domluveni, že firma, jež od-
vlhčovala sklep, dá do pořádku, vše co rozkopa-
la. Nestalo se, proto jsme práci reklamovali,“
uvedl starosta města Miroslav Cvanciger s tím, že
firma plochu v minulých dnech zatravňovala, sá-
zet se budou i nové keře. (pš)
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K letectvu jsem se přihlásila sama
VZPOMÍNKY MARGITY RYTÍŘOVÉ, JEŽ DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU PROŽILA U BRITSKÝCH LETCŮ - 6)

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)

Také se mně v té době stalo, že jsem
potkala vojáka, který měl na rameni
pásku s nadpisem Czechoslovakia.
Radostně jsem k němu šla a začala
na něho mluvit česky. On mně ale
odpověděl německy. Znechuceně
jsem  odešla a ani jsem se nezeptala,
jestli je ze Sudet. 
Asi po 18 měsících mi Mrs. Dia-
mond řekla, že už je Patrick dost ve-
liký, a tak jsem místo opustila. Našla
jsem zaměstnání u tří dětí, ročního
Johna, čtyřletého Richarda a pětileté
Lucy-Anne. I tato rodina byla z Lon-
dýna. Mrs. Craven požadovala,
abych u nich i spala, a opět jsem mě-
la volno jen jedno odpoledne v týd-
nu. Jezdila jsem domů na kole kolem
osamělého rybníka, daleko široko
žádné obydlí a když jsem večer jez-
dila zpět, dost jsem se bála. »Naše«
mně dala píšťalku, kterou jsem celou
cestu držela mezi rty, ale silně po-
chybuji, že by mě někdo v případě
nebezpečí uslyšel. Asi po půl roce
jsem dala výpověď - už mi bylo sko-
ro 17 a půl a tudíž jsem se již mohla
přihlásit k letectvu. Byl to nejnižší
povolený věk. Při čekání na odvod
jsem si našla místo v Ross-on-Wye
jako prodavačka v konfekci. Samo-

zřejmě jsem vždy dávala část své vý-
platy Miss Lumsden. 
Jednou přišla do obchodu zákaznice
s manželem, který když jsem paní
obsluhovala řekl: „Vy ale nejste
Angličanka!“ Řekla jsem, že jsem
Češka. On vstal, uklonil se a řekl, že
se mi hluboce klaní. Byla jsem roz-
pačitá, do očí mi vyhrkly slzy, a řek-
la jsem, že snad ne mně, ale mému
národu. Ale vy z toho lidu pochází-
te! odpověděl. Byla jsem velmi hrdá.
Začátkem listopadu 1942 jsem do-
stala obsílku, abych 15. 11. naruko-
vala. Místo určení byl Gloucester;
zde nás vybavili oblečením, od bot

po čepice. Včetně kartáčku na boty,
kterým si čistím boty dosud, tj. již
61 roků. Hlídám ho jako oko v hla-
vě. Většina děvčat dostala 2 unifor-
my (sukně a sako), technický perso-
nál 1 uniformu a battledress.

Přihlásila jsem se k balonové obra-
ně, protože jsem nechtěla dělat v
kanceláři. Bylo nám řečeno, že se
balonová obrana ruší, ale že se
můžeme přihlásit do elektrikářského
kursu. WAAFky dělaly všechny
možné práce. Pracovaly jako mecha-
ničky, elektrikářky jako já, u předpo-
vídání počasí, operátorky, které ma-
povaly lety letadel, administrativní
pracovnice, kuchařky a pomocné
práce. Seznámila jsem se s Gwen,
byla o 6 let starší, původem úřednice
a pohlížela na mě jako na dítě. Z
Gloucesteru jsme jely do Melksham,
kde jsme byly ubytovány v soukro-
mí. Obě jsme bydlely u milé paní,
která když slyšela, že budu mít osm-
nácté narozeniny, mi vystrojila slav-
nostní oběd. V Melksham jsme pro-
dělaly základní výcvik a byly odve-
leny na různá letiště. Gwen a já jsme
byly poslány do Honeybourne, kde
jsme čekaly na elektrikářský kurs.
Mezitím jsme pracovaly v oddělení
akumulátorů. Střídaly jsme se na
noční a denní směny - akumulátory
se musely nabíjet ve dne i v noci. 
(Pokračování) Margita RYTÍŘOVÁ

Margita Rytířová (vpravo dole) s dalším letištním personálem za války v
Anglii..         Foto ARCHIV

Není vám to hloupé, pane Budile?

V

Krásná nová kola za ceny ještě krásnější

To, co v první polovině 90. let občas
zkoušeli republikáni, dělají nyní
soustavně lidé z osovské diskotéky.
Celé veřejné plakátovací plochy pře-
lepují pozvánkami na své akce. Dě-
lají to záměrně a opakovaně. Zůsta-
ne-li pod plakátem zvoucím na disco
nebo travesti show třeba oznámení o
sběru nebezpečného
odpadu či pozvání na
dětský den, to Osovské
netrápí. Co je jim po tom? Hlavně,
že bude na »dýze« narváno!
Jeden by řekl, že od půlky 90. let po-
dařilo se nám ujít kus cesty. Že jsme
už o těch deset roků civilizovanější,
moudřejší. Že metod, které byly vla-
stní sociálně patologickým republi-
kánům (a podobným primitivům), se
normální, slušní lidé už štítí. 
A ono ne!
Provozovatel osovské diskotéky Jiří
Budil má na věc originální názor: 
„Je to náš styl jakéhosi psychologic-
kého nátlaku na potencionální náv-
štěvníky a konkurenci,“ uvedl v mi-
nulém čísle přílohy NN Provas. Do-
dal k tomu, že »jeho« vylepovači ne-
porušují žádné zákony ani vyhlášky.
Závěrečná Budilova rada pak už spíš
než na psychologický nátlak vypadá
na psychiatrickou diagnózu: My pře-
lepujeme plakáty vám, vy přelepujte
ty naše!
Výborně! Je to poučka ve stylu:

Dneska rozbiju hubu já tobě, zejtra
si na mě někde počkej a rozbij tu mo-
jí. Možná to takhle funguje v džung-
li, možná mezi těmi primitivy. Ale v
civilizované Evropě, na začátku tře-
tího tisíciletí? To snad ne!
Ale možná jen panu Budilovi ještě
nikdo nestačil vysvětlit, že mezi sluš-

nými lidmi nemusí zda-
leka vše organizovat
zákony a vyhlášky. Že

slušní lidé ctí nepsaná pravidla, kte-
rá se neporušují prostě »jen« proto,
že  »se to nedělá«. Že je to neslušné.
Nemravné. Necivilizované. A že tato
nepsaná pravidla překračují pouze
pitomci, primitivové a asociálové,
kteří si zaslouží opovržení těch
ostatních.
Zkuste o tom přemýšlet, pane Budile.
A ještě o něčem zkuste podumat:
Všechny ty plakáty zvoucí na májové
oslavy, koncerty, posezení, sbírky
ošacení aj., které vy a »vaši« lidé tak
usilovně přelepujete, musel někdo
vyrobit. Dost často je vyráběl ve
svém volném čase, bez nároku na
odměnu, prostě jen z nadšení pro
dobrou věc. Stejně jako organizoval,
chystal tu kterou akci. Stálo ho to
energii, hodiny práce, mnohdy i pe-
níze. Pak přijede parta výrostků po-
slaných z Osova a je po radosti.
Ještě pořád vám to není hloupé...?

Miloslav FRÝDL, Naše noviny

POZNÁMKA
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Senioři poslouchali Raka i hašlerky
DOBŘICHOVIČTÍ DĚDEČKOVÉ A BABIČKY SI UŽÍVALI KULTUROU NABITÝ KVĚTEN

Dobřichovice - Senioři v dobřichovickém do-
mově důchodců měli v květnu nabitý program.
Zahrát jim přišel kytarový virtuos Štěpán Rak
i poberounská hudební skupina Třehusk. 
Kromě pravidelných aktivit, jako je jóga, zpívání,
trénink paměti, rukodělné práce a další byl letoš-
ní květen pro obyvatele domova důchodců v Dob-
řichovicích bohatý na kulturní zážitky.
V první polovině května nás přišel potěšit svým
uměním Štěpán Rak. Přestože má velmi nabitý
program, udělal si na seniory čas a vystoupil bez

nároku na honorář. Milým překvapením pro něj
bylo setkání s naší obyvatelkou paní Tišlovou, jež
byla při tom, když si ho jeho maminka jako malé-
ho přivezla z nemocnice domů do Radotína. Za
hezkou vzpomínku jí Rak věnoval a zahrál jednu
ze svých písní.
O den později přišly naším babičkám popřát ke
dni matek děti z MŠ ve Všenorech. Caparti ve vě-
ku tři až sedm let předvedli roztomilé, víc jak ho-

dinové pásmo básniček, písniček a tanečků. Na
závěr pak dojatým babičkám předali vlastnoručně
vyrobená přáníčka, která dostali i dědečkové, aby
jim to nebylo líto.
Písničky Karla Hašlera nám 18. 5. zahrál a zazpí-
val pan Karel Šedivý. V širáku, peleríně a s kyta-
rou v ruce připomněl seniorům skladby známé i
takřka zapomenuté .
Na výlet do pražské ZOO se 25. 5. vypravilo šest-
náct obyvatel za asistence sedmi zaměstnanců do-
mova. Na rozdíl od předchozího výletu do Průho-
nic jim počasí přálo, a tak si výlet hezky užili.
Nejvíc se líbil výcvik lachtanů, klobásy a pivo.
Stává se už milým pravidlem, že kromě vánoční-
ho troubení nám i během roku přijede zahrát a za-
zpívat Třehusk. Stalo se tak i poslední květnovou
neděli. Dobrou náladu se muzikantům podařilo
vytvořit během chvilky. Staropražské a i jiné pís-
ničky s nimi zpíval téměř každý. S velkým zápa-
lem, který by jim mohl závidět kdejaký profesio-
nál, hrál Třehusk téměř půl druhé hodiny.
Všem, kteří na naše seniory nezapomínají, mno-
hokrát děkujeme. Martina KÁLALOVÁ

Řevničtí půjdou po hranici
katastru svého města

Řevnice – Výšlap podél hranice řevnického
katastru organizuje starosta města Miroslav

Cvanciger. Sám jej také povede.
Přesně po hranici katastru města Řevnice pove-
de zájemce starosta města Miroslav Cvanciger v
sobotu 11. 6. „Sraz všech, kdo mají zájem zjis-
tit, jak velký je náš katastr, je v 9.00 u letovské-
ho mostu,“ zve první muž města. Ten si již trasu

prošel. „Od mostu půjdeme do oblasti Kejná,
odtud nahoru pod Žluté skály, po vrstevnici ke
Strážnému, na Babku, jezírka a do Haloun,“

popsal výšlap jeho organizátor. Podle něj jde o
docela náročnou túru s velkými výškovými roz-
díly. Cvanciger si podobným způsobem zmapo-
val i hranice katastrů Let či Dobřichovic, kde v
minulosti působil. „Nejlépe jsem znal letovský

katastr, ten řevnický je zase největší,“ tvrdí
první muž Řevnic. Výšlap na opačné straně

řeky se má uskutečnit na podzim. (pš)

Dle paragrafu
Z KŮLNY ZMIZELA MOTORKA. Bicykl, ly-
že a motorku za 48 675 Kčodcizil neznámý zloděj
16. 5. z kůlny v Rovinské ulici v Řevnicích. Malý
motocykl značky Aprilia s registrační značkou 2 S
6 14 byl zařazen do celostátního pátrání.  (vš)  
ZLODĚJ ŠEL PO PLECHU. Několik tabulí vl-
nitého plechu z hliníku, který pokrýval přístřešek
u fimy Dingo v Leči, odnesl z 23. na 24. 5. ne-
známý zloděj. Firma má škodu 19 000 Kč.     (šm)
HASIČI JELI ZBYTEČNĚ. Únik ropné látky
do Karlického potoka byl řevnickým hasičům na-
hlášen 22. 5. Ti však ropnou látku v potoce nena-
šli. Kus od místa údajného incidentu pracovala
souprava pro vrtání studní, ze které vytékal tmavý
kal. Ten však přírodě neškodí. (vš)

Řidiče čekají při průjezdu
Řevnicemi další komplikace
Řevnice – Komplikace s dopravou kvůli vý-
stavbě kanalizace v Řevnicích nekončí. Nyní
bude uzavřena ulice Selecká.
Po několikatýdenním uzavření hlavní Komenské-
ho ulice v Řevnicích čekají řidiče další dopravní
potíže: Kanalizace se bude kopat na hlavní silnici
do Selce, jejíž úseky tak budou neprůjezdné.
Řidiči budou moci k objížďce použít rovnoběžné
silnice, ty ale nejsou zpevněné. „Prašnost budeme
snižovat postřikem,“ řekl starosta Miroslav Cvan-
ciger a slíbil, že na podzim některé cesty získají
nový povrch. Na asfaltový povrch Komenského
ulice má podle Cvancigera přispět Středočeský
kraj. Opravy se na podzim dočkají i ulice Beroun-
ská a Opletalova.  Selecká by mohla být oprave-
na na jaře příštího roku. (pš)

Hlásnotřebaňský obecní úřad
musel  vrátit čtyři sta tisíc
Hlásná Třebaň - Čtyři sta tisíc korun vracel
obecní úřad v Hlásné Třebani státu.
Z dotace, kterou dostala Hlásná Třebaň v minu-
lých letech na plynofikaci, vracela nedávno obec
státu 400 700 korun. O tuto částku totiž vymeze-
nou dotaci přečerpala. Tímto se s financováním
plynofikace Hlásná Třebaň vypořádala. (šm)

Z našeho kraje
* Zajímavosti o obcích sdružených v mikroregi-
onu Dolní Berounka bude obsahovat kniha o tom-
to kraji. Jejím autorem je Otomar Dvořák, jenž
napsal i publikaci o řece Berounce a obcích na ní
ležících – Řeka sedmi jmen. „V nové knize budou
informace o obcích od Tetína po Radotín,“ přiblí-
žil starosta Řevnic Miroslav Cvanciger. (pš) 
* Veřejné zasedání pořádá hlásnotřebaňská rych-
ta 24. 6. od 19.00 v hospůdce Na návsi v Rovi-
nech.  Zastupitelé se s občany setkávají střídavě v
obou částech obce: ve Třebani i Rovinech.     (šm)
* K tanci zve provozovatel zadnotřebaňského
Společenského domu Jan Vondraš. Každou sobo-
tu se tu od 20.00 koná tábava. Na 10. 6. přichystal
Vondraš vystoupení rockové kapely, 11. 6. bude
od 20.00 vyhrávat country. (pš)
* Na divadelní představení s Klubem mladého
diváka i letos ve svém volném čase jezdili liteňští
žáci. O tyto kulturní akce je ve škole velký zájem
- jezdí se na tři divadelní a jedno muzikálové
představení. Před koncem školního roku školáci
zhlédli balet Šípková Růženka a původní český
muzikál Tři mušketýři.       Klára DVOŘÁKOVÁ
* Na příjemné posezení v souvislosti s ukonče-
ním velkých investičních akcí, jako je výstavba
kanalizace, vodovodu, plynofikace zve své obyva-
tele karlštejnská radnice. Poslední kopnutí se 10.
6. koná v hasičské zbrojnici od 17.00. (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)
* Nová okna v 1. patře školy a vymalovaná škol-
ka přivítají zadnotřebaňské děti po prázdninách.
„Od 11. 7. se bude budova školy a školky upravo-
vat. Výměna oken a vymalování bude stát 446 000
korun; 190 000 jsme získali od kraje,“ řekl NN
starosta obce Lubomír Schneider. Práce na školní
budově mají být hotové do 12. srpna.                (šm)
*  Třicet lidí ošetřili řevničtí záchranáři poslední
květnovou sobotu na 6. narozeninách rádia Blaník
v Konopišti. „Vesměs kolabovali z tepla a slunce.
Mnozí málo pili, takže byli dehydrováni. Také
jsme ošetřili několik řezných ran na rukou a no-
hou,“ uvedl šéf záchranky Bořek Bulíček.      (šm)
* Rozpůlené prase domácí ve značném stupni
rozkladu bylo nalezeno 21. 5. v příkopu u silnice
nad Řevnicemi, poblíž skládky. O likvidaci těla
byli požádáni hasiči. Ti tělo naložili a odvezli na
místní skládku, kde ho zahrabali. (vš)

Děti vyrazí na cestu kolem světa
V ZADNÍ TŘEBANI SE BUDE KONAT DĚTSKÝ DEN, V HLÁSNÉ UŽ SE KONAL

Nová škola má stát »jen« 60 milionů
ŘEVNICKÁ RADNICE UŽ NECHCE PAVILON ZA STO MILIONŮ

Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň - Den plný her a
soutěží chystají pro děti zadnotřebaňští turisté.
V Hlásné Třebani už Den dětí oslavili.
Dětský den nazvaný Po stopách Emila Holuba

aneb Cesta kolem světa se v Zadní Třebani koná
11. 6. od 14.00. „Trasa povede od Společenského
domu a má deset kontrol, kde budou účastníci pu-
tování plnit úkoly spojené s národními zvyky lidí
na všech kontinentech světa,“ řekl náčelník turis-
tů Pavel Suk. Na začátku cesty dostanou děti ces-
tovní pas a buchtu do ranečku, na konci putování
si budou moci opéci pravý český buřt. 
Padesát dětí se sešlo na Dětském dnu, který pořá-
dal 2. 6. hlásnotřebaňský Sokol na svém hřišti.
„Akce začala akademií, kde děti ze Sokola před-
vedly, co se během roku naučily. Pak už se soutě-
žilo,“ řekla NN členka Sokola Jana Gartová. Pro
děti byly připraveny hry typu trefování se do brá-
ny, hod na koš, lovení rybiček na magnet či sha-
zování se molitanem na tyči. „Děti dostávaly za
výhry žetonky, za které si pak kupovaly sladkos-
ti,“ dodala Gartová. Michaela ŠMERGLOVÁ

Řevnice – Nový školní pavilon s učebnami, tě-
locvičnou, jídelnou a kuchyní za sto milionů
zamýšlela vybudovat řevnická radnice. Nyní
uvažuje o levnější variantě.
Řevnická radnice si nechala zpracovat projekt no-
vého pavilonu školy, který by měl stát vedle bu-

dovy ve Školní ulici. Kromě tělocvičny v něm
měla být také jídelna, kuchyně a deset nových
učeben. Radnice se obrátila na místní sportovní
organizace, aby vznesly své připomínky. 
„Z tohoto jednání vyplynulo, že když bude těloc-
vična postavena v rámci školy, nebude splňovat
potřebné parametry,“ řekl starosta města Miroslav
Cvanciger. Rychta proto zvažuje levnější řešení:
„Necháme si zpravovat variantní řešení přístavby,
kde by byla pouze základní tělocvična,“ řekl sta-
rosta, podle kterého by toto řešení bylo podstatně
levnější. „Můj odhad je, že místo 100 milionů by
to stálo jen 60 milionů,“ uvedl Cvanciger s tím, že
v budoucnu by bylo možné vybudovat samostatně
ještě sportovní halu. Pavla ŠVÉDOVÁ 

Starosta Karlštejna pojede
do Žilova jako kulisák
Karlštejn – Do Karlštejna zavítali školáci z ob-
ce Horní Bříza, kam docházejí i žáci z obce Ži-
lov – spřátelené vísky Karlštejnských.
„Provedli jsme je po obci, ukázali jim kapli sv.
Kříže,“ řekl starosta Karlštejna Miroslav Ureš.
Dodal, že i děti od Berounky se chystají 18. 6. na-
vštívit Žilov. Proto secvičili hru Noc na Karlštej-
ně, kterou tamním divákům sehrají. „Sice nemám
žádnou roli, ale pojedu také. Budu fungovat jako
kulisák,“ smál se karlštejnský rychtář. (pš)
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Hýskov smetl béčko Ostrovanu i Liteň
KRUTOU PORÁŽKU TENTOKRÁT INKASOVALI I ŘEVNIČTÍ - DOMA JIM MĚCHENICE NADĚLILY »BŮRA«
Poberouní - Tři brankové příděly v
uplynulých čtrnácti dnech »nafa-
sovali« fotbalisté našeho kraje -
Liteň prohrála 1:8, béčko Třebaně
1:7 a Řevnice 0:5.                        (NN)

SK ŘEVNICE
N. STRAŠECÍ - ŘEVNICE 3:1 
Branka Řevnic: Tůma 
Strašecí je třetí v tabulce. Jejich kva-
lita se projevila již v prvním poloča-
se, který vyhráli 2:0 i za přispění
chyb Řevnic. Šanci na bod oživil Tů-
ma krásným sólem zakončeným
brankou. Hra vabank ale hostím ne-
vyšla - inkasovali třetí gól.       (Mák) 
ŘEVNICE – MĚCHENICE 0:5
Řevnice ve zdecimované sestavě bez
několika opor neměly proti druhému
týmu tabulky šanci. Výborný Zuska
v bráně ještě chytil několik vylože-
ných šancí soupeře. (Mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
OZT A - ZVOLE 4:1 
Branky OZT: Prušinovský z pen.,
Bacílek, Kolinák, Linhart
Ostrovan se dočkal prvního jarního
vítězství. První šanci sice promarnil
Prušinovský, ale tentýž hráč promě-
nil penaltu za faul na Kozáka. Hosté
však zanedlouho vyrovnali. Do ka-
bin šel ale spokojenější OZT, když
se po pěkné akci trefil Bacílek. Ve 2.
poločase byli domácí aktivnější, ale
přesto mohlo být vyrovnáno, když
Zvole kopala penaltu. Brankář Pro-
cházka však střelu zneškodnil. Více
šancí si vytvářel OZT, ale žádnou
neproměnil. Čtvrt hodiny před kon-
cem se po tečované střele radoval
dorostenec Kolinák a v samotném
závěru pečetil výhru Linhart. (Mák) 
OZT B - HÝSKOV 1:7
Branka OZT: Sládek 
Výsledek jasně hovoří, kdo je na
špici tabulky. Ostrovan neměl šanci.
Závěrečný účet  je však vzhledem k
průběhu utkání příliš krutý. 
LIBEŇ – OZT A 1:3
Branky: Bacílek 2, Palička
V zápase s posledním týmem tabul-
ky byl Ostrovan jednoznačně lepší a
ještě spoustu šancí nevyužil.   (Mák)
TMAŇ - OZT B 2:1
Branka: Klečka K.
Třebaň prohrála s posledním týmem
tabulky. Záchranu ve 3. třídě ještě
nemá jistou. (Mák)

LETOVSKÝ FK
KRŇANY - FK LETY 3:2
Branky: Drašnar, Karpiv
Zápas začal pod naší taktovkou, od
první minuty jsme ho měli pod kon-
trolou. Brzy jsme vedli vedli 2:0 a to
nám ještě rozhodčí neuznal regulérní
gól po domnělém ofsajdu. Nechali
jsme se ukolébat a domácí toho vyu-
žili. Do přestávky vyrovnali, což je

posadilo na koně a hned po přestáv-
ce jsme v 50. minutě inkasovali po-
třetí. Převaha domácích pokračovala
a po další chybě naší obrany nastře-
lili domácí v 64. minutě břevno naší
branky. Od 70. minuty jsme získali
místy až drtivou převahu, ale vypra-
covali si jen jedinou šanci. Zápas
nezvládla naše obrana a hlavně psy-
chika - brzy jsme se uspokojili dvou-
brankovým vedením a přestali být
disciplinovaní a důslední.
FK LETY - MNÍŠEK 2:2 
Branky: Nádr, Karpiv
Cenná remíza v místním derby s ve-
doucím týmem přeboru. Mníšek
potřeboval zvítězit, aby si definitivně
zajistil postup do krajské soutěže.
Oba týmy začaly zápas ve svižném
tempu. Hra se přelévala od jednoho
pokutového území k druhému, ale
žádné situace si ani jeden tým nevy-
pracoval. Druhý poločas se tempo
vystupňovalo a v 52. minutě po za-
váhání v obraně se ujal soupeř vede-
ní. V 61. minutě po závaru před
brankou hostí dorazil střelu Karpiva
do branky soupeře Nádr. Vedení
jsme se ujali po proměněné penaltě.
Soupeř začal zvyšovat tlak, ale do
gólových šancí se nedostával. Až v
82. minutě po sérii rohových kopů
jsme nebyli důslední při střežení
hráčů soupeře a hosté vyrovnali. Do
konce zápasu se skóre již nezměnilo
a hosté odložili oslavu postupu mini-
málně o týden. Náš tým předvedl je-
den z nejlepších výkonů jara.   

Jiří KÁRNÍK

SK KARLŠTEJN
SKP BEROUN – KARLŠTEJN 1:4
Branky: Lerch 2, Jariš 1, Petrák
Hosté z Karlštejna získali důležité
body pro boj o záchranu.  
KARLŠTEJN – BZOVÁ 2:3
Branky: Švec P., Lerch

FC LITEŇ
HÝSKOV B – LITEŇ 8:1
Branka: J. Bárta z penalty
První gól si Liteňští dali sami, pak
přišla smršť. „Byli mnohem rychlej-
ší,“ řekl hráč Radek Šindler.         (pš)
LITEŇ – ZDEJCINA 3:2
Utkání připomínalo pohodový »přá-
telák«: Hosté přijeli v devíti, domá-
cích bylo jen o jednoho více.        (pš)

V Řevnicích se bude konat mistrovství republiky
ŘEVNIČTÍ MLADŠÍ ŽÁCI NAOPAK JEDOU BOJOVAT O PRESTIŽNÍ POHÁR NA MORAVU

Řevnice - Jak si vedli řevničtí
házenkáři v oblastním přeboru?
Řevnice – Modřany 5:15 st. žáci
Branky: Veselý 4, Jelínek 
Kluci přišli na zápas jen čtyři, tak
jim museli pomoci mladší. 
Řevnice – Modřany 22:5 st. žáci
Branky: Pitauer 7, Veselý M. 4,

Randák 4, Štech 2, P. Veselý
Ve druhém zápase domácím pomoh-
li dva hráči, kteří se vrátili z fotbalu.
Řevnice B – Modřany 23:21 
Branky: Sviták M. 8, Jech 7, Holý 4,
Jandus 3, Tichý
Utkání béčko začalo špatně a prohrá-
valo 1:7. Postupně dotahovalo, až

srovnalo na 19:19 a mohutným závě-
rem dokázalo porazit aspiranta na
postup do II. Ligy. (hop)

LITOHLAVY – ŘEVNICE 28:19
Na hřiště hostů jeli druholigoví há-
zenkáři v oslabené sestavě: bez Svi-
táka, se zraněným Pavlem Knýblem
a jedním brankářem. „Litohlavy po-
třebovaly jediný bod pro postup, což
se jim podařilo, takže slavily,“ ko-
mentoval nepovedené utkání řevnic-
ký útočník František Zavadil.      (pš)

Ve dnech 23. 6. až 26. 6 se konají
závěrečné celorepublikové turnaje v
národní házené. Mistrovství mlad-
ších žáků, kterého se zúčastňují cel-
ky na prvních místech v jednotlivých
oblastech, bude uspořádáno našim
oddílem za pomoci ředitele školy
(ubytování) a školní jídelny (stravo-
vání). Naši mladší žáci skončili na
místě druhém, což znamená účast na
poháru republiky. Turnaj se bude
hrát ve stejný termín v Albrechtič-
kách na Moravě. (hop)

Kafková přivezla
z Vimperka bronz
Vimperk – Na závodě cyklistic-

kého seriálu Kolo pro život,
který se uplynulý víkend jel ve
Vimperku, se dařilo Marcele

Kafkové z Letů. 
Ve Vimperské padesátce se

Marcela Kafková v kategorii žen
do čtyřiceti let umístila na bronzo-
vé příčce. Po vítězství na »domá-
cím« závodu Trans Brdy v Letech
si třiatřicetiletá závodnice připsala
další úspěch. Na letovském mara-
tonu se na 13. místě umístila řev-

nická Blanka Sýkorová. (pš)   

V Letech okradli
závodníka-cyklistu
Lety – Horské kolo se závodnickou
výbavou bylo odcizeno v Karlš-
tejnské ulici v Letech 21. 5. během
cyklistického závodu Trans Brdy.
Škoda činí 72 300 korun.
Účastník cyklistického závodu ze St-
rachoňovic na Jihlavsku údajně kolo
uzamkl a odešel na WC. Když se
vrátil, bicykl byl pryč. Horské kolo
značky Specialized bylo špičkově
vybaveno pro profesionální závody.
Nechyběl ani pulsmetr a tachometr.
Proti krádeži však bicykl pojištěný
nebyl. (vš)   

Starší žáci vyhráli
turnaj ve volejbale
Řevnice - V sobotu 4. 6. jsme v
Řevnicích pořádali turnaj star-

ších žáků ve volejbalu. 
Přihlášeno bylo osm družstev.

Počasí nám nepřálo, takže jsme
turnaj museli přesunout do těloc-
vičny a počet družstev zmenšit 

na pět. V systému každý s každým
naše družstvo zvítězilo ve všech

utkáních (i když někdy dramaticky,
např. s družstvem Dansportu jsme
druhý set  prohráli 31:33) a vyhrá-
lo celý turnaj. Kluci hráli s chutí,

do hry se zapojili výborně i nováč-
ci. Nejlepší výkony podali hráči
Blahož, Junek, Kubát a Šádek. 
Konečný výsledek turnaje: 

1. TJ Sokol Řevnice, 2. SK Pro-
sek, 3. Dansport Praha, 4. Spartak

Modřany, 5. Kometa Praha
Michaela ŠÁDKOVÁ 
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Řevnice -  Tradiční školní turnaj v
národní házené se konal v Řevni-
cích. Rekordní byl letos počet kon-
tumačních utkání.
Páťáci nepochopitelně odehráli první
zápasy, a protože nevyhráli, tak se už
na hřišti neukázali. Rovněž sedmáci,
snad aby neporušili tradici, turnaj sa-
botovali. Proto jsme letos napočítali
deset kontumačních výsledků. 
Zúčastnilo se 5 družstev dívek a 6 tý-
mů kluků. Úroveň se nedá s ničím
srovnat, neboť většina dětí nemá zá-
jem se honit za kulatým nesmyslem.
Tak si zahráli jen ti, co je to bavilo a
na hřiště chodí i když školní turnaj
není. Pro ostatní mládež byla akce
nezajímavá a obtěžovala je, což dali
najevo při vyhlašování výsledků.

Mezi dívkami zvítězila 8. třída před
7. Třetí skončila devítka, která si půj-
čovala hráčky a hráče kde mohla,
aby měla základní počet hráček. I
klukům vévodila 8. třída. Druhé mís-
to patří 9. A. Třetí skončili šesťáci a
hned za nimi malí kluci, kteří chodí
do druhé až čtvrté třídy. 
V pondělí turnaj skončil. Nikomu
nic nepřinesl, snad jen to, že si mlad-
ší žáci zatrénovali na pohár České
republiky v Albrechtičkách.
Padesátý ročník byl pro mne zkla-
máním - uspořádal jsem si turnaj,
odpískal všechna utkání a nakonec
málem i snědl  ceny. Celá škola sice
závěru byla přítomna, ale než nasta-
lo vyhlašování, už tam skoro nikdo
nebyl. Petr HOLÝ 

Školní turnaj byl zklamáním
P. HOLÝ: NÁRODNÍ HÁZENÁ ZAJÍMÁ STÁLE MÉNĚ DĚTÍ


