
HURÁ NA JAHODY! V Poberouní i na Podbrdsku
nastal čas sklizně jahod. Zájemci místní i z okolí
berou plantáže útokem. Rušno je také na polích
Jany Noskové ze Svinař (vpravo).
(Viz strana 9) Foto NN M. FRÝDL

Houslistka má leukémii,
pomáhá jí její kamarádka
Hlásná Třebaň - Akutní leukémie! Tuto dia-
gnózu si u lékaře vyslechla houslistka kapely

Kapičky Alena Neumanová z Hlásné
Třebaně. Krvinky nutné k léčbě jí daruje

její kamarádka Martina Mottlová.
Neumanová se delší dobu necítila dobře, a tak
se vydala na kontrolu. Diagnóza byla nemilo-

srdná: Akutní leukémie! V nemocnici si ji
nechali, podstoupila chemoterapii. Lékaři jí

řekli, že potřebuje bílé krvinky a krevní destič-
ky. Ty se jí rozhodla darovat její kamarádka
Martina Mottlová: „Krevních destiček mám

spoustu,“ uvedla pro NN Mottlová. „Nějak se
jim ale nelíbily moje bílé krvinky, takže mám
přijít znovu na testy. Bude-li to stejné, nejsem
vhodný dárce a vezmou si jen destičky. Slíbili,

že je budou dávat přednostně Áje.“ (mf)

Mladá Řevničanka, která
si podřezala žíly, přežila
Řevnice - Dívka, která se dobrovolně pokouše-
la 15. června v Řevnicích o sebevraždu, svou
snahu odejít z tohoto světa přežila. 
„Byli jsme přivoláni k dívce, která se pokusila
podříznout si žíly na rukách. Náš lékař ji ošetřil a
pak jsme ji vezli do Prahy do nemocnice,“ uvedl
šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček.            (šm)

Řevnice »propadly« kultuře
O UPLYNULÉM VÍKENDU SE KONALY TRHY, KONCERT I KŘEST DESKY

Zloději mají nový »hit«:
vykrádají novostavby

Poberouní -  V okolí řádí noví »zloději-speci-
alisté«. Vykrádají téměř dostavěné domy. 

„Případy, kdy z parcel či z téměř dostavěných
domů na okrajích vsí mizí věci či zařízení, jsou
stále častější,“ uvedl pro NN mluvčí karlštejn-

ských policistů Ivan Sýkora. 
„Mezi 12. a 14. červnem neznámý zloděj odci-
zil z rozestavěného domu ve Vysokém Újezdě
radiátory, plynový kotel a střešní okna. Škoda

je 200 000 Kč,“ řekl Sýkora. V dalším případě,
který se odehrál mezi 5. a 9. 6. v Mezouni,

lapka odvezl z parcely u rozestavěného domu
sekačku a okapové svody za 21 000. (šm)

Záchranářský transportér
soutěžil na Bahnech 2005
Řevnice, Rokycany - Speciálně upravený obr-
něný transportér OT 64 Scot patřící řevnic-
kým záchranářům soutěžil 18. 6. v Rokyca-
nech na Dnu pozemního vojska – Bahna 2005,
který pořádalo ministerstvo obrany ČR. 
„Byli jsme akreditováni do soutěžních jízd histo-
rických vozidel,“ řekl majitel záchranky Bořek
Bulíček. V jeho kategorii se předvedlo 256 posá-
dek. „Jak jsme dopadli, se dozvíme do týdne,“
dodal. Během dne se předváděla i současná bojo-
vá technika armády. K vidění byly bojové vrtulní-
ky i nové stíhačky grippen. (šm)

Řevnice – Kulturně nabitý byl uplynulý víkend
v Řevnicích. Konaly se zde Košíkářské trhy,
rockový koncert kapely Orkus i křest desky
spojený s koncertem lidové muziky Notičky.
Sobotní dopoledne patřilo řevnické náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad košíkářům. Odbýval se tu totiž

první oficiální ročník Košíkářských trhů. Od 9.00
se tu prodávaly košíky a další proutěné zboží.
„Akce se vydařila. Lidí přišlo hodně, počasí přá-
lo. Trhů se účastnil i poslední řevnický košíkář
Petr Hartman. Prodal na osmdesát košíků,“ řekl
starosta města Miroslav Cvanciger. Ten byl po
oba víkendové dny na roztrhání. V sobotu večer
absolvoval koncert v Lesním divadle, kde vyhrá-
vala domácí kapela Orkus. „Přišlo na 130 hostů.
V Lesňáku panovala báječná atmosféra,“ komen-
toval koncert Cvanciger.
V neděli prvního řevnického radního čekala další
oslava, tentokrát na místním fotbalovém hřišti.
Řevničtí žáci totiž slavili postup do vyšší soutěže.
Kdo se kulturně nevyřádil v sobotu, mohl vše do-
hnat v neděli. Jen několik hodin po skončení roc-
kového koncertu patřilo Lesní divadlo v neděli
odpoledne folkloru. Místní lidová muzika Notič-
ky zde křtila desku Všechno je to boží dárek.
„Lesňák byl perfektně uklizen,“ pochvalovala si
vedoucí muziky Lenka Kolářová. Velký koncert
Notiček zhlédlo zaplněné Lesní divadlo, mezi
hosty opět nechyběl ani starosta Řevnic. Role
kmotrů se ujali Ondřej Hejma a Stanislav Sýkora.
„Ondřej Hejma popřál dětem z Notiček, aby až
vyrostou, se z nich stali další superstar. Desce
popřál hodně prodaných nosičů, protože prý mili-
onářů není nikdy dost,“ reprodukovala Lenka Ko-
lářová slova někdejšího porotce soutěže Česko
hledá Super Star Ondřeje Hejmy.
Na závěr show se na podiu objevili současní i bý-
valí členové Notiček a zapěli píseň Kdyby byl
Bavorov. „Bylo nás pětapadesát. Nejmladší tříle-
tá Kamila Mrázková, nejstarší Miloš Chroust,“
dodala Kolářová. Pavla ŠVÉDOVÁ

21. června 2005 - 12 (395) 6 Kč

Starostové i jiní regionální politici slavnostně
odstartovali projekt vysokorychlostního inter-
netu K 2. Při té příležitosti si také zařádili na
čtyřkolkách ve Všeradicích. 
(Vz strana 11) Foto Vladimír GLASER

DNES DVANÁCT STRAN
* Starosta slavil ve vzduchu

* Karel IV. »vydělal« škole tisíce

* Podbrdská příloha PROVAS
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Starosta slavil narozeniny ve vzduchu
VLADIMÍR ROZTOČIL DOSTAL OD RODINY ORIGINÁLNÍ DÁREK - SESKOK PADÁKEM

Žádám omluvu! píše J. Nikodým
MILÝ JIŘÍ, NENÍ ZAČ SE OMLOUVAT, ODPOVÍDÁ P. ŠVÉDOVÁ

Svinaře, Příbram - Netradičně oslavil kulaté jubileum svinařský starosta Vladimír Roztočil. V sobotu
11. června na letišti Dlouhá Lhota u Příbrami absolvoval seskok padákem v tandemu. 
„Byl to dárek od rodiny. Vždycky jsem po tom toužil, a tak mi seskok zaplatili,“ říká Roztočil. „Nevěděl
jsem o tom a bylo to dost velké překvapení. Člověk pak už nemůže jednoduše couvnout.“ 
Jubilant skákal z výšky 4 km, 2,5 km letěl volným pádem a zbytek na padáku zavěšen před profesio-
nálním parašutistou. „Vyložený strach jsem neměl, ale dobrý pocit také ne,“ pokračuje Roztočil. „Jed-
ná se hlavně o okamžik, kdy jde člověk k otevřeným dveřím letadla. Pak stačí jediný krok a propadne-
te se do hloubky a pocit se změní v něco nepopsatelného a ohromujícího. Volný pád trvá 50 sekund,
člověk letí rychlostí kolem 200 km/hod., ale pocitově je to okamžik. Letos musím skočit určitě ještě jed-
nou,“ končí nadšeně Roztočil. (Michal KOZÁK, JoK) 

Karlštejnským se na oslavy
Posledního kopnutí nechtělo
Karlštejn – Na oslavy ukončení výstavby in-
ženýrských sítí v Karlštejně mnoho lidí nedo-
razilo.
Karlštejn je jednou z mála obcí v okolí, která má
kompletně dokončeny inženýrské sítě. „Máme
elektrifikaci, plynofikaci, kanalizaci i vodovod,“
hrdě hlásí starosta obce Miroslav Ureš, který
předminulý pátek pozval občany na oslavy Pos-
ledního kopnutí. Slavnost byla v hasičské zbroj-
nici zahájena v 17.00. „Bohužel, lidí moc nepři-
šlo,“ povzdechl si první muž obce. Namísto od-
hadované stovky dorazila necelá padesátka »do-
mácích«. „Byli pozvaní i lidé z okolí. Byl tu mís-
tostarosta Berouna, Vladimír Glaser z Ořecha a
další hosté,“ dodal Ureš. „Slavnost se vydařila.
Pilo se, jedlo a tančilo až do jedenácté,“ uzavřel
Ureš. (pš)

Zadní Třebaň - V den zadnotřebaňských Sta-
ročeských májů se místní mladí hasiči vydali se
svými vedoucími na II. kolo hry Plamen. To
zapříčinilo slabší účast na májích.
Soutěž se za úmorného horka konala na fotbalo-
vém hřišti v Žebráku. Soutěžilo se v požárním
útoku, hasičských štafetách a dorostenci navíc ob-
hajovali znalosti v testu z požární ochrany. Obstáli
jsme uspokojivě. Mladší i starší žáci skončili těs-
ně pod medailovými pozicemi – na 4. místě, doro-
stenci byli druzí a přivezli krásný pohár.
Jedenácté červnové dopoledne bylo ve znamení
hasičské brigády. Uklízely se interiéry hasičské
zbrojnice, sekala se tráva a natíral se sušák hadic
i vrata. Ruku k dílu přiložily dvě desítky členů –
děti i dospělí.

V sobotu 18. června se náš sbor zúčastnil soutěže
v požárním útoku konané u příležitosti 110. výro-
čí založení sboru dobrovolných hasičů v Záluží.
Do boje se postavila dvě družstva žactva a muž-
stvo staré gardy (muži nad 45 let). Na celý den byl
připraven bohatý doprovodný program. Kromě ji-
ného i vystoupení mažoretek a výstava z historie
tamního hasičského sboru.
První červencový den se mladí hasiči a vedoucí
rozloučí s končícím výcvikovým rokem. Za hasič-
skou zbrojnicí se budou na táboráku opékat buřty
a bude se i sportovat.
Poté budou následovat dva měsíce letních prázd-
nin, o kterých se schůzky mladých hasičů neko-
nají. Do práce se pustíme opět v září. 

Ivana ŠEVČÍKOVÁ

V minulém čísle Našich novin
byl uveřejněn článek o Staro-
českých májích v Zadní Tře-
bani. Reagoval na něj Jiří Ni-
kodým ze Zadní Třebaně. Je-
ho dopis otiskujeme, stejně ja-
ko odpověď autorky článku
Pavly Švédové. (NN)

Vážená redakce!
Píši, abych vyjádřil svou nespo-
kojenost nad článkem uveřejně-
ným 7. 6. 2005 v nezávislém po-
berounském občasníku Naše no-
viny č. 11, který se zásadně do-
týká mé osoby. Článek ze strany
2 autorky Pavly Švédové byl
uveřejněn bez mého vědomí a
vědomí mé rodiny. Pavla Švédo-
vá v článku Tancovačku ve Tře-
bani pokazila bitka rozebírá
mou nepříjemnou zkušenost –
střet s násilím, jehož následky
mne zdravotně poznamenaly na
řadu měsíců dopředu. Ohrazuji

se vůči bulvárním praktikám
Pavly Švédové, která použila
přímé řeči bez mého svolení.
Tímto článkem na mne Pavla
Švédová vrhá špatné světlo a ut-
váří dojem, že jsem konflikt, kte-
rý se nedá nazvat bitkou, vyvo-
lal osobně. Žádám omluvu auto-
rky článku, Pavly Švédové. 

Jiří NIKODÝM ml.

Milý Jiří,
dovolila jsem si Ti tykat, neboť
se známe a považuji Tě za svého
kamaráda. K Tvému dopisu se
vyjádřím stručně:
Rozhodně k napsání článku ne-
potřebuji svolení Tvé ani Tvé
rodiny! (Navíc o akcích hasičů
píšeme běžně a ještě si nikdo
nestěžoval, že nemáme svolení
aktérů.)
Rozhodně jsem nepoužila bul-
vární praktiky (mimochodem,
jaké máš na mysli?) Zaprvé

jsem byla PŘÍMÝM SVĚD-
KEM některých Tvých výroků,
zadruhé jsem volala povolané-
mu člověku – provozovateli
Společenského domu, kde k bit-
ce došlo, zatřetí jsem mluvila s
několika svědky samotného
konfliktu. 
Rozhodně nepotřebuji svolení k
použití přímé řeči, kterou jsi – a
to dost nepřeslechnutelně – pro-
nesl na VEŘEJNÉM prostrans-
tví před několika dalšími hosty!
Pokud máš zato, že článek utvá-
ří dojem, že jsi konflikt vyvolal
Ty, asi vycházíš z vlastních poz-
natků. Já jsem doslova napsala:
„Rvačku údajně vyvolala parta-
alkoholem posilněných rekrean-
tů z Ostrova.“ 
Sečteno a podtrženo, nejsem si
vědoma žádného prohřešku, za
který bych se Ti měla omlouvat.
Přeji vše dobré a hlavně brzké
uzdravení!      Pavla ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň dostala

sto devadesát tisíc korun
Pumpa na hřbitově je opět v provozu a dle Roz-
vodných závodů bude přívod elektřiny do konce
července hotov. Budeme se snažit, abychom byli
připraveni a do dvou dnů fungoval vodovod.
Obec získala z fondu Programu obnovy venkova
dotaci 190 000 Kč. Bude se tedy pokračovat ve
výměně oken ve škole, budou vyměněny vstupní
dveře a zasklen vchod do školy. Poté se objekt  vy-
maluje. Při této dotaci je spoluúčast obce ve výši
50% bez DPH. Celkové náklady obce tedy budou
260 000 Kč. Pracovat se bude od 11. 7. do 12. 8.
Nastalo období, kdy studenti mají zúročit své vě-
domosti - maturitou, nebo vysvědčením.  Těm, kte-
ří  již úspěšně odmaturovali, blahopřeji, a těm,
kteří se „chtějí ještě lépe připravit“ na podzimní
zkoušky – držím palce.  To vysvědčení  určitě ne-
bude tak špatné, důležité je, že začnou prázdniny.
Tak si je hezky užijte, včetně nových dobrodruž-
ství, kamarádů a lásek. Neškolákům přeji bezvad-
nou dovolenou a všem konečně hezké, opravdu
letní počasí!
Posledním dnem  přihlášení se na Ušlapto 2005 je
21. 6. do 14.00. Je ještě pár startovních pozic vol-
ných! Informace - přihlášky  724 180 055.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Mladí hasiči si přivezli pohár
TŘEBAŇSKÉ DĚTI ČEKÁ LOUČENÍ S VÝCVIKOVÝM ROKEM A PRÁZDNINY
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Američance chutnala česká svíčková
SVINAŘSKÝ ZÁMEK NAVŠTÍVILA ŽENA, KTERÁ V NĚM PŘED VÁLKOU VYRŮSTALA

Svinaře – Po šestašedesáti letech stanula Ame-
ričanka Maria Bauer v prostorách svinařského
zámku, kde do roku 1939 vyrůstala. Sídlem ji
před několika dny provedl jeho současný maji-
tel Jiří Nosek. 
Je to příběh hodný filmového plátna. Maria Bauer,
za svobodna Kahlerová, vyrůstala jako malá dívka
s rodiči ve svém panství ve Svinařích. V roce
1939 prchla rodina před nacisty do Spojených
států. O osud památky se po svém postarali komu-
nisté – budova i okolí chátralo, co lidé nerozkrad-
li, ohlodal zub času. V devadesátých letech už na
místě zbyly jen ruiny zarostlé náletovými keři. 
Když zchátralé sídlo zakoupil Jiří Nosek, rozhodl
se dát památku do původního stavu. Hledal nejen
staré snímky, ale i pamětníky. 
„Spojení na paní Bauer jsem získal přes Německo
při pátrání po jejím strýci Eugenovi von Kahlero-
vi, významném expresionistickém malíři,“ rekapi-
tuluje Jiří Nosek, který byl připraven se za českou
rodačkou vydat přes oceán. Chtěl získat informa-
ce o umělci, ale též o původní podobě rezidence
od ženy, která o životě na zámku sepsala v USA
knihu. Pomohla shoda náhod: paní Bauer se právě
chystala do Čech na svatbu svých rodinných zná-
mých. „A tak jsme se dohodli na schůzce a také
návštěvě zámku,“ vypráví Nosek. 

Na letišti v Ruzyni přistála svěží, energická šesta-
osmdesátiletá dáma, která po více než půl století
života ve Washingtonu mluví skvělou češtinou. 
„Ráno jsme spolu posnídali v jednom z pražských
hotelů, pak jsem paní Bauer s přítelkyní a dcerou
zavezl do Svinař,“ říká Nosek. V uplynulých tak-
řka sedmdesáti letech zavítala vitální Čechoame-
ričanka na svinařský zámek jen jednou, v roce
1983. Tehdy byl stav zámku žalostný.
„A tak ji nyní nesmírně potěšilo, že se našel ně-
kdo, kdo chce zámek zachránit,“ míní Nosek, jenž
má navíc v plánu v areálu otevřít stálou galerii děl
a prací jejího strýce Eugena von Kahlera. „Jejich

kulturní rodina bezesporu patří k nejvýznamněj-
ším v celé historii zámku,“ domnívá se Nosek.    
„Prožili jsme krásný den povídáním o zámku, je-
ho historii, původním uspořádání místností, vz-
hledu i rodinných zvyklostech,“ vypočítává ny-
nější majitel svinařského sídla, pro kterého bylo
setkání nezapomenutelným zážitkem. „A také zd-
rojem informaci,“ podotýká.
Paní Bauer si ve Svinařích hned našla přítelkyni –
maminku »zámeckého pána« Janu Noskovou.
„Uvařila pravou domácí svíčkovou, z níž byly pa-
ní Bauer i její dcera nadšené,“ usmívá se Nosek.
Současný majitel se vrhl nejen do rekonstrukce
památky, založil i další tradici – pořádání setkání
kovářů a podkovářů Svinařské řetězení. Druhý
ročník začíná v areálu zámku již 2. července. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Maria Bauer píše věnování současnému majiteli
zámku Jiřímu Noskovi do své knihy o životě ve
Svinařích. Foto Jiří NOSEK

Co a kdy uvidíte na
Svinařském řetězení

2. 7. 10.00 -18.00 hodin
3. 7.  10.00 -15.00

- soutěž o nejzajímavější článek řetězu vykova-
ný na zámku
- prodejní výstava kovářských děl
- kování koní
- hod kovadlinou, hod podkovou
- semináře
- zábavné aktivity pro děti
- ukázky drátenického umění
- historie zámku a jeho budoucí rekonstrukce
- k tanci a poslechu hraje skupina Třehusk

Poberouní - Kdo má podle vás
získat cenu Našich novin? Své
návrhy můžete stále posílat na
adresu nezávislého poberoun-
ského občasníku.
Prestižní cena, která bude letos
udělena již posedmé, je určena
těm, kteří nezištně pracují pro
zvelebení a propagaci dolního
Poberouní a Podbrdska. 
Vítěz bude vyhlášen na podzim,
na slavnostním odpoledni NN,
které bude organizováno na po-
čest čtyřstého čísla Našich no-
vin. Dostane diplom, věcné dary
a počet stokorun odpovídající
rokům existence NN. 
V minulých letech ocenění zís-
kali řevničtí ochotníci manželé
Křivánkovi, vedoucí dětských
folklorních souborů Klíček
Ludmila Chroustová a Notičky
Lenka Kolářová, bývalý politic-
ký vězeň František Šedivý, orga-
nizátor kulturních akcí na Pod-
brdsku Josef Kozák a starosta
Letů Jiří Hudeček. Minulý rok
triumfoval ochotník, bavič a
člen kapely Třehusk Jiří Vitouš. 
Výběr toho, kdo získá Cenu,
můžete ovlivnit i vy. Své návrhy
posílejte na adresu redakce NN
(Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň, email.: nase.novi-
ny@zadnitreban.cz). Se jmé-

nem uveďte důvod, proč daného
člověka navrhujete. Jednoho z
autorů návrhů na slavnostním
odpoledni vylosujeme - získá
hodnotný dar. 

Kdo už byl navržen?
V současnosti je na Cenu NN
2005 navrženo 11 kandidátů:
1) Josef BENEŠ st. (Řevnice) -
za celoživotní práci pro město i
Lesní divadlo. Zvelebuje sakrál-
ní památky 
2) Miloš CHROUST (Řevni-
ce) - za pomoc při pořádání kul-
turních akcí a »ochotničení« v
Lesním divadle 
3) Karel KRÁL (Dobřichovi-
ce) - za dlouholetou obětavou
práci pro Lesní divadlo 
4) Jan MARTÍNEK (Zadní
Třebaň) - za pomoc a organiza-
ci koncertů i dalších kulturních
akcí v regionu
5) Božena MUSILOVÁ (Dob-
řichovice) - za osvícené vedení
zadnotřebaňské málotřídky a
spolupráci při pořádání kultur-
ních akcí
6) Václav NAVRÁTIL (Řev-
nice) - za 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 (Dobřicho-
vice) - za dlouholetou obětavou
práci pro Lesní divadlo 
9) Tomáš SVOBODA (Řevni-
ce) - za udržování technických
památek 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
11) Ladislav JARÝ (Malý
Chlumec) - za neúnavné orga-
nizování kulturních a sportov-
ních akcí, za snahu o zpřístup-
nění brdské rozhledny na Stu-
deném. Josef KOZÁK, (mf)

U řeky bude sochat Japonec
Dobřichovice – Na 2. ročník sochařského sym-
posia Cesta mramoru se připravují Dobřicho-
vice. Letos přivítají i sochaře z Japonska.
Druhý ročník symposia vypukne 17. 7. Čtveřice
umělců, mezi nimiž bude i Osama Ishikava z Ja-
ponska, bude celý měsíc sochat pod zámkem u
řeky. „Každý dostane blok sliveneckého mramo-
ru,“ řekl hlavní organizátor symposia, umělecký
sochař Petr Váňa. Váňa, který pro pořádání sym-
posia založil neziskové občanské sdružení, si po-
chvaluje přístup dobřichovické radnice. „Na akci
se nám společně podařilo sehnat od sponzorů 160
tisíc korun, zbytek tvoří dotace, kterou obec na
symposium dostala,“ říká  Váňa. Současně odmí-
tá tvrzení, že peníze měly být místo na sochy
použity na plynofikaci či opravu komunikací.
„Jde o účelové dotace, to znamená, že by nikdy
nemohly být použity na jinou věc.“  Symposium
bude slavnostně ukončeno 14. srpna v 15.00 od-
halením soch na nádvoří zámku. (pš)

Kdo letos dostane Cenu NN?
SVÉ NÁVRHY KANDIDÁTŮ MŮŽETE STÁLE POSÍLAT TAKÉ VY

TRAFIKA NA NÁDRAŽÍ
v Zadní Třebani

OTEVÍRACÍ DOBA LÉTO: Po-Pá 6.00 - 9.00, 
14.00 - 17.00

Časopisy, noviny, cigarety, pohledy, cukrovinky, občerstvení,
studené a teplé nápoje alko i nealko.

Zmrzlina fy PRIMA.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Léto na Křivoklátě zahájí Exotický rej
HRAD TOČNÍK BUDE PRO ZMĚNU SVĚDKEM VELKOLEPÉ BITVY U MOHÁČE

Křivoklát, Točník – Bohatý program chystají
na prázdninové měsíce kasteláni hradů
Křivoklát i Točník. 
Maratón koncertů, divadelních představení nazva-
ný Léto na Křivoklátě začne již koncem června. V
pátek 24. 6. bude ve 12.30 slavnostně otevřena
restaurovaná hlavní brána a lapidárium. V devět
večer vypukne Exotický rej, během něhož zazní
hudba celého světa. Uvidíte i tance Indonésie, af-
rické bubny, indické břišní tance.
Do období renesance se návštěvníci hradu přesu-
nou v sobotu 25. 6., kdy zde od 11 hodin bude vy-
stupovat taneční a hudební soubor La Fiama. V
18.30 se uskuteční společné vystoupení pěvec-
kých sborů Silentium a Silencium. O dvě hodiny
později sehrají divadelníci z Lán v královském sá-
le historickou komediální fresku Strašidelný les,
aneb Kterak byla zmařena poslední česká křížová
výprava.
Neděle 26. 6. bude patřit dětem, pro které budou
připraveny soutěže o ceny. 
Rušno bude na Křivoklátě i první prázdninový ví-
kend. V pátek 1. 7. zahraje od 20.30 Spirituál
kvintet. Na sobotu, neděli i sváteční pondělí a úte-
rý je připravena vždy od 20.30 Molierova kome-
die Zdravý nemocný, ve které se blýskne známá
herečka Simona Postlerová. V úterý se navíc na
hradě od 10 do 18.00 koná dětský den.
Točník zahájí prázdniny 2. 7. dvoudenní akcí na-
zvanou Hradování, během které se představí sku-

pina divadelního šermu Gladius. Svědky bitvy u
Moháče budete moci být v hradním příkopu a

jeho okolí 5. a 6. července vždy ve 13 a 16 hodin.
Pavla ŠVÉDOVÁ

MAŠKARY V LEČI. Na Letních slavnostostech v
Leči si pokaždé dávají sraz i roztodivné maškary. 

Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
25. 6. 18.00 KRUH 2

KINO MÍR BEROUN
20. 6. - 21. 6. 17.30 a 20.00 (Út 17.30) ROMÁN PRO
ŽENY
21. 6. 20.00 NEBE NAD BERLÍNEM
22. 6. 19.00 SAMETOVÍ VRAZI
23. 6. - 24. 6. 19.00 ARSENE LUPIN - ZLODĚJ
GENTLEMAN
27. 6. - 2. 7. 19.00 (Út 17.30) KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
28. 6. 20.15 PROKLETÁ ARGENTINA
Kino Mír od 3. července nehraje.

KINO MÍR BEROUN
24. 6. - 25. 6. 21.45 OCHRÁNCE
26. 6. - 27. 6. 21.30 SKŘÍTEK
28. 6. 21.45 PÁD DO TICHA
29. 6. - 30. 6. 21.45 xXx: NOVÁ DIMENZE

KINO MNÍŠEK POD BRDY
22. 6. 18.00 a 20.00 ROMÁN PRO ŽENY
25. 6. 18.00 a 20.00 ROBOTI   
29. 6. 18.00 a 20.00 KRUH 2  

KINO CLUB ČERNOŠICE
21. 6. 20.00 CONSTANTINE   

Druhý Rockafest bude 
hostit křižovnický statek
Dobřichovice – Rockový festival budou posled-
ní červnovou sobotu hostit Dobřichovice.
Rockafest se u Berounky uskuteční podruhé.
Druhý ročník stejně jako ten loňský pořádá praž-
ský hudební klub Rockcafe ve spolupráci s obcí
Dobřichovice. Oproti loňsku se ale akce pod ši-
rým nebem přesune do prostor bývalého Křižov-
nického statku. Hudební maraton tam vypukne v
sobotu 25. 6. v pravé poledne. Představí se místní
mladé kapely Preweet, Nascent Rigor, Deliqent,
Timudej a Vajnot ale i známé formace Sto zvířat,
Gaia Mesiah,  Wohnout a Jiří Schmitzer. (pš)

V Leči na návsi se bude
tančit balet Labutí jezero
Leč - Sedmý ročník Letních slavností  se koná
v sobotu 25. 6. v Leči na návsi. I tentokrát má
pořádající občanské sdružení připraveno pro
návštěvníky překvapení. 
„Zahajovat budeme ve 14 hodin baletem Labutí
jezero,“ prozrazuje organizátorka Hana Jakoub-
ková. Následovat budou krátké soutěže, zahraje a
zazpívá poberounská skupina Třehusk a kolem
půl sedmé propukne na návsi tradiční maškarní
rej. Závěr bude patřit opět táboráku a písničkám s
kytarou. 
Zkrátka nepřijdou ani vyznavači sportu. Před 9.
hodinou se mohou zaregistrovat v turnaji nohej-
balových trojic. Finále o bandičku plnou piva,
kterou platí poražený, začne v 17 hodin.       (JoK)  

Řevnice - Klasiku české kinematografie Limo-
nádového Joa si pro letošní sezonu vybrali řev-
ničtí ochotníci. Pod režijním vedením Martina
Kirova se již několik měsíců připravují na srp-
nová představení.
Již 5. srpna (a následně ještě pětkrát, 6. 8. premi-
érově) ožije řevnické Lesní divadlo kolty, bardá-
mami, přívrženci i odpůrci Kolalokovy limonády
a dalšími hrdiny Divokého Západu. Scéna, na níž
se podílí Vladimír Křivánek a Lucie Kirova, bude
věrnou kopií westernového městečka s barem, po-
kojíky a honky tonk pianem. K atmosféře bude
ladit i hřbitov plný neúspěšných pistolníků.
Písničky z filmu budou ochotničtí herci zpívat s
živým orchestrem, který povede vedoucí lidové
muziky Notičky Lenka Kolářová. O hudební aran-
že se postará Jan Martínek.

Součástí představení budou i choreografické vstu-
py. Pro představení bude vyrobeno i jisté, méně
než malé množství Kolalokovy limonády.
V současné době herci připravili speciálně pro
místní rozhlasy po drátě rozhlasové upoutávky s
komentářem herce Jiřího Klema. 
Po srpnových představeních v řevnickém Lesním
divadle budou následovat další - na konci září v
černošickém Club kinu, na začátku září na zámku
v Mníšku pod Brdy. Zájem o toto představení pro-
jevil kulturní dům v Hořovicích.
Titulní roli si zahraje František Zavadil, jeho mi-
lou bude Monika Vaňková. V Tornádo Lou se pro-
mění Lucie Kirova, v Hoga Foga Zdeněk Valeš. V
dalších rolích se představí Jan Kuna, Jiří Niko-
dým, Václav Navrátil, Jan Hejma, Jaroslav Ma-
toušek či Jiří Cicvárek.                    Lucie KIROVA

Tipy NN
* Koncert žáků lektorky Martiny Höslové z čer-
nošické Lidové školy umění se uskuteční 22. 6.
od 18.00 v sále MěKS Černošice. (pš)
* V galerii Holandského domu v Berouně vystou-
pí začínající písničkáři Jakub Dorňák a Martin
Čepelík 22. 6. od 19.00. (pš)
* Kapely Apple Juice, V. T. Marvin a další zahra-
jí 24. 6. od 20.30 v černošickém Club Kině. (pš)
* Slavnost u příležitosti 80. výročí založení Obce
baráčníků se koná 25. 6. v Hostomicích. Ve 14.00
vyjde průvod městem, od 15.30 zatančí Liteňská
chasa českou besedu, v16.00 začne v restauraci U
Frajerů taneční veselice. Hraje Třehusk.          (mf)
* Tři  výstavy grafik, ilustrací, obrazů i knižních
vazeb mohu návštěvníci Skalky vidět do 26. 6. V
sále kláštera je výstava grafik i ilustrací M. Pog-
rana a knižních vazeb K. Havlíka. P. Velebil vy-
stavuje obrazy v kostele sv. Máří Magdalény. (pš)
* Představení Brouk v hlavě v režii Petra Říhy
sehrají řevničtí ochotníci 1. i 2. 7. od 20.00 a 3. 7.
od 17.00 v místním Lesním divadle. (pš)
* Svinařský Čochtan, soutěž v přejíždění rybní-
ka Žába, se 9. 7. koná ve Svinařích. (mf)
* Básně Františka Xavera Svobody bude recitovat
Miriam Kantorková za hudebního doprovodu Ka-
teřiny Zlatníkové 9. 7. v 16.00 v sále kláštera na
Skalce. (pš)

Joa si zahraje František Zavadil
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI PŘEDVEDOU KLASIKU ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
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Nové družstvo má úspEchy  
HASIČKY OSOVA A SKŘIPLE SOUTDŽILY SPOLEČND 

Skřipel – Nedávno čerstvě vzniklé  
soutěžní družstvo dobrovolných hasi-ček ze Skřiple pokračuje úspěšně  
v rozjezdu. 
Soutěží pořádaných dobrovolnými hasiči na 
Hořovicku a Berounsku se účastní teprve 

krátce, ale na okresní soutěži požárního 
sportu konané dne 11. června v Hořovicích 
se umístily v první polovině tabulky. Ze čtr-
nácti startujících družstev si vybojovaly šes-
té místo hned za svými kolegyněmi ze sou-
sedního Osova.  
O týden později spojily oba ženské celky své 
síly a na memoriálu ve Tmani obsadilo je-
jich společné družstvo čtvrté místo. 
„Družstvo žen hasičů vzniklo pár týdnů před 
květnovou okrskovou soutěží hasičů u nás 
ve Skřipli,“ objasnila PROVASu založení 
skřipelského hasičského družstva jedna  
z jeho členek Anna Blažková. „Přiměl nás  
k tomu fakt, že za svou sedmdesátiletou his-
torii skřipelského sboru zde nikdy žádné 
ženské družstvo neexistovalo. A tak jsem ho 
za pomoci místních hasičů založily. Sezná-
mily jsme se s požární technikou a užíváme 
si i spoustu legrace. Chlapi s námi jednají 
jak v bavlnce,“ dodává s úsměvem Anna 
Blažková.“                           Radka KOČOVÁ    

Do Vižiny dospěl rychlý 
internet z DOBNETU  
Vižina – Dne 10. 6. byla slavnostně 
uvedena do provozu  síť veřejně pří-
stupného rychlého internetu   
Jedním z účastníků tohoto projektu se stala 
i malá obec Vižina, kde zastupitelstvo obce 
využilo výhodné nabídky realizovat tento 
projekt za podpory strukturálních fondů 
EU.  Pan starosta Václav Císař řekl: „ Již ny-
ní se ukazuje, že se zastupitelstvo obce roz-
hodlo správně. Nejen, že občané mají zájem 
o přístup k veřejnému internetu, který je 
umístěn v obecní knihovně a bude přístup-
ný 2x týdně v odpoledních hodinách, ale 
mají velký zájem o připojení domácností na 
tuto síť. Dle informace firmy DOBNET, kte-
rá neziskový internet regionu Dolní Beroun-
ka provozuje, se budou moci občané za vý-
hodných finančních nákladů připojit.“    (jf) 

Úžasňákovi ve Vižině 
Vižina - Superhrdiny z filmu Úžas-ňákovi se mohly stát děti, které při-
šly oslavit svůj svátek 11. června  
do Vižiny.  
Každý při vstupu obdržel černou masku 
na oči a  na krk si zavEsil medailon tEchto 
hrdinů. DEti plnily úkoly u 10 disciplín, 
které se jmenovaly podle postav ve filmu. 
Každá z nich mEla určité schopnosti, a 
tak si je dEti mohly také vyzkoušet.  
U Mražouna bylo úkolem sníst porci 
zmrzliny, u švadleny přišít obrknoflík, u 
Elastičky roztočit obruč v pase nebo na 
ruce. Dash byl výborný skokan a soutEží-
cí skákali jako on na trampolínE nebo si 
vyzkoušeli, jestli mají postřeh jako tento 
superhrdina a určovali chybEjící před-
mEt. Violeta mEla výborný sluch, proto 
dEti musely projít trasu se zavázanýma 
očima podle  cinkání zvonku. Další disci-
plíny provEřovaly jejich sílu a obratnost. 
Kdo splnil všechny úkoly, obdržel diplom 
a tašku s odmEnami, na které přispEl OÚ, 
TJ, SDH a Drupol Zdice.                         (jf) 

V hospůdce zpívala Vrbová 
Osov – Jazzová zpěvačka Jitka  
Vrbová navštívila v pátek 10. 6. 
hospůdku u kostela.  
„Zastavila se zde na pozvání své kama-
rádky a žáků, kteří se u ní učili zpívat,“ říká k tomu Alexander Klimeš. „A samo-
zřejmE si zazpívala. Bohužel jsem se 
osobnE nemohl zúčastnit.“                (JoK) 

RADOST Z VÍTDZSTVÍ.  Obrovskou radost 
projevovalo čerstvE založené soutEžní druž-
stvo skřipelských hasiček na nedávných 
oslavách sedmdesáti let trvání místního 
hasičského sboru.                Foto R. KOČOVÁ 

 Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁŘSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová přizpůsobivost. 

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

Kabaret hrál ve Vižině 
Vižina – Nejoblíbenější pražský kaba-
ret Srdce a kámen zavítal 11. 6. do Eu-
ropajzlu na Vižině.  
Všechny návštěvníky potěšila kabaretní 
show plná humoru, písniček, scének a tra-
vesty. Zakladatel a principál kabaretu Vác-
lav Glazar říká: „Cílem je, aby tento kabaret 
byl náplastí na bolístky obyčejných lidí.“  
Pro úspěch přijede kabaret koncem léta 
znovu. Nenechte si to rozhodně ujít.        (jf) 

HAD KOLEM KRKU. Mladší školáci, 
společnE  s dEtmi ze školky v OsovE, vy-
razili na výlet do ZOO Praha. Po cestE 
autobusem a parníkem si prohlédli expo-
zice cizokrajných zvířat a vyslechli si 
přednášku o životE hadů. NEkteří odváž-
livci si ho mohli omotat kolem krku. Na-
konec se všichni pořádnE vydovádEli na 
dEtském hřišti. (sk)                Foto ARCHIV 



ulovené zvěře. Majitelé místního zámku 
měli totiž v oblibě daňky, kteří jsou dodnes 
ozdobou přilehlého zámeckého parku. Děti 
si je mohly hladit i krmit. 
V pondělí jsme vyrazili do královského 
města Písek. První zastávka byla ve vodní 
elektrárně, nejstarším zařízení tohoto typu v Čechách, zbudované legendárním 
Františkem Křižíkem. Viděli jsme expozici 
osvětlení od jeho počátku až do současnosti. 
Další zastávka byla v Prácheňském muzeu. 
Zde jsme viděli ukázky rýžování zlata na 

Otavě ,  expozici 
nerostného bohatství 
a  rybářství. Prošli 
jsme se i po 
n e j s t a r š í m  d o -
c h o v a n é m  k a -
menném mostě. 
P ř í j e m n ý m  z a -
končením dne pak 
b y l a  n á v š t ě v a  
h o r a žď o v i c k é h o 
aquaparku. 
Ve středu nás čekala 
projížďka parníkem 
po Vltavě. Prohlédli 
jsme si i nádvoří 
zámku Orlík. 
Plni dojmů a zážitků 
jsme se  všichni ve 
zdraví vrátili zpět  
domů.                  (sk) 

Nad »osovskými žáky« stále visí otazník  
NÁPAD NA SPOLEČNÉ CHLUMECKO-OSOVSKÉ ŽÁKOVSKÉ MUŽSTVO NEPROŠEL  

V soutěži ve vybíjené získali žáci ze ZŠ Osov 1. místo a putovní pohár.              Foto ARCHIV 

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

L. Kocourová, R. Kočová, Marie Plecitá.  
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá.  

http://provas.aktualne.cz, provas@osov.cz 
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Sezónu v Osově ukončí  
memoriál Josefa Vávry 
Osov – Definitivní tečkou za sezónou 
osovského fotbalového klubu bude 
tradiční memoriál Josefa Vávry. 
 „Dne 25. června se uskuteční již 9. ročník 
memoriálu. Od 9 hodin se na osovském 
hřišti utkají naši fotbalisté s týmem SK 
Chlumec, Durisol Všeradice a VČS Tmaň,“ 
upřesnil začátek akce Jan Hošťálek a záro-
veň pozval všechny příznivce sportu.     (rk) 

Osov – Po třech letech se v Osově 
možná opět objeví fotbalové žákovské 
mužstvo. Jisté to však stále není. Kde 
mohou být problémy řekli Provasu 
dva hlavní aktéři a dlouholetí fotbalo-
ví hráči, Petr Kočí a Pavel Šmejkal. 
„Stále není dostatek kluků,“ začíná Šmej-
kal. „A jejich věkové rozvrstvení také není 
vhodné. Mezi těmi čtrnácti, kteří reagovali 
na naši nabídku jsou kluci sedmiletí i čtr-
náctiletí.“ 
Objevil se i nápad založit společné žákovské 
mužstvo se sousedním Chlumcem, ale 
okresní fotbalový svaz to zamítl.  
„Ve čtvrtek se sejdeme s Chlumcem a Hos-
tomicemi a domluvíme se, zda vzniknou  
»osovští žáci« nebo ne,“ říká dále Šmejkal.    

„Je tu také menší problém s financováním a 
vybavením, „ dodává k tomu Petr Kočí. „Ale 

myslím, že se všechno podaří překonat. Uvi-
díme jak se vše vyvine.“         Josef KOZÁK  

Osov – Červen je oblíbený měsíc 
školáků, protože je  poslední před 
prázdninami a je to čas výletů, 
poznávání nových míst a cestování. 
Společně s třeťáky, čtvrťáky a páťáky 
osovské školy jsme se vydali na třídenní 
výlet do okolí Pilského mlýna u Sedlice.  
V neděli jsme sbalili batohy, nasedli do 
autobusu a vyrazili směr Blatná.  
Zde jsme si prohlédli výstavu vodníků, 
hejkalů a jiných strašidel. Navštívili jsme 
zámek, kde mnozí obdivovali trofeje 

Další výsledky kopané  
Sob. 11. 6.: Mořina – Osov 1:3 
  Branky: Hošťálek J. (p), Ciprián, Veselý L.  
Karlštejn – Všeradice 4:3 
  Branky: Šebek, Vitner, Mackovič R.  
Sob. 18. 6.: Všeradice – Tetín 2:3 
  Branky: Vitner, Hruška R.  
Ned. 19. 6.: Všeradice B – Tetín B 3:2 
  Branky: Vitner, Hruška R., Lener      (JoK) 

 Po naší opravě, bude vaše kolo létat. 

CYKLOSERVIS VEVERKA  
Z. Veverka, 267 25 Osov 103 
Tel: 603152382, 311584487 
PRODÁVÁME TÉŽ NOVÁ KOLA 

OBROVSKÁ PÝCHAVKA. Na pýchavku o váze 2,75 kg mohou být 
opravdu  pyšní  nálezci Vojtíšek a Zuzanka Fialovi z Vižiny. Hou-
bové hody si užila celá rodina. Vyzkoušela řízky, smaženici  
i omáčku a tři dni nic jiného nejedla. (jf)               Foto Jiří HOUSKA 

Školáci vyrazili na výlety  
ZPRÁVIČKY Z OSOVSKÉ ŠKOLIČKY 

Osovské derby vyhrála Vižina  
Osov – Fotbalovým derby Osova  
s Vižinou a vítězstvím hostů 3:2 
skončila na osovském hřišti tuto 
sobotu fotbalová sezóna 2004-2005. 
„Zápas byl vyrovnaný a jak se říká – 

nevyužili jsme šance, kdežto soupeř ano,“ řekl k zápasu trenér Osova K. Procházka.  
„Myslím, že je to úspěch,“ hodnotí sezónu 
kapitán Osova Petr Procházka. „Skončili 
jsme na pátém místě.“ Ke svému 
předsevzetí z loňska, že Osov postoupí 
dodává: „Nebylo štěstí, ale ani velká chuť 
vítězit.“ 
„S výkonem celého mužstva jsem 
spokojený,“ hodnotil uplynulé období 
president Sportovního klubu Osov Jan 
Hošťálek st. „Do budoucna máme v plánu 
získat nové  hráče a s nimi se pokusíme  
o postup do vyšší třídy,“ prozradil první 
muž osovské kopané.                       (rk, JoK) 

Béčko Všeradic je první, 
postoupit však nesmí 
Všeradice - Vítěz tabulky 4. třídy le-
tošní sezóny Všeradice B nemůže po-
stoupit. Důvodem je sestup Áčka  
z okresního přeboru. 
„V jedné třídě nemohou hrát dvě mužstva 
stejného klubu, takže místo nás postoupí 
někdo z dalších příček,“ říká k tomu všera-
dický záložník Pavel Jakoubek.            (JoK) 
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Naše noviny - nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

DVACET LET POBEROUNSKÉ HUDEBNÍ SKUPINY

TŘEHUSK

Zámek Svinaře, sobota 16. července 15.00 hodin

Kromě TŘEHUSKU zahrají a zazpívají: ŠTĚPÁN RAK * PAVEL VÍTEK * JAN ROSÁK
IVO ZELENKA (ŠLAPETO) * HAŠLERKA * NOTIČKY * KYČERA - cimbálovka * TANGO BAND – dixieland
* KAPIČKY  * KARAVEL * SBOR POBEROUNSKÝCH STAROSTŮ (složený ze starostů Dobřichovic, Letů,
Svinař, Hlásné Třebaně a Karlštejna)

Zatančí: KRUŠPÁNEK – valašský folklorní soubor * LITEŇSKÁ CHASA 

Dále účinkují: ŠERMÍŘSKÁ SKUPINA ALOTRIUM * ŽENSKÁ ŠERMÍŘSKÁ SKUPINA REGINLEIF 
* ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI * OSOVŠTÍ HASIČI * JEZDECKÁ STÁJ BÍLÝ KÁMEN * JANA ČERVENÁ SE
SVÝM KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM * MOTOVETERÁNI TOMÁŠE SVOBODY

Uvádí: Moderátor Českého rozhlasu ROBERT TAMCHYNA

Po setmění: METAČI OHNĚ – FIRE SHOW

Pro děti: SKÁKACÍ HRAD, KOLOTOČE, HOUPAČKY, HISTORICKÉ HRY, JÍZDY NA KONÍCH

Pro všechny: ŘECKÉ SPECIALITY, KLOBÁSY, KOLÁČE, PIVO, LIMO…

Během koncertu bude pokřtěno druhé CD TŘEHUSKU nazvané Ten letovskej most. Kmotry jsou kytarový 
virtuos Štěpán Rak a starosta obce Lety Jiří Hudeček. 

Záštitu nad akcí převzal hejtman Středočeského kraje Petr Bendl

***
Vstupné: 100/50 Kč, v předprodeji (606 150 928, pavla.svedova@centrum.cz) 80/40 Kč. Každý, kdo si
zakoupí vstupenku v předprodeji, získá zdarma kazetu Třehusku Na tý stráni nad Třebání.

***
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Český rozhlas 2 -Praha, Český rozhlas Region, Deníky Bohemia, Berounský deník, Naše noviny

PARTNEŘI: Krajský úřad Středočeského kraje, Obec Lety, Zámek Svinaře, Pivovar Nymburk, Tiskárna Frances, 
Studio Soundsquare, cestovní kancelář VTT, Potraviny Nosek

Součástí oslav TŘEHUSKU bude soutěž o nejlepšího zpěváka staropražských kupletů.

Vítěz obdrží LETENKU NA OSTROV KYPR, druhý nejlepší získá BAREVNÝ 
TELEVIZOR, třetí DÁRKOVÝ KOŠ V HODNOTĚ 1.500 Kč.

Informace o soutěži a přihlášky: PAVLA ŠVÉDOVÁ - 606 150 928, pavla.svedova@centrum.cz
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Trampové? Pásci weekendoví...
VÝPRAVY TRAPERŮ DO POBEROUNÍ A NA PODBRDSKO - 22)

Poberouní - Trempíři, »čundráci«
jezdili k Berounce a na Podbrdsko
odjakživa. V Našich novinách se
dočítáte o jejich zvycích i výpra-
vách. Dnes vám nabízíme článek o
»pásku weekendovém«.           (NN)

Nedávno jsem na půdě našel knížeč-
ku, kterou napsal Radovan Krátký a
v roce 1954 vydala Mladá fronta pod
názvem PÁSEK aneb Studie na ži-
vočichopisném podkladě. Toto dílko
mělo sloužit tehdejšímu režimu jako
příručka  k odhalování, zesměšňová-
ní i likvidaci té části  mládeže, která
se chtěla bavit po svém, aniž k tomu
potřebovala soudružskou družbu pod
svazáckými či pionýrskými prapory.
Pro mnohé nepříliš inteligentní pří-
slušníky VB mohla knížka fungovat
jako návod a instrukce  k pořádání
honů a štvanic na každého, jehož
oblékání a zábava se vymykala před-
stavám tehdejších mocipánů.

Holdují alkoholu, čtou brak...
Velká část tohoto dílka je věnována
zesměšňování trampingu a jeho ne-
gativnímu působení na pokrokovou
mládež. Autorem jsou trampové
(které nazývá »pásky weekendový-
mi«)  líčeni jako blázni, kteří si hrají
na postavy z Rodokapsů, jejich myš-
lení je ovlivněno americkou »nekul-
turou«, holdují alkoholu, čtou brako-
vou literaturu a zpívají úpadkové
písně, které mají k budovatelským
častuškám daleko. Autor pominul
předválečné tradice trampského

hnutí i nezanedbatelnou účast tram-
pů v protinacistickém odboji, ale
záměrně trampům podsouvá sklony
ne k romantice a lásce k volnosti, ale
ke kriminalitě a alkoholismu. Stačí
si projít pár titulků, aby bylo zřejmé,
o co vydavateli šlo: STRAŠIDLO
NA NÁDRAŽÍ, ZDROJ PITOMOS-
TI PÁSKA WEEKENDOVÉHO či
VYLOUPENÝ RANCH.
Úryvek z tohoto literárního skvostu
mluví za vše: „Byl to takový tichý
hoch. Nemluvil a hned střílel. Chla-

pík, který se ležérně opíral o zábra-
dlí a četl rodokaps, byl jen první
částí této žertovné definice americ-
kého pistolníka. Byl tichý a nemluvil,
ale ani nestřílel. Proč nestřílel, to dá
rozum. Nemůžete z čista jasna střílet
na nádraží v Zadní Třebáni, zvláště
když nemáte revolver. A zákony této
země jsou takové, že si mládenec s
prvním chmýřím pod nosem nemůže
koupit Coltův šestiraňák v nejbližším
obchodě se smíšeným zbožím. Zboží
natolik smíšené nevedeme.“

Zlo musí být potrestáno!
Trampové se podle této knížky kro-
mě  hraní na muže Divokého západu
zabývali hlavně trestnou činností:
„Dva mladíci a jedna dívka z města
L. chtěli založit pod vlivem četby
brakové literatury banditskou skupi-
nu. Navzájem se vychloubali svou
hrdinností a otrlostí – například kdo
kolik lidí již zabil a podobně. Odešli
z pracovišť a domovů a po cestě  vy-
lupovali chaty. Nenalezli však nic k
jídlu, ani neměli peníze. Živili se te-
dy při cestě třešněmi z alejí. Jelikož
delší dobu téměř nic nejedli, projevi-
ly se následky v bolení břicha a vel-
kých průjmech. To jejich ‚zločinecké‘
odhodlání zlomilo.“
A to je nutné po zásluze potrestat:
„Při čtení rozsudku obžalovaní jen s
námahou potlačili překvapení nad
tím, že nebudou oběšeni, což se ne-
zřídka stává zlodějům na Divokém
západě. Red byl odsouzen k 6 měsí-
cům, Černý Pedro, Andy a Apač ke 3
měsícům nepodmínečně. Squaw
Černého Pedra byla osvobozena. U
většiny odsouzených byla nařízena
ochranná výchova, která  jim umož-
ní návrat mezi normální lidi, kteří se
ze čtení rodokapsů nepomátli.“ 
Při této četbě dnešní čtenář neví, zda
se smát či brečet. Jsem však pře-
svědčen, že v době vzniku ji mnozí
čtenáři brali zcela vážně. Tento pas-
kvil se už určitě nenachází v žádné
slušné knihovně, zato trampové tuto
neskutečnou dobu přežili. Navzdory
ideologům, kteří chtěli naši mládež
pěkně srovnat do řady podle komso-
molského vzoru. Zaplať Pán Bůh za
to! Vladimír ROGL

Takhle si  Jaroslav Malák předsta-
voval trampa. Ilustrace k veledílu
Radovana Krátkého PÁSEK. 

V

SOUKROMÉ HODINY Aj., Frj.

Doučování Zš, Sš.
777 312 352Krásná nová kola za ceny ještě krásnější
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Čas jahod: Zájemců je víc, než plodů
„NEJVĚTŠÍ HONIČKA JE O VÍKENDECH,“ TVRDÍ HLÁSNOTŘEBAŇSKÝ PĚSTITEL DAN SKOŘEPA

Svinaře, Hlásná Třebaň – Sklizeň jahod začala
na polích u Svinař minulý týden. Napilno mají
také sběrači v Hlásné Třebani.
První sběrači zavítali na jahodové pole ve Svina-
řích předminulou sobotu. Míří sem místní i Praža-
né. „I když počasí moc nepřálo, jahody jsou pěk-
né, lidi jsou spokojení,“ pochvaluje si majitelka
plantáže Jana Nosková. Sama by si ovšem přála
ještě trochu deště a především více sluníčka. Po-
dle jejího odhadu potrvá sběr ještě následující dva
týdny. Na počátku stálo kilo jahod při samosběru
45, nákup 55 korun. „Postupně se ale budou ceny
snižovat,“ uvedla Nosková s tím že na poli se sbí-
rá denně od 7 do 18 hodin. 

Sbírá se i u starosty
V Hlásné Třebani jsou letos sběrná místa tři. Dvě
u bratří Jiřího a Vnislava Konvalinkových, jedno
u Svatoslava Skořepy. „Čekám letos trochu menší
úrodu než loni. Jednak proto, že plodící jahodové
keříky jsou už starší, jednak vinou počasí,“ řekl
jahodář a současně první muž obce Vnislav Kon-
valinka. „Mrazíky v květnu mají na svědomí něja-
ké pomrzlé jahody, následné sucho nebylo také
ideální,“ dodal majitel necelého hektaru větších a
asi 30 arů drobných jahod. 
Zájem o jahody je veliký. „Poptávka je větší, než
můžu uspokojit. I proto jsem si pronajal další kus
pole a letos nasadil nové jahody, které ponesou
příští rok,“ dodal Konvalinka.
Na rozdíl od starosty, jeho konkurent Dan Sko-
řepa čeká větší úrodu. „Letos to vypadá lépe než

loni, jahod bude tentokrát určitě víc,“ řekl NN.
„Přestože zájemců o jahody je dost, zatím jejich
přání plnit stíháme. Největší honička je o víken-
dech, kdy sem přijíždějí chataři z Prahy,“ přiblí-
žil Skořepa s tím, že na jejich pozemcích samo-

sběr možný není. „Trháme a připravíme jahody i
na objednávku. Protože rok od roku je poptávka
větší, rozšířili jsme pole a příští léto nám ponese i
nová výsadba.“

Pavla ŠVÉDOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ

U Haloun už se staví 
Svinaře – První domky už vyrůstají na dosud

nedotčeném koutku přírody nad Halouny. 
Podle starosty Svinař, pod něž Halouny spadají,
jsou rozestavěné tři domky. Hotová je i přístu-
pová cesta, která má nyní sloužit jako stavební
komunikace. Vladimír Roztočil odmítá tvrzení

některých starousedlíků, že v případě mohutněj-
ší zástavby ubude vody. „Nechali jsme zpraco-
vat  hydro průzkum, který ukázal, že vody je
dostatek,“ říká starosta. Staví se i na opačném

konci vesnice, u silnice na Hodyni, kde vyrostlo
šest domů. „Celkem jich tam má být dvanáct a
vody mají také všichni dost,“ dodává Vladimír

Roztočil. (pš)

Myslivci ukázali své trofeje
Liteň – Desítky mysliveckých trofejí obdivova-
li v Litni odborníci i náhodní návštěvníci. 
Po tři dny mohli návštěvníci Litně obdivovat tro-
feje, které ulovili myslivci z Berounska a Hořo-
vicka. Výstava se konala v sále restaurace Ve
stínu lípy od 15. do 17. června.
„Organizací byl pověřen městský úřad v
Berouně, my jsme pomohli s výzdobou sálu,“
uvedl liteňský myslivec Jaroslav Řezáč.
Na sále nechybělo paroží srnců a daňků, největší
pozornost ovšem přitahovaly trofeje muflonů a
jelenů. Expozice byla doplněna také o informace
o sdruženích a chovech. Zakončena byla v sobo-
tu schůzí členů organizace. (pš)

V Černošicích připravují
Plážovou taneční party
Černošice – Letní porci plážové hudby i kon-
certů připravili na prázdniny provozovatelé
černošického Club Kina.
První červencovou sobotu se od 20 hodin usku-
teční v klubu Plážová taneční párty. Hudbu 60. až
90. let bude pouštět Dj. El Bunda, chybět nebu-
dou osvěžující míchané nápoje v Tropica baru.
Následující pátek 8. 7. od 20.30 v klubu vystoupí
kapela Crazy Boys of Prague s letním osvěžením
evergreenů zlaté éry jazzu a swingu 20. až 40. let.
Rocku bude pódium v klubu patřit 15. 7. od 21
hodin, kdy zahraje uskupení Mono 50. (pš)

V Líšnici bude na vlastní
oči reportér Josef Klíma
Líšnice – Prázdniny na vlastní oči s Josefem
Klímou můžete prožít na letní scéně za základ-
ní školou v Líšnici.
Večer se spisovatelem a reportérem pořadu Na
vlastní oči Josefem Klímou, který proslul přede-
vším reportážemi z prostředí zločinu, začíná 1.
července od 19.00. Během dvouhodinového pořa-
du vypráví o zkušenostech, které nasbíral při na-
táčení konkrétních případů. Dozvíte se o nebez-
pečné práci investigativního reportéra v televizi,
cestách po světě, knížkách... Chybět nebudou ani
písničky v podání Josefa Klímy. (pš)

Děti vyrazily na cestu kolem světa
NA DĚTSKÉM DNU PARTA VÝROSTKŮ STRHÁVALA FÁBORKY

Karel IV. »vydělal« škole 200 000 
PENÍZE ZA VÝHRU CÍSAŘE V SOUTĚŽI NEJVĚTŠÍ ČECH ZÍSKÁ KARLŠTEJN

Z našeho kraje
* Svátek hudby oslaví v Mníšku pod Brdy swin-
gem a jazzem. Koncert v rámci Evropského svát-
ku hudby se v mníšeckém Domově důchodců ko-
ná 21. 6. od 15.00. Se swingovými a jazzovými
písněmi i trochou klasiky vystoupí vokální skupi-
na Pětník z Prahy. Koncert se koná zdarma pro
obyvatele domova, přístupný je i veřejnosti. (pš)
* Bonitaci mladých psů pořádá 25. 6. v hotelu
Slánka v Černošicích Klub chovatelů špiců. Hod-
notit se bude dvacet až třicet psů. Akce začíná v
9.00 přednáškou pro chovatele. Skupina rozhod-
čích a poradce chovu zhodnotí stav psa i jeho kva-
litu pro zařazení do chovu. Zdravotní stav psů
hodnotí MUDr. Macků. (sj)

Zadní Třebaň - Buchta na startu, nanuk, špa-
gety, čokoláda, opečený buřt. To vše se postup-
ně usidlovalo v žaludcích účastníků dětského
dne nazvaného Cesta kolem světa aneb Po sto-
pách Emila Holuba, který 11. 6. v Zadní Tře-
bani pořádali zdejší turisté. 
Vydal jsem šedesát cestovních pasů, jejich maji-
telé se řítí ke kontrolám,“ hlásil telefonem ze star-
tu náčelník turistů Pavel Suk na další zastávky zá-
vodu. Děti absolvovaly cestu kolem světa za od-
poledne - v Holandsku malovaly obrazy, v Saud-
ské Arábii poznávaly koření a tančily, na Islandu
chytaly ryby, v Itálii se cpaly špagetami, ve Špa-
nělsku rozdávaly góly, v Keni běhaly... Všude je
čekali v kostýmech oblečení kontroloři.
„Bloudíme a nemůžeme nikoho najít,“ byly jednu

chvíli rozčarované některé maminky, které své ra-
tolesti provázely. Do závodu se totiž akreditovala
i partička zdejších dospívající hošíků, kteří za po-
kuřování cigára ničili malým dětem zábavu tím,
že trhali fáborky značící cestu.
„Mrzí mě to, ale nakonec to zvídavá dítka zdárně
zvládla,“ oddechla si v cíli, kde se pekly buřty,
Věra Schneiderová, která trasu vymýšlela a znači-
la. Děti nebyly plněním ukolů na dvoukilometro-
vé trase unavené, takže v cíli u Společenského do-
mu notně řádily. Z vyhraných pamlsků snad niko-
mu špatně nebylo. „Ještě rozmyslíme, jak naloží-
me s krásnými obrázky, které děti na stanovišti
Holandsko namalovaly. Stojí myslím za malou
výstavu,“ dodal náčelník Suk. 

Michaela ŠMERGLOVÁ

Karlštejn – Z vítězství Karla IV. v soutěži Nej-
větší Čech se raduje karlštejnský starosta i žá-
ci tamní školy, která jméno Otce vlasti nese.
Za prvenství totiž škola získala 200 tisíc.
O vítězství Karla IV. v boji o titul Největší Čech
se první muž Karlštejna dozvěděl během oslav
ukončení výstavby kanalizace a plynofikace v
obci. „Takže jsme měli možnost to hned s občany
oslavit,“ uvedl starosta Miroslav Ureš. O tom, že
základní škola v případě vítězství císaře Karla IV.

Desítky mysliveckých trofejí z Berounska a Hořovicka byly k vidění na výstavě, kterou pořádal beroun-
ský myslivecký svaz v Litni. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

získá finanční odměnu, Ureš věděl. „Hned jsme s
paní ředitelkou začali řešit, na co dvě stě tisíc po-
užít,“ potvrdil Ureš s tím, že nakonec se shodli na
nákupu nových stolů a lavic. 
„Vloni jsme díky finanční pomoci Červeného kří-
že školu kompletně zrekonstruovali. Jediné, co
chybělo, byl nový nábytek. Teď bude škola supro-
vá,“ pochvaluje si první muž Karlštejna, který
Otci vlasti v soutěži také zaslal hlas.
„Samozřejmě jsem mu poslal esemesku. Myslím,
že byl skutečně největší. Už tehdy se v jeho hlavě
zrodila myšlenka Evropské unie. A to je dobrá
věc.  Jedině Evropa jako celek se může rovnat ji-
ným mocnostem,“ míní Ureš.   Pavla ŠVÉDOVÁ
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Cigarety jsem schovávala jako dárky
VZPOMÍNKY ZADNOTŘEBAŇANKY, JEŽ DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU PROŽILA U BRITSKÝCH LETCŮ - 7)

Zadní Třebaň - Před šedesáti lety skončil nej-
strašnější konflikt v dějinách lidstva, II. světo-
vá válka. V uniformě britských leteckých sil ji
prožila Margita RYTÍŘOVÁ ze Zadní Třebaně.
Její vzpomínky postupně zveřejňujeme.     (NN)

Po několika měsících jsme dostaly příkaz, aby-
chom se dostavily na sesterské letiště Long Mar-
ston. I zde jsme nabíjely akumulátory. Asi po šesti
měsících jsme se konečně dočkaly intensivního
elektrikářského kursu. Protože jsem zdárně zvlád-
la zkoušky, byla jsem poslána opět na letiště Ho-
neybourne, hrabství Worcestershire. Gwen byla
bohužel odvelena na jiné letiště. Psaly jsme si a
občas při krátkých volnech jsem buď jela k nim do
Walsall, nebo ona přijela k nám do Walfordu. Vět-
šinou jsme cestovaly autostopem nebo vlakem, na
který jsme měly 50% slevu. Také jsem byla něko-
likrát na dovolené v Leicesteru, kde žila sestra te-
ty Heleny s rodinou a kde bylo vždy připraveno
české jídlo. Nejčastěji jsem ovšem jezdila za sest-
rou do Walfordu. Ta zatím chodila do školy a do-
konce z anglické literatury byla nejlepší žákyně. 

V době, kdy jsem byla na letišti v Long Marsten,
jsem jezdila do Stratfordu, rodiště Williama Sha-
kespeara, kde bylo divadlo a kde pokud se hrálo,
byly dávány Shakespearovy hry. Byla jsem se po-
dívat na Macbetha. 
Z domova jsme žádné zprávy neměly, jen z české-
ho vysílání londýnského rozhlasu jsem tušila, co
se doma děje. Když jsem měla příležitost, při do-
volené, jsem si poslechla Jana Masaryka. 
Několikrát jsem žádala v RAF, abych byla převe-
lena k československým jednotkám, ale povedlo
se to až v červnu 1945, kdy už bylo po bojích ve
Velké Británii.
Dopoledne jezdilo k hangárům auto, kde jsme si
kupovali svačinu. V poledne jsme jeli do jídelny
na oběd. Důstojníci měli vlastní jídelnu, taktéž
poddůstojníci a mužstvo také. Kolem páté byl čaj,
vlastně večeře.
Výplata byla jednou za 14 dnů. Každý musel jed-
notlivě předstoupit k výplatnímu stolu, zasaluto-
vat, říct své příjmení a poslední 3 čísla z našeho
osobního čísla. Moje bylo 2105166. 
Vlasy žen se nesměly dotýkat límce uniformy,

musely být nejméně 5 cm nad ním. Z toho důvo-
du většina z nás si uvázala stuhu kolem hlavy a
vlasy do ní nastrkala ve formě ruličky.
Při výplatě se v kantýně prodávala na příděl laci-
nější čokoláda, cigarety a make-up. Nekouřila
jsem, tak si můj příděl vzala některá z kolegyň.
Později, když už jsem věděla, že pojedu domů,
jsem cigarety schovávala, abych je mohla dávat
jako dárky.
Když jsme měly večer volno, jezdily jsme do ki-
na, tancovat nebo do nějaké hospůdky. Samozřej-
mě s námi jezdili i kolegové z RAF. Bylo zatem-
nění a světla na kolech musela být také zatemně-
ná, jakož i okna u našich baráků.
V Anglii za války dělaly záslužnou práci pro
armádu YMCA (křesťanská společnost pro mladé
muže), YWCA (křesťanská společnost pro mladé
ženy) a Armáda spásy. Mohli jsme se zde lacině
najíst, přespat, když jsme měli volno, a hojně jsme
to využívali. Armáda spásy provozovala pro nás
různé společenské akce.
Dne 8. května 1945 nám velitel oznámil, že válka
skončila. Dostali jsme tři dny volna. Upřímně ře-
čeno, nevěděla jsem, co dělat. Byla bych se ráda
spojila s domovem, ale nešlo to. Nevěděla jsem,
kde rodiče jsou. Napsala jsem Červenému kříži,
ale nikdy jsem nedostala odpověď. Později jsem
se dozvěděla, že sestřenice v Praze také napsala
Červenému kříži dotaz na nás, ale také nedostala
odpověď. (Pokračování)         Margita RYTÍŘOVÁ

Margita Rytířová. Foto ARCHIV
Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

upozorňují své abonenty, že toto číslo NN je
poslední, které mají předplacené. 

Zároveň vybírají 

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2005

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 poštovného,

zaplatí tedy dohromady 130 Kč.

Předplatné vybírají:
Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214)

Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Josef KOZÁK (Leč)

Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibichova 771)
Miloslav FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)
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Politici se vyřádili na čtyřkolkách
V LETECH BYL SLAVNOSTNĚ ODSTARTOVÁN PROJEKT VYSOKORYCHLOSTNÍHO INTERNETU 

Lety, Všeradice – Na pět desítek hostů - staro-
stů obcí sdružených v regionu Karlštejnsko,
senátor berounského volebního obvodu Jiří
Oberfalzer či primátor Kladna - odstartovalo v
pátek 10. června v Letech projekt rozšíření vy-
sokorychlostního internetu. Pak se vydali na
čtyřkolky do Všeradic.
Projekt nazvaný K2, který byl 10. června odpo-
ledne spuštěn, řeší rozšíření míst s veřejně pří-
stupným vysokorychlostním internetem. V rámci
tohoto projektu byly v dvaapadesáti obcích Karlš-
tejnska instalovány počítače napojené na světovou
síť. Projektu se účastní vesnice i města hned z ně-
kolika mikroregionů Dolní Berounky, Horymíra,
Plání a dalších. 
Na setkání do Letů zavítalo kromě senátora Jiřího
Oberfalzera i několik náměstků středočeského
hejtmana a starostové zúčastněných obcí. „Na zá-
věr jsme měli na raftech sjíždět Berounku,“ uvedl
starosta Letů Jiří Hudeček s tím, že se jednalo o
ukázku jednoho z turistických projektů – plavba
nejkrásnějšími částmi řeky pod tetínskými a srb-
skými skalami. Kvůli špatnému počasí ale regio-
nální politici změnili program – vydali se do Vše-
radic na čtyřkolky.                    Pavla ŠVÉDOVÁ

Regionální politici si ve Všeradicích vyzkoušeli jízdu na čtyřkolkách.               Foto Vladimír GLASER

Zloději vykradli šest hospod
NA SVÝCH VÝPRAVÁCH STAČILI ODNÉST ZBOŽÍ ZA 430 000 KORUN

Radnice dostala počítače,
na internet mohou všichni
Hlásná Třebaň - Dva počítače v rámci regio-
nální pomoci dostala obec Hlásná Třebaň.
„Počítače jsou už nainstalované a budou sloužit
veřejnosti. Především proto, aby měli všichni zá-
jemci možnost se dostat na internet,“ uvedla ta-
jemnice úřadu Ilona Gartová.
Jeden z počítačů bude v knihovně, druhý na obec-
ním úřadě. „Během příštích dnů bude určen ter-
mín zahájení této služby a budou zveřejněny náv-
štěvní hodiny pro zájemce,“ podotkla Gartová.
Dohodnout se také musí rozsah pomoci zaměst-
nanců úřadu těm, kteří s internetem nemají dosud
velké zkušenosti. (šm)

Vody bude dost a bude 
lepší! říká starosta Řevnic
Řevnice – S nedostatkem vody o víkendech už
se prý nepotýkají Řevnice. NN to potvrdil sta-
rosta města Miroslav Cvanciger.
„Nezaznamenal jsem žádnou stížnost, že by o ví-
kendech někde teklo málo vody,“ říká Cvanciger.
Jediný problém byl na počátku května, kdy neby-
lo k dispozici jedno čerpadlo. Vody bude podle
Cvancigera dostatek, navíc bude i kvalitnější. „U
letovského mostu budujeme úpravnu, kde se bude
odstraňovat nadnormativní mangan a železo. Do-
sud jsme měli k vůli jejich vysokému obsahu vý-
jimku,“ řekl řevnický starosta. Současně se u Čer-
vené louky staví nový vodojem. „V minulých
dnech se tam konaly zkoušky vodotěsnosti, pro-
pustnost je v normě,“ potvrdil Cvanciger. Na pod-
zim bude dvoukomorový vodojem, který pojme
1000 kubíků vody, připraven ke kolaudaci.  (pš) 

Suchomasty - Den otevřených dveří se posled-
ní květnový víkend konal v Ústavu pro men-
tálně postiženou mládež v Suchomastech. Toto
zařízení sociálních služeb letos slaví dvacet let
od svého založení.
Přivítali jsme bývalé ředitelky ústavu, dva staro-
sty obcí, speciální školu ze Žebráka i děti ze
základní školy v Suchomastech. Navštívilo nás
také mnoho dalších lidí z obce a okolí.
Společně s našimi asistentkami a personálem
kuchyně jsme připravili občerstvení, výstavu
našich prací, hudební vystoupení, prohlídky are-
álu zámku v Suchomastech a předvedli ukázky
práce v kroužcích. Těšíme se na další návštěvní-
ky. Klienti ústavu v Suchomastech a 

Jan SEMBDNER, foto Jan SEMBDNER

Podbrdsko – Restaurace a prodejny v okrese
Beroun si vzala na mušku dvojice zlodějů. Vy-
kradla jich celkem šest.
Své lupy chmatáci odstartovali v Osově. Nejprve
na začátku loňského října vykradli místní restau-
raci, z níž odcizili věci v hodnotě 30 000 korun.
Vrátili se do ní ještě o týden později. Při této vý-
pravě však své »působení« rozšířili ještě o kabiny
fotbalového oddílu. 
Do prodejny v Suchomastech se dvojice vloupala

dokonce třikrát. Poprvé si drzá dvojka odnesla lup
v hodnotě přes 90 000 korun, podruhé už za deva-
desát čtyři tisíc korun. Do třetice způsobila škodu
ve výši 50 000 korun. 
Pachatelé se ještě stihli vloupat do kulturního do-
mu v Praskolesích, pak už se je policistům poda-
řilo minulý týden zadržet. Trestnou činnosti způ-
sobili škodu přesahující 430 000 korun. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

V suchomastském ústavu
měli Den otevřených dveří

Semafory ze silnice mezi
Hlásnou a Lety zmizely
Hlásná Třebaň - Silnice pod Černou skálou z
Hlásné Třebaně na Rovina a Lety je opět prů-
jezdná.
„Čas určený pro uzávěru silnice už vypršel, takže
průjezd je opět volný i bez semaforu,“ řekla NN
tajemnice obecního úřadu Ilona Gartová. Silnice
byla uzavřená kvůli zabezpečovacím pracem na
Černé skále. Postupně byly odstraňovány převisy,
které hrozily sesuvem. Také zde byla instalována
bezpečnostní síť chránící motoristy před drolící-
mi se kameny. (šm)

Chodník kolem objezdu bude
hotov až před prázdninami
Dobřichovice – O měsíc později než bylo na-
plánováno bude dokončen chodník kolem kru-
hové křižovatky v Dobřichovicích.
Namísto koncem května bude chodník podél dob-
řichovického »kruháku« kompletně hotov až před
prázdninami. „Je to kvůli komplikacím s poklád-
kou veřejného osvětlení,“ uvedl starosta obce Mi-
chael Pánek. Na chodnících je položena žilová
mozaika, přibudou zde ještě letos i lavičky. „Příští
rok budeme řešit střed křižovatky, na který vypí-
šeme konkurs,“ dodal Pánek. (pš)

Řidič škodovky dostal 
smyk a vletěl do příkopu
Lety - Starší řidič Škody 120 dostal 15. června
na silnici z Letů do Karlštejna smyk a skončil
na stromu v příkopu. 
„S pohmožděninami hrudníku a podezřením na
otřes mozku jsme dvojčlennou posádku vozidla
dopravili do Všeobecné fakultní nemocnice na
Karlově v Praze,“ řekl NN Bořek Bulíček, jehož
záchranka u nehody zasahovala. Operovala tu
spolu s hasiči a policií. (šm)

Řevničtí se vydali na pouť
po hranicích katastru města
Řevnice – Výlet po hranici řevnického katast-

ru se údajně nadmíru vydařil. Organizátor
akce, starosta města Miroslav Cvanciger, plá-

nuje podzimní pokračování.
V sobotu 11. června ráno pořádal řevnický sta-
rosta Miroslav Cvanciger výšlap po hranicích

katastru města. 
„Na startu se nás sešlo jedenáct,“ uvedl průvod-

ce skupiny s tím, že během náročné cesty se
značným převýšením, několik turistů odpadlo. 

„Do Haloun jsme dorazili v půl jedné. Ušli jsme
třináct kilometrů, dalších šest nás čekalo při

cestě zpátky do Řevnic,“ vypočetl Cvanciger,
který má již naplánované pokračování. „Další
část hranice katastru bychom společně chtěli

projít 10. září,“ dodal. (pš)
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Řevnice se udržely, Třebaň sestupuje
O UPLYNULÉM VÍKENDU SKONČILA MISTROVSKÁ FOTBALOVÁ SEZONA 2004/2005

Poberouní - Mistrovský ročník 2004/2005 zavr-
šili fotbalisté. Řevnice i béčko Zadní Třebaně se
ve svých soutěžích udržely. Zato třebaňské
první mužstvo má důvod ke smutku - spadlo z
krajské 1. B třídy do okresního přeboru.   (NN)

SK ŘEVNICE
ŘEVNICE - NELAHOZEVES 2:3 
Branky Řevnic: Urban 2 
V prvním poločase hráli Řevničtí proti favoritovi
výborný fotbal a vedli 2:1. Po změně stran však
hosté bojující o postup vývoj utkání otočili i vinou
vyloučení zkušeného Klimta. V posledních deseti
minutách měli domácí drtivý tlak. Rozhodčí však
neodpískal jasné dvě penalty, a tak Řevnice vyšly
doma opět bodově naprázdno. (Mák)
MĚLNÍK – ŘEVNICE 5:3
Branky: Urban 3
Řevnice ještě šest minut před koncem vedly 3:2,
přesto stačily prohrát!  V krajské 1. A třídě se ale
nakonec i přes porážku udržely. (Mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
OZT A - VONOKLASY A 4:1 
Branky OZT: Bacílek 2 (jedna z penalty), Lin-
hart, Soukup 
V posledním jarním utkání na domácím hřišti Ost-
rovan zaslouženě zvítězil. Osĺabenému mužstvu
hostí nastřílel čtyři branky a ještě spoustu šancí
zahodil. OZT otevřel skóre v 15. minutě Bacíl-
kem, který proměnil pokutový kop za faul na Ko-
záka. Poté přišel festival zahozených šancí a záko-
nitý trest, když hosté využili hrubku v domácí ob-
raně. Naštěstí se v závěru půle prosadil Linhart.

Druhý poločas byl ve znamení převahy Ostrova-
nu, korunované góly Soukupa a Bacílka.     (Mák)
OZT B - CHYŇAVA 3:4
Branky: Štycha z penalty, Hájek, Zavadil 
Již po 20 minutách to bylo 0:3 a bylo prakticky
rozhodnuto. Do poločasu se Ostrovanu podařilo
snížit a ve druhém dějství zápas zdramatizoval.
Chyňava si však vítězství pojistila.                (Mák)
ŠTĚCHOVICE – OZT A 1:1
Branka: Prušinovský
Tento výsledek znamená, že po roce se OZT vrací
do okresního přeboru. V zápase měl obrovské
množství šancí, ale ty bohužel nevyužil. (Mák)
NOVÝ JÁCHYMOV – OZT B 8:2
Branky: Sládek, Klečka
V zápase již o nic nešlo, ale debakl na závěr sou-
těže byl zbytečný. Béčko se přesto udrželo ve 3.
třídě. (Mák)

LETOVSKÝ FK
DAVLE - FK LETY 0:4 (0:2) 
Góly: Šindelář 2, Drašnar, Kučera 
Po počátečním náporu již sestupujících domácích
jsme začali získávat převahu. V 23. minutě prošel
Šindelář až k pokutovému území soupeře a zakon-
čil sólo přesnou střelou - 0:1. Tentýž hráč přidal v
38. minutě druhý gól hlavou po centru Kučery.
Druhý poločas začal tlakem domácích, kteří vsa-
dili na riskantní systém se třemi útočníky. Úspěšní
však nebyli. Naopak, v 52. minutě se uvolnil
Drašnar a trefil horní roh domácí branky - 0:3.
Domácí rezignovali a do konce utkání bylo pánem
na hřišti už jen naše mužstvo. V 85. minutě vstře-

lil poslední branku Kučera po sólu z  poloviny
hřiště.        Jiří KÁRNÍK
LETY - LIBČICE 1:0 (0:0) 
Branka: Karpiv 
V posledním kole jsme zvítězili nad soupeřem,
který překvapil kvalitním a uvolněným výkonem.
Hra se od první minuty přelévala od jedné branky
ke druhé. Do poločasu měli hosté i domácí po
dvou dobrých příležitostech, ale ani jeden tým ne-
byl úspěšný. Druhý poločas byl z naší strany ak-
tivnější, měli jsme mírnou převahu, ale ani soupeř
nerezignoval. V 67. minutě vybojoval míč Pilař,
přihrál Karpivovi, a ten nedal střelou do horního
rohu branky brankáři hostí šanci. V 74. minutě nás
zachránil od gólu bravurní zákrok brankáře Ště-
pána. Hosté získali převahu, měli jednu šanci, ale
neproměnili. V závěrumohl dvakrát skórovat
Demjanenko, ale netrefil se. Jiří KÁRNÍK

FC LITEŇ
LITEŇ – MOŘINA 3:1
Branky: Šindler, Bárta, Betyar
Poločas skončil nerozhodně 0:0. První gól sice
stříleli hosté, domácí ale hned po rozehrání vyrov-
nali. Druhou branku přidal Bárty z penalty, ke
konci utkání zvýšil Betyar. (pš)
CHRUSTENICE – LITEŇ 7:1
Branky: Eliášek J.
Na debaklu Litně, která už do půle prohrávala 0:3,
se opět podepsala neúplná sestava. „Hráli jsme v
devíti,“ řekl hráč Radek Šindler. (pš)

SOKOLOVÉ NA TOKU. Cyklistický výlet do Brd podnikli v polovině června členové Sokola Liteň. Na
trase Liteň-Hostomice-Jince-Valdek-Tok-Jordán-Felbabka-Lážovice-Liteň zdolali bezmála sto kilometrů.
Na vrcholu Toku jsou zleva Miloš ml., Miloš st. i Jan Noskovi a Richard Lukeš.           Foto NN M. FRÝDL

Řevničtí sokolové nabízejí
hřiště na plážový volejbal
Řevnice – Máte chuť si zahrát plážový volej-
bal? V Řevnicích to není problém – místní od-
díl volejbalu nabízí k pronájmu nové hřiště.
Před rokem bylo ve volejbalovém areálu řevnic-
kého Sokola slavnostně otevřeno hřiště na plážo-
vý volejbal. Nyní jej k vyžití volejbalisté nabízejí
všem nadšeným sportovcům. Nutné je si hřiště za-
mluvit alespoň den předem, využít můžete i pra-
videlného nájmu. Slevy jsou určeny jak pro členy
Sokola, tak i ty, kteří se sponzorsky na výstavbě
moderního hřiště podíleli. (pš)

Házenkáři poslední zápas
vyhráli, ale postup jim unikl
Řevnice - Třebaže se poslední zápas jarní části
soutěže podařilo řevnickým národním házen-
kářům vyhrát, na první místo v tabulce a tím
i na postup do první ligy to nestačilo.
Touha po dosažení prvního místa v tabulce zůsta-
la pro řevnické národní házenkáře nedostižná.
Spokojit se musí se stříbrnou pozicí. 
„Chtěli být první, ale bohužel několik remíz a
proher se slabšími soupeři je odsunulo níž,“
zhodnotil skončenou sezonu Petr Holý.
Naposledy se na hřiště soupeře postavili házen-
káři předminulý víkend.
PŘEŠTICE - ŘEVNICE 18:18
Hosté ztratili bod v posledních vteřinách utkání.
NEZVĚSTICE - ŘEVNICE 21:23                (pš)
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Řevnice – Poháru České republiky
se měli zúčastnit řevničtí národní
házenkáři. Žáci ale nikam nepoje-
dou, dali přednost jiným akcím.
Mladším žákům palce držet v pohá-
ru nemusíte, nikam nepojedou. Měli
se zúčastnit Poháru České republiky
v Albrechtičkách. Dva z nich odjíž-
dějí na dlouho plánovanou dovole-
nou. Jeden s házenou skončil natrva-
lo. Čtvrtý řekl, že raději pojede tan-
covat. Zůstalo 6 kluků, kteří se těšili,
ale protože házená se hraje v sedmi,
zůstávají doma. 
Mistrovství mladších žáků v Řevni-

cích se však konat bude. Zúčastní se
ho nejlepší družstva z jednotlivých
oblastí - Ostopovice (jižní Morava),
Rokytnice (severní Morava), Všeni-
ce (západní Čechy), Žatec (severní
Čechy), Dobruška (východní Če-
chy), Bakov n/J. (střední Čechy).
Akce bude zahájena 24. 6. v 8.00
slavnostním nástupem, v 9.30 začne
prvním utkáním Žatec – Dobruška.
Každý půl den budou sehrána 3 utká-
ní. Turnaj bude ukončen 26. 6. slav-
nostním nástupem a rozdáním meda-
ilí. Po obědě se účastníci rozjedou do
svých domovů. Petr HOLÝ

Mladší žáci na pohár nejeli
DVA DALI PŘEDNOST DOVOLENÉ, JEDEN TANCOVÁNÍ


