
HEJTMAN NA JEZU. Řeku Berounku sjížděl up-
lynulý týden na kanoi středočeský hejtman Petr
Bendl. Na třebaňském jezu se nejprve zasekl, ale
nakonec jej přece jen zdolal.
(Viz strana 3)      Foto NN M. FRÝDL

V Řevnicích u trati byla 
nalezena zastřelená žena
Řevnice – Zastřelená osmačtyřicetiletá žena
byla v Řevnicích nalezena uplynulé pondělí

odpoledne. Případ šetří policie.
O případu ženy, kterou v pondělí 25. 7. odpo-
ledne nalezl ve svém domku u železniční trati
její manžel, informovala týž večer TV Prima.
Uvedla, že kriminalisté dům prohledávali ne-
zvykle dlouho, jedenáct hodin. Mrtvá údajně

prožívala těžké období po smrti syna a ničivých
povodních z roku 2002. Policisté ale nevylučo-
vali ani vraždu, neboť žena byla několikrát stře-

lena na hrudníku. (Dokončení viz str. 7) (pš)

Řevničtí záchranáři hrají
ve francouzském hororu
Řevnice, Praha - V novém hororovém snímku
Krysy, který v Česku natáčejí francouzští fil-
maři, si zahrají i řevničtí záchranáři. 
„Zatím jsme natáčeli průjezd dvou našich vozů
přes scénu. Vozy jsou přizpůsobené Francii, takže
jsou bílo-modré a mají francouzské nápisy,“ řekl
NN majitel řevnické záchranky Bořek Bulíček.
„Natáčí se po Praze - v nemocnici, na vysoko-
školských kolejích, v garážích. Co nás čeká dál,
netušíme,“ řekl Bulíček, který sám při pár klap-
kách zasedl za volant. (šm)

Turisty obtěžují chmatáci
V ZADNOTŘEBAŇSKÉM KEMPU BYLI OKRADENI HOLANĎANÉ I ČECH

SuperStar v Dobřichovicích
nahrávala a mlsala

Dobřichovice – Na zmrzlině si v minulém par-
ném týdnu v dobřichovické restauraci pochut-

návala SuperStar Vlasta Horváth.
Vítěz druhé série soutěže Česko hledá

SuperStar tráví léto v nahrávacím studiu v
Dobřichovicích. Chystá se skupinou Frenzy
debutové album, které má vyjít v září. Volné
chvíle si nová hvězda českého showbyznysu

zpříjemňuje v restauraci Na Schůdkách.
„Byl tu dvakrát, poprvé na večeři a před něko-
lika dny se svým bratrem na zmrzlinovém pohá-

ru,“ potvrdil NN šéfkuchař restaurace Emil
Jindáček s tím, že Horváth si objednal pohár

Siesta se třemi kopečky zmrzliny. „Zdržel se asi
dvacet minut a pak pospíchal nahrávat.“ (pš)

Cizinka se bála o peníze,
ukradli jí je na hradě

Karlštejn - Textilní kabelku turistky z Irska
rozříznul 21. 7. v pravé poledne neznámý

pachatel a z tašky ženě zcizil 15 000 korun. 
„Irka, která šla na prohlídku hradu Karlštejna,

měla tašku přes rameno a z ní ji během prohlíd-
ky kdosi připravil o peníze, které si rozměnila,“
přeříkal NN verzi okradené cestovatelky tiskový

mluvčí karlštejnských policistů Ivan Sýkora.
„Prý se tolik peněz bála nechat na hotelu,“ dopl-

nil starosta obce Miroslav Ureš. (šm, pš)

Poberouní – Otrlí zloději znepříjemňují život
turistům v dolním Poberouní. Naposledy okra-
dl nenechavec minulý týden tři hosty v zadnot-
řebaňském kempu. Jiný lapka za bílého dne
připravil návštěvnici Karlštejna o 15 tisíc.

Tropická vedra z konce minulého týdne přilákala
k Berounce i na hrad Karlštejn davy turistů. Plno
bylo také na jezech v Mokropsech, Dobřichovi-
cích i v karlštejnském a zadnotřebaňském kempu.
„Chatičky jsou plné. Máme tu asi čtyřicet stanů,
kolem dvanácti karavanů,“ pochvaloval si provo-
zovatel kempu na zadnotřebaňském Ostrově Mi-
chael Gabriel. Vrásky na čele mu však přiděláva-
jí zloději. Naposledy se v areálu objevili  v noci z
24. na 25. července. „Okradli tu dva Holanďany a
jednoho Čecha,“ upřesňuje Gabriel s tím, že ci-
zinci přišli o mobilní telefony, kamery, CD a
MCD přehrávače. U jednoho policie vyčíslila
škodu přes 23 tisíc, druhá oběť zchudla o 21 200
korun. Ve třetím případě zloděj odnesl spícímu
rekreantovi taštičku s dvěma tisíci. Podle Gab-
riela si drzí pobertové pravděpodobně oběti vyti-
povali během dne podle zahraničních značek aut.
„Nejčastěji kradou mezi třetí a pátou ranní, kdy
všichni spí,“ říká Gabriel. Zatím se žádného lap-
ku při činu chytit nepodařilo. „Byli sice viděni,
ale utekli,“ podotýká majitel kempu. Zatím ale
neuvažuje o tom, že by do kempu povolal noční
službu či ochranku. „Areál průběžně obchází ten,
kdo má službu, nebo správce. Když je otevřená
hospoda do noci, zloděj si netroufne," dodává.
Naopak v obecním kempu v Karlštejně vsadili na
moderní techniku. Areál nechali hlídat kamerami,
navíc jej oplotili. „Musím to zaklepat, ale zloději
se kempu vyhýbají, “ říká první muž obce Miro-
slav Ureš. Kamery tu nechala radnice nainstalo-
vat před dvěma lety. Od té doby nezaznamenala
žádnou krádež. Stejně je tomu i na parkovišti.
„Kemp chodí kontrolovat i policie,“ dodává Ureš. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

2. srpna 2005 - 15 (398) 6 Kč

ROSTOU! Léto přeje houbařům. Z lesa nad
Drahlovicemi přinesl Petr Jakoubek z Leče
dva pekáče hřibů. Foto NN J. KOZÁK

V NAŠICH NOVINÁCH:

* Vedro ničilo lidi i z
vířata

* Koridor u Berounky nebude

* Podbrdská příloha PROVAS



Naše noviny 15/05 OD ČTENÁŘŮ, ZPRÁVY, REKLAMA, Strana 2  

Jak Třehusk zvítězil nad kováři...
ČTENÁŘ Z KLADENSKA PÍŠE O SVÉ VÝPRAVĚ NA NAROZENINOVÝ KONCERT DO SVINAŘ

Pozemky získali Prasodlaci
ŘEVNIČTÍ TULÁCI NA TÁBOŘE U ROSOVIC ZAŽILI DVĚ PŘEPADENÍ
Řevnice – Dvakrát byli letos přepadeni děti z
řevnického oddílu Tuláci, kteří táborničili u
Rosovic. Pokaždé šlo ale o plánovanou akci.
První týden dětem z řevnického turistického oddí-
lu na táboře u Dobříše počasí nepřálo. „Pořád pr-
šelo, takže všude tekla voda. Trávili jsme proto
dny v tee-pee,“ řekl vedoucí letního tábora Jan
Lojda. „V suchu jsme je učili, jak pracovat s buzo-
lou, orientovat se v mapě, číst měřítka,“ dodal.
Poté, co se počasí umoudřilo, mohli Tuláci začít
celotáborovou hru na kovboje a zlatokopy. „Tři
družiny Prasodlaci, Divocí koně a Orlové mezi se-
bou handlovaly pozemky. Svedly velký souboj.
Zvítězili Prasodlaci, kterým jsem jako šerif předal
Zlaté údolí,“ uvedl Lojda. Ochuzeni nebyli Tuláci
ani o tradiční návštěvní den i přepad. Letos si ho
navíc užili dvakrát: poprvé jej zorganizovali rodi-
če, podruhé byl v režii bývalých členů oddílu.

„Poprvé jsme přišli o vlajku, podruhé i o várnici,“
říká Lojda. S průběhem tábora, při kterém nedo-
šlo k žádnému zranění ani nemocem, byl spoko-
jen. A největší zážitek? „Když jsme připravili eta-
povku, při které děti měly hledat s pomocí buzoly
místo vyznačené na mapě, i vedoucím se přitom
podařilo stanoviště ztratit,“ usmíval se při vzpo-
mínce na bloudění Lojda.         Pavla ŠVÉDOVÁ

Svinaře - O existenci Třehusku jsem se dovídal v
posledních letech díky spolupráci s jeho výkon-
ným šéfem Mílou Frýdlem. Jako zvláštní prémii
jsem od něj loni před Vánoci dostal kazetu se slib-
ným  názvem Na tý stráni nad Třebání. Poprvé
jsem si ji pustil při zdobení vánoční borovičky.
Mou drahou polovičku, která vedle v kuchyni sma-
žila kapra a očekávala, že si ke zdobení pustím
jako jiná léta směs vánočních koled, přilákal vý-
razný »ječák«  slečny Pavly i její sliby Pepíčkovi.
Musel jsem kazetu pustit od začátku a kapr se
málem připálil. 
Od té doby uplynulo více než půl roku a nám se
nepodařilo si poslechnout Třehusk naživo. Věděli
jsme sice, že budou v Zadní Třebani tradiční  ma-
sopustní radovánky i neméně slavné máje, ale pře-
ce jen ta vzdálenost nás poněkud odrazovala.
Když se však na internetu objevila další pozvánka,
vytáhla moje žena rezolutně jízdní řád. 

Co s tím nadělením?
Jelikož do Svinař, kde se 16. 7. konala oslava dva-
cetin poberounské hudební skupiny TŘEHUSK,
lokálka nejede, bylo rozhodnuto, že výprava se
uskuteční přes několik železničních uzlů. Už na
kladenském nádraží jsme byli fascinováni houba-
ři s koši plnými hub. Po více než tříhodinovém ces-
tování jsme dojeli do Litně a do místa konání kon-
certu se vydali po modré turistické značce.  Po pár
stech metrech stezka uhnula na lesní pěšinu a na
kraji lesa jsme narazili na kováře. Tedy nikoliv na
řemeslnického mistra, ale na hřib. Ovšem nejed-
nalo se o jeden kousek, ale o obrovské množství –
snad více než padesát krásných hub nejrůznějších
velikostí, které se v širokých kruzích rozprostíraly
široko daleko kolem turistické trasy.. 
Teď nastalo dilema. Co s tím nadělením? Po prav-
dě řečeno, i když jsme oba náruživí houbaři, ten-
tokrát jsme neměli s sebou nic, do čeho bychom

mohli nečekaný úlovek uložit, neměli jsme ani nůž
na očištění a nastrkat si houby jen tak  do igelitky
a nechat je pařit tři hodiny na slunci – to by snad
mohl udělat jenom barbar.  S lítostí, ale možná k
radosti jiných pocestných, jsme všechny – malé i
velké – hřiby nechali na místě a pokračovali do
Svinař.  
Koncert  Třehusku i jejich hostů však nás natolik
zaujal i potěšil, že jsme houby rádi oželeli. Lito-
vali jsme spíše toho, že jsme museli odjet (tento-
krát přes Prahu) před vyvrcholením večera, ale co

se dalo dělat – Poberouní, přestože je mému srdci
díky  trampské  minulosti velmi blízké – je pro nás
přece jen tak trochu z ruky. 
Ihned po návratu domů jsem založil do magneťá-
ku starou dobrou  kazetu a za chvíli byl Třehusku
plný dům – i se slečnou Pavlou a Mílou Frýdlem.
Díky!      Jana a Vladimír ROGLOVI, Stehelčeves 

Opilý cyklista si natloukl
Vižina - Opilý cyklista havaroval 26. 7. v obci
Vižina. Byl převezen do nemocnice.
Podle policejní mluvčí jel čtyřicetiletý muž 26. 7.
před osmou hodinou večer po silnici, nevěnoval
se řízení a spadl na vozovku. Při havárii se lehce
zranil a byl převezen do nemocnice. Policisté
muži naměřili 2,56 promile alkoholu.                (pš)

Škola už má nová okna
V minulém týdnu byla dokončena výměna oken v
naší škole včetně vchodových dveří a proskleného
zádveří. Rovněž byla vymalována budova. Ve
vchodových dveřích byla křídla vyrobena obráce-
ně, ale tento nedostatek bude odstraněn. Obě fir-
my odvedly kvalitní práci. Dále bylo nutné zakou-
pit nový ohřívač vody a kuchyňské okno dovybavit
ještě jednou sítí proti hmyzu. Byly zakoupeny i no-
vé deky, polštáře, prostěradla a povlečení do MŠ. 
Plánované vypnutí elektrické energie na 2. srpna
2005 odpadá. Proud půjde v celé obci.
Elektrifikace hřbitova se blíží k závěru - do konce
srpna by již čerpání vody ze studny mělo být zajiš-
těno elektricky. Obsluha bude jednoduchá –  voda
poteče po dobu, kdy bude tlačítko zmáčknuté. Jak-
mile se tlačítko pustí – voda přestane téci.
Na závěr bych chtěl popřát k dvacetinám Třehus-
ku hodně úspěchů na všech pódiích, na kterých
budou  vystupovat. Mějte se hezky.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Ve Svinařích vystoupil Jiří Vitouš za doprovodu
Liteňské chasy. Foto Bohumil KŘEČEK Ureš chce jednat s vedoucím

Karlštejn – S novým vedoucím Správy CHKO
Český kras Petrem Hůlou se dosud nesetkal
starosta Karlštejna Miroslav Ureš. A to i pře-
sto, že to měl v plánu.
„Jakmile nastoupil, odjel totiž na dovolenou,“
uvedl starosta Ureš. Ten by s Hůlou rád hovořil o
parkování před budovou správy CHKO pod hřbi-
tovem v Karlštejně. „Do zóny je zákaz vjezdu, ale
návštěvníci správy zde stejně bez povolení parku-
jí,“ říká Ureš. Karlštejnským ochranářům začal
Hůla  šéfovat 1. 7. Nahradil Michaela Pondělíčka,
který byl odvolán letos v únoru. (pš) 
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Hejtman Bendl splouval Berounku
VE TŘEBANI UVÍZL NA JEZU, V ŘEVNICÍCH SPADL DO TŮNĚ. „JELO SE MI DOBŘE,“ SMÁL SE PO DOPLUTÍ

Poberouní – Na Berounku se uply-
nulý víkend vydal v kanoi středo-
český hejtman Petr Bendl. V pátek
plul z Karlštejna do Dobřichovic a
besedoval v Letech se starosty
okolních obcí.
Ze sedla kola a lodi kontroluje »své«
obce v kraji hejtman Petr Bendl. Po
cyklistickém putování zvolil Bendl v
uplynulém tropickém týdnu »mok-
řejší« variantu. Plul na kanoi. Nejpr-
ve absolvoval trasu Zvíkovec - Roz-
toky u Křivoklátu, poté pokračoval
do Nižboru. Poslední červencový pá-
tek jej čekal úsek z Karlštejna do
Dobřichovic. 
V desetičlenné kanoistické posádce
plul v jedné z pěti kanoí i starosta
Řevnic a krajský zastupitel Miroslav
Cvanciger. „Vlastně jsem nikdy před
tím Berounku nejel,“ řekl Cvanciger.
Z Karlštejna vyrazily posádky v de-
vět ráno. „Začínali jsme pod parko-
vištěm. Tři lodi si sjely i tamní jez,
my jsme přenášeli,“ popisoval plav-
bu Cvanciger s tím, že na třebaňský
jez si troufly všechny posádky. 
Zatímco v horní části Berounky se
Bendlovi podařilo převrátit loď, v
dolním úseku měl větší štěstí. „Ne-
vyklopil se, jel dobře. Dokonce si
sjel i jez,“ uvedl první muž Řevnic. 
Zato posádka Cvancigera, kterou
spolu s ním tvořil ještě ředitel příb-
ramské nemocnice, měla v prvním
úseku plavby problémy. Točili se na
vodě, doháněli náskok ostatních.
„Ze začátku měli problémy, nemohli
se shodnout, takže jsme na ně muse-
li čekat,“ usmíval se už na souši hejt-
man Bendl.
„Chvíli nám trvalo, než jsme se zori-
entovali,“ uznal sám řevnický staros-
ta. „Kolega seděl v kanoi úplně prv-

ně a já naposledy před mnoha lety.
Ale rád si to někdy zopakuji, bylo to
velmi příjemné.“
Podle Cvancigera byl první muž kra-
je překvapen, že je voda v Berounce
u Prahy špinavější než v její horní
části. „Přitom kvalita vody se za po-
sledních 15 let radikálně zlepšila,“
míní Cvanciger.
Přestávku si hejtman odbyl v Letech,
kde se v 11 hodin sešel se starosty
obcí regionu Kalštejnsko. 
„Zájem o setkání byl velký, byl plný
obecní sál,“ potvrdil Cvanciger. Do-

dal, že rychtáři se zajímali například
o územní plány vyšších územních
celků či o železniční koridor.
Po skončení besedy završil Bendl
plavbu v Dobřichovicích. „Určitě
toto putování pro hejtmana význam
má. Je to možnost, jak se seznámit s
oblastí, za kterou zodpovídá a setkat
se s mnoha starosty najednou,“ řekl
Cvanciger. Další část vodáckého
putování je plánována od 10. srpna
na Sázavě. Bendl zavítá i k Jizeře,
Slapům a Labi.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Miloslav FRÝDL 

POHODA NA VODĚ. Větší část vodácké výpravy středočeského hejtmana Petra  Bendla na Berounce mezi Karlštej-
nem a Hlásnou Třebaní. Hejtmanova loď je zcela vpravo. Foto NN M. FRÝDL

V Karlštejně budují
nové byty pro mladé
Karlštejn – Nové malometrážní
byty se již staví v Karlštejně. Sou-
kromá firma je buduje v areálu
bývalého výzkumného ústavu.
Výstavba malometrážních bytů je
podle starosty Karlštejna Miroslava
Ureše v plném proudu. 
„Minulý týden jsem se sešel s maji-
teli firmy, kteří mi přinesli projekty
bytů,“ uvedl Ureš. Podle něj by v
areálu mělo vzniknout 20 bytů pře-
devším pro mladé lidi. „Hotovy by
měly být příští rok,“ dodal Ureš.
Naopak projekt výstavby luxusních
bytů v komplexu bývalého statku,
vázne. Jak uvedl Ureš, důvodem
jsou nevyřešená jednání se sousedy.
Radnice zvažuje vystavět na volných
plochách u nádraží bytové domy.
„Zatím ještě nemáme schválený
územní plán. Chtěli bychom to stih-
nout do konce září, pak by se mohla
chystat výstavba,“ míní Ureš.      (pš)

Z našeho kraje
* Začátkem srpna se při cestě z do-
volené v Chorvatsku zastaví u Be-
rounky starosta německého Steine-
rothu, který je partnerskou obcí Zad-
ní Třebaně, Gotttfried Frings s chotí.
S městečkem Steineroth navázali
Třebaňští přátelské vztahy před pár
lety, dosud se uskutečnily tři oficiál-
ní návštěvy. V říjnu pojedou do Ně-
mecka třebaňské děti. (šm)
* Do konce září má řevnická radni-
ce podepsat smlouvu o dlouhodo-
bém pronájmu domu na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad u prodejny
Quelle. Objekt získalo sdružení Ná-
ruč, které má v plánu udělat celko-
vou rekonstrukci domu. „Peníze, jež
do rekonstrukce vloží, si pak bude
sdružení »odbydlovat«,“ řekl staros-
ta Řevnic Miroslav Cvanciger.    (pš)
* Bowlingovou ligu nehrají v našem
kraji jen hráči z Řevnic a Černošic.
Premiéru si odbyli hráči z BK Dob-
řichovice. Tým ve složení Pavlišta,
Šlapák, Krepindl, Pechar při svém
prvním působení v 2. bowlingové li-
ze skončil třetí.           Jiří MARVAL

Dolní Poberouní, Lety - Berounku
z Karlštejna do Dobřichovic sp-
louval uplynulý týden středočeský
hejtman Petr BENDL. V Letech,
kde se sešel se starosty, poskytl
rozhovor Našim novinám.
Jak se vám plulo?
Ale dobře! Jen jsem na jezu v Řev-
nicích spadnul do nějaké tůně. Vů-
bec tam netekla voda – všechno po-
bere tamní malá elektrárna. Museli
jsme lodě přenášet, a jak byl jez sliz-
kej, sjel jsem po něm dolů a spadl do
bahna, nebo co to bylo. Teď mi ale
všichni říkají, jestli mi nevadí, že ne-

budou sedět u stolu se mnou.
Nebrzdila vás loď starosty Řevnic?
Ze začátku měli problémy, to je
pravda. Nějak se nemohli shodnout,
takže jsme na ně museli čekat. Ale
pak se to otočilo a byli naopak pořád
vpředu. 
Jak jste byl spokojený se svým háč-
kem?
Super! Zvládal vše na jedničku. Jeli
jsme jako všichni normální vodáci,
ženská šla dopředu, mužskej to mu-
sel odřídit.
Jaký mají smysl podobné výlety?
Smyslem bylo upozornit na problé-
my malých obcí, trochu jim pomoci
ve zviditelnění. Jsou to vesměs obce,
kde přes zimu žije pár desítek oby-

vatel, zato v létě se tam střídají stov-
ky lidí, z čehož jim vznikají obrov-
ské problémy. Většinou už si s nimi
dokáží poradit, ale je potřeba na ně
pořád poukazovat.
Počítáte, že plavbu či jízdu na kole
zopakujete?
Určitě. Podobné výjezdy děláme
každý rok, není to součást žádné vo-
lební kampaně. Hejtman nemá nor-
málně moc příležitostí podívat se po
kraji. Setkat se s lidmi, se starosty v
jiném prostředí, promluvit si nejen o
tom, co je důležité, jaký projekt řeší,
ale obecně si popovídat o problé-
mech regionu. Prázdniny jsou příle-
žitostí se potkat a já ji využívám.

Miloslav FRÝDL

A co na to háček?
Na přídi hejtmanovy kanoe, nebo-
li na takzvaném háčku, pádlovala

zaměstnankyně jeho kanceláře
Irena KLAUSOVÁ.

Hejtman vás jako háčka chválil.
Co vy, pochválíte ho jako zadáka?

Určitě. Byl výbornej! Nejlepší
zadák, jakýho znám.

Neříkáte to proto, že je to váš šéf?
Kdepak! Má hodně síly, takže já se

tolik nenadřu.
Nebylo vám krušno na třebaň-
ském jezu: zasekli jste se a ne-

mohli tam ani zpět. Bála jste se?
Copak o to, strach jsem neměla, to

ne, ale krušno mi bylo, to máte
pravdu. Nakonec jsme se dolů

dostali, to je nejdůležitější. (mif)

Chtěl jsem upozornit na malé obce!
HEJTMAN BYL S HÁČKEM SPOKOJENÝ, HÁČEK S HEJTMANEM TAKY

Irena Klausová a Petr Bendl nad třebaňským jezem.       Foto NN M. FRÝDL
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Koncert vydělá na opravu kostela
ČERNOŠIČTÍ POTŘEBUJÍ NA OPRAVU SVATOSTÁNKU 1,8 MILIONU. ZATÍM MAJÍ DEVĚT SET TISÍC

Černošice – Získat peníze na opra-
vu střechy svého kostela potřebují
Černošičtí. Rozhodli se proto us-
pořádat koncert.

Dotace, které farnost získala od Stře-
dočeského kraje, a příspěvek Černo-
šic na zahájení oprav střechy nestačí.
Dosud má farnost k dispozici finanč-
ní prostředky ve výši 900 tisíc korun.
Náklady na opravu střechy jsou však
vyčísleny na 1,8 milionu. Proto věří-
cí hledají další štědré dárce, kteří by
na opravu kostela přispěli. Ve pros-

pěch opravy střechy černošického
svatostánku se rozhodli uspořádat
koncert duchovní hudby, který se us-
kuteční 17. srpna v 18.00 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Vystoupí
soubor Collegium Microtorum. 
Rekonstrukce kostela začala v loň-
ském roce, kdy byla opravena věž.
Nyní je na řadě střecha, která je po-

dle odborníků v zoufalém stavu. Op-
rava střechy bude komplikovaná, ne-
boť se musí do krovu nejdříve vesta-
vět podpůrný ocelový rám, aby bě-
hem opravy krovu nebyla zatížena
klenba nad lodí kostela. Rekon-
strukce se tedy musí z větší části
provést najednou, nelze ji rozdělit na
více etap. Pavla ŠVÉDOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
6. 8. 18.00 STAR WARS: EPIZODA
III - POMSTA SITHŮ
13. 8. 18.00 SLEČNA DRSŇÁK 2:
JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ

KINO MÍR BEROUN
Kino Mír do 23. srpna nehraje.

LETNÍ KINO BEROUN
2. 8. 21.30 DOGORA
3. 8. 21.30 ONG-BAK
4. 8. - 5. 8. 21.30 KINSEY
6. 8. 21.15 ROBOTI
7. 8. 21.15 BLADE: TRINITY
8. 8. 21.15 KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK
9. 8. - 10. 8. 21.15 BATMAN ZAČÍNÁ
11.- 12. 8. 21.15 PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
13. 8. 21.15 SVĚRACÍ KAZAJKA
14. 8. - 15. 8. 21.15 SLEČNA DRS-
ŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ

KINO MNÍŠEK POD BRDY
3. 8. 18.00 a 20.00 KINSEY 
6. 8. 18.00 a 20.15 STEPFORDSKÉ
PANIČKY (USA) Od 18 a 20.15 hod.! 
10. 8. 18.00 a 20.00 KLAN LÉTAJÍ-
CÍCH DÝK  
13. 8. 18.00 a 20.00 VETŘELEC
VERS. PREDÁTOR  

CLUB KINO ČERNOŠICE
22. 8. 20.00 ROMÁN PRO ŽENY 
9. 8. 20.00 BUĎ V KLIDU 
16. 8. 20.00 PROKLETÁ ARGENTINA 

Zámkem bude znít
cikánský folklor
Mníšek po Brdy - Cikánským fol-
klorem ze španělské Andalusie
ožije zámek v Mníšku pod Brdy
13. srpna.
Jedinečná hudební událost - Mezi-
národní festival Flamenco 2005 - za-
číná na zámku v Mníšku pod Brdy
13. 8. ve 14.00. Současně bude v zá-
mecké galerii zahájena výstava Por-
celánové panenky, kočárky a hrneč-
ky přelomu 19. a 20. století.
Na festivalu vystoupí nejlepší hu-
debníci a tanečnice tohoto hudební-
ho žánru ze Slovenska, Španělska
Rakouska i České republiky. Vrcho-
lem programu bude ve 20.00 česká
premiéra hudebně-tanečního před-
stavení Carmen. 
Celodenní vstupné v předprodeji na
zámku činí 340 Kč, na ostatních
předprodejních místech a v den ko-
nání pak 380 Kč. (pš)

Poutníci půjdou 
za Pannou Marií
Nezabudice - Na Svatovavřinec-
kou pouť se můžete vydat do kři-
voklátských lesů. V neděli 7. 8. ji
slaví v Nezabudicích u Křivoklátu.
Pouť ke sv. Vavřinci začne 7. 8. v
kostele sv. Vavřince v Nezabudicích
v 15.00 mší svatou. Celebrovat ji bu-
de Michael Pojezdný, opat kláštera
premonstrátů v Praze na Strahově. O
hodinu později se průvod vydá od
kostela k obnovené soše Panny Ma-
rie s Ježíškem, kterou opat Pojezdný
posvětí. (pš)

Filmové premiéry
Co nového v českých kinech:
DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN
(USA) - hororový příběh šestice
mladých lidí, pro které se bláznivý
víkend mění v boj o vlastní životy.
Už cesta na fotbalové utkání univer-
zit je podivná. A když dorazí do mís-
ta »M«, uvítá je atrakce: Dům vos-
kových figurín... V jedné z rolí se
objeví i kontroverzní dědička hotelo-
vého impéria - Paris Hilton.
HLAS SMRTI (USA) - Michael
Keaton se představí v roli úspěšného
architekta, kterému se změní život
po tragické smrti jeho manželky.
Přijme od ní totiž podivný vzkaz ze
záhrobí. Tím se otevřou dveře do
světa mrtvých, kteří se snaží muže
pohltit. Duchařské drama s prvky
sci-fi režíroval Geoffrey Sax.     (šm)

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník Vám doporučují 
novou, právě pokřtěnou desku poberounské hudební skupiny Třehusk

Ten letovskej most
Na desce s Třehuskem zpívají Štěpán RAK, Pavel VÍTEK, 

Jan ROSÁK a Sbor poberounských starostů. 
Najdete na ní písničky: Ten letovskej most, Na Pankráci, Já jsem sirotek,
Nebudem se ženiti, Falešná kočička, Když jsem šel z hub, Pětatřicátníci,

Třešňové květy a deset dalších

CD (200 Kč) i kazety (120 Kč) jsou k mání u: Pavly ŠVÉDOVÉ (Řevnice,
Nerudova 214), Jana MARTÍNKA (Zadní Třebaň 77), Miloslava FRÝDLA

(Zadní Třebaň 96) i ostatních členů Třehusku.

Tipy NN
* Mimořádný koncert u příležitos-
ti významného životního jubilea ky-
tarového virtuosa Štěpána Raka se
uskuteční 5. 8. od 20.00 na hradě
Karlštejně. Posluchače přivítá slo-
vem Otakar Brousek st., jako host
vystoupí H. Hrušková. (pš)
* Pozorování na hvězdárně v Žebrá-
ku se můžete zúčastnit 5. 8. od 19 do
21.00. (pš)
* Kabát Revival hraje 5. 8. od 20.00
v zámku v Králově Dvoře.            (pš) 
* Bluesový pátek začíná v černošic-
kém Club Kině 5. 8. ve 20.30.     (pš) 
* Hudba renesance a baroka bude v
podání souboru Collegium Microto-
rum znít v karlickém kostele 6. srpna
od 18.00. (pš)
* Kapičky a spol. budou hrát 5. 8.
od 20.00 country a bluegrass v res-
tauraci Na hřišti v Karlštejně.     (mf)
* Výstava karikatur bude otevřena
v řevnickém Zámečku od 13. 8. do
3. 9. Otevřeno je denně od 13 do 18
hodin. (pš)
* Třetí ročník dixielandového festi-
valu se před řevnickým Zámečkem
uskuteční 13. 8. od 13 hodin. (pš)
* Řecký večer s Martou a Tenou
Elefteriadu začíná 13. 8. ve 20.30 v
Club Kině Černošice. (pš)
* Veselý víkend v období od pravě-
ku do současnosti prožijete na Toč-
níku 13. a 14. 8. od 10 do 18.00. (pš)
* Do 21. 8. je v Salonu No. 1 v Řev-
nicích k vidění výstava obrazů Inky
Křížové Indiánská romantika.     (pš)
* Mariánská pouť se v Černošicích
koná 20. a 21. 8. před kostelem. (pš)
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Biskup Herbst posvEtil zvony  
AMERIČTÍ KRAJANÉ VDNOVALI KOSTELU DVA ZVONY  

Osov – Desítky věřících i náhodných 
kolemjdoucích byly v neděli 24. 7. 
svědky vysvěcení a následného zavě-
šení nových zvonů do věže osovského 
kostela. 
PUesně v půl desáté zahájil pražský biskup 
Karel Herbst za asistence P. Pavla Stainera 
pUed hlavním vchodem osovského kostela 
Narození Sv. Jana KUtitele svěcení dvou no-
vých zvonů.  
„Zvony darovali kostelu čeští rodáci manže-
lé Jaroslav a Zdeňka Sudíkovi z amerického 
Chicaga,“ sdělil Pavel Kodras z berounského 
vikariátu. „Větší zvon je zasvěcen Sv. Václa-
vu a menší Panně Marii. Ten je věnován pa-
mátce jejich kamaráda Václava Grubnera  
z Velkého Chlumce.“ 

Pád ze stromu skončil  
poraněnými zády 
Osov – Ve čtvrtek 21. července v odpo-
ledních hodinách vyjížděla záchranná 
služba do obce Osov, kde spadl ze 
stromu šestašedesátiletý muž.  Tezal větve oUechu ze žebUíku a ve chvíli, 
kdy lezl dolů ztratil rovnováhu a spadl na 
zem ze čtyU metrů. Muž si stěžoval na bolest 
v zádech a špatnou pohyblivost končetin. 
Pacient byl záchranáUi ošetUen a pUedán le-
tecké záchranné službě z Prahy, která jej 
pUevezla na traumacentrum do Motola. Muž 
měl zhmožděná záda s podezUením na váž-
nější poranění páteUe.                                 (rk) 

 Po naší opravE, bude vaše kolo létat.

CYKLOSERVIS VEVERKA  
Z. Veverka, 267 25 Osov 103 
Tel: 603 152 382, 311 584 487 
PRODÁVÁME TÉŽ NOVÁ KOLA

 Pokládka PVC, koberců a plovoucích podlah 

PODLAHÁŘSTVÍ PETR KOČÍ 
Dlouholetá praxe, časová přizpůsobivost. 

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

BISKUP HERBST POSVDTIL ZVONY. Dva 
nové zvony, které osovskému kostelu vEno-
vali manželé Sudíkovi z amerického Chica-
ga pokřtil v nedEli 24. 7. pražský biskup 
Msgr. Karel Herbst.                Foto J. KOZÁK 

Osovští nohejbalisté 
měli v závěru smůlu 
Chlumec – O smůle mohou mluvit 
osovští nohejbalisté, kteří se 16. 7. 
zúčastnili turnaje v sousedním 
Chlumci. 
„Z Osova odjela do Chlumce dvE muž-
stva,“ říká jeden z účastníků Martin 
Culek. „Celkem šlo do bojů o pohár devEt 
mužstev a začalo se hrát systémem každý 
s každým.“  
Martin Culek hrál společnE s bratrem To-
mášem a s Lubošem Vaňatou mladším 
pod tradičním jménem Moribundus, za-
tímco druhé osovské družstvo ve složení 
Lukáš Vaňata, Nájemník a Tlapák zvolili 
jméno Brabouci.  
„Brabouci neprohráli žádný zápas,“ po-
kračuje Culek. „Základní kolo však skon-čilo dříve než bylo plánováno a tak orga-
nizátoři navrhli hrát ještE semifinále a 
nakonec finále, s čímž všichni účastníci 
souhlasili.“ 
A právE to se osovským Braboukům stalo 
osudným. ObE utkání prohráli a z první-
ho místa se odsunuli na čtvrté, zatímco 
Moribundus přinesl z turnaje pohár tře-
tího místa. 
Další nohejbalové klání plánují Osovští 
na polovinu srpna. Místem bojů bude 
hřištE u osoveckého koupalištE.       (JoK) 

Manželé Sudíkovi však nemysleli jen na 
Osov. Podle Kodrase nechali opravit kostel 
a zvony nedaleko Lochovic a v HoUovicích.  
Na posvěcené zvony čekal jeUáb se čtyUiceti-
metrovým ramenem, pomocí kterého byly 
zavěšeny do zvonice vedle historického zvo-
nu a hned poprvé slavnostně zazněly. 
Podle pověsti pochází původní starý zvon 
osovského kostela ze SkUiple z doby tUiceti-
leté války, kdy na Podbrdsku Uádila švédská 
vojska.  Lidé prý tehdy zvon ukryli a po vál-
ce ho z úkrytu vyryla prasnice, která je na 
zvonu zobrazena. Další zvony kostela byly 
zabaveny během světových válek.  
Od neděle je zvuk nových zvonů slyšet kaž-
dý den v poledne a v šest večer, neboť jsou 
poháněny automatickým »zvoníkem« na 
elektrický pohon. Podle Pavla Kodrase se 
uvažuje i o ranním zvonění. 
„Nejsem zastáncem elektrického pohonu,“ Uíká k tomu Josef Plecitý z Osova. Každý 
zvon je podle něho identický hudební ná-
stroj a jen živý a citlivý zvoník ho dokáže 
správně rozeznít.                     Josef KOZÁK 

Vandal ničil v Osově 
zaparkovaná auta 
Osov – Při návratu z osovské diskoté-
ky našli řidiči u dvou automobilů po-
škozené pneumatiky. 
Automobily s poničenými koly byly zapar-
kované na různých místech. Neznámý van-
dal pobíhal po Osově. Poničil auto zaparko-
vané pUímo na parkovišti restaurace  
„U hUiště“ a další nepojízdný vůz našel jeho Uidič ve vzdálenější ulici Osova. Závadu na 
svém autě Uidič nejprve nepostUehl. Nastou-
pil se svými spolujezdci a po několika ne-
úspěšných pokusech o rozjezd se domníval, 
že kola jeho vozu jsou pouze vypuštěna. Své 
auto si Uidič odvezl až další den po výměně 
všech čtyU kol. Věc je v šetUení policie.   (rk) 

Nový přístřešek slouží návštěvníkům rozhled-
ny na Studeném vrchu, která je přístupná ve-
řejnosti každou sobotu a neděli od 10 do 17 
hodin až do konce srpna.       Foto J. KOZÁK  



Vižina – Čtyři mužstva z okolních ob-
cí se sešla v sobotu 30. 7. na tradič-
ním fotbalovém turnaji Vižina Cup. 
Kromě domácích zde byli Osovští, mužstvo 
Všeradic a z Hostomic přijeli hráči, kteří 
startovali pod názvem Sršáni. Všechna 
utkání turnaje pískal s přehledem hlavní 
rozhodčí Koza ve spolupráci s pomezními 

Domácí postoupili do finále, ale byli druzí  
TRADIČNÍ TURNAJ V KOPANÉ VIŽINA CUP LETOS VYHRÁL SOUSEDNÍ OSOV 
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RYCHLE PRODÁME 
VAŠE 

RD, chalupy, chaty, pozemky a jiné nemovitosti 

Dále zajistíme úvěry, znalecké posudky, právní servis, ocenění nemovitostí. 

Poskytneme kompletní servis při prodeji nemovitostí. 

 

!!! VOLEJTE, PIŠTE, NAVŠTIVTE NÁS !!!  
Těšíme se na spolupráci. 

Štětkova 899/20, 140 00 Praha 4 

Tel/fax: 261 222 847, 241 412 638 

605 250 148, 605 250 152,  

724 069 906 
 

bvreality@telecom.cz 

www.bv-reality.cz 

Josefem a Josefem Posovými. 
Začátek přesunul hostomické 
Sršány do zápasu o třetí místo. 
Domácí Vižina ho vyhrála 2:0 a 
stala se prvním účastníkem fi-
nále. Druhým se stali Osovští, 
když vyhráli nad Všeradicemi 
3:2. 
Souboj o třetí místo pak skončil 
vítězstvím Všeradic, které pora-
zily Sršány 1:0. 
Nejnapínavější fotbal čekal na 
diváky ve finále. Osov s domácí-
mi po 90 minutách hry remízo-

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 

Tip na letní výlet: Brdy  
Léto ještě nedopřálo mnoho tepla a dní ke 
koupání. Chladnější letní dny se dají dobře 
využít k výletům na kolech.  
Nedaleké kopce Brd nabízejí mnoho zají-
mavých tras. Cyklistický výlet můžeme za-
hájit u rozhledny na Studeném vrchu nad 
Chlumcem. Trasa po červené pokračuje 
přes Jelení palouky ke Knížecím studán-
kám. Na své cestě mineme obce Chouzavá a 
Kytín. Trasa kolem vrchu U Červeného kří-
že a Skalka nás zavede až do Mníšku pod 
Brdy, kde je možno nabrat energii ve vy-
hlášené cukrárně. Návrat je možné zvolit  
po Hřebenové cestě zpět do Chlumce. 
Dalším zajímavým výletem může být ná-
vštěva obcí mikroregionu „Horymír“. Osou 

mikroregionu je údolí Svinařského potoka. 
Po značených cyklistických trasách z Neu-
mětel do Svinař můžeme jet dále přes Liteň 
až do chráněné krajinné oblasti Český kras, 
která svou mnohotvárností okouzlí každé 
romantické srdce. Při návštěvě Českého 
krasu nelze vynechat  Koněpruské jeskyně 
poblíž stejnojmenné vesnice a lom Kobyla 
nedaleko Korna.                    Radka KOČOVÁ 

Rybáře od prutů vyhnal 
prudký déšť a bouřka 
Podbrdy – Tradiční noční rybolov 
v Podbrdech letos provázela nepřízeň 
počasí, přesto se příznivci Petrova ce-
chu bavili až do půlnoci. 
Noční rybolov, který se konal u podbrdské-
ho rybníka Karlov v sobotu 30. 7. spočívá  
v rybaření od poledne do půlnoci. Vítězí ten, 
kdo uloví největší rybu. 
„Letos přišlo 30 soutěžících,“ řekl organizá-
tor akce a první muž obce Karel Šťastný.  
„Bohužel nám letos nepřálo počasí, tak jsme 
museli ve 20 hodin kvůli bouřce soutěž  
přerušit.“ 
Vítězem letošního ročníku se stal Ladislav 
Gella mladší s úlovkem dlouhým 55 cm. 
Organizátoři letos připravili pro diváky i ži-
vou hudbu, ale i ta před deštěm a bouřkou  
„utekla“. 
„Domluvili jsme se, že ještě před posvíce-
ním uspořádáme nějakou náhradní akci. 
Jakou a kdy, to ještě nevím,“ končí starosta 
Šťastný.                                                       (JoK)   

val 4:4 a následných pět 
penalt skončilo též neroz-
hodně. Obě strany pro-
měnily tři.  
„Sedmá série byla vítěz-
ná,“ říká trenér Osova 
Karel Procházka. „Jakub  
Bábíček rozhodl.“   (JoK)  

Hrající trenér osovského 
mužstva  Karel Procház-
ka a kapitán Petr Pro-
cházka na turnaji Vižina 
Cup.           Foto J. KOZÁK  
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Velké vedro ničí hlavně starší lidi
„HODNĚ PIJTE A OMEZTE POHYB NA PŘÍMÉM SLUNCI,“ DOPORUČUJE ŘEVNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Dolní Poberouní - Obrovská vedra, která pa-
novala v minulých dnech, způsobila mnoha li-
dem zdravotní komplikace. Řevnickým zách-
ranářům výrazně přibylo práce.
Hlavně starší lidé trpí velkými vedry a kolabují.
Ve středu 27. července například upadla v Karš-
tejně na parkovišti do bezvědomí starší turistka z
Dánska. 
„Náš lékař ji napojil na podpůrné dýchaní a vrtul-

ník ženu převezl do Prahy na ARO,“ řekl NN
majitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. 
O den později zasahovala řevnická záchranka v
podobném případu opět. „Tři dámy kolem sedm-
desátky se vydaly v těch obrovských vedrech od-
poledne na turistickou procházku z Dobřichovic
do Řevnic. Jedné se cestou z horka udělalo nevol-

no,“ popisuje další z případů Bulíček. Poté, co tu-
ristky vyšly z lesa, zavolaly záchranku. Ta ženu
odvezela do fakultní nemocnice Vinohrady. „Zby-
lé výletnice jsme dopravili do řevnické cukrárny,
aby doplnily tekutiny,“ dodal Bulíček. Ten varuje
před horkými dny a nabádá k opatrnosti. „Dosta-
tek tekutin je nutný, stejně jako omezení pohybu
na slunci či větší aktivity, a to hlavně u lidí star-
ších či nemocných.“     Michaela ŠMERGLOVÁ

Chataře z Hlásné, jenž vzal
pět milionů, chytli na hranici
Hlásná Třebaň – Chatař z Hlásné Třebaně,
který před dvěma lety z berounské pošty
odcizil téměř pět milionů korun, byl nyní

zadržen na hraničním přechodu Rozvadov. O
chatku u Berounky nejpíš přijde.

Na přelomu ledna a února 2003 odcizil nezná-
mý pachatel na berounské poště  takřka pět mi-
lionů. Do pytle určeného k přepravě peněz vlo-
žil místo bankovek papírové tiskopisy,  zaplom-

boval jej a odeslal služební cestou do Prahy.
Počátkem února pošta ohlásila krádež policii.
Ve stejné době přišla na policii mladá žena s

tím, že pohřešuje svého třiadvacetiletého přítele,
který byl zaměstnancem pošty v Berouně. Po

hlásnotřebaňském rekreantovi, který byl jedním
z podezřelých, bylo vyhlášeno celostátní pátrá-
ní. Dopaden byl až 26. 7. 2005 na hraničním

přechodu Rozvadov. Muž, který cestoval linko-
vým autobusem z Prahy do Paříže, se ke kráde-

ži doznal. Uloupené peníze použil pro svoji
potřebu, část půjčil. Za krádež mu hrozí trest

odnětí svobody od dvou do osmi let. (pš)

Psi se ukrývají v chládku,
ven chodí jen zřídkakdy
Zadní Třebaň - Velká vedra, která udeřila v
závěru července, těžko snášejí nejen lidé - ne-
svědčí ani zvířatům. Zvláštní režim zavedli ta-
ké v zadnotřebaňském hotelu pro psy.
„Museli jsme omezit vycházky venku,“ řekla NN
ošetřovatelka Hotelu pro psy v Zadní Třebani Lu-
cie Králová. Psi tráví většinu času uvnitř, v chlád-
ku. „V žádném případě nemohou být dlouho na
sluníčku, zvláště když je prudké,“ uvedla Krá-
lová. „Ve venčení se střídají - vodíme je do stínu,
kde mají misky s vodou.“
V zadnotřebaňském Hotelu v současnosti pečují
o deset psů, jednu kočku a králíka. Jsou schopni
se postarat i o jiná domácí zvířata.                  (mif)

Záchranka mění adresu,
telefony zůstávají stejné

Řevnice - Od prvního srpna má řevnická
záchranná služba nové stanoviště. 

„Jde o stanoviště záchrané služby a lékařské
služby první pomoci -  stěhují se z

Komenského ulice na roh ulice Mařákovy,“
řekl NN majitel záchranky Bořek Bulíček.
Znamená to, že ti, kdo osobně vyhledávájí

první pomoc, pojedou či půjdou nyní jinam. 
Proč se adresy měnily? „Naskytla se nám příle-
žitost získat prostory pro naše potřeby výhod-

nější. Vzhledem k tomu, že jde o objekt v
zahradě, bude se sanitkám i klientům lépe par-
kovat. Další výhodou je, že v těsném soused-
ství sídlí náš dispečink, takže teď bude celá

služba v jedné ulici. Tato kompaktnost a klid-
nější prostředí je pro nás ideální,“ uvedl

Bulíček. Telefonní čísla řevnické záchranky
zůstavají stejná. (šm)

V Řevnicích u trati…
(Dokončení ze strany 1)
Vedoucí oddělení Policie ČR v Řevnicích Vít La-
zar se nechtěl k případu vyjádřit. „Je v šetření kri-
minálky, spis není na našem oddělení, takže o či-
nu nemohu hovořit,“ řekl NN. Přesto potvrdil, že
událost je vyšetřována jako sebevražda.
Žena byla dlouholetou zdravotní sestrou řevnické
záchranky. „Byl to obětavý a vstřícný člověk. Už
teď nám chybí,“ řekl NN šéf záchranky Bořek
Bulíček. (pš, šm)

Vlakový koridor kolem Berounky nepovede
TRAŤ PRAHA-KARLŠTEJN-BEROUN BUDE V BUDOUCNU SLOUŽIT POUZE PRO PŘÍMĚSTSKOU DOPRAVU

Ulice Řevnic jsou v hrozném stavu
OPRAVOVAT SE LETOS BUDE JEN KOMENSKÉHO, SELECKÁ NE

Poberouní – Železniční koridor obcemi kolem
Berounky nepovede. NN o tom informovali sta-
rostové Řevnic Miroslav Cvanciger a Hlásné
Třebaně Vnislav Konvalinka. Oba již obdrželi
oficiální vyrozumění od Českých drah.
Modernizaci trati v úseku Praha - Plzeň plánují
České dráhy. Jednou z možností bylo vést koridor
z Prahy po dosavadním úseku směrem na Beroun.
Podél trati, po níž by rychlíky jezdily rychlostí až
160 km/h, měly vyrůst vysoké protihlukové stěny.
Proti výstavbě železničního koridoru podél Be-
rounky se postavili někteří představitelé okolních
obcí i ochránci přírody.
Někteří starostové v dolním Poberouní se ale mo-
dernizaci úseku příliš nebránili. „Přitáhlo by to k
nám investory,“ shodli se první muži Karlštejna,
Letů i Řevnic v nedávné anketě NN.
České dráhy se nakonec ale rozhodly pro jiné ře-
šení – koridor kolem Berounky nepovedou.
„Stavební správa Plzeň, která má na starosti pro-
jekční práce, nám napsala, že koridor nepovede
údolím Berounky v profilu stávající trati, jak se

původně předpokládalo, ale že přistoupili k nové-
mu trasování. Koridor má nově vést z pražských
Hlubočep směrem na Rudnou a dále na Beroun,“
řekl starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka.
Dodal, že většina vlaků ze stávající hlavní trati
Praha-Karlštejn-Beroun bude převedena na trať
novou.
Tuto informaci NN potvrdil i starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger.
„Již jsem obdržel oficiální vyrozumění od Čes-
kých drah. Definitivně možnost vést koridor naši-
mi obcemi zrušily,“ řekl NN starosta Řevnic Mi-
roslav Cvanciger. Stejnou informaci sdělil staro-
stům při své návštěvě dolního Poberouní uplynu-
lý pátek rovněž hejtman Středočeského kraje Petr
Bendl s tím, že Dráhy plánují postavit zcela  no-
vou trať. Vést by údajně měla přes Hlubočepy a
pak z větší části tunelem do Berouna, sloužit by
měla rychlíkům a nákladní dopravě. 
„Naše trať by měla sloužit jen pro příměstskou do-
pravu,“ říká první řevnický radní. Má zato, že se
tak doprava zklidní. Současně ale podle něj statut

regionální trati zcela zbrzdí údržbu. „Ta asi nebu-
de tak intenzivní,“ odhaduje Cvanciger. 

Pavla ŠVÉDOVÁ, Miloslav FRÝDL

Řevnice – V zuboženém stavu jsou po výstavbě
kanalizace řevnické ulice v dolní části Selce.
Opravy se letos dočká jen hlavní Komenského
ulice vedoucí k prodejně Josefa Noska.
Rekonstrukce úseku ulice Komenské od prodejny
M. Jelínka k potravinám J. Noska má být podle
starosty Řevnic provedena v září letošního roku.
Polovinu, asi půl druhého milionu, bude hradit
Středočeský kraj, druhá půlka bude financována v
rámci výstavby kanalizace. 
„Nejprve se musí uskutečnit výběrové řízení na
firmu,“ řekl starosta Řevnic Miroslav Cvanciger.

Dodal, že zatím není jisté, zda buse úsek zcela
uzavřen, nebo budou umístěny semafory. „Záleží
na tom, jaký bude vybrán dodavatel,“ tvrdí
Cvanciger. 
Rovnoběžná Selecká ulice se letos opravy nedoč-
ká: „Upraví se jen tak, aby byla dobře průjezdná,“
sdělil první radní Řevnic. Rychta na její celkovou
rekonstrukci požádá o dotaci z projektů EU. „Jde
o úsek dlouhý asi kilometr, na který bychom po-
třebovali pět milionů,“ vypočetl Cvanciger. Defi-
nitivní nový povrch by tak Selecká mohla dostat
příští rok. Pavla ŠVÉDOVÁ

Zatímco starší lidi velká vedra ničí, rekreanti na
zadnotřebaňském Ostrově si sluníčka užívají jak-
sepatří. Foto NN M. FRÝDL

Bude rozhledna na Babce?
Město čeká na peníze

Řevnice -  Jak to dopadne s chystanou nau-
čenou stezkou ze Řevnic na Babku, bude jas-

nější na podzim. Radnice se dozví, zda na
projekt získá od kraje peníze.

Na vyznačení naučné stezky, která by vedla k
plánované vyhlídkové věži na Babce, zažádala

řevnická radnice dotaci Středočeský kraj.
„Žádost nebyla projednána. Počítám, že infor-

maci dostaneme až na podzim,“ odhaduje staros-
ta Řevnic Miroslav Cvanciger. Pokud město
peníze získá, začne se naučná stezka budovat

napřesrok. „Letos by mohly vypuknout příprav-
né práce.“ Stezka má nabízet informační panely,

posezení a na Babce vyhlídkovou věž. (pš)
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Manžela nutili donášet na kolegy
VZPOMÍNKY ZADNOTŘEBAŇANKY, JEŽ DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU PROŽILA U BRITSKÝCH LETCŮ - 10)

Zadní Třebaň - Před šedesáti lety
skončil nejstrašnější konflikt v
dějinách lidstva, II. světová válka.
V uniformě britských leteckých sil
ji prožila Margita RYTÍŘOVÁ ze
Zadní Třebaně. Dnes dokončuje-
me seriál jejích vzpomínek.    (NN)

Ve směnárně se mně líbilo, i když
jsem jezdila tramvají z Vinohrad
přes celou Prahu do Liboce. A pak,
když právě nejel autobus jsem muse-
la pěšky na letiště.
Na letišti si mě všiml vedoucí letišt-
ního provozu a nabídl mi lépe place-
né místo. Po dohodě s bankou jsem
místo přijala. Měla jsem původně jít
do kontrolní věže. V Anglii tuto služ-
bu dělaly i ženy. Měla jsem být ve
styku s piloty. Anglicky jsem mluvi-
la dobře a posádky říkaly, že mě sly-
ší nejdále a nejlépe. Nicméně, se že-
nou v kontrolní věži nesouhlasil jiný
vedoucí, a tak jsem byla přeložena
do kanceláře »Briefing«. (Za mou
službu v RAF mi bylo prominuto vz-
dělání). Nevadilo mně to, protože do
mé kanceláře musely chodit všechny
posádky vyplnit letový plán. Toto se
odehrálo v letech l946 až 1951. V
tomto roce byli »zápaďáci« vyhoze-
ni, nebo museli odejít.

Vdala jsem se za kolegu
V roce l949 jsem se vdala za kolegu
z letiště – Vladimíra Rytíře. V létě
l951, kdy jsem byla donucena odejít,
mě ani v duch nenapadlo, že budu
ráda, že jsem zdatná pletařka. Snaži-

la jsem se sehnat zaměstnání. U ně-
kolika zahraničních firem byl vedou-
cí vždy spokojen s mou angličtinou,
ale po vyplnění dotazníku, jsem do-
stala odmítavý dopis, že místo je již
obsazeno. Začala jsem tudíž plést do

jedné továrny. Musely jsme uplést
alespoň jeden svetr za týden ze špat-
né vlny. Dostaly jsme za něj 60 Kč.
Začátkem září 1951 byl manžel vy-
zván STB, aby pro ně pracoval a do-
nášel na kolegy z letiště. Byl mu při-
slíben byt – bydleli jsme ve l2 m2
bez příslušenství. Vyhrožovali mu,
že při neuposlechnutí dostane výpo-
věď. Dali mu dva dny na rozmyšle-
nou. Přišel domů úplně zničený.
Shodi jsme se, že nebude na kamará-
dy donášet. Po odmítnutí již nebyl
na letiště vůbec vpuštěn a jeho osob-
ní věci mu někdo přinesl do vrátnice. 
V té době probíhal nábor do dolů a

stavebnictví. Rozhodl se pro staveb-
nictví. Pracoval jako pomocný děl-
ník a později po vykonání zkoušek
jezdil na parním válci. Asi po 10 le-
tech, kdy se dostal do tiskárny, si
udělal zkoušky do stereotypie, kde
pracoval do roku 1968.
V roce 1952 jsem sehnala zaměstná-
ní v n.p. Elektroodbyt, kde jsem by-
la do narození dcery Věry v roce
1955. V roce 1963 jsem začala pra-
covat na Hlavní poště v Praze, v roce
1968 jsem nastoupila do Státního na-
kladatelství technické literatury jako
odborná redaktorka. Zde jsem praco-
vala až do důchodu.
Po listopadu 1989 mě kontaktovala
jedna z účastnic druhého odboje, jež
se zúčastnila bojů na východní fron-
tě a která dávala dohromady knihu o
ženách v armádě za druhé světové

války. Kniha se jmenuje Ženy bojují-
cí. Další knížka, která o nás vyšla
byla Vojáci v sukních. 
V roce 1990 jsme byly  4 ženy po-
zvány do Kongresové haly. Povídaly
jsme o našich životech za války. Dvě
jsme byly u letectva, druhá byla
Angličanka provdaná za českého let-
ce, který byl sestřelen. Jedna byla
manželka zahraničního letce, které-
ho zabili v komunistickém žaláři a
další dcera bývalého diplomata,
který působil za války v Anglii. Byla
jsem zaskočena, když na mně lidé
chtěli podpis a asi jsem se červenala.
Nicméně stále ještě občas dostanu
dopis od lidí, kteří mají zájem o zah-
raniční letce z 2. světové války  a
chtějí moji fotografii v uniformě.
Jeden Slovák mi posílá pozdravy do-
sud. (Konec) Margita RYTÍŘOVÁ

V

Krásná nová kola za ceny ještě krásnější

Margita Rytířová.       Foto ARCHIV
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Úspěch jsme zapili hned na letišti!
REPORTÁŽ ŘEVNIČANA JANA KUBÁTA Z MISTROVSTVÍ SVĚTA V TAEKWON-DO V AUSTRÁLII

Austrálie, Řevnice – Reportáž z
mistrovství světa v taekwon-do,
které se konalo v Austrálii, zaslal
NN český reprezentant, Řevničan
Jan Kubát.
V úterý 5. července odletěl národní
tým Taekwon-do ITF na čtrnácté se-
niorské mistrovství světa, které se
konalo v Austrálii. Cesta do dějiště
MS byla dlouhá a únavná. Po více
než dvaceti pěti hodinách strávených
v letadle jsme dojeli do města Ca-
loundra na pobřeží Gold Coast. Ca-
loundra je v létě vyhledávané leto-
visko. V době naší návštěvy ovšem
byla v Austrálii zima.

Závodníci hladověli
První tři dny před začátkem mistrov-
ství jsme se aklimatizovali na osmi-
hodinový rozdíl oproti České repub-
lice. Každý den jsme měli lehké tré-
ninky, osobní volno a hodně odpo-
činku. I přes nabitý program, který
jsme před závody absolvovali, se
nám podařilo navštívit známou aus-
tralskou zoo a džungli s výhledem na
okolí. Den před závody se konalo
převažování závodníků. Téměř kaž-
dý dlouhou dobu hladověl, aby se
dostal do své váhové kategorie. Na-
štěstí se to všem povedlo. 
V neděli 10. července bylo mistrov-
ství oficiálně zahájeno. Následovaly
technické sestavy. Z osmi možných
vítězství posbírali závodníci Koreje
osm zlatých a měli tak 100% úspěš-
nost. Nám se v této disciplíně poda-
řily získat dvě bronzové medaile, ale
bohužel ani jedna z nich nepatřila

mně. V pondělí byl na řadě sportov-
ní boj. Já startoval ve váhové katego-
rii do 63 kg. Prohrál jsem s repre-
zentantem Turkmenistánu, který po
dalších dvou kolech podlehl repre-
zentantu KLDR. Mým těžším kole-
gům z týmu se dařilo více. Dvěma z
nich se povedl historický úspěch,
když dokázali vyhrát finále a stali se
mistry světa!!! V dalších bojích se
podařilo i ostatním závodníkům zís-
kat pár cenných kovů, a tak jsme již
po druhém dni MS byli na vynikají-
cím 3. místě za KLDR a Ruskem. 
V úterý jsme měli volno. Většina
odpočívala a nabírala síly na týmové
disciplíny, kterým byla vyhrazena st-
ředa. Úterní odpočinek se naší výp-
ravě vyplatil. Datum 13. července
2005 se nesmazatelně zapíše do his-
torie českého Taekwon-do. Náš re-
prezentant Miroslav Michl se potřetí
stal mistrem světa ve speciálních
přerážecích technikách a završil tak
svou více než patnáctiletou kariéru.
Na vynikající úspěch Míry navázal i
náš mužský a ženský tým. Oběma se
podařilo vybojovat 2 zlaté medaile
ve speciálních přerážecích techni-

kách a v silovém přerážení! Sedm
zlatých medailí nás posunulo na cel-
kové druhé místo za KLDR. Bilance
naší reprezentace - 7 zlatých, 2 stří-
brné a 5 bronzových medailí - z mi-
strovství světa patří k největším ús-
pěchům Taekwon-do ITF v Česku.
V pátek 15. 7. jsme nastoupili do le-

tadla a za necelých 30 hodin přistáli
v Ruzyni. Přivítání, které nás čekalo,
bylo neuvěřitelné. Spousta kamará-
dů a rodičů nám přišla pogratulovat
k úspěchu, který jsme přímo v letišt-
ní hale oslavili pár láhvemi šampaň-
ského. Poté se všichni rozjeli oslavo-
vat do svých domovů.   Jan KUBÁT

ŘEVNIČAN PŘIVEZL STŘÍBRO. Z mistrovství světa v taekwon-do v Austrálii přivezla česká výprava, v níž byl i Řev-
ničan Jan Kubát, stříbrné medaile.        Foto ARCHIV

Pouťový turnaj 
vyhrál FC Soukup
Svinaře - Tradiční Pouťový turnaj
ve Svinařích vyhrál letos tým 1.
FC Soukup. Jeho barvy hájilo ně-
kolik hráčů A-týmu Ostrovanu
Zadní Třebaň.
Tým, za nějž nastupovali například
Soukup, Bacílek a Šťastný, ve finále
porazil Judentus 1:0. Třetí místo zí-
skaly Hatě, které v penaltovém roz-
střelu o bronz zdolaly domácí Svi-
naře. Ty měly  smůlu v semifinále -
podlehly až na pokutové kopy Ju-
dentusu, když zápas v normální hra-
cí době skončil 2:2. Nejlepším střel-
cem turnaje byl Petr Procházka z tý-
mu Svinař (jinak opora  zadních řad
OZT A) se sedmi brankami. (Mák) 

Letovští tenisté změřili síly s Němci
Lety – Mezinárodní utkání ve stolním tenise sehráli koncem července

letovští borci s hráči z Německa.
Na několikadenní návštěvu, od 21. 7. do 24. 7., si oddíl stolního tenisu v

Letech pozval přátele z německého Frankfurtu nad Mohanem. Cílem bylo
sehrání přátelských utkání a turnaj ve stolním tenisu.

Do Letů zavítalo 8 mužů a 8 žen ve věku 30 - 40 let. Podle nejvýkonněj-
šího letovského hráče Jaroslava Bartůňka, hráli Němci velmi dobře.
„Vždyť také hrají o dvě třídy vyšší soutěž než Lety,“ uvedl letovský

borec. Ve čtvrtek spolu týmy odehrály dvouhry, v pátek následovala pro-
hlídka Prahy i návštěva Sazka Arény, kde se konalo Mistrovství Evropy

juniorů ve stolním tenise. Sobota byla vyhrazena turnaji ve čtyřhře. „Vždy
hráli spolu Němec a Čech. Byly sehrány kvalitní zápasy a nebyla ani

nouze o zábavu,“ řekl Bartůněk s tím, že o víkendu přišla řada i na nohej-
bal, volejbal a tenis. Večer se v sokolovně konalo posezení s grilováním a

hudbou. Během setkání byli Letovští oficiálně pozváni do Německa.
Největší zásluhu na perfektním průběhu akce prý měla trojice Josef

Cmíral, Jiří Vodička a Jiří Drbohlav. Všichni se shodli, že takové sportov-
ní akce by se měly opakovat častěji. „I v mém věku bych se ještě mohl

zlepšovat, a to mi bude příští rok šedesát,“ pochvaloval si Bartůněk. 
Živo bylo v sokolovně i uplynulý víkend, kdy se zde konal turnaj 

v tenise – čtyřhra pro členy sokola. Pavla ŠVÉDOVÁ
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Zadní Třebaň, Řevnice - Fotbalo-
vý podzim je tady. Po krátké letní
přestvávce začínají druhý srpnový
víkend fotbalové soutěže. 
Třebaňští fotbalisté zahájili tréninky
na podzimní sezonu již třetí červen-
cový týden. A - mužstvo, které po
roce sestoupilo z I. B třídy do okres-
ního přeboru, se utká 13. srpna v
prvním zápase se Žebrákem na jeho
hřišti. Stejný den změří své síly ve
III. třídě OZT B s Nižborem rovněž
venku.  
Mužstvu Řevnic, jež hraje I. A třídu
krajské soutěže, příprava začala po-
slední červencovou středu. První mi-
strák hrají 20. 8. doma s Novým St-
rašecím. V řevnickém oddíle se v lé-
tě měnili funkcionáři. Předsedou se

stal Miroslav Kratochvíl, místopřed-
sedou Zdeněk Košťál.   Jiří PETŘÍŠ

Fotbalový podzim začíná
K PRVNÍM MISTRÁKŮM FOTBALISTÉ VYBĚHNOU 13. 8.

Kdy hrají Řevnice
Rozpis podzimních mistrovských
utkání fotbalistů SK Řevnice:
20. 8. 17:00 Řevnice - N. Strašecí      
27. 8. 17:00 Rakovník - Řevnice           

3. 9. 17:00 Řevnice - Sp Příbram      
11. 9. 17:00 Mutějovice - Řevnice           
17. 9. 16:30 Řevnice - Loděnice      
24. 9. 16:30 Tuchoměřice - Řevnice      
1. 10. 16:00 Řevnice - Nelahozeves         
8. 10. 16:00 Řevnice - Velvary           
15. 10. 15:30 FC Jesenice -Řevnice         
22. 10. 15:30 Řevnice - N.Knín
30. 10. 14:30 Mělník - Řevnice      

5. 11. 14:00 Řevnice - Tuchlovice         
12. 11. 14:00 Jílové - Řevnice (Mák)


