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Změna: Řevnice budou
neprůjezdné v červnu!

Řevnice - Na květen plánovaná uzavírka
Komenského silnice v Řevnicích se posouvá
Řevnice budou neprůjezdné až v červnu.
NN o tom informoval starosta města Miroslav
Cvanciger. „Ještě je třeba připojit několik
nových kanalizačních řádů, také musí
být dokončen stabilní povrch v Masarykově
ulici, kudy povede objízdná trasa hlavně pro
autobusy,“ uvedl Cvanciger. Oficiální objížďka
má být vedena přes Hlásnou Třebaň a
Karlštejn. Cvanciger upřesnil, že Řevnice by
měly být neprůjezdné směrem na Svinaře a
Zadní Třebaň od 12. do 27. června. (pš)
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Májový festival začal v Letech
Lety - Více než dvě stě tanečníků a muzikantů se
představilo uplynulou sobotu v Letech, kde začal
VII. ročník poberounského folklorního festivalu
Staročeské máje. Byla mezi nimi i sedmdesátiletá
Marcela Hladíková.
Soubor Krkonošský horal z Vrchlabí zaujal návštěvníky festivalu hned několikrát. Přijel s ním
vládce hor Krakonoš, na provizorním pódiu polku
i valčíky bravurně předváděla nejstarší tanečnice
Folklorního sdružení ČR. „Je to tu moc krásný,“
usmívala se po vystoupení Marcela Hladíková, jež
12. května oslaví 70. narozeniny. Festival pokračuje 20. 5. v Hlásné Třebani. (Viz strana 7)
(pš)

V Řevnicích se nedodržuje rychlost

ŘEKOVÉ NA MÁJÍCH. Na letovské návsi byl uplynulou sobotu zahájen VII. ročník folklorního festivalu Staročeské máje. Stovky diváků nadchnul
řecký soubor Akropolis.
Foto NN M. FRÝDL

Řevnice - Řidiči v Řevnicích nedodržují povolenou čtyřicetikilometrovou rychlost. Vyplývá
to z měření, které zde koncem dubna provedla
soukromá firma. Řevnice navíc dopadly nejhůře ve Středočeském kraji.

Muži z Karlíka soud pětkrát
zakázal řídit, přesto jezdil dál

NĚKTEŘÍ ŘIDIČI MĚSTEM PROJÍŽDĚJÍ AŽ STOVKOU ZA HODINU

CHCETE MĚ? Další díl pořadu České televize
Chcete mě? natáčela uplynulý týden Marta
Kubišová v osovském útulku pro opuštěné kočky. (Viz strana 5)
Foto NN J. KOZÁK

V rámci akce Bezpečná města byla v pondělí 24.
dubna měřena rychlost v Řevnicích.
„V průběhu tří hodin vystřídalo vozidlo s měřícím zařízením dvě stanoviště. Nejprve měřilo v
ulici V Luhu a poté v Mníšecké ulici,“ uvedl pracovník firmy Jakub Hynek. Na prvním stanovišti
se měřilo ve směru výjezdu z města směrem na
Lety. Od 11 do 12.15 tudy projelo 72 aut. Takřka
polovina řidičů přitom jela rychleji, než je povoleno. „Pět aut dokonce překročilo sedmdesátku,"
uvedl Hynek.
Na druhém místě ve směru na Mníšek pod Brdy z
93 řidičů se jich provinilo 62. „To je alarmujících
67 %. Na tomto místě byla také naměřena nejvyšší rychlost měření 104 km/h,“ upřesnil Hynek
s tím, že řevnická radnice si nechala od firmy poslat statistiky měření i záznamy konkrétních přestupků, které lze využít jako důkazní prostředek
ve správním řízení.
„Zatím jsme ale nic nedostali,“ řekl starosta Řevnic Miroslav Cvanciger. Výsledky měření, které
byly nejhorší ze všech prováděných v kraji, označuje za překvapivé. Dodal, že je to podnět pro
další řešení dopravní situace ve městě.
„Je to inspirace, zda například neuvažovat o koupi radaru,“ tvrdí první muž Řevnic. Podle něj je
ale problém v tom, že by přestupky museli strážníci řešit na dopravním úřadě v Černošicích, který by také inkasoval pokuty.
„Město by z toho nic nemělo. Přitom přístroj je
velmi drahý,“ komentuje nevýhody pořízení
městského měřícího zařízení Cvanciger.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovice – Při řízení svého BMW byl 24.
dubna v Dobřichovicích přistižen sedmadvacetiletý muž z Karlíka. Řízení vozidel měl už
pětkrát zakázané soudem – jako trest po dopravní nehodě a po překročeních zákazu.
Soudy mu zákaz řízení vždy prodloužily, uložily
pokutu či veřejně prospěšné práce. Muž měl řízení zapovězené až do 11. 3. 2013, zákaz však
nedodržoval. Protože se podmíněné nebo alternativní tresty u tohoto řidiče míjejí účinkem, okresní státní zástupce mohl rozhodnout o vazbě.
Nakonec tak neučinil, provinilec je však už blízko nepodmíněnému trestu ve vězení.
Naposledy byl vloni k osmiměsíčnímu trestu odnětí svobody za čtyřnásobné porušení zákazu řízení odsouzen občan z Řevnic.
(vš)

Maďarským turistům kdosi
v Dobřichovicích vykradl bus

Dobřichovice – Zájezdový autobus maďarských
turistů parkující u dobřichovického nákupního
střediska vykradl neznámý zloděj 18. 4. v noci.
V době mezi 23.00 a 7.00 lupič vypáčil zámek u
dveří, vnikl do autobusu a odcizil fotoaparát řidiče, pouzdro s písemnostmi, tachograf, knihy, technický průkaz, mezinárodní zelenou kartu a vypáčil také víčko nádrže. Naftu však neodčerpal.
Řidiči vznikla škoda 4000, firmě, jíž autobus patřil, 1500 korun.
(vš)
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Na lanovku se stála dlouhá fronta
ŘEVNIČTÍ HASIČI POŘÁDALI MAJÁLES, TEĎ SI NA OSLAVY HODLAJÍ POZVAT MAŽORETKY

Řevnice – Za teplého slunečného počasí se první květnový den odbýval na řevnickém náměstí tradiční Majáles. I letos se konal v režii místních dobrovolných hasičů.
Na pro osobní auta uzavřeném prostranství před
restaurací u Rysů bylo vystaveno několik hasičských aut, což hojně využívali zejména rodiče s
dětmi. Své ratolesti zvedali na střechy aut, prckové si mohli vyzkoušet i posezení na místě řidiče.
Nejvíc se ovšem dětem zamlouvala každoroční atrakce – lanovka, na níž se stála dlouhá fronta.
Dospělí zase dali přednost pivu či klobásám, které
na ohni připravoval kuchař Michal Paur. U stolků
před kapelou, která od rána vyhrávala lidovky i
moderní písničky, bylo neustále plno. „Ještě vám
připnu něco na památku,“ vítala příchozí Mirka
Vinterová, která na klopy připínala upomínkový
lístek s logem hasičského sboru a erbem města.
Na náměstí nechyběla ani technika domácí záchranné služby Trans Hospital. Čtyřkolku si mohli
prckové vyzkoušet na vlastní kůži.

Řevnické děti se mohou těšit
na lezeckou stěnu a U rampu

Řevnice - Lezeckou stěnu a U rampu budou
moci brzy využívat děti v Řevnicích.
Na jejich výstavbu získalo město dotaci ve výši
300 tisíc korun, zbytek z celkové částky necelých
půl milionu zaplatila radnice. Sportovní atrakce
se nacházejí na zahradě řevnické školy. "Nyní s
panem ředitelem připravíme jakýsi provozní řád
obou zařízení," uvedl starosta města Miroslav
Cvanciger.
(pš)

Na řevnickém Majálesu si na své přišly hlavně děti.
Další akci chystají řevničtí hasiči na 24. 6., kdy
oslaví 110. výročí založení sboru. „Opět bude vystavena technika, měly by zde být historické stroje. A chceme pozvat i mažoretky,“ uvedl jeden ze
členů sboru Miroslav Paur.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Školáci hodnotili chuť polévek

LITEŇSKÉ DĚTI UKLÍZELY, SOUTĚŽILY, JEZDILY NA VÝLETY…
Liteň - Tradičním průvodem čarodějnic Litní
ukončili žáci liteňské školy měsíc duben. Byl
plný soutěží, projektů, výstav a dalších akcí.
Hned na začátku měsíce jsme ke Dni zdraví připravili několik projektů - celý duben školáci hodnotili chuť polévek ve školní jídelně, druháci zase
svoje svačiny. Starší děti se učily připravovat
chutné pomazánky, čtvrťáci při výtvarné výchově
vyráběli plakáty s produkty zdravé výživy.
Ani na Den Země jsme nezapomněli. Některé třídy sbíraly odpadky a uklízely okolí školy i Litně,
6. B vysadila u školy několik keřů, prvňáci třídili
odpad a uspořádali na školní zahradě výstavu zvířat vyrobených z odpadu. Osmá A-třída navštívila
Museum Českého krasu v Berouně a vyrazila na
cyklistický výlet.
Celý měsíc se soutěžilo, jak ve škole, tak v rámci
okresu i kraje. Naši žáci se zúčastnili okresní
olympiády v českém jazyce, florbalového i fotba-

lového turnaje, soutěže Expedice Karákoram v
lanovém centru v Praze, krajského kola soutěže ve
sportovní střelbě. Úspěšní jsme byli v okresním
kole zeměpisné olympiády, kde Jakub Malý obsadil třetí místo. Na matematické olympiádě byl
Martin Malý sedmý, na recitační soutěži v Lochovicích získali bronz Veronika Hájková a Matěj Salavec; Andrea Procházková byla druhá.
Družstvo 5. třídy skončilo třetí v soutěži Hlídek
mladých zdravotníků. Na plaveckých závodech v
Berouně skončil Petr Lebeda třetí.
Začátkem května se konal konkurs do pěvecké
soutěže Solasido. Do finále se probojovalo 22 dětí, které pak 4. 5. změřily síly v liteňském kině. V
mladší kategorii ocenila porota Veroniku Mlčochovou, Michaelu Bednářovou, Pavlu Nedbalovou a Ilju Krutovertzeva. Ze starších si vavříny
odnesly Jana Říhová, Romana Šmolcnopová, Jana
Nájemníková a Jaroslav Cihlář.
Věra HORKÁ

Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Rytíře a princezny okradl
o část pokladu zloděj
Zadní Třebaň - Výpravu za dobrodružstvím a za
pokladem podniklo zkraje května deset předškolních třebaňských dětí. O zpestření slunečného
dne se jim postaraly jejich maminky, sdružující se
v nedávno vzniklém spolku Třebaňské matky.
Na cestu za pokladem vyrazilo od lávky přes potok pět udatných rytířů v doprovodu pěti princezen. Holčičky v dlouhých šatech s korunami na
hlavách a kluky s meči a plášti provázel záhadný
Strážce pokladu, který se jim neukázal, nechával
jim však vzkazy a zadával úkoly. Děti musely například najít v trávě puzzle a pak ho složit, zneškodnit gumové hady a pavouka nebo nakreslit obrázek. Všechny dychtivě běhaly po šipkách a hledaly fáborky, nadšeně plnily přání. Nakonec je
Strážce zavedl do lesa Na Bořích ke stromu jménem Fabián. Tam už na ně čekal vytoužený poklad v truhlici - drobnosti na památku a sladkosti.
Dobrodružná výprava se opravdu vydařila, děti
si to užily. Jen jedna věc nám trochu pokazila radost, poklad jsme totiž nehledali jen my. Tímto
děkujeme neznámému zloději nebo zlodějce, že
nám hru nepokazil docela a nesebral všechno. Jinak by dětem způsobil obrovské zklamání.
Lucie PALIČKOVÁ

Pod hradem jsou k mání modely pro víly i úřednice
ZADNOTŘEBAŇSKÁ ODĚVNÍ VÝTVARNICE OTEVŘELA GALERII V KARLŠTEJNĚ A ZVE NA PŘEHLÍDKU
Karlštejn - Galerii v Karlštejně
otevřela zadnotřebaňská oděvní
výtvarnice, kouzelnice s jehlou a
nití Blanka Hovorková-Maříková.
Na polovinu května chystá přehlídku svých výtvorů.
Prostor s ryze českým názvem Galerie Královny Elišky naleznete přibližně v půli cesty na hrad Karlštejn.
Hovorková je patriotkou zlatých českých dlaní a výtvory v její galerii
jsou výhradně díla českých autorů.
V současné době Galerie chystá
oděvní přehlídku, která se uskuteční
14. května od 18.00.
U předváděných modelů se výtvarnice řídila především nositelností a
nadčasovostí, zároveň ale myslela i
na to, aby si krásný šat či šperk mohla dovolit také průměrná žena. Proto
ceny jsou ve srovnání s tvorbou ji-

Interiér nové galerie v Karlštejně.

ných autorů laskavé k našim peněženkám.
V nabídce Galerie lze nalézt modely z přírodních
materiálů pro ženy všech
věkových kategorií i společenských vrstev. Vybrala
by si tu pro půlměsíční taneček na palouku lesní víla i úřednice z banky sjedBlanka Hovorko- návající vám úvěr.
Vesna nám již blahosklonvá-Maříková
ně kyne z pomyslného trůnu a jistě máte spoustu radostné práce na zahrádkách. Já si vám však
tímto dovoluji nabídnout jiný zážitek. Zkuste na chvíli odložit tepláky,
rukavice, motyčky a rýče a vydejte
se s oděvní výtvarnicí Blankou Hovorkovou-Maříkovou po cestách její
Foto Jan HOVORKA fantazie. Helena PELIKÁNOVÁ
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Nejvyšší hranice hořela na Vrážce!
ŘEVNIČTÍ BUDOVATELÉ ČARODĚJNICKÉ VATRY SE ZAPSALI DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ

Řevnice – Do českého vydání Guinessovy knihy rekordů se dostali Řevničtí.
Na kopci Vrážka postavili
30. dubna nejvyšší čarodějnickou vatru v republice. Měřila 15,25 metru.
Pálení čarodějnic na Vrážce
mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi má dlouholetou tradici.
„Já jsem tu pomáhal asi třicetkrát, chyběl jsem akorát,
když jsem byl na vojně,“
vzpomínal místní kovář Vráťa Hrubý, který i letos přiložil ruku k dílu.
Na kopec, odkud do dáli vykukovala hadrová figurína
čarodějnice, se valily davy
lidí ze všech směrů – ze Selce, ze Zadní Třebaně, mnoho
přespolních na kopec přijelo
auty od Svinař. Podívanou si
nenechali ujít ani starosta
Řevnic Miroslav Cvanciger,
či Jiří Hudeček z Letů.

jsem zvyklý. Lezu po skalách,“ řekl Lukeš, který se
do Řevnic dostal díky kamarádům z Prahy. „Jen mi je líto toho dřeva. Mohlo by tím
jednu zimu topit patnáct domácností,“ odhadoval.
Podle některých bylo na vatru spotřebováno sto kubíků
dříví.
„Už jsme dostali diplom od
zástupců agentury Dobrý
den, která rekordy eviduje.
Výšku měřili pomocí laseru
na obou stranách. Z toho
udělali průměr, který je
15,25 metru,“ řekl další z
organizátorů Pavel Jílek.
Ještě než v devět večer škrtl
Hrubý zápalkou, nebe ozářil
slavnostní ohňostroj, který
lidé odměnili potleskem.

Sochy zmizely
o čarodějné noci
Lety, Černošice – Akt
mladé dívky z bílého mramoru byl ze zahrady v
Letech ukraden v noci z
30. dubna na 1. máje.
Postava měla ruce zkřížené
před obličejem, vysoká byla
přibližně metr. Hodnota
díla se odhaduje na 30 tisíc
korun.
Další skulptura se ztratila
ze zahrady v ČernošicíchVráži hned následující noc.
Pískovcové sousoší staré
šedesát let a vysoké 90 cm
znázorňovalo dva objímající
se chlapce. Jeho současná
hodnota činí opět 30 000.
Pachatelé krádeže pošlapali
záhony, stopy v hlíně však
k jejich identifikaci nevedly. Policisté se domnívají,
že zloději byli nejméně dva
- jeden člověk nemohl současně přelézat vysoký plot a
ještě držet sochu. Na druhé
straně oplocení tedy musel
být komplic. (vš)

REKORDNÍ HRANICE. Přes
Vrážka postavili Řevničané.
„Zapálíme to až v devět,“
odpovídal na neustálé dotazy
Hrubý. Čas využili mnozí k
pořízení snímku s dřevěným
obrem. Mladí lidé si s sebou
nosili i deky a přístřešky,
takže brzy bylo kolem vatry
plno. Narváno bylo i u dvou

patnáct metrů měřila čarodějnická hranice, kterou na kopci
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
stánků s občerstvením, piva osmimetrové klády, jež jsme
se tu točila o sto šest.
museli koupit, zbytek dříví
To, že padne rekord, věděla je z místního lesa,“ uvedl
více než dvacetičlenná parta, Hrubý. „Ovšem úplně nahokterá vatru stavěla, už v so- ře jsem až nebyl,“ přiznává.
botu. „Když jsme byli ve tři- Poslední klády pokládala
nácti metrech, věděl jsem, že dvojice Dan Lukeš a Ladito dokážeme. Základ tvoří slav Kotěra. „Nebál jsem se,

Ve Třebani děti soutěžily a pekly buřty
V AREÁLU HASIČSKÉ ZBROJNICE HÁZELY ŠIPKAMI, STŘÍLELY ZE VZDUCHOVKY...
Zadní Třebaň - Šest desítek dětí se
30. dubna sešlo v areálu zadnotřebaňské hasičské zbrojnice. Zde
pro ně místní hasiči připravili soutěžní podvečer spojený s volbou
nejlepšího přestrojení za čarodějnici nebo čaroděje.
Na plácku před hasičárnou děti strávily hraním a soutěžením necelé tři
hodiny. Síly změřily v házení míčkem na plechovky, skákání v pytli,
házení šipek na elektronický terč,
střílení ze vzduchovky nebo rybolovu. Za každou splněnou disciplínu si
děcka odnesla sladkou odměnu. Po
soutěžení následovalo slavnostní vyhlášení třech nejlepších v každé disciplíně. Vítězové si odnesli čokolády, dorty a diplomy. Nikdo ale neodešel s prázdnou, všichni si na závěr
upekli na ohníčku buřty, které dostali za snahu.
Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Na oslavu čarodějnic se do Zadní Třebaně slétly malé i větší divé ženy.
Foto Jan PALIČKA

Hoří vám bunda!
Poté nebe rozsvítila záře hranice. Vmžiku se lidé začali
přesouvat podle toho, kam
padaly jiskry. „Hoří vám
bunda,“ upozorňovala jedna
slečna stojící ve frontě muže
před sebou.
„Tak už se čarodějnici zapalují lýtka,“ komentoval Luboš Černý fakt, že se oheň
dostal až na vrchol. Když se
k zemi sesula horní část vatry, mezi lidmi to zašumělo.
Vráťa Hrubý však byl v pohotovosti, obcházel přihlížející a žádal, aby odstoupili.
„Teď už jsem v klidu, bál
jsem se silného větru,“ oddechl si Hrubý hodinu před
půlnocí. „Ale hlídat to tu budeme celou noc,“ dodal.
V pohotovosti byla i záchranná služba. „Na Czechtechu, kde jsme také asistovali, byl větší klid,“ uvedl
záchranář Bořek Bulíček.
Prvenství Řevničtí vyfoukli
partě z Mnichovic, která dosud rekord držela. „Byli se
tu podívat,“ říká Hrubý. Je
možné, že se Středočeši z
opačného konce kraje rozhodnout příští rok triumf zopakovat. Pavla ŠVÉDOVÁ

Chata lehla popelem,
ale poplach byl planý

Lety – Požár chaty v Letech byl
hasičskému záchrannému sboru
ohlášen na čarodějnice - 30.
dubna ve 13.12. Řevničtí profesionálové však k ohni jeli zbytečně.
Když jednotka se dvěma cisternami
a sedmi hasiči přijela do místní
části Pod lesem, našla v plamenech
objekt, v němž hořelo už 12. ledna.
Na místě hasiči zjistili, že sedmapadesátiletý majitel chaty z Prahy 9
se rozhodl stavbu po lednovém
požáru nerozebírat, ale na místě ji
spálit. Zajistil si k tomu povolení,
ovšem zapomněl kontrolovaný
požár ohlásit hasičům jako povolené pálení. Když hasiči na čarodějnice dostali na operační středisko
telefonát o požáru, netušili, že si
chatař takový požár přál. Výjezd
byl později zařazen mezi plané
poplachy. (vš)
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Muzikanti si do Liďáku pozvali Raka
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA NOTIČKY A POBEROUNSKÝ TŘEHUSK POŘÁDALI PÁTÝ HUDEBNÍ PLES
Řevnice - Kytarového virtuosa
Štěpána Raka v traperském kostýmu nebo mažoretky pochodující v
rytmu Radeckého marše. I to
mohli na vlastní oči vidět návštěvníci pátého muzikantského plesu.
V řevnickém Lidovém domě se konal poslední dubnovou sobotu.
Hudební ples lidové muziky Notičky
a poberounské kapely Třehusk odstartovala tradičně slavnostní fanfára
v půl osmé večer. Tu, stejně jako
úvodní společnou píseň Jaro se vrátilo složil kytarista a basista Třehusku Jan Martínek.
„Za rok se toho stalo mnoho. Vedoucí Notiček Lenka Kolářová povila
budoucí primášku Kamilku, zástupkyně vedoucí Pavla Petrová zase budoucí vedoucí Terezku,“ vypočítával
změny moderátor večera Miloslav
Frýdl. Pak už se na pódiu i pod ním
objevily Notičky i Malé Notičky a
přítomné více než stovce hostů ukázaly své umění. Velký aplaus vyvolalo jejich vystoupení, během kterého
do sálu vpochodovaly za zvuků Radeckého pochodu jako mažoretky.
Třehusk si na své překvápko povolal
kytaristu Štěpána Raka. V kostýmu
trapera Steva zahrál legendární Nia-

gáru a přidal i jeden ze svých mistrovských kousků. Tím ale překvapení nekončila: Notičky přidaly ještě
americké country i s tanečky. Nechyběla samozřejmě ani dámská volenka a losování pěti hlavních cen.
Nadračku šla i tombola, cen bylo
takřka 400. Jen v šatně bylo mrtvo.
„Měli jsme jen dvacet kabátů. Dnes
už se lidi svlékají v sále,“ povzdy-

chla si šatnářka Božena Jirků.
„Byl to úžasný zážitek. Muzikanti
předvedli to nej, co v nich je. Ples se
velmi vydařil,“ pochvalovala si Jana
Pavlíčková, která na akci dorazila z
Prahy. „Jezdím každý rok a musím
říci, že ples má vyšší a vyšší úroveň,“ dodala. Nebyla jedinou »přespolní« tanečnicí. Byli tu i skalní fanouškové Třehusku z Ostravy či

Děti, kreslete kováře!
vyzývají Svinařští

Svinaře - Výtvarnou soutěž pro
malé kreslíře vyhlašují organizátoři třetího ročníku setkání mistrů cechu kovářského Svinařské
řetězení.
Do soutěže se mohou přihlásit děti,
které do 22. května zašlou na adresu
Zámek, 267 28 Svinaře 1 svoje dílo.
Zatímco vloni bylo téma Kovář očima dětí, letos mohou prckové ještě
více popustit uzdu fantazii.
„Vymysleli jsme téma Kovář v roce
2067,“ uvedla hlavní organizátorka
soutěže Jitka Chocová s tím, že děti
mají na zadní stranu svého výtvoru
napsat jméno, věk, školu, kterou navštěvují, a kontaktní telefonní číslo.
Z doručených kreseb bude autory tří
nejlepších vybírat letovský malíř
Tomáš Bím. Vítězové budou vyhlášeni 4. června v 11.00 na zámku
Svinaře v rámci slavností kovářů.
Obdrží hodnotné ceny.
(pš)

Kina v okolí

KINO LITEŇ

13. 5. 18.00 RŮŽOVÝ PANTER 2
20. 5. 18.00 DOBA LEDOVÁ: OBLEVA

KINO MÍR BEROUN
9. 5. 20.00 DOO WOP
10. 5. - 11. 5. 18.30 HOOLIGANS
11. 5. 15.30 MNICHOV
12. 5. - 15. 5. 17.30 UNIVERZÁLNÍ
UKLÍZEČKA
12. 5. - 15. 5. 20.00 FIREWALL
15. 5. 13.45 FIMFÁRUM
16. 5. - 17. 5. 17.30 (St 18.30) MRTVÁ
NEVĚSTA TIMA BURTONA
16. 5. 20.00 ČÍŇAN
18. 5. 20.00 KDYBY
18. 5. - 25. 5. 17.30 (Pá-Po 17.30 a
20.00, St-Čt 20.00) ZÁKLADNÍ
INSTINKT 2
23. 5. 20.00 MATCH POINT: HRA
OSUDU

CLUB KINO ČERNOŠICE
9. 5. 20.00 PÝCHA A PŘEDSUDEK
14. 5. 16.00 ZATHURA
16. 5. 20.00 WALK THE LINE
21. 5. 15.00 BAMBI 2
23. 5. 20.00 SUPER SIZE ME

PŘEKVAPENÍ VEČERA. O jedno z překvapení muzikantského plesu se postaral kytarový virtuos Štěpán Rak. V obleku »čundráka« zazpíval trampskou písničku Niagara.
Foto NN M. FRÝDL

Koubková excelovala v kině

V ČERNOŠICÍCH SE POPRVÉ KONAL JAZZOVÝ FESTIVAL
Černošice - Černošický jazzový
festival má za sebou úspěšný start.
Už první večer v Club Kině, kde se
v týdnu od 22. do 29. dubna uskutečnil 1. ročník černošického jazzového festivalu, posluchače prostě
musel nadchnout. Přehlídku jazzmanů »rozjel« basista Pavel Kopačka.
Vystoupení svého Antikvariátu pojal
jako vzpomínku na černošického
trumpetistu Petra Mahlera a kombinací mluveného slova s muzikou
navodil příjemnou atmosféru. A pak
už sálem hřměla moderní velkokapelová swingová hudba v podání působením v nejlepších orchestrech
ostřílených muzikantů známého Big
bandu Václava Zelinky. K následujícímu vystoupení Vít Švec tria (kontrabas, klavír, bicí) lze dodat jen:
Bez komentáře! Brilantní individuální výkony, které v tomto úzkém
obsazení dostávají maximální prostor, posluchače uchvátily. Skvělý
večer zakončila Jana Koubková a její
Funk-latin jazz band.
O poslední den festivalu projevil zájem i Český rozhlas. Nahrávky, Josefa »Bažíka« Pavelky, Radka Krampla, Romana Pokorného, Jiřího Stivína i německé skupiny Christiane
Dehmer pořízené v Černošicích tak
budou znít éterem ještě několik měsíců.
Stanislav JANOVSKÝ
KOUBKOVÁ BYLA SKVĚLÁ. Jana
Koubková v černošickém Club Kině
excelovala.
Foto Petr KADLEC

Českého Brodu. Na sále pak až do
třetí hodiny ranní vyhrávala berounská kapela Karavel. Ti nejvytrvalejší
ale odcházeli ještě o hodinu déle.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Tipy NN
* Kapely Fast Food a Vokokos vystoupí 12. května od 20.00 na zámku
v Králově Dvoře.
(pš)
* Klasické i experimentální fotografie vystavují členové berounského Fotoklubu v Holandském domě v
Berouně do 14. 5.
(pš)
* Svatojanská pouť se koná 14.
května v kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně. Součástí pouti je od
14.45 koncert souboru Ludus musicus, vernisáž výstavy a přednáška
Jany Baudišové o ikonopisu.
(pš)
* Šemíkova memoriálu - spanilé
jízdy velocipédů všeho druhu na trase Praha Vyšehrad - Řevnice - Neumětely - Hořovice se můžete zúčastnit 20. 5. Start je v 10.00.
(pš)
* Národní výstava koček se koná
20. 5. v berounském Společenském
domě Plzeňka od 9 do 17.30.
(pš)
* Ivan Mládek hraje 20. 5. od 15.30
na berouském Husově náměstí. (pš)
* Viola D'Amore Duo vystoupí s
pořadem Mozart a jeho současníci
20. 5. od 19.00 v zámku Mníšek pod
Brdy. Hrají Jiří Šimáček – housle a
Karel Prokop – klavír.
(pš)
* Peřina - slavnosti spojené s plněním manských povinností se konají
21. 5. na hradě Křivoklátě.
(pš)
* Jak řešit krize a konflikty je název tematického večera, který připravuje Common Grounds Řevnice
(Žižkova ul. 257) na 13. 5. Od 19.00
bude hovořit psychoterapeutka Dana
Krausová.
Ota ŠTANC
* Soubor Musica lignea vás zve na
koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého, který se koná 13. 5. od 16.30 v
kapli sv. Václava ve Svinařích. Zazní
skladby J. S. Bacha, J. I. Linka, G. F.
Telemanna, M. Naudota...
(Jok)
* Výstavu Pražská čára aneb Meziválečné opevnění z okolí Berouna
můžete do 28. 5. navštívit v berounském Muzeu Českého krasu. Otevřeno je denně mimo pondělí.
(mif)
* Obrazy Lucie Suché jsou do 30.
června k vidění v Galerii Českého
krasu Želkovice. Otevřeno je denně
kromě pondělí.
(mif)

V křižovnickém zámku
vystavuje Bím i Pacák
Dobřichovice - Výstava místních i
pražských umělců se v půli května
koná v zámku v Dobřichovicích.
Vernisáž se uskuteční 12. 5. od 18
hodin v křižovnickém zámku.
Představí se umělci z blízkého okolí
i Prahy. Vystavovat zde bude Tomáš
Bím z Letů, Jan Neubert z Dobřichovic, Jan Řehna, Marek Hyksa, Michal Landa, Štěpán Látal, Jan Antonín Pacák a další. V sobotu 13. 5. se
v zámku uskuteční doprovodný program. Nejprve ve 14.00 uvede divadlo Buchty a loutky hru Žabák Valentýn, od 17.30 zahraje kapela Létající koberec. Od 18.00 bude znít
bretaňský rock plný fléten, skotských dud a houslí. Ve 20.00 zahraje
kapela Bran, která se zaměřuje na
bretaňskou a irskou lidovou hudbu.
Výstava potrvá do 27. května. (pš)
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Informační část mikroregionu Horymír
číslo 9 (56)
Zámek převzal nájemce,
hospůdka zůstane jak je
Osov – Majitel osovského zámku
Emil Palivec p edal v úterý 9. 5.
zámek a park novému nájemci.
Kdo to je a jak se to projeví směrem
k místním obyvatelům nechce zatím Palivec
zveřejnit.
„Součástí podepsané smlouvy je i dohoda
o plánu informovanosti,“ řekl Provasu
uplynulý víkend Emil Palivec. V příštím
čísle NN by se mohl vyjádřit i nový nájemce.
S předáním zámku byl jako první seznámen
Obecní úřad v Osově. Starosta Zdeněk
Veverka ví, že na zámku bude nyní působit
brokerská firma anglických finančníků.
Firma převezme celý zámek včetně parku a
starého špejcharu. Výjimkou je objekt
hospůdky u kostela. Ta podle Palivce
součástí nájmu není.
(JoK)
INZERUJTE S NÁMI
ceny od 6 Kč/cm2, slevy za opakování
nase.noviny@zadnitreban.cz
Josef Kozák, tel. 724 429 104

Marta Kubišová přijela do Osova
KOČIČÍ ÚTULEK BY RÁD ODKOUPIL BÝVALÉ NÁDRAŽÍ
Osov – Nedávno otev ený osovský
útulek pro kočky bude 13. května
prezentován v po adu České televize
»Chcete mě«.
Štáb České televize ve složení Marta
Kubišová, režisér pořadu Josef Dlouhý a
scenáristka Daniela Kučerová přijeli do
osovského kočičího útulku natočit příspěvek
do dalšího dílu »Chcete mě«. Kameraman
pořídil záznam z okolního prostředí a
následovala nabídka koček do pořadu.
V současné době je v útulku 28 kočičích
obyvatel. Dvě kočky byly přijaty již březí a
za dobu od letošního března, kdy je útulek v
provozu, přibylo i sedm koťátek. O pět
koček už také projevili zájem milovníci
zvířat a odkoupili je do svých domovů.
V rozhovoru před kamerou s Martou
Kubišovou přiblížila provoz útulku Růžena
Potměšilová, zástupkyně vedoucí útulku.

V areálu Osovského útulku byla dokončena
přípravna krmení. Karanténa pro kočky je
prozatím vybudována provizorně,
provozovatelé se snaží obstarat unimobuňku.
„Neřešíme jen provoz samotného útulku.
České dráhy uvažují o prodeji budov, k nimž
útulek patří. V pořadu zazní také výzva na
pomoc při odkoupení pozemků a budovy
osovského nádraží. V okolí se žádný další
útulek pro kočky nenachází a my bychom
byli rádi, kdyby provoz tohoto mohl bez
obtíží pokračovat,“ doplnila Provasu Radka
Šenková, vedoucí útulku.
„Všechny kočky jsou ve velmi dobrém stavu,
je vidět, že jsou v osovském útulku
spokojené,“ zhodnotila stav čtyřnohých
obyvatel útulku Marta Kubišová, která se na
přípravách pořadu o zvířatech podílí již
čtrnáct let.
V případě, že by jste chtěli pomoci
osovskému útulku: č.ú.: 195 060 854/0300,
VS 179. Provozovatelé předem děkují.
S. HOŠ ÁLKOVÁ, R. KOČOVÁ

Oslavy protivínské trati
budou trvat celý víkend

Osovští pá áci skončili v okresní soutěži
„Mladých zdravotníků“ na druhém
místě.
Foto ARCHIV

Zdice - Vydavatelsví SAXI a Výtopna
Zdice zvou na víkend 20. a 21. května
2006 k oslavám 130. výročí trati Zdice Protivín.
V úseku Zdice - Březnice pojede v sobotu
20. 5. parní lokomotiva 475.111 z roku 1947 a
v neděli 21. 5. bude mezi Zdicemi a
Lochovicemi „pendlovat“ nově zprovozněná
lokomotiva BS 200 také z roku 1947. Jízdu
parního vlaku doprovodí bluegrassová
skupina Nová sekce.
V sobotu vyjede i „spanilá jízda“ historických
automobilů do Příbrami.
Radim ÍHA

KUBIŠOVÁ MEZI KOČKAMI. Další díl
pořadu České televize »Chcete mě« přijela
3. 5. natáčet do nového osovského útulku pro
opuštěné kočky Marta Kubišová. Pořad
můžete vidět na obrazovkách v sobotu 13. 5.
v 10.10 hodin.
Foto S. HOŠ ÁLKOVÁ

Hasiči vás zvou na Máje,
turisté chystají brigádu
Sbor dobrovolnýh hasičů Drahlovice vás
srdečně zve na Májovou zábavu
v sobotu 13. 5. od 20 hod. do pohostinství
v Drahlovicích. K tanci a poslechu hraje
skupina Ideal.
Sdružení za ekologický rozvoj krajiny, Turisté
severních svahů Brd a OÚ Velký Chlumec
zvou v sobotu 13. 5. nejen své členy, ale i
ostatní občany, chataře a chalupáře na
opravu pěšiny mezi Malým Chlumcem a
Hostomicemi. Sraz je v 9 hodin v Malém
Chlumci před hospodou u Mezků. Přineste si
lopaty, rýče, krumpáče a kolečka. (JoK)

Pouhé dva trestné body
zhatily páťákům vítězství
Králův Dvůr – Dne 26. dubna se
osovští »pá áci« zúčastnili okresní
soutěže „Mladých zdravotníků“,
která se konala v Králově Dvo e.
V pěkném prostředí školy plnili zadané
úkoly na stanovištích. Jejich úkolem bylo
prakticky ošetřit různá zranění od těch
nejjednodušších až po těžké případy, jako
jsou např. otevřené zlomeniny, popáleniny,
žilní krvácení, zástava dechu a oběhu atd.
Museli prokázat své znalosti i při
poznávání rostlin a historii zdravovědy.
V soutěži si vedli všichni statečně,
nepřekvapili je ani namaskovaní figuranti.
Pouhé dva trestné body je dělili od
vítězství. Všem soutěžícím patří veliký dík
za vzornou reprezentaci naší školy.
Poděkování si zaslouží i paní učitelka
Jandíková, která mladé zdravotníky na tuto
soutěž perfektně připravila.
(sk)
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Soudci v Osov zkoušeli malé čarod jky
VE VIŽIN SE OBÁVALI P EDČASNÉHO ZAPÁLENÍ OHN , V CHLUMCI LÉTALI SLALOM

Osov – Stejně jako vloni a předloni se
letos osovské čarodějnice sešli
u sokolovny, pálení ohně bylo však na
vzdálenějším místě, místo nad
Osovem, vzplál oheň nad Osovcem.
Zapálení ohně však p edcházel průvod obcí
v čele s bubeníkem, soudci a zbrojnoši.
Soudem pak byly malé čarodějnice prově eny
ze všech čarodějnických umění. Soudci
bedlivě sledovali techniku letu na koštěti i bez
něj a zkoušeli ze zaklínadel. Odměnou
adeptkám magie byly čarodějné amulety a
starší kolegyně p edaly mladým čarodějnicím
a jednomu čaroději kouzelné sladkosti. Na
závěr vybraly i nelepší malou čarodějku:
Terezku Slánskou.
Odpolední oheň nedosahoval velkých
rozměrů, zato se na něm daly upéct bu ty a
všechny děti se mohly protáhnout u soutěží.
Oheň nad Osovcem doho el ještě p ed
setměním a tak se někte í vypravili nad
evnice, kde vyrostla nejvyšší hranice
v Čechách.
Pálení čarodějnic na Vižině p edcházela
p íprava, na které se podíleli nejen místní
hasiči, ale i skupinka dětí. Vyklidilo se okolí a
hromada k pálení byla nachystána. „Měli
jsme obavy, zda se nezopakuje nejapný
vtípek z loňského roku, kdy hromada vzplála
o den d íve. Naštěstí se nenaplnily,“ ekl
velitel hasičů Václav Hušner. A tak se průvod
i s čarodějnicí v životní velikosti vydal k cíli.
Na místě se soutěžilo v létání na koštěti a
odměnou byl bu tík určený k opečení. Letos
se sešlo velké množství lidí. Po osmé hodině
vzplál ohromný oheň, u kterého se všichni
nah ívali, protože bylo chladno. Děti mávaly
do tmy kadidly a pak obohaceny o další
zážitky světélkovaly až ke svým domovům.
V Malém Chlumci započal slet čarodějnic ve
večerních hodinách. Děti si nejprve opekly
bu ty a pak byla pro ně p ipravena vzletová
dráha. Tu si vyzkoušely samoz ejmě

VIŽINSKÁ ČAROD JNICE. Originální
čarod jnice vévodila vižinské ohňové
hranici.
Foto K. HRZAL

s nezbytným koštětem, kdy absolvovaly závěr byla upálena stará čarodějnice a okolo
slalom, p ešly p es houpačku a p ekonaly deváté hodiny se všichni rozletěli do svých
úzkou lávku. Za odměnu dostaly malou domovů.
J. FIALOVÁ
pozornost v podobě sladkého dopingu. Na
L. KOCOUROVÁ, R. KOČOVÁ

Nad Osovcem se sešli čarod jky, čarod j, soudci a jeden kouzelný pes.

Foto ARCHIV

„Nedalo se na to koukat,“ ekl fanoušek
ŽÁKOVSKÝ ZÁPAS SKONČIL P EDČASNĚ PRO NEP ÍZE

POČASÍ

Osov – Prvním prodlouženým
víkendem prošli osovští žáci se
střídavými výsledky.
Poslední dubnovou sobotu sehráli zápas na
h išti soupe e v Mo ině. Pro velkou
nep ízeň počasí byl zápas ukončen po první
polovině s výsledkem 3:0 pro Osov. Branky
proměnili David Staňo, Denisa Ježdíková a
Ond ej Vilhám. Následující den čekalo na
osovské žáky družstvo Nižboru, odkud si
odvezli prohru 8:0. Trenér toto utkání
zhodnotil jako nejméně úspěšné od začátku
jarní soutěže. Opět úspěšným zápasem byl
pondělní s Chyňavou, který vyhráli 5:0.

Vrcholem uplynulého víkendu kopané
dospělých bylo derby vedoucích celků
tabulky - Osova a Vižiny, ze kterého vyšel
vítězně domácí Osov 2:1 (poločas 2:1). Za
domácí skórovali Kluiber, Aleš Bábíček, za
hosty Bělohlávek.
„Špatný výkon obou stran. Neproměněné
penalty na obou stranách. Vižinský Krbec
odešel s červenou kartou,“ zhodnotil zápas
trenér Karel Procházka.
„Nedalo se na to koukat,“ doplnil jeden
z p ihlížejících fanoušků..
Další výsledky
29.4. Zdice B - Všeradice 1:2 (0:1)
Branky: Jakoubek Petr a Jakoubek Pavel
Memoriál Josefa Vávry byl 30.4. Chrustenice - Osov 3: 3 ( 2: 2)
o dva měsíce dříve než loni
29.4. Vižina - Všeradice B 2:2 (1:0)
Osov – O dva měsíce dříve proběhl Branky Všeradice: Hruška Roman, Anděl
letos osovský fotbalový memoriál
1.5. Hudlice - Všeradice 0:0
Josefa Vávry.
Radka KOČOVÁ, Josef KOZÁK
Vzhledem ke změnám v termínech
mistrovských utkání p esunuli Osovští
memoriál na sváteční májové pondělí. Od Podbrdští začali opravovat
deváté hodiny ranní do šestnácté odpolední nejvýznamnější místní rybník
mě ili na h išti po adatelů síly mužstva Podbrdy – Opravu a odbahnění
nejznámějšího místního rybníka
Tmaně, Chlumce, Hostomic a domácích.
Turnaj vyhrálo mužstvo Tmaně, p ed Hosto- Karlov zahájili v Podbrdech.
micemi a Osovem.
(JoK) „Rybník jsme vypustili, ryby dílem prodali,
dílem p emístili do horního chovného
Kdy a kde hrají příště
rybníka,“ ekl starosta Karel Šťastný. Opravu
13.5. (10:15) Vižina - V. Újezd
a odbahnění by chtěli mít Podbrdští z krku co
13.5. (17:00) Osov - Všeradice B
nejd íve, aby nejpozději na podzim byl opět
14.5. (17:00) Z. T eba - Všeradice
v provozu.
20.5. (17:00) Všeradice - N. Jáchymov,
Vypuštění a výlov spojili místní s odpoledním
V. Újezd - Osov
posezením u nově otev ené hospody v centru
21.5. (10:15) Chodou - Vižina
21.5. (17:00) Všeradice B - Tetín B
obce. Na grilu rožnili ryby a k poslechu i
Žáci
k tanci hrála osovská country skupina
20.5. (17:00) V. Újezd - Osov
Šporny.
(JoK)

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, R. Kočová.
Rediguje: J. Kozák. Spolupráce: Mirka Plecitá, H. Veselá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz
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Májový folklorní festival začal v Letech
K BEROUNCE PŘIJEL KRAKONOŠ, JIHOČEŠI I ŘEKOVÉ, PROGRAM OBDIVOVAL TAKÉ FIN PIETARI VALTONEN
Lety – Krakonoš. Dragouni z Klatov. Řekové. Tanečníci z Poberouní
i jižních Čech. Ti a mnozí další se
představili na sedmém ročníku
poberounského folklorního festivalu Staročeské máje, který uplynulou sobotu odstartoval v Letech.
„Program je rok od roku bohatší.
Když jsme začínali, neměli jsme
průvod, kočár, bylo tu méně souborů,“ vzpomínal na první ročník starosta obce Jiří Hudeček. Nezávislý
poberounský občasník v čele s Miloslavem Frýdlem, který zajišťuje produkci festivalu, letos poprvé pozval
k Berounce i zahraniční soubory.
„Na řecké tanečníky jsem opravdu
moc zvědavý,“ přiznal Hudeček. Po
návsi pobíhal společně s místními
hasiči už od šesté ranní, kdy se stavěla májka. „Nechali jsme si to až na
ráno, protože nám jednou přes noc
ukradli věnec,“ vysvětloval starosta.
A proč máj měřila jen pět metrů?
„Bylo nám líto kvůli jedinému dni
kácet vzrostlý strom,“ řekl Hudeček.
Po tradiční bohoslužbě u kapličky, se
na pódiu představila Rožmitálská

Májku v průvodu nesli letovští prckové.
venkovanka a Klatovští dragouni.
Dechovka šla i v čele průvodu, který
se od místního hostince u Kafků vydal kolem půl druhé. Prckové nejvíc
obdivovali Krakonoše, který dorazil

Foto NN M. FRÝDL

z Vrchlabí se souborem Krkonošský
horal. Dospěláky zase zajímalo, jaké
vládce hor objednal počasí. „Nebude-li pršet, nezmoknem,“ odvětil
Krakonoš. A měl pravdu, sluníčko

svítilo od rána do večera. „V Letech
si umí objednat krásné počasí. S
výjimkou jednoho ročníku tu bylo
vždy nádherně,“ pochvaloval si senátor Jiří Oberfalzer.
Když starosta udělil chase povolení
k pořádání májů, rozjel se na návsi
folklorní maraton. Krkonošského
horala vystřídal domácí Klíček, nebývalý aplaus sklidil řecký soubor
Akropolis, který roztančil i přihlížející. Následovaly soubory Radost,
Doudleban a Ratajská duha. Po
Slezské besedě následovalo kácení
májky. „Tenhle zvyk moc neznám,
nevím, co znamená. Ale ty tanečky
se mi moc líbí,“ přiznal Pietari Valtonen z Finska. „Žiju v Letech čtyři
roky a tyhle akce mám rad. Máje,
zabijačku,“ svěřoval se skvělou češtinou Pietari. „U nás máme něco podobného v červnu, stavíme břízy!“
Když pětimetrová máj dopadla k zemi, pódium patřilo kapelám Třehusk, Mytřiavy, Vlak na Dobříš. Tečku za vydařeným dnem udělal tradičně rakovnický Brass Band.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

VII. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL

STAROČESKÉ MÁJE
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves,
sobota 20. května 2006

13.30 – ŘAZENÍ PRŮVODU u České hospody Na Růžku
* 13.50 – PRŮVOD od hospody Na Růžku, hraje
Domažličanka * 14.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
* 14.05 – DĚTSKÉ TANCE * 14.30 – DOMAŽLIČANKA –
krojovaná chodská dechovka z Domažlic * 15.00 –
OSMINKA – dětská lidová muzika z Prahy * 15.30 –
MIKEŠ – originální dětský folklorní soubor z Říčan
* 16.00 – NOTIČKY – dětská lidová muzika z Řevnic
* 16.30 – DOMAŽLIČANKA * 17.00 – BESEDA * 17.30 –
KÁCENÍ MÁJKY * 18.00 – POSEZENÍ S DOMAŽLIČANKOU (v případě špatného počasí v České hospodě
Na Růžku)

ZADNÍ TŘEBAŇ, náves,
sobota 27. května 2006

DUDÁCI. Na zadnotřebaňské návsi letos vystoupí také pražská dudácká kapela Dokolečka.
Foto NN M. FRÝDL

8.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU * 8.30 – POBOŽNOST U KAPLIČKY * 9.00 – TŘEHUSK – poberounská
hudební skupina * 10.00 – MODŘENEC – dětský folklorní soubor z Prahy * 10.30 – DOKOLEČKA – dudácká muzika z
Prahy * 11.00 – BAVORSKÁ LIDOVÁ MUZIKA * 11.30 – KLÍČEK – dětský folklorní soubor z Řevnic * 12.00 – NOTIČKY
– dětská lidová muzika z Řevnic * 12.45 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ * 13.00 – CEREMONIÁL ŽÁDÁNÍ O
PRÁVO * 13.30 – PRŮVOD OBCÍ * 18.30 – VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZŠ A MŠ, ČESKÁ BESEDA, KÁCENÍ MÁJKY
* 20.00 – TANEČNÍ ZÁBAVA ve Společenském domě

ČERNOŠICE-MOKROPSY, náves, neděle 28. května 2006

14.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU * 14.00 – TŘEHUSK – poberounská hudební skupina
* 14.45 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ * 15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ * 15.05 – KLÍČEK – dětský folklorní soubor z Řevnic * 15.30 – KAMÝČEK - dětský folklorní soubor z Kamýka nad Vltavou * 15.55 – SLOVÁCKÝ KRÚŽEK z Prahy * 16.30 – VONIČKA – valašský soubor z Prahy * 17.00 – PRAMÍNEK - dětský folklorní soubor z Černošic
* 17.30 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor Jiří OBERFALZER.

Naše noviny 9/06

REKLAMA, Strana 8

Tip na dárek
Film o masopustní jízdě parního vlaku 25. února 2006
* masopustní fraška na návsi v Zadní Třebani * pochovávání
Masopusta * dětská muzika Notičky * program ve stanicích na
trati Zadní Třebaň - Lochovice * poberounská hudební skupina
Třehusk… * 46 minut, cena 200 Kč (VHS), 250 Kč (DVD)

Objednat si můžete i VHS (DVD) z jízd parního vlaku
v roce 2004 a 2005
Kazety jsou k dostání u redaktorů NN: P. Švédové (606 150
928), J. Kozáka (737 280 177), J. Malého (721 343 021),
V. Šedivého (257 720 848) a M. Frýdla (257 720 847).

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

vám nabízejí

20 LET TŘEHUSKU
dokumentární film o poberounské hudební skupině
Hudební skupina Třehusk oslavila 16. 7. 2005
dvacet let existence. K této příležitosti uspořádala v areálu zámku Svinaře koncert spřátelených
kapel a umělců spojený s křtem CD nazvaného
Ten letovskej most. Záznam koncertu, stejně
jako jiné důležité události ze života kapely
najdete na DVD (VHS) 20 LET TŘEHUSKU.

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA
V KRÁSNÉ NOVÉ PRODEJNĚ!

Účinkují: Štěpán Rak + Pavel Vítek + Jan
Rosák + Ivo Zelenka + Pražský hradčanský
orchestr + Notičky + Kyčera + Tango band +
Kapičky + Karavel + Krušpánek + Alotrium +
Reginleif + Liteňská chasa + Sbor poberounských starostů + Řevničtí ochotníci + Osovští hasiči + soutěž o nejlepšího zpěváka staropražských písní. Komentář čte moderátor Jan ROSÁK

DVD (250 Kč) i VHS (200 Kč) si můžete objednat
u členů redakční rady Našich novin (viz tiráž).
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Řevnických ubývá a navíc stárnou
NAOPAK ROK OD ROKU PŘIBÝVÁ OBYVATEL ČERNOŠIC, LETŮ ČI DOBŘICHOVIC

Poberouní - Zatímco městu Černošice od roku
1970 vzrostl počet obyvatel o více než šest set,
Řevnice si o 462 duší pohoršily. Vyplývá to z
údajů Českého statistického úřadu.
Nejmenšími obcemi v někdejším okrese Beroun
jsou Lážovice, kde žije 69 obyvatel. Jen o něco
větší je Málkov (82 obyvatel), Korno (83) a Vinařice (84). V našem blízkém okolí si z obcí berounského okresu co do počtu udržuje prvenství Liteň,
kde žije 999 lidí. O 282 lidí méně měl k 1. 1. 2006
Karlštejn.
Co do počtu obyvatel je na tom mezi oběma Třebaněmi lépe ta Zadní, kde žije 624 lidí, mužů zde

»Nejsme žádná vesnice!«
tvrdí starosta Karlštejna

Karlštejn - Karlštejn by rád získal statut městysu. Našim novinám to potvrdil starosta obce
pod hradem Mirosav Ureš.
„Žádost na ministerstvo vnitra posílali zástupci
obcí, které už statut městysu kdysi měly,“ řekl
Miroslav Ureš. „Svůj podpis jsem připojil i já.“
I když obce se svojí žádostí uspějí, na životě jejich obyvatel se to nijak výrazně neprojeví.
„Skoro nic to neznamená,“ připouští Ureš. „Žádné peníze navíc nedostaneme. Ale je to takové
honosnější. Karlštejn přece není žádná vesnice.
Nastálo tu sice žije jen 760 lidí, ale návštěvníků
sem přijde půl milionu ročně.“
Ministerstvo vnitra na dopis starostů zatím nijak
nereagovalo. Titul městys pro obce velikostí mezi městy a vesnicemi se v minulosti již užíval.
Později byl formálně zrušen.
(mif)

Dobřichovičtí senioři závodili
v hodu i přechodu lavičky

Dobřichovice - Dvoučlenná výprava obyvatel
Domova důchodců v Dobřichovicích se na konci
dubna zúčastnila Sportování, které se konalo v
Tyršově domě v Praze.
Soutěžilo se například ve skoku do dálky z místa,
v hodu na cíl a přechodu lavičky. Zajímavý byl i
doprovodný program: vystoupení mažoretek, tombola a na závěr diskotéka. Naši senioři dosáhli
vynikajících výsledků: Andulka Poustková se v seniorkách umístila na 2. místě, Karel Mládek kategorii seniorů vyhrál.
Následujícího dne se naše dvě obyvatelky pí Vyšatová a Poustková v doprovodu M. Kálalové byly
podívat na slavnostním otevření Dětského domova v Letech. Dostalo se jim velmi milého přijetí.
Nejvíce se jim líbil program nacvičený a předvedený dětmi z Dětského domova a upečené selátko.
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat vychovatelům a dětem z Diagnostického ústavu v
Dobřichovicích za to, že naše obyvatele pravidelně navštěvují a věnují jim svůj volný čas.
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

žije více než žen. Naopak vyšším počtem žen se
může pochlubit Hlásná Třebaň - z 582 zde mají
296 žen. Těsně pod hranící tří stovek obyvatel se
drží Svinařští.
V někdejším okrese Praha-západ je nejvíce obyvatel v Roztokách u Prahy - 6286. Druhá příčka
patří Černošicům. Jejich počet obyvatel za poslední roky vzrůstá. Zatímco v roce 1970 jich zde
žilo 4608, letos v lednu byste Černošických napočítali 5302. Opačnou tendenci zaznamenaly Řevnice. Zatímco před 36 lety měly 3428 lidí, v sou-

Hořící rákosí v Bělči hasili
Řevničtí, Karlštejnští i Liteňští

Běleč – Rákosí na ploše deset metrů hořelo v Bělči směrem na zadnotřebaňskou část Ve Vatinách
26. dubna odpoledne.
K události ohlášené ve 13.23 se kromě cisterny
profesionálních hasičů z Řevnic sjely i dobrovolné sbory z Litně a Karlštejna. I když byla voda nedaleko, hasičům stačila voda z vlastních cisteren.
Rákosí nikomu nepatřilo, požár tedy skončil beze
škody. Jak vznikl, se neví.
(vš)

Manželé šli na hřbitov, zloděj
se jim »podíval« do auta

Řevnice – Škodu za 14 tisíc korun způsobili
zloději krádeží věcí z osobního auta zaparkovaného u řevnického hřbitova 26. dubna.
Během 40 minut mezi 11.30 a 12.10, kdy se
manželský pár z Berouna nacházel na hřbitově,
pachatelé rozbili trojúhelníkové okno na levých
zadních dveřích Škody Fabia a odnesli si černou
igelitovou tašku, která ležela na sedadle. Řidička
(*1937) měla v tašce kabelku, která obsahovala
její osobní doklady, mobilní telefon a fotoaparát.
Hodnota ukradených věcí činí 7300 korun, výměna okna bude stát dalších 7000 Kč.
(vš)

Selecká ulice v Řevnicích
se letos opravovat nebude

Řevnice - Rozkopaná Selecká ulice v Řevnicích
se letos nedočká kompletního nového povrchu.
Město na opravu nedostalo dotaci.
„Naše žádost neprošla. Počítali jsme, že kdybychom peníze získali, mohla být silnice letos opravena,“ uvedl starosta města Miroslav Cvanciger s
tím, že město žádalo šest milionů. Nyní tedy záměr padá. „Budeme to řešit nějakým jiným způsobem po dohodě s dodavetelem stavby kanalizace. Ten by měl silnici uvést do původního stavu,“
tvrdí Cvanciger a dodává: „Budeme dělat úpravu
tak, aby nebyl prašný povrch. Nejspíš kompletním prostřikem, aby to nějaký rok vydrželo,“ říká
starosta. Dodává, že město se záměru získat na
rekonstrukci Selecké dotaci nevzdává. „Jakmile
to bude možné, budeme to znovu zkoušet,“ uvedl
první muž Řevnic.
(pš)

Pneumatiky na skládce neberou
ŘEVNICKÁ RADNICE NÁHRADOU HODLÁ ZŘÍDIT NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR

Řevnice - Pneumatiky a kompostovatelné odpady již není možné vozit na skládku EKOS
nad Řevnicemi. Radnice chce proto zřídit nový
sběrný dvůr.
Kam s ním? Nerudovskou otázku musí nyní řešit
ti, kdo využívali skládku EKOS nad Řevnicemi
pro ukládání bio odpadu. Skládka ho totiž nyní
odmítá přijmout.
„Stříhali jsme stromy, měl jsem plný valník a
když jsem dojel na skládku, odmítli mi to vzít.
Radnice mi sice řekla, ať to složím na čarodějnice
nebo u nich na dvoře, to ale není systémové řešení,“ stěžuje si místní podnikatel Josef Nosek. Podle něj je problém v tom, že radnice řeší spory s
vedením skládky. Zastupitelé totiž nesouhlasí s
rozšířením skládky a uložili proto radě města připravit návrh zadání změny územního plánu. „Dva
se hádají a třetí, tady občané, trpí,“ míní Nosek.

Starosta města Miroslav Cvanciger ale odmítá, že
by měla radnice s vedením skládky problémy.
„Naše vztahy jsou korektní. Stalo se pouze to, že
na skládce byla inspekce, a ta provozovatelům vytkla, že namají povolení pro ukládání bio odpadu,“ říká starosta Miroslav Cvanciger.
Odpovědný vedoucí skládky Petr Kubásek na
svých internetových stránkách píše: Podle provozního řádu není od 7. 4. dovoleno na skládku
ukládat pneumatiky a kompostovatelný odpad.
Město se proto rozhodlo, že bio odpad budou moci lidé svážet na dvůr Technických služeb (TS)
nad bývalou cihelnou.
„Brzy bude vyhlášena provozní doba dvora. Lidé
za to nebudou platit,“ říká Cvanciger s tím, že ukládání bude hrazeno z poplatku obyvatel města za
odpad. Záměrem města je vybudovat na dvoře TS
malou kompostárnu.
Pavla ŠVÉDOVÁ

časnosti už to je 2956. Řevnice mají mezi středočeskými městy nejvyšší procento obyvatel starších 65 let, tvoří 18,6 procent všech obyvatel. V
Černošicích je to jen 14,4 procent. Hranici tří tisíc
obyvatel vloni překonala obec Dobřichovice, jež
tak má nyní šanci se s 3028 lidmi stát městem. V
Letech žije 972 lidí.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Z našeho kraje

* Zdravého kluka porodila ještě v sanitce žena
ze Všenor. K převozu rodičky byli řevničtí záchranáři přivoláni 5. 5. okolo šesté hodiny ranní. „Při
příjezdu na místo již probíhal porod, a tak posádka místo ve čtyřech cestovala do porodnice v pěti
lidech,“ uvedl šéf záchranky Bořek Bulíček. (pš)
* Několik historických mopedů bylo k vidění
uplynulou sobotu na řevnickém náměstí Jiřího z
Poděbrad. „Kluci si tam dali sraz, vyráželi na rallye mopedů, jež se konalo v Žebráku,“ uvedl řevnický staromilec Tomáš Svoboda. Na spanilou padesátikilometrovou jízdu se ze Žebráku vydalo
několik desítek milovníků dvou kol.
(pš)
* Na boku skončilo 5. 5. v Karlíce auto, které řídil čerstvý držitel řidičského oprávnění. „Mladíci
ještě s mokrým řidičákem nezvládli řízení vozu a
po nárazu do stromu skončil jejich opel na boku,“
uvedl provozovatel řevnické záchranky Bořek Bulíček s tím, že muži byli s lehkým zraněním po
ošetření ponecháni na místě pro policii.
(pš)
* Požár sazí v komíně rodinného domu likvidovali 1. 5. večer řevničtí hasiči v Hlásné Třebani.
Při zásahu, který trval přes hodinu jednotka srazila plameny a potom komín dočistila.
(vš)
* Projekční přístroj Benq za 25 000 a vysavač za
15 000 Kč se ztratily při vloupání do prostor volejbalového klubu v Dobřichovicích 17. či. 18. 4.
Zloděj vypáčil vstupní dveře do sokolovny i dveře
klubovny. Šel zřejmě najisto, protože oba přístroje byly pouhé dva měsíce staré.
(vš)
* Plastový kontejner u fotbalového hřiště v Černošicích se vzňal 1. 5. večer. Hasiči považují za
pravděpodobné příčiny nedbalost či dokonce
úmyslné jednání neznámých osob. U požáru zasahovala jednotka dobrovolných hasičů z Mokropes
a cisterna profesionálů z Řevnic. Kontejner byl
při požáru zničen, škoda je 5 tisíc korun.
(vš)
* Dopravních nehod na silnicích ve Středočeském kraji neubývá. Jen v posledním dubnovém
týdnu se tu stalo 439 nehod, při nichž zemřeli dva
lidé. Krom toho bylo 13 osob těžce a 53 lehce zraněno. Z těchto čísel se okresu Beroun týkalo 26
nehod a tři těžká zranění. Čtyři nehody se staly
pod vlivem alkoholu. V jednom případě - 29. 4. byla viníkem dokonce opilá řidička.
(šm)

Zadnotřebaňané uklízet
svoji obec nepřišli
Zadní Třebaň - I přes nezájem místních obyvatel se 1. května v Zadní Třebani konal
jarní úklid obce. Uspořádal ho zdejší spolek
Třebaňské matky.
V den úklidu bylo příjemné počasí, ani to však
lidi nepřilákalo. Pomoci s vyčištěním zaneřáděných ulic přišlo jen sedm nejvěrnějších příznivkyň z řad třebaňských žen (patří jim veliký
dík!). Od hasičské zbrojnice se vydaly podél
potoka na náves a po silnici k nádraží. Za hodinu vyčistily prostor u přejezdu a kolem kolejí
tratě na Liteň, přičemž bylo naplněno nejméně
deset pytlů a igelitových tašek odpadků.
Tradice uklízení Třebaně byla tedy zahájena,
další podobné akce budou v pravidelných intervalech následovat. Doufejme jen, že příště to
dopadne lépe a lidé přijdou na pomoc v hojnějším počtu. Lucie PALIČKOVÁ

BEZÚROČNÉ PŮJČKY
GSM: 607/907 090

ZPRÁVY, OD ČTENÁŘŮ, Strana 10

Naše noviny 9/06

Závody rybářů vyhrál Zdeněk Salavec

VÍTĚZ U RYBNÍKA ŽÁBA VE SVINAŘÍCH POSLEDNÍ DUBNOVÝ DEN ULOVIL KAPRA A OKOUNA
Svinaře - Necelá desítka rybářů se sešla 30.
dubna u rybníka Žába ve Svinařích na jubilejních 5. rybářských závodech.
Den začal deštěm, a tak ryby zpočátku nebraly.
Pak se to ale zlepšilo. Jubilejní ročník závodů vyhrál Zdeněk Salavec mladší, který ulovil kapra a
okouna. V závěsu za ním skončil Zdeněk Salavec
starší s menším kaprem i okounem, třetí a čtvrté
místo patřilo Jindřichu Cvrčkovi a Pavlu Kozákovi. Svinařští pořádají závody každoročně koncem dubna. Za peníze utržené za rybářské lístky
nakoupí ryby a odměny, občerstvení si zajišťují
částečně sami, částečně ve stánku vedle rybníka.
„Schází se nás ale rok od roku méně,“ postěžoval
si Pavel Kozák.
Josef KOZÁK

Muž pracoval na zahradě,
zloděj mu zatím vykradl dům
Zadní Třebaň - Nepozornosti majitele rodinného domku v Zadní Třebani využil poslední
dubnový den neznámý zloděj.
Když v odpoledních hodinách šestašedesátiletý
majitel domku pracoval na zahradě, lupič pootevřenými dveřmi vnikl dovnitř. Odtud odcizil tašku
s osobními doklady, deštníkem, klíče, platební
kartu, finanční hotovost aj. Muži působil škodu
za téměř 5.000 korun.
(pš)

Lidé přestavují chaty na domky
JSOU JICH DESÍTKY, ŘÍKÁ HLÁSNOTŘEBAŇANKA ILONA GARTOVÁ
Hlásná Třebaň, Poberouní - U Berounky přibývá chatařů, kteří si tu přestavují chaty k
trvalému bydlení. NN to sdělila tajemnice hlásnotřebaňského obecního úřadu Ilona Gartová.

K očkování dorazilo několik
desítek chlupatých mazlíčků

Zadní Třebaň - Každoroční očkování našich
chlupatých mazlíčků se v Zadní Třebani konalo 9. dubna.
Řevnický veterinář Veverka rozbalil pojízdnou
ordinaci před obecním úřadem a jal se ošetřovat.
Očkování je především ochrana zvířátek, ale význam má i pro dvounožce. Pro seniory je často
nesnadné ne-li nemožné dojet do Řevnic a nechat
pejska či kočičku řádně očkovat. Podle Veverky
každoročně páníčci dovedou 50 až 70 zvířat, převládají psi. K vážnější šarvátce mezi přítomnými
nedošlo, pomineme-li temné vrčení a vyhružný
štěkot.
Helena PELIKÁNOVÁ

Od roku 2003 zde bylo přestavěno na rodinný
dům 24 chat, další mají přibýt. „Bydlí u nás třeba
ti, kdo se rozvedli a teď nemají kam jít. Ale jsou i
jiné případy,“ říká Gartová s tím, že většina se přihlásí k trvalému bydlení. Což je pro obec výhodné při rozdělování financí. „Potíž ale je, že pokud
zde mají dům, je obec povinna zajistit k němu
přístupovou cestu a osvětlení,“ dodává Gartová.
Chaty využívají stále častěji k trvalému bydlení i
mladí lidé, kteří tak řeší složitou bytovou situaci.
„Ceny domků i pozemků v okolí Prahy jsou vysoké. Nemohla jsem si to dovolit,“ tvrdí Kateřina
Fuglíčková. Proto si nakonec koupila v lesích nad
Řevnicemi chatu, kterou nyní přestavuje na domek, stejně jako její sousedka. Lidé si chaty pro
přestavbu nejvíc kupují v 30 kilometrovém okruhu od Prahy. Důležitá je pro ně dobrá dostupnost.
Snad proto nepřibývá lidí trvale žijících na chatách například ve Svinařích. „Spíš se teď u nás
objevují ti, kdo tu staví nový dům,“ říká starosta
obce Vladimír Roztočil.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Jubilejního ročníku svinařských rybářských závodů se zúčastnilo osm závodníků a jeden pes.
Foto NN J. KOZÁK

Po veřejném zasedání se
koná Třebaňské gruntování
Vážení spoluobčané a čtenáři NN, nejdříve bych
chtěl připomenout akce, které nás čekají v nejbližší době. Jednak je to veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 11. května od 18.00
ve Společenském domě.
Hned 13. 5. se od od 8.00 do 13.00 uskuteční Třebaňské gruntování. Po ukončení každý, kdo pomohl, obdrží lístek na občerstvení v SD. Sraz je
před OÚ se zahradnickým a uklízecím náčiním.
Následující sobotu – 20. května od 8 do 11.00 je
před OÚ sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Neodkládejte prosím do té doby tyto druhy odpadu ke kontejnerům na veřejných místech –
platí zejména pro rekreanty!
Nakonec mi dovolte, abych poblahopřál SDH v
Zadní Třebani ke stému výročí založení sboru v
naší obci a k obdržení Čestného praporu za dlouholetou aktivní činnost od Sdružení hasičů ČMS.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Dobrovolní hasiči oslavili sté výročí založení sboru
KONALA SE VÝSTAVA I SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU, VYHRÁVALA JIHOČESKÁ DECHOVKA...

Zadní Třebaň - Poslední den roku
1905 byl založen hasičský sbor v
Zadní Třebani. Činnost oficiálně
zahájil v lednu 1906. Oslavy stého
výročí založení se konaly na konci
letošního dubna.
Celodenní program začal shromážděním před hasičskou zbrojnicí. Pak
se přítomní v průvodu vydali směr
náves. V čele pochodoval velitel sboru Jiří Nikodým, za ním vlajkonoši
nesli prapory, jelo koňské spřežení s

historickou stříkačkou, do kroku
hrála jihočeská dechová kapela Šumavanka.
Po položení kytice k pomníku padlých následovalo slavnostní shromáždění v Kulturním domě, na které
se dostavilo přes 150 hostů. Jednatel
Josef Ševčík přednesl projev, v němž
shrnul 100 let působení místního
sboru. Pak byla předána čestná uznání členům i nečlenům sboru za obětavou práci a pomoc hasičům. Náš

Ozvalo se šplouchnutí a hasič byl v kádi…

Zadní Třebaň - Školní slohová práce Sabiny Kudláčkové o oslavách
stých narozenin zadnotřebaňského hasičského sboru doputovala na adresu Našich novin z místní málotřídky. Tiskneme z ní úryvek.
(NN)
„…kolem 17. hodiny vyběhli muži ze Záluží. I když si jeden z nich rozcvičoval kolena před startem, moc mu to nepomohlo. V jeho levém proudu zapomněli připojit jednu hadici, a tak stál od cíle trochu dále. Plácnul sebou na
zem a vyžadoval ošetření. Zadnotřebaňští hasiči přiběhli s nosítky a lahví
fernetu. Když ho odnášeli, zjistil, že tam je sodovka a další lék nechtěl. Aby
došli k autům, museli projít kolem kádě s vodou. V tu chvíli pacient otevřel
oči, protože nosítka se začala naklánět, ozvalo se šplouchnutí a hasič byl v
kádi...“
Sabina KUDLÁČKOVÁ, 4. třída ZŠ Zadní Třebaň

sbor zase převzal vyšívaný prapor.
Po obědě se všichni přesunuli na Ostrov, kde se od 14.00 konala soutěž v
požárním útoku. Nejprve se předvedla dvě družstva mladších žáků,
po nich šest družstev žáků starších,
dvě družstva místních žen, dvě družstva s historickou ruční stříkačkou,
dvě družstva dorostenců, šest mužských týmů a na závěr dvě staré gardy. Diváci měli možnost zhlédnout
zábavnou sportovní podívanou, občerstvit se, poslechnout si dechovou
hudbu a navíc se opálit na prvním letošním sluníčku. Výkony byly oceněny při vyhlášení výsledků.
Večer se opět v kulturním domě konalo posezení při hudbě, kde již
účast nebyla příliš hojná.
Celý den si návštěvníci mohli zakoupit upomínkové předměty, které byly
vydány u příležitosti oslav a zhlédnout výstavku z historie sboru. Bylo
zde vidět historické vybavení sboru,
vyhrané poháry a diplomy a hlavně

památeční fotografie a kroniky, které
budily největší zájem. Celou dobu
výstavy byla spuštěna videoprezentace našeho sboru.
Oslavy byly náročné na organizaci i
finance, ale myslím, že se vydařily.
Poděkováním všem, kteří se na nich
podíleli, byla hojná účast návštěvníků.
Ivana ŠEVČÍKOVÁ

Na třebaňském Ostrově
se koná soutěž Plamen

Zadní Třebaň - Okresní kolo hry
Plamen, což je největší soutěž
mladých hasičů, se uskuteční 20.
května dopoledne na Ostrově v
Zadní Třebani.
Soutěž se koná u příležitosti oslav
100.výročí založení místního hasičského sboru. Zúčastní se jí na třicet
družstev žáků a dorostenců z berounského okresu, která změří síly v
několika hasičských disciplínách.
Ivana ŠEVČÍKOVÁ
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Jak jsem objevoval africkou Ghanu
CESTOVATELSKÝ DENÍK REDAKTORA MLADÉ FRONTY DNES JANA PALIČKY PSANÝ PRO NAŠE NOVINY

Zadní Třebaň, Ghana - Osm dní v
Ghaně strávil novinář Mladé fronty Dnes, Zadnotřebaňan Jan Palička. Tady je jeho africký »deník«
psaný pro Naše noviny.
(mif)
Den první
Ve čtvrtek v sedm ráno nasedám u
Jednoty v Zadní Třebani do taxíku a
netuším, jak velký šok mě do večera
čeká. Když u Berounky při šesti
stupních nad nulou zapadá slunce,
vystupuju v Guinejském zálivu z letadla a horký vzduch mě udeří do
tváře. Na teploměru je přes 30 stupňů. A k tomu 80procentní vlhkost
vzduchu. Stačí udělat dva kroky a už
mám propocenou košili.
Černé postavičky se míhají v africké
tmě, proskakují jako hazardéři kolem jedoucích aut, na ulici prodávají
toaletní papíry, vodu v igelitových
pytlících, banány, invalidní vozítka,
rezavá kola nebo prošmajdané boty.
Neodbytný chlapík za celní kontrolou chytil můj kufr a za pomoc, kterou jsem odmítal, žádal deset dolarů.
Vítej v Ghaně!
Nasedám do starého oprýskaného
fordu a než vyjedeme z parkoviště,
dvakrát zhasne motor. „Nic se neděje, neboj se,“ říká řidič.
Neboj se? To přece nejde, zatím vnímám jen strach, na nic jiného nemám myšlenky. Co mě tu čeká? Přežiju? Opravdu je Ghana nejbezpečnější a nejcivilizovanější zemí západní Afriky?
Pár dní trvalo, než jsem se přesvědčil, že Ghanci jsou přátelští, milí a
srdeční. Teda většina z nich. Jasně,
že tam žijí i chmatáci, kvůli nimž je
lepší mít peníze v ledvince a foťák
zastrčený v kapse. Ale to u nás taky.
Den druhý
Poprvé vidím Ghanu ve dne. Probouzím se v Temě, městě, které sousedí s metropolí Accrou. Venku cvr-

NA PAMÁTKU. Zadnotřebaňan Jan Palička mezi obyvateli africké Ghany.
kají cikády a šramotí kočky. Celkem
klidné místo na předměstí, deset minut od oceánu. Ale zdání klame. Stačí vystrčit hlavu z hotýlku a hned
jsem v chaosu. Všude se prohánějí
taxíky, troubí, předjíždějí, za volantem láteří řidiči. Jednoproudá silnice
do Accry je celý den zacpaná. Vlastně je zacpaná i v noci, protože Ghana snad nechodí spát. Tak tohle je
Afrika? Podél silnice prochází stopadesátikilová dáma. Na hlavě má la-

vor s nádobím, na zádech v šátku batole. Tři další caparti cupitají kolem.
V kapse mám jen dolary, dá se s nimi
sice platit, ale dobré duše mi poradily, že jako bělocha mě vždy a všude
ošidí. A pak možná okradou. Mimochodem jeden dolar je víc než 9 tisíc
cedis (sídís). Za 3 tisíce cedis koupíte malou lahev vody, za 50 tisíc se dá
jet taxíkem přes 40 kilometrů, za 80
tisíc se najíte v solidní hotelové restauraci.

Foto ARCHIV
Poprvé mávnu na taxíka a hned musím smlouvat o ceně. Smlouvání je
totiž hra, která se hraje pořád a všude. Kdo nesmlouvá, jako by nebyl.
Vybírám špatné auto. Oprýskaný
opel hrká, praská to v něm a po půlhodině se začíná vařit. Řidič beze
slova vystupuje, otvírá kapotu a nalívá vodu do chladiče. Uf! Po deseti
minutách se z motoru přestává kouřit
a může se jet dál. (Pokračování příště)
Jan PALIČKA

Naše exkrementy nakonec nikdo nekontroloval!
ZADNOTŘEBAŇANÉ PATOČKOVI PODNIKLI DOBRODRUŽNOU VÝPRAVU DO JIŽNÍ AMERIKY 2)
Zadní Třebaň - Pouť do Jižní Ameriky podnikli Zadnotřebaňané Helena a Zdenek Patočkovi. O své
cestě sepsali reportáž pro Naše noviny. Minule jsme je opustili u vulkánu Baňos Caulle v Chile. (NN)
To hlavní přišlo po Novém roce. Přejezd do Argentiny, vyřízení vstupu
do oblasti Aconcagui a samotný výstup: Útok na vrchol, sestup, vysílené oslavy v základním táboře a bujaré, uvolněné veselí v bezpečí Mendozy, překrásného městečka pod horou. V jedné větě, je ta komprimace
zážitků příliš veliká. Asi bych se měl
u některých zastavit. Zastavím se.
První překvapení přišlo za závorou,
vymezující Národní park Aconcagua, kde vyfasujete od rangerů dva
igelitové pytlíky se jménem a číslem. Vzhledem k tomu, že tady nikdo moc nerozlišuje jméno a příjmení, bylo na pytlících: Zdenek a čtyřmístné číslo. Ptáte se, na co pytlíky?
Instrukce hovořily jasně – první je
na odpadky z celého treku, no a ten
druhý na tuhé lidské exkrementy. S
naprosto vážnou tváří nám tu sáčky
vydávali, pod hrozbou velkých pokut za jejich ztrátu, či nenaplnění.

Musím říci, že splnit »sáčkovou povinnost« bylo občas ve velkém mrazu a hlavně větru dost obtížné. Abychom je nemuseli nosit v batozích,
nechávali jsme je v postupných výškových táborech, a jak lze vytušit půjčovali jsme si je mezi sebou. Žertovali jsme, zda nám to projde, až se
budou vybírat, a zda vybírající pozná, že to není košér. Doufali jsme,
že nemají k dispozici rozbory DNA
a že nám naše ulehčení projde. Prošlo a navíc - nikdo nic nekontroloval.
Naše zklamání z poctivé snahy nezasáhnout horu bylo obrovské.

Promítání fotografií
a filmu z výpravy
do Jižní Ameriky se
koná 15. června
od 18.00 v zadnotřebaňském
Společenském
domě. (zp)
VÝHLEDY. Podobných výhledů se Heleně Patočkové (na snímku) při putování horami Jižní Ameriky naskytl bezpočet.
Foto Zdenek PATOČKA

Pocit štěstí a naplnění
Dalším zážitkem bylo sledování
těch, kteří sestupují, tedy lidí, kteří
jdou proti nám. Sledoval jsem jejich
výrazy a snažil si pro sebe testovat,
zda na byli vrcholu nebo ne. Nedělám si nárok na přesnost odhadů, ale
mám za to, že jsem to poznal. Měli
to totiž ve tvářích napsáno: klid a uspokojení. Ti, kteří se na vrchol dostali, věděli, že jim nikdo pocit štěstí
a naplnění nevezme. Při výstupu
jsem si strašně moc přál, abych - až
půjdu dolů - vysílal podobné signály.
(Dokončení příště) Zdenek PATOČKA
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Liteň si přivezla z Nižboru »bůra«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY OBCÍ POBEROUNSKÉHO KRAJE
Poberouní - Tentokrát se v uplynulých čtrnácti dnech neměnilo
jen postavení fotbalových mužstev
v tabulce. Zřejmě nedobré výsledky řevnického A-týmu »zavinily«
změny ve vedení oddílu. Odstoupili Kratochvíl, Fedorovič a Košťál,
místo nich byli kooptováni Hrdlička a Dragoun.
(NN)
SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Řevnice - Tuchoměřice 1:1
Branka: Nosek
Řevnice vyrovnaly až v 92. minutě.
Bod je však pro zachraňující se tým
z domácího hřiště málo. Hosté byli v
první půli lepší a šli do vedení. Po
změně stran Řevničtí přidali a v poli
soupeře přehrávali. V infarktovém
závěru se vydal při zahrávání rohového kopu do velkého vápna hostí i
gólman Zuska, který rozhodil bránící hráče a zmatku využil ve vyrovnání Nosek.
(Mák)
Nelahozeves - Řevnice 2:1
Branka: Kraus
Domácí byli lepší, ve druhé půli

Řevničtí srovnali krok, ale na vyrovnání neměli.
(Mák)
IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Čísovice 4:0
Středokluky - Řevnice 2:0
OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Osek – OZT A 3:3
Branky OZT: Kozák 2, Bacílek
O ztrátě bodů mohou hovořit třebanští fotbalisté. K vítězství měli blíže,
už proto, že v zápase třikrát vedli.
Nejprve poslal OZT do vedení Kozák, ale do kabin se šlo za stavu 1:1.
Přetahovaná pokračovala i po přestávce - Bacílek dal na 2:1 pro Ostrovan. Zaváhání gólmana Procházky
nabídlo Oseku vyrovnání. Když vstřelil Kozák třetí branku Ostrovanu
zdálo se, že tři bodu poputují do Třebaně, ale tečovaná střela z přímého
koupu domácích těsně před koncem
utkání rozhodla o dělbě bodů. (Mák)
OZT A - Králův Dvůr B 1:3
Branka: Kozák
Ostrovan měl obrovské šance, ale
hosté dokázali z minima vytěžit

Áčko řevnických národních házenkářů stále vede 2. ligu. Jeho náskok před
druhým Tymákovem se však ztenčil na jediný bod. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Náskok Řevnických se tenčí
NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI PROHRÁLI DOMA S TYMÁKOVEM
Řevnice - Náskok A-týmu řevnických národních házenkářů na čele
druhé ligy se povážlivě tenčí. Nyní
už vedou o pouhý jeden bod! (mif)
LITVÍNOV – ŘEVNICE A 23:19
Jeli jsme bez brankářů, jen se třemi
útočníky a s vysloužilcem Petrem
Jandusem na lavičce. Nezachytili
jsme začátek a v desáté minutě prohrávali už 2:7.
SPOJE – ŘEVNICE A 13:15
Branky: Zavadil 9, Knýbel 4,
Hartmann 2
V útoku jsme se museli potýkat s
tvrdou hrou obránců, ale přesto jsme
měli dost šancí ke skórování. Posuzování osobních soubojů vycházelo
v náš neprospěch. Z toho vznikly
dvě vymyšlené žluté karty pro naše
hráče. Hráči domácích vyvázli bez
karet, ačkoliv tolik záludností a sprostoty by v jiných případech vystačilo na zákaz sportovní činnosti

hned pro několik hráčů. Je to ale za
námi a povinné body už jsou v bezpečí.
ŘEVNICE A – TYMÁKOV 8:12
Branky: Smetana 3, Hartmann 3,
Zavadil 2
ŘEVNICE A – OSEK 15:11
Branky: Knýbel 6, Hartmann 5,
Zavadil 4
Poslední dubnový víkend jsme hostili naše pronásledovatele z Tymákova a zachraňující se tým Oseka. V
obou zápasech zahrála skvěle naše
obrana s výborně chytajícím Vaškem
Brzobohatým, který si z divácké ankety o nejlepšího hráče odnesl cenu
NN. Bohužel náš útok se v obou zápasech nedokázal prosadit hlavně
kvůli mokrému míči a terénu.
Na konci zápasu s Osekem pomohlo
slunce a posledních deset minut se
hrálo v suchu. V této části hry jsme
šňůrou čtyř branek rozhodli.
Petr HOLÝ, František ZAVADIL

maximum.
(Mák)
OZT A - Žebrák 0:1
V bojovném utkání rozhodla penalta
hostí. Rozhodčí domácí tým několikrát výrazně poškodil.
(Mák)
III. třída okresní soutěže
Nový Jáchymov - OZT B 1:4
Branky OZT: Ciecura, Bacílek,
Hruška, Görög M.
V dohrávaném utkání byla třebaňská
záloha lepší, i když se nevyvarovala
chyb v obraně. Domácí se sice ujali
vedení, ale Ciecura krásnou brankou
z třiceti metrů vyrovnal a ve druhé
půli už stříleli jen hosté.
(Mák)
Trubín - OZT B 3:3
Branky OZT: Hruška, Břížďala,
Němeček
Proti favoritu začal Ostrovan katastrofálně a po hrubých chybách v obraně prohrával po deseti minutách
0:2. Naštěstí se vzpamatoval a začal
domácí přehrávat. Krátce po změně
stran snížil přízemní střelou Hruška,
ale domácí vzápětí kontrovali brejkem a třetím gólem. Po přihrávce
Kozáka Břížďala snížil. Trubín znervózněl a Ostrovan toho využil, když
střídající Němeček a střelou k tyči
vyrovnal. OZT B si mohl odvézt i tři
body, ale Kozáka ve vyložené pozici
vychytal domácí gólman.
(Mák)
OZT B - Zdice B 1:3
Branka: Hruška
Hosté byli fotbalovější, a proto zaslouženě vyhráli.
(Mák)
LETOVSKÝ FK
Okresní přebor Praha-západ
FK Lety - Úhonice 0:3 (0:2)
Trapný a ostudný výkon! Domácí
hráli jen do 15. minuty, kdy nastřelil
Kučera tyč hostující branky. V tuto
chvíli nabyli domácí dojmu, že se
nemůže nic stát a hosté z rychlých
protiútoků vstřelili do poločasu dva
góly. Druhý poločas byl jen zmar a
ubohost ze strany domácích, kteří si
nevypracovali jedinou gólovou šanci
a navíc v 87. minutě potřetí inkasovali.
Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Libčice 4:0 (1:0)
Branky: Kischer, Čermák, Šůra,
Zýka
Po sérii čtyř porážek jsme konečně
zvítězili. Hra byla vyrovnaná, ale
útoky hostí byly zastavovány již na
půlící čáře. Úsilí domácích bylo korunováno v 36. minutě, kdy po kombinaci před trestným územím hostí
vstřelil Kischer krásnou ranou z 20
metrů vedoucí gól. Druhý poločas
domácí tlak vystupňovali a v 58. minutě po centru Kučery zvýšil hlavou
Čermák na 2:0. V 72. minutě po stře-

le Kučery dorazil míč do branky
hostí Šůra a bylo rozhodnuto - 3:0.
Hosté odpadli a v 79. minutě vstřelil
při debutu za dospělé čtvrtou branku
střídající Zýka.
Jiří KÁRNÍK
IZROS Libeň - FK Lety 3:2 (1:1)
Branky: 2x Šůra
Vyrovnané utkání, které rozhodly
hrubé chyby v obraně hostí. Lety se
ujaly vedení ve 12. minutě, po centru Kučery a přihrávce Čermáka skóroval Šůra. V 19. minutě vyrovnali
domácí přímo z rohového kopu po
hrubé chybě Kischera. Nástup do 2.
poločasu hosté zaspali a domácí v
47. minutě šli do vedení. Lety se začaly tlačit do útoku, ale v 62. minutě
po odskočili domácí na dvoubrankový náskok - 3:1. V 73. minutě snížil
dobře hrající Šůra na 3:2. V době
největšího náporu hostí fauloval Šůra a byl vyloučen. Hosté si přesto vypracovali drtivou převahu, ale největší šanci spálil Mňuk v poslední
minutě, kdy přestřelil domácí branku.
Jiří KÁRNÍK
FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Nižbor - Liteň 5:0
Na zápas jeli Liteňští v neúplné sestavě. „Chybělo nám asi šest kluků,
takže i tento výsledek je pro nás
vlastně přijatelný,“ uvedl hráč Radek
Šindler.
(pš)
Liteň - Tetín B 4:1
Góly: Kučaba, Havelka 2, Franěk
„Dařilo se nám,“ pochvaloval si liteňský hráč Radek Šindler. Hosté neproměnili penaltu.
(pš)
FC KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
TETÍN - KARLŠTEJN 3:0
KARLŠTEJN - SKP BEROUN 1:0
KARLŠTEJN - HÝSKOV 0:2
IV. třída okresní soutěže
KARLŠTEJN B - ZDEJCINA 1:5
TETÍN - KARLŠTEJN B 2:0

Kdy a kde hrají příště
13. 5. 17.00 Velvary - Řevnice, OZT
A - Újezd, Lety - Hostivice
14. 5. 10.15 Zdejcina - Liteň
14. 5. 14.00 Bzová B - Karlštejn
14. 5. 17.00 OZT B - Všeradice B,
Řevnice B - Dobřichovice B
20. 5. 17.00 Řevnice - FC Jesenice,
Neumětely - OZT A, Tmaň - OZT B,
Černošice - Lety, Karlštejn - Hořovice B
21. 5. 15.30 Liteň - Srbsko
21. 5. 17.00 Dobříč - Řevnice B
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