
NEUMANNOVÁ HRÁLA GOLF. Celá lyžařská
špička se uplynulý týden sešla na golfovém hřišti
nad Karlštejnem. S Šárkou Záhrobskou, Alešem
Valentou, Martinem Koukalem či Ondřejem Ban-
kem si tu zahrála i Kateřina Neumannová. (mif)

Foto pro NN MAFA Michal SVÁČEK

Našel jsem granát! hlásil
policistům ze Srbska turista
Srbsko - Granát na zahradě restaurace v Srb-
sku objevil v půlce května náhodný chodec.
Vskutku neobvyklý »suvenýr« si z návštěvy Srb-
ska odnesl 18. 5. třiapadesátiletý muž - na zahra-
dě místní restaurace nalezl podezřelý předmět.
„Domníval se, že jde o granát, a tak nález ohlá-
sil na linku 158. Do Srbska byl povolán pyro-
technik a dvě policejní hlídky,“ uvedla Veronika
Benediktová z Policie ČR s tím, že ihned bylo
zajištěno okolí místa nálezu. Po příjezdu specia-
listů se naštěstí ukázalo, že jde o neškodnou at-
rapu amerického ručního granátu.                    (pš)

Třebaňským podřízli májku
Hlásná Třebaň - Mimořádně vysoká májka letos
zdobila hlásnotřebaňskou náves. Jak rychle se ale
objevila, tak rychle zmizela. Do Staročeských má-
jů zbýval týden, když 12. května Hlásnotřebaňa-
nům strom v noci kdosi pokácel.
„Nevíme, kdo to udělal. Tradice velí, aby ten, kdo
máj podříznul, se s ozdobenou špičkou ucházel u
pořadatelů o sud piva - to se ale nestalo. Spíš než
na tradici, to vypadá na vandalskou akci pod vli-
vem alkoholu,“ řekla NN zastupitelka obce Jana
Gartová. Padlý strom okolní domy nepoškodil, za-
to mírně »pročísl« nedaleký listnáč. Bez máje sa-
mozřejmě Hlásná při oslavách nezůstala. Novou
však místní muži vztyčili až v den konání oslav -
20. 5. poránu. Pro jistotu... (Viz strana 6) (šm)

Štamgasti Čechy ke zlatu nedohnali
ZAPLNĚNÉ LOKÁLY VIDĚLY PROHRU HOKEJISTŮ SE ŠVÉDY 0:4

V Řevnicích zazpívá Bárta,
Ebenové i Schmitzer

Řevnice – Zpěvák Dan Bárta, bratři
Ebenové či Jiří Schmitzer se první červnový
víkend představí v řevnickém Lesním diva-

dle. Koná se tu festival Průniky.
Festival Průniky startuje v pátek 2. června 

od 15.00 a pokračuje následující den od 13.00.
Kromě Dana Bárty, bratří Ebenů, Ivana Hlase a

Jiřího Schmitzera se zde představí i skupiny
Kale, britští Fatal Shore, Schodiště, Hromosvod

a další. Vstupenka na jeden den stojí 200
korun, za oba dny zaplatíte 350 Kč. (pš)

Dacia se v zatáčkách převrátila
na střechu, řidič od ní utekl
Řevnice - Auto na střeše v serpentinách mezi
Řevnicemi a Mníškem! Takové hlášení dostali
v noci z 13. na 14. května řevničtí záchranáři.
Na místě nalezli vůz Dacia se středočeskou znač-
kou koly vzhůru. „Řidič ale v autě nebyl, zbyly tu
po něm jen jeho doklady,“ řekl NN šéf záchranky
Bořek Bulíček s tím, že po zmizelém hned začala
pátrat policie. „Dotyčný mohl opustit vůz na zák-
ladě traumatického šoku,“ dodal Bulíček. Druhou
možností je, že řidič jel pod vlivem alkoholu, a z
obav před policií z místa nehody utekl.            (šm)

Poberouní – Ani poberounské hospody plné fa-
noušků nepomohly českým hokejistům k zís-
kání titulu mistrů světa v ledním hokeji.

Po sedmé hodině už byl lokál řevnického hostin-
ce U Jelínků plný příznivců ledního hokeje. Před
velkou obrazovkou se jich u stolů sešly desítky.
„Fotku si udělejte, až budou všichni mít ruce na
hoře a řvát gól,“ optimisticky mi navrhoval před
začátkem finále číšník Jiří Kosek.
Postupně se zaplňovala i místa v další řevnické
restauraci Lidový dům. Pivnice byla krátce po os-
mé už narvaná, v sousední vinárně zatím bylo po-
loprázdno. Na stolech ovšem svítily cedule Re-
zervé. Nejlepší místa před obrazovkou si totiž za-
mluvili místní fotbalisti.
„Já se nedívám, mám to zakázané,“ vysvětloval
štamgast Jiří Vitouš, který si většinu utkání ne-
chává raději ujít. Když se totiž v minulosti párkrát
díval, obyčejně čeští reprezentanti prohráli.
V lokále je dusno. Borci se lvíčkem na prsou jsou
pod tlakem. První dva góly v brance českých ho-
kejistů ještě nechávají fanoušky v klidu. Když za
zády českého gólmana končí třetí trefa Švedů, ně-
kteří diváci sledování vzdávají. Platí a odcházejí.
Starosta města Miroslav Cvanciger to však ještě
nevzdává. „Kluci se snaží,“ komentuje nasazení
českého týmu ve 3. třetině. Zvratu v utkání však
stejně jako ostatní příliš nevěří.
Veselo není před ani obrazovkou v liteňském hos-
tinci Ve stínu Lípy. „Přišli sem fanoušci v dresech
našich hokejistů. Teď už si ale jen přejeme, aby-
chom neprohráli jako Kanada o pět branek,“ při-
znal liteňský fanda Miloš Nosek. Tak zlé to ale
nakonec nebylo, i když jen o fous: český tým pro-
hrál se Švédy 0:4. Kdo však čekal, že z mistrov-
ství světa přiveze stříbro...?      Pavla ŠVÉDOVÁ

23. května 2006 - 10 (418) 6 Kč

MARTINA DOMA. Turnaj na pražské Štvanici
po deseti letech odehrála tenisová legenda,
Američanka Martina Navrátilová. Hodně času
strávila u maminky v Řevnicích. (Viz strana 3)

Foto pro NN MAFA Michal RŮŽIČKA

Dnes šestnáct (!) stran:

* Třebaňské matky chtějí pomáhat

* O Letech se psalo v Německu

* Řevničtí volejbalisté budou válet ligu
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V Černošicích hořela atrapa školy
POLICISTÉ, ZÁCHRANÁŘI A HASIČI PŘEDVÁDĚLI ŠKOLÁKŮM I PŘEDŠKOLÁKŮM, CO VŠECHNO DOVEDOU
Černošice - Budova základní školy v Černoši-
cích hořela 19. května. Nešlo však o skutečnou
školu, ale o její napodobeninu. Ta posloužila
pro taktické cvičení dobrovolných hasičů, kte-
ré bylo součástí akce nazvané Bezpečné
Černošice.
Hasiči, policisté i záchranáři se v pátek 19. květ-
na dopoledne sjeli do Černošic, aby předvedli
svou techniku i umění na prezentaci s názvem
Bezpečné Černošice. 
„Akci pořádalo město, Městská policie Černošice
a sbor dobrovolných hasičů Mokropsy,“ uvedl Pa-
vel Blaženín z černošického městského úřadu s
tím, že program probíhající od 9 do 12 hodin byl
určen zejména pro děti z místních základních a
mateřských škol. Ty měly během dne možnost vi-
dět v akci mokropeské hasiče, jak zvládají malý
požár. 
„Symbolicky hořela budova základní školy pro
tento účel postavená na břehu řeky Berounky,“
uvedl Pavel Blaženín. Starší hasiči předvedli pro
změnu vyproštění zraněných osob z havarované-
ho automobilu za pomoci pneumatických nůžek a
speciální techniky. 
„Skvělý výcvik sebeobrany proti útočníkovi i vý-
cvik služebních psů příslušníků pořádkové policie
velmi zaujal hlavně děti z mateřských škol,“
potvrdil Blaženín. 
K vidění byl i transportér a sanitní vozidlo řev-
nické záchranky, hasičská a policejní auta, moto-
cykly i člun na řece Berounce.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Techniku policistů, hasičů i záchranářů obdivovaly děti v polovině května na akci nazvané Bezpečné
Černošice. Foto Stanislav JANOVSKÝ

V Karlštejně je přístupné
válečné muzeum s bunkrem
Karlštejn - Malé pevnostní muzeum s bunk-
rem z roku 1937 je pro návštěvníky opět otev-
řeno v Karlštejně. Nachází se v blízkosti Info-
centra naproti centrálnímu parkovišti. 
Bunkr zde stojí od 14. října 1937, kdy byl vybu-
dován jako součást obranné linie Prahy, tzv. Praž-
ské čáry. Jedná se o lehký jednostřílnový objekt,
vzor 37, typ D pro čtyři vojáky. Vede k němu
13,5 metru dlouhá přístupová chodba, což je ev-
ropská rarita, chodby bývají maximálně čtyřmet-
rové. Navíc se zachovalo původní maskování. 
Objekt byl rekonstruován v roce 2002, od dubna
2003 funguje jako muzeum pro veřejnost. Od té
doby bývá v letní sezoně otevřen vždy jeden den
v měsíci, letos se lidé mohou přijít podívat 17. 6.,
22. 7., 19. 8., 30. 9. a 28. 10. Informace lze zís-
kat na www.csopevneni.aktualne.cz, v Infocentru
Dolní Berounka nebo u správce Aleše Crhy na
tel.: 737341932. Prohlídky pro větší skupiny
(například školy) je možné domluvit i mimo náv-
štěvní hodiny.  Lucie PALIČKOVÁ

Černošice, Gerbrunn - Deset let uplynulo od
podepsání smluv o přátelství mezi Černoši-
cemi, německým Gerbrunnem a polskou Leš-
nicí. Při této příležitosti byly v Gerbrunnu zk-
raje května organizovány velkolepé oslavy.
Zúčastnila se jich také výprava z Černošic.
Černošická radnice vypravila do Německa auto-
bus s umělci i příznivci partnerství. Do Gerbrunnu
se sjelo přes 70 hostů. Všichni byli ubytovaní v
místních rodinách. Tento fakt velmi přispívá k
vzájemnému porozumění a poznávání. Součástí
bohatého programu byla i páteční přednáška a dis-
kuse s českým europoslancem Janem Březinou na
téma česko-neměcké vztahy. Diskuse  se zúčastni-
ly i špičky německé politické reprezentace - pos-
lankyně evropského parlamentu Anja Weisgerber,
místní ministerský předseda vlády Waldemar
Zorn či poslanci německého parlamentu. Z disku-
se vyplynula potřeba investovat do mezilidských
vztahů a odbourávat vzniklé předsudky. 
Vrcholem setkání byla oslava deseti let partner-
ství v místní víceúčelové hale. To byla příležitost

pro mladé tanečnice, tanečníka a muzikanty z čer-
nošického souboru Pramínek předvést své umění.
V konkurenci souborů z Lešnice i Gerbrunnu se
neztratili. Pramínek předčil ostatní a sklidil bouř-
livý aplaus a uznání. Gerbrunnští hostitelé se o
hosty pečlivě starali. Pro mnohé dívky z Pramínek
to byla první zkušenost s německou kulturou a
tamními přátelskými lidmi.      Pavel BLAŽENÍN

Řevnice - Ani letos nemohla řevnická mateřská
škola uspokojit všechny zájemce o umístění dí-
těte. Ze 49 přihlášených dětí jich bylo přijato
dvacet šest. NN o tom informovala ředitelka
mateřinky Libuše Švarcová.
Takřka padesátka rodičů letos žádala vedení ma-
teřské školy v Řevnicích, aby přijalo jejich rato-
lest. „Je to více než kdy jindy,“ uvedla Libuše
Švarcová. V prvním kole bylo přijato 26 dětí, při-

tom z mateřinky do školy by jich mělo odejít 29.
„Teoreticky tedy máme ještě 3 místa na odvolá-
ní,“ uvedla Švarcová. Takřka celou jednu třídu
dětí ale musela kvůli malé kapacitě odmítnout.
„Z přijatých dětí jsou 2 předškoláci, většina jich je
4 až 5letých,“ upřesnila Švarcová. Při výběru se
řídila kritérii, jež pro příjem dětí schválila radni-
ce. Právě podle nich byla dána přednost i jednomu
dítěti z Rovin, jehož umístění v mateřince je v záj-
mu města. „Jeho maminka totiž nastupuje do mí-
stní školní družiny,“ vysvětlila ředitelka.
Kvůli nedostatečné kapacitě školky se ve městě
již několik let hovoří o nutné přístavbě školky.
„Máme zpracovanou studii půdní nástavby. Zved-
la by se střecha a v mansardě by vznikla třída pro
25 dětí,“ plánuje Švarcová. Podle ní nejde ani o
příliš nákladnou investici. „Rozpočet vychází asi
na milion a půl korun,“ uvedla. Dodala, že se dá
těžko odhadnout, kolik dětí bude ve městě přibý-
vat. „Nesmíme ale zapomínat, že se tu mají stavět
desítky nových domů,“ dodala. Pavla ŠVÉDOVÁ

Majitel Toyoty přijel na hrad,
rychtáři to řekl štáb TV Nova
Karlštejn – Majitel japonské firmy Toyota si v
půli května inkognito udělal výlet do Karlštejna.
Místní se o tom dozvěděli až od štábu TV Nova.
„Kastelán nic nevěděl a já taky ne,“ říká staros-
ta obce Miroslav Ureš. „Je to miliardář, ale cho-
val se jako normální člověk. Své auto nechal na
parkovišti a dal se taxíkem přes Hlásnou Třebaň
odvézt pod hrad.“ Jediný, kdo měl o vzácné návš-
těvě povědomost, byla talevize Nova. Od té se ta-
ké starosta o Japonci na hradě dozvěděl. „Poru-
šili zákaz vjezdu, takže dostali botičku. Když jsme
ji pak sundavali, řekli nám, proč přijeli.“
Ureš oceňuje slušnost japonského miliardáře.
„Choval se jako běžný návštěvník. To se o mnoha
cizích diplomatech říci nedá. Vjedou na pěší zó-
nu, aniž se někoho zeptají, zastaví, kde se jim zlí-
bí, nerespektují zákony,“ uzavírá starosta Karlš-
tejna.                (mif)

Pramínek sklízel ovace v Gerbrunnu
ČERNOŠIČTÍ VYJELI DO NĚMECKA SLAVIT DESET LET PARTNERSTVÍ

Řevnická školka odmítla desítky dětí
ZE ČTYŘICETI DEVÍTI PŘIHLÁŠENÝCH BYLO PŘIJATO DVACET ŠEST

Senioři vyrazili na výlet
Dobřichovice - Na první letošní výlet se zkra-
je května vydalo dvanáct obyvatel a sedm za-
městnanců Domova důchodců Dobřichovice.

Jejich cílem byla Svatá Hora u Příbrami. Za
slunečného počasí si výletníci prohlédli církevní
areál, ochutnali svatohorské oplatky, zmrzlinu a

pivo. O týden později se v jídelně domova
důchodců uskutečnilo vystoupení hudebního
tělesa TRIO VIVO. V hodinovém programu
zazněly ukázky z tvorby Haidna a Mozarta.

Martina KÁLALOVÁ

Svinařští houbaři symbolicky
odemykali les na Rochotech
Halouny - Na symbolickém jarním Odemykání
lesa se sešli v sobotu 6. května členové mykolo-
gického kroužku Svinaře. 
„Sraz byl v 15 hodin na Halounech a pak jsme si
vyšlápli procházkou na Rochota a zpět. Od 17
hodin jsme měli v hospodě schůzi,“ sdělil NN je-
den z houbařů Blahomír Duda. 
Svinařský mykologický kroužek má deset členů,
na akci jich přišla polovina. Ostatní se omluvili. 
„Cestou jsme našli májovky, ale červivé,“ dodal
Duda, který s dalším členem kroužku, hostinským
od Zrzavého paviána Vrbou, připravují letní for-
manskou jízdu z Haloun do Rokycan.             (Jok)
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Aspoň budu mít víc času na mámu!
MARTINA NAVRÁTILOVÁ V PRAZE ROZTLESKALA TISÍCE DIVÁKŮ, MYŠLENKAMI VŠAK BYLA DOMA, V ŘEVNICÍCH
Řevnice, Praha - Přiletěla z turna-
je ve Varšavě, ubytovala se v praž-
ském hotelu Hilton, ale každou
chvíli byla v rodných Řevnicích.
Legendární tenistka Martina Nav-
rátilová hrála před pár dny na Št-
vanici turnaj Prague Open a záro-
veň trávila co nejvíc času s nemoc-
nou maminkou, která má problé-
my s dýcháním.
„Máma se pořád drží, už je to s ní
lepší, ale na cestu na Štvanici fyzic-
ky nemá. Bohužel. Může se dívat jen
v televizi,“ vysvětlovala Navrátilová.
Nikdy předtím nenastoupila v Česku
k turnaji světového okruhu, až teď.
„Za život mám na kontě 2500 utkání,
ale v Praze jen asi deset. Stále tu se
mnou cloumají emoce,“ přiznala.
Letos v říjnu oslaví padesáté naroze-
niny. „Jsem trošku pomalejší, mám
míň svalů, větší zadek a víc práce,
než když jsem tu v osmašedesátém
hrála Pohár federace. Ale jako člo-
věk jsem se doufám vylepšila. Pořád
se o to snažím,“ porovnávala, usmě-
vavá a otevřená. Žádné téma ji ne-
svazovalo. Kritizovala prezidenty
George Bushe za válku v Iráku i Vác-
lava Klause za jeho postoj k registro-
vanému partnerství.
„Když mě český prezident neuzná
jako stoprocentního člověka a říká
mi, že můj vztah není stejný jako je-
ho, nemohu s ním být spokojená,“
vyhlásila. Přesto žádá o české ob-
čanství, vyřizuje potřebné dokumen-
ty. „Snad mě za moje řeči nepošlou
na Sibiř,“ doufá.
S Barborou Strýcovou byly ve čtyř-

hře nejvýše nasazeným párem, což
jim ovšem na nervozitě neubralo.
Před prvním zápasem byla Navráti-
lová v šatně celá roztřesená.

„Musím něco dělat, říkala jsem si, ji-
nak se samým dojetím rozbrečím a
na kurt ani nedojdu. Radši jsem hle-
dala brejle, abych se zabavila.“
Pár Blahotová, Rolleová hladce zdo-
laly, z tribun jim aplaudovalo 4000
diváků. „Ještě třikrát bych chtěl vi-
dět takhle zaplněnou Štvanici,“ přál
si ředitel turnaje Vladislav Šavrda a
očima tlačil nezničitelnou ženu až do
finálového duelu, ke 175. deblovému
titulu její kariéry.
Jenže zůstalo u přání. Na pár Harkle-
roadová, Matteková již nestačily,
podlehly 4:6, 2:6. „Štěstí nám nefan-
dilo. Ale jinak to byl fantastický zá-
žitek, který bych za nic nevyměni-
la,“ mohla Navrátilová bilancovat.
Po posledním forhendu, jehož dráhu
zastavila síť, zaklonila hlavu. Její te-
nisový příběh na centrálním štvanic-

kém dvorci právě skončil. Pro leto-
šek. A možná i navždy. Smutně roz-
hodila rukama, uklonila se a loudavě
opouštěla kurt. „Aspoň budu mít víc
času na mámu,“ povídala.
Na Štvanici hrála vždy po desetileté
odmlce. V roce 1986 při Poháru fe-
derace, v roce 1996 při exhibici proti
Pierceové, letos na Prague Open.
Vrátí se tentokrát dřív? A vrátí se
vůbec?
„Martina slíbila, že přijede na turnaj
i za rok. Tedy jestli do té doby neu-
končí kariéru,“ prozradil Šavrda.
Zda Navrátilová v 50 letech defini-

tivně skončí, neví zatím ani ona sa-
ma. „Každý zápas je pro mě bonus,
děkuju za to všem bohům. Nikdy
jsem daleko dopředu neplánovala.
Neudělám to ani teď,“ řekla jen.

TOMÁŠ MACEK

Tenisová legenda Martina Navrátilová se svojí maminkou Janou v Řevnicích.                              Foto NN M. FRÝDL

Lety, Westerburg - Na
návštěvu partnerské
obce Ailertchen vyra-
zí v červnu obyvatelé
Letů. O chystané čes-
ké misi otiskly článek
regionální noviny ve
spolkové zemi Porýní-
Falz. Jeho část v pře-
kladu Jiřího Kárníka
přetiskujeme.      (NN)

Přátelé z Letů pozváni
na Mistrovství světa
Přátelé z české part-
nerské obce Lety navš-
tíví během Mistrovství
světa Ailertchen.
Už asi 20 let existuje
partnerství mezi Ailert-
chen a obcí Lety. Zpo-
čátku byly vztahy udr-
žovány mezi »starými
pány« SV Ailertchen a

FK Lety, později se sta-
lo partnerství záležitos-
tí obou obcí. Nyní vyje-
li starostka Ilona Rend-
ler a přidělenec Hel-
mut Becher k českým
přátelům s důležitým
posláním. Doručili po-
zvání, aby se stali hosty
během Mistrovství svě-
ta ve fotbale.
V asi 20 km od Prahy
vzdálené obci Lety při-
jali vřele pozvání sta-
rosta Jiří Hudeček a
předseda FK Lety Jiří
Kárník. 
„Pozvání bylo přijato s
velkou radostí, zejména
když je český národní
tým přechodně ubyto-
ván jen několik kilo-
metrů u Wiesensee,“
konstatoval Becher.

Kdy se uskuteční návš-
těva, bude určeno v
nejbližších dnech. Plá-
nováno je uvítání na
obci i slavnostní setká-
ní. Jistá je již také pro-
cházka obce s prohlíd-
kou kostela, hřbitova,
školky, hasičů, sportov-
ního hřiště a letiště.
„Přijede k nám asi 40
lidí na 4 nebo 5 dnů,“
řekl Becher. „Krásné
by bylo, kdyby mohli
přijet na utkání národ-
ních týmů.“
Vesměs bude nabídnut
českým hostům prog-
ram, který bude prezen-
tovat Westerburg a jeho
okolí. Přirozeně při
tom mají být také nav-
štíveny akce související
s Mistrovstvím světa.

O Letech se psalo v Německu
LETOVŠTÍ BUDOU BĚHEM MISTROVSTVÍ SVĚTA V SRN
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Ve svinařské kapli zahrál i starosta
NEDÁVNO VZNIKLÝ SOUBOR SLOŽENÝ Z MÍSTNÍCH MUZIKANTŮ ZORGANIZOVAL MÁJOVÝ KONCERT

Svinaře - Májový koncert uspořá-
dali členové podbrdského komor-
ního souboru Musica lignea 13.
května. Bachovy, Linkovy a Tele-
mannovy skladby zazněly ve svi-
nařské kapli Svatého Václava. 

„Není to naše první akce,“ řekla jed-
na z účinkujících Klára Jíchová z
Hatí. „Soubor vznikl letos v únoru a
už jsme účinkovali třikrát - v Řev-
nicích, Litni a Tetíně.“

Všichni členové jsou amatéři, hrají
pro potěchu, radost svou i poslucha-
čů. Jedinou profesionálkou s hudeb-
ním vzděláním je Ivana Kylarová. 
„Většina hráčů je z tohoto kraje,“ po-

kračuje Jíchová. „Z Hatí, Haloun, z
Řevnic nebo z druhé strany Brd, z
Dobříše.“ Ve Svinařích si s Musicou
ligneou poprvé zahrál i řevnický sta-
rosta Miroslav Cvancinger. 
Ještě do prázdnin chce soubor vy-
stoupit opět v Tetíně. Josef KOZÁK

Soubor Musia lignea koncertoval ve svinařské kapli.         Foto NN K. KOZÁK

Kina v okolí
KINO LITEŇ
27. 5. 18.00 RAFŤÁCI

KINO MÍR BEROUN
18. - 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
24. 5. - 25. 5. 17.30 SYRIANA
26. 5. - 28. 5. 18.30 RAFŤÁCI
27. 5. - 28. 5. 15.30 DIVOČINA
29. 5. - 31. 5. 18.30 (Út 17.30, St 17.30
a 20.15) ZKROCENÁ HORA
30. 5. 20.15 DARWINOVA NOČNÍ
MŮRA

LETNÍ KINO BEROUN
26. 5. 21.30 RAFŤÁCI
27. 5. 21.30 DOBA LEDOVÁ 2:
OBLEVA
CLUB KINO ČERNOŠICE
23. 5. 20.00 SUPER SIZE ME 
30. 5. 20.00 AŽ PŘIJDE KOCOUR 

Duo Zimbova bude
zpívat dávné příběhy
Dobřichovice – Konec května bu-
de v Dobřichovicích ve znamení
koncertu originálního uskupení a
české lidové zpěvohry.
Představení Zimbova můžete zhléd-
nout v dobřichovickém zámku 27. 5.
od 19 hodin. „Dva energií nabité vo-
kály Marty Vávrové a Gabriely Ver-
melho vyprávějí příběhy, jejichž pů-
vod sahá až do 16. století,“ říká
organizátorka dobřichovického kul-
turního dění Andrea Hrubá.
Pro děti i jejich rodiče je na 28. 5. od
15.00 připravena ve Fürstově sále li-
dová zpěvohra o lásce a řemeslech
Kominíkovo štěstí. (pš)

Tipy NN
* Přednáška na téma Květena Čes-
kého krasu je naplánována na 25. 5.
od 17.00 v Muzeu Českého krasu v
Berouně. Pavel Špryňar bude promí-
tat fotografie a hovořit o specifikách
vegetace Českého krasu. (pš)
* Taneční párty se v černošickém
Club Kině koná 26. 5. od 20 hodin.
Znít budou písně 60.- 90. let. (pš)
* Výstavu Pražská čára aneb Mezi-
válečné opevnění z okolí Berouna
můžete do 28. 5. navštívit v beroun-
ském Muzeu Českého krasu. Otevře-
no je denně mimo pondělí.         (mif)
* Hra B. Hrabala Obsluhoval jsem
anglického krále v podání Hálkova
divadla Nymburk bude k vidění 30.
5. od 19.30 ve Společenském domě
Plzeňka v Berouně.  (pš)
* Koncert skupiny Asonance se ko-
ná 2. června od 20.30 na nádvoří
hradu Točník. Vstupné 160 Kč.   (pš)
* Výstava počítačové grafiky Karla
a Jana Patákových je v Městské ga-
lerii Beroun otevřena do 2. 6. (pš)
* Festival Berounské hradby se ko-
ná 9. 6. od 14.00 na hlavním náměs-
tí v Berouně. Zahrají mj. Ponožky
pana Semtamťuka a Třehusk.     (mif)
* Obrazy Lucie Suché jsou do 30.
června k vidění v Galerii Českého
krasu Želkovice. Otevřeno je denně
kromě pondělí. (mif)

V kině můžete zkusit
chuť vodní dýmky
Černošice – Na ochutnávku orien-
tálních čajů, vodních dýmek či na
rockový mejdan zve černošické
Club Kino.
Orientální noc se koná 2. 6. Kromě
živé hudby na návštěvníky od 20.30
v kině čeká ochutnávka čajů i vodní
dýmky. Večer zakončí taneční párty.
Dětský den se v kině bude 4. 6. sla-
vit od 10.30. Pro prcky je připraveno
divadlo, soutěže, vystoupení šermířů
i diskotéka.
Týž večer na Rockovém mejdanu od
20.30 zahrají kapely Pilot Jirka, She-
non, La Grupa. 
Koncert skupin Bublifuck a Deside-
ra následuje 9. 6. od 20.30.           (pš)

Přehlídka u Elišky se líbila
ZADNOTŘEBAŇANKA OTEVŘELA GALERII V KARLŠTEJNĚ
Karlštejn - Módní přehlídka zad-
notřebaňské výtvarnice Blanky
Hovorkové-Maříkové se v její no-
vé prodejní galerii Královny Eliš-
ky v Karlštejně konala 14. května. 
Přes nepřízeň počasí se její tvorbou
přišlo pokochat třicet lidí. Přehlídku
doprovázela dívčí  skupina středově-
kého muzicírování Psalteria. Podá-

vala se medovina, víno i koláčky.
Oděvní výtvarnice v úvodu požádala
Královnu Elišku o patronát nad gale-
rií a zároveň vyjádřila obavu, zda-li
její obchůdek nezanikne pod nátla-
kem jiných kultur. Přehlídka se líbi-
la. Přejeme Blance Hovorkové-Ma-
říkové a její galerii Královny Elišky
štěstí. Helena PELIKÁNOVÁ

Černošice uslyší Buty
Černošice – Bigbeatový festival se
poslední květnovou sobotu koná v
Černošicích.
Třetí ročník festivalu Bigbeatové
dunění startuje na zimním stadionu
v Černošicích 27. 5. od 14.00. Na
pódiu se představí kapely Buty, Vít-
kovo Kvarteto, Krucipüsk, Banana,
Lokomotiva Planet, Deliqent, za-
hraje si i vítěz nedávno skončené
soutěže Šiba Music Chance.       (pš)

Modely na přehlídce v Karlštejně předváděla také Petra Neubauerová ze Zad-
ní Třebaně. Foto Robert NEUBAUER
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Svinařští mopedisté závodili v Žebráku
CTITELÉ SLABÝCH MOTORŮ ZE SVINAŘ MAJÍ VLASTNÍ KLUB, ŽLUTOBÍLÉ OBLEČENÍ I LOGO

Svinaře - Již šestý ročník Spanilé jízdy mope-
distů odstartoval v sobotu 6. května úderem
poledne v Žebráku na náměstí. Účastníci pro-
jeli trasu ze Žebráku do Žebráku v celkové dél-
ce osmdesát šest kilometrů. Nechyběli mezi ni-
mi ani zakládající členové samostatného Mo-
ped-mototeamu ze Svinař. 

Mototeam Svinaře založil vyznavač klasických
mopedů Stadion a Jaweta Michal Skála. 
„Jezdíme na společné akce se Žebráckými, vloni
jsme pořádali dovolenou na Vranovské přehradě
samozřejmě na mopedech,“ říká Skála. „Chtěli
bychom udělat během léta také nějaké svoje jíz-
dy,“ dodává.
Členové nového svinařského klubu mají vlastní
žlutobílé oblečení a své logo s nápisem »Moped -
mototeam Svinaře«. Snad právě pro tyto výrazné
barvy si je vybrali zpravodajové televizního kaná-
lu CT24 a natočili s nimi na startu jízdy v Žebráku
rozhovor. 
„Zatím jsme čtyři,“ říká Michal Skála. „Máme
vlastní mopedy, které vypadají jakoby právě vyje-
ly z fabriky. Minulý týden mi zrovna volali z Litně
další zájemci o členství v našem teamu. Ten je
samozřejmě otevřen každému, kdo vlastní pojízd-
ný moped.“  Josef KOZÁK

Svinařští ctitelé mopedů na startu spanilé jízdy v
Žebráku. Foto ARCHIV

Na májích bude k vidění
i ukázka dravých ptáků
Zdravím  spoluobčany i čtenáře NN. Dovolte,
abych vás pozval na Staročeské máje a Pobe-
rounský folklorní festival, které se konají v sobotu
27. 5. od  8.00 tentokrát v Zadní Třebani. Jako
vždy budou  součástí májů stánky s rukodělnými
výrobky. Letos jsme oslovili jiné živnostníky, takže
by měla být trochu změna. Navíc se zde bude  ko-
nat ukázka dravých ptáků, soviček  a  jednoho z
největších ptáků – supa. Nebude samozřejmě chy-
bět ani předání práva k pořádání májů, tančení
besedy a poražení  Máje. Oslavy s námi absolvu-
je  i  22 přátel z německého Steinerothu. Srdečně
všechny zvu, přeji pěkný den a hezkou zábavu.
Minulý týden byl odvezen materiál po výkopu  pro
osvětlení areálu školy, opravena  cesta V Úvoze,
navezen materiál ke zvýšení cesty podél Berounky
Pod Chybou a vyčistěna strouha děšťové kanali-
zace u přejezdu lokálky. Brzy budou opraveny výt-
luky v obecních cestách. Současně je obnovován
příkop v ulici Lesní – pro  regulaci  odtoku vody.
Děkuji všem, kteří  přišli na Třebaňské gruntová-
ní  a pomohli  při úklidu obce. Mějte se hezky!
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Černošice - Sedmatřicet posádek z
celého Středočeského kraje se zk-
raje května v Černošicích zúčast-
nilo krajského kola soutěže první
pomoci 5. tříd o Helpíkův pohár.
Soutěž, která se koná již osmým ro-

kem, je rozdělena do tří částí - škol-
ní, krajské a celostátní. Školní kola
probíhala formou přednášek s nácvi-
kem první pomoci a závěrečným tes-
tem. Nejúspěšnější dvojice z každé
školy postoupily do krajského kola,

které má formu branného závodu. V
Černošicích se konalo poprvé.
Závod odstartoval ráno na hřišti SK
Kazín. Trasa vedla překrásnou kraji-
nou podél Berounky. Děti na ní mě-
ly správně ošetřit popáleninu a sečné
poranění ruky, poskytnout první po-
moc kamarádovi v epileptickém zá-
chvatu, poznat příznaky bezvědomí
a poskytnout první pomoc. Maskéři
Červeného kříže namaskovali zraně-
ní na deváťácích ZŠ Černošice tak,
že za pomoci hereckých výkonů dětí
vypadala jako skutečná.
Doprovodný program dětem zajistili
hasiči z Mokropes, Policie ČR Stře-
dočeského kraje, Městská policie
Černošice a Záchranná služba Praha-
venkov. Hasiči nachystali jízdu člu-
nem po řece, stříkání na cíl, psovodi
představili výcvik psů a zadržení da-
rebáka, záchranáři ukázali, jak se po-
užívá sanitka, postavili dětem lano-

vou dráhu a dohlíželi na bezpečnost.
První místo si vybojovali domácí
borci Josef Vlček a Marek Vožení-
lek, druhá skončila ZŠ Loděnice, tře-
tí ZŠ Jesenice. Celostátní kolo o
Helpíkův pohár se koná 27. května v
Jeseníku. Stanislav JANOVSKÝ

Zadní Třebaň - V Zadní Třebani začal fungo-
vat nový spolek: Třebaňské matky. 
Spolek vznikl už na podzim 2005, kdy jsme se

scházely za dlouhých pošmourných večerů. Tak,
jako naše babičky draly peří, my jsme vyráběly
všelijaké bytové doplňky. Zároveň jsme připravo-
valy různé akce pro naše děti. První bylo pouště-
ní lodiček z kůry po řece. Vlajku si každé dítko
vyrobilo samo, menší děti pak zapíchly do kůry
lístky nebo větvičky. V tomto duchu následovala
pak například výroba skřítků z moduritu do při-
pravených domečků. Orientujeme se především
na práce s přírodními materiály.
Náš spolek je založen na vzájemném respektu,
většinu akcí vymýšlíme a připravujeme společně.
A protože jsme se rozhodly být v našem počínání
prospěšné svému okolí, přibraly jsme si k dět-
ským aktivitám také aktivity veřejné - například
nedávno zorganizovaný úklid vesnice. Rády by-
chom v brzké době nabídly pomoc starým lidem
třeba  s nákupem nebo donáškou léků z lékárny.
K těmto činnostem bychom rády časem přibraly i
naše děti, aby už od raného věku braly pomoc
potřebným a úklid nepořádku jako samozřejmost.
Uvítáme každého, kdo by se k nám chtěl přidat
bez omezení věku, pohlaví, rasy, náboženství či
sexuální orientace.          Helena PELIKÁNOVÁ

Maminka by mi taky ráda napsala pochvalu...
Zadní Třebaň - Dopis ze zadnotřebaňské málotřídky dorazil na adresu
Našich novin. (NN)
Vážená redakce, posíláme Vám kratičký příběh, který napsala žákyně 3. třídy
Anička Ejsmanová. Děti mají celoroční úkol: jednou za 14 dní přečíst knihu
a  podle stručné osnovy ji zapsat do literárního sešitu, který nese název Moje
knihy.  Anička napsala o - žákovské knížce. Petr MUSIL
Název knihy: Žákovská knížka, ilustrace: učitelský sbor, autor: Anna Ejsma-
nová, rok vydání: 2006. Základní škola Zadní Třebaň. 
Pochvaly. Chtěla bych vám napsat příběh o mé žákovské knížce, ve které si
ráda čtu. Tentokrát jsem se zlepšila ve škole v učení a hlavně v chování. Bě-
hem čtrnácti dnů jsem napočítala sedm pochval za vzorné chování a nebo za
pomoc v jídelně. Když tuto knihu četla maminka, konstatovala, že by mi ta-
ky ráda napsala pochvalu, kdybych jí pomáhala jako ve škole.  

Anna EJSMANOVÁ, 3. třída ZŠ Zadní Třebaň

Krajské kolo Helpíkova poháru vyhráli borci z Černošic
V ČERNOŠICÍCH ZMĚŘILI SÍLY V SOUTĚŽI PRVNÍ POMOCI PÁŤÁCI Z CELÝCH STŘEDNÍCH ČECH

Matky chtějí pomáhat seniorům
V ZADNÍ TŘEBANI SI MLADÉ ŽENY ZALOŽILY VLASTNÍ SPOLEK

Řevničtí prckové 
si prohlíželi sanitky
Řevnice - Několik desítek dětí z

řevnické školky si prohlédlo
zdejší stanici záchranné služby.
„Bylo tu asi padesát prcků,“ řekl

NN majitel záchranky Bořek Bulí-
ček. Prohlédli si záchranné vozy,

dispečink, autobus i speciální obr-
něný transportér. 

Své vybavení a možnosti řevničtí
záchranáři pár dní nato předvedli
také dětem v Černošicích. (šm)

Třebaňští caparti se vydají
cestou čarodějnického učně
Zadní Třebaň - Cesta čarodějnického učně -
cesta mezi čarodějníky a čarodějnicemi. Tak
bude letos vypadat Dětský den, který v Zadní
Třebani pořádá Klub českých turistů.
Putování mezi čaroději se koná 3. června, začne
ve 14.00 na Kouzelnickém náměstí před zadno-
třebaňským Společenským domem. Na hrůzo-
trase budou čarodějové dobří i zlí, u nichž bude
třeba plnit úkoly, které tito znalci kouzel i patřič-
ně ocení. Kdo se nezakletý v kostlivce nebo křeč-
ka dostane do cíle, bude se moci posilnit buřty po
čarodějnicku i spoustou tajemných nezdravých
sladkostí. Dostane také výuční Čarolist.  Cesta, na
kterou se mohou vydat i dospělí, bude netradičně
značena. Zvláštní cena je připravena i pro největ-
šího Bojínka roku 2006. Trestné body soutěžícím
přinese strach, pláč i nezdravá drzost.              (šm)
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VII. POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL

STAROČESKÉ MÁJE
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves, sobota 27. května 2006

8.00 – ZAHÁJENÍ 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 MUZI-
KA * 11.30 – KLÍČEK – folklorní soubor  z Řevnic * 12.00 – NOTIČKY – lidová muzika z
Řevnic * 12.45 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ  * 13.00 – 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 
14.00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU * 14.00 – TŘEHUSK – poberounská skupina * 14.45 –
PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ * 15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  * 15.05 –
KLÍČEK – dětský soubor z Řevnic * 15.30 – KAMÝČEK - folklorní soubor z Kamýka nad
Vltavou  * 15.55 – SLOVÁCKÝ KRÚŽEK z Prahy * 16.30 – VONIČKA – valašský soubor z
Prahy * 17.00 – PRAMÍNEK - folklorní soubor z Černošic * 17.30 – KÁCENÍ MÁJKY

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor Jiří OBERFALZER.

Hlásná Třebaň - Ve znamení chod-
ské dechovky Domažličanka se
nesl druhý den VII. ročníku Pobe-
rounského festivalu Staročeské
máje, které pokračovaly uplynu-
lou sobotu v Hlásné Třebani. 
V Hlásné se festival konal teprve po-
druhé. Představilo se tu téměř 100
muzikantů z 5 souborů středních a
západních Čech. Na pořádání se po-
dílely Naše noviny, obecní úřad a
Sokol v Hlásné Třebani.
Jen počasí si Hlásnotřebaňští zapo-
mněli objednat, nevyšlo tak skvěle
jako předešlý víkend v Letech. Slun-
ce ale ještě svítilo, když od České
hospody Na Růžku vyšel krátce před
druhou hodinou krojovaný průvod.
K pochodu jim vyhrávala chodská
kapela Domažličanka z Domažlic.
Na návsi před penzionem Hubert je
uvítal starosta Hlásné Třebaně Vni-
slav Konvalinka a Máje slavnostně
zahájil. Podporu festivalu vyjádřil
také senátor Jiří Oberfalzer: „Je pro
mě čest, že mohu zaštítit akce, díky
kterým se rozvíjí český venkov.“
Po jeho proslovu zatancovaly na

známé lidové písničky místní děti. 
Postupně se začalo počasí kazit, bě-
hem prvního bloku písní v podání
Domažličanky se zatáhlo a odpoled-
ne pak několikrát sprchlo. Děti z

pražské muziky Osminka se musely
schovat pod plachtu, aby jim ne-
zmokly nástroje, říčanský Mikeš měl
štěstí, v době jeho muzicírování déšt
ustal. Tento soubor, pojmenovaný po

kocourovi Mikešovi z pohádky
Josefa Lady, používá při hraní zv-
láštní dudy - kopii středočeských ne-
bo také říčanských dud, na něž se dá
zahrát běžná stupnice, což u chod-
ských dud možné není. 
Ovace sklidily téměř domácí Notič-
ky z Řevnic, i když krátce po začát-
ku jejich představení začalo drobně,
ale vytrvale pršet a někteří diváci ná-
ves opustili. Po Notičkách přišla na
řadu opět Domažličanka a česká
beseda v podání třebaňské chasy. 
Ještě před pokácením čtrnáctimetro-
vé májky se o taneční překvapení po-
staraly »Holky v rozpuku«, neboli
vnadné třebaňské ženy, za což sklidi-
ly nadšený aplaus. Stejnou radost
měli lidé také z výhry českých hoke-
jistů nad Finy na mistrovství světa. 
Po pokácení májky se o důstojný zá-
věr festivalu postarala - jak jinak -
Domažličanka, kvůli trvajícímu deš-
ti se zábava konala pod střechou v
hospodě Na Růžku.
Festival Staročeské máje pokračuje
27. 5. v Zadní Třebani a 28. 5. v Čer-
nošicích. Lucie PALIČKOVÁ 

Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí 2006
Naše noviny upozorňují abonenty, 
že s koncem června 2006 skončí
jejich předplatné. Pokud máte o

doručování NN zájem i nadále, je
třeba si ho znovu objednat. NN do

konce roku vyjdou 13 x, výtisk stojí
6 Kč. Předplatné na 2. polovinu

roku 2006 tedy činí 78 Kč. Ti, kteří
chtějí NN posílat poštou, musejí

ještě připočíst 52 Kč symbolického
poštovného, zaplatí tedy 130 Kč.

Předplatné vybírají:
Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice,

Nerudova 214), Josef MALÝ
(Zadní Třebaň, Třebaňská 190)

Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice,
Fibichova 771), Miloslav FRÝDL

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Na náves dorazili Chodové i Mikeš
POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE POKRAČOVAL UPLYNULOU SOBOTU V HLÁSNÉ TŘEBANI

MALÍ TANEČNÍCI. Na hlásnotřebaňské návsi vystoupili také místní capar-
ti v krojích a s počítadly. Foto Roman FIŠER

PAVEL HANUS
opravy a prodej praček

telefon: 222 590 956
mobil: 603 432 784
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Řetězení letos vyvrcholí Řinčením
VE SVINAŘÍCH SE ZKRAJE ČERVNA KONÁ TŘETÍ ROČNÍK SETKÁNÍ KOVÁŘŮ A PODKOVÁŘŮ

Svinaře – Desítky kovářů se první červnový ví-
kend sjedou do Svinař. Koná se tu třetí ročník
setkání mistrů cechu kovářského a podkovář-
ského Svinařské řetězení. Letos poprvé rozšíře-
né o festival Rockové a hardrockové řinčení.
Akce v areálu svinařského zámku vypukne v so-
botu 3. června v deset dopoledne. U kovářských
výhní budou své umění předvádět desítky kovářů
i učňové kovářských škol. Profilovou výstavu
uměleckých kovářů Pavla Révaye a Michala Ptáč-
ka si návštěvníci budou moci prohlédnout v příze-

mí svinařského zámku. Ve stáncích bude k dostá-
ní nejen občerstvení, ale i stylové zboží: medovi-
na, suvenýry z včelího vosku, keramika, drátěné
výrobky... Diváky oblíbené kování koní bude k vi-
dění průběžně během dne, stejně jako soutěže v
hodu kovadlinou a podkovou.
Pro malé návštěvníky je na odpoledne připraven

zábavný program. Kromě pohádky O kouzelné
podkově se zámecký park promění v pohádkový
les. U nadpřirozených bytostí budou moci prcko-
vé plnit nejrůznější úkoly.
K tanci i poslechu bude přes den vyhrávat pobe-
rounská hudební skupina Třehusk. Večer její sta-
ropražské kuplety vystřídají rockové písně. Letos
poprvé je totiž součástí kovářského setkání také
Rockové a hardrockové řinčení. Od 20.00 zde bu-
de vyhrávat například kapela Lety mimo.
Řetězení bude od desáté ranní pokračovat i v ne-
děli, kdy by měly být vyhlášeny výsledky dětské
výtvarné soutěže na téma Kovář v roce 2067. Ce-
ny vítězům předá malíř Tomáš Bím z Letů. 
Třetí ročník kovářského sympozia by měla přijet
natáčet i Česká televize. Řetězení bude jedním z
dílů pořadu Toulavá kamera.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevničtí ochotníci zkoušejí
hru Utrpení žáka Hubičky
Řevnice - Utrpení žáka Hubičky, divadelní příběh
o klukovi sedmákovi, jeho šílené rodině a drsných
kamarádech dostává živou podobu. Hra, kterou
pro náctileté i jejich mladší a starší sourozence
napsala a se »svou« skupinou připravuje Michae-
la Šmerglová, bude letos na repertoáru Lesního
divadla v Řevnicích v červenci a září.  
„To bych nevydejch. Je hustá...“ cituje drsně svůj
text na zkoušce Ivo Tamchyna, coby hlavní hrdina
po letech. V rolích náctiletých kluků a holek, stej-
ně  jako zahraničních babiček a sousedů se vyží-
vají i ostatní ochotníci. 
„Je to pro nás děsná legrace. Doufám, že bude i
pro diváky,“ říká Ilona Léblová, jedna z účinkují-
cích a pravá ruka režisérky. Téma i zpracování
formou deníku by podle autorky mohlo oslovit, jak
teenagery, tak jejich rodiče. „Je to o klukovi, který
se v sedmé třídě zamiluje do spolužačky, chce jí to
říct, ale tisíc okolností mu to nedovolí,“ přibližu-
je Léblová. Hercům se v rukou objevují i cizoja-
zyčné slovníky. „To proto, že babička, kterou hraje
Majka Šímová je původem Němka a soused v po-
dání doktora Veverky je Čechoameričan,“ říká
Léblová. Od režijní židle se ozývá povel ke ztišení
a zkoušce. Výsledek bude prvně k vidění 28. 7.,
dále pak 29. i 30. 7. a v půli září.  (šm)

Volby jsou tady, urny 
budou tam, kde obvykle
Poberouní – Beze změn jsou ve většině obcí v
dolním Poberouní místa, kde budou moci lidé
první červnový pátek a sobotu volit nové
poslance.
Dva volební okrsky budou stejně jako v předcho-
zích volbách fungovat v Řevnicích. Lidé budou
odevzdávat hlasy v přízemí zdejšího Zámečku. 
I v Hlásné Třebani je volební místnost stejná – na
zdejší radnici. Zatímco v minulých letech mívala
hlásnotřebaňská volební místnost speciální květi-
novou výzdobu, letos s tím v obci nepočítají. 
„Dříve to dotoval okresní úřad, teď na to nemáme
peníze,“ řekla tajemnice úřadu Ilona Gartová. Ve
zdejší volební komisi zasedne pět členů. V Le-
tech se opět bude volit v místním obecním sále U
Kafků, Svinařští budou  mít volební urnu na rad-
nici. Obyvatelé tří volebních okrsků v Dobřicho-
vicích mohou odevzdávat lístky ve staré škole.
Ti, kdo se v době voleb nebudou zdržovat v místě
trvalého bydliště, si mohou vyřídit voličský prů-
kaz. Vydávají ho obecní úřady nebo úřady měst-
ských částí. Písemná žádost o vydání průkazu
musí být doručena na úřad do 26. května.        (pš)

Z našeho kraje
* Na dorostenecké sportovní hry odcestovala
zkraje týdne do italského Montecarla čtyřčlenná
delegace Karlštejna. V jejím čele jsou starosta ob-
ce Miroslav Ureš a kastelán Jaromír Kubů. Mon-
tecarlo je partnerskou obcí Karlštejna. Pro její
představitele i reprezentanty dalších západoev-
ropských partnerských obcí vezli Karlštejnští jako
dar několik kartonů plzeňského piva.               (mif)
* Muž a žena ve voze Škoda 14. května vyjeli z
dálnice u Řitky z vozovky do svahu a otočili auto
na střechu. „Oba utrpěli jen drobné pohmožděni-
ny a odvoz do nemocnice odmítli. Proto jsme je
ošetřili a odjeli,“ uvedl majitel řevnické záchran-
ky  Bořek Bulíček. (šm)
* Neznámý poberta se začíná v našem kraji spe-
cializovat na krádeže benzínu a nafty z nádrží aut.
„Z autobusu zaparkovaného v Bubovicích kdosi
první květnový týden odcizil šedesát litrů nafty.
Ve stejném termínu pak dvě stě litrů z autobusu v
Mořině,“ řekl NN Pavel Zít, mluvčí karštejnských
policistů. Styl provení krádeží je shodný, a odpo-
vídá mu i krádež benzínu z vozu Škoda Octavia, k
níž došlo o týden později v Mezouni. Zde pacha-
tel rozbil majiteli auta i nádrž. (šm)

Černošice - Potřebujete nový pas či řidičský
průkaz? Pokud nevyužijete úřadu přímo v
místě bydliště, stačí dojet do pražské Podskal-
ské ulice, kde sídlí úředníci pověřené obce Čer-
nošice. Pro obyvatele z Prahy-západ se nejedná
o nic nového. Vždyť ve stejné budově už sídlil i
okresní úřad. Nyní ale hrozí, že se kanceláře
budou muset přestěhovat.
Jak uvedla starostka Černošic Helena Langšád-
lová pro MF Dnes, pověřená obec Černošice po-
žaduje déle než rok pro své úředníky v pražské
Podskalské ulici větší prostory. Namísto nových
kanceláří teď ale musí stávající prostory opustit.
Jejich navrácení totiž požaduje České správa soci-
álního zabezpečení (ČSSZ). 
„Černošice měly objekty v Podskalské pouze vy-
půjčené do 31. 12. 2006. Rozhodli jsme se, že v
této výpůjčce nebudeme dále pokračovat,“ uvedla
mluvčí ČSSZ Štěpánka Mikešová.

Právě kvůli tomuto problému Langšádlová tisko-
vou konferenci za účasti starostů poberounských
obcí. „Dostala jsem dopis od ředitele České sprá-
vy sociálního zabezpečení, ve kterém píše, že
očekává, že objekty v Podskalské do konce roku
opustíme,“ uvedla Langšádlová. Přitom úřad by
naopak potřeboval větší kanceláře, protože se ne-
jen zvýšil počet obyvatel, ale přibyla i agenda.
„V našem správním území máme na devadesát ti-
síc lidí,“ vypočetla starostka. Uvedla, že ČSSZ si-
ce nabídlo městu náhradní objekt v Biskupské uli-
ci, ten by byl ale špatně dostupný. Další variantou
je budova v Hybernské. Ta je ale v dezolátním sta-
vu a Černošičtí odmítají rekonstrukci platit ze
svého rozpočtu. „Musel by to zaplatit stát, my na
to nemáme,“ tvrdí Langšádlová, jež obyvatelům u
Berounky vzkazuje: „Dokud nedostaneme jiné
dobře dostupné prostory, z Podskalské se neodstě-
hujeme!“ Pavla ŠVÉDOVÁ

Třebaňští uklízeli vesnici
a sbírali nebezpečný odpad
Zadní Třebaň - Přibližně 50 lidí přišlo 20. květ-
na odložit svůj nebezpečný a objemný odpad
do kontejnerů na návsi v Zadní Třebani. 
Otevřené dveře skříně nákladního auta nabízí po-
hled na nefungující ledničky, televize, videore-
kordéry, výpočetní techniku, zásobu pneumatik,
části vybavení domácnosti a další harampádí…
Na otevřeném valníku svou službu lidem končí
pěkná sbírka matrací a dalšího domácího odpadu.
Týden před tím, 13. května vyrazilo osm obyvatel
Zadní Třebaně gruntovat vesnici. Pánové sekali
trávu a čistili okolí potoka, zbývající tři ženy sbí-
raly odpadky a hrabaly posečenou trávu. 
„Bbohužel, v lidech je stále zakořeněný názor, že
úklid vesnice je něco jako brigáda socialistické
práce,“ odpověděla manželka starosty Věra
Schneiderová na dotaz,  proč podle ní se sešlo tak
málo lidí. 
Možná by stálo za připomenutí, že domov  netvo-
ří jen prostor za vstupními dveřmi našeho obydlí.
Nicméně - úklid vesnice je samozřejmě věcí dob-
rovolnou. Helena PELIKÁNOVÁ

Poberta ukradl U Adama
zmrzliny za devět tisíc korun
Karlštejn - Náruč zmrzlin si odnesl z karlštejnské-
ho restaurantu U Adama cizí poberta. 
Majitelé restaurace kousek pod hradem nechali
mrazák ze 13. na 14. května přes noc venku na te-
rase, čehož využil »milovník zmrzlin« a vloupal se
do mrazáku. Odnesl si mražených pochoutek za
devět tisíc korun. Poškozením způsobil škodu za
další 2 500 Kč. (šm)

Černošičtí se odmítají stěhovat
„CHCEME JINÉ, DOBŘE DOSTUPNÉ PROSTORY!“ ŘÍKÁ STAROSTKA LANGŠÁDLOVÁ

Do Dobřichovic míří výprava
spřátelených Francouzů

Dobřichovice – Přes třicet Francouzů zavítá
počátkem června na návštěvu spřátelené

obce Dobřichovice.
Jak NN potvrdil jeden z organizátorů výměnné

akce, bývalý starosta Dobřichovic Václav
Kratochvíl, obyvatelé francouzského města

Villieu Loyes Mollon přijedou k Berounce v
pátek 2. června. „Budou bydlet v dobřichovic-
kých rodinách,“ uvedl Kratochvíl. V bohatém
programu mají naplánovaný výlet na Skalku,
účast v tradičním běhu Dobřichovická míle či

na nedělním slavnostním ceremoniálu.
„Bohužel delegace hasičů, která měla přijet,

nedorazí,“ dodal Kratochvíl. (pš)

Karlštejnští policisté varují
před drzými zloději a vandaly
Hlásná Třebaň - Jen na chvíli nechal majitel
domu v Hlásné Třebani odemčené dveře a kdo-
si mu vlezl dovnitř. Z chodby si neznámý zloděj
odnesl fotoaparát a peníze. Vše za 6 000 korun.
K obdobné krádeži došlo i v Zadní Třebani, kde
byl 5. 5. vykraden místní občan. Zde škoda činí 2
500 korun. 
„Apelujeme na všechny obyvatele i chataře - za-
mykejte si domy a branky, a to i když jdete pryč
jen na skok. Zloději jsou neuvěřitelně drzí a vyu-
žijí každé nepozornosti,“ nabádá Pavel Vít, mluv-
čí karlštejnských policistů. Stejně tak varuje před
zvyšující se vlnou vandalismu, která je zřejmě dí-
lem mládeže vracející se večer z diskoték.      (šm)
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Podílel jsem se jako člen týmu Vl. Tlustého na přípravě některých změn v daňové problematice takže doufám, že budu mít, po svém 
případném zvolení do PSP, příležitost se aktivně podílet na jejich zavádění do legislativní praxe. Naším prvořadým cílem je snížit 
daňovou zátěž pro individuální občany i pro podniky a nastavit pravidla pro využívání vybraných prostředků tak aby byli užívány  
s větší efektivitou než je tomu dnes.  
A jak pomoci obcím v Poberouní? To úzce souvisí s druhou částí mé předchozí odpovědi.V řadě ohledů je to právě rozpočet 
samosprávy který se rozhodující měrou podílí na tom zda člověk může místo svého domova považovat za krásné a příjemné místo do 
něhož se rád vrací neboť je na něj pyšný. Při poslední změně rozpočtového určení daní došlo k výraznému snížení příjmů téměř všech 
obcí v naší oblasti Dolního Poberouní a bohužel je to znát na výrazném zpomalení investičních aktivit.Rád bych se tedy podílel na 
přijetí takových pravidel pro distribuci daňových výnosů ze státního rozpočtu, které povedou k tomu, že příjmy samospráv bude 
možné významněji zvýšit. 
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AEROBIC U MILEVSKA. Příznivkyně 
aerobiku ze Chlumce a okolí se sešly v květnu 
v parkhotelu Mozolov u Milevska. Na 
programu byl hlavně taneční aerobik. 
Zpestřením bylo cvičení s mistrem republiky 
a Evropy ve sportovním aerobiku Pavlem 
Sirotkem. (lk)                                Foto ARCHIV 

školního roku. Spádové obce mohou 
provádět kontrolu hospodaření zřizovatele 
školy.  
„Pro letošní školní rok uhradil Obecní úřad 
Chlumec pouze padesát procent z povinné částky. Dlužník komplikuje hospodaření 
celého obecního úřadu a hrozí tak zastavení 
investičních staveb. Jedná se o přístavbu 
místní hasičské zbrojnice a ztížená finanční 
situace by mohla zasáhnout i do 
plánovaného projektu dětského hřiště u 
budovy Obecního úřadu Osov,“ sdělil 
starosta osovské obce.  
„Zastupitelstvo obce Chlumec nesdělilo 
důvod, proč nebyla provedena úhrada celé částky příspěvku. Přihlášky do našeho 
předškolního zařízení budeme přednostně 
přijímat od obcí, které svou platební 
povinnost splnili, a celá záležitost bude řešena na úrovni kraje,“ dodal k situaci 
Zdeněk Veverka 
„Už druhý rok nejsou schopni doložit 
náklady,“ řekl k problému starosta Velkého 
Chlumce Václav Nagy. „Nemáme výsledky 
za minulý rok a na letošek ještě není 
podepsaná smlouva. Jakmile dojde  
k nápravě, zbytek okamžitě doplatíme,“ 
dodává Nagy.      Radka KOČOVÁ, (JoK) 

Osov – Obecní úřad Osov je 
zřizovatelem Základní školy a 
Mateřské školy Osov. Osovskou školu 
navštěvují děti z obcí Všeradice, 
Podrbrdy, Vižina, Lážovice, Skřipel a 
Chlumec a povinností těchto obecních 
úřadů je přispívat na neinvestiční 
náklady školy. Obecní úřad Velký 
Chlumec však svou povinnost neplní. 
„Škola hospodaří s několika zdroji. Stát 
přispívá na platy učitelů, částečně na provoz 
a údržbu školního zařízení. Dalším zdrojem 
je odborářský fond FKSP. Z tohoto fondu 
plynou příspěvky na kulturu, rekreaci a 
dětské tábory zaměstnanců. Podpora 
přichází i formou sponzorských darů,“ 
objasňuje finanční situaci starosta 
Obecního úřadu Osov Zdeněk Veverka. 
Povinnost odvodu příspěvků nařizuje 
spádovým obcím zákon a svou platební 
povinnost mohou obce splnit během celého 

Dlužník ztěžuje provoz školy  
„NEMÁME PODKLADY,“ ŘÍKÁ STAROSTA CHLUMCE 

Zloděj si vybral alkohol, 
ale nestihl ho již odnést 
Osov - K vloupání do místní prodejny 
došlo v noci z 18. na 19. května.  
Zatím neznámý zloděj vypáčil dveře do 
skladu, kde vše prohledal a následně odcizil 
přesně neurčené množství alkoholu a 
cigaret. Pachatel, kterého zřejmě vyrušil 
příjezd hlídky karlštejnských policistů, 
zanechal většinu věcí v blízkosti prodejny a 
utekl. Škoda činí 5 000 korun.             (JoK) 

Květen ve Skřipli začal 
soutěží hasičů okrsku 
Skřipel – Okrsková soutěž hasičů 
proběhla druhou květnovou neděli ve 
Skřipli. Jejím hostem byl Jan 
Schwippel, poslanec ODS za berounský 
region.  
Mezi ženami soutěžila i družstva Osova a 
Skřiple. Prvenství si odnesly osovské ženy. 
Skřipel, Osov, Podbrdy - to je pořadí družstev 
za muže a za další okrsek si vybojovali 
prvenství muži z Lochovic, za které se 
zařadilo družstvo Radouše a Hostomic.   (rk) 

 

Výstavu motýlů v pražské botanické 
zahradě navštívili osovští školáci. (Více 
na straně 10)                         Foto ARCHIV 

Dětský den ve Vižině 
bude jako rytířské klání 

Vižina - Nedávno u mě na Vižině zastavilo 
neznámé auto a řidič se sháněl po platnéři 
panu Vondrákovi. Odpověděla jsem mu, že 
vím, kde bydlí, ale že by byl platnéřem, to 

netuším. Celou cestu domů jsem 
přemýšlela, co asi pan Vondrák vyrábí. 

Netrvalo dlouho a sešli jsme se na 
pochodu na Skálu. Neváhala jsem a 

zeptala se přímo jeho. Bylo mi řečeno, že 
platnéřství je specializované kovářství. 
Platnéři se zaměřovali na výrobu plátů  
z tepaného plechu, které chránily paže, 

ramena, prsa a nohy válečníků. V dnešní 
době zastává platnéř většinou ještě funkci 

brníře, helméře a mečíře. 
A jak se k tomuto řemeslu dostal pan 

Vondrák? V době, kdy ani netušil, že se dá 
něco takového  vyrábět, ho zaujala 

platnéřská práce u kamaráda v dílně  a 
tato vášeň ho drží dodnes, tedy 16 let. 
Když s tímto řemeslem začínal, byli  

v republice pouze 4 platnéři.  Zároveň se 
věnoval i historickému šermu z období 

gotiky.  
„ Připadá mi nejromantičtější a 

nejodvážnější,“ řekl k tomu.  A tak vznikl 
nápad, že by se na Vižině mohl uskutečnit 
dětský den v duchu rytířského klání. Účast 

přislíbila skupina historického šermu 
sdružení Mori Turi.  

Dětský den proběhne  
v sobotu 3. června  

od 14 hodin na hřišti TJ Vižina.  
(Vyprávění o téměř zapomenutém řemeslu bude 

pokračovat v dalším vydání. )  

Mladíci z osovské disko 
byli obviněni z výtržnictví 
Osov - Dva jedenadvacetiletí muži  
z Prahy byli obviněni z výtržnictví a 
ublížení na zdraví.   
V lednu tohoto roku v noci napadli 
bezdůvodně ranami pěstí do obličeje před 
místní diskotékou pětadvacetiletého a 
dvaatřicetiletého muže. Oba napadení muži 
utrpěli v důsledku útoku zranění, která si 
vyžádala pracovní neschopnost.            (JoK) 



Osovské školáky okouzlila japonská zahrada 
DDTI NAVŠTÍVILY VÝSTAVU »CHVÁLA BRD«, CESTOU DOM¥ NAVŠTÍLY I JEZDECKÝ KLUB    
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Osov - Na konci dubna se všichni žáci 
osovské školy zúčastnili Dne Země. 
Mladší žáci uklidili okolí školy a školní 
zahrady, starší zase autobusovou 
zastávku, park a bývalé kluziště.  
Pěkné květnové počasí nalákalo osovské 
školáky prozkoumat rozmanitou a krásnou 
pUírodu. Čtvrtá a pátá tUída se vydala do 
Hostomic na výstavu fotografií Chvála Brd. 
Prohlédli si fotografie rostlin, živočichů, ale  
i míst, která jsou k vidění v Brdech. Cestou si 
udělali krátkou zastávku v jezdeckém klubu 
Luke ve SkUipli, kde je paní Blažková 
provedla stájemi. Děvčata upletla 
pampeliškový věnec pro nejhodnějšího koně 
ve stáji. 
TUetí až pátá tUída vyrazila do Prahy. NejdUíve 
jsme se prošli po Kampě a Karlově mostě a 
potom jsme navštívili muzikál pro děti Jožin 
z bažin s písničkami Ivana Mládka. 
Další cesta směUovala do Botanické zahrady  
v Praze. Ve venkovní expozici jsme mohli 
obdivovat rozkvetlé koberce cibulovin, 
skalniček, azalek, kosatců a mnoho dalších 
rostlin. Nejvíce nás okouzlila japonská 
zahrada, která pUedstavovala horskou 
zahradu s potůčkem a jezírkem. Je zde sbírka 
japonských javorů a rododendronů. Všichni 

Osov – Dva první květnové zápasy 
přinesly žákům SK Osov vítězství.  
Na svém hUišti porazili mužstvo Zadní 
TUebaně 4:3 a následovalo vítězství nad 
Chyňavou 5:0. V sobotu 13. 5. pUivítali osovští 
žáci soupeUe ze Tmaně. V první polovině vedli 
hosté o tUi branky. Náskok soupeUe se 
osovským podaUilo ve druhé půli vyrovnat na  
3:3, konečný výsledek utkání byl však vítězný 
pro tmaňské žactvo 4:5.  
21.5. V. Újezd - Osov (žáci) 3:0          (rk) 

Další výsledky dospělých 
13.5. Osov - Všeradice B 7:0 (4:0) 
Branky: Bábíček A. 3x, Bábíček J. 2x, TehoU, 
PepUica 
13.5. Vižina - V. Újezd 2:3 (0:1) 
Branky: Bělohlávek, Mikitinec 
14.5. Z. Třebaň - Všeradice 3:1 (0:0) 
Branka: Urban 
20.5. Všeradice - N. Jáchymov 5:3 (3:1) 
Branka: Mackovič D., Jakoubek Petr, Šebek, 

KvEtnová bilance žák] je vyrovnaná 

Mackovič R., Linhart 
20.5. Chodouň - Vižina 9:1 (7:1) 
Branka: Jirkovský. Nedohráno pro malý 
počet hráčů Vižiny. 
21.5. V. Újezd - Osov 4:5 (3:4) 
Branka: Hájek 2x, Hošťálek, Bábíček Jak., 
Plicka                                                         (JoK)  

Posezením v Europajzlu oslavili Den matek ve Vižině.                                        Foto K. HRZAL 

jsme se těšili hlavně na návštěvu tropického 
skleníku Fata Morgana. Tato moderní stavba 
je ukázkou rostlinstva tropického  

 

Pětiletá perská kočka hledá nový 
domov. Kdo má zájem, ať zavolá 
Simonu Hošťálkovou.   Tel. 728 218 845. 

a subtropického podnebného pásma. 
Zajímavá zde byla i výstava masožravých 
rostlin a motýlů.           Soňa KOCMANOVÁ 

Výlet do pralesa 
Jeli jsme do botanické zahrady. Ve 
venkovní expozici jsme viděli mnoho 
krásných květin, ale nejvíc se mi líbilo ve 
skleníku Fata Morgana. Byl rozdělen na 
tři části. V první byly vidět rostliny pouště. 
Bylo tam velké teplo jako v poušti.Teplota 
přesáhla 27 stupňů. Druhá část byla 
věnována pralesu. Byli tam i motýli. 
Potom jsme celí upocení dorazili do třetí části. Tam už byla zima. Bylo to tam moc 
hezké, ale takové horko bych doma 
nechtěla.                            (Simona Šmídová) 

Skleníkové tropy  
V autobuse byla, jako vždy, nuda, ale jak 
jsme vylezli, hned to bylo lepší... Otevřely 
se pouštní dveře Fata Morgany a já si 
myslel, že to horko nevydržím a padnu. 
Ale vydržel! Ulevilo se nám až v poslední části, protože tu byla horská část a byla 
tam mlha. Všude poletovali motýli. Aby to 
bylo ještě zajímavější,tak nás krásně 
smočil deštík.                              (Vojta Šmíd) 

čistící přípravky i vnější potřebné mazání.  
Důležitá je ale hlavně vnitřní léčba, 
případně dietní opatření. U alergických 
projevů pracuji ještě i přes psychiku člověka a z dlouhodobých zkušeností mohu 
konstatovat, že řada alergií zcela vymizí.  
Z alergií se často setkávám s alergiemi na 
peří, zvířecí srst, roztoče, pyly, slunce, 
prášky na praní, na mléčné výrobky, cukr, 
vejce, koření, různé chemické léky, pleťové 
krémy, bodavý hmyz apod. Následně po 
léčbě je nutno posilovat imunitu, případně 
změnit životní styl, zejména co se 
stravování týká.        Miloslava HRZALOVÁ 

Různé vyrážky a alergie trápí nejen děti, 
ale i dospělé. Ekzémy se projevují na kůži 
různými způsoby a lékařsky se dá těžko 
určit jejich příčina. Může jít o poruchy ve 
vnitřních orgánech, toxiny zanesený 
organismus, plísně v těle, ale i v mnoha 
případech jde o alergické projevy na 
některé potraviny, chemikálie, bakterie, 
plísně v těle (čokoládová plíseň, plíseň  
z ořechů apod.). Zde je široké pole pro 
působení léčitele a bylinek. Je zcela špatná 
léčba v doporučení různých mastí nebo 
chemických léků, protože to neřeší příčinu 
ekzému. Léčitel zjistí příčinu a doporučí 

Poradna zdraví Provasu 

Kdy a kde hrají příště 
27.5. (17:00) Tmaň - Všeradice, Osov - Chodouň,  
         V. Újezd - Všeradice B 
27.5. (10:15) Vižina - Mořinka 
  3.6. (17:00) Všeradice - Hýskov B,  
        Mořinka - Osov 
  4.6. (17:00) Všeradice B - Zdejcina,  
        Karlštejn B - Vižina 
Žáci  
27.5. (17:00) Osov - Králův Dvůr 
  3.6. (17:00) Loděnice - Osov 

Staročeské Máje na VižinE  
27. kvEtna 2006 od  17 hodin.  

 Večerní zábava začíná ve 20 hodin,  
hrát bude duo Sortiment. 



O Berounsku nejen pro „laskavé čtenáře“ 
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Vím, že oslovení laskaví čtenáři 
působí dnes trochu starožitně, 
ale pro tento článek to má hned 
několikerý význam. Už když 
jste si přečetli jeho první větu, 
stali jste se čtenáři a prokázali 
mi tím laskavost. A protože  
v následujících řádcích chci 
připomenout spisovatelky a 
spisovatele se vztahem k 
Berounsku, doufám, že oslovuji 
především ty, kteří už 
laskavými čtenáři jsou a přál 
bych si, aby mé informace 
pomohly rodinu laskavých čtenářů a přátel čtení i krás 
Berounska ještě rozšířit. 
Počítám se sice mezi rodinu 
laskavých a pilných čtenářů, 
ale vzděláním jsem spíš 
inženýr, takže se úvodem 
pokusím trochu vyjasnit pojmy.  

Co je vlastně BEROUNSKO?  

Kdybych se nebál, že mne 
někdo obviní z berounského 
imperialismu či zeměpisného 
„berounocentrismu“, napsal 
bych, že je to nádherný kus Čech, kterým protéká řeka 
Berounka. Nechme ale raději 
hraniční spory stranou a 
shodněme se v tom, že 
Berounsko je nádherný kus 
kopci zvlněné středočeské 
krajiny. Je bohaté na slavné 
historické i prehistorické 
památky, malebná města, 
městečka i vesnice a překrásné 
přírodní partie. A tomu všemu 
se dostalo pozoru i obdivu v české literatuře. Však také 
píseň Čechy krásné, Čechy mé 
složil rodák z Kublova, hudební 
skladatel Josef Leopold Zvonař 
(1824 – 1865). Inspirovala jej 
vyhlídka z nedalekého zale-
sněného vrchu Velíze. (Tam je 
také na malém hřbitůvku 
pohřben.)  

Slavný buditel  z Hudlic 

V těch zmiňovaných stále 
malebných městečkách a 
vesnicích se  narodili mnozí 
tvůrci, kteří se svým psaním  
u svých laskavých čtenářů (a 
nejen u nich!) proslavili. 
Nejslavnější a nejvýznamnější z 

nich je určitě Josef Jungmann 
(l773 – 1847) - vědec z doby 
národního obrození, který 
obnovil a doslova vzkřísil 
moderní češtinu, výtečný 
básník a překladatel. Jeho 
dřevěný rodný domek stojí  
v Hudlicích. Jeho největším 
dílem – vrcholem jeho 
třicetileté práce – je pětidílný 
Slovník česko-německý, který 
obsahuje 120 000 slov. Mnohá 
slova a slovíčka sám vymýšlel a 
dotvářel, aby dokázal, že čeština je tak dobrý jazyk, že do 
ní můžeme překládat největší 
básnická díla světové literatury 
jako je Miltonův Ztracený ráj 
nebo Chateaubriandova Atala. 
Lépe než hesla v naučném 
slovníku vám o něm poví 
návštěva v jeho rodném 
domku.  

Vlídný humor Frant. Nepila  

Slavným a stále čteným 
rodákem z Berounska je 
František Nepil (narodil se r. 
1929 v Hýskově u Nižboru a 
poblíž Nižboru také až do své 
smrti chalupařil). Dospělí 
laskaví čtenáři znají jeho 
vlídný člověčí humor z knih 
jako Dobré a ještě lepší jitro, 
Střevíce z lýčí…a děti laskavých čtenářů si určitě vzpomenou na 
Makového mužíčka či Polní 
žínku Evelínku a večerníčky.  
Málo se však ví, že František 
Nepil měl to štěstí, že jako kluk 
poznal v Nižboru Karla Čapka. 
Ten totiž býval na letní 
dovolené v údolí Výbrnice. 
Ostatně do dnes slavné Čapkovy vily ve Strži to není od 
Berouna tak moc daleko a Čapek odtud často zajížděl do 
Osova u Hostomic. Tam měl 
statek jeho švagr.  

Významné keltské sídlo  

Nedaleko Nižbora jsou slavné 
Stradonice, poblíž stávalo velké 
a významné keltské oppidum – 
opevněné město keltských Bójů 
– těch, co podle nich jsme v 
cizích jazycích Bohemia. Velký 
obdivovatel i znalec prehistorie 
Eduard Štorch (1878 – 1956) 
napsal o Keltech od Stradonic 
znamenitou knihu pro mládež 
Ztracený meč. V nížborském 
zámku se dnes nachází expozice 
keltské kultury. 

Česká kuchařka a vlastenka  

Zejména laskavé čtenářky 
dobře vědí, kdo byla a co 
napsala dobrá česká vlastenka 
a dobrá česká kuchařka 
Magdalena Dobromila Retti-
gová (1785 – 1845). Narodila se 
v rodině  hospodářského 
správce Artmanna ve Všera-
dicích, většinu života však 

strávila v Litomyšli. Zde 
napsala nejen Domácí ku-
chařku aneb Pojednání  
o masitých a postních 
pokrmech pro dcery české a 
moravské s pověstnou for-
mulkou vraž do toho 6 vajec, 
ale i mravoučné příběhy jako 
Arnošt a Bělinka. 

Slavní návštěvníci kraje  

Brdský kraj navštívila v květnu 
1857 Božena Němcová, 
zastavila se v Hořovicích,  
v Komárově a podívala se i na 
hrady Žebrák a Točník. O něco 
později navštívil Hořovice Jan 
Neruda (1834 – 1891). V 
Hořovicích se narodil  legio-

nářský lékař, spisovatel a 
dramatik Arnošt Dvořák (1881 
– 1933); jeho satyra Matěj 
poctivý se hrála v Národním 
divadle. V nedalekém Běštíně 
má pamětní desku spisovatel 
František Procházka (1858 – 
1929). Myslím, že dříve 
narození laskaví čtenáři si 
vzpomenou na krásné vícedílné čtení pro děti i dospělé Pepánek 
nezdara, které vydal pod 
pseudonymem Franta Župan. 
Hořovické gymnázium stu-
doval  a v nedalekých 
Lochovicích prožil dětství 
mladý básník Václav Hrabě 
(1941-1966).  

(Pokračování na další stránce) 

Interpelace na předsedu vlády ve 
věci korupce v České republice, 
Sněmovna, 16. března 2006 
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(Pokračování z pUedchozí stránky) 

Na jeho počest se v HoUovicích 
koná jemu věnované literární 
bienále mladých autorů.  

Ve stínu liteňské lípy  

Vrátíme-li se blíž k Berounu, 
musíme se  ještě  pUed 
Karlštejnem zastavit v staro-
bylé Litni. Na zámku v Litni 
trávil dětství národní básník 
Svatopluk Čech. Tíká se, že 
pUed liteňským kostelem 
stávala ta lípa, která Čecha 
inspirovala k slavnému 
básnickému cyklu Ve stínu lípy. 
Nejen klasik Svatopluk Čech 
má v Litni pamětní desku, farní 
budova pUipomíná kapla-
nování jiného vlasteneckého 
spisovatele – Václava Beneše 
TUebízského (1849 – 1884). Ten 
se inspiroval nedalekým 
Karlštejnem k napsání povíd-
kových cyklů, ze kterých jsou 
snad nejznámější Povídky 
karlštejnského havrana. 

Karlštejn přitahoval Máchu  

Monumentální hrad pUitahoval 
knížete českých básníků – 
Karla Hynka Máchu. Své 
dojmy z návštěvy tehdy 
pustnoucího památníku zašlé české slávy vyjádUil verši: 
 
Karlův tejne,  
pevný hrade, 
památníku reka spustlý, 
slávy stíne,  
slávy hrobko, 
zašlá hvězdo,  
zhaslé slunce;  
ó jak stojíš pustý, pustý! 
Karlův tejne! – Karlův tejne! 

Noc na Karlštejně žije stále 

Z děl inspirovaných historií 
Karlštejna dodnes žije pUede-
vším Vrchlického Noc na 
Karlštejně, stále se čtou 
Karlštejnské vigilie od Fran-
tiška Kubky (1894 – 1968). 
Bizarní (ale pravdivý) pUíběh o českém podvodníkovi, který 
prodal hrad naivnímu boha-
tému Američanovi byl i 
zfilmován; ale první, kdo jej 
zdramatizoval, byl Frank 
Tetauer (1903 – 1954).       

Vzpomeňme i na malé hrádky  

Pro velkou slávu Karlštejna ale 
nesmíme zapomenout na naše 
menší hrádky: ve stejno-
jmenném podhradí Žebráku se 
narodili bratUi  Vojtěch (1772 – 
1844) a Jan Nejedlých (1776 – 
1834) – oba znamenití čeští 
vlastenci, mladší Jan ve své 
době i výborný pUekladatel a 
básník. Spolu s Vojtěchem 
Nejedlým poUídil první pUeklad 
Mozartovy Kouzelné flétny 
další žebrácký rodák Šebastián 

Hněvkovský (1770 – 1847). 
Tradice ochotnického divadla v 
Žebráku  seznámila Karla 
Jaromíra Erbena s jeho 
budoucí manželkou Barborou. 
Erben dokonce v Žebráku 
napsal pro místní ochotníky 
hru Sládci – premiéru měla 
tady, později se hrála i  
v Národním divadle. 
Hrad Točník kdysi hostil  
i Mistra Jana Husa; počátkem 
19. století jej proslavila 
stejnojmenná hra Václava 
Klimenta Klicpery. 

Světoznámé jeskyně  

A když už vzpomínáme na 
stUedověk, nutno pUipomenout 
Koněpruské jeskyně; jeden ze 
základních kamenů Národního 
divadla je odtud – ze Zlatého 
koně. Viktor Palivec sepsal 
Pověsti Zlatého koně a výtečný 
detektivkáU Václav Erben 
využil fakt o penězokazecké 
dílně v jeskyni v jednom ze 
svých historických románů. 
Pro dnešní generaci laskavých čtenáUů se pojem Berounka, její 
krásy, bohatství ryb a pUíroda 
okolo spojuje pUedevším  
s knihami Oty Pavla (1930 – 
1973).  

Slavní návštěvníci kraje  

V 19. století byla populární 
píseň Nad Berounkou po 
Tetínem, růže již se červená… 
Vznikla prý r. 1835 tak, že se  
v Berouně vsadil básník 
Chmelenský s pU ítelem, 
žebráckým kaplanem Vorlem, 
že složí báseň dUív, než on 
vykouUí doutník. Vyhrál a 
Vorel k tomu složil hudbu. 
Píseň zlidověla a na dlouho se – Uečeno dnešním jazykem – 
stala hitem.  

Autor slavné české kroniky  

V kostele v Tetíně bývala 
faráUem Václav Hájek z 
Libočan (? – 1553), autor 
slavné a druhdy laskavými čtenáUi velmi oblíbené Kroniky české.  
A teď s touto zmínkou o 
obzvláště slavných autorech  
i dílech raději skončím. 
Laskavým čtenáUům se 
omlouvám, že jsem neuvedl 
všechna jména a všechny 
zmínky. Na svou omluvu jen 
dodám, že jsem vynechal i 
knihu svého prapradědečka 
Vojtěcha.  
 

Ing. Jan Schwippel, CSc.  
 
Autor je poslancem ODS za 
berounský a hoUovický region a 
kandiduje v letošních volbách 
jako číslo 6 na kandidátce ODS 
za StUedočeský kraj. 

O Berounsku nejen pro „laskavé čtenáře“ 

Jan Schwippel pUi otevírání útulku pro opuštěné kočky v Osově.  

Poslanci Tlustý a Schwippel a senátor Oberfalzer ve slušivých sakách v 
barvách ODS na plesu butiku Rebeca. 

Jana Schwippel pUedal hoUovickému fotbalu desetitisícovou injekci. 

JiUí Oberfalzer a Jan Schwippel během jízdy masopustního vlaku. 
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Špinavá tržiště, chlapi močící na ulici...
CESTOVATELSKÝ DENÍK REDAKTORA MLADÉ FRONTY DNES JANA PALIČKY PSANÝ PRO NN - 2)

Zadní Třebaň, Ghana - Osm dní v
Ghaně strávil novinář Mladé fron-
ty Dnes, Zadnotřebaňan Jan Palič-
ka. Tady je jeho africký »deník«
psaný pro Naše noviny.             (mif)

První horký a prašný den v Accře
končí neskutečným příběhem, který
se během několika minut ze zoufal-
ství mění v pohádku. Cítím se ztra-
cený, taxík tro-tro, ve kterém sedí
další tři pasažéři, uhání kamsi do
černočerné tmy, řidič nekomunikuje
a já šílím. Beznaděj. Co teď? Bydlím
přece jinde. Až za mnou kdosi pro-
mluví a ve tmě se rozsvítí jeho bílé
zuby. Akwasi Darko Boateng bydlí
asi 200 metrů od mého hotelu.
„Vyznat se v ghanské dopravě není
složité, ale pro cizince je to chaos.
Vezmu tě tam, neboj,“ říká. Už zase
mi říkají, ať se nebojím. Ale nemám
na vybranou, musím mu věřit.
Akwasi, což v místním jazyce Ga
znamená, že se narodil v neděli, se o
mě postaral jako o nejlepšího kama-
ráda. Doma mi namíchal martini s
vodkou, šli jsme na večeři, povídali
si o životě, o fotbale, o Ghaně i o Ev-
ropě. A druhý den mě pozval do
Obuasi, na 250kilometrový výlet za
africkou Ligou mistrů. „Uvidíš, jak
se v Ghaně hraje fotbal. Máme skvě-
lý tým - Hearts of Oak,“ říkal.

Den třetí
Vyrážíme do Obuasi. Bože, rozseka-
né silnice, špinavá tržiště, močící
chlapi na chodníku. O pár metrů
vedle manikúra, co chvíli brzdíme
před stády vyhublých koz. V dodáv-
ce, které se říká tro-tro, sedí 17 lidí.
Všichni se potí, otírají si čela kapes-
níky a poslouchají pastora, který si
na deset minut přisedl, aby se pomo-
dlil za naši šťastnou cestu. Amen!
V tu chvíli netuším, že nepohodlné
dodávky tro-tro se mi pro celý pobyt
v Ghaně stanou každodenním osu-

dem. Pět hodin kodrcání v tro-tro
končí tentokrát u stadionu v Obuasi.
Vidím Ligu mistrů na africký způ-
sob. Lístek za 50 tisíc cedes, roztan-
čení fanoušci, neúnavná kapela s
trumpetisty a bubeníky, živelný fot-
bal, fauly, chybující rozhodčí. Do-
mácí Hearts vyhrávají jen 1:0, což
znamená, že odveta v Tunisku bude
ještě pořádně těžká. 
„Tam nás rozhodčí zaříznou. Na se-

veru Afriky je to vždycky tak. Je to v
háji,“ říká pesimisticky Akwasi.
V půl šesté se stmívá, na rovníku to
tak funguje. Kamarád Akwasi mě
bere do svého rodného města, do
dvoumilionového Kumasi: „Neboj,
můj švagr tam má velký dům. Můžeš
přespat.“
V centru Kumasi se nahá batolata
povalují u zdí, starci si nad kanály
umývají nohy a šmelináři prodávají

džínové bundy. Připadá mi, že právě
tady chaos dostoupil vrcholu. 
„Omyl. Kumasi je zahrada života,“
tvrdí Akwasi a bere mě na noční vý-
let. Kumasi v sobotní noci žije, v
klubech se to hemží omladinou v
nejnovější módě. Popíjejí pivo, do
energetických nápojů si nalévají
vodku, tančí. Proti Čechům se liší
jen v tom, že jsou černí.
(Pokračování příště) Jan PALIČKA

KAMARÁD. Zadnotřebaňan Jan Palička s Akwasi Darko Boatengem, který jej pozval na dvousetpadesátikilometro-
vý výlet na africkou Ligu mistrů.                                             Foto ARCHIV

Paříž - Na několikaměsíční stáž do
Francie odcestovala Ludmila HŮ-
LOVÁ z Letů. Pro čtenáře Našich
novin bude zaznamenávat své zá-
žitky a postřehy. (mif)

Květen je měsíc znovunalezení zele-
ně, květiny a stromy rozkvétají v pl-
né síle. Květen je rovněž měsíc za-
milovaných. U příležitosti prvního
května se ve Francii dává jako dárek
svazek konvalinek. Darováním ky-
tičky konvalinek si milenec snaží za-
jistit štěstí a lásku své milé. Tato tra-
dice pochází již z 1. 5.1561, kdy král
Karel X. rozhodl obdarovat všechny
ženy na královském dvoře jarní kvě-
tinou. Nápad se mu natolik zalíbil,
že se jej rozhodl každoročně opako-
vat a tradice byla na světě. 
Mimochodem, noc z 30. dubna je
podle keltského kalendáře dnem pře-
chodu zimy do léta. V keltské době
se rok rozděloval na dvě roční obdo-
bí s rozhraním právě 1. 5. a 1. 11.
Keltové oslavovali v noci 30. 4. pří-
chod teplého období zapalováním
ohňů a hranic, aby se vzduch vyčis-
til od čarodějnic. Tento svátek se do-
sud udržuje nejen u nás, ale třeba i
ve Skandinávii. Ve Francii ne.

Ve většině zemí světa je 1. máj osla-
vován jako Svátek práce, s nímž jsou
spojeny demonstrace a manifestace

politického, odborářského či jiného
pro nebo protirežimního charakteru.
V Paříži 1. května 2006 vyrazilo do

ulic v okolí République a Nation na
30.000 militantních odborářů (CGT,
FSU, Unsa, Solidaires, Unef, Unel),
aby oslavili stažení zákona CPE a
protestovali proti imigračnímu pro-
jektu zákona Sarkozy. Manifestace
se odbývaly celkem v poklidu. Os-
tatní Pařížané využili slunečný den
volna k procházkám po centru měs-
ta, k odpočinku v parcích či posle-
chu kapel. Všude v ulicích byly stán-
ky s konvalinkami ozdobenými čer-
venou stužkou. Proč? 
Tento symbol má svoji historii. V ro-
ce 1889 se v Paříži u příležitosti os-
lav Francouzské revoluce konal Me-
zinárodní dělnický kongres, který
deklaroval, že se 1. 5. téhož roku bu-
de v celé zemi manifestovat za sní-
žení pracovní doby na 8 hodin den-
ně. Manifestující si začali dávat do
klopy červený trojúhelník, symbol,
který měl vyjadřovat rozdělení dne
na tři části: práci, odpočinek a zába-
vu. Později byl trojúhelník za klopu
nahrazen právě kytičkou konvalinek
s červenou stužkou. 
Mimochodem, osmihodinovou pra-
covní dobu francouzský senát ratifi-
koval až 23. 4. 1919. (Pokračování)

Ludmila HŮLOVÁ

Na 1. máje se ve Francii rozdávají konvalinky
OD SPOLUPRACOVNICE NAŠICH NOVIN V HLAVNÍM MĚSTĚ FRANCIE LUDMILY HŮLOVÉ - 1)

KAPELY V ULICÍCH. Na prvního máje vyhrávají v pařížských ulicích kape-
ly různých žánrů.           Foto Ludmila HŮLOVÁ
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Nebýt manželky, nevím, jak bych došel...
ZADNOTŘEBAŇANÉ PATOČKOVI PODNIKLI DOBRODRUŽNOU VÝPRAVU DO JIŽNÍ AMERIKY - 3)

Zadní Třebaň - Pouť do Jižní Ame-
riky podnikli Zadnotřebaňané He-
lena a Zdenek Patočkovi. O své
cestě sepsali reportáž pro Naše no-
viny. Dnes otiskujeme její závěreč-
nou část.     (NN)
Třetí velký okamžik je z posledního
dne výstupu. Čekalo nás 1 200 metrů
převýšení: z  5 800 metrů na vrchol
skoro v 7 000 metrech nad mořem. V
malých stanech se v této výšce nespí
moc dobře. Když se chtěl někdo oto-
čit, natož si odskočit, všechny pro-
budil. Ráno okolo 6. hodiny je 25
stupňů nad nulou, ale v záporných
polohách, navíc když vítr foukne, je
to jako 40, ale pod nulou. 

Musí se rozehřát spousty sněhu, aby-
ste měli nahoru dost tekutin (na kaž-
dého asi 5 litrů vody) a taky něco na
snídani. Jíst se ni-
komu moc nechce,
spíš se musíte nutit.
A vpřed! Kdo zažil
na vlastní kůži po-
dobné výšky ví, že
nad 6 000 metrů je
to tak, že po 10 až 15 krocích je třeba
se dvě minuty vydýchat. Kritickým
místem se nám stalo suťové pole zva-
né Callaneta. K nedostatku kyslíku
se přidal efekt krok dopředu a jeho
polovina sklouzla. Tam jsme se s
Helenou opozdili, a málem tak přišli

o vrchol. Velitel nám nařídil, v kolik
hodin musíme bezvýjimečně otočit a
spěchat ke stanům. Jeho rozkaz jsme

splnili, přesto jsem
při sestupu zažil
něco, co mě v živo-
tě nepotkalo. Po
zdolání vrcholu při-
šla apatie, nebýt
manželky Heleny,

nevím, jak bych sestup dokončil.
Docházeli jsme za tmy, bez čelovek,
s několika nevypitými litry vody.
Provinili jsme se mnohým základ-
ním turistickým zásadám, ale všech-
no šťastně skončilo.
A ještě vzpomínka, tentokrát na bar-

celonské hasiče.Vystupovali s námi
paralelně, a tak jsme se s nimi potká-
vali ve výškových táborech. Vnímali
jsme se, víc nic. Mladí trénovaní klu-
ci - ze sedmi účastníků na vrchol vy-
lezli tři. Viděli jsme se naposledy v
rozhodující fázi pod vrcholovou par-
tií, kdy se rozhodli otočit, a sejít do-
lů. Nás touha vedla dál a po strasti-
plném sestupu, za tmy, přes skalky,
kde jsme padali, nás čekali naši kluci
se světlem (bylo 22 hodin) a s nimi ti
nejsympatičtější barcelonští hasiči,
již nám přinesli v termosce horkou
polévku. Po náročném výstupu do
sedmi tisíc metrů jsem jen těžce za-
držoval slzy.      Zdenek PATOČKA

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 uspořáda-
la 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.

Účinkují: Štěpán Rak + Pavel Vítek + Jan
Rosák + Ivo Zelenka + Pražský hradčanský

orchestr + Notičky + Kyčera + Tango band +
Kapičky + Karavel + Krušpánek + Alotrium +
Reginleif + Liteňská chasa + Sbor poberoun-

ských starostů + Řevničtí ochotníci + Osovští hasiči + soutěž o nejlepší-
ho 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).Slevy krásných nových kol! 

Znovuotevření psychiatrické ambulance
Zahájení: duben 2006

NZZ ŘEVNICE HERRMANNOVA 
Ambulance dospělé psychiatrie

MUDr. Eva Miklasová
Zastupující: MUDr. Michaela Pulkrábová

Ordinační hodiny: středa: 16:00 – 21:00 hod.
I bez objednání. Možno objednat telefonicky na tel. 731 333 333

mudr.pulkrabova@tiscali.cz

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie
MUDr. Eva Miklasová

po objednání na tel. 608 272 836 ve všední dny od 17 do 19 hodin.

Nejsou smlouvy se zdravotními pojišťovnami. 
Platba v hotovosti, zaváděcí cena: 300,- Kč

Promítání fotografií a filmu
z výpravy do Jižní Ameriky
se koná 15. června od 18.00

v zadnotřebaňském
Společenském domě. (zp)
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Jerry Lee vyhrál potřetí, pohár je jeho
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ USPOŘÁDALI ZKOUŠKY Z VÝKONU A PŘIPRAVUJÍ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD

Lety - Sedmý ročník závodu o pu-
tovní pohár uspořádal zkraje
května Kynologický klub Lety. V
létě bude pořádat závody s mezi-
národní účastí.

Závod o putovní pohár se konal ve
čtyřech kategoriích. Vyhráli je do-
mácí Petra Malá s fenkou labrador-
ského retrívra Britou, Jiří Pohorský z
Kralup nad Vltavou s fenou rotvajle-
ra Corou, tuchlovický Miloslav Kul-
hánek s fenou německého ovčáka
Alfou Sta-Sir. 
V nejtěžší kategorii ZVV2 soutěžilo
5 závodníků. Šlo o putovní pohár.
Dvakrát za sebou ho vyhrál Roman
Vaněk z Chrustenic se psem Jerry
Lee a pokud by zvítězil i tentokrát,
měl nárok si pohár odvézt. Dopadlo
to přesně tak. Nejvíc mu pomohla k
výhře vypracovaná stopa, protože
většina psovodů měla se stopou pro-
blémy. Závody se ale jinak povedly,
sponzoři byli opravdu štědří, a tak
odjeli všichni spokojeni. 
V neděli 14. května jsme pořádali
zkoušky z výkonu podle národního
zkušebního řádu. Stopy byly poklá-
dány až na Mořině, na jarním osení.
Terény byly těžké, obilí nízké a hlav-
ně čtrnáctidenní teplé počasí udělalo
svoje - pole byla suchá. Naštěstí se

ochladilo a bylo pod mrakem, takže
klimatické podmínky dávaly naději,
že stopy vypracujeme. Vlastní stopy

psovodů však ukázaly, že dnes prav-
děpodobně nebude »čuchací den«. 
Po těžkých zkouškách z poslušnosti
na cvičáku jsme se vrátili na pole k
vypracování tříhodinové cizí stopy.
Neodpočinutý pes sledoval stopu s
vypětím všech sil a k nadšení panič-
ky stopu vypracoval. Body se sice
blížily limitu,  ale stačilo to, a mohli
se připravovat na třetí těžkou discip-
línu této zkoušky, obrany. 
Na cvičáku se dočkali svých zkou-
šek z poslušnosti psovodi, kteří se
dosud nervovali v klubovně. Všichni
byli úspěšní. To bylo radosti...
Poslední »zkouškař«, háravá fenka.
Nejprve poslušnost a pak hurá do le-
sa na obranu. Úspěch! Máme to za
sebou. Všichni byli unavení, někteří

spokojení a rozzáření, někteří zkla-
maní a smutní. I takhle mohou skon-
čit zkoušky. Mnoho hodin práce se
psem a závěr  snažení je přesto neji-
stý. Takže ještě sepsat papíry, zapsat
výsledky do výkonnostních knížek a
už můžeme do kantýny na něco dob-
rého. Počasí bylo vcelku milosrdné,
pršet začalo znovu až odpoledne,
když jsme byli už schovaní v klu-
bovně. Náročný den máme za sebou,
můžeme začít připravovat psy na
další zkoušky.
Letos jsme se rozhodli uspořádat i
mezinárodní závod. Bude se konat
od 4. do 6. srpna na letovském fotba-
lovém hřišti. Přijďte se podívat, jak
cvičí profesionálové. Určitě se vám
to bude líbit.   Alena VANŽUROVÁ

Autorka článku se svým psem na cvičáku letovských kynologů. Foto ARCHIV

Poberouní - Již potřetí se
na řece Berounce uskuteč-
nil vodácký výlet pro děti
se zrakovým postižením.
Pořádal ho Tyfloturistický
oddíl při škole J. Ježka v
Praze ve spolupráci s vo-
dáckým oddílem Šán. 
Devatenáct dětí za asistence
stejného počtu vedoucích
sjíždělo od 4. do 8. května
řeku z Roztok u Křivoklátu
do Černošic se zastávkami v
Nižboru a v Zadní Třebani. 
Věk i postižení účastníků je
různorodé. Nejmladší je 10
let, ale nabídky využili i ro-
diče některých odrostlejších
»dětí« s mentálním postiže-
ním. Vzhledem k náročnosti
výletu jsme přibrali asistent-
ky z řad nevidomých, které
pomáhaly při tvorbě progra-
mu a asistovaly menším dě-
tem. Někteří účastníci seděli
v lodi poprvé a mohli na vla-
stní kůži pocítit, co jsou to
peřeje a stojatá voda, proč na
lodi musí být kormidelník,
jak se jede, když se posádce
podaří pádlovat synchroni-

zovaně… tj. vjemy, jež je-
jich vrstevníkům zprostřed-
kovává zrak. Rychlou plavbu
(průměrně 20 km za den)
nám umožnilo šest devíti-
místných kanoí zapůjčených
oddílem Šán, které zaručo-
valy dětem jednak bezpečí a
jednak bezprostřední kon-
takt s vodou, který by byl

např. na raftu oslabený. Děti
se učily, jak se chovat na lodi
a jak zacházet s pádlem, for-
mou hry se seznamovaly s
vodáckými termíny a mono-
tónní pádlování si zpříjem-
ňovaly hrami na vodě a zpě-
vem. Na vodě strávily prů-
měrně 6 hodin denně a byly
velmi spokojené.

Předposlední den jsme strá-
vili v Berouně. Prošli jsme
hrnčířské trhy, kde nám pro-
davači umožnili osahat si
výrobky a někteří věnovali
dětem drobné dárky. Část
dětí zvládla ještě výlet do
Tetína, odkud jsme jim moh-
li popsat, kudy jsme se plavi-
li. Výlet vyvrcholil táborá-

kem v Zadní Třebani s nez-
bytnými buřty a písničkami. 
Akce se všem moc líbila a
určitě ji zopakujeme.
Za vstřícnost, ochotu a pod-
poru děkujeme kempům
Zadní Třebaň a Chatová osa-
da Višňová, sokolovně Niž-
bor, restauraci Český Dvůr v
Berouně.   Jiří BERNKOPF

Malí pražští vodáci byli na Berounce nadšení
ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ DĚTI SE VYDALY NA LODÍCH Z ROZTOK PŘES ZADNÍ TŘEBAŇ DO ČERNOŠIC

Zrakově postiženým dětem se sjíždění Berounky líbilo. Foto Jiří BERNKOPF

Řevničtí v dresech Modřan budou válet ligu
Řevnice, Praha - Družstvo TJ Sokol Modřany, za které startují i

volejbalisté Řevnic, se v této sezoně v juniorské lize neudrželo. Návrat
mezi elitu si však vybojovalo v následné kvalifikaci.

Po slibném začátku soutěže přišel útlum, družstvo prohrávalo a ani lepší
závěr neodvrátil sestup do krajské soutěže. 

Druhou šanci tým dostal na konci dubna v Sokolově, kde se konala kvali-
fikace 1. ligy juniorů. Družstvo složené z hráčů Modřan, Řevnic, Řep a

Lužin vybojovalo prvenství a tím i postup do 1. ligy juniorů. Spolu s ním
postoupila družstva Ostrova a Českého Krumlova. Neuspěli kluci ze

Sokolova, Kladna a Chlumce. Před příští sezonou bude třeba pořádné tré-
novat a družstvo doplnit na 2 - 3 postech, abychom si v 1. lize neuřízli
ostudu. Řevnice reprezentují Milan Blahož, Jakub Gemperle, Štěpán

Junek a Petr Šádek. Michaela ŠÁDKOVÁ
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Třebaňští byli u nehody, Bzová střílela
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY OBCÍ POBEROUNSKÉHO KRAJE

Poberouní - Po řevnických fotba-
listech změnili realizační tým i Le-
tovští, kterým se také příliš nedaří.
Trenéry Opatrného a Matějů na-
hradil Alexandr Samuel.          (NN)

SK ŘEVNICE
I. A třída krajské soutěže

Velvary – Řevnice  0:2
Branky: Jůna, Lerch
Řevnice boj o záchranu berou vážně.
Na hřišti Velvar podaly snad nejlepší
výkon za dobu svého působení v 1.
A třídě. Dařilo se Jůnovi, který ještě
nastřelil krásnou střelou břevno a šel
sám na brankáře. (Mák)
Řevnice - Jesenice 4:2
Branky: Lerch 2, Klimt, Šimek

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B  - Dobřichovice B 6:0
Branky: Tlášek 3, Strejček, Vimr a
Pitauer
To byla kanonáda! V okresním derby
Řevničtí dokázali, že se jim na jaře
daří mnohem lépe než na podzim. Se
soupeřem si dělali co chtěli, přede-
vším Tlášek byl k neudržení.  (Mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun

OZT A – Doubravan Újezd 1:1
Branka OZT: Palička
V třetím utkání po sobě na domácím
hřišti získali domácí alespoň bod.
Přitom měli příležitostí dost. Bací-
lek, Kozák ani Hruška však neměli
střelecký den. Druhý poločas se za-
čali osmělovat i hosté a gólman Pro-
cházka musel prokázat své umění.
Bohužel po hrubce Soukupa neměl
na lob hostujícího útočníka nárok a
bylo to 0:1. Ostrovan si vytvořil
místy drtivý tlak, který byl koruno-

ván gólem Paličky. Ten měl ještě dvě
velké příležitosti, ale střelecké štěstí
jej opustilo. (Mák)
Bzová B  - OZT A  4:0
Čtvrt hodiny musel hrát Ostrovan o

devíti hráčích, protože zbytek týmu
zdržela dopravní nehoda kamionu,
jež zablokovala silnici. Domácí toho
využili a vstřelili rychle tři branky.
Bzová si pak náskok v klidu pohlída-
la a dokázala jej ještě zvýšit.   (Mák)
Neumětely - OZT A 0:3
Branky: Bacílek 2, Ciecura

III. třída okresní soutěže
OZT B – Všeradice  A  3:1
Branky OZT: Soukup z pen.,
Hruška, M Gőrőg 
Ostrovan podal proti favorizované-
mu soupeři výborný výkonů. V prv-
ním půli soupeře k ničemu nepustil a
nebýt pokažených finálních přihrá-
vek, mohl si vybudovat náskok. Dru-
hý poločas začali aktivněji hosté a šli
do vedení. Neradovali se z něj dlou-
ho, protože Soukup vyrovnal z pe-
nalty. Pak už bylo na hřišti jen jedno
mužstvo. Do chybující obrany hostí
zasadil OZT dva rychlé údery. Vše-
radice se nezmohly na odpor.  (Mák)
Tmaň - OZT B 2:0

LETOVSKÝ FK
Okresní přebor Praha-západ

Rudná - FK Lety 2:0 (2:0)
V silně inprovizované sestavě bez
vyloučeného Šůry jsme odehráli

zápas, který rozhodly individuální
chyby na naší straně. V 24. minutě
zbytečně fauloval Synek na hranici
našeho trestného území. Domácí
hráč zakroutil míč přes zeď, brankář
Štěpán jej vyrazil na břevno a dobí-
hající domácí útočník jej bez problé-
mů hlavou dorazil. Podobná chyba
se opakovala v 45. minutě, kdy
domácí ze zahrávané standardní situ-
ace skórovali podruhé.
V samotném závěru mohli domácí
ještě zvýšit svůj náskok, ale šanci
nevyužili.
FK Lety - Hostivice 1:0 (1:0) 
Branka: Šůra
Bojovný a soustředěný výkon přine-
sl vítězství nad vedoucím týmem
soutěže. V týdnu skončili ve funkci
trenérů u týmu Miloš Opatrný a Mi-
lan Matějů a nový trenér Alexandr
Samuel pořádně zamíchal sestavou.
Hosté se od prvních minut prezento-
vali sebevědomým výkonem. Domá-
cí se hostům přizpůsobili a byl vidět
bojovný zápas plný nasazení. Když
už se zdálo, že oba 2 týmy půjdou do
šaten za nerozhodného stavu, vstřelil
Šůra v 45. minutě gól »do šatny«. 
Druhý poločas se domácí soustředě-
ně bránili a vyráželi do rychlých pro-
tiútoků. Hosté se již do gólových
šancí nedostávali.        Jiří KÁRNÍK

Černošice - FK Lety 3:0 (0:0)
Zápas rozhodly chyby v obraně a
hlavně neproměnění stoprocentních
příležitostí. První poločas se hrál
pohledný fotbal, hra se přelévala od
jedné branky ke druhé. Domácí měli
převahu, ale šance se rodily na obou
stranách. Domácí v 71. minutě rych-
le rozehráli standardní situaci a
nachytali obranu hostí v nedbalkách
- 1:0. Do otevřené obrany hostí do-
mácí vstřelili další 2 branky v 86. a v
90. minutě. Domácí uštědřili hostům
lekci z produktivity.    Jiří KÁRNÍK

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže

Zdejcina - Liteň 1:3
Góly: Kučaba, Kliment, Berka
Většinu zápasu hráli hosté v deseti.
Liteň - Srbsko 2:6
Branky: Fanta, Bárta
„Pět gólů jsme si dali vlastně sami,“
řekl hráč domácích Radek Šindler.
„Prohra nás mrzí o to víc, že je první
od začátku letošní sezony.“       (mif)

FC KARLŠTEJN
2. liga

Karlštejn ženy - Karlovy Vary 3:0
Kačice - Karlštejn ženy 0:1

Okresní přebor Beroun
Bzová B - Karlštejn 3:0
Cerhovice - Karlštejn 1:1
Karlštejn - Hořovice B 1:3

IV. třída okresní soutěže
Karlštejn B - Mořinka 6:1
Srbsko - Karlštejn B 3:0
Karlštejn B - Mořinka 2:4

Lety – Již ve čtvrté sezoně od zalo-
žení oddílu se družstvo stolních te-
nistů Lety A probojovalo do kraj-
ského přeboru.

Je to sportovní událost, o které sní i
větší obce než jsou Lety.
O postup se zasloužili: nejstarší hráč
Jaroslav Bartůněk s 96% úspěšnosti
a druhým místem v okresním žebříč-
ku za rok 2005/6. Jan Květoň 72%
úspěšnosti a 7. místo v OŽ. Jiří Vo-
dička 68% úspěšnost a 15. místo v
OŽ a Václav Kovář 48% úspěšnost a
24. místo v OŽ. Dále ve dvou zápa-
sech hrát Jiří Merta a Jiří Čermák.
Hráči nepřestali trénovat a jdou vý-
konnostně nahoru. V červnu jedou s
fotbalisty do Německa, kde sehrají
další mezistátní utkání. B a C muž-
stva v OP II. třídy vybojovala třetí a
čtvrté místo, což je také úspěch. Tré-
nuje se v úterý a ve čtvrtek od 19.00
v letovské sokolovně. Zájemci mají
možnost přijít na tréninky. 
Mistráky začínají koncem září, ale
Letovští makají i přes léto.  Využí-
vají i robota a jde jim to k duhu. 

Jaroslav BARTŮNĚK 

Když ženské postoupí,
připravíme ejchuchů...
Karlštejn – Krůček od postupu do
celostátní první ligy je ženský fot-
balový tým Karlštejna. „Když to
holkám vyjde, připravíme jim vel-
ké oslavy,“ slibuje starosta obce.
Jedno utkání a možná ještě baráž dě-
lí fotbalistky Karlštejna od postupu
z druhé do první ligy. „Vypadá to
dobře,“ pochvaluje si starosta obce
pod hradem Miroslav Ureš. „Když
postoupí, bude to obrovská propaga-
ce obce. Bude sem jezdit Sparta,
Slavie, což určitě přitáhne pozornost
lidí a možná i médií.“ O postupu se
rozhodne v nejbližších dnech. „Hol-
ky 2. ligu určitě vyhrají,“ říká sta-
rosta. „Otázka je, jestli nebudou mu-
set do baráže s posledním týmem 1.
ligy, o tom ještě není rozhodnuto.“
Oslavy Karlštejnští neplánují. „Po-
kud to vyjde, nějaké ejchuchů jim
ale připravíme,“ slibuje Ureš. (mif)

DEBAKL LITNĚ. Poprvé od začátku letošní sezony liteňští fotbalisté prohrá-
li na domácím hřišti - se Srbskem 2:6.                      Foto NN P. ŠVÉDOVÁ
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Kdy a kde hrají příště
27. 5. 17.00 Průhonice - Lety, OZT A
- Tlustice, N. Knín - Řevnice, Osek -
Karlštejn, Mořina - Liteň
28. 5. 17.00 OZT B - Lužce, Řevnice
B - Kosoř B
3. 6. 10.15 SKP Beroun - OZT A
3. 6. 17.00 Řevnice - Mělník, Lety -
Čer. Újezd, Karlštejn - Králův Dvůr
4. 6. 15.30 Liteň - Chrustenice
4. 6. 17.00 Svatá - OZT B, Kytín -
Řevnice B

Lety postoupily do přeboru
STOLNÍ TENISTÉ VYUŽÍVAJÍ K TRÉNINKU I ROBOTA

Trans Brdy maraton
jelo osm set cyklistů
Lety – Přes osm stovek cyklistů se
uplynulou sobotu zúčastnilo závo-
du Trans Brdy 2006 v Letech. Nej-
lepší z domácích, Jiří Hudeček
mladší, dojel pátý.
Na startu letošního ročníku Trans
Brdy maratonu stálo 809 cyklistů.
Na trasu hlavního závodu dlouhého
62 kilometrů je vyslal senátor Jiří
Oberfalzer. Před tím si 84 malých
jezdců vyzkoušelo dětskou jízdu.
Hlavní závod vyhrál Pavel Boudný,
druhý skončil Kristian Hynek.
Bronz si odvezl Michal Přecechtěl.
Nejlepší z místních Jiří Hudeček
mladší dojel na pátém místě. (pš)  


