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Dobřichovice jsou městem,
starostu přijme vláda
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Dobřichovice - Na dolním toku Berounky
přibylo další město. Kromě Černošic a
Řevnic se tímto titulem mohou nyní chlubit i
Dobřichovice.
Zdejší starosta Michael Pánek již faxem obdržel vyrozumění, že Dobřichovickým byl udělen
statut města.
„Oficiální potvrzení ale ještě nedorazilo,“ sdělil
Pánek. Současně potvrdil, že delegaci města
přijme už nová vláda. „Samozřejmě jsme rádi,
dlouho jsme o to usilovali,“ řekl Michael
Pánek. (pš)

Ze střechy paneláku tekly
proudy vody do bytů

Řevnice – Pomoc po intenzivním dešti potřebovali 28. května obyvatelé bytovek u tenisového
kurtu v Řevnicích. Hrozilo jim vyplavení.
Na střeše čtyřpatrového domu v ulici Legií se po
nočním dešti nashromáždilo půl metru vody, která
začala ve velkém protékat skrze panely. O pomoc
byli požádáni řevničtí hasiči. Ti na místě zjistili,
že příčinou havárie je ucpaný svod dešťové vody z
ploché střechy. Voda protékala do bytů. Podobný
stav byl i na sousedních bytovkách, takže byl
povolán dobrovolný sbor. Na střechách nakonec
pracovala tři čerpadla. (Velká voda viz strana 9) (vš)

Vysoká účast charakterizovala i v našem kraji parlamentní volby. Břišní tanečnice Ludmila Svozilová
si v Černošicích k volební urně odskočila rovnou z pódia.
Foto Pavel BLAŽENÍN

Volby u Berounky: Vítězství ODS, vysoká účast

V ŘEVNICÍCH PŘIŠEL K URNĚ I KANAĎAN, VE SVINAŘÍCH DOSTAL KAŽDÝ STÝ VOLIČ PLYŠÁKA
Dolní Poberouní - Vítězem parlamentních voleb v obcích na dolním
toku Berounky byla s jasným
náskokem pravicová ODS. Hlasování provázel značně vysoký zájem voličů.

„Lidí chodí opravdu více než kdy
jindy. Už jsme tu měli třicet procent
voličů,“ uvedla tři hodiny po otevření volební místností zapisovatelka
Marie Váňová z Řevnic.
Dvojnásobnou premiéru si tu odbyl

SBOR MANŮ. V muzikálu Noc na Karlštejně, který se bude hrát v srpnu
na zámku v Dobřichovicích, si zazpívá tento speciální Sbor manů. Zleva
dole senátor Jiří Oberfalzer, hejtman Petr Bendl, místostarosta Dobřichovic Petr Kaplan. Zleva nahoře starosta Řevnic Miroslav Cvanciger,
Karel Král, starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka, starosta Letů
Jiří Hudeček, starosta Dobřichovic Michael Pánek a starosta Svinař Vladimír Roztočil. (mif)
Foto Bohumil KŘEČEK

devatenáctiletý David Vávra. Nejenže poprvé volil - premiérově zasedl i
ve volební komisi. „Byl jsem překvapený, že k urně přišlo i mnoho
mých vrstevníků,“ řekl Vávra.
Řevničtí, kterých k volbám přišlo
75,21 %,dali nejvíce hlasů ODS. Ta
získala 51,32%. Za ní skončila
ČSSD (21,57 %) a zelení (7,64%).
Přes šestiprocentní hranici se vyšplhali také lidovci (6,93%) a komunisté (6,28%). V Řevnicích přišlo
také 47 lidí s volebními průkazy.
„Byl tu i jeden Kanaďan, lidé z Příbrami či Ostravy,“ dodala Váňová.
Fronta »na urnu« se stála i v Letech,
kde se volilo v obecním sále u Kafků. „Už přišlo asi padesát procent
voličů," sdělil v pátek před 19. hodinou člen komise Pavel Kafka. Nakonec ze 793 zapsaných voličů využilo
možnosti hlasovat 615 lidí, 77,68 %.
Jak Letovští volili? ODS 58,10%.
ČSSD. 20,29%. Zelení 7,36%.
KDU-ČSL 5,72%. KSČM 2,94%.
Nadprůměrné Dobřichovice
Nadpůrměrnou volební účastní se
mohou pochlubit Dobřichovice, hlasovalo zde 76,39% voličů. Prvenství
i zde patří ódéesce (53,12 %). Se
značným odstupem následuje ČSSD
(19,35%) a zelení (10,2%). Lidovce
volilo 7,83 lidí, komunisty 4,31%.

Ve Svinařích se rozhodli odměnit
každého stého voliče. „Napadlo nás
to až tady, u voleb, že bychom jim
mohli něco dát,“ řekla členka komise Jana Saneistrová. Žlutého medvěda si odnesl stý Zdeněk Kokoška,
dvoustá volička byla Iveta Černá.
Měla štěstí, nakonec tu hlasovalo
201 voličů, tedy 73,9 procent. Devadesát čtyři z nich (46,76%) dalo hlas
ODS, o 38 méně volilo ČSSD. Komunisté měli 22 příznivců, lidovci
12 a Zelení 10. (Dokončení na str. 11)
Pavla ŠVÉDOVÁ

Na předvolební Duel
dohlíželi Řevničtí

Řevnice, Praha - Poslední předvolební duel předsedy ODS Mirka
Topolánka a předsedy ČSSD, premiéra Jiřího Paroubka, na TV
Nova »zdravotně« zajištovali řevničtí záchranáři.
„Ve vysílání bylo přes sto padesát
lidí, nicméně nikdo z nich během
vystoupení politiků naši pomoc nepotřeboval. Nikdo neutrpěl psychickou ani fyzickou újmu. Jen jedna
paní si ještě před vstupem do studia
podvrtla kotník, a musela být ošetřena,“ řekl NN šéf záchranky Bořek
Bulíček. V debatě se objevili i B.
Sobotka, D. Rath, J. Tvrdík aj. (šm)
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Na Dunění zahrála také kapela Buty
ČERNOŠICKÉ PUBLIKUM NADCHLA TEMPERAMENTNÍ VLADIVOJNA - FRONTMANKA OSTRAVSKÉ KAPELY BANANA
Černošice - Třetí ročník černošického Bigbeatového dunění se
poslední květnovou sobotu konal v
hale zimního stadionu.
Kromě kapel z našeho regionu jako
je Preweet, Deliqent či Timudej festivalové návštěvníky velmi zaujala
ostravská skupina Banana s velmi
impozantně-extravagantní frontmankou Vladivojnou La Chia.

V Zadní Třebani budou
měřit síly mladí rybáři

Zadní Třebaň - Dětské rybářské
závody se konají 10. června v Zadní Třebani.
„Závodů, které začínají v 7.30 prezentací u rybářské chaty na Ostrově
v Zadní Třebani se mohou zúčastnit
všechny děti do patnácti let,“ uvedla
pro NN organizátorka akce Hana
Bučinská. Deset nejlepších závodníků získá některou z rybářských cen,
ostatní obdrží drobný dárek. Tečku
za závody udělá opékání buřtů. (mif)

Košíkářské trhy
zpestří »sekáč«

Řevnice – Košíky i další proutěné
zboží bude k dostání na Košíkářských trzích, které 10. června vypuknou na řevnickém náměstí.
Řevnické náměstí bude 10. 6. od
9.00 patřit košíkářskému řemeslu.
„Nabídka bude rozšířena o nové
výrobce. Novinkou bude i košíkářský second hand, kde může každý
prodat nepotřebné, ale zachovalé
proutěné zboží,“ řekla jedna z
organizátorek akce Veronika Stará.
Zákazníkům bude hrát skupina
Panoptikum. Děti se budou moci
vyřádit na skákacím hradu či se
svézt se na ponících.
„Stejný den mohou návštěvníci
Řevnic stihnout i vystoupení
Michala Nesvadby pro děti v
Lesním divadle, jež začíná v
10.30,“ uvedla Stará s tím, že večer
bude Lesní divadlo patřit milovníkům Beatles. Od 19.30 se v
»Lesňáku« koná koncert skupiny
Brouci - revival The Beatles. (pš)

Bojínek roku? Tříletá
slečna Alenka

Zadní Třebaň - Žvýkačky, které
pěkně vybarví pusu, dostávali na
startu »čarodějnické cesty« účastníci dětského dne, který se konal
v Zadní Třebani.
„Potřebuju na nazouvání lžíci, tak
jsem si na jedný kontrole nemusela
levou rukou zouvat a nabouvat boty,
ale musela jsem se levou podepsat,“
popisovala zážitky Anička Krejčí,
která si cestou vysoutěžila samolepky, bonbóny, ale hlavně na konci
opečeného buřta.
Na Cestě čarodějnického učně operovalo přes dvě hodiny devětašedesát odvážlivců, kteří plnili úkoly na
osmi kontrolách.
„Titul Bojínka roku dostala Alenka dvou až tříletá slečna, které se moc
nechtělo do ničeho,“ prozradila její
jmenovkyně Alena Frydrichová,
jedna z pořadatelek dne pro děti.
Bohužel i letos se našel dobrák, který strhal pár fáborků značících cestu.
(šm)

Magnet černošického Bigbeatového
dunění - ostravská kapela Buty.
Foto Pavel BLAŽENÍN
Sympatická Vladivojna sršící energií
posluchače uchvátila suverénním
hlasovým projevem a pohybem po
pódiu. O této kapele ještě uslyšíme.
Dále zahrály Krucipüsk, Vítkovo
Kvarteto a magnet večera, vynikající
ostravská kapela Buty. Ta do Černošic přijela rovnou z pražského festivalu Mezi ploty. Pavel BLAŽENÍN

V Club kině se konala Orientální noc

Černošice - V černošickém Kino Clubu to 2. června vřelo a vonělo orientem. Konala se tu totiž Orientální noc.
Po příchodu do klubu byl každý uvítán arabskými koláčky a měl možnost
ochutnat arabskou kávu obsahující afrodiziakum. Úvod byl impozantní, protože tanečnice podnikly za zvuku bubnů na otevřené korbě historického náklaďáčku spanilou jízdu Černošicemi. Poté některé v orientálních šatech i na
městském úřadě odvolily. K tanci i poslechu hráli bubeníci a skupina Rasta
–Pasta, tančily ladné orientální tanečnice a našlapaný club se skvěle bavil.
K dispozici byly vodní dýmky, čajovna a orientální dobroty. Večer byl završen vystoupením se svíčkami. Zájemci budou mít možnost navštěvovat kurs
orientálního tance v městském kulturním středisku.
Pavel BLAŽENÍN

Klíček na Kampě ukázal Královničky
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR Z ŘEVNIC SE PODRUHÉ PŘEDSTAVIL V CENTRU PRAHY
Řevnice, Kampa - Dětský folklorní
soubor Klíček z Řevnic se letos již
podruhé představil na pražské
Kampě. Po pohřbívání Mořeny,
kterou děti z Klíčku hodily do Vltavy v březnu, tentokrát soubor
svým tanečním uměním ozdobil
květnovou Svatojanskou pouť.
V příjemném prostředí parku na
Kampě zatančil Klíček zbrusu nové
pásmo Ořechovské královničky. Tato

slavnost se nám zachovala z pohanských dob jako náboženská oslava
Vesny, bohyně jara, dnes ji však už
málokdo zná. Stejně jako kdysi byly
i královničky z Klíčku celé v bílém,
navíc ozdobené žlutými stuhami. V
průvodu obešly náměstíčko na Kampě a na pódium přivedly královnu
ukrytou pod baldachýnem. V kruhu
kolem ní pak zatančily na její počest.
Nechyběl ani ozdobený stromeček -

Poberouní slavilo Den dětí

líto, symbol přicházejícího léta.
Kromě Královniček, které členky
souboru poctivě zkoušely téměř dva
měsíce, se divákům velice líbily také
vojenské tance v podání chlapců,
pásmo Husar, skočná a dětské hry.
Tanec doprovodil hudbou dětský
folklorní soubor Modřenec z Prahy.
Podobný program jako na Kampě
předvedl Klíček také na letošních
Staročeských májích v Zadní Třebani, Černošicích-Mokropsech a v Letech, kde sklidil zasloužený potlesk.
Lucie PALIČKOVÁ

CAPARTI SE BAVILI V LETECH, ČERNOŠICÍCH I KARLÍKU
Poberouní - »Svůj« den slavily v
Poberouní děti v Letech, Svinařích, Černošicích i Karlíku.
S týdenním předstihem si Mezinárodní den dětí připomněli v Letech.
V neděli 28. května pro ně nejrůznější hry připravil místní Sokol ve
spolupráci s obecním úřadem a cyklisty z Bike Brdy teamu.
„Děti si mohly vyzkoušet skok do
dálky, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky a další soutěže,“ vypočetl
starosta obce Jiří Hudeček. V areálu
místní sokolovny se pak prckové
podívali na pohádku, nakonec si
opekli buřty.
Pohádkový les čekal uplynulou sobotu také na malé návštěvníky svinařského Řetězení. V zahradě místního zámku caparti navlékali korálky u princezny, závodili u vodníka i
kominíka. Nechyběla ani pohádka o
kovářích.
Zadnotřebaňští turisté připravili pro
děti Cestu čarodějnického učně, na

kterou se děti vydávaly z »Kouzelnického náměstí« před zadnotřebaňským Společenským domem.
Oddíl všestrannosti Sokola v Dobřichovicích připravil ke Dni dětí program plný soutěží. Konal se v areálu
Sokola. V sobotu 3. června se podobná akce konala také v Karlíku u
obecního úřadu.
Černošický dětský den se uplynulou
sobotu konal v prostorách Club Kina
a sokolského areálu. Začal pásmem
veselých pohádek s názvem Vodník
Loužička a jiné přepohádky. Děti z
hudební školy Yamaha pak předvedly, co vše se naučily. Mladí keyboardisté téže školy divákům zahráli
známé skladby světových autorů a
několik lidových písní. V programu
se uvedli i šermíři ze skupiny Alotrium. Celý den byly za sokolovnou k
dispozici houpačky, kolotoč a jiné
atrakce.
Martina KÁLALOVÁ
Pavla ŠVÉDOVÁ
Pavel BLAŽENÍN

Prckové z Dobřichovic
si nemají kde hrát
Dobřichovice - Dětské hřiště
chybí v Dobřichovicích. Radnice
proto shání finance na jeho
výstavbu.
Na fakt, že v Dobřichovicích
chybí místo, kde by si děti mohly
hrát, upozorňují členky mateřského
centra Jablíčko, které se s požadavkem na výstavbu hřiště obrátily na
radu města. „Je pravda, že hřiště
pro malé děti nemáme. Přispívali
jsme na hřiště v areálu Sokola, ale
ten je spíše pro teenegery,“ připustil starosta Michael Pánek. Radnice
se proto obrátila na nadaci, kterou
požádala o dotaci 500 000. „Asi
pětadvaceti procenty bychom se na
stavbě měli podílet my,“ řekl. „Pro
stavbu dětského areálu by přicházel
v úvahu park či zahrada základní
umělecké školy,“ dodal. (pš)
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Festival vyvrcholil v Mokropsech
SEDMÉ POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ STAROČESKÉ MÁJE SKONČILO UPLYNULÝ VÍKEND
Zadní Třebaň, Mokropsy - Hned
na dvou místech v údolí Berounky
se minulý víkend slavily Staročeské máje. O důstojné vyvrcholení
VII. ročníku tohoto poberounského folklorního festivalu se postaraly Zadní Třebaň a Černošice-Mokropsy. Radost z oslav kazilo jen
počasí, foukal silný vítr a nebe neustále hrozilo deštěm.
Sobotní den patřil Zadní Třebani.
Nejdříve vstávali místní hasiči, kteří
od pěti hodin ráno stavěli májku vysokou 21 metrů. Po zahájení jarmarku a ranní pobožnosti u kapličky se
na návsi rozezněla hudba. O tu se jako první postarala poberounská hudební skupina Třehusk se svými staropražskými písněmi. Během jejího
vystoupení se náves slušně zaplnila,
takže dětskému souboru Modřenec a
dudácké muzice Dokolečka už tleskalo několik desítek lidí. Po bavorské lidové muzice Baldhamer Blosn
přišly na řadu soubory Klíček a Notičky ze sousedních Řevnic, které
náves zase oživily.
Tou dobou už se u hasičské zbrojnice začali řadit lidé do průvodu. S vozem taženým koňmi v čele a kapelou
Šumavanka hrající do pochodu prošel krojovaný průvod obcí až na náves, kde třebaňská chasa žádala sta-

Malí tanečníci se na zadnotřebaňské návsi předvedli i v dešti.
rostu Lubomíra Schneidera o právo tradice udělil. Když se chasa vydala
pořádat máje. Rychtář jim ho podle do vsi zvát místní na večerní část

Ten baum byla gut, chválili Němci!
Zadní Třebaň, Praha - Na májové oslavy do Zadní Třebaně přijela dvacítka turistů ze spřátelené německé obce
Steineroth.
„Už jsme tu saze,“ zahájil ve čtvrtek před máji steinerothský starosta Gottfried Frings návštěvu ve Třebani. Po
ubytování v karlštejnském penzionu se hosté prošli Zadní
Třebaní, prohlédli si zdejší novinky, a ti kteří tu ještě nebyli, poznávali obec. „Podívali se na školu a školku, na
hasičárnu, obecní úřad i elektrárnu... Až nás zahnal
déšť,“ řekl starosta Lubomír Schneider.
Druhý den, ve znamení Prahy a nákupů řídila Hanka
Tučková, která po hlavním městě provedla delegaci v
němčině. „Zájem byl o Obecní dům i o kafíčko v jeho secesní kavárně. Na programu byl i Orloj, Nerudovka a
Hrad,“ přiblížila dočasná průvodkyně s tím, že pak se
skupina dělila na turisty a nákupuchtivé. „Pochod přes
Pražský hrad, Petřín a Smíchov si vzala na triko Míša
Šmerglová - měla lepší boty,“ smála se Tučková.
Po »pražském« dnu se sešli němečtí návštěvníci se zad-

notřebaňskými přáteli ve Společenském domě. „Zpívalo,
hralo, jedlo a pilo,“ shrnula večer choť německého starosty Anke Frings.
Májové oslavy - hlavní bod programu návštěvníků z Německa, hodnotili manželé Bläcker, kteří byli v Česku už
potřetí, jako skvělou akci, kde se lidé baví, ale také akci
náročnou, která stojí hodně práce a úsilí. Stejně jako taneční a pěvecká vystoupení dospělých i dětských folklorních skupin nadchnul Steinerothské i krojovaný průvod,
trh a kácení máje. „U nas program na cely den nemam.
Majova Baum byla gut,“ řekla Anke.
Část delegace se téhož dne podívala i na hrad Karlštejn,
a večer - všichni večeřeli a zpívali v hlásnotřebaňské restauraci Na růžku. „Bylo to tobry! Ted jeste na řadu zas
vy!“ řekl při nedělním loučení starosta Frings. Spřátelení Němci byli nadšeni a doufají, že teď se zas vydají Třebaňané k nim. „I my se těšíme,“ odvětil Lubomír Schneider, který přijal od německé delgace dárek pro třebaňskou mateřskou školu.
Michaela ŠMERGLOVÁ

Foto NN M. FRÝDL
májů, začal padat déšť a celé odpoledne už neustal, takže pokračování
oslav zakryly deštníky diváků. Děti z
třebaňské školky a školy statečně
tancovaly i v dešti, stejně jako chasa
při české besedě. Když padla májka,
mohla začít tancovačka.
V Mokropsech se májová oslava konala v neděli odpoledne a až na malou přeháňku svítilo téměř pořád
slunce. I tady si lidé mohli zakoupit
zboží na jarmarku a na začátku si poslechnout skupinu Třehusk. Ta rovněž svou hudbou doprovodila krojovaný průvod. Starostka Černošic
Helena Langšádlová slavnostně zahájila poslední díl festivalu a pak už
všichni vychutnávali folklorní muziku i tanec. Z Řevnic opět dorazil Klíček, velký potlesk sklidily i další
soubory: Kamýček z Kamýka nad
Vltavou, pražští Slovácký krúžek a
Vonička i domácí Pramínek. Také v
Mokropsech se na závěr kácela zdobená májka. Lucie PALIČKOVÁ

Děti si na májích vydělaly bezmála dva tisíce korun
ZADNOTŘEBAŃŠTÍ ŠKOLÁCI VE SVÉM STÁNKU NABÍZELI PORCELÁNOVÉ TALÍŘE, SVÍCNY I NÁHRDELNÍKY
Zadní Třebaň - Zadnotřebaňské
máje se letos vydařily. Pochvalují
si je také děti ze základní školy. O
jejich práce ve školním stánku byl
veliký zájem.
Rodičům i prarodičům, návštěvníkům místním i z Německa se dětské
výrobky tak líbily, že do odpoledne
vykoupili celý stánek.
Bylo co obdivovat. Pestré porcelánové talíře s geometrickými a rostlinnými motivy, ručně malované kroužky s jemnými hedvábnými motýly a
květy pro zavěšení do oken, otisky
listů v modelitu, sádrové reliéfní
kachle ve tvaru vajíček. Batikované
tašky s potiskem a smaltované náušnice a náhrdelníky šly na dračku. Také slaměnkové květináče, skleněné
svícínky a zasklené obrázky s květinovými motivy se líbily. Škola si tradičně prodejem dětských prací vydělává na výtvarný materiál. Tentokrát
byli zákazníci velmi štědří, zaplatili

Školní stánek na májích v Zadní Třebani.

Foto ARCHIV

školákům za jejich práce 1929 korun, což je rekord.
Ale školní stánek nebyl osamocený.
Po jeho stranách rozložila stolečky
pětice dívek. Eliška s Madlou už místní školu vychodily. Jejich nabídka
měla profesionální ráz. Na pěkném
stojanu nabízely náušnice a náhrdelníky ze dřeva a skla i korálků, vitrážové spony, živé květiny ve vkusných, ručně zdobených květináčích.
Poryvy větru sice občas hrozily povalením stánku, ale děvčata jej statečně držela. To Veronice, Kristýně a
Aničce stolek vítr neobracel, měly
jej totiž zatížený keramickými vázami, miskami, kachly, myší, kočkou a
sovou. Podiv budily květinkové svíčky a na šňůře vlající výtvarné práce.
Vše tedy vyšlo nad očekávání, předpovězený déšť přišel až ve 14 hodin,
a to už bylo vyprodáno. Zadnotřebaňská málotřídka děkuje štědrým
zákazníkům.
Petr MUSIL
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Cena NN bude udělena již poosmé
NÁVRHY NA POBEROUNSKOU »OSOBNOST ROKU« MŮŽE REDAKCI NAŠICH NOVIN POSÍLAT KAŽDÝ

Poberouní, Podbrdsko - Již poosmé udělí letos redakční rada
Cenu Našich novin člověku, který
se výrazně zasluhuje o rozvoj regionu. Návrhy na budoucího nositele ceny mohou posílat i čtenáři poberounského občasníku.
Komu je Cena NN určena? Každému, kdo se jakkoliv snaží o povzne-

Sousedskou pořádá
v Černošicích Praha 5

Černošice – Radnice Prahy 5 připravila pro své sousedy z Černošic kulturní program. Ten představí 17. června.
Sousedská aneb Praha 5 v Černošicích je název projektu, který černošická radnice spolu se sousedním
úřadem Prahy 5 odstartovala už vloni. V sobotu 17. 6. se od 17 do 24
hodin představí pražské soubory a
školy. Program odstartuje po 17.
hodině vystoupení ZUŠ Music art
Barrandov.
„O půl hodiny později se uskuteční
divadelní představení Povedené člověčiny v podání herců z Divadla duší spřízněných,“ upřesnil Pavel Blaženín z odboru kultury černošického úřadu. V 18.30 zahraje kapela
Dum Doobie Doobie Band. Přednáška o alžírských vínech začne v
19.00. Tečku za netradiční »Sousedskou« udělá opět kapela Dum Doobie Doobie Band.
(pš)

sení regionu. Organizuje společenský či kulturní život, burcuje lidi z
letargie, hraje divadlo, zpívá, vede
kroužek či oddíl, mapuje regionální
historii, propaguje dění v okolí, prostě dělá cokoli, aby se žilo lépe.
V minulých letech toto ocenění získali řevničtí ochotníci manželé Křivánkovi, vedoucí dětských folklorních souborů Ludmila Chroustová a
Lenka Kolářová, bývalý politický
vězeň, zadnotřebaňský kronikář
František Šedivý, organizátor kulturního života v Poberouní i na Podbrdsku Josef Kozák či starosta Letů Jiří
Hudeček. Předloni triumfoval řevnický ochotník a neúnavný bavič Jiří
Vitouš, majitelkou Ceny Našich no-

vin 2005 se stala Michaela Šmerglová z Černošic, organizátorka turistických, divadelních i jiných akcí.
V nejbližších týdnech zveřejní redakční rada Našich novin 10 jmen,
která se rozhodla nominovat letos.
Stejný počet kandidátů navrhne i tzv.
Akademie oceněných složená právě
z těch, kteří Cenu NN obdrželi v minulosti. Ze jmen, která se nám do
konce prázdnin podaří shromáždit,
určí redakční rada s Akademií oceněných definitivní desítku kandidátů
a z ní vzejde laureát Ceny NN 2006.
Vyhlášen bude na podzim. Získá diplom, věcné dary a 17 stokorun, za
každý rok existence NN jednu. Návrhy kandidátů na adresu redakce

Kina v okolí

KINO LITEŇ

10. 6. 18.00 UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
17. 6. 18.00 ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

KINO MÍR BEROUN
1. 6. – 11. 6. 17.30 a 20.00 (Út 17.30)
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
5. 6. 13.45 FIMFÁRUM 2
6. 6. 20.30 PÝCHA A PŘEDSUDEK
8. 6. 15.30 RAFŤÁCI
12. 6. – 14. 6. 17.30 a 20.00 (Út 17.30,
St 18.30) MISSION: IMPOSSIBLE III
13. 6. 20.00 SHOW ZAČÍNÁ
15. 6. – 19. 6. 17.30 a 20.00 (Pá 17.30)
SCARY MOVIE 4
15. 6. – 16. 6. 20.00 FAKTÓTUM

LETNÍ KINO BEROUN
9. 6. 21.30 RŮŽOVÝ PANTER
10. 6. 21.30 ČTYŘI BRATŘI
16. 6. – 17. 6. 21.30 ZÁKLADNÍ
INSTINKT 2

CLUB KINO ČERNOŠICE
6. 6. 20.00 TYGR A SNÍH
11. 6. 16.00 KARCOOLKA
13. 6. 20.00 GEJŠA

Recitál cembalistky Edity Keglerové se koná 8. června v Černošicích. V koncertním sále ZUŠ vystoupí s programem nazvaným Barokní Vídeň. Od 19.00
přednese díla skladatelů A. Pogliettiho, G. Muffata, J. J. Frobergerera a J.
A. Štěpána.
Foto ARCHIV

Do křesla usedne Třeštíková
V DOBŘICHOVICÍCH SE CHYSTÁ ROCKOVÝ MARATON

Dobřichovice – Besedu s dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou i rockový festival plánují na
červen v Dobřichovicích.
Do křesla pro hosta usedne v dobřichovickém křižovnickém zámku 11.
června od 19.00 známá režisérka a
dokumentaristka Helena Třeštíková.
Krátce nato, 16. června budou znít
na stejném místě od 20 hodin korsické písně v podání korsicko-maďarské skupiny Ghjallinella pod vede-

ním houslistky Agnes Kutas. Vstupné je 80 korun.
Na své si na zámku přijdou i malí
diváci. „Pohádku o Sněhurce uvede
18. června od 15 hodin Malé divadélko,“ uvedla organizátorka dobřichovického kulturního dění Andrea
Hrubá s tím, že vstupné na divadélko
činí 50 Kč.
Rockový hudební maratón Rockcafest se už poněkolikáté uskuteční
24. června.
Pavla ŠVÉDOVÁ

(Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň,
email: nase.noviny@zadnitreban.cz)
můžete posílat i vy. Ke jménu svého
favorita připište, proč jej navrhujete.
Vylosovaný autor čtenářského návrhu získá dárek.
Josef KOZÁK

Tipy NN
* Festival Berounské hradby se koná 9. 6. od 14.00 na hlavním náměstí v Berouně. Zahrají mj. Ponožky
pana Semtamťuka a Třehusk. (mif)
* Houslový virtuos Miroslav Ambroš se představí v Zimní jídelně
zámku v Mníšku pod Brdy 10. 6. od
19.00. Na programu jsou díla G. F.
Händela, P. de Sarasata, N. Paganiniho, A. Bazziniho, B. Martinů. (pš)
* Komorní koncert uskupení Quattro Corde se koná 14. 6. od 19.00 v
sále řevnického Zámečku.
(pš)
* Spirituál kvintet vystoupí 18. 6.
od 18.00 v černošickém kostele. Vstupenky v hodnotě 140 Kč je možné
koupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží či za
150 Kč přímo v kostele.
(pš)
* Netradičně je možné slyšet členy
dětské muziky Notičky 18. 6. od
16.00 v Zámečku v Řevnicích. (pš)
* Pod střechami Paříže je název
dramaticko-hudebního pořadu, který
začíná 19. 6. od 19.00 v Základní
umělecké škole Černošice. Uslyšíte
písně konce 19. století kabaretů pařížského Montmartru a chansony
Edit Piaf. Vstupné 90 Kč.
(pš)
* Koncert tria Bluestone se uskuteční v Domově důchodců v Mníšku
pod Brdy 21. 6. od 16.00.
(pš)
* Obrazy Lucie Suché jsou do 30.
června k vidění v Galerii Českého
krasu Želkovice. Otevřeno je denně
kromě pondělí.
(mif)

Na Skalce vystavuje
malířka ze Třebaně

Mníšek pod Brdy – Výstavy budou v barokním areálu Skalka pokračovat i v červnu.
Výstavu obrazů Petra Velebila z
Mníšku vystřídá od 11. 6. expozice
Radky Kuželové z Prahy, jejíž díla
budou k vidění do 9. července.
Obrazy a kresby Marie Kovaříkové
z Hlásné Třebaně si budou moci zájemci prohlédnout od 3. do 25. června. Obě výstavy je možné navštívit
o víkendech od 10 do 17.00, ve
všední dny na požádání u správce
areálu (tel.: 732 931 219).
(pš)
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Na osovském hřišti zazní
nejen country, ale i rock
Osov - První ročník Osovského
hudebního festivalu proběhne během
osovské pouti 24. 6. od 18 hodin na
fotbalovém hřišti.
Své umění zde předvedou výhradně
hudební skupiny z Osova. Vystoupí country
skupina Šporny Josefa Plecitého, rocková
skupina Braboux Petra Novotného, duo
Vaňata+Hála a metalová skupina Scream
Emila Palivce. Jako host přijede vítězka
dětské porty 2005 Lucie Míčková. P. KOČÍ

Reportáž z kočičího útulku
vzbudila velký zájem lidí
Osov – S velkým ohlasem se setkala
reportáž z osovského útulku pro
opuštěné kočky v pořadu „Chcete mě“.
Provoz útulku přiblížila Růžena Potměšilová,
která se podílí na jeho činnosti.
„Pořad ještě neskončil a už nám volali zájemci
o některé představené kočičky. Máme z toho
velkou radost, že se útulek dostal do
povědomí veřejnosti. Do budoucna plánujeme
i založení internetových stránek“, uvedla
vedoucí útulku Radka Šenková.
(rk)

Vižinští obnovili májovou tradici
PO TŘECH LETECH OPĚT PROŠLA OBCÍ KAPELA S MÁJOVNÍKY
Vižina - Na Vižině se minulou sobotu
27. 5. za deštivého počasí po tříleté
odmlce konaly Máje.
Průvod začínal v 17 hodin a v té chvíli se
spustil déšť. Dobré duše ironicky
poznamenávaly: „A nezaprší a nezaprší“.
Do kroku vyhrávala kapela pana Uzlíka a
průvod v čele s májovníky J. Houskou a
K. Doušou vyrazil pro mladé slečny
S. Lenkvíkovou a P. Krbcovou. Tam se
všichni posilnili na dalekou »štreku« po
vesnici dobrotami, které májovnice
nachystaly. Průvod vsí se protáhl do půl
osmé, a tak se mohlo vyrazit rovnou na
májovou veselici.
V jejím úvodu došlo k porážení máje před

Začátek víkendu byl i na Podbrdsku ve
znamení parlamentních voleb. V Osov
přišla odevzdat svůj hlas také paní
Růžena Plecitá.
Foto J. KOZÁK

hospodou, které »dřevorubci« patřičně
dramatizovali. Pivem smáčeli nejen pilu, ale
i sebe. Přihlížející trnuli, aby máj padla do
otevřených vrat.
Dílo bylo dokonáno, máj ležela kde měla a
špičku získal jeden z májovníků. Pak už se
všichni vrátili na sál, následovalo sólo pro
májovníky a majitele špičky a pak už se
tancovalo až do ranních hodin. Na májovou
veselici se přišlo pobavit přes 80 lidí, což je
velice dobré znamení.
Obnovení tradice, která byla na Vižině
přerušena, se povedlo a Máje se uskuteční
příští rok zase.
Jana FIALOVÁ

Výsledky voleb pod Brdy
odpovídaly celostátním
Podbrdsko - Výsledky parlamentních
voleb na Podbrdsku odpovídaly
celostátním. I zde se na prvním místě
umístila ODS před ČSSD, KSČ, KDU a
Stranou zelených.
Nejvyšší volební účast byla v Podbrdech, kde
přišlo k urnám 83,6% oprávněných voličů.
Nejméně - necelá polovina - volila ve Skřipli.
ODS získala nejvíce hlasů (46,8%) ve
Svinařích, ČSSD zvítězila ve Skřipli (43,5%).
Zelení se mohli pochlubit nejvyšším počtem
hlasů v Lážovicích (9,3%), KDU získala
maximum (13%) ve Vinařicích a komunisté
(28,2%) v Podbrdech. Vítězství v jednotlivých
obcích je rozděleno mezi dva největší rivaly ODS a ČSSD. ODS vyhrála ve Svinařích,
Skuhrově, Osově, Chlumci, Všeradicích a
Vinařicích. ČSSD si odnesla svoji vítěznou
růži z Podbrd, Vižiny, Skřiple a Hostomic.
Komunistické třešničky se nejvíce zalíbily
v Podbrdech, kde KSČ získala 28,2%. (JoK)

D TSKÝ DEN VE VIŽIN . Svátek d tí přišli
na Vižinu oslavit i šermíři, pro které vyráb l
zbroj místní platnéř Jan Vondrák. Předvedli
ukázky soubojů.
Foto K. HRZAL

Na dětský den na Vižině,
přišly d ti, mámy, tátové i tchyn .
Na rytířském velkém klání,
byla spousta v cí na koukání.
Když zachrastilo brn ní,
byli všichni nadšeni.
Velké bitvy probíhaly,
rytíři se spolu rvali.
D ti s vervou sout žily,
by rytíře porazily,
Disciplíny byly různé,
občas vypadaly hrůzn .
Páka, jízda na koni,
všechno lepší než vloni.
Dobové jsme m li kroje,
vyzkoušeli jsme si zbroje
a v drát né košili,
d tičky se snažily.
V záv ru všichni zazpívali,
rytíři d ti pasovali
a rozešli se k domovu
ti co bojovali pospolu.
R. KAREŠOVÁ, (jf)

Žáci hostomické školy
dokázali rozezpívat sál

Neumětely – První červen oslavily děti
ze Základní školy Hostomice zpěvem.
Natáčení hudební soutěže Solasido proběhlo
za podpory rodičů dětí i veřejnosti v sále
Obecního úřadu Neumětely. Výkony všech
zpěváku hodnotila porota v čele se starostkou
Hostomic Alenou Přívorovou. Vítězkou za
první stupeň hostomické školy se stala
zpěvačka Anička Štorchová. Píseň od Lucie
Bílé zazpívala a zvítězila Šárka Vinšová,
žákyně druhého stupně.
(rk)
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Osovské družstvo zvít zilo u Káji Maříka
ZA VÝD LEK Z VELIKONOČNÍHO JARMARKU NAKOUPILA ŠKOLNÍ DRUŽINA HRAČKY
Osov - Rozzářené oči dětí jste mohli
vidět ve středu ve školní družině
v Osově. Paní vychovatelky dětem
nakoupily hračky a hry za vydělané
peníze z velikonočního jarmarku.
Děti si tak mohly hrát s kočárkem, postýlkou,
panenkami, barbínkami, plyšáky a maňásky.
Kluci si sestavovali bojovníky ze stavebnice
Lego. Při stolních hrách si připomněli Staré
pověsti české, Slovní olympiádu a kvarteta
našich fotbalistů.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří přišli na náš velikonoční jarmark a
přispěli tak na nové hračky do školní družiny.
Výlet do kraje Káji Maříka
V pondělí 29. 5. vyjela mateřská škola, 1. a 2.
třída základní školy na výlet do Mníšku pod
Brdy. Konala se tu přehlídka divadel pro děti.
Vybrali jsme si představení všem dobře
známé pohádky „Hrajeme si s pejskem a
kočičkou.“ Děti měly možnost spolupracovat
s herci a pomáhat jim s výrobou surovin na
pečení dortu.
Po svačině od maminek následovala druhá
část – soutěžní. Každá z přítomných škol
sestavila soutěžní družstvo. Naši školu
zastupoval Honza Šebek, Káťa Čermáková a
Zuzka Kutmanová. Soutěžilo se ve zpěvu,
Foto S. KOCMANOVÁ
kopání na branku, znalostech o Kájovi Děti z osovské školní družiny měly radost z nových hraček.
Maříkovi, rychlosti a postřehu. Znakem
našeho družstva byl čtyřlístek a opravdu nám
přinesl štěstí. Zvítězili jsme a odměnou byl
Osov – Předposlední mistrovské 27.5. Vižina - Mořinka 4:2 (0:2),
fotbalový míč a krabice plné sladkostí.
Hana JANDÍKOVÁ, Eva NÁDVORNÍKOVÁ utkání žáků Osova na domácí půdě Branky: Procházka 2, Jirkovský, Mikitinec
27. 5. skončilo výsledkem 3:3.
3.6. Všeradice - Hýskov B 2:3 (2:2)
Velká voda zrušila tábor, Osovské mužstvo hostilo žáky Králova Dvora Branky: Mackovič D., Linhart
Domácí mužstvo podalo dobrý výkon, Naděje na postup do vyšší třídy se výsledděti musely zůstat doma B.
skórovali David Staňo (2) a Martin Ciprian.
kem tohoto zápasu přesunula pro
Osov - V týdnu od 30. 5. – 2. 6. měla
Všeradické do ryze teoretické roviny.
3.6.
Loděnice
Osov
(žáci)
16:0
(rk)
osovská škola vyjet na školu
3.6. Mořinka - Osov 1:2 (1:2)
v přírodě na táborovou základnu
Branky: Procházka Petr, Valkoun Marek
u Zbirožského potoka.
Výsledky dospělých
Ráno přišly děti do školy sbalené a Šanci zvýšit svůj náskok na čele tabulky 4.6. Karlštejn B - Vižina 0:2 (0:0)
natěšené, ale bohužel, nikam se nejelo. promrhal v sobotu 27. 6. celek Osova. Branky: Blovský 2
Během noci se potok rozvodnil a tábor Nakonec si 3 body za vítězství odvezli soupeři 4.6. Všeradice B - Zdejcina B 3:2 (2:0)
musel být evakuován. Paní učitelky musely z Chodouně. Následující týden si však Branky: Jakoubek 2, Augusta
(JoK)
narychlo obvolat všechny rodiče. Pro děti vedoucí celek tabulky vítězstvím na Mořince
byl připraven náhradní program - sehrály zajistil postup do vyšší třídy.
Kdy a kde hrají příště
turnaj ve vybíjené. Je to velká škoda, ale
10.6. (10:15) Vižina - Liteň
příroda si s námi občas zahrává. Tak někdy 27.5. V. Újezd - Všeradice B 2:3 (0:2),
10.6. (17:00) Osov - Karlštejn B
11.6. (10:15) Chodouň - Všeradice B
příště.
(sk) Branky: Vitner 2, Dufek

Osov postupuje, Všeradice zůstávají

27.5. Tmaň - Všeradice 0:2 (0:1),
Branky: Mackovič D., Mackovič R.
27.5. Osov - Chodouň 2:4 (1:1),
Branky: Hošťálek, Bábíček A.

11.6. (17:00) Lužce - Všeradice
17.6. (17:00) Všeradice - Cembrit B
18.6. (17:00) Všeradice B - Srbsko
(15:00) Liteň - Osov
(14:00) Nižbor B - Vižina

Prázdniny začnou metáním koulí

Hasičské soutěže v Bykoši se v sobotu
27.5. zúčastnil jako host i ženský sbor
z Osova, který měl ve všech disciplínách
nejlepší časy. (rk)
Foto V. KOČOVÁ

Po jednoleté přestávce se osovští mistři
ocelových koulí rozhodli opět uspořádat
turnaj v pétanque a lze předpokládat, že
letošní klání bude mít stejně dobrou, ne-li
lepší úroveň, jako turnaj pořádaný před
dvěma lety, kdy se jej zúčastnilo celkem 15
dvoučlenných týmů bez rozdílu věku, umu i
pohlaví a kdy si po urputném boji odnesla
palmu vítězství domácí dvojice. Veliké bylo
tehdy zklamání chlumeckých mazáků, kteří
druhdy na Žižkově zasvěcovali osovské
zelenáče do tajů této podivuhodné hry a
nakonec se neprobojovali ani do
semifinále. Letos se jim tedy naskýtá

příležitost odčinit předloňský neúspěch a
obhájit svou hráčskou pověst. Otevřený
turnaj Osovské prasátko se koná v sobotu 1. července na buledromu u osovské
sokolovny a je otevřen všem příchozím
dvojicím. Prezence účastníků turnaje
začíná v 9.00 a končí bezvýjimečně v 9.45
po výstražném hlaholu zvonu v 9.40 hodin.
Pozdější příchod odsoudí zájemce o hru
pouze do role konzumujících diváků, neboť
pohoštění je pro všechny zajištěno. Vlastní
turnaj započne po rozlosování týmů
úderem 10. hodiny a skončí až odhodem
poslední koule a vyhlášením vítězů. (DrAK)

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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»Pankáči« vyrazili na oběd do Hlásné
„ZASTAV TU KRABICI!“ POVYKOVALI ZADNOTŘEBAŇŠTÍ TURISTÉ PŘEVLEČENÍ ZA DRSNÉ MUŽE A ŽENY NA AUTA
Hlásná Třebaň - „Zastav tu krabici a vylez!“ I
tak povykovala na auta třináctka černých punkerů, kteří se sešli v neděli 28. května u kapličky v Hlásné Třebani. Na dsrsňáky si hráli zadnotřebaňští turisté.
Kožené bundy, řetězy, svíracími špendlíky propíchané uši a nohy, nabarvená číra na hlavách a zlé
výrazy ve tváři. Kolemjedoucí cyklisté přidávali,
pěší stařenky se křižovaly a autobusy brzdily.
Drsní muži i nebezpečné ženy pankačky si dali
dostaveníčko v hlásnotřebaňské České hospodě na
Růžku. Žádný punkový festival se ale nekonal, to
se pouze zadnotřebaňští turisté, posíleni o manžele Tučkovi, vydali na tradiční pomájový oběd.

Minulý týden bylo rušno...

Vážení spoluobčané, čtenáři NN, minulý týden byl
poměrně rušný. Jednak jsme se chystali na
návštěvníky ze spřátelené obce Steineroth, kterých
přijelo 22, a pak se připravovaly Staročeské máje
i Poberounský folklorní festival. Měly standardní
průběh, soubory určitě rozšířily zážitky návštěvníků. Je jen škoda, že zřejmě z důvodů špatné předpovědi počasí nepřijelo sedm prodejců rukodělných výrobků. Počasí vydrželo, pouze večerní tanečníci trochu navlhli. Děkuji všem, kteří přípravám i slavnosti věnovali volný čas, i jízdám S.
Špidlové a T. Nolče a J. Červené za kočár. Doufám, že jste příjemně strávili sobotu.
Na 21. 6. připravujeme na OÚ malou oslavu pro
děti, které po prázdninách nastupují do školy.
Blahopřeji všem, kteří maturitou úspěšně ukončili
jednu z životních etap – středoškolské vzdělání.
I když nám počasí nepřeje, věřím, že se sluníčko
objeví a že si je užijeme. Mějte se hezky a nenechte
si zkazit náladu, ať dopadly volby jakkoliv.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Zadnotřebaňští »punkeři« u kapličky v Hlásné Třebani.
„Vždy se těšíme, v čem zase přijdete,“ vítala příchozí majitelka hospody Ivana Pelcnerová. Členové KČT sem v převlecích chodí už několik let,
vždy v neděli po Staročeských májích. Jako mafiáni, jako právě vstalí z postele, lázeňští hosté, účastníci safari... „Letos jsme drsný. A už se neptej!“

Foto ARCHIV

vžil se do role Jaroslav Matoušek. Ani letos neopomenula skupina douškem griotky uvítat nadcházející léto. „Příští rok du v civilu. Kašlu na blbosti,“ loučil se Zdeněk Frydrich, ale nikdo mu
nevěřil. Už proto, že mu stylový růžový kačírek
na hlavě moc slušel. Michaela ŠMERGLOVÁ

Hasiči oslaví sto deset let trvání
DO ŘEVNIC PŘIJEDE PATNÁCT HASIČSKÝCH SBORŮ I VÝPRAVA Z NĚMECKA

Řevnice - Na velkolepou oslavu 110. výročí založení hasičského sboru v Řevnicích, která se
koná 24. června, přijedou i obyvatelé z německé Kainy.
Poslední červnovou sobotu bude řevnické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad patřit místním dobrovolným hasičům. Ti zde budou slavit 110. výročí
svého založení.
„Od deváté ráno bude na náměstí vystavena moderní i historická technika. Měly by tu být třeba
ruční stříkačky z Řevnic, Karlštejna a Radotína,“
uvedl jeden z organizátorů akce Miroslav Paur.
Své vozy tu bude mít i řevnická záchranka či profesoiánální hasiči z Prahy a Českých drah.
Dopoledne bude na náměstí vyhrávat dechovka,
chybět nebudou atrakce pro děti ani občerstvení.
„Je připraveno i vystoupení mažoretek z Berouna,“ upřesnil Paur.

Odpoledne vyjde od hasičské zbrojnice průvod.
„Pozvali jsme patnáct okolních hasičských sborů i
místní spolky - Baráčníky, Havlíčka, házenkáře,“
vypočetl Paur. Vpředvečer oslav dorazí k Berounce i výprava hasičů z německého města Kaina.
„Mělo by přijet asi čtyřicet lidí,“ potvrdil Paur.
Oslavy doplní i výstava historických snímků, dokumentů a uniforem, která bude k vidění od 9 do
16.00 v sále Zámečku. Odpoledne se v Lidovém
domě uskuteční valná hromada, na níž budou předána ocenění zasloužilým členům sboru.
„Nakonec vypukne taneční zábava, hrát se bude
až do půlnoci. V září bychom ještě v rámci oslav
chtěli uspořádat den otevřených dveří v hasičárně
a cvičení hasičů z okolí,“ potvrdil Paur s tím, že
záštitu nad akcí převzala místní radnice a krajský
hejtman Petr Bendl. Účast přislíbil i senátor Jiří
Oberfalzer.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Babičky poslouchaly
Hašlera a pekly srdce
Dobřichovice - Písničky Karla
Hašlera zněly v dobřichovickém
Domově důchodců na konci května.
Na kytaru je hrál a zpíval Karel
Šedivý. Obyvatelům domova vyprávěl vzpomínky profesora Žilky, který
se v Jižní Americe setkal s
Hašlerovým synem, majitelem kávových plantáží. Možná se příště
dozvíme o osudu ostatních
Hašlerových potomků, po nichž
Šedivý nyní pátrá.
Dobřichovické babičky také
upekly perníková srdce podle receptur z roku 1942 a darovaly je dětem
z letovského dětského domova.
Chtěla bych touto cestou poděkovat obyvatelům Domova důchodců Karlu Mládkovi a Viktoru
Benešovi. Od brzkého jara se starají
o naši velkou zahradu a díky jim teď
vypadá tak, jako ještě snad nikdy
nevypadala. Martina KÁLALOVÁ
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Lidé trnuli: Berounka se opět vylila

POD KALNOU VODOU BYLY DOMY, STOVKY CHAT I HLAVNÍ SILNICE Z ČERNOŠIC DO RADOTÍNA
Poberouní - Berounka předminulý víkend znovu zahrozila. Nejhorší byla situace v Černošicích, kde byly zatopeny stovky chat. Kvůli rozlité řece musela být navíc uzavřena hlavní silnice z Černošic do Radotína.

Karlštejn je v televizi a ještě
si platí bilboardy u dálnice

Hladina Berounky se začala zvedat po vydatných
deštích předminulý víkend. Pracovníci Povodí Vltavy potvrdili, že nárůst hladiny byl velmi rychlý.
„Ještě v pátek večer se nic nevědělo, v neděli už
jsme vyhlašovali třetí stupeň,“ řekl MF Dnes Stanislav Zítek z Povodí Vltavy. Ani starosta Letů Jiří

Karlštejn – Aktuální informace z Karlštejna
jsou nyní každý den k vidění na televizním
programu ČT 2.
„Denně od 7.50 do 8.30 běží na ČT 2 Panorama,
kde jsou vidět různá atraktivní místa v Česku.
Nyní se k nim zařadil i Karlštejn,“ řekl NN starosta obce pod hradem Miroslav Ureš.
Kamera, která sleduje Karlštejn, je umístěna na
vykrývači nad golfovým hřištěm. „Kromě obrazu
jsou tam aktuální informace o počasí, celkové povětrnostní situaci, otevírací době hradu či o uzavírkách silnic,“ popisuje Ureš s tím, že televizní
vysílání považuje za obrovskou propagaci »své«
obce. „Kdybychom si to měli platit, stálo by to
obrovské peníze,“ říká starosta a dodává, že obec
si kvůli propagaci pronajala dva bilboardy u dálnice D 5. „Na pět měsíců nás to stálo sto tisíc,“
sdělil NN Miroslav Ureš.
(mif)

Z našeho kraje

* Silný vítr byl příčinou pádu stromu přes dodávkový vůz 21. 5. v Řevnicích. Majitelé si na pomoc
zavolali hasiče. Řevničtí profesionálové strom na
soukromém pozemku v Karlštejnské ulici rozřezali a padlý kmen odstranili.
(vš)
* Poměrně shánčlivý se zdá neznámý poberta,
který v Litni předposlední květnový den odmontoval v novostavbě domu již instalovaná střešní
okna. Majitel má škodu 19 000 korun.
(šm)
* Z dobré vůle a pro potěšení kolemjdoucím vytvořily zaměstnankyně železniční stanice Zadní
Třebaň skalku osázenou květinami. V místě, kde
bylo dosud jen křovisko a odpadky u lávky do
Hlásné Třebaně, nyní budeme moci potěšit oči.
Doufám, že dlouho.
Helena PELIKÁNOVÁ

Konečně prší! radovali
se lidé s pylovou alergií
Poberouní - Delší dobu trvající oblačné a deštivé
počasí přineslo konečně úlevu lidem trpícím pylovou alergií. Dle slov MUDr. Přemysla Rákosníka
z nestátního zdravotnického zařízení v Řevnicích
byly měsíce po letošní zimě, kdy naráz vykvetla
veškerá vegetace, za několik let nejhorším pylovým obdobím. Potíže měli i zaléčení pacienti trpící pylovou alergií, kteří již běžně problémy nemají. „Situace byla opravdu vážná, ale v této době se
již vrátila do normálního stavu,“ řekl Rákosník.
Helena PELIKÁNOVÁ

Poustevníkovi Pavlu Parýzkovi vzala velká voda
jeho chatrč u letovského mostu. „Postavím ji znovu,“ tvrdí odhodlaně.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Poustevník opět přišel o chatrč

„NEDÁM SE, ZASE JI POSTAVÍM!“ TVRDÍ LETOVSKÝ »ROBINSON« PAVEL PARÝZEK
Lety - Letovský »Robinson« Pavel Parýzek přišel znovu o střechu nad hlavou. Uplynulý týden mu chatrč na Berounce - stejně jako už několikrát před tím - odnesla velká voda.
Hladina Berounky se koncem předminulého týdne zvedla velmi rychle. Během víkendu dosáhla
třetího povodňového stupně. Ještě v neděli bylo
vidět z letovského mostu střechu dřevěné chatrče
uprostřed řeky. Večer bouda místního rybáře Pavla
Parýzka zmizela pod vodou.
„Přesně to nepočítám, ale tak desetkrát už jsem tu
chatu stavěl,“ říká Pavel Parýzek, který si ostrůvek u letovského mostu vyhlédl už před dvaceti
lety. Třebaže v občance má v kolonce trvalé bydliště uvedenu Prahu, nezdržuje se tam. „Nic už mi
neříká, necítím se tam dobře. V létě jsem na Berounce, v zimě bydlím ve srubu na Brdech,“ vysvětluje vousatý muž, který v listopadu oslaví 64.
narozeniny.
„K Berounce jezdím na ryby už čtyřicet let,“ po-

Čísla změnili hasiči i zdravotníci
K HASIČŮM SE »POSTARU« NEDOVOLÁTE UŽ NYNÍ, K LÉKAŘŮM OD 1. ČERVENCE

Řevnice – Nová telefonní čísla používají od půli
května hasiči v Řevnicích. Na dosavadním čísle
257 720 432 už uslyšíte jen automatickou hlásku o změně. Od 1. června mají nová čísla i lékaři působící v řevnické Herrmannově ulici.
Hovory na základnu hasičů v Řevnicích jsou nyní
vedeny přes ústřednu ministerstva vnitra, což má
přinést výrazné úspory. Malá ústředna instalovaná
v Řevnicích navíc umožní přímé volání do jednotlivých kanceláří.
Nová čísla do řevnické stanice HZS jsou 950 845
111, 112 a 011. Faxy posílejte na číslo 950 845
108. Předvolba 950 je tarifována jako hovor do
neveřejné pevné telefonní sítě. Bezplatná linka
150 pro ohlašování nehod, požárů atd. zůstává v
platnosti i nadále.
Nová čísla mají od 1. 6. ambulance ve zdravotnickém zařízení v řevnické Herrmannově ulici. Stará
čísla přestanou fungovat 1. července.

Hudeček velkou vodu nečekal. „Byl jsem překvapen, že jí bylo tolik a tak rychle. Naštěstí na majetku žádné škody nemáme,“ řekl.
Lidé z rekreačních objektů kolem řeky byli vyzváni, aby chaty opustili. Evakuováni museli být i
návštěvníci kempů podél Berounky.
„O povodni jsem se dozvěděl při návštěvě italských Benátek,“ řekl starosta Karlštejna Miroslav
Ureš, který byl na jihu s dalšími představiteli obce
na návštěvě partnerského města Montecarlo.
Karlštejnští se hned vydali na cestu domů, v pondělí ráno už mapovali situaci na břehu Berounky.
„Ještě z Benátek jsem ale vše telefonicky organizoval,“ řekl Ureš. Voda se v Karlštejně vylila na
parkoviště a v obecním kempu. „Škody naštěstí
žádné nevznikly,“ dodal Ureš.
Nejvíce zasáhla rozvodněná řeka černošickou část
Mokropsy. „Rodinných domů se voda moc nedotkla. Nebylo to kritické, zasaženo jich bylo asi
pět. Pod vodou se ale ocitly na čtyři stovky chat,“
vypočetla starostka města Helena Langšádlová.
Několik dní nešel v zasažené oblasti elektrický
proud. V pondělí navíc řeka odřízla Černošické od
hlavního města. „Policie na několik hodin uzavřela silnici na Radotín, zavedena byla objížďka,“
řekla Langšádlová.
Neprůjezdný byl několik dní také železniční podjezd v Řevnicích »na objížďce«, odkud museli
hasiči odčerpávat vodu.
Naopak voda nezasáhla novou lávku v Dobřichovicích, kterou obec po povodni v roce 2002 za 25
milionů postavila. „Vyplatilo se, že vede z jedné
hráze na druhou a neschází do údolní nivy. Jinak
by byla pod vodou a pěší by museli přes most,“
pochvaloval si starosta Dobřichovic Michael Pánek.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Nová čísla:
DĚTSKÉ
605 508 879
DĚTSKÁ NEUROLOGIE
737 921 432
ORL
720 225 201
GYNEKOLOGIE
739 094 195
KARDIOLOGIE
739 094 195
SONO – ULTRAZVUK
739 094 195
NEUROLOGIE
728 918 824
CHIRURGIE
720 236 934
ORTOPEDIE
720 204 739
DIABETOLOGIE
728 849 890
PSYCHIATRIE
731 333 333
PSYCHOLOGIE
Mgr. DOLEŽALOVÁ 736 148 552
Mgr. LEMÁKOVÁ
606 457 311
Dr. ZAJÍCOVÁ
604 591 671
RHB
728 089 845
MASÁŽE
606 602 668
Vilém ŠEDIVÝ, Miloslav FRÝDL

dotýká. Nejprve spal pod širákem, pak ve stanu.
Nakonec se rozhodl postavit dřevěnou chajdu. I
když mu už několikrát uplavala a párkrát ji zdemolovali vandalové, Parýzek poustevnický život
nevzdává. „Mám tam jen kamna a lavici. To stačí.
Nic jiného nepotřebuju,“ tvrdí pousutevník. Nicméně, mobilní telefon a rádio si pořídil.
Přestože byl Parýzek přesvědčen, že jeho obydlí
poslednímu náporu velké vody odolá, spletl se.
„Je sice dřevěná, ale mezery jsem vyplnil betonem. Až voda klesne, vyměním peřiny, matrace a
život půjde dál,“ pochvaloval si ještě v pondělí.
Chata ale uplavala. „Jen tak se nedám. Nic mě neodradí! Přijde-li voda, postavím chatu znovu a silnější, třeba železobetonovou,“ tvrdil rázně s tím,
že mu na ostrově nic nechybí. „Jsem otužilý a zdravý jako řípa, jsem na zdravém vzduchu, jím ryby...“ libuje si.
Pavla ŠVÉDOVÁ

Dobřichovice instalují kamery
- obtěžují je drzí vandalové
Dobřichovice - Kamery chce ve městě kvůli drzým vandalům instalovat dobřichovická radnice. NN o tom informoval starosta Dobřichovic Michael Pánek.
Třebaže podle Pánka není situace s vandaly nijak
dramatická, občas se najdou výrostci, kteří například ničí informační tabule místní naučné stezky.
„Cedulí máme deset a čtyři už jsou zničené. Nevím, proč právě stezka leží někomu v žaludku,“
diví se Pánek.
Dalším místem, které si vandalové vyčíhli, je
chodník podél sochořadí vedoucí ke Karlíku.
„Někdo tady záměrně krumpáčem ničí světla,“ říká Pánek s tím, že oprava jednoho vyjde až na pět
tisíc korun. Radnice se rozhodla proti vandalům
zakročit. „Máme v plánu pořídit kamerový systém a na vytipovaných místech kamery instalovat,“ sděluje starosta. V úvahu přicházejí nejen
lavičky u sochořadí, ale například nově vybudované parkoviště u nádraží. „Pokud se podaří pachatele dopadnout, pak vše zaplatí,“ varuje první
muž Dobřichovic.
(pš)
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Při práci pozor na ubrus a - na maminku!
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 8)
Podbrdsko - Na sklonku
loňského roku jsme v Našich novinách zahájili nový
seriál, v němž vás seznamujeme s »trampskou latinou«. Dnešní díl je věnován jedné ze základních
trampských dovedností vytváření otisků.
(NN)

krém na opalování. (To ovšem maminky obvyle nevidí
moc rády, tak obezřetně...)
Saze smíchané s mastnotou
vytvářejí tiskařskou čerň.
V prvním řádku obrázku je
vidět nabarvení listu – nejlépe samozřejmě plastické žebrované strany. V řádku druhém je otisk načerněného
listu na papír. Barva schne
podle povahy mastnoty, někdy hodně dlouho. Takže se
obrňte trpělivostí.
Při práci kromě již zmíněných maminek pozor na bílý
ubrus a košili. Na vyprání takového otisku zpravidla nestačí žádný běžný prací prášek.
Vladimír ROGL
Kresba Jiří PETRÁČEK

Oblíbenou aktivitou našeho
skautského oddílu bylo zhotovování otisků listů či travin
za pomoci kouře. Přestože
návodná instrukční obrazová
tabulka je jasná, připojuji
pár důležitých doporučení.
Ze všeho nejdřív je třeba namastit papír. Jako mastnotu
lze užít například sádlo,
máslo, olej, fermež nebo i

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ

na 2. pololetí 2006

Naše noviny upozorňují abonenty, že s koncem června 2006 skončí jejich
předplatné. Máte-li 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, již chtějí NN posílat poštou,
musejí 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)

Slevy krásných nových kol!
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V Hlásné voliči fasovali jednohubky
VŠUDE PO KRAJI DRTIVĚ VYHRÁLA ODS, JEN V LITNI NE - TADY DOKONCE ZABODOVALA I KSČM

Poberouní - S velkým náskokem zvítězila ve
volbách v Zadní Třebani ODS - získala 45%
hlasů. Za ní se umístila ČSSD (25,7%), KSČM
(9,8%), Strana zelených (7,1%), KDU-ČSL
(4,9%) a SNK-ED (2,5%). Žádné z ostatních
stran voliči nedali více než 5 hlasů.
V Zadní Třebani přišlo do volební místnosti téměř
81 procent občanů, jako první hned po otevření
pracovnice obecního úřadu Markéta Simanová.
Dostavil se i 92letý František Černý, nejstarší volič a osmnáctiletá Lucie Šídlová, jež volila prvně.
V Karlštejně téměr polovinu všech hlasů (48%)
získala ODS. Stejně jako v Zadní Třebani na další
místa občané zvolili ČSSD s 28,9% hlasů, KSČM
s 8,8%, Stranu zelených s 6,7%, KDU-ČSL s
3,8% a SNK-ED s 1,3%. Ostatní strany dostaly
méně než 2 hlasy.
I v Karlštejně byla vysoká účast, téměř 73%. Za
nejstarší občankou Boženou Šroubkovou, narozenou v roce 1911, přišli pracovníci obecního úřadu
s urnou domů. Svůj hlas na voličský průkaz dali
ve volební místnosti i čerstvě oddaní nevěsta se
ženichem, kteří se ihned poté vrátili mezi svatební hosty na hostinu.
Z celkových 501 registovaných voličů se jich do
volební místnosti na obecním úřadu v Hlásné
Třebani dostavilo 394, což je 78,64 %.
„Z tohoto počtu hlasů jich bylo u nás 233 pro
ODS, čímž se jen potvrdila tradiční pravicovost
Třebaňanů,“ řekla NN Ilona Gartová, pracovnice
OÚ a členka volební komise s tím, že při volbách
do Parlamentu ČR u nich nedošlo k žádnému incidentu. „Byl naprostý klid. Navíc sem preventivně
dvakrát zavítala policejní hlídka, s tím, zde je vše
v pořádku. My jsme si naprosto nemohli stěžovat,
lidé byli velice vstřícní, a sem tam nás někdo i
podpořil nějakou chuťovkou,“ smála se Gartová.
Komise však nezůstala chladná ani k voličům, dokonce jim tu nabízela i jednohubky. Výsledky
voleb tato vzájemná podpora ovšem nijak neo-

Volební nej

* Nejvyšší volební účast v našem kraji byla v
Černošicích, kde dosáhla 80,05 %
* Nejméně rudé jsou Lety. Komunisté zde získali nejmenší počet hlasů v regionu, jen 2, 93%.
* Nejukázněnější voliči byli v Řevnicích.
Všechny odevzdané lístky totiž byly platné!
* Nejzelenější jsou v našem kraji Dobřichovice.
Stranu zelených zde volilo 10,2% voličů.
* Nejmladší voličkou je nejspíš Michaela Ferstová ze Svinař. V druhý den voleb totiž oslavila
osmnácté narozeniny!
(pš)

vlivnila. „V Třebani letos volilo sedmatřicet osob
na volební průkaz, a pak deset prvovoličů, z nichž
nejmladší byla slečna Martina Kotíková,“ dodal
Jiří Krejčí jediný muž ve volební komisi. První v
Hlásné Třebani volila žena - Květa Stříbrná, která
přišla dokonce o celých deset minut před otevřením volební místnosti. Starosta zdejší obce přišel
volit v pátek po osmnácté hodině.
A jak dopadla Liteň, která na tom bývá co do
počtů voličů nejhůře? Volební účast tu byla oproti republice podprůměrná, jen 61, 86%. Prvenství
ODS (36,80% ) bylo těsné. Druhá ČSSD měla jen
o 5% méně. Spokojení naopak mohli být komunisté, měli zde nejvíc v našem regionu 11,27%.
Zajímavým se jeví výsledek voleb na Korně. Zde
dalo 76,5% voličů své hlasy pouze 4 parlamentním stranám v pořadí ODS, ČSSD, KDU,KSČ.
Lucie PALIČKOVÁ, Michaela ŠMERGLOVÁ
Pavla ŠVÉDOVÁ, Josef KOZÁK

Z našeho kraje

DOSTAL MEDVĚDA. Stý volič ve Svinařích Zdeněk Kokoška - si od urny odnesl žlutého medvěda.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Darebák okradl muže z Rovin,
s nímž předtím popíjel pivo
Rovina - Obětí loupežného přepadení se 23.
května ve tři čtvrtě na jednu ráno stal muž středního věku z Rovin.
„Charakter napadení je skutečně loupežný, ale
okolnosti jsou specifické,“ řekl NN mluvčí karlštejnských policistů Pavel Zít. Muž z Rovin,
který cestoval vlakem a vystupoval v
Zadní Třebani se během jízdy seznámil s druhým
cestujícím pánem, kterým též vystoupil. Spolu si
dali cestou do oblasti Rovina v hospodě i pivo.
Při pěším putování z nádraží přes Hlásnou Třebaň
spolucestující pána z Rovin udeřil pěstí do obličeje a sebral mu mobilní telefon, s nímž hned
zmizel. Popis muže má k dispozici kriminální policie z Berouna, která případ vyšetřuje.
(šm)

* Film z pověstné cesty Route 66, která spojuje
americký Východ a Západ, promítali 3. 6. v zadnotřebaňském Společenském domě manželé Marelovi. Veřejné projekce, kde manželé popisovali
své zajímavé letní putování, které sepsali a vydali
i knižně, se zúčastnilo třicet diváků.
(šm)
* Kamion zapadlý do příkopu tahal hasičský jeřáb na Mníšecké silnici 26. 5. Souprava jela od
Mníšku do Řevnic a na rovince nad řevnickou hájovnou se s ním utrhla pravá krajnice.
(vš)
* Krádež peněženky s platební kartou nahlásila
učitelka černošické základní školy 24. 5. Žena
přišla v 7.00 ráno do kabinetu, kde si odložila batoh s věcmi. Když ve 13.00 vyšla před školu, zjistila, že je poloprázdný. V batohu chyběla peněženka na patentní zapínání, 3000 korun a pouzdro
s platební kartou, řidičským průkazem aj. Kabinet
je společný pro tři učitele, ale občas se stává, že
někdo z nich zapomene zamknout.
(vš)
* Socha Amora z bílého kamene se ztratila z
uzamčeného pozemku u domu v Dobřichovicích
20. května. Dílo sochaře Šalouna je staré asi sto
let. Pachatel krádeže musel přelézt plot, ale ani po
jeho zpáteční cestě se sochou se nedá poznat místo, kde ho překonal. Vrátka také zůstala zamčená.
Sousedi si vzpomněli, že se před dvěma měsíci v
této čtvrti Dobřichovic pohyboval muž tmavé pleti s červeným automobilem a nabízel výkup starožitností. Zastavil se i v Jiráskově ulici a ptal se na
sochu Amora. Majitelka však s jejím prodejem
nesouhlasila.
(vš)

Ve Svinařích se kovalo i házelo kovadlinou

NA TŘETÍ ROČNÍK SVINAŘSKÉHO ŘETĚZENÍ SE DO ZÁMECKÉHO AREÁLU SJELO STO PADESÁT KOVÁŘŮ A NA TISÍC DIVÁKŮ
Svinaře - Na 150 kovářů, podkovářů, platnéřů a dalších řemeslníků
se o uplynulém víkendu sjelo do
Svinař. Konal se tu již třetí ročník
setkání kovářů Svinařské řetězení.
Na návštěvníky čekalo hned několik
novinek. „Poprvé si mohli prohlédnout přízemí zámku, kde jsme zrekonstruovali klenby. Konaly se tu
výstavy a přednášky,“ řekl majitel
zámku Jiří Nosek. Premiéru měl i
soutěžní kvíz, ve kterém návštěvníci
odpovídali na otázky spojené s historií rezidence. Každou hodinu byl vylosován jeden šťastlivec, který si odnesl DVD.
Ti, kteří více než daty se umí ohánět
silou, se mohli přihlásit do soutěže v
hodu kovadlinou. Tradičně velký zájem vzbudilo kování koní Jiřím Piskáčkem. „Kovářem byl můj otec, děda, já už jsem sedmá generace,"
chlubil se šestasedmdesátiletý Pavel
Krbálek.
Zatímco na nádvoří u výhní kmitali
kováři, ve stáncích se oháněli pro-

Na sto padesát kovářů se sjelo o uplynulém víkendu do Svinař na třetí ročník Svinařského řetězení.
Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

dejci. Prodávaly se tu perníčky, košíky, korálky, šátky, nechybělo ani občerstvení. Na pódiu vyhrávala poberounská hudební skupiny Třehusk, v
parku se prckové mohli vydat do pohádkového lesa. Úkoly jim přidělovala Červená karkulka, princezna,
víla, kominík i vodník. Nejmenším
byla určena pohádka O kouzelné
podkově.
Sobotní program završilo poprvé
Rockové řinčení. "Byl jsem překvapen úrovní i organizací koncertu. Skvělé byly světelné efekty i promítání
na plátno,“ uvedl Nosek.
V neděli program pokračoval. Letovský malíř Tomáš Bím během dopoledne vyhlásil vítěze dětské výtvarné soutěže. „Nekteré obrázky
byly velmi povedené,“ pochvaloval
si letovský umělec. Spokojený byl i
majitel zámku Jiří Nosek.
„Lidí přišlo hodně, hlavně v sobotu.
Celkem kolem tisíce,“ sdělil s tím,
že má v úmyslu v akci pokračovat i
v dalších letech. Pavla ŠVÉDOVÁ
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Nové hřiště má být hotovo do čtyř let

AREÁL PRO FOTBALISTY A TENISTY VYROSTE ZA ZADNÍ TŘEBANÍ PŘI SILNICI NA SVINAŘE
Zadní Třebaň - Výstavba nového
tenisového a fotbalového hřiště na
okraji Zadní Třebaně má být zahájena příští rok. Ještě letos se bude stavět studna a přípojky na
elektřinuu a plyn.
„Pokud všechno půjde bez problémů, hřiště bude dokončeno do roku
2010,“ řekl NN starosta Zadní Třebaně Lubomír Schneider.
Sportovní areál bude postaven na okraji Třebaně, na louce po levé straně silnice na Svinaře. Zde obec zakoupila 11 500 metrů čtverečních
pozemků. Zatím na místě budoucího
sportoviště leží haldy kamení a štěrku vytěžené z Berounky po povodních v roce 2002. Ty však mají postupně zmizet. Již nyní se tento materiál používá k vyrovnávání terénů a
cest, hlavně kolem Berounky. Použije se také jako podloží na zpevnění zastavované louky.
Stavbu brzdí schválování nového
územního plánu. Původně totiž mělo
hřiště stát na protější straně silnice,
ovšem majitel pozemků s jejich prodejem nesouhlasil. Teprve po odkoupení louky na levé straně silnice mohl být vypracován nový územní plán.
„Měl být schválen do konce května.

Hned poté se musí vykopat studna a
postavit elektrická a plynová přípojka. Na to už obec uvolnila z rozpočtu
200 tisíc korun,“ potvrdil Schneider.
Studna poslouží jako informativní
zdroj pitní vody pro obec, je důležité posoudit hlavně kvalitu vody a
vydatnost pramene. Nejspíše v příštím roce bude následovat stavba čtyř
kabin, garáže a klubovny pro sportovce, kde se bude při zápasech podávat občerstvení. Pak přijde na řadu
budování vlastní plochy na tenis a
fotbal. S hřištěm pro nejmenší děti
se nepočítá.
Zadnotřebaňští fotbalisté zatím hrají
na hřišti na Ostrově, které jim pronajímá Michal Gabriel. „Smlouvu s panem Gabrielem máme uzavřenou do
roku 2008, pak bude zřejmě prodloužena ještě o dva roky. Do té doby
snad vše stihneme,“ doufá třebaňský
starosta.
Lucie PALIČKOVÁ

Řevničtí florbalisté
shánějí posily
Zatím jsou tu jen haldy a křoví, do čtyř let v těchto místech má být vybudováno nové hřiště.
Foto NN M. FRÝDL

V Letech mají dvě nové cyklostezky
ČERVENÁ VEDE PŘES SKALKU K JEZÍRKU A NA BABKU, MODRÁ NA KARLŠTEJN
Lety - Poberounská obec Lety věnovala milovníkům
cyklistiky dvě nové značené stezky.
Červená - pro náročné - vede od tenisových kurtů Sokola
Lety podél Berounky až k železničnímu mostu do Mokropes. Odtud ostře stoupá až na hřebeny Brd, pokračuje
lesem do Černolických skal, na Pláštík, Skalku, Kytínské louky až do Haloun. Následuje trasa k Jezírku, na
Babku a po značkách do Řevnic. Nakonec, po zhruba
dvaačtyřiceti kilometrech, se vrací zpátky do Letů.
Modrá stezka je rekreační. Začátek vede stejně jako červená stezka až k železničnímu mostu do Mokropes, tady
se odděluje a vede na druhý břeh Berounky, na Vráž, do
Solopysk, Třebotova, Kaly a Vonoklas. Odtud přes Roblín na Mořinu, pod Dračí skálu a Karlštejn, Mořinku a

Karlík. Končí opět v Letech.
Na své si tedy přijdou jak nadšenci adrenalinového sportu, tak rodinky s dětmi toužící po klidném výletě.
Cyklistika je v Čechách sportem stále oblíbenějším, to
potvrzuje i Martin Štorek z cyklistického království v
Řevnicích. „Pomalu se přibližujeme zemím, kde je kolo
bráno jako ekologický a ekonomicky výhodný dopravní
prostředek. Navíc je snadno parkovatelné a jediným
potřebným pohonem je lidská síla,“ říká.
Cyklistice se u nás daří. Kromě zmíněného ekohlediska
se snadno oprostíte od problémů všedního dne. Soustředíte se na cestu, jen sledujete krásy kolem sebe, barvy,
vůně... Cestou z kopce můžete s nohama nad zemí pochopit bezstarostnost opeřenců. Helena PELIKÁNOVÁ

Řevnice - Stále oblíbenější je v
řevnickém Sokole moderní sport florbal. Řevničtí hráči si skvěle
vedou i v regionálních soutěžích.
Řevničtí florbalisté se pod vedením
Petra Bociana a Jiří Ouředníčka
scházejí v sokolovně.
Tento nový a atraktivní nekontaktní
sport si získává oblibu u nejmladších i u dospělých,“ řekl člen řevnického Sokola Miloš Drašnar s
tím, že v Řevnicích se konají soutěže chlapců ve spolupráci se ZŠ i
okolními obcemi a městy. „Kluci
úspěšně hrají pražskou regionální
divizi. Po skončení soutěže byl náš
tým FbC Raptars Řevnice, na druhém místě. Jen 4 body za vítězem
FBK VŠSK PedF UK,“ uvedl Drašnar. Členové oddílu uvítají i posily.
Ti, kdo mají zájem, se mohou hlásit
na tel. čísle 777 957 940.
(pš)

Mistr Evropy je z Osova Minižákyně uspěly v Olomouci
JOSEF KUBEC TRIUMFOVAL V NĚMECKÉM AUGSBURKU
Osov - Zlatou medaili získal na
Mistrovství Evropy v kickboxu
Josef Kubec z Osova.
Evropský šampionát se konal za
účasti 550 závodníků z dvaceti států
v německém Augsburku. Závodník
Kickboxu Teamu Sokola Žebrák Josef Kubec startoval v nejobsazenější
kategorii do 71kg.
„Účast na Mistrovství Evropy byla
dobrá zkušenost. Před odjezdem
jsem cítil lehkou nervozitu, forma
však byla dobrá,“ řekl Kubec.
„Pětidenní pobyt v Německu začal
prezentací, první soutěžní den jsem
porazil německého soupeře na body,“ přiblížil průběh soutěže.
Jeho úspěšné tažení »Evropou« pokračovalo vítězstvím nad reprezentantem Španělska, kterého již v prvním kole porazil K. O. Finále završil
Osovan opět vítězstvím, tentokrát
nad krajanem Markem Marušákem.
Triumfu předcházelo Mistrovství
České republiky v Klatovech - i to
Kubec ve své kategorii vyhrál.
Co jej čeká nyní?
„Pokračuji v tréninkové přípravě a
chtěl bych se zúčastnit Mistrovství
světa,“ řekl.
Radka KOČOVÁ

Mistr Evropy v kickboxu, Josef Kubec z Osova. Foto Radka KOČOVÁ

DOBŘICHOVICKÝ TÝM SKONČIL NA »REPUBLICE« ČTVRTÝ

Dobřichovice, Olomouc - Úspěchu
dosáhly dobřichovické basketbalové minižákyně. Na B mistrovství
republiky obsadily čtvrté místo.
Tým minižákyň dobřichovického
basktebalového oddílu do oficiální
soutěže vstoupil teprve loni v říjnu.
Hned napoprvé obsadil druhou příčku v krajském přeboru. Toto umístění nás opravňovalo k účasti na B
mistrovství republiky, kde se sešla
kromě nejlepších 6 družstev (ta startovala na A mistrovství) špička české i moravské košíkové této kategorie – vítězové krajů a druhá družstva
v krajských přeborech.
V prvním utkání turnaje jsme nastoupily proti domácím OSK Olomouc a hned prohrály o 30 bodů. Vítězstvím nad Českou Lípou si však
holky zajistily postup mezi nejlepších 6 družstev turnaje.
Teď nám stál v cestě Prosek. Ještě
zkraje sezony jsme s nimi prohrávaly o 40 bodů, teď jsme najednou vedly 18:7! Bohužel v půli poslední
čtvrtiny jsme začaly zmatkovat, a tak
jsme vyhrané utkání prohrály o 5 bodů. Naše hráčky to v šatně oplakaly rozplynul se jim medailový sen.

Ve skupině o 4. – 6. místo nás čekaly Pardubice. Vyhrály jsme o 20 bodů a těšily se na silný Hradec Králové. Dostat děvčata do tempa vypadalo jako nadlidský úkol. Holky si
sáhly na dno sil, ale dokázaly neuvěřitelné. Po vítězství o 7 bodů vypukla jen těžko popsatelná radost.
Při vyhlášení výsledků běhal mráz
po zádech. Družstvo malých Dobřichovic složeno z děvčat z celého Poberounní stálo těsně pod stupni vítězů a zařadilo se tak mezi českou elitu. Nejlepším obráncem týmu byla
zvolena Pavla Rusá, do nejlepší
pětky hráček celého turnaje se dostala Kateřina Brejlová.
Děkujeme těmto hráčkám: Čechová
Bára, Rusá Zuzana, Kabrhelová Kristýna, Marcovichová Tereza, Petelíková Beáta, Havrdová Kačka,
Brucknerová Kája, Dolášová Martina, Burešová Lucie, Rusá Pavla,
Mrázová Pavla, Čechová Tereza,
Brejlová Kačka, Štíbrová Klára,
Koudelková Žaneta, Kolářová Lucie
a Pulcová Eliška.
Poslední akcí sezony bude turnaj minižákyň v Žilině. V srpnu nás čeká
soustředění. Hana GEISSLEROVÁ
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Český pilot v Ghaně pěstuje datle a fíky
CESTOVATELSKÝ DENÍK REDAKTORA MLADÉ FRONTY DNES JANA PALIČKY PSANÝ PRO NN - 3)
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 čtvrtý
A zase tro-tro. Jenže už bez kamaráda Akwasiho, na kterého jsem spoléhal. Sám běloch na cestě do neznáma, v dodávce bez klimatizace. Za
úplatek 10 000 dostávám aspoň místo u okna. Vyrážím na půldenní štreku do Takoradi, kde by měl žít český
letec Karel Fencl, jenž před lety učil
ghanské piloty. Žije! Během cesty
mi odpověděl na esemesku: „Vyzvednu te v Takoradi. Hlavne at se
nenabourate. Karel.“
Vystupuju ukodrcaný u pobřeží v
Takoradi a Fencl nikde. Deset minut,
dvacet, třicet. Teprve pak se objevuje mohutný černoch s bicepsy, které
jsou větší než moje stehenní svaly.
„Nazdar, jsem Franck, Karlův syn,“
povídá. To mě vylekalo, Franck totiž
zapomněl říct, že je adoptivní syn.
Fencl je nedaleko. Spása! Do Ghany
přišel v roce 1991 a už se domů natrvalo nevrátil. Byl instruktorem na
vojenské letecké akademii a ještě
před třemi lety sám létal. „Byl jsem
nejstarší profík na světě,“ říká 69letý
chlap s bradkou a pivním břichem.
Dnes je v důchodu, usadil se v Takoradi, našel si ghanskou přítelkyni
Theresu, pěstuje banány, datle, fíky,
sám si peče chleba a udí maso. Pak
ho prodává, aby měl na život. Na zahradě má i dvě želvy a pět psů.
S jadrnými výrazy mi vypráví desítky příběhů: Jak se při posledním letu
v Česku musel katapultovat a zlomil
si kotník, jak před lety s burácející
stíhačkou rozmetal nepokoje u hra-

Český letec Karel Fencl se svým bývalým studentem na letišti v ghanském Takoradi.
nic s Togem, jak v Libyi létal při přehlídkách diktátora Kaddáfího.
Natočil mi německé pivo, k obědu
uvařil guláš. Odpoledne jedeme na
pláž a večer jde Karel rychle spát.
Celý se třese, chce se mu zvracet.
Den pátý
Karel Fencl ztěžka leze z postele, je
celý zesinalý. Má malárii. „Sakra, tři

roky jsem ji nedostal,“ lamentuje.
Na malárii, kterou způsobuje komáří
kousnutí, se může umřít, český pilot
ve výslužbě polyká prášky.
Ještě než odjedu, chtěl by mi ukázat
místo, které ho proslavilo. Vojenské
letiště v Takoradi. Všichni ho tam
znají a uznávají. Modrá kontrolní
věž stojí vedle palmového hájku, v
kanceláři velitele visí čtyřmetrová

Foto Jan PALIČKA

kůže krajty tygrovité, na staré české
stíhačky L-39 Albatros padá v hangáru prach a ghanští piloti k Fenclovi stále vzhlížejí. »Ježišmarja!« opakují po něm.
Karel mě odvezl na stanoviště tro-tro
a šel si lehnout. Bylo mu mizerně. A
já byl zase sám. Po třech dnech na
cestě do hotelu.
(Pokračování příště) Jan PALIČKA

Mít u sebe pistoli, všechny úředníky postřílím!
OD SPOLUPRACOVNICE NAŠICH NOVIN V HLAVNÍM MĚSTĚ FRANCIE LUDMILY HŮLOVÉ - 2)
Paříž - Na několikaměsíční stáž do
Francie odcestovala Ludmila HŮLOVÁ z Letů. Pro čtenáře Našich
novin zaznamenává své zážitky a
postřehy.
(mif)
Jsem stážistkou v nejmenované francouzské bance. Pracovnice z oddělení lidských zdrojů této společnosti
mne v telefonních rozhovorech vyzvala k předložení pobytové karty,
bez níž mi odmítla přístup do budovy společnosti. Snažila jsem se ji
přesvědčit, že žádnou »carte de séjour« nepotřebuji. Nedala si říct, takže mně bylo dáno prožít následující
šílený příběh.
Takhle vypadá boj s francouzskou
byrokracií. Nejdříve jsem šla na radnici, abych zjistila relevantní informace. Telefonicky se totiž od francouzských oficírů nedozvíte vůbec
nic. Na radnici jsem se dozvěděla, že
mi nemohou pomoci. Poslali mne do
Cité - na prefekturu v centru Paříže.
Venku byla obrovská fronta, ale šlo
to celkem rychle, i když všechny
návštěvníky šacovali. Pracovnici, jež
se mne ujala, jsem vysvětlila situaci.
Poslala mne na prefekturu do 14. obvodu, neboť tam spadám bydlištěm v
Paříži. Před vchodem mne opět přivítala fronta. Po hodině stání venku
jsem se dostala do budovy. Šacující
policista mne ujistil, že jsem správně. Ze 12 okének byla otevřena dvě!

Na řadě bylo číslo 371 a já měla lístek 432. V místnosti jsem byla jediná bílá adeptka. Nejsem rasista, ale

Opět jsem vše vypověděla. V okamžiku, kdy mi paní sdělila, že jsem
na špatné adrese, neboť jsem stu-

Francouzská byrokracie je vyhlášená. Dveře úřadů navíc bývají často uzavřené.
Foto Ludmila HŮLOVÁ
necítila jsem se zrovna dobře. Za dvě
hodiny dalšího čekání jsem se dostala na řadu - na řadu pro informaci.

dentka, se mi chtělo vraždit. Odešla
jsem jak zpráskaný pes.
Našla jsem tedy cizineckou policii

pro studenty. Centrum je otevřeno od
pondělí do pátku od 8.30 do 16.30,
adepti se mají dostavovat bez předchozího ohlášení (viz www stránky).
Byla jsem tam okolo třetí. Víte, co
mi řekli? Že mám přijít druhý den
ráno, neboť odpoledne přijímají jen
objednané. Zeptala jsem se, zda mi
alespoň mohou říci, které dokumenty mám přinést, abych tam nemusela
desetkrát. Nemohli. Pochopila jsem,
proč jsou pracovníci za neprůstřelnou stěnou - mít u sebe pistoli, postřílím je všechny. Odjela jsem zoufalá, vyčerpaná a bez iluzí o Francii.
Karta? Žádnou nepotřebujete!
Zrána jsem se vydala na poslední adresu. Přede mnou bylo asi 25 lidí, v
porovnání s předchozím dnem zanedbatelné množství. Když na mne přišla řada a já mladíkovi vylíčila dosavadní útrapy a životní situaci, odvětil: „Banka? Ta dělá problémy všem
stážistům, to je známé. Žádnou pobytovou kartu nepotřebujete. A my
vám ji stejně vystavit nemůžeme,
protože zákon vám ji nepředepisuje.“ Dal mi dva papíry s kulatým razítkem, kde je napsáno, že povolení
k pobytu ani jiné povolení pro účely
výkonu studijní stáže nepotřebuji.
Tím jsem si myslela, že mé útrapy
končí. Opak byl pravdou.
(Pokračování)
Ludmila HŮLOVÁ
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Blíží se konec sezony, Řevnice »jedou«
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLY FOTBALOVÉ CELKY OBCÍ POBEROUNSKÉHO KRAJE
Poberouní - Blíží se konec mistrovské sezony a začínají se objevovat
velmi zajímavé výsledky. Zachraňující se áčko Řevnic třeba překvapivě vyhrálo v Novém Kníně.
Řevnický B-tým zase nasázel Kosoři devět branek.
(NN)
SK ŘEVNICE
I. A třída krajské soutěže
Nový Knín - Řevnice A 0:2
Branky Řevnic: Šimek, Jindra
To, co se zdálo být na začátku jara
utopií, se pomalu stává skutečností.
Řevnice jsou blízko k záchraně v 1.
A třídě. Velký krok k tomu udělaly v
Novém Kníně, kde překvapivě vyhrály 2:0. Vítězství se zrodilo díky
bojovnosti. Skóre otevřel Šimek,
který byl velmi agilní a ve druhé půli
připravil druhou branku pro Jindru.
Sami domácí přiznali, že je Řevničtí
borci výkonem překvapili. Uplynulý
víkend měly Řevnice volno. (Mák)
IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Kosoř B 9:0
Branky: Vimr 4, Sládek 2, Tlášek
2, Škarda
Tak to byla kanonáda! Taká řevnické
záloze se na jaře daří a tentokrát to
odneslo béčko Kosoře. Na hřišti existovalo jen mužstvo domácích. Králem odpoledne byl Vimr, který dal
málokdy vídané čtyři branky v jednom utkání.
(Mák)
OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Tlustice A 3:0
Branky OZT: Procházka, Břížďala, Hrubý

Kdy a kde hrají příště
10. 6. 10.15 Vižina - Liteň
10. 6. 17.00 OZT A - Karlštejn A,
Tuchlovice - Řevnice, Zlatníky - Lety
11. 6. 17.00 OZT B - Loděnice B
17. 6. 17.00 Cerhovice - OZT A,
Řevnice - Jílové, Karlštejn - Neumětely, Lety - Jinočany
18. 6. 15.30 Liteň - Osov
18. 6. 17.00 Chyňava - OZT B

Důležité body získali třebaňští fotbalisté v souboji s Tlusticí. Do zápasu
však nastupovali s obavami, v oslabené sestavě. Nakonec utkání rozhodli matadoři. Již do poločasu se

Tlustice na třebaňském Ostrově prohrála 0:3. Jeden z hostujících borců navíc
opustil hřiště na nosítkách.
Foto NN M. FRÝDL
trefili Procházka a Břížďala a v druhém dějství pečetil zaslouženou výhru Hrubý.
SKP Beroun - OZT A 1:0
Ostrovanu se na Městském stadionu
nedaří a ani tentokrát po špatném
výkonu na body nedosáhl.
Semifinále Okresního poháru
OZT A - Tetín A 7:0
Hosté přijeli na Ostrov jen z povinnosti, a tak si OZT zastřílel. Dařilo
se zejména Bafálkovi, který dal čtyři
branky, a to ještě neproměnil penaltu. Ve finále se třebaňští borci utkají 7. června ve Stašově s Osekem.
Ten si ve druhém semifinále poradil
s Doubravanem Újezd.
(Mák)
III. třída okresní soutěže
OZT B – Lužce 3:3
Branky OZT: Hruška 2, Břížďala

Na startu byly stovky cyklistů
TRANS BRDY MARATON VYHRÁL PAVEL BOUDNÝ
Lety - Čtvrtý ročník cyklistického Trans Brdy Maratonu se
v Letech konal předposlední
květnovou sobotu.
„Přestože celý týden pršelo, v sobotu se počasí naštěstí umoudřilo,“ pochvaloval si starosta Letů
Jiří Hudeček.
Celý cyklistický víkend začal na
letovské návsi koncertem skupiny
Vlak na Dobříš již v pátek v podvečer. Tou dobou odstartovala i
prezentace závodníků, která pokračovala také v sobotu dopoledne.
„Během sobotního dopoledne
jsme připravili i program pro nejmenší závodníky. Na start se jich
postavilo devadesát čtyři v osmi
kategoriích,“ uvedl Hudeček s tím,
že ti nejzdatnější absolvovali závod dlouhý 3,6 km.
Po vyhlášení výsledků dětské soutěže se stovky dospělých závodníky přesunuly do Řevnické ulice,

Poločas byl 0:3 a nikdo by na zachraňující se Ostrovan nevsadil ani
vindru. Pak však nastal neuvěřitelný
obrat. Hruška dvakrát uplatnil důraz
a když osm minut před koncem vy-

kde se připravoval start hlavního
závodu.
Přesně ve 12.00 hodin poslal na
trať osm set devět závodníků senátor Jiří Obelfalzer. Nejrychleji
projel šedesát dva kilometrů dlouhou trať Pavel Boudný, druhý
skončil Kristian Hynek, třetí Václav Přecechtěl. Nejlepší z místních Jiří Hudeček mladší dojel na
pátém místě.
Příště se pojede v Berouně
„Nejrychlejší závodník zvládl trasu za 2 hodiny 21minut,“ upřesnil
letovský starosta. Poslední borci
dojížděli do cíle před 18. hodinou.
„Dle ohlasů na webu se závod
všem líbil. A to i přesto, že letos
poprvé nepatřil do seriálu Kolo
pro život, ale do Progresscycle
serie,“ sdělil Hudeček.
Další závod této serie se koná v
neděli 11. června v Berouně.
Pavla ŠVÉDOVÁ

rovnal Břížďala, sahali domácí dokonce po vítězství. Obrovskou šanci
měl Moravec. Obešel golmana, ale
prázdnou branku přestřelil.
Svatá - OZT B 1:3
Branky: Bacílek 2, Hrubý
Důležitý krok k záchraně.
LETOVSKÝ FK
Okresní přebor Praha-západ
Průhonice - FK Lety 1:7 (0:1)
Branky: Šůra 3, Kučera 2, Martin
Jambor, Lukáš Jambor
Důležitý zápas dotáhl náš tým k rekordnímu vítězství. Od začátku se
hrál svižný fotbal. Ve 39. minutě zakončil sólo Šůra vedoucí brankou.
Druhý poločas začal náporem Průhonic, ale v 52. minutě byl po druhé
žluté kartě vyloučen domácí hráč. V
58. minutě proměnil druhé sólo Šůra
a zvýšil náskok na 0:2. Za pět minut
korunoval svůj výborný výkon Šůra
gólovou hlavičkou - 0:3. V 70. minutě po zaváhání obrany hostí a následném faulu snížili domácí z penalty
na 1:3. V 74. minutě definitivně rozhodl Martin Jambor - 1:4. Domácí
rezignovali a střídající Kučera (2x) a
Lukáš Jambor dokončili zkázu.
Jiří KÁRNÍK

FK Lety - Červený Újezd 4:1
Branky: 2x Šůra, Kučera, Lukáš
Jambor
První poločas byl vyrovnaný, s několika šancemi, ale bez branek. V 55.
minutě po nepřesné rozehrávce hostující obrany vybojoval míč Šůra a
otevřel skóre. V 61. minutě po faulu
hostí neproměnil penaltu Demjanenko. O 4 minuty později se situace
opakovala, tentokrát již Kučera z penalty nezaváhal - 2:0. V 74. minutě
přidal druhý gól Šůra, po pěkném
centru Kischera zakončil hlavou. O 2
minuty později hosté snížili, kdy po
chytře rozehraném kopu se domácí
domnívali, že nebylo rozehráno, ale
hosté neváhali a vstřelili čestný úspěch - prakticky stejný gól dostala
Sparta v Příbrami v 1. lize. Domácí
se nenechali deprimovat a v 77.
minutě střídající Lukáš Jambor uzavřel skore - 4:1.
Jiří KÁRNÍK
FC Liteň
2. liga
Liteň ženy - Kačice 3:0
Karlovy Vary - Liteň 3:1
Ženy už dohrály - Liteňanky obsadily v druhé lize třetí místo za Karlštejnem a Karlovými Vary.
(mif)
IV. třída okresní soutěže
Mořina – Liteň 3:2
Branky: Eliášek Jiří, Fanta
Za stavu 1:1 dostal červenou kartu
Kapoun. I v oslabení se hostům podařilo ještě skórovat na 2:1. Náskok
ale neudrželi.
(pš)
Liteň – Chrustenice 3:3
Branky: Fanta, Bárta 2 z penalty
„Měli jsme sice více ze hry, brankový náskok se nám ale nedařilo udržet,“ řekl hráč Radek Šindler. „Nakonec to byl vyrovnaný zápas a výsledek tomu přesně odpovídá,“ dodal.
(pš)
FC KARLŠTEJN
2. liga
Karlštejn - Ervěnice ženy 7:0
Dne 11. června budou hrát Karlštejňanky na neutrálním hřišti v Kralupech baráž o postup do 1. ligy. (pš)
Okresní přebor Beroun
Osek – Karlštejn A 3:0
Kontumačně
Karlštejn – Králův Dvůr B 2:0
IV. třída okresní soutěže
Chrustenice - KarlštejnB 5:2
Hostům se nedařilo, už v poločase
prohrávali 3:0.
Karlštejn B - Vižina 0:2

Naše noviny - sedmnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný
předseda in memoriam, M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@seznam.cz, 606150928), J. Malý (721343021), V. Šedivý
(vilem.sedivy@c-mail.cz, tel. + fax 257720848), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz , 724429104), rediguje M. Frýdl
(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96).
Jazyková lektorka E. Malá, tisk Europrint Praha.
IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).
Uzávěrka čísla 4. června 2006.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň: Večerka Roubal a dcera,
obchod Jednota, stánek na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem,
u Zámečku, u nádraží ČD, obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna,
drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod Jednota; Svinaře: Obchod; Lety:
Obecní úřad, supermarket Eso; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn:
Obchod, Koloniál u obecního úřadu, čerpací stanice, Infocentrum;
Dobřichovice: Nákupní středisko, stánky LPG a nádraží;
Černošice: Stánek u nádraží; Malý Chlumec: Obchod.
E-mail: nase.noviny@zadnitreban.cz; http://nasenoviny.zadnitreban.cz

