
Hrady a zámky hlásí: Otevřeno!
UPLYNULOU SOBOTU BYLY PO ZIMĚ ZPŘÍSTUPNĚNY PAMÁTKY

Poberouní - Brány hradů a zámků se po zimní
pauze otevřely uplynulou sobotu.
Nejen hrady a zámky po zimě přivítaly první náv-
štěvníky. Od dubna je ve všední dny otevřená i
rozhledna na berounské Městské hoře. Zpřístup-
něna bude denně od 10 do 18. Každý návštěvník
obdrží za symbolické vstupné, které je pro děti pět
a pro dospělé deset korun, pamětní list s razítkem. 
Druhou sezonu bude letos zpřístupněn zámek v
Mníšku pod Brdy. Jednou z novinek letošní sezo-
ny bude otevření dočasné expozice věnované
Mníšku a jeho slavným rodákům v Salla tereně
vedle letní pokladny. V červenci se návštěvníci
navíc dočkají také nové zámecké restaurace. 
Bohatý bude v Mníšku i kulturní program, ten
startuje už v neděli 8. dubna, kdy se zde koná
Velikonoční veselice a řemeslný jarmark. K do-
stání budou velikonoční dekorace, pomlázky, dře-
věné hračky. Návštěvníci zhlédnout šermířské
souboje i Pašijové hry.  
Velikonoční program chystají i na Křivoklátě, tam
se uskuteční o víkendu od 7. až do 9. dubna. Na
hradě je pro návštěvníky připraven řemeslnický
jarmark, kde budou k vidění řezbáři, hrnčíři, koší-
káři, perníkáři, kováři, malérečky kraslic a další
řemeslníci. V prostorách hradu bude i bohatý kul-
turní program – koncerty, divadla a dobové tance.
Také letos tam zamíří parní expres z Prahy.  Loko-
motiva Albatros vyjede v sobotu 7. 4. a v neděli 8.
4. z nádraží Praha Braník v 9.24. Ze Smíchova
vyjede v 9.57, z Berouna v 10.46. Zpět se parní
vlak vydá z Křivoklátu v 15.36.
Sezonu zahajuje i hořovický zámek, který na 14.
dubna připravuje od 16 hodin Velikonoční koncert
žáků ZUŠ Josefa Slavíka.
Největší novinku chystají v Karlštejně, kde pro-

dlouží druhý vyhlídkový okruh. Zpřístupnění tře-
tího patra ve Velké věži nad kaplí svatého Kříže je
plánováno ale až na červen. 
(Další tipy viz strana 4) Pavla ŠVÉDOVÁ

3. dubna 2007 - 7 (440) 6 Kč

Kapitula slavila 650. výročí

Významné výročí oslavila Kolegiátní kapitula
Nanebevzetí Panny Marie na Karlštejně - 27.
března uplynulo 650 let od jejího založení.
Už 25. března se v hradní kapli sv. Mikuláše
konala mše pro veřejnost. Slavnostní Mše svatá,
kterou o dva dny později sloužil v kapli sv. Kříže
kardinál Miloslav Vlk, byla určena pro církevní
hodnostáře. „Kromě kardinála se zúčastnil i
rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl či čle-
nové spřátelené kapituly z bavorského Regens-
burgu,“ uvedl děkan karlštejnské kapituly Josef
Pecinovský. (oj) Foto ARCHIV

Irové na májích!

Řevničanka Navrátilová
vystavuje na kurtech v Paříži
Řevnice, Paříž – Řevnická rodačka a světozná-
má tenistka Marina Navrátilová se na tenisové
dvorce Roland Garros v Paříži vrátila jako
umělkyně.
Až do srpna bude v jeho muzeu vystavovat na
šedesát děl, které v takzvané stylu tenis-art vytvo-
řila spolu se slovenským výtvarníkem Jurajem
Králikem. Podstatou projektu je hra se skvrnami,
které na plátně či jiném podkladu zanechávají
dopady tenisových míčků namáčených do barev.
Paříž je další místo po Bratislavě a Praze, kde se
výstava koná. Autoři by výstavu rádi uspořádali i
v dalších dějištích grandslamových turnajů, tedy
v Melbourne, New Yorku a ve Wimbledonu. (pš) 

První návštěvníky po zimní přestávce v sobotu přivítal také zámek v Mníšku pod Brdy.             Foto Miloš DEMPÍR

Na zámek míří sochaři 
z Itálie a Ameriky
Dobřichovice – Italka a Američan
mají zpestřit letošní, třetí ročník
sochařského symposia v Dobři-
chovicích. V areálu zámku se bude
konat v létě, práce na jeho přípra-
vě ale již odstartovaly.
„Původní vizí symposia Cesta mra-
moru je zaznamenat sochařské myš-
lenky do místního kamene – slivene-
ckého mramoru,“ uvedl hlavní orga-
nizátor Petr Váňa. Má za to, že nej-
obdivuhodnější na projektu je »ži-
vost« společenství soch a veřejného
prostoru. „Možnost obcházet, potká-
vat a pozorovat kameny vzniklé v
jednotlivých letech symposia.  So-
chy nejsou zapomenuté v odlehlých
koutech parků a nemusí čekat na
zájemce o umění,“ míní.
Zatímco v předcházejícím ročníku
sochal u Berounky Japonec, letos
má dorazit Cordel Taylor z USA či
Emanuela Camacci z Itálie. 
Sochy vzniklé během symposií pos-
tupně vytvoří sochořadí, které spojí
Dobřichovice s Karlíkem. Již nyní
kolem nich vzniká promenáda.   (pš)

Jiří Buchal chytil cikánky,
které mu vykradly dům
Rovina – Husarský kousek se povedl Jiřímu
Buchalovi z Rovin: po honičce chytil dvě ci-
kánky, které před tím vykradly jeho dům.
Štěstí v neštěstí měl řevnický zastupitel Jiří Bu-
chal koncem měsíce. Byl u sousedů, když z dálky
viděl, že k němu do domu přicházejí dvě ženy.
„Manželka byla doma, tak jsem si myslel, že jsou
to její kamarádky,“ uvedl. Když se vrátil, manžel-
ka popřela, že by za ní známé přišly. „Zjistil jsem,
že nám ukradly telefony. Sedl jsem rychle do auta
a vydal se je hledat,“ popsal. Narazil na ně v cha-
tách nedaleko bývalé řevnické pískovny. 
„Nemohl jsem ale nic dokázat. Za moje telefony
chtěly peníze. Ty jsem jim samozřejmě nedal a
mobily si vzal,“ uvedl Buchal, který o všem
informoval řevnickou policii. „O případu víme.
Jelikož Rovina spadají pod Hlásnou Třebaň, pře-
dali jsme případ k došetření karlštejnským kole-
gům,“ uvedl řevnický policista Vít Lazar. (pš)

Na poberounském folklorním festiva-

lu Staročeské máje vystoupí irský

taneční soubor Coiscéim. (viz strana 3)
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Zadní Třebaň, Praha - Akce pro pedagogy,
rodiče s dětmi i školy pořádá Středisko envi-
ronmentální výchovy v Toulcově dvoře v Pra-
ze-Hostivaři. Na jednu z nich pod názvem Veli-
konoce ve dvoře se vypravily i děti z prvního a
druhého ročníku zadnotřebaňské málotřídky. 
V pěti dílničkách si děti vyzkoušely barvení vají-
ček, upekly si z kynutého těsta ptáčky. Malovala
se přáníčka a vystřihovaly holubičky. Na připra-
vené tajemné otázky, které se týkaly oslav jara,
slunovratu a oslav velikonočních svátků se také

dostalo. Co je to například zelený čtvrtek, sazo-
metná středa či kolik dní se držel půst, proč se
pečou mazance, beránek a jidášky - to vše se děti
dozvěděly. Vynášela se i Morana či Mořena. 
Po obědě u babky kořenářky si děti prohlédly zví-
řátka na farmě. Nejvíce se líbila malá prasátka a
koně. Byl to moc pěkný výlet. Ve škole zatím
povyrostlo osení a my jsme tak mohli společně
dotvořit při pracovní výchově velikonoční aranž-
má pro rodinný velikonoční stůl. 
Dětem kromě výletu udělal radost i dárek. Vedení
školy jim koupilo za pomoci místního obecního

úřadu digitální fotoaparát.   
„Věřím, že se nám podaří první dětský obrázek

poslat panu starostovi s poděkováním za podporu
školy,“ řekl učitel Petr Musil. 
Každý školák ho použije jeden den po dobu měsí-
ce dubna, fotky si pak může uložit do své složky
ve školním počítači a časem se naučí, jak je upra-
vit, využít pro tisk, odeslání e-mailem do novin a
podobně. „Také se rozšíří možnosti ve školním
časopise, který začala vydávat Dája Břížďalová a
spol.,“ dodal Musil. 

Monika MAZÚROVÁ, Lucie PALIČKOVÁ

Mníšek pod Brdy – Zastupitelstvo Mníšku pod
Brdy poslední týden v březnu odsouhlasilo roz-
počet města na rok 2007. Dále informovalo
občany o stavu budování kanalizace a vodovo-
du na Stříbrnou Lhotu a Kvíkalku.
Radnice v předchozím volebním období nechala
vypracovat projekt ve Stříbrné Lhotě i na Kvíkal-
ce a vybrala dodavatele díla. Akce má stát 73 mili-
onů - vodovod 22,5, kanalizace 50,5 milionů. V
červnu 2006 požádala radnice o dotace na kanali-
zaci ve výši 26,8 milionů a na vodu v plné výši. Z
důvodu vysoké ekonomické nákladnosti Minister-

stvo zemědělství nezařadilo kanalizaci do podpo-
rovaných akcí. Nyní je jasné, že pokud město
získá dotaci, bude to tak malá částka, že nebude
schopno akci realizovat. „Máme jedinou možnost.
Přepracovat žádosti tak, abychom uspěli. Pokud
se nám to podaří, stavět by se mohlo v letech
2008-2010,“ uvedl starosta Petr Digrin. 
Zastupitelka Alexandra Merunková informovala
přítomné o tom, že podala trestní oznámení na
starostu a radu města za údajné zveřejňování lži-
vých informací o její osobě do médií.           

Jana DIGRINOVÁ

U zápisu si hráli i rodiče
Mníšek pod Brdy – V mníšecké mateřské ško-
le se poslední den v březnu konal netradiční
zápis dětí do školky. Děti vítal maňásek, který
je vyrobený tak zajímavě, že je chvilku
Karkulkou, chvilku vlkem i babičkou. 
„K zápisu přišlo tolik dětí, že je nebudeme moci
všechny uspokojit ani v případě, že bude od září
skutečně otevřena slibovaná nová třída,“ uvedla
ředitelka školky Květa Novotná. „Pojali jsme zá-
pis tak, že si u nás pohrály nejen děti, ale i jejich
rodiče. Jezdilo se na trojkolce i na skluzavce, děti
si lepily a modelovaly pod vedením výtvarnice
Jany Janouchové.“ 
Každé dítě si na památku odneslo malý dárek –
trumpetku, plyšové zvířátko, lízátko nebo klíčen-
ku. Do školky budou přijati všichni předškoláci a
děti z Mníšku, jejíž rodiče chodí do zaměstnání.
„Byl to šrumec, ale jsme spokojeni. Nejvíc nás
potěšily pochvaly od rodičů za krásné internetové
stránky školky,“ dodala ředitelka. (jdi)

Děti v Toulcově dvoře barvily vajíčka
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI DOSTALI VYTOUŽENÝ DÁREK - DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

Takhle vidí nový fotoaparát samotní zadnotřebaňští školáci.   Kresba Antonie HOŠKOVÁ

V úterý 20. března jsme jeli reprezentovat naší
školu F. J. Řezáče v Litni na okresní kolo recitač-
ní soutěže do Lochovic. Jelo nás šest - čtyři děv-
čata a dva kluci.
Lochovická škola nás příjemně přivítala. Hned na
začátku nás školník odvedl do šatny, kde jsme si
odložili věci, přezuli se, a pak nám ukázali odpo-
činkovou místnost. Dostali jsme výtvarné potřeby
a ve volném čase mezi jednotlivými kategoriemi
jsme si mohli malovat. Měli jsme přístup i k počí-
tačům s internetem. Pan školník nám také ukázal
kuchyňku, kde jsme se mohli posilnit vynikající
buchtou s čokoládovou náplní a občerstvit citró-
novým čajem. Pro učitele byla připravena i káva.
Z napínavého boje vyšli vítězně i dva žáci naší
školy. V kategorii nejmladších recitátorů se na
druhém místě umístil Filip Nožina ze třetí třídy a
ve třetí kategorii dosáhla na stříbrný stupínek Mí-
ša Bednářová ze šestky. 
Výkony soutěžících hodnotili tři porotci.  Předsed-
kyní byla ředitelka pořádající školy.Jako dopro-
vod s námi jela učitelka Frajerová, které tímto za
všechny žáky, kteří reprezentovali naši školu, moc

děkuji za trpělivost a podporu. Poděkování patří
také pořádající škole v Lochovicích, kde se mně i
mým spolužákům líbilo a těšíme se na další úspě-
chy v příštím roce. Filipa a mě čeká ještě krajské
kolo v Kolíně. Těšíme se. Držte nám palce!

Michaela BEDNÁŘOVÁ, 6. třída ZŠ Liteň

Policisté vybrali na pokutách
přes sedmdesát tisíc korun
Poberouní –  Na osmdesát tisíc korun zaplatili
za dopravní přestupky obyvatelé okresů Pra-
ha-západ a Praha-východ během policejní ak-
ce Kryštof. Pokutovalo se i v dolním Poberouní
a na Podbrdsku.
Do akce, která se konala od  21. do 23. 3., se v
obou okresech zapojilo na osm desítek policistů.
„Řidiči jezdili opatrněji než kdy jindy. Je znát, že
se o tom mluvilo v televizi, psalo v médiích,“ řekl
šéf řevnických policistů Vít Lazar. Jelikož ti ne-
mají k dispozici radar, zaměřili se spíše na kon-
trolu technického stavu vozidel. „Nejčastějšími
prohřešky bylo, že řidiči nesvítili a nebyli připou-
táni,“ vypočetl. Podle něj v poslední době ovšem
přibývá i případů, kdy za volant usedají lidé, kteří
nemají řidičský průkaz. „Jde přitom o trestný čin.
Většinou jde o lidi kolem  pětadvaceti let,“ dodal. 
Dopravní policisté měřili rychlost například v
Letech u autobusové zastávky, »chytali« ovšem i
v Měňanech. Právě tam rovný úsek láká k rychlé
jízdě. „Většina řidičů tudy jede sedmdesátkou, i
víc,“ připustil jeden z obyvatel nedaleké Litně. 
„V obou okresech bylo zkontrolováno 949 aut a
478 osob. Podařilo se nám zadržet jednoho pacha-
tele trestného činu,“ vypočetla mluvčí police Pra-
ha-venkov Jana Žďárská. Policisté zjistili 245 pře-
stupků a uložili pokuty ve výši 73 300 Kč. „Ve
136 případech byla překročena rychlost, šestnáct
řidičů nemělo bezpečnostní pásy. Nikdo neusedl
za volant po požití alkoholu,“ dodala. (pš)

Liteňští bodovali v Lochovicích
JAK JSME SE ZÚČASTNILI OKRESNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Mníšečtí si odsouhlasili rozpočet
ALEXANDRA MERUNKOVÁ PODALA TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA STAROSTU

Zahrádkáři obdarovali obec
Hlásná Třebaň - K padesátému výročí založe-
ní Českého zahrádkářského a ovocnářského
svazu darovali hlásnotřebaňští členové tohoto
sdružení obci dar. 
„Vysadili jsme ve Třebani vzácný jinan dvoula-
ločný,“ řekla NN Jana Kratochvílová, přesedkyně
zdejšího sdružení. Při této slavnostní příležitosti
uspořádali zahrádkáři také výroční schůzi. „Na
odpoledne 12. května chystáme ukázkovou pro-
hlídku zahrady pana Blažeje na Rovinách,“ doda-
la. (šm)
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Na festival přijedou irští tanečníci
KROMĚ NICH VYSTOUPÍ DVĚ DESÍTKY DALŠÍCH SOUBORŮ, DUDÁCKÉ MUZIKY, CIMBÁLOVKY, DECHOVKY...

Poberouní - To, co se ještě před
čtrnácti dny jevilo jako teorie, je
nyní skutečnost: Na letošních Sta-
ročeských májích vystoupí irský
soubor Coiscéim. Těšit se na něj
mohou diváci v Mníšku pod Brdy. 
Hned několik taháků nabízí osmý
ročník poberounského folklorního
festivalu Staročeské máje. K těm
největším bude bezesporu patřit ta-
neční soubor Coiscéim pražské ško-
ly irských tanců a stepu. Organi-
zátorům festivalu se jeho účast poda-
řilo zajistit s pomocí ambasády Irské
republiky. Taneční skupina, která má
za sebou úspěšná vystoupení v Mni-
chově, Vídni, Salcburku či ve Var-
šavě, na mníšeckém náměstí 12.
května předvede tradiční irské tance
v krojích, moderní choreografie i ob-
líbený irský step. 

Možná dorazí i Slováci
Pro ctitele folkloru a lidové kultury
je ovšem v rámci Staročeských májů
připraven i další bohatý program.
Kromě jiných vystoupí například
řecká kapela Akropolis, tři dudácké
muziky, dvě cimbálovky a další při-

bližně dvě desítky folklorních sou-
borů. Pořadatelé ještě vyjednávají o
účasti známé slovenské skupiny
Limbora. 

Součástí festivalu, který se koná
všechny květnové soboty, budou dá-
le stylové jarmarky, pobožnosti,
ceremoniály žádání o právo či prů-
vody krojovaných účastníků. Letov-
ští se mohou těšit také na minisetká-
ní dechových kapel, Mníšečtí zase
na vystoupení muzik hrajících lido-
vou hudbu netradičním způsobem. 
Svoji účast na festivalu už ohlásila
Česká televize, z mníšeckého ná-
městí bude celou sobotu 12. května
vysílat přímé vstupy Český rozhlas 1
Radiožurnál.          Miloslav FRÝDL

Ozdobou letošního folklorního festi-
valu Staročeské máje bude irský sou-
bor Coiscéim.                Foto

Přijďte mezi nás! zve
Mateřské centrum
Mníšek pod Brdy – Mateřské cen-
trum v Mníšku pod Brdy funguje
tři roky. Maminky s dětmi se schá-
zejí v klubovně Městského kultur-
ního střediska každou středu.
„Vytvořili jsme program pro děti do
4 let. Učí se básničky, písničky i ta-
nečky. Tyto činnosti rozvíjejí moto-
riku, řeč a fantazii. Zároveň se děti v
kolektivu učí určitému řádu a pravi-
dlům, jež jsou výbornou přípravou
pro vstup do mateřské školky,“ říká
vedoucí centra Sylva Strnadová. 
„Rádi mezi námi přivítáme další děti
s maminkou nebo s tatínkem, kteří
hledají místo pro tvořivé hraní a mají
chuť navázat nové mezilidské vzta-
hy,“ dodává. (jdi)

Lety 5. května
Šeucouská muzika 

Křídlovanka 
Šafrán 

Šafránek
Notičky
Mikeš 

Krušpánek
Jiskra 

Domažlická dudácká muzika
Třehusk
Kyčera

Mníšek pod Brdy 12. května
Coiscéim 
Akropolis 
Pouličníci 
Třehusk

Ponožky pana Semtamťuka

Vonička 
Klíček

Dokolečka 
Hanáci 
Notičky

Ratajská duha 

Černošice 19. května
Jiskřička 
Šáteček 

Pramínek
Jarošovci 

Klíček 
Třehusk

Zadní Třebaň 26. května
Domažličanka 

Limbora 
Pramínek 
Notičky

Řevnice – Deset let už funguje v
Řevnicích stacionář Cesta, který
pomáhá mladistvým v boji s dro-
gami. Za tu dobu se tu vystřídalo
pět stovek klientů. Zakladatel a ře-
ditel zařízení Ivan Platz za to před
několika dny získal ocenění Zlaté
srdce Nadace Naše dítě určené
ochráncům ohrožených dětí. Na-
vrženo na něj bylo sedmdesát lidí.
„Cenu vnímám jako ocenění celého
týmu. Je to pro nás všechny taková
satisfakce desetiletého úsilí, na dru-
hou stranu je to i závazek do budouc-
na a hnací motor - odteď už nesmíme
nikdy prohrát,“ říká Platz.
Oddělení s výchovně léčebným reži-
mem pro drogově závislé mladé lidi
založil Platz v Řevnicích spolu s Mi-
ladou Votavovou před deseti lety.
Mladí by zde měli najít novou cestu,
jak se s drogami vypořádat. Napros-
tá většina klientů měla problémy s
pervitinem, v zařízení jsou i uživate-
lé marihuany, výjimkou nejsou ani
děti, které propadly alkoholu.
„Mladí k nám přicházejí v turnu-
sech, vždy na dva měsíce. Některé

přivedou rodiče, většina pobyt dosta-
ne soudním příkazem,“ říká Platz.
Program Cesta je otevřený pro maxi-

málně 12 klientů. „Provádíme zde
kromě psychoterapií i arteterapie,
máme keramickou dílnu, fotografu-

jeme, jezdíme na hory, na vodu. Při-
pravujeme i rodinná setkání,“ vypo-
četl Platz. 
Jak byli pracovníci Cesty ve svém
úsilí úspěšní? Třetina z celkového
počtu bezmála 500 účastníků progra-
mu se po dvouměsíční terapii k dro-
gám nevrátila, druhá třetina s drogou
podle ředitele zařízení ještě čas boju-
je a prochází další léčbou. Zbývající
mladí lidé se k drogám vrací téměř
okamžitě, někteří v programu ani ce-
lé dva měsíce nevydrží. 

Výstava bude v Zámečku
„Před rokem a půl jsme se pokouše-
li zjistit zpětnou vazbu. Volali jsme
klientům a zjišťovali, jak se mají.
Většině se dařilo lépe a dařilo se jim
zařadit do normálního života,“ řekl
ředitel. Práce klientů, těch součas-
ných i bývalých, si budou moci pro-
hlédnout řevničtí obyvatelé. Na 12.
května chystá Cesta výstavu. 
„Vernisáž se uskuteční od půl třetí v
řevnickém Zámečku,“ dodal Platz,
který již několikrát besedoval i s mí-
stními školáky.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Ředitel řevnické Cesty dostal Zlaté srdce
ŘEVNICKÝ STACIONÁŘ POMÁHAJÍCÍ MLADÝM V BOJI S DROGAMI SLAVÍ DESET LET EXISTENCE

DOSTAL CENU. Ivan Platz, ředitel řevnického zařízení Cesta, přebírá oce-
nění od předsedkyně Nadace Naše dítě Zuzany Baudyšové.     Foto ARCHIV

Které soubory vystoupí na májovém festivalu
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Na nádvoří přijdou šermíři i Kuře
V MNÍŠKU BUDOU PŘIPRAVENY VOJENSKÉ SOUBOJE, VÝTVARNÁ DÍLNA, TRŽIŠTĚ I PAŠIJOVÉ HRY

Mníšek pod Brdy – O Neděli veli-
konoční 8. dubna se na zámku v
Mníšku pod Brdy koná již 6. Veli-
konoční veselice s kuřetem. Prog-
ram začíná v 9.00 hodin.
„V dílně si děti vyrobí zvířátka i ve-
likonoční vajíčka. Každý jejich vý-
tvor je originál, žádné dítě není bez
talentu a my se snažíme jej rozvíjet,“
říká vedoucí dílen Marie Sadilová. 
Výtvarné tvoření začíná v 9.00 a po-
trvá až do 16.00 hodin. Pro děti je
připravena také pohádka O třech pra-
sátkách, pro rodiny boje šermířů a
chybět nebude ani ukřižování Ježíše

Krista v pašijových hrách. Výrobky
z bronzu, cínu, kůže, z vlny, kerami-
ku, dřevěné hračky, svíčky, kamínky,
malované kameny, koření, kraslice,
klobouky, keramické magnety, šátky,
hlavolamy i umění kovářů. To vše
nabídne řemeslný trh. Některá před-
váděná umění si mohou vyzkoušet
děti i dospělí. Na své si přijdou také
labužníci staročeské kuchyně.
Velikonoční veselice je pořádána na
podporu známé sbírky České televi-
ze a NROS s názvem Pomozte dětem
– sbírka pro Kuře. Spolupořadateli
jsou Spolek Oáza a Terapeutická ko-
munita Magdaléna. 
Chcete-li vědět, jak bydlela drobná
šlechta v letech 1918-1938, můžete
během akce absolvovat také prohlíd-
kovou trasu zámku, která trvá asi 45
minut. Prohlídkový okruh tvoří 12
místností s mimořádně bohatým vy-
bavením. V Modrém salonku oteví-
ráme výstavu obrazů z Mníšku od
Petra Velebila, jež potrvá do konce
května. Jana DIGRINOVÁ

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Své výrobky na velikonoční výstavě v Mníšku
představily i místní děti. Foto Jana DIGRINOVÁ Kina v okolí

KINO LITEŇ
7. 4. 18.00 ŠARLOTINA PAVUČINKA 
14. 4. 18.00 OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE 

KINO MÍR BEROUN
2. 4. - 3. 4. 20.00 (Út 17.30) VRATNÉ
LAHVE 
3. 4. 20.00 SÓLOKAPR 
4. 4. - 5. 4. 18.30 (Čt 20.00) GOYOVY
PŘÍZRAKY 
5. 4. - 7. 4. 17.30 (Pá 20.00, So 18.30)
ROCKY BALBOA 
5. 4. - 7. 4. 15.30 (Pá 17.30) MAHA-
RAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU 
8. 4. - 9. 4. 18.30 SEJMI ESO 
10. 4. - 11. 4. 18.30 (St 17.30) ŠTĚSTÍ
NA DOSAH 
11. 4. 13.45 SPLÁCHNUTEJ 
11. 4. 20.00 LUK 
12. 4. - 16. 4. 18.30 (Pá-So 17.30)
HUDBU NAPSAL, SLOVA SLOŽIL 
12. 4. 15.30 KRÁSKA V NESNÁZÍCH 
13. - 14. 4. 20.00 KRVAVÝ DIAMANT 

KINO MNÍŠEK POD BRDY
4. 4.  20.00   VOLVER    

CLUB KINO ČERNOŠICE
3. 4. 20.00 GOYOVY PŘÍZRAKY  . 
7. 4. 19.30 ŠIBA MUSIC CHANCE 
8. 4. 16.00 ERAGON 
10. 4. 20.00 SÓLOKAPR  
13. 4. 20.00 TANEČNÍ PÁRTY   

Černošičtí se těší
na jazzové kapely
Černošice - Jazzové melodie roze-
zvučí Černošice. Od 25. do 28.
dubna se tu koná totiž festival
Jazz Černošice 2007.
Během čtyř dnů se na jevišťátku
Club Kina vystřídají zajímavé hu-
dební formace i samostatní sóloví
interpeti jazzu. O zahájení akce se
postará Old Fashion Trio, které bude
vyhrávat před restaurací Boleta. Di-
váci se mohou těšit i na Janu Koub-
kovou či Milana Svobodu.  (šm)

Dobřichovický zámek hostí Historický jarmark
Dobřichovice – Středověkým tržištěm s kejklíři ožije nádvoří dobřicho-
vického zámku 14. dubna. Konat se tu bude v režii skupiny historické-
ho šermu Nevers Historický jarmark kumštu a řemesel.
Již třetí ročník akce vypukne v půl desáté dopoledne průvodem, poté budou
moci návštěvníci zhlédnout ukázky umění s bičem. Skupinu Nevers v 10.20
vystřídá divadlo Trakař, po něm budou znít gotické chorály v podání sou-
boru Schola Černošice. Těsně před polednem si na své přijdou děti, pro
které zahraje divadelní společnost Teta. Odpoledne budou k vidění ukázky
tanců, a to břišních i erotických. Chybět nebudou šermířské souboje i dobo-
vá muzika, se kterou se představí skupina Silentium a Cantio Antiqua.    (pš)

Tipy NN
* Výstava oděvů zadnotřebaňské
výtvarnice Blanky Hovorkové-Maří-
kové se koná v plzeňské Galerii U
Svaté Anny do 4. 4. K vidění budou
šaty z krajky, lnu a hedvábí.      (lup)
* Bachovy pašije zazní 7. 4. od
16.00 ve svinařské kapli. Účinkuje
soubor Musica Lignea. (aza)
* Kapely Sad, Relevation, Legal
bengal a Magnetická páska se utkají
v soutěži Šiba Music Chance 7. 4. od
19.30 v Club Kině Černošice. Vstup-
né je 60 Kč. (pš)
* Vernisáž výstavy 95 let beroun-
ského skautingu se uskuteční 7. 4.
od 14.00 v berounském Muzeu Čes-
kého krasu. Výstava potrvá do 27.
května. (lei)
* Beseda a videoprojekce o Bolivii,
o níž pohovoří cestovatel Karel
Wolf, se koná 12. 4. od 18.00 v dob-
řichovickém sále Dr. Fürsta.        (pš)
* Komedii Pygmalion uvedou řev-
ničtí ochotníci v místním kině 13.,
14., 20. a 21. 4. vždy od 19.00 a 15.
i 22. 4. od 17.00. (pš)
* Kapela Neřež, která letos oslaví
10. narozeniny, zahraje 14. dubna od
20.30 v černošickém Club Kině. Vs-
tupné je 120. (pš)
* Vernisáž výstav Lucie Suché Útě-
ky zahradní brankou i Tomáše Su-
chého Obrazy a loutky se koná 14. 4.
od 16 hodin v Geoparku Barrandien
v Berouně. Výstava bude umístěna v
Konírně Muzea Českého krasu a po-
trvá do 9. června. (lei)
* Pastýřské vytrubování na Pod-
brdsku je název pořadu, který je při-
praven na 15. 4. od 18.00 v sále řev-
nického Zámečku. Josef Svejkovský
představí zrekonstruované historické
nástroje. (pš)
* Krajina plná tajemství je název
výstavy fotografií Václava Sojky a
Zdeňka Patzelta z Národního parku
České Švýcarsko. Výstava bude ote-
vřena v klášteře na Skalce 15. 4. v
15.00. Potrvá do pondělí 8. 5. a bude
přístupná o sobotách, nedělích a
svátcích od 10.00 do 17.00.         (jdi)

Na výstavě se předvedly děti, ženy i senioři
Mníšek pod Brdy – Velikonoční výstava, která se konala poslední týden
v březnu v sále domova důchodců v Mníšku pod Brdy, se vydařila.
Výrobky tu prezentovaly děti ze škol a školek, senioři i ženy, které se
tvorbou velikonoční výzdoby zabývají mnoho let. 
Výstavu zahájil ředitel domova důchodců Jan Daniel a farář Robert Ciesz-
kowski. „Aby si člověk mohl vážit sám sebe, musí se navracet ke svým koře-
nům. Proto jsem rád, že Oáza pořádá Velikonoční výstavu,“ řekl Cieszkow-
ski. Dále připomněl, že Velikonoce jsou svátky naděje, že láska je větší než
lidská slabost. Sváteční atmosféru podtrhlo vystoupení dětského flétnového
souboru Cenerentola. Ředitelka Oázy Jiřina Ptáčková poděkovala všem, kte-
ří pomohli výstavu připravit. Hlavní aranžérkou byla Hana Kotoučová, jež
sklidila slova uznání od návštěvníků. „Na výstavě prezentují své výrobky
nejen dospělí, ale také děti ze škol a školek. Je to jedna z mála možností, kdy
mohou ukázat, co všechno umí,“ chválila spokojená návštěvnice. (jdi)

Velikonoce: Mše, hudba, jarmark...
V BEROUNĚ SE KONAJÍ VELIKONOČNÍ TRHY, V KARLICKÉM KOSTELE KONCERT
Poberouní – Velikonoce mohou
obyvatelé dolního Poberouní osla-
vit různě. Sváteční mší, koncertem
či návštěvou jarmarku.
Tradiční Velikonoční trhy začínají na
berounském náměstí ve středu 4.
dubna, den před tím místní školáci
vyzdobí prostranství břízkami. Zák-
ladem tržiště na Husově náměstí se
stane šest dřevěných stánků u kašny,
v nichž bude pro návštěvníky zajiště-
no občerstvení, drobné dárky a suve-
nýry. K dostání budou i  pomlázky,
květiny a další velikonoční sorti-
ment. Trhy potrvají do soboty 7. 4.
Den na to, v neděli 8. 4., se od 9.00
koná Velikonoční veselice s řemesl-
ným jarmarkem na zámku v Mníšku
pod Brdy. Prodávat se zde budou
dřevěné hračky, keramika, šperky a
velikonoční zboží. 
O velikonocích se také konají svá-

teční římskokatolické bohoslužby. V
řevnickém kostele 5. a 6. 4. od
18.30, 7. 4. od 20.30, 8. 4. i 9. 4. od
9.30. V Dobřichovicích mše začíná
8. 4. od 11.00 a v Karlštejně 6. 4. od
18.30 a 8. 4. od 16.00.

Házenkáři půjdou koledovat 
V Karlíku zpestří letošní Velikonoce
koncert vážné hudby. Konat se bude
v neděli 8. dubna od 16 hodin v tam-
ním kostele sv. Prokopa a Martina.
Na programu je koncert, během kte-
rého zazní dílo George Pergolesiho
Stabat Mater. Účinkují sopranistka
Irena Fürbachová, mezzosopranistka
Oldřiška Musilová, na varhany za-
hraje Jaroslav Šaroun.
V Řevnicích se na Pondělí veliko-
noční vydají do ulic na koledu muzi-
kanti z muziky Notičky i místní há-
zenkáři. Pavla ŠVÉDOVÁ

Na nádvoří mníšeckého zámku divá-
ci o Velikonocích uvidí Pašijové hry.

Foto Jana DIGRINOVÁ



Velký Chlumec - Poslední březnovou sobo-
tu se v pohostinství u Kozohorských sešli
členové Sdružení za ekologický rozvoj kra-
jiny (dále jen SERK) na své výroční schůzi. 
Stěžejním bodem jednání SERK byla roz-
hledna na Studeném vrchu. Místopředseda
Dušan Eliášek poděkoval těm, kdo se  pořa-
datelsky zasloužili o provoz rozhledny 
a zajištění čtvrtého ročníku candrbálu.
Začátkem letošního roku odeslalo SERK
otevřený dopis Obecnímu úřadu Velký
Chlumec s návrhem na dohodu o dalším
provozu rozhledny. Nyní ji má obec v nájmu
bez možnosti ji dále svěřit jinému subjektu do
správy. Z těchto důvodů není prozatím pro
SERK možná příprava projektů rekonstrukce
rozhledny. 
“Je to problém, zastupitelstvo obce se 
k otevřenému dopisu SERKu prozatím
nevyjádřilo,” sdělil starosta obce Velký
Chlumec Jaroslav Routa.
"V říjnu loňského roku se podařilo podepsat
nájemní smlouvu mezi obcí Velký Chlumec 
a zeměměřičským úřadem.  Tím se z měřící
věže stala rozhledna," sdělil za místní obecní
úřad Antonín Kotouč.
Dalším bodem setkání byly turistické akce

pro rok 2007 a projednání návrhů na
odstranění skládek, které vznikají nejen 
v katastru obce V. Chlumec, ale například 
i u vlakového nádraží v Osově.      R. Kočová

Čtvrťáci podnikli výlet do Prahy za historickými
památkami, o kterých se učili. Navštívili Pražský
hrad, prošli Královskou cestou na Staroměstské
náměstí a prohlédli si expozici Lovci mamutů 
v Národním muzeu.       FOTO  S. KOCMANOVÁ

Obec obdržela návrh
SERK NABÍDL OBCI SPOLEČNÝ PROVOZ ROZHLEDNY

Při úklidu vodní nádrže v Osovci zastala
velkou část prací i technika místního 
SDH.                              FOTO P. KOČÍ ml.
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Hned u zápisu se děti zapojily
do programu mateřské školky
Osov -  V pátek 30. března byli rodiče se
svými dětmi pozváni k zápisu do mateřské
školy. 
Do osovské školky se pro další školní rok
přišlo k zápisu přihlásit celkem dvacet malých
zájemců z obcí Osov, Vižina a Velký a Malý
Chlumec. 
"Malí zájemci měli možnost sledovat děti ze
školky při jejich programu. Děti, které přišly 
k zápisu, si s námi malovaly obrázky, dokonce
se přidaly i k naší rozcvičce," chválila děti
vedoucí učitelka Lenka Kocourová.
"Zájem o umístění do naší  mateřské školy nás
potěšil. Mateřská škola Osov má však volných
jen dvanáct míst. Přednost při přijetí budou
mít předškoláci a děti, které mají 
v současné době zaměstnané oba rodiče,”
vysvětlila kritéria přijetí dětí do osovské
školky Lenka Kocourová.                      (rk)  

PROVAS – informační občasník mikroregionu Horymír „pro vás“. Připravují: J. Fialová, S. Kocmanová, L. Kocourová, S. Hošťálková. Rediguje: R. Kočová.
Spolupráce: Mirka Plecitá. http://provas.xf.cz, mail: provas@osov.cz

Horymír řeší otázku vodního
hospodářství a dopravy 
Svinaře - Březnová schůzka mikroregionu
Horymír proběhla za účasti zástupců obcí
ve Svinařích.
"V současné době je zadán projekt na
vodovodní práce pro několik obcí mikrore-
gionu. Jedná se o  Svinaře, Vižinu, Chlumec 
a Osov," sdělil předseda Vladimír Roztočil. 
"Po dokončení projektové dokumentace se
bude rozhodovat o realizaci jednotné kana-
lizace v obcích Horymíru," dodal k otázce
vodního hospodářství starosta obce Vižina
Václav Císař.
Pro mikroregion se připravuje autobusová
linka firmy AZBUS. Firma nabízí okružní
trasu ze Řevnic, přes Halouny, další obce
Horymíru a zpět do zadní Třebaně a Řevnic.
Nová dopravní firma není konkurencí
Probotransu, nabízí nové linky, které by měly
odstranit sučasné nedostatky dopravy 
v regionu.             S. Hošťálková, R. Kočová

Pochod Českým krasem se
konal i v destivém počasí
Velký Chlumec - Dobré počasí si přáli Turisté
severních svahů Brd na svůj první jarní
pochod Českým krasem k lomu Kobyla, který
byl plánován na sobotu 24. března. 
“I přes nepřízeň počasí se na trasu vydalo
třicet účastníků pochodu. I když celý den
drobně pršelo, pochod se všem líbil, jen na
opékání špekáčků nedošlo,” sdělil turista
Sláva Ježdík.                                         (rk)

Pochod povede kolem Strže
Velký Chlumec - TSSB zvou v sobotu 
21. dubna na pochod do Strže.  Pochod bude
spojený s prohlídkou Památníku Karla Čapka.
Sraz účastníků je v Malém Chlumci u kaplič-
ky v 8.30 hod. 
Trasa pochodu povede z Malého Chlumce na
Stožec. Z Voznice je cesta plánovaná bývalou
oborou Královská stolice. Po Staré Huti nás
čeká prohlídka Památníku Karla Čapka ve
Strži a při dostatku času navštívíme zámeckou
zahradu dobříšského zámku.
Na cestu si do baťohu přibalte dobrou náladu 
a špekáčky na opékání.
Závěrečné posezení s občerstvením je pláno-
váno v pohostinství u Kozohorských.      (del)

Na čištění rybníka Loužek jsou
zváni místní i chalupáři 
Malý Chlumec - Sdružení za ekologický
rozvoj krajiny, Turisté severních svahů Brd 
a SDH Malý Chlumec zvou v sobotu 
14. dubna všechny své členy, ostatní občany,
chataře a chalupáře na úklid rybníka Loužek 
v Malém Chlumci.
Sraz je v 8.30 hod. u rybníka. Přineste si
lopaty, košťata a kolečka. Předem děkujeme
všem za hojnou účast. Drobné občerstvení
zajištěno.                                              (del)

Poklad bude ukryt na trase
Velikonočního pochodu 
Vižina - OÚ Vižina zve na tradiční veli-
konoční pochod na Skálu. Uskuteční se
v sobotu 7. dubna. Sraz v 10 hodin 
u kravína. Cestou plnění úkolů, hledání 
pokladu a opékání buřtíků.                           (jf)

Starosta hasičů svolal brigádu,
přišli hlavně důchodci
Osov - Na konec března bylo naplánováno
čištění vodní nádrže v Osovci, které slouží 
i jako koupaliště.
Starosta místních hasičů pozval občany Osova
i Osovce na úklid koupaliště.
"V pátek přišlo dvanáct lidí, hlavně důchodci,
mladí nemají o tuto práci zájem. První den
byla odstraněna hrubá nečistota, v sobotu jsme
úklidové práce dokončili a celé koupaliště
vyčistili vodou", popsal úklidovou akci
starosta hasičů Josef Chvojka.                (rk)  

I v Podbrdech je vodní nádrž
připravena ke koupání
Podbrdy - V březnu proběhlo v obci čištění
“Dolíku”. Požární nádrž byla brigádně
vyčištěna a je připravena ke koupání 
i k rybářským zátahům.                          (rk)

Rozhledna na Studeném vrchu
bude široké veřejnosti 

zpřístupněna

v sobotu 14. dubna 2007

od 9:00 do 17:00 hod.
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Skauti u ohně skládali slib
»TRAMPSKÝ« SERIÁL: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 20)

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Podbrdsko - Před časem jsme v
Našich novinách zahájili seriál, v
němž vás seznamujeme s »tramp-
skou latinou«. Dnes dokončujeme
článek o ohních.                          (NN)
Podle účelu rozeznáváme mnoho oh-
nišť, protože jen paďouři podpalují
neforemnou hromadu klestí a k její-
mu zapálení si pomáhají benzínem a
jinými nechutnými hořlavinami. 
S ohněm slavnostním se setkáváme
opravdu jen při výjimečných událos-
tech. Je to například  táborový oheň
při zahájení nebo ukončení tábora,
případně táborák s veselým progra-
mem či táborák při potlachu. 
Mimořádnou slavnostní atmosférou
působil vždy táborový oheň, při kte-
rém se skládal skautský či vlčácký
slib. Slavnostní oheň se většinou ob-
řadně zapaloval (někdy i současně ze
čtyř světových stran) za zpěvu a k je-
ho udržování byli určeni »ohnivci«.
Je samozřejmé, že Skautské regule
nepřipouštěly, aby se na takovém
ohni opékaly například  špekáčky,
jako se běžně dělávalo na některých
táborech pionýrských. Je snad po-
chopitelné (alespoň někomu), že se-
šlosti s alkoholem a magnetofonem,
kde jako kulisa plápolá i oheň mezi
klasické táboráky nepatří. 
K hlavním typům  obřadních či slav-
nostních ohňů se počítá pagoda, py-

ramida a hranice. Takový oheň se
staví z nařezaných polen a v zásobě

musí být i dostatečný počet na při-
kládání. Hořící polena by neměla
spadnout do ohniště předčasně, ale
je otázkou šikovnosti jejich stavite-
lů, když k postavení nepoužijí drát a
polena nejsou stlučena hřebíky.  

Vladimír ROGL

nám. Jiřího z Poděbrad 43, Řevnice

PŘIJME PRODAVAČE/KU 
NA TRVALÝ PRACOVNÍ POMĚR 

Částečná znalost zboží nutná, nástup možný ihned.

Informace na tel.: 777 266 238, nebo v prodejně. 

Broučci: Posílejte
fotky, bude výstava!
Nejen Hlásná Třebaň je krásná, celá
naše země je krásná. Ale tak, jako
nabízí spoustu malebných a oku la-
hodících zákoutí, má i odvrácenou
tvář. Jednou z částí této tváře, nad
kterou nejeden člověk zavírá obě
oči, jsou černé skládky odpadu. 
Tento odpad jako by nepatřil niko-
mu, a nikdo se o něj nestará. Většina
čeká, že nepozorovaně vroste do
okolí a  tam se tiše a bezbolestně
rozpadne. Člověk-pán tvorstva jako
jediný  vědomě špiní vlastní hnízdo.
Není rozdíl, jestli je to odhozený
papírek od nanuka či pytel plný pet
láhví, v principu je to stejné. Proto-
že nás tento problém trápí, rozhodlo
se sdružení maminek Broučci s
Našimi novinami uspořádat soutěž
o nejneuvěřitelnější  černou skládku
nepořádku, kterou po cestě najdete.
Fotografie posílejte na adresu Na-
šich novin (i s popisem místa, kde
se tato ostuda nachází), z fotek se
chystáme na zadnotřebaňských má-
jových slavnostech uspořádat výsta-
vu a nejkrásnější snímek ocenit! 
Zároveň chceme uspořádat soutěž o
nejoriginálnější dílo z odpadků. Do
soutěžě může přispět každý bez
ohledu na věk. Nejzdařilejší výtvor
bude také oceněn! Návštěvníci výst-
avy budou moci ochutnat domácí
chléb, vyrobený z ručně mleté celo-
zrné mouky, připravený ekologic-
kou maminkou Ivou Pezlovou. Pro
děti bychom rádi nachystali výtvar-
nou dílničku s různými aktivitami.
Informace o soutěžích získáte na čí-
slech 724 37 17 27 a 723 07 80 03. 
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

VELKÁ SLÁVA. U slavnostních ohňů se skládal skautský či vlčácký slib.
Kresba Jiří PETRÁČEK

INSTALATÉRSTVÍ KUČERA
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Vojenský prostor je přístupný lidem
ČÁST BRDSKÝCH LESŮ, KAM DESÍTKY LET SMĚLI JEN VOJÁCI, BYLA V NEDĚLI OTEVŘENA VEŘEJNOSTI
Brdy – Vojenský újezd Brdy se poprvé otevře
turistům a cyklistům. Již od 1. dubna se tak li-
dé budou moci podívat na sedm dříve nepří-
stupných lokalit. Středočeský hejtman Petr
Bendl usiluje o to, aby takových míst ve vojen-
ském prostoru přibylo.
Sedm zón v okrajových částech újezdu o rozloze
třiatřicet kilometrů čtverečních mohli turisté popr-
vé navštívit 1. dubna, tuto sobotu trasy slavnostně
otevře i ministryně obrany Vlasta Parkanová.
„U těchto oblastí máme stoprocentní jistotu, že
zde není žádná munice,“ uvedl plukovník Ladi-
slav Košner. Nevybuchlé munice je podle vojáků
hlavní důvod, proč další části újezdu nemohou být
zpřístupněny veřejnosti.
Naopak hejtman Bendl spolu se sdružením Enklá-
va usiluje o to, aby v budoucnu mohli lidé vstou-

pit do co největší části újezdu. „Budeme chtít po
armádě, aby to, co nepoužívá, otevřela,“ řekl.
Největší část, jejíž vnější hranice měří dvacet ki-
lometrů, bude otevřena mezi obcemi Ohrazenice a
Neřežín. Zde budou moci turisté využít takřka
deset kilometrů dlouhou značenou trasu z Podluh
do Neřežína přes zříceninu hradu Valdek. Nedale-
ko Příbrami bude otevřena zóna G, kterou povede
stezka pro pěší z Orlova na Třemošnou a do obce
Láz. Právě z obce Láz bude vycházet i značená
cyklostezka směřující do Nepomuku.
„Tyto lokality budou zpřístupněny o sobotách,

nedělích i svátcích a nebude třeba povolení k vstu-
pu,“ uvedl přednosta vojenského újezdu Brdy
Martin Březovský s tím, že mimo tyto dny budou
prostory pro veřejnost uzavřeny. „Lidé musí res-
pektovat omezení vstupu do prostorů, na které se
povolení vstupu nevztahuje,“ zdůraznil. V případě
nálezu nevybuchlé munice nebo jiného vojenské-
ho materiálu jsou turisté povinni nález ihned
nahlásit. Pavla ŠVÉDOVÁ

KLÍČEK NA HRADĚ. Velikonoční dětský den na
Pražském hradě se konal uplynulou neděli. Za-
tančil na něm také řevnický dětský folklorní sou-
bor Klíček, který předvedl velikonoční taneční
pásmo, vynášení Mořeny, Královničky nebo tanec
Skočná. Text a foto Lucie PALIČKOVÁOstrov zahajuje letní sezonu

Zadní Třebaň - Po zimní sezóně se probouzí
areál zadnotřebaňského Ostrova.
„Oficiálně a trochu slavnostně zahajujeme sezonu
v předvelikonoční pátek, kdy se tu bude konat
zábava. Od osmi večer bude hrát v reastauraci duo
Echos,“ řekl Martin Gabriel spolumajitel Ostrova. 
Majitelé areálu chystají obnovu starého volejbalo-
vého hřiště a nákup sítě i míčů. Zájem o míčové
hry v kempu totiž roste. 
„Pobyty v chatičkách jsou už zamluvené na kvě-
ten, kdy se konají školní výlety. Také července je
hodně naplněn, více volných míst k rekreaci je
ještě na srpen,“ uvedl Gabriel. (šm)

Muž po pádu ze zídky ochrnul
Poberouní - Den ve znamení pádů zažili zdra-
votníci řevnické záchranné služby. Během mi-
nulého čtvrtka vyjeli k pěti zraněním způsobe-
ným pády. 
První případ se stal hned ráno - v dobřichovickém
domově důchodců upadla 80letá paní. Kromě
pohmožděného ramena a zlomeného zápěstí si
způsobila otřes mozku. Sotva se posádka zách-
ranky vrátila z nemocnice do Řevnic, musela zde
ošetřit starší dámě tržnou ránu na ruce. 
Nejzávažnější poranění utrpěl 65letý muž v Čer-
nošicích. Po pádu z čtyřiceticentimetrové zídky si
zranil páteř a je od krku dolů ochrnutý. „Vrtulník
muže transportoval do pražského Motola,“ uvedl
šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. 
Odpoledne zdravotníci ošetřili ještě ženu se zra-
něnou kyčlí a ruku staršího muže.                    (lup)

Dnes bych vás chtěl informovat o situaci Spole-
čenského domu. Nyní již bývalý nájemce nebyl
schopen plnit finanční závazky vůči dodavateli
elektrické energie, kterému došla trpělivost a zru-
šil dodávky. Ani po tomto zákroku se nepodařilo
nájemci dluh uhradit, proto obec s ním ukončila
smlouvu o pronájmu. Na inzerát o pronájmu SD

se přihlásili čtyři zájemci, kteří byli pozváni na
poradu zastupitelstva obce. Následně byl vybrán
Václav Bursík. Jeho 20ti letá praxe v pohostinství
i  představa  o využitelnosti a poskytování pohos-
tinských služeb se nejvíce  přiblížila  názoru zas-
tupitelstva. Od 1. dubna je tedy novým nájemcem.
Oficiální otevření se odehraje někdy v polovině
dubna – po přípravě vnitřních prostor k provozu.
Doufáme, že se SD konečně »chytí« a služby bu-
dou mít patřičnou úroveň.  Společenský dům by si
to zasloužil a občané Zadní Třebaně rovněž. 
Od března funguje dovoz obědů pro občany Zadní
Třebaně. V současné době této možnosti využívají
čtyři lidé, ale není problém přibrat další zájemce.
Pokud by měl někdo zájem, ať se ozve na OÚ  tel.:
257 721 399 a my zprostředkujeme  návštěvu paní
Svobodové, která zájemce seznámí s cenou, způ-
sobem dovážení obědů a ostatními službami.
Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na veřejné
zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 5.
dubna 2007 od 18.00 ve Společenském domě.

Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Slovenskému řidiči naměřili
3,36 promile alkoholu v krvi 
Liteň - S obsahem 3,36 promile alkoholu v kr-
vi zasedl 24. března do auta muž slovenské
národnosti a vydal se z Bykoše do Litně. Tady
ho zastavila policejní hlídka. 
„Muž řídil pod vlivem alkoholu a bez řidičského
oprávnění,“ řekla NN Hedvika Kaslová, mluvčí
karlštejnských policistů. Slovák jel s notnou dáv-
kou alkoholu v půl jedenácté dopoledne.        (šm)

V Řevnicích už se může
jezdit rychleji, než čtyřicet
Řevnice – Čtyřicet kilometrů v hodině. Tako-
vou rychlostí museli ještě donedávna jezdit
řidiči v Řevnicích. To už teď neplatí.
NN o tom informoval šéf řevnických policistů Vít
Lazar. „Značky omezující rychlost na čtyřicet
zmizely. Billboardy, které nabádají řidiče jet čty-
řicítkou ale nejsou dopravní značky,“ uvedl La-
zar. Podle něj značky zmizely v rámci akce, kte-
rou se kraj snažil rušit zbytečná omezení. (pš) 

»Kulturák« má nového nájemce
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZADNOTŘEBAŇSKÉHO ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 5. 4.

S požárem lesa u Haloun
hasiči zápasili čtyři hodiny
Halouny - Přes čtyři hodiny zápolili liteňští a
řevničtí hasiči s požárem hrabanky v lese Co-
loredo Mansfelda u Haloun 18. března.
Událost ohlášená jako požár lesního porostu na
40 metrech čtverečních se později ukázala být
rozsáhlejší. Hrabanka hořela na několika místech
vzdálených od sebe  přes kilometr. Zásah trval od
9.16 do 13.19 a spotřebovalo se při něm přes 40
krychlových metrů vody. Příčinou mohlo být ne-
šikovné pálení odpadového dřeva v lese. (vš)

Cože, on se změnil čas...?
Poberouní - Od poslední březnové neděle se
opět řídíme letním časem. Vadí změny času?
ptaly se NN obyvatel kraje.
Petr PROCHÁZKA, truhlář, Svinaře: „Dětem
změna vadila, ale mně nějak ne. Naučil jsem se
brát to tak, jak to je, když s tím nemůžu nic dělat.“
Helena PELIKÁNOVÁ, v domácnosti, Zadní
Třebaň: „Změny času mi hodně vadí. Nechápu,
proč si máme dvakrát ročně zvykat na jiný čas.
Vždycky mě to rozhodí a nabourá celé dny i můj
organismus.“
Robin PŘÍVORA, student, Zadní Třebaň: „Já
jsem zvyklý vstávat ráno brzo do školy, takže je
mi to úplně jedno.“
Ludmila MERHAUTOVÁ, prodavačka v cuk-
rárně, Mořinka: „Celkově mi změna času moc
nevadí, i když si tak týden zvykám. Příjemné je,
že je odpoledne déle vidět.“ 
Jitka CMÍRALOVÁ, úřednice, Řevnice:
„Změna času je nesmysl. Proč to pořád mění?“
Monika Görnerová, žákyně 5. třídy, Zadní
Třebaň: „Cože? On se změnil čas? Ani jsem si
toho nevšimla.“ (lup)

Z našeho kraje
* Železniční přejezd v Řevnicích vedoucí k něk-
dejšímu kempu, bude v dubnu uzavřen. Neprů-
jezdný zůstane od 16. 4. 6.00 do čtvrtka 19. 4.
20.00. Důvodem uzavírky je rekonstrukce. (pš)
* Vítání nových občánků připravil na 23. 3. zad-
notřebaňský Sbor pro občanské záležitosti. Sta-
rosta obce Lubomír Schneider přivítal Martina
Kolomazníka, Dominika Sedláčka, Sofii Šindlá-
řovou a Karolinu Havlátovou. Všem přejeme štěs-
tí, spokojenost a pevné zdraví. Eva ZEMANOVÁ
*  Tenisový oddíl LTC Řevnice vyhlašuje nábor
do tenisové školy mládeže pro děti 5-12 let. In-
formace: michal.mottl@seznam.cz, či 603805071 
Schůzka zájemců se koná 16. 4. od 16.30 v klu-
bovně tenisového oddílu.                V. KUBÁTOVÁ
* Hudební ples pořádala poslední březnovou so-
botu v Řevnicích místní dětská lidová muzika No-
tičky. Zaplněnému sálu kromě malých muzikantů
vyhrával orchestr Karavel. Na návštěvníky čekala
dvě překvapení  a bohatá tombola.                    (mif)
* Nakloněný prasklý modřín zaměstnal posádky
tří hasičských vozidel 18. 3. večer v Dobřicho-
vicích. Strom dlouhý 25 metrů ohrožoval obytné
domy v ulici Lesní, takže se ho hasiči rozhodli
odstranit postupným odřezáváním. Hasiči si místo
nasvítili pomocí přenosných reflektorů s agregá-
tem, blízké elektrické vedení museli odpojit za-
městnanci rozvodných závodů. (vš) 
* K nakloněné dodávce v Letech Pod lesem byli
23. 3. povoláni řevničtí hasiči dopoledne. Při pří-
jezdu hasičů podpírali Fiat Ducato dva lidé a sna-
žili se tak zabránit jeho převrácení na bok. Jed-
notka HZS zajistila dodávku tažným lanem a
všichni společně auto z příkopu vytlačili. Nehoda
skončila bez zranění a beze škody.  (vš) 
* Na střeše skončila Škoda Felicia z kladenského
okresu mezi Litní a Měňany 17. 3. K události vy-
jela hasičská Tatra 815 z Řevnic se čtyřmi hasiči,
kteří na voze provedli protipožární opatření a po-
sypali silnici po úniku kapalin. (vš)
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Řevnice - Na hřišti národní házené v Řevnicích
se ve dnech 23. - 25. 3. uskutečnilo první
víkendové soustředění házenkářské přípravky,
tak zvaných špuntů.
Až na počasí se soustředění, alespoň podle názo-
ru trenérů, povedlo. Zúčastnilo se 19 dětí - 8 děv-
čat, 7 chlapců a 4 žáci kteří pomáhali trenérkám
(někdy by se dalo říci spíše dozorkyním) s ukočí-
rováním  této bandy. Hlavním cílem bylo, naučit
děti orientaci na hřišti a princip této hry,  což se
povedlo. Přesvědčili jsme se o tom na pondělním
tréninku, kdy byla možnost  porovnat děti, které
se zúčastnily soustředění a děti, které na něm
nebyly. Rozdíl byl opravdu veliký. 
Vaření jsme si obstarávali sami, ale kdyby bylo na
dětech, stačil by nejspíš jen namazaný chléb,
brambůrky, sušenky, buchty a kakao (o to byl nej-
větší zájem). Děti si zhotovily vlajku, my pro ně

vyrobili v noci dresy a speciální vlajku jim uděla-
li žáci. V sobotu se na nás přišel podívat starosta
Řevnic, aby se přesvědčil, že některé děti nesedí
jen doma  u počítače a televize, ale mají  zájem i
o sportovní aktivitu. V neděli po obědě se nám za-
čali scházet rodiče, kteří se přišli podívat na svoje
ratolesti. Dostali koláč a kávu a myslím, že byli s
výkonem svých dětí spokojeni. Musíme špunty

pochválit, neboť celou akci zvládali dobře, i když
pro ně byla velice fyzicky náročná,. Ae takový už
sport bývá - vydržte!
Ráda bych jménem špuntů poděkovala všem, kteří
jakýmkoliv způsobem pomohli s touto akcí. Zve-
me zájemce,aby se na nás přišli podívat na hřiště
národní házené v Řevnicích každé pondělí a stře-
du od 15 do 17 hodin.              Zuzana VESELÁ

FC Karlštejn
7. 4. 16.30 Karlštejn - Hořovice 
14. 4. 16.30 Osek – Karlštejn
21. 4. 17.00 Karlštejn – Z.Třebaň
28. 4. 17.00 Karlštejn - Neumětely
5. 5. 17.00 Karlštejn – D. Újezd
12. 5. 17.00 Nižbor – Karlštejn
19. 5. 17.00 Karlštejn – Cerhovice
27. 5. 17.00 K. Dvůr B – Karlštejn
2. 6. 17.00 Karlštejn – SK Tlustice
9. 6. 17.00 Karlštejn – Hýskov
17. 6. 17.00 Bzová B - Karlštejn

FC Karlštejn B
8. 4. 16.30 Karlštejn B – V. Újezd
14. 4. 16.30 Mořinka - Karlštejn B
22. 4. 17.00 Karlštejn – Chodouň
29. 4. 17.00 Srbsko - Karlštejn B
6. 5. 17.00 Karlštejn B – Vižina
13. 5. 14.00 Nižbor B - Karlštejn
20. 5. 17.00 Karlštejn – Všeradice 
26. 5. 17.00 Tmaň - Karlštejn B
3. 6. 17.00 Karlštejn B – Mořina
10. 6. 17.00 Karlš. – Chrustenice
17. 6. 10.15 Zdejcina - Karlštejn B

FC Karlštejn
8. 4. 10.15 Zdejcina - FC Liteň
14. 4. 14.00 FC Liteň – Svatá B
22. 4. 17.00 Chrustenice - Liteň
29. 4. 17.00 V. Újezd - FC Liteň
5. 5. 14.00 FC Liteň – Mořinka
13. 5. 10.15 Chodouň - FC Liteň
19. 5. 14.00 FC Liteň – Srbsko
26. 5. 10.15 Vižina - FC Liteň
2. 6. 14.00 FC Liteň – Nižbor B
10. 6. 17.00 Všeradice - FC Liteň
16. 6. 14.00 FC Liteň –  Tmaň

Sokolové zvou na turnaj
Liteň -  Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
pořádají v sobotu 7. dubna sokolové v Litni.
Turnaj vypukne ve 14 hodin v místní sokolovně,
prezence účastníků začne o patnáct minut dříve.
Ve druhém ročníku turnaje se bude soutěžit ve
dvouhře mužů, v případě zájmu se uskuteční sou-
těž i ve dvouhře žen. „Hrát se bude ve dvou sku-
pinách systémem každý s každým. Ze skupiny
postoupí vždy dva nejlepší, kteří se utkají o vítěz-
ství v turnaji,“ upřesnil hlavní organizátor akce
Jan Nosek. Přihlásit na turnaj se zájemci mohou
na telefonu 605 171 811 nebo na místě v den ko-
nání turnaje. Startovné činí 40 Kč. (pš)

Špunti si odbyli první soustředění
PŘÍPRAVKA ŘEVNICKÝCH HÁZENKÁŘŮ SE UČILA ORIENTACI NA HŘIŠTI A PRINCIPY HRY

ŠPUNTI. Přípravka řevnických házenkářů se starostou Miroslavem Cvancigerem. Foto Zuzana VESELÁ

Karlštejn - První jarní mistrovské zápasy ode-
hrály fotbalistky. Karlštejnským ženám startu-
jícím v první i třetí nejvyšší celostátní soutěži
se ale příliš nevedlo.
Karlštejn A – Sparta Praha 0:6
Karlštejn zahájil prvoligové jaro zápasem s praž-
skou Spartou, která je nejžhavějším kandidátem
na titul. Stejně jako na podzim nedokázaly karl-
štejnské hráčky, které jsou na samém dně tabulky,
kvalitní kombinační hře Sparty vzdorovat.
Ředice – Karlštejn A 3:2
Branky: Chlastáková, Vytásková
Karlštejn se dostal do vedení už po šesti minutách
hry a jednogólový náskok držel téměř do konce
prvního poločasu, kdy se domácím podařilo vy-
rovnat. Vše podstatné se pak odehrálo až v samém
závěru zápasu. Zhruba deset minut před koncem
šel domácí tým do vedení a v zápětí přidal další
branku. Do konečného hvizdu stihl Karlštejn vý-
sledek už pouze korigovat.
Karlštejn A – Teplice 1:1
Branka: Češpivová
Karlštejn se dostal do vedení na začátku druhého
poločasu a jednogólové vedení držel až do 87. mi-
nuty, kdy se Teplicím podařilo po chybě obrany
vyrovnat.
Rakovník – Karlštejn B 2:1
Branka: Jirotková
I když zápas byl vyrovnaný, střelecké štěstí stálo

hlavně na straně domácích. „Měli jsme několik
vyložených šancí, bohužel nám ale chyběla přes-
nost v koncovce,“ řekl trenér karlštejnského týmu
Jaroslav Lochman. 
Karlštejn B – Pavlíkov 1:3
Jirkov – Karlštejn B 0:0     Ondřej JAHELKA

V Sokolovně se opět cvičí
Hlásná Třebaň - V hlásnostřebaňské sokolovně
se od tohoto týdne opět cvičí. Po výrazných, té-
měř dva měsíce trvajících opravách se tu bu-
dou moci opět scházet na cvičení děti, ženy i
volejbalisté. 
Sportovní svatostánek má nově vybudovánu elek-
troinstalaci - tedy zcela nové interiérové osvětlení
i zásuvky. Co víc, je také nově vymalován a ukli-
zen. Rekonstrukce přišla Sokol a Obecní úřad v
Hlásné Třebani na půl milionu korun. Tělocvična
ve zcela novém jarním kabátě zve příznivce spor-
tu opět k nástupu.  (šm)

Karlštejn nestačil na Spartu
FOTBALISTKY ODEHRÁLY PRVNÍ JARNÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ 

Kdy hrají fotbalisté Karlštejna a Litně

Bazén otevře Bohdalová
Beroun – Už tento čtvrtek si budou moci lidé
zaplavat v moderním bazénu v Berouně. Pla-
vecký areál tam o den dříve slavnostně otevře
herečka Jiřina Bohdalová
Městský plavecký areál Tipsport laguna v Berou-
ně mezi prvními vyzkoušejí známí umělci. Své
síly zde ve středu 4. dubna změří Josef Laufer,
Karel Štědrý, Martin Maxa či Jan Rosák.
Obyvatelé Berouna a okolí si budou moci poprvé
zaplavat v historicky prvním krytém pětadvaceti-
metrovém bazénu ve městě 5. dubna. Otevřeno
bude od 7 hodin, atrakce budou zpřístupněny v
deset. Otevírací doba potrvá do 21.30. K dispozi-
ci tu je kromě velkého bazénu i dětský výukový
bazén s brouzdalištěm, vodní hřib a skluzavka.
Nechybí vířivý bazén a tobogány. (pš)

Ping-Pong Open ovládla
rodina Hrabětova z Prahy
Zadní Třebaň – Sedmý turnaj Ping-Pong
Open, který se konal poslední březnovou sobo-
tu ve Společenském domě v Zadní Třebani,
ovládla rodina Hrabětova z Prahy. V kategorii
dvouhry mužů si zlato vybojoval Václav Hrabě,
v kategorii žen jeho choť Zdeňka. 
Na klání, které připravují zdejší členové Klubu
českých turistů, se letos přihlásilo padesát hráčů -
z Prahy, Řevnic, Letů, Karlštejna, Mníšku…
„Úroveň hry je rok od roku lepší, tvrdší a profesi-
onálnější, přesto je tu stále znát pohoda a milá
atmosféra,“ zhodnotila boje ředitelka turnaje Ja-
roslava Zavadilová.
Vedle jména Hrabě, které se dál na stupně vítězů
dostávalo také ve smířeně hře párů a čtyřhrách žen
i mužů, letos výtečně skórovala Mariana Vav-
řinová a tradičně Jaroslav Bartůněk. (šm)
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Halouny, Slaný - V Domě s pečo-
vatelskou službou ve Slaném nyní
žije se svou manželkou i bývalý
hajný – osmasedmdesátiletý Voj-
těch LINHART, rodák z Osova.
Dlouho bydlel i v Zadní Třebáni a
k »lesařině« přičichl jako prakti-
kant koncem druhé světové války
na hájovně Rochoty.
Podle Linharta  museli tehdy zájem-
ci o práci lesníka či hajného nejdříve
prodělat veške doslova od píky. Až
potom mohli jít studovat lesnickou
školu.  Protože les byl jeho láskou od
dětství, začal v roce 1943 pracovat v
lese – na hájence Rochoty - jako
praktikant. Ze začátku denně s dos-
pělými muži kácel stromy. Protože v
té době bydlel v Zadní Třebani a
chodil  denně sedm kilometrů tam a
sedm kilometrů zpátky, občas  na
Rochotech i přespával.  
„Lesařina  to bylo tenkrát povolání,
které bych mohl přirovnat k učitel-
ství. Mělo zvuk – lesáci byli sorta,
jež držela při sobě, měla své regule a
mezi sebe hned tak nikoho nepustila.
Tehdy byl lesák zároveň i myslivec,
který se staral o zvěř. Na každém

panství přednostně musela být zvěř a
teprve potom bylo pěstování lesa a
těžba dřeva,“ vypráví Vojtěch Lin-

hart a pokračuje ve vzpomínkách na
první roky praxe: „Když jsem na-
stoupil za války na Brdy – ředitelství
Dobříš Colorado-Mansfeld, byli
běžně v lese i jeleni. Tehdy na Ro-
choty  jezdil SS-sturmbanführer dr.
Mendel, který tam měl propachtova-
ný revír – a to bylo něco!“ 
Když přijel »pan doktor«, nastal prý
u personálu poplach.  „Jednou střelil
jelena a nechal si v Řevnicích u řez-
níka z něho vyudit kejty. Nadlesní
mi pak říkal: Vojto, pojedeš do Pra-
hy, vezmeš ty čtyři kejty do ruksaku
a zavezeš je dr. Mendelovi. Přijel
jsem do Prahy a když jsem ho hledal,
optal jsem se listonošky, která mi
ukázala na jeden dům, že tam bydlí v

prvním patře. Otevřela mně služka a
já jí řekl, že jedu z Rochot a vezu
panu doktorovi jelení kejty. Pan dok-
tor byl ale na dovolené, a tak je udi-
vená služka převzala sama. Přece jen
mně to ale vrtalo hlavou a v hájovně
jsem se optal jak se jmenuje Mendel
křestním jménem. Walter. Zděsil
jsem se, protože ten můj Mendel se
jmenoval Antonín. Nedalo se nic dě-
lat - musel jsem znovu jet do Prahy,
kejty vyzvednout a doručit – tento-
krát na správnou adresu. Ještě, že to
dopadlo takhle - Mendel byl schopen
při své nátuře vystřílet celé osazen-
stvo hájovny.“

Brdští partyzáni
Přestože do revíru jezdíval tak vyso-
ký německý potentát, usídlili se mu
přímo pod nosem i partyzáni.   
„Jednou v noci   šeredně štěkal pes
a hajný pan Procházka šel ven
Borka napomenout. Pes ztichl, ale
za chvilku začal nanovo. Hajný vzal
znova za kliku  a sotva otevřel, roz-
svítilo se mu přímo před očima ost-
ré světlo a ozvalo se: Germán nebo
Čech? Byli to partyzáni, které So-
věti shodili v Mníšku pod Brdy. Je-
den muž se při seskoku zranil a ujali
se ho jacísi manželé. Když byli pro-
zrazeni, několik lidí tam Němci za-
střelili.  Tři partyzáni pak přešli k
naší hájovně a postupně soustředili
kolem početnou partyzánskou sku-
pinu. Koncem války operovala v
Brdech a myslím si, že v květnu se
vydali i na pomoc pražskému povs-
tání. Jeden čas se usadili nedaleko v
obrovském seníku. Byli to nejen
Rusové, ale i Češi a Slováci a do-
konce i několik Francouzů.   
(Dokončení příště) Vladimír ROGL

Dne 8. 4. tomu bude 40 let, kdy se

JIŘÍ ROUBAL
A DANIELA
PRŮCHOVÁ

rozhodli 
pro společnou 
cestu životem 

v dobrém i zlém.

K tomuto výročí jim hodně štěstí a ještě mnoho společných
let přejí dcery PETRA  a ZDEŇKA s rodinami

Proč vláda nechce referendum o radaru?
Proč naše vláda nechce referendum o radarové základně v Brdech? Vždyť
referendum je právo občanů volit, to znamená i v záležitosti radaru upro-
střed našich lesů. Není to proto, že  průzkumy veřejného mínění  vládě uká-
zaly, že většina Čechů  radar nechce? Bijeme se vlastním klackem, a není to
poprvé. Vláda referendum zkrátka nechce a tvrdí, že jsme jí dali mandát k
samostatnému rozhodování v roce 2006 ve volbách. Jenže tomu tak není, ani
jedna politická strana ve volebním programu zmínku o výstavbě radaru ne-
měla. Asi na to při všem tom snažení, jak se navzájem co nejvíce zdiskredi-
tovat v boji o hlasy voličů, zapomněli. Pan Čunek nám tvrdí, že odhadova-
ných 200 amerických vojáků nám bude platit za využití elektřiny, topení a
budou zde nakupovat potraviny (každá vojenská americká základna kdeko-
liv na světě je zásobována letecky speciálně prověřenými potravinami z
USA), takže bychom na tom měli vydělat. Podle této logiky by tedy bylo lepší
mít tu 200 000 amerických vojáků, ať se neprodáváme tak lacino. A radaro-
vou základnu v každém okresním městě, co po tom, že je lidé nechtějí. 
Poskytli jsme Spojeným státům technologii radiolokátoru VERA, nejlepšího
detekčního zařízení svého druhu. Vysíláme vojáky pravidelně po světě do
mírových misí, které pomalu nabírají kurz amerických preventivních válek.
Na našem území se konají cvičení NATO, cvičí zde třeba britská nebo bel-
gická armáda. Naše vláda ale stále trpí pocitem, že je to málo, že jsme naším
někdejším osvoboditelům z USA ještě neposkytli dostatečnou vděčnost. 
V materiálech zaslaných Česku Spojenými státy se hovoří o obranném systé-
mu USA, nikoliv o obraně občanů České republiky. Proto by naše DĚKUJE-
ME, NECHCEME! radarové základně v brdských lesích mělo být bráno
vážně. A pokud některý z hradních pánů touží po »oáze klidu« pod radaro-
vou základnou, nechť tedy nabídne některý ze svých pozemků ke stavbě. Mů-
že si tam i zřídit kantýnu pro americké vojáky a dodávat dřevo na topení.

Helena PELIKÁNOVÁ, Roman STANĚK, Zadní Třebaň

Bývalý halounský hajný Vojtěch Linhart nyní se svou ženou žije ve slánském
Domě s pečovatelskou službou. Foto Vladimír ROGL

Lesařina měla zvuk, lesáci drželi při sobě!
VZPOMÍNKY PRAKTIKANTA Z HALOUNSKÉ HÁJOVNY ROCHOTY VOJTĚCHA LINHARTA
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Lety zničily Rudnou, Rakovník Řevnice
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH CELKŮ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE
Poberouní - Jarní část mistrovské
sezony začala už všem fotbalovým
klubům poberounského i podbrd-
ského kraje. Jak si jednotlivé celky
vedly? (NN)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Tatran Rakovník – Řevnice A 4:1
Branka Řevnic: J. Chaloupka
Řevničtí fanoušci, kteří zápas viděli,
ještě teď kroutí hlavou. Do 56. minu-
ty nic nenasvědčovalo tomu, že by si
Řevnice neměly z Rakovníka odvést
body. První poločas byl zcela v je-
jich režii, ale bohužel vstřelily jen
jednu branku. Domácí v druhé půli
přidali, ale na obrat to nevypadalo.
Přišlo však vyrovnání a totální ko-
laps řevnické defenzivy. Ve snaze
stále útočit zapomínali hosté na zad-
ní vrátka a Rakovník toho dokonale
využil. Přestože domácí nebyli lep-
ším týmem, vytěžili z minima maxi-
mum. Řevničtí borci opouštěli hřiště
s hodně sklopenými hlavami.  (Mák)
Řevnice - Měchenice 5:0
Branky: Chaloupka 2, Socha 2,
Tůma
Do poločasu bylo rozhodnuto a kdy-
by při hostech nestálo štěstí, mohlo
být skóre ještě vyšší. Výborně se
uvedla nová posila Socha.        (Mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Nižbor A – OZT A 1:2
Branky: Prušinovský, Bacílek
První zápas jara se třebaňskému
áčku vydařil. Zvítězil na hřišti zach-
raňujícího se Nižboru, když o výhře
rozhodl až v závěru nastaveného ča-
su. První poločas byli lepší hosté a
zaslouženě šli zásluhou Prušinov-

ského do vedení. Ten samý hráč měl
na kopačce další gól, ale zaváhal,
stejně jako v další velké šanci Bací-
lek. Ve 2. poločase se obraz hry změ-
nil. Domácí vystupňovali tempo a v
čele s bývalým hráčem Sparty Tomá-
šem Požárem dobývali branku Ost-
rovanu. Bohužel v poslední minutě
se po standardní situaci nakonec do-
mácí prosadili a zdálo se, že utkání
skončí remízou. Nižbor se hnal v na-
staveném čase do útoku a zapomněl,
že Třebanští mají rychlonohého ka-
nonýra Bacílka. Ten v poslední mi-
nutě nastavení pláchl domácí obraně

a rozhodl o vítězství OZT.       (Mák)
OZT A - Cerhovice 0:0
V poměrně vyrovnaném utkání měl
Ostrovan ke gólu blíž. Ve druhém
poločase už se hrálo bez brankových
příležitostí, ovšem domácí měli pod-
statně více ze hry. (Mák)

III. třída okresní soutěže
Cembrit Beroun – OZT B 0:3
Branky: Hartman, Bacílek 2
Největší překvapení prvního kola
jarních bojů III. třídy. Zachraňující
se Ostrovan překvapil domácí, kteří
vedli tabulku, aktivní hrou a šel zás-
luhou Hartmana do vedení. Cembrit
byl v zakončení neškodný. Třebanští
borci se naštěstí nesoustředili jen na
bránění hubeného výsledku a tato ta-
ktika přinesla ovoce v podobě dvou
branek kanonýra Bacílka.        (Mák)
OZT B - Všeradice A 2:4
Branky: Ciecura
Poločas sice vyhrál Ostrovan 2:1, ale
chyby v obraně jej o bodový zisk
připravily. (Mák)

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
Lety - Rudná 4:1 (1:0) 
Branky: Plánička 2, Kučera, Šin-
delář
Vstup do sezóny se domácím vyda-
řil. Od začátku měli drtivou převahu,
která vyústila ve 14. minutě ve ve-
doucí branku. Domácí pokračovali
ve festivalu zahozených šancí, hosté

během 1. poločasu domácí branku
ohrozili jen dvakrát. Lety vstoupily
do 2. poločasu s odhodláním utkání
rychle rozhodout. Snaha byla koru-
nována dvěma brankami Pláničky.
Hosté se osmělili a po rychlém proti-
útoku snížili. Pak domácí opětovně
přitlačili hosty k jejich šestnáctce. V
59. minutě byla po faulu na Pláničku
nařízena penalta, kterou ale Kučera
neproměnil. Výsledek pojistil Šinde-
lář. V příštím kole hrají Lety 7. 4. od
16.30 v Úhonicích.
Změny v kádru FK Lety: odešli -
Petr Jeřábek studium v Kolíně n. R.,
Alexandr Samuel do Staré Boleslavi.
Přišli - Adam Kůrka a Matěj Klubal
ze Slavoje Vyšehrad. Novým trené-
rem je Karel Klubal.   Jiří KÁRNÍK

SK OSOV
III. třída okresní soutěže
Hudlice - Osov 1:0
Úvodní jarní kolo v Hudlicích se
Osovu nevydařilo. Osovští fotbalisté
se sešli jen v jedenácti hráčích. Hud-
lický stoper Hostárek vstřelil po roh-
ovém kopu hlavičkou v druhé půli
jediný gól zápasu. „Díky nepromě-
něným šancím a brankáři Klánovi,
jsme nedostali více gólů,“ řekl Jan
Hošťálek ml. Hudlice měly po celý
zápas převahu. (hoš)
Osov - Cembrit Beroun 1:1
Branka Osova: Routa

FC KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
Karlštejn A – SKP Beroun 0:1
Stašov – Karlštejn A 2:2
Branky: Lopušan 2

IV. třída okresní soutěže
Karlštejn B – FK Svatá 3:3
Branky: Choc 3

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Baník Mořina – FC Liteň 3:1
Branka: Franěk
FC Liteň – Karlštejn B 2:0
Branky: Franěk, Červený
Ještě pár minut před koncem vše na-
značovalo tomu, že zápas skončí
bezbrankovou remízou. Po centru
Šindlera se ale míč snesl na hlavu
Fraňka, a ten se nemýlil. Druhou
branku vsítili domácí v samém závě-
ru zápasu po fatální chybě karlštejn-
ského gólmana. (oj)

VE VÝSLEDCÍCH
Rpety - Osov žáci 0:1 
Vižina - Chrustenice 3:0

Z HUDLIC BODY NEPŘIVEZLI. Fotbalistům Osova se první jarní kolo nevy-
vedlo - v Hudlicích prohráli 0:1. Foto Simona HOŠŤÁLKOVÁ

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). 
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IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 1. dubna 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
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