
Prahu propojí s Berounem tunel
STAVĚT SE ZAČNE V ROCE 2010, PRVNÍ VLAK MÁ PO NOVÉ TRATI JET V ROCE 2016

Karlštejn o  svátcích
oblehly davy turistů
Karlštejn – Davy turistů zaplavily
o Velikonocích hrad Karlštejn. Pl-
no bylo i v místním kempu.
„Díky krásnému počasí přijeli hlavně
karavanisté. Plocha, která je pro ně
určená, byla plná. Odhaduji to tak na
pětadvacet vozů,“ uvedl starosta
městyse Karlštejn Miroslav Ureš. 
Také hrad Karlštejn hlásil o jarních
svátcích plno. Za brány památky za-
vítalo asi 5000 návštěvníků. Nejsil-
nějším dnem byla podle kastelána Ja-
romíra Kubů neděle, průvodci napo-
čítali na dva tisíce návštěvníků.
Kromě prodloužené otevírací doby
čekalo na příchozí také překvapení.
„Každou skupinu při vstupu do hra-
du vítala skupina pražských pozou-
nistů,“ řekl kastelán. Od června se
mohou návštěvníci těšit na novinku -
zpřístupnění interiérů strážnice nad
kaplí sv. Kříže ve třetím patře velké
věže. (pš)

Mrtvý muž ležel 
v Bělči několik dní
Běleč - K muži bez známek života
vyjížděli řevničtí záchranáři minu-
lou středu do Bělče. Po příjezdu
lékař konstatoval smrt. 
„Byl mrtvý pravděpodobně několik
dní, přesněji ale všechno určí až pit-
va,“ řekl šéf záchranky Trans Hos-
pital Bořek Bulíček. K případu byla
povolána policie a k vyproštění těla z
domu také hasiči z Řevnic.          (lup)

Beroun – Je rozhodnuto: železniční
vlakový tunel, nejdelší a nejdražší
v Česku, který bude součástí III.
železničního koridoru Praha - Pl-
zeň - Cheb, povede z Prahy až do
Berouna. Původně měl ústit u Sva-
tého Jana pod Skalou.
„Zaplaťpámbu! Dozvěděli jsme se to
před několika měsíci, ale nový pro-
jekt jsme ještě neviděli. Už jsme o
změnách informovali místní lidi,“
řekl starosta obce Jiří Ševčík. 

Ještě před nedávnem odborníci zva-
žovali i variantu, že vysokorychlostní
trať povede podél Berounky. 
„Stará železniční trať z Prahy do Be-
rouna podél řeky je krásná vyhlídko-
vá trasa, ale požadovaných 160 km/h
se tam nepodaří dosáhnout ani po de-
sítkách drobných zásahů, tedy no-
vých mostů a malých tunelů,“ řekl
Hospodářským novinám odborník na
tunelové stavby Jiří Barták ze Sta-
vební fakulty ČVUT. Poté, co vláda v

roce 2005 schválila stavbu této trati v
tunelu, projektanti předložili čtyři
možné varianty. Ta, která byla vybra-
ná, počítala s tím, že tunel povede na
Svatý Jan, kde vyústí na povrch. Po
mostě přes říčku Loděnice měla být
trať vedena dál. Jen několik desítek
metrů od zástavby. Svatojanští proti
tomu ostře protestovali. S představi-
teli Správy železniční dopravní cesty
vedli několik jednání. Úspěšně.
Projektanti umístili celý tunel pod
zem. Z plánovaných 20 kilometrů se
tak o asi pět kilometrů prodlouží. 
„Je to varianta šetrnější k životnímu
prostředí,“ uvedl pro MF Dnes  autor
projektu Otakar Hasík. Stavba se ale
také prodraží. Namísto plánovaných
20 miliard, bude stát přes třicet, píší
Hospodářské noviny. 
„Teprve se dělá dokumentace a geo-
logické průzkumy - cena bude známa
nejdříve letos v září,“ uvedl Karel
Kala ze Správy železniční dopravní
cesty. Tunel povede ze Smíchova a
vyústí před berounským nádražím.
Stavět se začne v roce 2010 či 2011,
první cestující by se po nové trati
mohli svézt kolem roku 2016. Na-
místo současných 40 minut bude jíz-
da z Prahy do Berouna trvat 18 mi-
nut.  Pavla ŠVÉDOVÁ

17. dubna 2007 - 8 (441) 6 Kč

Manželé Rosákovi pomohou
obětem trestných činů
Mníšek pod Brdy – Populární moderátor Jan
Rosák a jeho žena se rozhodli nabídnout pro-
story bývalého pivovaru v Mníšku, jež vlastní,
Občanské poradně Beroun. Ta zde bude pomá-
hat obětem trestných činů. 
Poradna získala peníze na projekt z Evropské unie
a hledala vhodné prostory k rozšíření činnosti v
Mníšku. „Zdejší pobočka se bude věnovat lidem,
jež se stali obětmi trestných činů – domácího nási-
lí, znásilněným ženám i lidem, kteří jsou diskrimi-
nováni,“ řekla Jiřina Rosáková. „Bát se lidé nemu-
sí. Pomoc není určená těm, jež někomu ublížili,
ale naopak těm, kterým bylo ublíženo.“ Poradna
bude otevřena v červnu. (jdi)

Dva autobusy řevnických
školáků vyrazí do Itálie
Řevnice – Hned dva autobusy plné řevnických
školáků vyrazí na zájezd do Itálie.
Již několik let se žáci Základní školy Řevnice vy-
dávají před letními prázdninami do zahraniční.
Dosud navštívili Itálii a Chorvatsko. „Letos byl o
zájezd takový zájem, že vypravíme dva autobusy,“
uvedl ředitel školy Zdeněk Košťál. Na jih se dvaa-
sedmdesát dětí vydá v květnu. „Pobyt potrvá deset
dní, dva dny jsou určené na cestu. Cena bez polo-
penze vyšla na 2990 korun,“ upřesnil ředitel.
V dubnu školáci navštíví Muzeum české hudby,
úřad práce či Vojenské muzeum Kbely. (pš)

NA KOLEDĚ. Na tradiční koledu vyrazila o Velikonočním pon-
dělí řevnická lidová muzika Notičky. Věra Hrubá si s dětmi i
zatančila.  (Viz strana 2)             Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Film o Vítkovi uvidí v Americe osmdesát tisíc lidí
Karlštejn - Snímek o zpěváku Pavlu Vít-
kovi a jeho partnerovi, producentovi Ja-
nisu Sidovském z Karlštejna bude uve-
den na Mezinárodním filmovém festiva-
lu Frameline v San Francisku, nejstarší
a největší přehlídce gay kultury na svě-
tě. Film byl dárkem režiséra Michala
Herze k registrovanému partnerství, kte-
ré oba uzavřeli loni v létě na hradě
Karlštejně. Sidovský jej ale zkusil po-
slal festivalové komisi, a ta jej přijala.
Film zachycuje cestu Pavla Vítka a jeho
přítele ke vstupu do registrovaného
partnerství i obřad, na němž nechyběly
největší hvězdy českého showbyznysu.
Festival Frameline rok co rok navštíví
80.000 diváků. (pš)  Foto NN M. FRÝDL

Malířce ukradli obrazy 
(viz strana 4)
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Řevnice – Kolik let už řevničtí národní házen-
káři chodí na Velikonoční pondělí koledovat?
Přesně to o letošních svátcích nevěděl nikdo.
Nejzasloužilejší členové oddílu ale tvrdili: Za-
čalo se těsně po založení národní házené, tedy
po roce 1926.
Scházet na letošní pomlázku se národní házenkáři
začali vlažně: před osmou byl na hřišti jen malý
Michal Jelínek, těsně po úderu osmé dorazil Petr
Holý se synem. „Tak to nás moc není,“ zkonstato-
val otráveně. Ještě než se vyšlo na první štaci, do-
razili i útočník Pavel Knýbel a František Zavadil,
obránce Pavel Knýbel a několik žáků. Bez zkouš-
ky tradičních velikonočních pokřiků a bez vozem-

bouchu začala tradiční pochůzka.
„Dejte koruny, koupíme si meruny. Pro házenou
Řevnice, děkujeme vám velice,“ neslo se Řevni-
cemi. Z původní sedmičlenné výpravy se brzy sta-
la dvacetičlenná skupina. U branek hospodyňky
rozlévaly kořalku, malí borci dostávali sladkosti.
Hospodyňky se nenechaly zahanbit: nechyběly
velikonoční nádivky, maso, okurky. Domácí slivo-
vici, střídalo domácí víno, jinde zase pivo.
„To bude náročný. Většinou se končí až večer,“
prorokoval už dopoledne Petr Holý. Kolem jede-
nácté se k partě přidali členové staré gardy. 
„Já jsem po operaci, on je po operaci, a toho jedna
čeká,“ vypočítával předseda klubu Jaroslav Holý.

Bohumil Kos navíc vzal i harmoniku a kolegu-
zpěváka. Nadšeně pak zpívali pro každou hospo-
dyňku lidové písničky.
„Já už jsem chodil coby dorostenec. Kdy to bylo
poprvé si už nepamatuji. Zato jsem nikdy nevyne-
chal,“ vzpomínal jednaosmdesátiletý Ladislav Vo-
becký. Dohodnout se, kdy vyšli s pomlázkami
poprvé, se ale pamětníci nedokázali. „To je už
dávno,“ přikyvovali. 
Po obědě u Vinterů vyrazili sportovci do Selce a k
nejstaršímu členovi, dvaadevadesátiletému Anto-
nínu Hájkovi. Odpoledne je čekala štreka do Zad-
ní a Hlásné Třebaně. Tradiční tečku udělali ti nej-
vytrvalejší v Lidovém domě.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Řevnice – „Tak malou zkoušku, uhlídá obecen-
stvo ihned. Hola, začněte!“ dozpíval poslední
část árie Mirek Smola v převleku principála z
Prodané nevěsty a odstartoval tak nejen Hu-
dební ples dětské lidové muziky Notičky, ale
současně první překvapení plesu.

V tu dobu byl Lidový dům v Řevnicích zaplněn k
prasknutí a všichni sledovali příjezd komediantů
na vesnici, jak je ztvárněn v Prodané nevěstě. Di-
vákům se v desetiminutovém vystoupení předsta-
vilo všech 43 členů Notiček, vystoupili akrobaté,
Esmeralda, indiáni, baletky, cikánky, siláci, žong-
lér, klauni a dokonce i amerikánský medvěd!
Letošní hudební ples, v pořadí již šestý, se odbý-
val poslední březnový den a zaznamenal hned ně-
kolik rekordů. Rekordní návštěvnost – plesu se
zúčastnilo přes dvě stovky lidí. Rekordní tombola
– návštěvníci plesu vyhráli v tombole šest stovek
cen. Atraktivní hlavní výhra – první cenou byl tý-
denní pobyt v Chorvatsku. Neméně úspěšná byla
i tradiční dámská volenka, tančilo se za kytičku
nebo za koláček. 
Další vrchol plesu nastal kolem půlnoci. „Je to
vzpomínka, poděkování Třehusku, se kterým jsme
pořádali plesy minulé,“ avizoval konferenciér
nadcházející překvapení. K mikrofonům se posta-
vili muzikanti Notiček, oblečeni do staropraž-
ských kostýmů. Bořek Ledvinka představující

Mildu Frýdla natahoval harmoniku, Kristýna Ko-
lářová předvádějící Pavlu Švédovou prohrábla st-
runy kytary a notičkovský Třehusk spustil jednu z
titulních písní poberounských muzikantů Ku Pra-
ze uhání vlak. V rytmu známého staropražského
kupletu tančily Notičky předvádějící Liteňskou
chasu. Vervu a nadšení dětí odměnilo publikum
mohutným aplausem.
Netrpělivě očekávaným vrcholem večera bylo sa-
mozřejmě losování hlavní výhry. Šťasnou výher-
kyní zájezdu se stala Petra Humlová ze Zadní Tře-
baně, majitelka vstupenky s číslem 44. Z rukou
majitele cestovní kanceláře Radka Tyla převzala
krátce po půlnoci poukaz na týdenní dovolenou na
Jadranu.  
Ples to byl nad míru úspěšný, lidé se skvěle bavi-
li, parket byl stále plný, ať už hrály Notičky či
taneční orchestr Karavel pod vedením Pavla Mar-
ka. Tančilo se a zpívalo až do ranních hodin. Laťka
pro příští ples je vysoko!           Pavla PETROVÁ

Notičky pořádají nábor
Řevnice – Dětská muzika Notičky v dubnu po-
řádá koncert a i na nábor nových členů.
Koncert mladých umělců se koná 22. dubna od 18
hodin v sále řevnického Zámečku. Účinkovat na
něm budou studenti Základní umělecké školy Ch.
Masarykové v Praze, plzeňské a pražské konzer-
vatoře i vítězové mezinárodních hudebních soutě-
ží. O necelý týden později, 28. dubna, se budou
moci mezi Notičky podívat všichni ti, kteří o
hraní v souboru uvažují. „Přijímáme nové členy
ve věku od čtyř do osmi let,“ uvedla vedoucí sou-
boru Lenka Kolářová. Talentové zkoušky se ko-
nají od 14.30 rovněž v sále Zámečku. (pš)

Dejte koruny, koupíme si meruny...
NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI VYRAZILI NA TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ OBCHŮZKU ŘEVNICEMI

KOLEDNÍCI. Řevničtí házenkáři, kteří o Velikonočním pondělí chodili koledovat po městě.   Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Letošní Hudební ples zaznamenal několik rekordů
AKCE LIDOVÉ MUZIKY SE ZÚČASTNILY PŘES DVĚ STOVKY LIDÍ, V TOMBOLE NA NĚ ČEKALO ŠEST SET CEN

Malí muzikanti měli o velikonočních svátcích napilno
Praha, Řevnice – Aktivně strávili muzikanti z Notiček letošní velikonoční svátky. Na Velký pátek
vystoupili na velikonočních trzích v Praze, na Velikonoční pondělí vyrazili na tradiční koledu po
Řevnicích.
Staroměstské náměstí dýchalo na Velký pátek pravou velikonoční atmosférou, davy zahraničních i
tuzemských turistů korzovaly mezi stánky nabízejícími více či méně tradiční velikonoční výrobky a
současně se na přítomném pódiu střídaly rozličné hudební formace. Vedle tradičního folkloru, se kte-
rým vystoupily Notičky, tu zazněl i rock a disko.  
Vystoupení malých dětí stejně jako mladých muzikantů z Notiček sledovalo početné publikum včetně
řevnického starosty Miroslava Cvancigera. „Atmosféra byla bezvadná, vedle mě stálo hodně cizinců a
ti také byli z dětí nadšení,“ pochvalovala vystoupení Marcela Smolová.
Mnohem náročnější program však čekal Notičky na Velikonoční pondělí. Krátce po půl osmé se vyda-
ly na tradiční velikonoční pochůzku Řevnicemi. U mnoha vrat zněly notičkovské písničky, drnčela kola
od trakaře naloženého malovanými vajíčky a nejrůznějšími dobrotami, šupaly pomlázky a pištěly vyšu-
pané dámy a dívky. „Koleda byla úspěšná, všichni naši příznivci nás čekali a přibyli i další lidé, kteří
nám sami otevřeli a dětem dali koledu,“ chválila pochůzku vedoucí muziky Lenka Kolářová.            (pn)
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Pro děti se vybralo osm tisíc korun
PROGRAM VELIKONOČNÍ VESELICE PŘILÁKAL NA MNÍŠECKÝ ZÁMEK NEČEKANÉ MNOŽSTVÍ DIVÁKŮ

Mníšek pod Brdy – Šestá Veliko-
noční veselice na zámku v Mníšku
pod Brdy se nesla ve znamení re-
kordní návštěvnosti i rekordního
počtu řemeslníků, kteří přijeli na
Velikonoční jarmark prodávat své
výrobky a předvádět řemesla.

Doslova v obležení byl stánek se sta-
ročeskou kuchyní, jež nabízel dobro-
ty Magdaleny Dobromily Retigové a
totéž platilo o výtvarné dílně, kterou
pro děti připravila Marie Sadilová.
„Měli jsme sedm stanovišť a bylo
pořád plno. Největší úspěch mělo
kuřátko ve skořápce a růžová prasát-
ka,“ řekla. 
Zaplněné nádvoří tleskalo také vy-
stoupení šermířů, kteří sehráli pirát-
ský příběh a poté zavedli návštěvní-
ky do romantických časů třech muš-
ketýrů. Působivý příběh kamenování
a ukřižování Ježíše Krista sehrála
komunita Magdaléna. Davy lidí
proudily do zámecké brány celý den.
„Prohlídkovou trasu navštívilo bě-
hem dne téměř pět set lidí a velice si
ji chválili,“ uvedl vedoucí návštěvní-
ho provozu Miloš Dempír. Řemeslný
jarmark a doprovodný program vidě-
ly téměř 4 tisíce lidí. Po nádvoří
zámku celý den pobíhal maskot sbír-
ky Pomozte dětem – Kuře a prosil
přítomné o příspěvek do celostátní
sbírky. „Zatím se vybralo 8 tisíc ko-

run a sbírka pokračuje až do konce
května. Doufáme, že se přiblížíme

částce, jež se vybrala vloni – 16.000
Kč,“ řekl Dempír. Několik krátkých
šotů z Velikonoční veselice odvysíla-
la Česká televize. 
Mníšecký zámek je v dubnu otevřen

o víkendech, v květnu pak každý den
kromě pondělí od 9.00-16.00. V
modrém salonku si mohou návštěv-
níci prohlédnout prodejní výstavu
Petra Velebila.    Jana DIGRINOVÁ 

VELIKONOČNÍ VESELICE. Bohatý program byl připravený pro návštěvníky Velikonoční veselice, která se konala
v Mníšku pod Brdy. Zaplněné nádvoří sledovalo i vystoupení šermířské skupiny Alotrium.        Foto Miloš DEMPÍR

Caparti věnovali starouškům pohádku 
Mníšek pod Brdy – Těsně před Velikonocemi přišlo vedení Mateřské
školy v Mníšku pod Brdy s netradičním nápadem. Objednalo divadýl-
ko Piky Piky, které přijelo zahrát pohádku o třech neposlušných pra-
sátkách, vlkovi a lišce. 
Představení se však tentokrát nekonalo v budově mateřské školy. „Udělali
jsme si s dětmi procházku a divadýlko jsme uspořádali v sále stacionáře do-
mova důchodců. Pozvali jsme na představení babičky a dědečky, kteří tady
bydlí. Děti seděly na matracích a dekách a za nimi starouškové. Atmosféra
byla moc pěkná, pohádka se líbila malým i velkým. Chtěli jsme tímto dár-
kem popřát starouškům pěkné Velikonoce a vzkázat jim tak, že na ně myslí-
me,“ uvedla ředitelka školky Květa Novotná. Po pohádce děti zazpívaly ko-
ledy a rozdávaly čokoládové bonbóny. Na oplátku si každé dítě odneslo čo-
koládu. Pro obyvatele domova důchodců bylo setkání s pohádkou i s dětmi
novým zážitkem a zpestřením velikonočních svátků. (jdi)

Je milým zvykem, že se občas v ma-
teřské škole v Litni sejdou děti a je-
jich rodiče s učitelkami i zaměstnan-
ci a stráví spolu odpoledne. Před Vá-
noci vyráběly rodinné týmy adventní
svícny, letos na zelený čtvrtek se
všichni sešli odpoledne nad tvorbou
velikonoční výzdoby.
Kraslice se zdobily rozličnými tech-
nikami, při nichž naštěstí většinou
nešlo o to, jestli jste výtvarně nada-
ný, takže se zajímavé kousky povedly
každému.
Například ubrousková technika při
troše snahy umožnila vytvořit jedno-
mu z tatínků kraslice, které vypadaly
takřka profesionálně. Další zajíma-
vou možností bylo zdobení mastnými
barvami, které se nalily do misky s
vodou , tam se smísily, vytvořily ab-
straktní duhové ornamenty a tato
skvrna se sbírala povrchem vajíčka.
Ozdobené kraslice byly velmi pěkné,
barvy do sebe zapuštěné měly lesklý,
jakoby kovový nádech. Připomínaly
mně ty »krásné« duhové skvrny, kte-

ré se v mém dětství objevovaly vždy
po dešti pod všemi těmi starými ško-
dovkami, moskviči, trabanty…
Jiné kraslice  se zdobily  třeba fou-
káním barev, možností bylo mnoho.
Z různých přírodnin jsme si mohli
vyrobit velikonoční výzdobu na za-
věšení do oken a na dveře, k ozdobe-
ní slavnostní tabule. Čerstvě naklí-
čené osení, papírová kuřátka, barev-
né stužky, větvičky zelenající se vrby,
to všechno tvořilo základ výrobkům,
které jsme si mohli odnést domů.
Abych nezapomněla na další, nemé-
ně důležitou součást našeho společ-
ného odpoledne. Na zelený čtvrtek,
tak, jak to má být, jsme měli i spo-
lečnou hostinu. Nebylo tam sice nic
zeleného, jak velí tradice, ale zato
samé dobroty. Děti upekly jidáše
zdobené mandlemi a rozinkami, jed-
na maminka výborné žloutkové řezy,
k ochutnání byl biskupský chlebíček,
káva, křupky… Líbilo se nám to,
chutnalo nám a těšíme se na další
setkání.  Hana HAVELKOVÁ, Liteň

VIII. poberounské folklorní setkání-festival

STAROČESKÉ MÁJE
Lety 5. května 2007

10.00 - Zahájení stylového jarmarku
10.30 - Pobožnost u kapličky

11.00 - Setkání dechovek: Šeucouská muzika, Křídlovanka 
13.30 - Průvod od hospody U Kafků na náves

13.45 - Předání práva k pořádání májů, zahájení festivalu
13.50 - Vystoupení dětí z mateřské školy

14.00 - Soubory Šafrán, Šafránek, Notičky, Mikeš, Krušpánek, Jiskra,
Domažlická dudácká muzika, Třehusk

18.00 - Moravská beseda, kácení májky
19.00 - Valašská cimbálovka Kyčera

Mníšek pod Brdy 12. května 2007
9.00 - Zahájení stylového jarmarku

9.00 - Kapely Pouličníci, Ponožky pana Semtamťuka, Třehusk
10.00 - Pobožnost v kostele

13.00 - Průvod ze zámku na náměstí
13.30 - Předání práva k pořádání májů, zahájení festivalu
13.45 - Soubory Coiscéim, Akropolis, Vonička, Klíček, 

Dokolečka, Hanáci, Notičky
18.00 - Česká beseda, kácení májky

18.45 - Dudácká muzika Ratajská duha, valašská cimbálovka Kyčera 

Černošice 19. května 2007
14.00 - Zahájení stylového jarmarku

14.00 - Poberounská hudební skupina Třehusk
14.45 - Průvod od kapličky na náves
15.00 - Slavnostní zahájení festivalu

15.05 - Soubory Jiskřička, Šáteček, Pramínek, Jarošovci, Klíček 
18.00 - Slezská beseda, kácení májky

Zadní Třebaň 26. května 2007
8.00 - Zahájení stylového jarmarku

9.00 - Pobožnost u kapličky
9.30 - Soubory Domažličanka, Pramínek, Vršatec, Notičky 

12.45 - Průvod od hasičské zbrojnice na náves
13.00 - Předání práva k pořádání májů

13.30 - Průvod obcí
18.30 - Vystoupení dětí ze školy a školky, moravská beseda, kácení máje

Ve školce se konala hostina
NA ZELENÝ ČTVRTEK SE SEŠLI RODIČE, DĚTI I UČITELKY



Naše noviny 8/07 KULTURA, Strana 4   

Divadlo začalo sezonu Pygmalionem
ŘEVNIČTÍ OCHOTNÍCI NA LETOŠNÍ LÉTO CHYSTAJÍ SEDM PŘEDSTAVENÍ

Řevnice – První letošní premiéru
uvedli řevničtí ochotníci o uplynu-
lém víkendu v místním kině. Hra
režiséra Petra Říhy Pygmalion je
jedním ze sedmi představení, které
letos ochotníci chystají.

Program na letošní rok mají divadel-
níci ze Řevnic nabitý. První premié-
ru, ve které se v hlavní roli předsta-

vuje coby Líza Doolittlová Hedvika
Hájková a jako profesor Higgins Ka-
rel Král, mají už ochotníci za sebou. 

Zkoušet ovšem začala i další sekce
pod režijním vedením Alice Čermá-
kové. Ta pro letošní rok zvolila Go-
golovu Ženitbu. Premiéra se usku-
teční 20. července v »Lesňáku«. 
Ještě dříve budete moci zhlédnout
představení režiséra Martina Kirova,
který sáhl po komedii F. Vebera Bl-
bec k večeři. Premiéru bude mít už 6.
července. Michaela Šmerglová stej-
ně jako v předchozích letech volila
autorskou dráhu. Napsala hru Pět +
jedna divná zrzka – šílenou komedii
pro náctileté a výš. Poprvé ji budete
moci spatřit 17. srpna. Pozadu nezů-
stává ani loutková sekce souboru, di-
vadlo Kotrmelec pracuje na hrách
Čertův švagr a O líné Blaženě. 
Po loňském uvedení budou moci di-
váci i letos vidět muzikál Noc na
Karlštejně. V rámci velkolepého
průvodu císaře Karla IV. z Prahy na
Karlštejn jej herci sehrají 1. června
na nádvoří zámku v Dobřichovicích
a 2. června na louce nad hradem
Karlštejnem.         Pavla ŠVÉDOVÁ

NA JARMARKU. Děti si na historickém jarmarku v Dobřichovicích mohly
vyzkoušet třeba střelbu z kuší. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
21. 4. MAHARAL 
28. 4. KRVAVÝ DIAMANT 

KINO MÍR BEROUN
17. 4. - 19. 4. 17.30 ZASTAV SE A
NEPŘEŽIJEŠ 
17. 4. 20.00 POSLEDNÍ SKOTSKÝ
KRÁL 
18. 4. - 19. 4. 20.00 VRATNÉ LAHVE 
20. 4. - 30. 4. 18.30 (21. 4. 20.00, 22. 4.
17.30, 24. 4. 17.30, 25. 4. 17.30 a 20.00,
26. - 27. 4. 20.00, 28. 4. - 30. 4. 17.30)
300: BITVA U THERMOPYL 
21. 4. - 22. 4. 15.30 ŠARLOTINA
PAVUČINKA 
21. 4. - 22. 4. 17.30 (Ne 20.00) GOYO-
VY PŘÍZRAKY 
24. 4. 20.00 SAMARITÁNKA 
26. 4. - 29. 4. 17.30 (So-Ne 20.00)
KRÁLOVNA 
30. 4. - 6. 5. 20.00 HANNIBAL - ZRO-
ZENÍ 

KINO MNÍŠEK POD BRDY
18. 4. 20.00 NOC V MUZEU   
21. 4. 20.00 PRAVIDLA LŽI 
25. 4. 20.00 VRATNÉ LAHVE   

CLUB KINO ČERNOŠICE
17. 4. 20.00 KVASKA  
22. 4. 16.00 NOC V MUZEU  
24. 4. 20.00 BABEL 
29. 4. 16.00 ŠARLOTINA PAVUČINKA

Ochotníci nacvičují
»divnou Zrzku«
Řevnice - Řevničtí ochotníci se při-
pravují na letní sezonu. V plném
proudu jsou zkoušky na komedii Pět
+ jedna divná zrzka, kterou napsala
a režíruje Michaela Šmerglová. 
„Opět se na zkouškách dokonale ba-
víme a doufáme, že se v divadle při-
dají i stejně naladění diváci. A že
jich přijde dost!“ řekla produkční a
pravá ruka režisérky Ilona Léblová.
„Tentokrát bude hra vyžadovat po
divákovi víc pozornosti. Na druhou
stranu je celkem veselá, i když tro-
chu drsněji, jak je u nás zvykem,“
dodala s úsměvem Léblová. Zrzka je
určena všem od třinácti let výš,
všem, kteří mají rádi černý humor a
nadsázku. „Obsah zatím neprozra-
dím, dokud má naše šéfka tužku v ru-
ce, není si bohužel nikdo ničím jis-
tý,“ dodala s nadsázkou.                (šš)

Co všechno se rýmuje v liteňské škole?
Liteň - V páté  třídě liteňské základní školy se dějí věci! V hodinách českého
jazyka se děti učí pravopis, tvarosloví, skladbu - zkrátka všechno, co do
správné češtiny patří. Ve slohu pak poznávají, jak správně psát všelijaká ta
vypravování , popisy a výklady. Ale to není všechno, sem tam zbude čas i na
věci jiné. Například nedávno se z páťáků stali básníci.Inspirováni verši v
učebnici se rozhodli, že napíší každý svou vlastní  básnickou variaci  na
téma Máme doma zvířátko. A některým se opravdu dařilo.
Máme křečí miminko. Malé je jak hovínko. Jmenuje se Pepina. Je heboučká
jak peřina. (Dominik Dobročka)                                 
Máme doma myšičky. Dáme na ně pastičky. Nachystáme pro ně sýr, třeba
hermelín. (Miluška Gabrielová)  Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Tipy NN
* Kapela Bílá nemoc zahraje 20. 4.
od 20.30 v černošickém Club kině.
Jako hosta si pozvala skupinu Ka-
num. Vstupné 80 korun. (mif)
* Taneční zábava se koná 21. 4. v
liteňské restauraci Ve stínu lípy. Od
20.00 hraje skupina Rytmus.     (mif)
* Kapela Vosí hnízdo bude koncer-
tovat 21. 4. od 20.30 v černošickém
kině. Vstupné 80 Kč.                   (mif)
* Skupina 2+1 koncertuje 22. 4. od
20.00 v baru Krásný ztráty v Praze
na Starém městě. (jdi)
* Festival Jazz Černošice 2007 se
koná od 25. do 28. dubna v místním
Club Kině. Ve čtvrtek 26. 4. zazpívá
od 10.00, 11. 00 a 20.30 Jana Koub-
ková, 28. 4. zahrají od 19.00  Big
Band Václava Zelenky, Milan Svo-
boda Quartet,  Amit Chatterjee a Gu-
lo Čars. (šm, mif)
* Dvě výtvarné dílny jsou připrave-
ny na 28. 4. v mníšeckém Kulturním
středisku. Od 10.00 malování na rá-
mu a od 14.00 batikování hedvábí
pod vedením Marie Těthalové. Vstu-
pné se pohybuje od 180 do 330 Kč
podle velikosti šátku. V ceně je zahr-
nuto hedvábí, barvy, kontury. S
sebou si vezměte pracovní oblečení
a přezůvky. Přihlásit se můžete na
tel.: 728 244 846. (jdi)
* Divadelní představení Don Qui-
jote de la Ancha se koná 29. 4. od
17.00 ve Společenském domě v Zad-
ní Třebani. (mif)
* Krajina plná tajemství je název
výstavy fotografií Václava Sojky a
Zdeňka Patzelta z Národního parku
České Švýcarsko. Výstava je v kláš-
teře na Skalce k vidění do 8. 5. Otev-
řeno o sobotách, nedělích a svátcích
od 10.00 do 17.00.                         (jdi)
* Výstavu k  95 letům  berounského
skautingu můžete v Muzeu Českého
krasu v Berouně vidět až do 25.
května. (lei)
* Výstava obrazů Lucie Suché Útě-
ky zahradní brankou i Tomáše Su-
chého Obrazy a loutky je do 9. 6.
přístupná v Konírně Muzea Českého
krasu v Berouně.  (lei)

Na historickém jarmarku se střílelo i práskalo
Dobřichovice - Zhlédnout pohádky z celého světa, mistra v práskání
bičem či šermířské souboje mohli návštěvníci uplynulou sobotu na His-
torickém jarmarku v Dobřichovicích. Po celý den se konal na nádvoří a
v okolí tamního zámku. 
Slunečné a teplé počasí přilákalo k Berounce stovky návštěvníků, byli tu
místní i lidé z okolí. „Přijeli jsme z Černošic, byli jsme tu i loni a líbilo se
nám tu,“ řekla Kateřina Myšková. Pro děti tu byla připravena řada atrakcí.
Kromě střelby z kuší i pohádky. „My jsme nejvíc času strávily u dravých
ptáků. Dceři se líbilo, že si může pohladit sovy,“ uvedla Hedvika Hájková.
Nechyběly ani desítky jarmarečníků - k dostání byly dřevěné hračky, deko-
race ze sušených květin či kožené výrobky. (pš)

Malířce na zámku ukradli obrazy
DÍLA LUDMILY SVOZILOVÉ ZMIZELA PÁR HODIN PO VERNISÁŽI

Dobřichovice – Jen několik hodin
visely obrazy autorky Ludmily
Svozilové na její výstavě v dobři-
chovickém zámku. Těsně po verni-
sáži je ale někdo ukradl.
Břišní tanečnice, restaurátorka a vý-
tvarnice Ludmila Svozilová z Řitky
je nejspíš skvělá umělkyně. Stejně
jako známému malíři Tomáši Bímo-
vi z Letů, někdo ukradl její obrazy
těsně po zahájení výstavy.
„Ještě nikdy se mi nestalo, že by mi
někdo něco ukradl,“ říká Svozilová,
která vystavuje už šest let. 
„Výstava se koná obyčejně v sálech
zámku, které zamykáme. Několik
děl je možné pověsit i v chodbě, jež
je volně přístupná. Proto autorům
nedoporučujeme, aby ji používali,“
uvedla organizátorka kulturního dění
v Dobřichovicích Andrea Hrubá. Lí-
da to ale riskla a na stěny šest svých

děl pověsila.„Volali mi v polovině
týdne, že tři obrazy někdo ukradl.
Podle servírek z restaurace zmizely
už v den vernisáže,“ říká Svozilová.
„Nechápu to. Jestli se někomu líbily,
mohl se se mnou domluvit, nemám
přemrštěné ceny,“ kroutí hlavou ma-
lířka. Krádež ji mrzí o to víc, že zmi-
zely její nejoblíbenější výtvory.
„Jeden obraz byl tatínka, dala jsem
mu ho k padesátým narozeninám.
Měl ho moc rád, visel mu v ložnici,“
říká mladá umělkyně, která se dom-
nívá, že pachatelem byl muž. 
„Na obrazech totiž byly ženské
akty,“ říká organizátorka expozice
Andrea Hrubá a dodává: „Zvažuje-
me, že na zámek umístíme kamery,“
řekla Hrubá. Zbylá díla okradené
umělkyně jsou na zámku k vidění až
do konce dubna vždy o víkendech.     

Pavla ŠVÉDOVÁ

UMĚLKYNĚ. Malířka, restaurátor-
ka a břišní tanečnice Ludmila Svozi-
lová z Řitky.                  Foto ARCHIV



Osov - Velikonoční svátky byly v Osově
obohaceny o expozici kulis z historického
Božího hrobu z roku 1740. 
Vyčištěné kulisy byly nainstalovány k boho-
službě na Velký pátek a prohlídka kostela byla
možná i následující den.
"Téměř šedesát let kulisy nikdo neviděl.
Kulisy byly restaurovány olivovým olejem,
tím byly zvýrazněny barvy," představil his-
torickou památku  kostela její stálý ministrant
Václav Frajer.
"Kulisy byly složeny v kapli kostela  a zřejmě

je maloval místní mistr," řekl Václav Frajer a
dodal že kulisy jsou zhotovené z více druhů
dřeva. Na výrobu bylo použito dřevo lípy,
topolu a smrku. 
I když se opona do dnešních dob neuchovala
celá, její vystavení přiblížilo návštěvníkům
historii kostela.                         R. KOČOVÁ

Vítězkou tradiční jezdecké soutěže 
SK Luke “O velikonočního králíka” se
letos stala Hana Hrdličková s koněm
Twigy.                          Foto R. KOČOVÁ

Opona přežila dvě století
RESTAUROVANÉ KULISY VYSTAVENY PO ŠEDESÁTI LETECH
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Na velikonoční pochod se z Vižiny vydalo
padesát milovníků přírody a her. Odměnou
jim  byl nalezený poklad a voňavé posezení 
u ohně.                          Foto Kamil HRZAL

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 8 (80)

Obec Velký Chlumec
a

TURISTÉ SEVERNÍCH SVAHŮ
BRD

pořádají 

v sobotu 28. dubna  2007
v úterý 1. května 2007
v úterý 8. května 2007 

pro širokou veřejnost sraz turistů na ochozu
rozhledny na Studeném vrchu. 

Rozhledna bude otevřena  
od 10 do 17 hod. 

Na místě bude pro Vás připraveno drobné
občerstvení. Do batohu si na cestu přibalte
trochu dobré nálady. Těšíme se předem na
Vaši hojnou účast.

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

PROVAS - OÚ Osov - SDH Osov
pořádá

v pondělí 30. dubna 2007 
od 18 hod. tradiční

LET ČARODĚJNIC
zahájení  před  restaurací 

"U hřiště" 
cíl  letu  

na koupališti v Osovci
soutěž o krásnou čarodějnici 

občerstvení zajištěno 

Návštěva muzea inspirovala
školáky při přípravě jarmarku
Osov - Týden před Velikonocemi navštívily
děti z osovské školní družiny hornické
muzeum na Příbrami. 
V malém domečku je čekalo velké přek-
vapení. Všichni si zde mohli namalovat
kraslice rozehřátým voskem, pekařské umění
vyzkoušet u mistra perníkáře, kouzelný
dědeček je naučil plést hodovačky. Paní kraj-
kářka učila paličkovat velikonoční ozdoby,
jinde se pekly výrobky z vizovického těsta.
Šikovné děti vyřezávaly květiny z vrbového
proutí.
Všechny nápady mohly pak děti využít při
přípravě velikonočního jarmarku, který se
konal 3. dubna ve školní družině.
Pro návštěvníky bylo připraveno malé
pohoštění, o které se postarali páťáci. Děti 
ze 3. a 4. ročníku se zhostily role prodáva-
jících. Prodavači a prodavačky nabízeli
výrobky z papíru, keramiky, vajec, veliko-
noční zápichy a dekorace.
Všem dětem patří poděkování za pomoc při
přípravě i realizaci jarmarku. Výtěžek 
z prodeje bude použit na nákup dřevěného
altánku pro děti. Děkujeme všem za účast 
a finanční podporu.        Hana Jandíková

Odměnou byl ukrytý poklad 
a dozlatova upečené buřtíky 
Vižina - Velikonoční pochod byl odstar-
tován v sobotu 7. dubna kolem desáté
hodiny ranní.
Celkem padesát účatníků všech věkových 
kategorií se sešlo v malebné vesničce Vižina.
Cílem pochodu se stalo místo nad obcí zvané
"Skála". Cestou děti plnily zajímavé úkoly,
týkající se hlavně chování a bystrozraku 
v přírodě.
Statečně jsme se všichni buď po svých, nebo
na bedrech rodičů dostali k cíli. Odměnou
nám byl nejen velikonoční poklad, který byl
důmyslně uschován, ale  i dozlatova upečené
buřtíky, na které jsme se těšili už od začátku
cesty.
"Příště půjdeme zase a už teď se těšíme za
rok na další pochod," to byla slova dětí 
a určitě nějvětší odměna pro pořadatele
vydařeného jarního putování. J. REJZKOVÁ

Na vítěze parkurového klání
čekala živá odměna
Skřipel - Jž tradiční přátelské setkání
milovníků koní z okolí se konalo v neděli 
8. dubna.
Hostitelem byl Sportovní klub Luke Skřipel.
Soutěžící jezdci si poměřili síly v několika
soutěžních kolech parkurových jízd.
Na vítěze velikonočního jezdeckého klání
čekala živá odměna. 
Za svůj nejlepší výkon v parkuru získala
Hana Hrdličková na koni Twigy králíka.
Twigy se svou jezdkyní zdolal překážku o
výšce 135 cm.                                     (rk)

Pálení ohňů v regionu
Vižina

nad vlakovým nádražím
v 19:30 hod. sraz čarodějnich u pomníku  

Skřipel
za obcí za vodní nádrží

Lážovice
ve 20 hod. u rybníka Motlák

Podbrdy
od lesem u rybníka Dolík

Malý Chlumec
u místního pohostinství
malý ekologický oheň

U vlakového nádraží v Osově
nepovolená skládku odpadu 
Osov - V blízkosti vlakového nádraží se
začal hromadit odpad, který narušuje 
okolní krajinu. 
Těsně u kolejí vyrůstá hromada ze starých
autosedaček, palubních desek aut, odep-
saného nábytku, papíru, plastů a dalšího
odpadu z domácností.
“Někdo si u nádraží rozebral osobní auto 
a ostatní odpad rychle přibývá. Majitelem
pozemku jsou však České dráhy,” vyjádřil
svou nespokojenost s nepovolenou skládkou 
u obce člen zastupitelsva obecního úřadu 
a starosta místních hasičů Josef Chvojka.
Kdo nesouhlasí s vyvážením odpadu do
přírody, může odesílat své názory na adresu
PROVASU: provas@osov.cz.      R. KOČOVÁ
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Solná jeskyně ve Svatém Poli má i oxygenoterapii 
- novou metodu léčby civilizačních chorob

Začátkem dubna uplynul rok,
co byla otevřena léčebná solná
jeskyně ve Svatém Poli u Dob-
říše. Proto jsme se vypravili na
místo činu a položili speciali-
stovi na klimatoterapii a fyzio-
terapeutovi Bc. Petru KOZO-
HORSKÉMU pár otázek. 

V čem tkví úspěch vaší léčby a
jaké jsou zkušenosti po ročním
provozu?
„Zkušenosti jsou veliké! Úspěch
naší léčby je především v umís-
tění naší solné jeskyně, která je
hluboko pod zemí, v 800 let sta-
rých sklepních prostorech býva-
lé tvrze. Sklepy jsou kamenné,
vybudované bez použití jakých-
koliv chemických materiálů.
Což je pro správnou účinnost
velmi důležité. Podstatnou roli
hraje také přirozená vlhkost
sklepních prostor, kterou solné
krystaly pohlcují a po určité do-
bě - jak říkají odborníci: když
sůl vykvete - vydávají zpět ven

vlhkost obohacenou o 84 prvků,
které pacienti následně inhalují.
Další důležitou složkou našeho
úspěchu je vzduch, který nasá-
váme z venkovského prostředí.
Tento vzduch, který používáme
k vytváření »mikroklimatu«, je
daleko kvalitnější než třeba
vzduch ve městech, kde je mno-
hem vyšší procento smogu.

Dále jsme přišli na
to, že k léčbě mnoha
onemocnění je vý-
borná kombinace sol-
né jeskyně s takzva-
nou oxygenoterapií.“ 

Co to vlastně je ta
oxygenoterapie?
„Oxygenoterapie je

inhalace stoprocentního kyslíku!
Ten je předem zkapalněn a
následně zchlazen na -183°C.
Správnou a cílenou kombinací
pobytu v jeskyni a oxygenotera-
pie  jsme po naší studii zjistili,
že výsledky léčby jsou účinnější.
Tato nová metoda zmírňuje
únavu, podporuje imunitní
systém, ulehčuje dýchání lidem

s astmatem, alergiemi či dýcha-
cími problémy a napomáhá
rychlé regeneraci vyčerpaného
organismu. Dále je vhodná jako
doplňková terapie u ischemické
choroby srdeční, ischemické
choroby dolních končetin, ate-
rosklerózy mozku a diabetes
mellitus. Doporučována je i u
všech onemocnění, při kterých

je žádoucí docílit zlepšení pro-
krvení.“

To zní velice zajímavě. Co je u
vás ještě nového? 
„Navíc jsme pro naše klienty v
březnu, dubnu a květnu připravi-
li velkou akci - při každé dávce
oxygenoterapie vstup do léčebné
solné jeskyně ve Svatém Poli
zcela zdarma! Takže při jedné
dávce ušetříte až 140 korun.
Sestavení rehabilitačního plánu
do solné jeskyně a poradenství
můžete mít, po ročním provozu,
rovněž  zdarma. 

Kdy by se především měla nav-
štěvovat solná jeskyně?
„Solnou jeskyni můžete navště-
vovat celoročně v rámci preven-
ce proti různým chorobám,rela-
xace a odpočinku. Hlavní návš-
těvu bych doporučoval v pylo-
vých měsících v dubnu a květnu,
kdy je ideální inhalace mořské-
ho mikroklimatu pro astmatické
a alergické klienty. Po ročních
zkušenostech a studiích víme, že
výsledky léčby jsou velmi
dobré.
Těšíme se na Vaši návštěvu!“ 

Na recepci solné jeskyně si
můžete zakoupit přírodní ne-
parfemovanou kosmetiku z
Mrtvého moře a mnoho dal-
ších produktů. Veškeré infor-
mace získáte na www.solnajes-
kynesvp.cz a nebo na tel. čís-
lech: 724 323 666, 318 596 065.
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Třebaňští školáci soutěží s rozhlasem
DĚTI DO SOUTĚŽE MALUJEME - PO SÍTI ODESLALY ŠEST DESÍTEK PRACÍ A ČEKAJÍ, ZDA USPĚJÍ

Zadní Třebaň - Již dvanáctý ročník meziná-
rodní výtvarné soutěže pro děti Malujeme - po
síti vyhlásil na začátku roku Český rozhlas. Do
soutěže se podruhé  zapojila také zadnotřebaň-
ská málotřídka v kategorii počítačová grafika. 
Letošní téma soutěže zní: Hudba a já. Místní ško-
láci nakreslili velké množství obrázků, do díla se
nadšeně pustili i prvňáci. Jako velmi talentovaná
se ukázala třeba Anička Sokolová, ta stihla dokon-
ce deset obrázků, které mají výrazný vlastní ruko-
pis. „V rámci školy jsme uspořádali soutěž ve čty-
řech kategoriích, v každém ročníku mohly děti
přihlásit dva obrázky. Celkem jsme do Českého
rozhlasu odeslali šedesát prací. Většina byla malo-
vána v počítačovém programu Malování, který
děti dobře ovládají,“ řekl učitel Petr Musil.
Minulý týden přišla z Českého rozhlasu do školy
zpráva, že výtvarné práce došly v pořádku na

místo určení. Obrázky budou vyhodnocovat vý-
tvarníci a známé osobnosti ve dvou kolech, vybra-
ní autoři budou pozváni na slavnostní vernisáž a
udílení cen. Zájemci si mohou díla prohlédnout v
Muzeu hlavního města Prahy a na webu. „Děti
jsou napjaté, zda najdou v červnu svoje práce na
intrernetu,“ dodal Musil.       Lucie PALIČKOVÁ 

Jeden z obrázků, které zadnotřebaňští školáci po-
slali do soutěže Českého rozhlasu. 

Kresba Martina KOZÁKOVÁ

Hasiči likvidovali tři požáry
Poberouní - Suché a teplé počasí zvyšuje ne-
bezpečí vzniku požárů. Hasiči v kraji zasaho-
vali hned u několika.
Listí na obecním kompostu se rozhořelo v
Dobřichovicích 5. dubna. Požár likvidoval  sbor
dobrovolných hasičů z Dobřichovic a bagr tech-
nických služeb Dobřichovice. 
Den nato hořela tráva a hrabanka ve stráni nad
černošickou poštou poblíž bývalé Krejčířovy vily.
Požár likvidovaly dvě cisterny dobrovolného sbo-
ru Mokropsy. Hořelo na ploše 40 x 50 m, při haše-
ní bylo spotřebováno 15 m3 vody. 
Lesní posed shořel myslivcům nedaleko Mníšku
pod Brdy 9. dubna. Požár u obce Záhořany přije-
ly hasit cisterny profesionálních hasičů z Řevnic i
dobrovolníků z Mníšku. Při příjezdu hasičů u po-
sedu nikdo nebyl. (vš) 

Policistě chytili dva řidiče
s alkoholem v krvi
Mníšek pod Brdy, Drahlovice – Někteří řidiči
jsou stále troufalejší. Dva motoristy zadrželi
policisté v Mníšku pod Brdy a Drahlovicích.
Oba řídili pod vlivem alkoholu. Jeden ujel z
místa nehody, druhý nevlastnil řidičák.
Nehodu způsobil 4. dubna řidič vozu Škoda Favo-
rit v Mníšku pod Brdy, když nedal přednost jiné-
mu autu. Z místa nehody ujel. Policistům se ho
ale podařilo vypátrat a provedli u něj dechovou
zkoušku. „Řidič favoritu měl v sobě 1,05 promile
alkoholu. Muži bylo sděleno podezření ze spá-
chání trestného činu,“ potvrdila mluvčí policie
Praha-venkov Lucie Králová.
Pod vlivem alkoholu řídil i jednadvacetiletý muž,
kterého karlštejnští policisté zadrželi 4. 4. v Drah-
lovicích. „Kromě toho muž není držitelem řidič-
ského oprávnění,“ sdělila berounská policejní
mluvčí Veronika Benediktová. (pš)

Karlštejn – Čarodějnický rej se poslední dub-
nový den nebude odbývat jen v Čechách, do
Francie chtějí tradiční český zvyk vyvézt i
Karlštejnští. Ti se chystají na další návštěvu
své spřátelené obce Althen des Paluds.
„Do Francie jedeme podruhé. Tentokrát nás bude

padesát. Spolu s námi i fotbalisté a muzikanti z
Třehusku,“ uvedl starosta Karlštejna Miroslav
Ureš. Ve francouzském městečku se zúčastní set-
kání čtyř měst, které spojuje panovník Karel IV.
Autobus směřující na západ vyjede z Karlštejna
ve čtvrtek 26. dubna. Kromě zástupců obce v něm
budou i průvodkyně z hradu Karlštejna. 
Ve Francii se výprava zdrží až do úterý 1. května.
A co je čeká? „Sportovní den, kdy se bude soutě-
žit ve fotbale, ping-pongu, petanque, bowlingu a
lukostřelbě. Taky hudební program, pěší túra na
tamní dvoutisícovku, kde se jezdí i slavná Tour de
France,“ vypočetl Ureš. 
Poslední dubnový večer ale bude v režii Karlš-
tejnských. Ti chtějí Francouzům ukázat, jak u nás
slavíme čarodějnice. „Povezeme i košťata a špe-
káčky,“ sdělil Ureš. Velkou vatru ale neplánují,
jen menší ohýnek. Prý aby tamní hasiči nemuseli
zasahovat. „Minule jsme byli svědky jejich výjez-
du,“ uvedl Ureš. Ještě před odjezdem navštíví
Karlštejnští nedaleký Avignon, návrat domů mají
plánovaný ve středu 2. května. Pavla ŠVÉDOVÁ

Liteňští oslavili Den Země
Liteň - Ve středu 4. dubna jsme všichni opustili
školu a prošli jsme křížem krážem celé okolí. pro-
tože to byl poslední den před velikonočními
prázdninami, tak to byl ten nejlepší možný nápad.
Copak bychom se mohli soustředit na vyjmenova-
ná slova nebo násobilku? 
Žáci 1 . - 5. třídy šli na Višňovku a pomáhali  mys-
livcům s úklidem. Obě cesty zvládli po vlastních.
I ti nejmenší šlapali statečně, přestože počasí moc
nepřálo. Byli náležitě odměněni občerstvením. 
Šesťáci a sedmáci podnikli výpravu přes Korno a
Kodu do Tetína. Cestou jim učitelka Čampulová
řekla spoustu zajímavých věcí o Českém krasu.
Ukázala Císařskou rokli i jeskyni v Kodě a sezná-
mila děti se zásadami chování v chráněné krajin-
né oblasti. Výlet jsme zakončili v tetínském mu-
zeu, kde se nám moc líbilo. Jednak tam bylo teplo,
což uvítala hlavně ta děvčata, která pod diktátem
módy vyrazila s odhalenými bříšky, no a i expozi-
ce byla zajímavá. Mimo jiné tam mají kopii zaklá-
dající listiny Karlštejnské kapituly, která v březnu
slavila 650 let od svého vzniku. Žáci z osmičky
jakoby tušili, že počasí nebude valné, vyrazili ho
Hatí, kde střídali aktivní odpočinek s občerstve-
ním. Fotbálek a opékání buřtů - ideální před-
prázdninová akce. Deváťáci vynechali občerstve-
ní a fotbalu věnovali celý den. Reprezentovali
totiž školu na turnaji v Hostomicích. Bojovali sta-
tečně, ale to ti na druhé půlce hřiště také. Ale jak
už  baron de Coubertin říkal: není důležité zvítě-
zit, ale zúčastnit se.    Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Děti v Karlštejně zdobily 
velikonoční kraslice
Vejce bylo od pradávna symbolem plodnosti, živo-
ta a vzkříšení, ve spojení s lidovou tradicí vznikl
zvyk zdobení velikonočních kraslic. Vejce je jako
symbol tajemství života, v neprůhledné skořápce
je ukryt nový život. Velikonoce jako největší du-
chovní svátek utvrzují ve víře, že hmota není ko-
nečný stav, že za hmotou stojí život v holé a jedi-
né pravdě. 
Po tři velikonoční dny se konaly dětské dílny v
Galerii královny Elišky v Karlštejně. Děti si moh-
ly ozdobit kraslice voskem špendlíkovou hlavič-
kou či valašskou technikou leptáním obarvených
vejdumků. I zdobení velikonočních perníčků mělo
úspěch. Přišly děti z karlštejnské školy i dost ko-
lemjdoucích. Nejpilnější byla sedmiletá Anežka
Průchová. Nejdřív nevěděla, jak na ty šišaté a
křehké věci (vejdumky), ale potom vytvořila krás-
né vzory a odnesla si i velkého perníkového koně.

Helena PELIKÁNOVÁ
Blanka HOVORKOVÁ, Zadní Třebaň

Do Francie povezou i košťata
KARLŠTEJNŠTÍ ZA PÁR DNÍ VYRAZÍ NA SETKÁNÍ ZÁPADOEVROPSKÝCH MĚST

Záchranka ošetřovala cyklisty
a vezla těhotnou do porodnice
Řevnice, Zadní Třebaň - Více úrazů cyklistů
zaznamenali řevničtí zdravotníci během veli-
konočních svátků. Většinou si zranění sami
dojeli na pohotovost do sídla záchranky. 
„Jednalo se o lehčí a středně těžká zranění, odře-
niny, naražená žebra nebo záda,“ řekl šéf zá-
chranky Bořek Bulíček. Kromě ošetřování cyklis-
tů měli zdravotníci o Velikonocích napilno v noci
na pondělí, když odváželi mladou ženu ze Zadní
Třebaně do porodnice v Hořovicích. „Stihli to v
pohodě,“ dodal Bulíček. (lup) 

Policie prosí: Zamykejte,
i když jdete jen na zahradu
Rovina - Poslední březnový den byl smutný
pro ženu z obce Rovina, která pracovala na
zahradě, ale nezamkla dům. Toho využil ne-
známý zloděj, který vnikl na zahradu a poté i
do předsíně domu. 
„V chodbě prohrabal osobní věci majitelů, mezi
kterými byla i kabelka. V ní našel lupič penězen-
ku s hotovostí a kreditní karty. Ty ukradl,“ popsa-
la případ Hedvika Kaslová, tisková mluvčí karl-
štejnských policistů. Ačkoli byly dvě peněžní
karty hned po zjištění krádeže zablokovány - sta-
čil lapka z jedné vybrat 15 000. „Vyzýváme a
prosíme majitele rodinných domů i chat: zamy-
kejte, i když jdete jen na zahradu. Jen tak lze pře-
dejít zcizení vašeho majetku,“ vyzývá Kaslová, s
tím, že drzost zlodějů se stále stupňje. (šm) 

Z našeho kraje
* Degustace vína z Dubňan se konala 14. dubna
v mníšeckém restaurantu U Káji Maříka. Vína
představil hlavní enolog firmy Livi Miroslav
Gloz. (jdi)
* Sbor dobrovolných hasičů v Hlásné Třebani
chystá oslavy svátku čarodějnic. Na louce u tře-
baňského jezu bude 30. 4. po 18.00 zapálena vat-
ra. Tady se uskuteční také klání o Nej... čaroděj-
nici. Vítězka možná odletí na novém koštěti.  (šm)
* Neznámý vandal povalil několik sloupků u plo-
tu kolem školního pozemku ve Školní ulici v Řev-
nicích. „Stalo se to ze 6. na 7. dubna,“ uvedl ředi-
tel školy Zdeněk Košťál. Během minulého týdne
byly sloupky opraveny. (pš)
* Dvě horská kola ukradl v noci z 30. 3. na 1. 4.
v Hlásné Třebani neznámý zloděj. Poberta zničil
kliku u vstupních vrátek na pozemek rodinného
domu a poté na něj vnikl přes plot. Ze zádveří od-
cizil dvě kola v hodnotě 48 650 korun.            (šm)
* Lucernu na monočlánky a dvě sady petanque-
koulí zcizil neznámý zloděj z chaty v Zadní Tře-
bani - Vatinách. Chmaták odstranil visací zámek
na bráně na pozemek, vylomil dveře a vloudil se
do chaty, kde sebral věci za 2 480 korun.         (šm)
* S patnáctitisícovou škodou skončil požár kon-
tejneru na odpad u dobřichovického pneuservisu
8. 4. Řevničtí hasiči na místo vyslali cisternu.
Příčinou vznícení mohlo být nasypání žhavého
popela do nádoby.     (vš) 
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Návštěva Třebaně se mu stala osudnou
VZPOMÍNKY PRAKTIKANTA Z HALOUNSKÉ HÁJOVNY ROCHOTY VOJTĚCHA LINHARTA - 2)

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Halouny, Slaný - V Domě s pečo-
vatelskou službou ve Slaném žije
se svou ženou osmasedmdesátiletý
Vojtěch Linhart, rodák z Osova.
Dlouho bydlel i v Zadní Třebani a
k »lesařině« přičichl jako prakti-
kant na hájovně Rochoty. Jeho vz-
pomínání na rodný kraj jsme mi-
nule zakončili informací o tom, že
se na konci války poblíž hájovny
usadili partyzáni. (NN)
Koncem března přiběhl k nadlesní-
mu vyděšený lesní dělník a oznámil
mu, že v seníku viděl ozbrojené lidí
– zřejmě partyzány a žádal ho, aby to
ohlásil četníkům. 
„Nadlesní říkal: Je zle, Vojto. A naří-
dil mi, abych to ohlásil četnické sta-
nici v Litni. Ohlásil jsem to, ale nic
se nestalo. Protektorátní četníci byli
také Češi, o partyzánech asi už  vě-
děli a nehlásili to ani gestapu.“ 
Po válce, ještě než nastoupil do les-
nické školy v Bělé pod Bezdězem,
sloužil u Vojenských lesů v Mimoni.
Domů už jezdil jen sporadicky. Přes-
to se mu návštěva Zadní Třebaně
málem stala osudnou. 
„Někdy v roce 49 za mnou přišli ka-
marádi ze Zadní Třebaně, zda bych
jim jako lesák nemohl opatřit něja-
kou zbraň. Říkal jsem jim, že to není
možné, a s tím jsme se rozešli. Na
příhodu jsem zapomněl a naruko-
val.“ Po krátkém čase si jej zavolala
Zetka - zpravodajská služba. Začali

se vyptávat, jak dlouho nebyl doma.
„Netušil jsem, že v Zadní Třebani, v

Řevnicích i okolí pozavírali 14
chlapců, které obvinili z protistátní
činnosti. Dodnes se pamatuji na jmé-
na Špirek, Svoboda, Jirka Hazuka.“
V prosinci 1951, když sloužil v praž-
ské Nerudově ulici, jej předvolal
kapitán a nařídil mu, aby jel s jiným
důstojníkem do města. Ten jej odve-
zl na Pankrác k prokurátorovi Kola-
jovi, který mu oznámil, že je zatčen. 
„Na námitku,  že mám v kasárnách
zbraň s ostrými náboji, mne vzali
zpět, ale po odevzdání zbraně mi dali
na ruce želízka a odvezli přímo do
cely.  Druhý den jsem se musel pře-
vléknout  do civilu. Vojna  mne na
čas propustila, aby mě mohl soudit
civilní soud. Dostal jsem přidělené-
ho i advokáta, který typoval, že vyfa-
suju pět let.“

Od soudu zpátky na vojnu
K soudu do Berouna je odvezli spou-
tané po dvou. „Kluci měli tři těžké
kulomety, samopaly i pistole.
Opravili si je ze zbraní, které zbyly
po německém Wehrmachtu. Tehdy
ovšem mít zbraně, znamenalo oče-
kávat ty nejtěžší rozsudky. Však také
byly – 15, 14, 12 let a i ty ostatní pře-
sahovaly deset roků. S napětím jsem
očekával své jméno. Za neoznámení
činnosti, o které jsem vlastně nic
nevěděl, jsem dostal šest měsíců s
odkladem na dva roky.“ 
Paradoxem té doby bylo, že po roz-
sudku se opět vrátil na vojnu a dobu
strávenou jako civil na Pankráci
musel nasluhovat.  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. 

PO SVATBĚ. Vojtěch Linhart z Osova se svojí manželkou po svatbě v roce
1952. Foto ARCHIV

Řevnice - Řevnické tůně vzbuzují
zájem milovníků přírody. Ještě
před dvaceti lety v nich byla čistá
voda a bylo jí tam po celý rok dost.
V zimě, než zamrzla řeka, zde
mládež bruslila. 
Na tůních roste vzácný kosatec žlu-
tý, křídlavka japonská a samozřejmě
i několik bolševníků. Sídlí zde dra-
vec moták pochop, žluna zelená, st-
rakapoud malý a rákosník. Moták
pochop si staví hnízda v rákosí a na
zimu odlétá do střední Afriky. Kdysi
zde bývalo hojnost žab a večerní
koncerty vytvářely kulisu této
zvláštní části krajiny. 
Jak tůně vznikly? Podle pana Valeše,
znalce mokřinných oblastí, tudy tek-
la ještě v 16.  století Berounka. V ce-
lé dolině se rozprostíral lužní les, ale
zde v těchto místech byl tok řeky
nejsilnější. Svědčí o tom zápisy v
kronikách popisující spor dvou mly-
nářů z této doby. Mlýny stály v mís-
tech dnešní ulice V luhu, kde byly
také při kopání základů domů nale-
zeny zbytky dřevěného jezu.
Berounka, ač na horním toku je hor-
skou řekou, zde přecházela do nížin-
né nivy. Z kronik víme, že koncem
19. století již tekla téměř dnešním
korytem. Silnější tok byl na druhé st-

raně. Mlýn stál sice tam, kde stojí
dnes, ale jez byl na opačné straně
než nyní. Zde byl pouze brod. Po-
vodně v osmnáctém a devatenáctém
století vytvářely pod rovinským kop-
cem nánosy a koryto se prohloubilo
na řevnické straně. Mlynář naplave-
nin využil a dal postavit mohutné
náhony, které zde stojí dodnes.
Tvář krajiny se výrazně změnila
stavbou železnice. Ta také oddělila
tůně od říčního toku. Přesto zde byl
donedávna dostatek vody. Přítok je
velmi slabý, množství vody získané
průsakem je závislé na výši hladiny
v Berounce. Prostor tůní se po-stup-
ně zazemňoval. Na vzniklé půdě
byly řevnickými košíkáři zřizovány
prutníky, jež zde - velmi poničené -
existují dosud. Země však stále při-
bývá a s ní i rákosí. Výpar vody rá-
kosovým listím je mnohonásobně
větší, a tak tůně každým rokem více
vysychají.
V posledních letech sem občas zabí-
hají z lesů divočáci, kterým bahnem
pokrytý povrch vyhovuje. Řešením
by bylo vytěžení bahna, jako to uči-
nili již v jiných obcích, kde se po-
dobné mokřiny vyskytovaly. Avšak
početní majitelé se zatím nedohodli.

František ŠEDIVÝ, Řevnice

INSTALATÉRSTVÍ KUČERA

Řevnické tůně vysychají
JEŠTĚ PŘED DVACETI LETY ZDE BÝVALO VODY DOST
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Osov v derby nestačil na Všeradice
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH CELKŮ KARLŠTEJNA, LITNĚ A OSOVA

SK OSOV
III. třída okresní soutěže
Všeradice - Osov 2:0
Góly Všeradic: Jakoubek, Anděl     
Utkání začalo ve velkém tempu a s
mírnou převahou Osova. Nepromě-
něním tří stoprocentních šancí se
hosté připravili o vedení. Všeradice
v 60. minutě po chybě Osova vstřeli-

ly první gól. Od té doby bylo na hřiš-
ti jen jedno mužstvo. Osov se už ne-
zmohl na vážnější ohrožení. Domácí
potvrdili svou zkušenost.            (hoš)
Osov - Chyňava 1:4
Branka Osova: Kocman

SK Osov žáci - FK Zdice 0:2 
SK Osov žáci - Doub. Újezd 1:2

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Zdejcina – FC Liteň 1:1 
Branka Litně: vlastní
FC Liteň – Svatá B 5:3
Branky: Šindler 2, Plavec, Berka,
Novák
V první polovině utkání měl navrch

domácí tým; za stavu 3:1 vše na-
svědčovalo tomu, že tři body zůsta-
nou v Litni. Po přestávce však tak-
tovku zápasu převzali hosté a rázem
bylo vyrovnáno. V dramatickém zá-
věru ale měli opět více sil a štěstí do-
mácí. Trefil se ještě Šindler a po pár
minutách pojistil vítězství pátým gó-
lem Novák. (oj)

II. liga
Blatná – FC Liteň ženy 0:3
Branky: Smíšková, Kohoutová,
Kaplanová
FC Liteň – Droužkovice 7:0
Branky: Kohoutová 3, Pilařová,
Házlová, Boulová, vlastní
Exhibice. Tak by se dalo charakteri-

zovat utkání Litně s Droužkovicemi.
Domácí hráčky měly hru od úvodní-
ho hvizdu ve své režii.                    (oj)

FC KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
Karlštejn A – Hořovice B 4:3
Branky: Vácha 3, Vilhelm
Slavoj Osek – Karlštejn A 2:1
Branka: Klečka

IV. třída okresní soutěže
Karlštejn B – Vysoký Újezd 0:3
Mořinka – Karlštejn B 1:2
Branky: Mako Roman, Švéd

III. liga
Pokratice – Karlštejn ženy B 1:0
Ještě v závěru druhého poločasu vše
nasvědčovalo tomu, že zápas skončí
bez branek. Pár minut před závěreč-
ným hvizdem si ale domácí tým
krásnou střelou zajistil vítězství. (oj)

Házenkáři začali 
sezonu na Spojích
Řevnice – Národním házenkářům
ze Řevnic začaly uplynulý víkend
oblastní soutěže. Na hřišti Spojů
se jim ale příliš nedařilo.
SPOJE B - ŘEVNICE B 13:12
Branky: Jandus 8, Holý 2, Naj-
man, Sviták M.
Hosté nezačali špatně, dokonce se
dostali do sedmibrankového vedení,
pak ale polevili. „Nedařilo se nám
střelecky,“ uvedl hráč Petr Holý.
SPOJE A _ ŘEVNICE B 21:14
Branky: Sviták 12, Jandus, Holý
Řevničtí odehráli zápas jen v sedmi.
I když podali dobrý výkon, nad sil-
nějším soupeřem vyhrát nedokázali.
SPOJE – ŘEVNICE žáci 19:16
SPOJE – ŘEVNICE přípravka 12:4

Malí řevničtí házenkáři si přivezli
vítězství z turnaje na pražských
Spojích. Za šesti zápasů pět vyhráli.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen ob-
ránce Hrubý a útočník Veselý. 
ŘEVNICE  - SPOJE 6:5 
Branky: Veselý M. 5, Jelínek 
ŘEVNICE - HUMPOLEC 7:3 
Branky Veselý M. 6, Veselý P. 
ŘEVNICE - MOST 7:3 
Branky: Veselý M. 6, Jelínek 1 
ŘEVNICE - SPOJE 10:5 
Góly: Veselý M. 8, Jelínek, Šťastný 
ŘEVNICE - HUMPOLEC 6:6 
Branky: Veselý M. 5, Jelínek 
ŘEVNICE - MOST 8:5 
Góly: Veselý M. 5, Veselý P. 3     (pš)

Považuji se za mírumilovně smýšle-
jícího člověka a mohu říci, že pro mě
není úplně  snadné obhajovat vojen-
ské zařízení. Přesto jsem se rozhodl
podělit se  s vámi o názor. 
Z toho, jak diskusi k americkému ra-
daru zprostředkovávají média, se
zdá, že jeho odpůrci jednoznačně
převažují. Mohu konstatovat, že při
rozhovorech s lidmi ze svého okolí
mám spíše opačnou zkušenost. Ani
po měsících, co se otázka radarové
základny přetřásá, stále úplně nechá-
pu, co u části lidí  vyvolává tak vehe-

mentní odpor proti zařízení, které
má přispět k bezpečnosti  demokra-
tických zemí, do jejichž společenství
jsme se po devětaosmdesátém roce
dostali. To, že k těmto zemím patří-
me, považuji za malý zázrak, navz-
dory nesnázím a rozčarováním, která
to provázejí. Naši spoluzodpověd-
nost za bezpečnost pokládám za
samozřejmou. V této souvislosti také
nepovažuji za nijak podstatné, zda
zamýšlená základna bude americká,
nebo pod aliancí NATO.
Chápu obavy a nevoli obcí, jichž se

má stavba objektu bezprostředně do-
týkat. Věřím ale, že v podobných pří-
padech se postupuje s maximální
snahou omezit nepříznivé dopady na
okolí, a že veřejnosti budou poskyt-
nuty informace. Při debatách o rada-
ru jsou Spojené státy často označo-
vány za hrozbu míru, protože - jak
známo - Američani, to sú imperialis-
ti (mjr. Terazky). Kde se ale u odpůr-
ců základny bere jistota, že naše po-

měrně blízké okolí (dejme tomu vý-
chodní či jihovýchodní) neskrývá
potenciální nebezpečí. Tu otázku
prosím berte jako řečnickou, nechci
vyvolávat vášnivé diskuse. Ostatně
myslím si, že naprostá většina z nás
běžných občanů přistupuje k záleži-
tosti radarové základny spíše emo-
tivně ne kompetentně a racionálně,
což je asi patrné i z tohoto příspěvku.

Petr KŘÍŽEK, Hlásná Třebaň

Američani sú imperialisti! to už říkal major Terazky
PETR KŘÍŽEK: ANI PO MĚSÍCÍCH NECHÁPU, CO U NĚKTERÝCH LIDÍ VYVOLÁVÁ ODPOR PROTI RADAROVÉ ZÁKLADNĚ

»REPUBLIKA« V LITNI. Mistrovství republiky na autodráze v několika kate-
goriích se za účasti klubů z celého Česka konalo v Litni. V kategoriích Naskar
a Monopost zvítězil Josef Hensl z ESRT Praha, v kategorii Old Timer Richard
Dvořák ze stejného týmu. Pro liteňského žáka Antonína Fraňka to byl první
závod kariéry. Získal zkušenosti a hlavně - změřil síly s mistrem sportu, který
jel v této kategorii. Text a foto Jaroslav KALFEŘT, Liteň
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Liteňští borci zaujali
bojovností i taktikou
Jako v každé menší škole, se i u nás
na všechny sportovní akce vyšle sku-
pina pohybově nadaných žáků, kteří
ve svém volnu sportují, vysvětlí se
jim pravidla  nového odvětví, trochu
se sehrají a hodí se do vody, ať pla-
vou. Tak tomu bylo i koncem března,
když přišla pozvánka na okresní kolo
soutěže ve volejbalu. Naši osmáci a
deváťáci ovšem vyrazili dech všem.
Nejen že se neutopili, ale dokonce
vyhráli! Překvapili učitele a co víc,
úplně šokovali družstva berounských
škol a jejich trenéry, kteří je považo-
vali za slabé soupeře. Naši zaujali
bojovností, »srdcem« i vtipnou a sou-
držnou taktikou. Jsme na ně hrdí a
těšíme se, že budou stejně dobře rep-
rezentovat liteňskou školu na kraj-
ském kole v Neratovicích.

Hana HAVELKOVÁ, Liteň

Hygienická laboratoř nabízí rozbory vody
Dnes chci informovat o nabídce Hygienické laboratoře Kladno, která maji-
telům studní nabízí vyhotovení orientačního rozboru  vody za výhodnou cenu
888 Kč. Odběry budou provedeny v neděli 29. 4. a zájemci - i z řad chatařů
- si mohou objednat odběr na tel: 312 292 168, 721 468 088. 
Dále mi dovolte, abych vás  pozval na divadelní představení DON QUIJO-
TE de la Ancha  v režii  Bolka Polívky a v podání Divadla Klauniky Brno,
které se uskuteční v neděli 29. 4. od 17.00 ve Společenském domě v Zadní
Třebani. Toto veselé představení je určeno nejen dospělým, ale i dětem, které
dostanou malý dárek. Vstupné je 50 Kč, děti do patnácti let zdarma. Přijďte
prožít hezké nedělní odpoledne spojené s příjemným kulturním zážitkem a
občerstvením. Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2007
– podpora kultury z EU. 
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se koná v sobotu 16. června
od 8.00 do 11.00. před Obecním úřadem v Zadní Třebani. 

Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Souboj o první místo Třebaň prohrála
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH CELKŮ ŘEVNIC, ZADNÍ TŘEBANĚ, LETŮ A DOBŘICHOVIC

Poberouní - Dalšími zápasy pokra-
čovaly mistrovské soutěže fotbalis-
tů. Velmi dobře si vedou zejména
borci Letů, kteří bojují o postup
do krajské soutěže. (NN)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Hvozdnice – Řevnice A 1:2
Branky: Bezpalec, Chaloupka
V první půli byli lepší domácí, ale už
v 9. minutě šli do vedení hosté záslu-
hou hlavičky Bezpalce. Hvozdnice
dál tlačila a výsledkem bylo vyrov-
nání. Druhá půle byla v režii Řevnic,
ale dvě největší šance promarnili do-
mácí. Štěstí se až v nastaveném čase
přiklonilo k hostům -  tři body jim
zajistil Jan Chaloupka.              (Mák)
Řevnice - Velvary 1:3
Branka: Bezpalec
IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Vonoklasy B 2:1
Branky: Kraus, Škarda
První jarní mistrák se řevnické zálo-
ze vydařil. Domácí byli sice před ut-
káním v tabulce předposlední a Vo-
noklasy druhé, ale na hřišti to neby-
lo znát. (Mák)
Mníšek p/B  B - Řevnice B 1:3
Branky: Sklenář 2, Pitauer

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Králův Dvůr B –  OZT A 4:2
Branky: Palička, Bacílek
Ve šlágru kola se utkaly týmy z prv-
ních dvou míst tabulky. »Královák«
se posílil o několik hráčů divizního
A–mužstva, ale dlouho to nebylo
znát. V první půli gól nepadl a ve
druhé se schylovalo k překvapení.
Zásluhou Paličky a Bacílka vedl Os-

trovan 2:0, ale domácím se podařilo
snížit. Kdyby Bacílek nenastřelil jen
břevno, asi by byli Králodvodvorští
definitivně na kolenou. Jenže domá-
cí předvedli fantastický závěr a sou-
peři nastříleli tři branky.           (Mák)
OZT A - Tlustice 2:1
Branky: Palička, Bacílek
III. třída okresní soutěže
Chyňava – OZT 4:0
Béčko do Chyňavy odjelo o deseti
hráčích. To se projevilo hned v první
půli, kterou domácí vyhráli 4:0. Stí-
nem je těžká zlomenina kotníku tře-
baňského Lukáše Martínka.    (Mák)
OZT B - Zdice B 3:2
Branky: Palička, Bacílek, Ciecura

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
Úhonice - FK Lety 0:2 (0:0) 
Branky: Šturma, Kučera
Od prvních minut se hrál vyrovnaný
zápas, soupeři se pomalu oťukávali.
První půle byla plná taktiky, hrálo se
převážně okolo trestného území
Úhonic. Mezi 38. a 42. minutou za-
hrozili domácí z několika standar-
dek. Druhý poločas přinesl v 48.
minutě vedoucí branku hostů, po
kombinační akci zakončoval do od-
kryté domácí branky Šturma. Domá-
cí přidali, ale šance byly na straně
hostů. Definitivní rozhodnutí přine-
sla 72. minuta, kdy rozhodl střídající

Kučera. Další šance hostů již nepři-
nesly změnu skóre.     Jiří KÁRNÍK
FK Lety - Zlatníky 5:0 (3:0) 
Branky: Kabrna 2, Plánička, Nádr
(z pen.), Šůra
Souboj lídra tabulky s předposled-
ním týmem byl již do poločasu roz-
hodnut. V 25. minutě po vyšachová-
ní hostující obrany zakončil sólo
Plánička do prázdné branky - 1:0. O
8 minut později byl faulován v trest-
ném území hostů Kučera a Nádr z
penalty nezaváhal - 2:0. V 42. minu-
tě se nadechl k sólu Šůra a konečnou
podobu prvnímu poločasu dal prv-
ním gólem v letovském dresu Kabr-
na. Po zahájení druhého poločasu v
47. minutě naskočil Šůra na centro-
vaný míč a hlavou zakončil - 4:0. Od
této chvíle se hra zklidnila, hosté
rezignovali a domácí kráčeli v klidu
za dalšími body. Jiří KÁRNÍK

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Černošice – Dobřichovice 0:4 (02)
Branky Dobřichovic: Valenta,
Kramer, Pavel Větrovec, Šourek.
V prestižním zápase jasně domino-
vali fotbalisté Dobřichovic, kteří do-
mácím nedovolili prakticky nic. A to
od 51. minuty hráli v oslabení bez
vyloučeného Pavla Větrovce.       (pš)
Dolní Břežany - Dobřichovice 2:0 
Dobřichovičtí se museli obejít bez
zraněných opor - kapitána Pechara a
Krajčího. Na hře to bylo znát. Tým
se nemohl dostat do tempa a vázla i
kombinace. V souboji o druhé místo
v tabulce zvítězili domácí.        (oma)

Druhý ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise uspořádal Sokol Liteň.
Zaregistrováno bylo 13 hráčů z Litně, Zadní Třebaně, Letů a Prahy. Z vítěz-
ství v turnaji se radoval liteňský hráč Václav Malina, který ve finále porazil
po vyrovnané hře obhájce titulu Jaroslava Bartůňka z Letů. Na třetím místě
se umístil Marek Berka také z Litně. Vítězi čtyřher se stala dvojice Václav Ma-
lina - Pavel Krafka.  Text a foto Pavla ŠVÉDOVÁ Sport také na straně 9


