
Hlavní tah na Prahu je uzavřen
ŘIDIČI MAJÍ SMŮLU, AŽ DO ZÁŘÍ RADOTÍNEM NEPROJEDOU

Toulavá kamera České
televize dorazila do Svinař
Svinaře – Jeden z dílů oblíbeného pořadu České
televize Toulavá kamera se v uplynulých dnech
natáčel na zámku ve Svinařích.
Na svinařský zámek zavede diváky v květnu jeden
díl dokumentu Toulavá kamera. Moderátor Josef
Maršál tu s kameramanem Oldřichem Strakou na-
táčeli v polovině dubna. Díl bude pojat jako repor-
táž o zámku a snaze majitele, místního rodáka Ji-
řího Noska, památku zachránit. Má být současně i
pozvánkou na další ročník setkání kovářů a podko-
vářů z Čech a Moravy, kteří se do Svinař sjedou
první červnový víkend. (Viz strana 4) (pš)

Záchranáři vezli ženu

vážící sto osmdesát kilo
Řevnice, Praha - Ke kuriózní události byli přivolá-
ni pracovníci záchranky Trans Hospital z Řevnic.
Uplynulý pátek pomáhali při specializovaném pře-
vozu 180kilové pacientky z nemocnice domů. 
O převoz požádala řevnické záchranáře pražská
nemocnice U Apolináře. Za pomoci speciálního
hydraulického jeřábu, který rodina nechodící ženy
používá doma, zdravotníci naložili ženu do auta,
vybaveného na přepravu extrémně těžkých pacien-
tů. Poté ji odvezli do Mělníka, kde ji opět díky jeřá-
bu dopravili na invalidní vozík. (lup)

Poberouní – Až do konce září musí řidiči smě-
řující do Prahy počítat s dopravní uzavírkou
mezi Černošicemi a Radotínem. Černošičtí tak
na takřka půl roku zůstanou odříznuti od hlav-
ního města. Jediný spoj do metropole je po ob-
jížďce. Ta je ale dlouhá a nekvalitní.
V úterý 24. dubna byl pro motoristy z dolního Po-

berouní uzavřen hlavní tah v Praze-Radotíně - Kar-
lická ulice. Byly zahájeny práce na výstavbě inže-
nýrských sítí. 
„V praxi to znamená, že Černošice jsou odříznuty
od jediného slušného spojení s Prahou,“ říká čer-
nošický občan Pavel Blaženín.
Místostarostka Helena Langšádlová pro MF Dnes
uvedla, že černošická radnice se do poslední chví-
le snažila s Radotínem jednat o kompromisu. „Ne-
zohlednili ale naše stanovisko. Je to pro nás velké
zklamání,“ sdělila Langšádlová. 
Pracovníci úřadu v Radotíně tvrdí, že nutnost Kar-
lickou uzavřít úplně, vyplývá z délky opravované-
ho úseku a hlavně z technické náročnosti stavby.
„Uzavírka po polovinách a řízení dopravy semafo-
ry je podle projektantů nerealizovatelné. Výstavbu
by to prodloužilo a způsobilo dopravní kolaps v
centru městské části,“ vysvětlují úředníci.   
Objížďka na Prahu vede z Černošic, osobní auta
mohou využít opravenou spojku z Roblína do Tře-
botova, jež bude vedena jednosměrně. V opačném
směru je objízdná trasa delší: přes Třebotov, Ku-
chař, Roblín a Solopysky do Černošic.
Pro nákladní dopravu byly vyznačeny dálkové ob-
jížďky. Severní trasa vede z Pražského okruhu přes
Ořech do Hlásné Třebaně, v jižním směru jsou
kamiony odkláněny  po Strakonické a z Řitky do
Řevnic a Hlásné Třebaně. 
Nejrychlejším spojením mezi Radotínem a Černo-
šicemi tak je nyní hromadná doprava. Zejména
vlaky, ale i autobusy, které mohou využívat pane-
lovou cestu před Radotínem.       Pavla ŠVÉDOVÁ
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Řevnickým hořelo na hřbitově
Letovským zase v hospodě
Řevnice, Lety – Suché počasí, jež panovalo celý
duben, přidělávalo starosti hasičům. K požá-
rům vyjížděli častěji, než jindy. Hořelo i na řev-
nickém hřbitově, skládce a v letovské hospodě.
Požár na hřbitově zaměstnal řevnické hasiče 22.
dubna. Z hlášení policie bylo zřejmé, že oheň není
velký. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že hoří-
cí túje půjde ulít vodou z konve. Keř pravděpo-
dobně začal hořet od nešikovně umístěné svíčky. 
Oheň v letovské hospodě V ofsajdu likvidovali mí-
stní hasiči o »čarodějné« noci na 1. 5. „Začalo hořet
ve tři ráno od zkratu na elektroinstalaci,“ uvedl sta-
rosta Letů Jiří Hudeček. „Naštěstí praskla plastová
trubka s vodou, která oheň zalévala, a nenapáchal
tolik škody,“ dodal. I tak jsou zničené stěny a stro-
py místnosti, lednice či televize. (vš, mif)

V Loděnicích budou vzpomínat
na Ostře sledované vlaky
Loděnice – Na nádraží v Loděnicích, kde se
natáčel oscarový snímek Ostře sledované vlaky,
se v sobotu 12. května sejdou někteří protago-
nisté tohoto filmu. 
Vzpomínka na natáčení se koná ve Společenském
klubu Loděnice od 18 hodin. Podle pořadatelů by
měl dorazit jak hlavní hrdina snímku Václav Nec-
kář, tak i režisér Jiří Menzel. „Na večer je naplá-
nováno promítání filmu přímo na dřevěné budově
nádraží,“ řekl organizátor Pavel Machač. (pš)

MÁJE ZAČALY V LETECH. Osmý ročník pobe-
rounského folklorního festivalu odstartoval za vel-
kého zájmu diváků uplynulou sobotu na letovské
návsi. (Viz strana 2)      Foto NN M. FRÝDL

Spanilá jízda mopedistů

Špunti hráliprvní zápasy 
(viz strana 9)

Na spanilou jízdu mopedistů do Žebráku vyrazili
uplynulou sobotu i příznivci těchto strojů ze Svi-
nař. „Z Žebráku jsme zdolali 84 kilometrů přes
Zbiroh do Volduch a zpět,“ uvedl Michal Skála.
„Dva z nás - Michal Kozák a Láďa Roztočil - ale
nedojeli - měli poruchu na motoru a vrátili se od-
tahovým autem,“ dodal. (mif) Foto NN M. FRÝDL
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Lety - Pod zamračeným nebem začal uplynu-
lou sobotu VIII. ročník poberounského folklor-
ního festivalu Staročeské máje. První díl májo-
vých slavností se konal tradičně v Letech. 
Po rozednění hasiči postavili májku, před desátou
vybalili své stánky trhovci na jarmarku. Kolem-
jdoucí mohli ochutnat koláčky, kremrole nebo vý-
borné perníky. 
„Jezdím sem se stánkem pokaždé, je to pěkný
zvyk. Děti si mohou nějaký perník samy nazdo-
bit,“ lákala příchozí perníkařka. Po pobožnosti u
kapličky pak zněla až do večera muzika, jejíž pro-
dukci zajistily Naše noviny. I když letovští tento-

krát nehostili zahraniční soubory, nabídka hudby
byla opět bohatá. Ještě před polednem zahrála
čáslavská Křídlovanka a skutečská Šeucouská
muzika. Ta vyhrávala i v čele průvodu, který vyra-
zil od hostince u Kafků na náves. Když starosta
Jiří Hudeček udělil chase povolení k pořádání
májů a všechny přivítal senátor Jiří Oberfalzer,
rozjel se program naplno. Po vystoupení školko-
vých dětí zahrál Šafránek z Jablonce nad Nisou,
téměř místní Notičky z Řevnic i říčanský Mikeš.
Následoval Krušpánek z Prahy a jablonecký Šaf-
rán, ze západních Čech přijela Domažlická lidová
muzika a plzeňská Jiskra. Když začalo drobně po-
prchávat, byla už dotančena česká beseda a káce-
la se májka. Večer ještě vyhrávala poberounská
kapela Třehusk, cimbálovka Kyčera a trampský
Vlak na Dobříš.
Letovští také využili májů k tomu, aby veřejně
ocenili 1000. obyvatele Letů. Stala se jím čtyřletá
Viktorie Mašková. Lucie PALIČKOVÁ 

Staročeské máje začaly v Letech
ZAPLNĚNOU NÁVES BAVILI DOMAŽLIČTÍ DUDÁCI, VALAŠSKÁ CIMBÁLOVKA I DALŠÍ SOUBORY

Na Staročeských májích v Letech se předvedl i soubor Jiskra z Plzně. Foto NN M. FRÝDL

Lety – Na Mořině našla před dvěma lety azyl
mateřská škola z Letů. Teď se ale musí stěho-
vat. Problém je, že nová mateřinka bude v
Letech otevřena až v lednu 2008. Maminky ny-
ní řeší, kam s dětmi.
Po povodni, kvůli které musela být v roce 2002
zbourána poničená mateřská škola v Letech, se
děti i s učitelkami několikrát stěhovaly. Nejprve
využívaly prostory v Řevnicích, pak se přestěho-
valy na Mořinu do tamní školy.
„Letovské mateřince jsme uvolnili jednu třídu v
přízemí budovy, kde sídlí naše základní i mateřská
škola. Měli tam vše samostatné - vchod, sociální
zařízení, hernu, ložničku,“ vypočítává starosta
Mořiny Vojtěch Štička. 
Teď se ale budou muset Letovští vystěhovat.
Proč? Zaprvé jim skončí výjimka užití prostor od
hygienické stanice. Navíc se v Mořině přihlásilo
pro příští rok více dětí a místní školka by chtěla
prostory využít pro sebe. 
„Nabídli jsme Letovským pět míst v naší školce,“
říká Štička. Přednost dali předškolákům a dětem,
jejichž rodiče chodí do zaměstnání.
„Sice jsem dostala nabídku, že pětiletou dceru
mohu dát na Mořinu, nikoho tam ale nezná. Děti i
učitelky jsou pro ni cizí. Pokud by tam zůstala ce-
lá jejich školka, bylo by to něco jiného,“ říká Jana
Valtonenová. Podle ní by to nemělo smysl ani
proto, že v lednu by dceru musela znovu odhlašo-
vat. „Budu s ní raději doma a budeme jezdit na
výlety,“ plánuje.
Stejný problém bude muset řešit i personál školky.

Podle letovského starosty Jiřího Hudečka budou
tři pracovnice od září nejspíš vypomáhat jinde ne-
bo  půjdou na úřad práce. „Do zaměstnání se vrátí
už v listopadu, kdy bude nutné v nové školce při-
pravit spoustu věcí,“ míní Hudeček s tím, že práce
na dostavbě školky rychle pokračují.
Na přelomu listopadu a prosince by měla být zko-
laudována a v lednu otevřena. Kapacita se výraz-
ně zvýší. Zprovozněny zde budou dvě třídy. „Ka-
pacita je zatím čtyřicet míst, ještě bychom ji chtě-
li o osm zvýšit. Počet dětí totiž pořád roste,“ vy-
světluje Hudeček. Pavla ŠVÉDOVÁ

Další program festivalu

STAROČESKÉ MÁJE
Mníšek pod Brdy 12. května 

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

13.45 - Soubory Coiscéim, Akropolis, Vonička,
Klíček, Dokolečka, Hanáci, Notičky
18.00 - Česká beseda, kácení májky

18.45 - Dudácká muzika Ratajská duha, valaš-
ská cimbálovka Kyčera 

Černošice 19. května 
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 
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, 
beseda, kácení máje Kam s dětmi? ptají se maminky

LETOVSKÁ ŠKOLKA SE STĚHUJE Z MOŘINY, NOVÝ OBJEKT BUDE V LEDNU

Družstvo plavců ze zadnotřebaňské málotřídky
obsadilo 3. místo z dvanácti škol na závodech v
novém aquaparku Tipsport laguna v Berouně.
Výborné umístění bylo zásluhou sourozenců Bříž-
ďalových ze třetí třídy. Daniela (na snímku) s To-
mášem se ve svých kategoriích umístili na prvních
místech.  Text a foto Petr MUSIL

Rosákovi připravují Lážov
Mníšek pod Brdy - Divadelní festival pro děti
Lážov Káji Maříka chystají manželé Rosá-
kovi. V mníšeckém divadélku K se bude konat
poslední květnový týden.
Festival organizovaný jako přehlídka divadel pro
děti se koná už popáté.
„Každý rok zveme nové divadelní soubory a uvá-
díme nové tituly,“ uvedla Jiřina Rosáková. „Letos
se do Lážova sjedou kouzelné pohádkové posta-
vy. Účast nám přislíbil tříhlavý drak, čert a další.
Takže kromě záštity hejtmana Petra Bendla a sta-
rosty Mníšku pod Brdy Petra Digrina budou nad
festivalem dohlížet i bytosti nadpozemské.“   
Pro děti je připraveno pět představení - každý
všední den posledního květnového týdne se bude
konat jedno. Po každé pohádce čekají děti hry a
soutěže o ceny. (jdi)
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Karlštejnští viděli Avignon i Nimes
VÝPRAVA STŘEDOČECHŮ SE NA JIHU FRANCIE ZÚČASTNILA SETKÁNÍ MĚST SPOJENÝCH S KARLEM IV.

Karlštejn, Althen des Paluds – Pa-
desátka Středočechů z Karlštejna
navštívila na přelomu dubna a
května francouzské městečko Alt-
hen des Paluds. Byli mezi nimi i
fotbalisté ze Všeradic, kteří u řeky
Rhóny změřili síly se sportovci z
dalších  tří zemí.
Poblíž historického Avignonu si daly
sraz delegace čtyř spřátelených měst,
které spojuje jméno císaře Karla IV.
Do Francie kromě Karlštejnských
přijely i výpravy Italů z Montecarla
a Němců z Mylau.
Sobota byla věnována sportu – sou-
těžilo se ve fotbale, pinpongu a luko-
střelbě.  Borci ze Všeradic si nevedli
vůbec špatně. Ke slavnostní večeři
pak vyhrávala poberounská hudební
skupina Třehusk. Ta odstartovala i
nedělní ratifikaci smlouvy o přátel-
ství. Symbolicky ji ještě před staro-
sty podepsali zástupci teenagerů.
„Francouzi si na tyhle ceremoniály
potrpí,“ říkal starosta Karlštejna Mi-
roslav Ureš, který všechny přítomné
pozval na další ročník vinobraní.
České delegace se ujal pan Jeřábek –
rodák z Prahy, který od druhé světo-
vé války žije za hranicemi. 
V neděli odpoledne si Středočeši

prohlédli jedinečný římský akvadukt
a historické městečko Nimes. Po
uměleckých zážitcích dala v pondělí
výprava přednost lehčímu žánru –
nákupům a posezení v místní restau-
raci. Nechyběla ani pravá zahradní
párty, při níž se za zvuků staropraž-
ských písniček opékala selata. Víno
– červené i růžové teklo proudem. K
ochutnání ovšem bylo i české pivo –
Postřižinské z Nymburka.
Večerní oslava čarodějnic se po vzo-
ru českých ohníčků nekonala – bylo
připraveno slavnostní vyhlášení vítě-
zů sportovních klání, ze kterého si
všeradičtí fotbalisté odnesli pohár.
Ještě před úterním odjezdem zvládli
Karlštejnští navštívit Avignon. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

SPŘÁTELENÍ STAROSTOVÉ. Rychtáři farncouzského městečka Althen des Paluds, německého Mylau a českého
Karlštejna Miroslav Ureš (zleva) při podpisu smlouvy o přátelství.        Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň, Praha - Raketou na
Měsíc se vydali zadnotřebaňští
školáci na začátku dubna. Se ško-
lou totiž navštívili pražské kino
IMAX, kde zhlédli trojrozměrný
film Mise na Měsíc. 
Z reakcí a slohových výtvorů je
jasné, že si děti výlet užily. 
„Před promítacím sálem jsme dosta-
li polarizační brýle. Ty zajišťují pro-
storové vidění vesmíru. Usadili jsme
se a film o skoro největším úspěchu
lidstva začal... Nejdříve jsme obléka-
li velice složité skafandry a pak už

jsme přistávali v lunárním modulu.
Na Měsíci jsme si prohlédli hlubo-
kou Headleyovu brázdu a přístroje,
které astronautům ulehčily pobyt a
výzkum,“ všiml si čtvrťák Ruda Dyr.
Jeho spolužačku Annu Ejsmanovou
zaujalo něco jiného. 
„Zvláštní bylo, že astronauti měli s
sebou na Měsíci auto. Při startu lu-
nárního modulu zpět na Zemi na nás
v kině létal písek i dost velké kame-
ny,“ napsala do slohové práce. 
Iveta Koutská ze třetí třídy měla zase
zážitek z vystupování z rakety a

Měsíc popsala takto: „Na Měsíci to
vypadá nádherně. Před přistáním se
zdá, že tam není žádný život. Měsíc
je krásný, alespoň mně se tam moc
líbilo.“ 
Je dobře, že dnešní technika umož-
ňuje poznávat i to, co by jinak děti
zřejmě nikdy neviděly. „Mně bylo
třináct let, když jsem první výstup na
Měsíc s napětím sledoval v černobí-
lé televizi. Dnešní děti ho mohou v
kině vidět tak, jako by tam byly spo-
lu s astronauty,“ pochvaluje si učitel
Petr Musil. Lucie PALIČKOVÁ

Řevnice – Básničky začal Jindřich
NOVÁK ze Řevnic psát už před ví-
ce než šedesáti lety jako malý kluk.
Píše je dodnes.
Když dospěl, osmělil se a své výtvo-
ry odnesl do jednoho pražského vy-
davatelství. „Za stolem seděl pán,
který si věci ode mne vzal. Až po-
zději jsem se dozvěděl, že to byl Ja-
roslav Seifert,“ vzpomíná Novák. I
když se mu tehdy nositel Nobelovy
ceny už neozval, s psaním veršů ne-
přestal. Vytvořil jich několik set.
„Literaturu jsem měl rád už jako ma-
lej kluk. Z básníků nejvíc právě Sei-
ferta. A nejoblíbenější mojí sbírkou
byla Maminka,“ říká Novák. Inten-
zivněji s psaním veršů začal na voj-
ně. Po revoluci zase psal básničky ke
skautským táborákům a besídkám. 
Díky vtipným, svižným veršům se
stal povoláním technický úředník
také dvorním básníkem v Tatrovce,
kde byl zaměstnán 45 let. „Když měl
někdo svátek, narozeniny nebo jiné
výročí, vždycky jsem mu psal bás-
ničku. Byla to skoro povinnost,“ us-
mívá se. Jinak to není ani v rodině
Novákových. Snad každý z příbuz-

ných už veršovaný prezent dostal.
Svoje umění využil Novák i v něko-
lika soutěžích. Uspěl při vytváření
sloganů pro pořad Milionář či Nevá-

hej a toč.  A tak se znovu rozhodl
zkusit štěstí – sborník svých básni-
ček odvezl do vydavatelství.  „Byl
jsem bláhový. Myslel jsem si, že to-

mu nějakou pozornost budou věno-
vat. Ať už bude ohlas negativní nebo
pozitivní. Můj sborník někam zalo-
žili a já ho ani nemohl dostat zpět,“
vzpomíná. Na knihu čekal přes rok.
Jeho básničky jsou o všem možném.
Většinou jsou veselé, ze života. O
láskách, rybářích, jídle... „Některé
věci ale zestárnou, podlehnou zubu
času. Psal jsem třeba o Peříčku,.
Dallasu...“ vysvětluje básník. 

Počká, až usne manželka
Kolik děl už vytvořil, přesně neví.
„Epigramů bude přes dvě stě. Kolem
pěti set je básniček k narozeninám,
svátkům, svatbám,“ říká. A kdy nej-
raději píše? „Když jde manželka spát
a já zůstanu sám. Když mě něco na-
padne přes den, tak si to pozname-
nám,“ prozrazuje. 
V červenci oslaví Novák osmdesát-
ku. Pro sebe si ale verše psát ne-
bude.  A zda ho někdo překvapí, ne-
tuší. „Když jsem odcházel do důcho-
du, napsala mi jedna kolegyně bás-
ničku. Pak jsem dostal jednu básnič-
ku k sedmdesátinám. Uvidíme,“ ří-
ká.  Pavla ŠVÉDOVÁ

BÁSNÍK. Řevnický veršotepec Jindřich Novák.         Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Řevnický veršotepec skládá básně o všem možném
NN PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE NAŠEHO KRAJE: JINDŘICH NOVÁK

Školáci odstartovali na Měsíc. V kině
DĚTI ZE ZADNÍ TŘEBANĚ ZHLÉDLY TROJROZMĚRNÝ FILM MISE NA MĚSÍC
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Ve Svinařích už se chystá Řetězení
V AREÁLU ZÁMKU BUDOU LETOS PRACOVAT UMĚLEČTÍ KOVÁŘI I DŘEVOŘEZBÁŘŠTÍ MISTŘI

Svinaře - Setkání uměleckých ko-
vářů a podkovářů nazvané Svinař-
ské řetězení se koná 2. - 3. června v
areálu svinařského zámku.
Letošního ročníku se vedle zkuše-
ných mistrů zúčastní i kovářští učni a

nově i studenti uměleckoprůmyslové
školy. K tradičnímu bohatému pro-
gramu ukázek kovářských prací, ko-
vání koní, profilových výstav a před-
nášek na kovářské téma přibude le-
tos i účast sedmi dřevořezbářských

mistrů. Ti budou již od 30. května
pracovat na ztvárnění soch sedmi
smrtelných hříchů. Dětský program
obohatí například projížďky důlním
vláčkem. V rámci dětské výtvarné
soutěže budou děti malovat podobu

Černého muže - svinařského zámec-
kého strašidla. Svůj výtvor musí
účastníci označit štítkem se jménem,
věkem, ZŠ a třídou a  telefonním čís-
lem. Obálku označenou heslem
»Soutěž« pak zašlete na ad-resu Zá-
mek Svinaře, 267 28 Svinaře 1.
Práce musejí být doručeny nejpozdě-
ji 22. května 2007. Autoři tří nejlep-
ších prací získají hodnotné ceny.
O řetězení se zajímá i Česká televi-
ze. Reportáž z cyklu Toulavá kame-
ra, která bude odvysílána koncem
května, je pojata jako pozvánka na
akci. Lucie PALIČKOVÁ

JAZZMANI V ČERNOŠICÍCH. Jazzový festival se konal v závěru dubna v
Černošicích. Představilo se zde několik kapel i sólistů. Foto ARCHIV

Kina v okolí
KINO LITEŇ
12. 5. 18.00 GOYOVY PŘÍZRAKY 
19. 5. 18.00 PRÁZDNINY PANA
BEANA 

KINO MÍR BEROUN
4. 5. - 8. 5. 15.30 MOST DO ZEMĚ
TERABITHIA 
4. 5. - 9. 5. 17.30 KVASKA 
7. 5. - 9. 5. 20.00 ATENTÁT V AMBA-
SADORU 
10. 5. - 20. 5. 17.30 a 20.00 (10. 5.
18.30, 15. 5. 17.30, 18. 5. a 20. 5. 20.00)
BESTIÁŘ 
12. - 13. 5. 15.30 PAST NA ŽRALOKA 
14. 5. 13.45 ZATHURA - VESMÍRNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ 
15. 5. 20.00 BABEL 
18. 5. - 20. 5. 17.30 (So 15.30) ROBIN-
SONOVI 

KINO MNÍŠEK POD BRDY
9. 5. 20.00 LUK 
12. 5. 20.00  GOYOVY PŘÍZRAKY 
16. 5. 20.00  BABEL 
19.  5. 18.00 a 20.00 MAHARAL

CLUB KINO ČERNOŠICE
8. 5. 20.00 VRATNÉ LAHVE 
15. 5. 20.00 ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH

České Švýcarsko je
k vidění na Skalce
Mníšek pod Brdy - Výstava velko-
formátových fotografií Zdeňka
Patzelta a Václava Sojky poříze-
ných v Českém Švýcarsku byla
zahájena v sále kláštera Skalka
nad Mníškem pod Brdy. 
Na vernisáži bylo  k dispozici množ-
ství informačních materiálů pro mi-
lovníky turistiky. U správce Skalky
je také možné koupit katalog a knihu
Národní park České Švýcarsko s
fotografiemi obou vystavujících.
Expozice potrvá do 8. května a je
přístupna o víkendech a svátcích od
10 do 17 hodin,v úterý až pátek na
požádání u správce areálu.            (jb)

Kytarista zahraje v dobřichovickém zámku
Dobřichovice – Hned dva koncerty čekají na milovníky hudby nadchá-
zející víkend v Dobřichovicích a Karlíku.
V sobotu 12. května se v karlickém kostele představí na klavír Jaroslav
Šaroun, společně se sopranistkou Alenou Hellerovou. Začátek koncertu je v
18.00 hodin.
O den později, v neděli 13. května, bude sál v dobřichovickém křižovnickém
zámku patřit od 20 hodin romskému hudebníkovi Janu Áčo Slepčíkovi.  
„Je to osobitý kytarista a zpěvák. S jazzmanem Jiřím Stivínem složil a nahrál
hudbu k filmu Tulák, několikrát účinkoval i v rozhlase a televizi,“ uvedla
organizátorka akce Andrea Hrubá. (pš)

Tipy NN
* Vycházka nazvaná Vítání ptačího
zpěvu se koná 12. 5. Sraz je v 6.30 u
Muzea Českého krasu v Berouně.
Ranní vycházka bude zaměřena na
poznávání ptačích druhů a doplní ji
ukázky odchytu ptáků do sítí.      (lei)
* Májová zábava se koná 12. 5. ve
Svinařích. Od 20.00 v místním hos-
tince hraje skupina Galaxie.      (mif)
* Beseda s Alexandrem Vondrou a
senátorem Jiřím Oberfalzerem se
koná 16. 5. od 18.00 v sále řevnické-
ho Zámečku. (pš) 
* Recitál herce a písničkáře Jiřího
Schmitzera můžete navštívit 18. 5.
od 20.30 v černošickém Club Kině.
Vstupné je 150 Kč. (pš)
* Vlastivědný zájezd po trase Jenš-
tejn, Sychrov, Valečov, Kost, Hump-
recht a zahradnictví Babička se koná
19. 5. Odjezd je v 8.00 od Zámečku
ze Řevnic. (pš)
* Tancovačka s kapelou Orkus se v
Club Kině Černošice koná 25. 5. od
20.30. Vstupné je 80 Kč.               (pš)
* Výstavu o  berounského skautingu
můžete v Muzeu Českého krasu v
Berouně vidět 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)

Mladá houslistka uvede vlastní recitál
Řevnice – Primáška lidové muziky Notičky a nyní i čerstvá studentka
prestižní školy Curtis Institute of Music v USA Barbora Kolářová se
představí posluchačům v Řevnicích.
Její houslový recitál se v sále místního Zámečku uskuteční 13. 5. od 17.00
hodin. Vítězku a laureátku mnoha mezinárodních houslových soutěží na
klavír doprovodí profesorka Martina Maixnerová. 
Před několika týdny prošla devatenáctiletá Barbora Kolářová úspěšně přijí-
macími zkouškami na americké škole ve Philadelphii a stala se tak vůbec
první českou houslistkou prestižní školy Curtis Institute of Music v USA.
„Housle tam zatím studují jen dva Češi. Holka budu první. Škola je vyhle-
dávaná hlavně proto, že jsou zde nejlepší profesoři a všichni studenti dostá-
vají stipendia,“ vysvětluje Barbora, která si již studium za velkou louží vy-
zkoušela. Několikrát pobývala na letních kurzech americké nadace v Mea-
dowmount School of Music. (pš)

Ochotníci uklízeli
Lesní divadlo
Řevnice - Amfiteátr Lesního diva-
dla v Řevnicích je připraven na se-
zonu. Ochotníci při jarní brigádě
předposlední dubnovou sobotu in-
stalovali lavice, shrabali listí i ná-
nosy jehličí a klacků. 
„Drobný úklid nás ještě čeká, nako-
nec ten je nekonečný, ale hlavní prá-
ce už je za námi,“ řekla NN princi-
pálka divadla Alice Čermáková.
Mnozí režiséři už toho využili a za-
čali své kusy v lese i zkoušet.
„Počasí tomu vyloženě napomáhá,“
dodala šéfka divadla. (šm)



Osov, Velký Chlumec - Poslední den v měsí-
ci dubnu patřil  pálení ohňů. Slet všech 
čarodějnic a čarodějů z Osova a Osovce byl 
u restaurace U hřiště. 
Další čarodějnická trasa vedla až ke koupališti
v Osovci. Připravená hromada dřeva zůstala
však z důvodu velikého sucha nedotčena.
Zapálen byl pouze malý oheň k opékání buřtů.
Velkou vatru nahradilo čarodějnické sou-
těžení. Na koupališti se sešlo dvacet čaro-
dějek a čarodějů a téměř padesát diváků. Po
promenádě malých čarodějnic si všichni mohli
vyzkoušet hod koštětem a let na koštěti.
O nejlepší masce rozhodla čarodějnická
komise a diplom za první místo si odnesla
Terezka Slánská, za druhé místo Pavlínka

Čabounová a třetí byla Katka Svobodová.
Čarodějnice si odnesly i sladké odměny. 
Největší radost měly děti z opékání buřtů 
a pálení košťat u ohně. O bezpečnost ohně se
postaral starosta místních hasičů Josef
Chvojka. 
I když byly čarodějnice naplánované na
zahradě v Malém Chlumci, nakonec 
se uskutečnily na fotbalovém hřišti SK
Chlumec. Fotbalisté dětem připravili ohniště
na opekání spekáčků. Nejhezčími čaro-
dějnicemi se staly Leona Hlaváčková, Adriana
Malá, Kristýna Sanická a Nikola Sanická.
Nechyběl ani let na koštěti slalomem. 

S. HOŠŤÁLKOVÁ, L.KOCOUROVÁ

Soutěže místo pálení ohně
ČARODĚJNICE SI VYZKOUŠELY HOD I LÉTANÍ S KOŠTĚTEM

Besedu dopravní výchovy
vedl zástupce autoškoly
Osov - V mateřské škole proběhla 2. květ-
na dopravní výchova. 
Během besedy shlédly děti  videokazetu
“Chodíme a jezdíme”. Názorně jim tak byla
předvedena dopravní pravidla na křižovatce 
a při jízdě na kole.                                   (lk)

Naše noviny 9/2007

Čarodějnický diplom za své masky získaly
i Pavlína Čabounová, Adéla Švejdová 
a Markéta Svobodová.    FOTO R. KOČOVÁ
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Obecní úřad Vižina
pořádá dne 19. května 2007

Staroèeské máje
17:00 hod. průvod obcí 

s Livavankou
19:00 hod. porážení májky
20:00 hod. Májová zábava,

hraje Úžas

Škola postoupila do dalšího
kola soutěže zdravotníků
Osov - Den země, Mladý zdravotník,
Plavecko-běžecký pohár, Matematický
klokan a jízda zručnosti v rámci dopravní
vychovy - to vše jsou aktivity osovské školy
v měsíci dubnu.
Ke Dni země se žáci podíleli na úklidu okolí
školy. Vyrobili sběrné boxy na tříděný odpad
a společně pak malovali obrázky na silnici 
a v atriu školy. Vznikla tak pěkná mozaika 
o planetě Zemi.
V Plavecko-běžeckém poháru v Hořovicích
se osovští neumístili na předních pozicích,
ale školu reprezentovali čestně.
Děti z páté třídy v okresním kole soutěže
Mladých zdravotníků vybojovaly krásné
první místo. Za Osov soutěžili Rosťa Čermák,
Kristýna Rejsková, Simona Hošťálková,Katka
Svobodová a Markéta Kadaňková. Výborně si
poradili s ošetřováním figurantů a poz-
náváním léčivých bylin. Do soutěže patřily i
otázky z dopravní výchovy. Osovští nezískali
ani jeden trestný bod a bylo rozhodnuto.
Základní škola Osov postoupila do krajského
kola.
V regionální soutěži Matematický klokan
získala 2. místo Kristýna Rejsková.
V rámci dopravní výchovy si žáci čtvrtého
ročníku vyzkoušeli jízdu zručnosti. Na kole
museli přejet šikmou plochu, členitý terén 
i zdolat slalom. Nejzručnějším jezdcem byl
Honza Beneš.                Soňa KOCMANOVÁ

První květnovou sobotu se v Podbrdech
rybařilo.                  FOTO Jiří  VNOUČEK

Bonbony byly schované
v zástěře čarodějnice
Vižina - Hurá děti, bába letí, do povětří na
koštěti. Kdo z vás taky lítá rád, ten s ní
může cestovat. V tomto duchu se neslo
pálení čarodějnic o svatojakubské noci na
Vižině. 
K pomníčku se slétly čarodějnice z blízkého
i dalekého okolí. V čele průvodu se nesla
slaměná figurína čarodějnice, kterou v za-
pálené hranici pohltil oheň. 
Nejdříve si z kapsy její zástěry děti tahaly
bonbony. Všichni čarodějové, čarodějnice i ti,
co se přišli jen podívat se mohli posilnit
opečenými buřty a zrzavým elixírem, které
zakoupili místní hasiči. Ti si na občerstvení
vydělali finanční prostředky sběrem
železného šrotu, který se uskutečnil dne 
28. dubna.   
“Oheň pálíme na polní křižovatce vedle obce.
Žádné nebezpečí požáru v těchto místech
nehrozí. Celý rok radíme místním, aby zde
hromadili odpad z prořezů svých zahrad. 
V obci pak není nepořádek a při pálení čaro-
dějnic jsme měli oheň vysoký více než šest
metrů. Letos se u něj bavilo a téměř 150 lidí,”
chválil snahu místních obyvatel starosta
Vižiny Václav Císař.       Jana FIALOVÁ (rk)

Obecní úřad Lážovice
pořádá dne 19. května 2007

od 9:00 hod. u rybníku
Motlák

Rybáøské závody 
soutěž o největší rybu, 

o největší délku chycených ryb

Rybáři získali bod za každý
centimetr chycené ryby
Podbrdy - Několik desítek příznivců
rybářského sportu se sešlo v sobotu 5. květ-
na u rybníka Karlov.
“Rybářské závody navštěvují i spřátelení
rybáři z okolních obcí. Obecní úřad Podbrdy
soutěž podpořil nasazením ryb. Úlovky 
v soutěži byly úspěšné,” chválil průběh akce
starosta obce Karel Šťastný.                      (rk)

Od odpadkù se èistila
nejen cesta k rozhlednì
Malý Chlumec - Sdružení za ekologický
rozvoj krajiny, Turisté severních svahů
Brd a Klub českých turistů Mníšek pod
Brdy svolali na sobotu 5. května nejen své
členy, ale i ostatní občany, chataře a všech-
ny přátele přírody na jarní úklid Brd.
V ranních hodinách se u kapličky v Malém
Chlumci sešla necelá dvacítka těch, kterým
není lhostejný osud přírody a pustili se do
úklidu Brd.
“Od odpadků byla vyčištěna nejen přístupová
cesta k rozhledně na Studeném vrchu, ale 
i příkopy podél silnice z Malého Chlumce až
na Trnovou,” popsal úklidovou akci jeden 
z jejích organizárorů Sláva Ježdík.
“Po trase úklidu doprovázel skupinu nákladní
vůz. Tatru i odovz odpadu zajistil Colloredo
Mansfeld.                                           (rk)
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Senioři zpívali s mladými Belgičany
DOBŘICHOVICKÝ DOMOV DŮCHODCŮ SI PŘIJELI PROHLÉDNOUT STUDENTI Z ANTVERP

Druhý ročník sportovních her se konal v druhé po-
lovině dubna v pražském Tyršové domě. Tato celo-
denní akce byla určena pro domovy důchodců a
ústavy sociální péče hlavního města Prahy. Zú-
častnili se jí také Dobřichovičtí.
Dopoledne se závodilo v těchto disciplínách: hod
kroužky na cíl, přechod lavičky, kop na branku,
slalom s míčem, hod do dálky medicimbalem a
další. Po obědě bylo vyhlášení výsledků a na závěr
diskotéka. Dobřichovický domov důchodců zdatně
reprezentoval pan Karel Mládek. V kategorii mužů
nad 50 let obsadil 2. místo. 
Ve středu 25. dubna navštívili domov důchodců v
Dobřichovicích studenti z belgických Antverp. St-
ředoškoláci si dopoledne prohlédli  interiér domo-
va a seznámili se s jeho obyvateli. Za pomoci Nadi
Verecké si jednotliví studenti vybrali některé naše
seniory, kterým se stali pro tento den asistenty.

Odpoledne jsme strávili na zahradě při pečení
buřtů, zpívání a hraní ruských kuželek. Jazykovou
bariéru se podařilo překonat nejen díky překlada-
telce, ale hlavně díky srdečnosti a bezprostřednos-
ti studentů. Mluvilo se česky, anglicky, německy,

francouzsky, rusky a slovinsky. Nejhezčí bylo spo-
lečné zpívání, kdy se každý snažil vymyslet tako-
vou píseň, aby jí znali i cizinci. Kupodivu to neby-
la Škoda lásky, ale ruské lidovky, které jsme znali
všichni.          Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice 

Soutěžní čarodějnické odpoledne pro děti bez rozdílu věku uspořádali 30. dubna před svojí zbrojnicí
zadnotřebaňští hasiči. Akce se zúčastnilo asi 50 dětí. Při soutěžních disciplínách, jakými byla třeba
střelba ze vzduchovky, skoky v pytli či hod na plechovky, sbíraly děti kouzelné skleněné kamínky, za
které si pak mohly ve stánku zakoupit sladkosti a pouťové zboží - balónky, frkačky, omalovánky, mode-
línu. Hlavní cenou byl stan pro dva. Okolo 19.00 bylo vyhlášení vítězů v soutěži o nejhezčí čarodějnický
měšec a ve výtvarné soutěži o nejhezčí namalovanou čarodějnici. Poté si děti opekly oblíbené buřtíky,
osvěžily se limonádou a okolo 20. hodiny odcházely k domovům či k vatrám v okolí. Akce se povedla a
za rok ji určitě zopakujeme. Děkujeme také sponzorům.           Text a foto Josef ŠEVČÍK, jednatel SDH

Dětský den se koná 9. června
Letošní Dětský den byl s ohledem na konání Krá-
lovského průvodu z Prahy na Karlštejn, který bu-
dou již od sobotního rána 2. června provázet kul-
turní akce v širokém okolí, přeložen. Klub českých
turistů jej uspořádá následující sobotu 9.června
se startem ve 14.00 před OÚ v Zadní Třebani. Děti
zažijí překvapení doprovázená drobnými dárky. 
Od tohoto týdne budou rozmístěny kontejnery do
chatařských oblastí a posíleny sběrné nádoby na
plasty. Chci požádat, aby kontejnery byly využívá-
ny pouze na domovní odpad a vše ostatní si pro-
ducenti  ponechali na 16. 9., kdy se od 8 do 11.00
před OÚ bude konat sběr nebezpečného a velko-
objemového odpodu. Stavební materiál, železo a
kompostovatelný odpad si musíte zlikvidovat na
vlastní náklady. Doufám, že tato informace je do-
stačující, srozumitelná a že obsah kontejnerů a je-
jich okolí bude podle toho vypadat.
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Řidič projel plotem a utekl od auta
V UPLYNULÝCH DNECH SE PO OKOLÍ STALO NĚKOLIK VÁŽNÝCH DOPRAVNÍCH NEHOD

Řevnice - Několik vážných dopravních nehod
se v uplynulých dnech stalo v našem kraji. Asi-
stovali u nich řevničtí záchranáři.
Dvě osobní auta se předminulou sobotu srazila v
Řevnicích na tak zvané objížďce. Ihned po srážce
do nich narazil ještě třetí vůz. Při nehodě byli zra-
něni oba nepřipoutaní muži v jednom z aut - nara-
zili hlavou do čelního skla. Ostatní účastníci
nehody včetně dvou dětí použili bezpečnostní pá-
sy a zraněni nebyli. Dva mladé muže převezli zá-
chranáři do nemocnice na Karlově náměstí. 
Při další dopravní nehodě mezi Dobřichovicemi a
Černošicemi se v polovině dubna střetla dvě osob-
ní auta. Mladý řidič nezvládl řízení při průjezdu
zatáčkou a čelně narazil do protijedoucího vozu.
Žena utrpěla středně těžké poranění, její dítě a dva
mladíci pouze lehká. Všichni byli převezeni do
motolské nemocnice v Praze. 

Útěkem řidiče skončila nehoda vozu citroen 21. 4.
v Řevnicích. Řidič staršího auta projel po osmé
hodině ráno plotem, vozidlo pokračovalo přes za-
hradu a zastavilo se až o plot dalšího pozemku.
Majitel pozemku v ulici Boženy Němcové si ne-
zvaného hosta všiml ihned, útěku řidiče od neho-
dy však nedokázal zabránit. Auto poničil nejen
střet s druhou zdí, ale také »průlet« podezdívkou
u silnice. Na místo přijeli hasiči, kteří odpojili
baterii, poté případ převzala policie. 

Bořek BULÍČEK, Vilém ŠEDIVÝ

ČELNÍ SRÁŽKA. Dvě auta se v polovině dubna
srazila v zatáčkách mezi Dobřichovicemi a Čer-
nošicemi Foto Bořek BULÍČEK

U Drahlovic hořel les, hasili
dobrovolníci i profesionálové
Skuhrov - Požár lesního porostu u obce
Drahlovice zaměstnal profesionální i dobrovol-
né hasiče 20. dubna. 
Oheň byl ohlášen v 17.07, poté na místo přijely
dobrovolné sbory z Řevnic i Litně a řevničtí pro-
fesionálové. Cesta k zásahu byla obtížná, hasiči si
museli cestu lesem prořezávat. Lesní porost hořel
na ploše 50 x 30 metrů. Po uhašení požáru si
oblast převzali zástupci Polesí Dobříš. (vš) 

Černošice – Hodiny nyní musejí čekat obyvate-
lé dolního Poberouní, kteří si v pražské Pod-
skalské ulici chtějí nechat vyměnit starý řidič-
ský průkaz za nový. Úředníci černošického
úřadu ale varují: situace bude ještě horší.
Černošický odbor dopravy, pod který spadají obce
kolem dolního toku Berounky, patří k deseti úřa-
dům v republice, na jejichž kontě je nejvyšší po-
čet lidí dosud jezdících na starý řidičák. Do konce
roku by si ho mělo vyměnit 13 345 lidí. Je to ještě
více, než kolik evidují například v Českých Budě-
jovicích či Mladé Boleslavi.
Podle vedoucího odboru dopravy v Černošicích
Pavla Juřici lidé často nechávají výměnu na pos-
lední chvíli. V březnu úředníci v Podskalské vy-
měnili 578 řidičáků. Pokud tímto tempem budou
pokračovat dál, do konce roku se výměna nestih-
ne. Znamenalo by to, že ještě v prosinci by přes
osm tisíc lidí nový doklad nevlastnilo.
Přitom se starým průkazem nebudou moci used-

nout za volant. A pokud tak přesto učiní, hrozí jim
pokuta až 2000 korun a ve správním řízení navíc
dalších 2500 Kč. O body ale nepřijdou.
Podle Juřici by lidé měli o výměnu zažádat co nej-
dříve. „Lidé si stále nezvykli, že úřední dny ne-
jsou jen v pondělí a ve středu. To tu bývá nejvíce
plno. Máme ovšem otevřeno i v úterý a ve čtvrtek
dopoledne,“ říká Juřica. Pokud si přesto nový prů-
kaz nestačíte vyzvednout, nezoufejte. Juřica tvrdí,
že tak můžete učinit i po novém roce, aniž byste
museli znovu projít zkouškami. „Nový doklad
vystavíme, ovšem za poplatek 50 korun,“ dodal. 
O něco lepší je situace na berounském odboru do-
pravy. I tam se sice tvoří fronty, ale úředníci již
nyní prodloužili v úterý a ve čtvrtek úřední hodi-
ny.  Až do 30. září platí, že u odboru dopravy a u
odboru správního je otevřeno v pondělí a ve stře-
du od 8  do 17  a v úterý a ve čtvrtek od 8  do
13.30. Řidičák by si zde do konce roku mělo vy-
měnit 3115 lidí.  Pavla ŠVÉDOVÁ

Mníšek připravuje výstavbu
kanalizace a vodovodu
Mníšek pod Brdy - Radnice města Mníšku pod
Brdy připravuje výstavbu vodovodu a kanali-
zace. Na podzim se začne stavět přímo v Mníš-
ku v ulici Dobříšská a Na Vrškách.
„Jednání s občany, kterých se to týká, byla ukon-
čena, vše je dohodnuto. Právě probíhá územní
řízení, všechny dokumenty byly doloženy,“ uvedl
starosta Petr Digrin. Radnice zpracovala projekt
na kanalizaci i vodu do Rymaně a v květnu chce
požádat o dotaci na Ministerstvu zemědělství.
„Naším cílem je vybudovat kanály na celém úze-
mí, nyní jsme na 70%, brzdí nás nedořešené vla-
stnické vztahy a dědická řízení,“ upřesnil Digrin.
Největší problémy budou s kanalizací na Stříbrné
Lhotě a na Kvíkalce. Dotaci město nezískalo. Dů-
vodem je především to, že žádost byla v minulých
letech špatně zpracována. Radnice připravuje no-
vou žádost. „Pokud dotaci získáme, začneme sta-
vět v příštím roce,“ dodal starosta Digrin.       (jdi)

Na majáles přišly stovky lidí
Řevnice – Velké stany si na oslavu Majálesu
pořídili organizátoři – dobrovolní hasiči z Řev-
nic. „Naštěstí nepršelo, bylo krásně, tak po-
sloužily spíš proti sluníčku,“ uvedl jeden z
pořadatelů Miroslav Paur.
Na řevnickém náměstí se první květnový den se-
šly stovky lidí. Hasiči zde pro ně vystavili techni-
ku. Zatímco caparti zkoušeli tradiční lanovku, do-
spělí se mohli na město podívat z ptačí perspekti-
vy. „Měli jsme tam plošinu, dorazily i sanitky a
obrněný transportér pana Bulíčka,“ vypočetl Paur.
Prodávaly se buřty, pivo, balónky i perníky. K po-
slechu hrálo Sdružení volných tónů.                   (pš)

Výměnu průkazů provázejí fronty
MNOHO LIDÍ NECHÁVÁ POVINNOU VÝMĚNU ŘIDIČÁKU NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Policisté chytili za volantem
dva mladíky bez řidičáku
Drahlovice, Řevnice - S půl promile alkoholu v
krvi a bez řidičského průkazu si vyrazil mla-
dík ve voze citroen 13. dubna v noci. V Drah-
lovicích jej zadržela policejní hlídka.
Mladík z okresu Praha-západ teď bude chodit
delší čas pěšky. O týden později si dopřával po-
dobný výlet, tentokrát z Řevnic do Litně, dvace-
tiletý mladík ve voze Ford Fiesta. Sice nebyl pod
vlivem alkoholu, ale řidičák také neměl. (šm)

Z našeho kraje
* Jarní úklid Zadní Třebaně pořádá v neděli 13.
května místní mateřské sdružení Broučci. Sraz je
v 9 hodin před hasičskou zbrojnicí.                  (lup)
* Poslední volná místa v jednodenním autobuso-
vém zájezdu do západních Čech, který se koná 12.
května, nabízí výbor OZ Všenory. Účastníci výle-
tu navštíví barokní klášter Plasy, Muzeum těžby
borovicové smoly v Lomanech, či zámek v Ma-
nětíně. Odjezd je v 7.00 ze Všenor, předpokláda-
ný návrat  je kolem 19.00. Zájezd lze objednat na
telefonu 257 921 964, 602 378 593 nebo ve vše-
norské knihovně. (pš)
* První ročník kuchařského soutěžení s názvem
O putovní pohár M. D. Rettigové, se konal 5. 5. v
hostinci Na Růžku ve Všeradicích. Soutěžící byli
hodnocení za tříchodové menu. Za kuchařské
umění získal první místo Jan Knap, druhé Jakub
Koryta a třetí Lukáš Knap.        (rk)
* Urologickou ambulanci můžete nově navštívit
v Černošicích a Řevnicích. MUDr.Marcel Hujo
ordinuje v Černošicích v pondělí, středu a pátek
vždy od 8 do 15.00, v Řevnicích v úterý od 7.30
do12.30. Objednávky na tel.: 724 773 054 (mif)
* Železniční přejezdy opravili pracovníci Čes-
kých drah. Nyní se lépe jezdí na zadnotřebaňský
Ostrov i do chatové oblasti mezi Zadní Třebaní a
Řevnicemi. Přejezdy jsou nově vyasfaltované, u
přejezdu na Ostrov byly doplněny litinové rošty,
které před časem kdosi ukradl. Kromě toho se
měnil podklad kolejí ve směru na Prahu.         (lup) 
* Teplé, skoro letní počasí s sebou přineslo také
typické zdravotní problémy a úrazy z letních akti-
vit. Mezi ně patří zranění na kolech, na zahradách
nebo pokousání psem a také dušnost a bolesti
hlavy či kolapsy kvůli horku. Minulý pátek vyjíž-
děla záchranka ke starší paní v Řevnicích. „Pa-
cientka měla cévní mozkovou příhodu, sanitka ji
odvezla na neurologii do pražské nemocnice,“
řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. (lup)
* O vyproštění psa spadlého do lomu Čeřinka
byli požádáni řevničtí hasiči 15. dubna. Dobrman
se dostal do hloubky 50m pod okolním terénem,
takže se hasiči rozhodli použít lezeckou techniku.
Pomocí lana se ke zvířeti spustil jeden z hasičů a
upevnil je do vaku. Potom byl pes pomocí evaku-
ačního zařízení vytažen na povrch. (vš)
* Do chaty v Zadní Třebani vnikl 14. 4. neznámý
zloděj. Zdemoloval okno a z chaty odcizil knihy,
nářadí a další věci za 9 500 Kč. „Přestože chataři
už navštěvují rekreační oblasti častěji, je stále tře-
ba být na pozoru a všímat si pohybu cizích osob.
Přítomnost majitelů chat zloděje někdy už neod-
radí,“ řekla tisková mluvčí karlštejnských policis-
tů Hedvika Kaslová. (šm)
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Voda kámen roztrhne jak granát!
»TRAMPSKÝ« SERIÁL NAŠICH NOVIN: MOUDROSTI A DOVEDNOSTI OD TÁBOROVÉHO OHNĚ - 21)

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 vám nabízíme
třetí pokračování článku o tábor-
nických ohních.                          (NN)

Dnes chci psát o ohních účelových.
Jak už sám název říká, jedná se o
ohně, na kterých si můžeme uvařit či
ohřát pokrm nebo usušit mokré oša-
cení. Přestože v následujících řád-
cích se pokusím nastylizovat pár rad
či zásad, kterými bychom se měli v
přírodě řídit, neexistuje vlastně žád-
ný závazný předpis – kromě toho je-
diného a zásadního, a to je bezpeč-
nost. Není proto přípustné rozdělávat
oheň v lese nebo v jeho bezprostřed-
ní blízkosti. V době velkého sucha se
rozdělávání ohně ve volné přírodě
vyvarujeme zcela.  
Každé místo, kde se chystáme zapá-
lit oheň, musí být zabezpečeno proti
šíření požáru, nejlépe obložením ka-
meny. (Pozor – nikdy k ohništi nedá-
vejte kameny, které předtím byly ve
vodě. V pórech kamení je voda a ta
když se změní v páru, dokáže kámen
roztrhnout jako granát.) 
Vnitřní prostor ohniště pak vyložíme
silnějšími suchými klacky nebo plo-
chými kameny. Ty vytvoří jakousi
isolační vrstvu, která brání páře
stoupající z vlhké půdy uhasit oheň –
naopak – hřeje oheň zespodu a udr-
žuje teplo potřebné k rozžhavení vět-
ších kusů dřeva.

Během vaření  udržujeme vždy oheň
tak, aby na něm byl dostatek suché-
ho dřeva, ale nikdy nepřikládáme to-
lik, abychom oheň uhasili. Je dobré
mít vždy po ruce dostatečnou zásobu
suchého dříví, protože sbírat ho bě-
hem vaření zbytečně zdržuje. Nehle-
dě k tomu, že nedostatek dřeva zna-
mená pozvolné uhasínání. Není
vhodné dřevo mokré, chvojí nebo li-
stnaté haluze, protože vydávají příliš
mnoho kouře. 

Nejdříve slabé větvičky
Snad není třeba zvlášť připomínat, že
nejdříve se zapálí slabé suché větvič-
ky na které se postupně přikládají
silnější větve a klacky. Spolehlivě se
oheň zapálí pomocí březové kůry,
která hoří dokonce i tehdy, když je
mokrá. Oheň udržujeme pohromadě
a zbytečně ho nerozšiřujeme po celé
ploše ohniště.    
Kotlík nad ohniště můžeme buď
»posadit« na velké kameny, nebo za-
věsit na tyč. Dříve se prodávaly i
různé »praktické» skládací stojánky,
které jsme vřele nedoporučovali,
protože se dokázaly  složit v nejmé-
ně vhodnou dobu. Obsah kotlíku pak
oheň uhasil.           Vladimír ROGL

Každý litr vody, který ušetříme, je dobrý...
Podle českého klimatologa Jana Pretela je jedním z klíčových poselství svě-
tové konference o dopadech oteplování naší planety, jež se v dubnu konala
v Bruselu, nutnost OKAMŽITÉ adaptace na stávající situaci. Kromě tech-
nických kroků proti skleníkovým plynům, které - i kdyby v této chvíly přesta-
ly unikat do ovzduší - zůstanou v atmosféře desítky stovky let, je nutné lépe
hospodařit s krajinou, obnovovat remízky, vytvářet nové rezervoáry vody.
Stručně řečeno: začít opravdu brát vodní zdroje a vzduch, který dýcháme,
jako prostředky, bez nichž nelze existovat. Z hlediska vážnosti situace by toto
mělo začít ihned. Očekává se změna režimu (pakliže již dávno nenastala)
vodních srážek - jejich rozložení se jeví jako naprosto nevyzpytatelné. Pokud
někteří z nás  žijí ve víře, že se to týká jen zemí s tropickým a subtropickým
podnebím, žijí v bláhovém omylu. Problém nabyl celosvětového měřítka a
týká se nás všech. I obyvatel poberounského kraje. Cožpak není nyní dlou-
hodobé a nezvyklé sucho?  Národní obrození II. nepříjde, aby nám někdo
řekl, co máme dělat. Ani Blaničtí rytíři nevyjedou, aby nás spasili - je to jen
na nás. Vybavením každého domku by se měly stát nádoby na deštovou vo-
du, každý litr vody, který ušetříme, je dobrý. Také domácí chemie vyžaduje
pečlivé zvážení, neboť spousta prostředků je pro životní prostředí velice
nebezpečná (tím pádem i pro lidi ) a lze je nahradit prostředkem šetrným! 
Jeden indický mudrc, když se ho nedávno ptali,  kdy nastane konec světa, se
soucitným úsměvem  prohlásil, že dávno začal. To ale neznamená, že se ne-
můžeme pokusit  o nápravu, budeme-li ochotni slevit z pohodlí a přiložit
ruku k dílu. Bez toho to nepůjde.        Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Různé druhy ohňů. Kresba Jiří PETRÁČEK

Ráno jdu poloprázdnou ulicí, v tom
vedle mě zastaví auto. Z okýnka se
vykloní snědý chlap, v ruce má kulo-
met a začíná střílet na druhýho chla-
pa, co není snědý, a jde na druhé
straně chodníku. Netrefí, chlap ho
zahlédl, rychle vytáhl mříž od kanálu
a spustil se dolů. Netrefil chlápka, co
není snědý, ale babku, která táhla
kárku se sběrem a také nebyla snědá
(s rasismem to nemá nic společného).
Nevěřícně kroutím hlavou. Z auta
náhle vyskakuje asi třináct dalších
chlapů, někteří jsou snědí, někteří
žlutí a někteří černí - nic už nedává
smysl.Chlapi stojí u kanálu a střílejí
dovnitř: eheheheheh, trtrtrtrtrtrtrtr...
Potom jeden z nich vytáhne granát a
vhodí ho dolů, rána jako z děla, roz-
trhne se kanál, do vzduchu letí auto
co stálo vedle , babka co je zastřele-
ná, sběr i kárka. Chlápek v kanále se
chechtá... Všichni chlapi, co jsou na-
hoře, na sebe nevěřícně hledí, chlap

vylézá z kanálu a rozhazuje letáky
volte prezidenta Břicháčka !!!
Chlápci nevěří svým očím, kulomety
se jim proměnily v jedovaté chobot-
nice a škrtí je svými chapadly.
Všichni jsou mrtví kromě mě a
chlápka s letáky. Míří přímo ke mně
a bere mě za ruku, líbá mě na ústa,
na krk, svléká mi kabát, zástěru, gu-
movky a tančí se mnou mazurku.
Babka vstává a tančí rumbu, chobot-
nice, co zaškrtily asi třináct chlapů,
se vezmou za chapadla, začnou mísit
těsto a na rozžhavené silnici péct vá-
noční cukroví. Všichni pečeme cuk-
roví, když je upečeno, zdobíme stro-
mek. Snědli jsme cukroví i stromek,
snědli jsme i chobotnice i babku,
kárku i sběr Zůstali jsme sami já a
chlápek, co nebyl snědý. Také nejsem
snědá a vím, že za chvilku budu sně-
dená - je to totiž LIDOJED . 
Fuj to byl sen!
Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Fuj, to byl sen!
POVÍDKA INSPIROVANÁ TELEVIZNÍM PROGRAMEM
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Ostuda: Třebaň prohrála v Trubíně 0:9
POBEROUNSKÉ FOTBALOVÉ DERBY LETY - DOBŘICHOVICE VIDĚLO 350 DIVÁKŮ. DOMÁCÍ VYHRÁLI 8:3!

Poberouní - Letovští fotbalisté su-
verénně kráčejí za postupem do
krajské soutěže. Velmi dobře si ve-
de i A-tým Zadní Třebaně.      (NN)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Hořín – Řevnice 2:1
Branka Řevnic: Socha
Po bodu sahalo řevnické A-mužstvo
v Hoříně, který je na 2. místě tabul-
ky. Ve druhé půli šli dokonce Řev-
ničtí do vedení po krásné brance jar-
ní posily Sochy. Hořín zakrátko vy-
rovnal a o těsném vítězství rozhodl
šest minut před koncem.
Tuchlovice - Řevnice A 3:0 
Domácí se v prvním poločase dosta-
li do vedení díky penaltě. Řevnice ve
druhé půli zapnuly na vyšší obrátky
a téměř nepustily domácí přes  půl-
ku. Stačily však dvě hrubé chyby v
obraně a bylo to rázem 3:0.
Řevnice - Hradištko 0:0 
Kdyby se hrálo na krásu, tak by vy-
hráli Řevničtí. Po velké vápno sou-
peře si dělali, co chtěli, ale před
brankou jim chyběl důraz. Proto zá-
pas skončil bez branek.             (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Černošice B 2:1
Branky: Pitauer, Tlášek
Hosté přijeli pouze o desíti hráčích,
a soustředili se na obranu. Domá-
cím se ji však podařilo překonat.
Řevnice B – Všenory B 1:4
Branka Řevnic: Tlášek
Už do poločasu bylo prakticky roz-
hodnuto - hosté vedli 3:1. Řevničtí

borci se sice snažili, ale na rozdíl od
soupeře se od nich odklonilo střelec-
ké štěstí. (Mák)
Choteč - Řevnice B 6:2

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Karlštejn A – OZT A 1:4
Branky OZT: Prušinovský z pen.,
Hruška, Břížďala, vlastní
Domací se zachraňují, přesto se hrál
vyrovnaný zápas. Ve třicáté minutě
unikl Šťastný a jeho centr si srazila
karlštejnská obrana do vlastní sítě.
Pak byl faulován Prušinovský a sám
z penalty vstřelil druhý gól. Druhý
poločas byl ve znamení nervozity
domácích, zvláště když Hruška zvý-
šil. Karlštejn dokázal korigovat, ale
výhru OZT pečetil Břížďala.
OZT A – Bzová B 1:1
Branka OZT: Bacílek
Na Ostrov přijelo předposlední muž-
stvo tabulky o devíti hráčích a od-
vezlo si bod! Ostrovan se proti hou-
ževnatě bránícímu soupeři nedoká-
zal prosadit. Křeč vyvrcholila nepro-
měněnou Bacílkovou penaltou…
SKP Beroun - OZT A 1:2 
Branky: Prušinovský, Bacílek
Po propadáku z minulého kola si
Ostrovan napravil reputaci. Roz-
hodčí Pecka hosty zle »řezal« a do-
konce jim v závěru vyloučil dva hrá-
če, ale tři body si zaslouženě odvezl
Ostrovan. (Mák)

III. třída okresní soutěže
OZT B – Nový Jáchymov 1:1
Branka OZT: Bacílek
Kanonýr Bacílek se postaral o nej-
rychlejší branku sezony. Hned po ro-

zehrání dostal pas na levé křídlo a
přehodil gólmana. Ve 2. poločase Já-
chymov zaslouženě vyrovnal. 
Trubín – OZT B 9:0
Ostudnou porážku si přivezla třebaň-
ská záloha z Trubína. Domácí si na
hřišti dělali, co chtěli, a je velkým
štěstím, že zápas neskončil dvouci-
ferným výsledkem. (Mák)
Loděnice B - OZT B 2:1

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
Holubice - FK Lety 0:4 
Branky: Kučera 2, Šůra, Kischer
Důležité 3 body z horké půdy. Do-
mácí vstoupili do utkání plni odhod-
lání a vůle po vítězství. Byli v nápo-
ru, ale Letovským se jej brzy podaři-
lo otupit. Do poločasu to bylo 0:2 a
otěže zápasu už hosté nepustili.
FK Lety - Sokol Dobřichovice 8:3
Branky: Šůra 2, Zýka, Soukup,
Šturma, Jambor (pen.), Kischer,
vlastní
Derby odvěkých rivalů před 350 di-
váky skončilo nečekaným výsled-
kem, který je vůči hostům velmi kru-
tý. Do poločasu (2:2) se hrála vyrov-
naná partie. Pak už se rozjela letov-
ská  branková mašina.   
Dolní Břežany - FK Lety 0:4 (0:2)
Branky: Soukup, Šturma, Jambor,
vlastní
Tato cenná výhra na půdě druhého v
pořadí přiblížila letovský fotbal k
postupu do kraje. Vítězství se ale
nerodilo snadno.          Jiří KÁRNÍK

SK OSOV
III. třída okresní soutěže
Osov - FC Freyburk Trubín 0:1

Olympia Zdice - Osov 1:1
Branka: Kubišta 
Po vyloučení Jánského v 50. minutě
měly Zdice převahu, kterou koruno-
vali gólem. Osov vyrovnal minutu
před koncem. (hoš)
Nový Jáchymov - Osov 6:2
Branky: Jánský, Kubišta

FC KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
Karlštejn A – Zadní Třebaň 1:4
Branka: Vilhelm 
Karlštejn A – Neumětely 2:2
Branky: Vácha 2
Karlštejn A – Doubr. Újezd 1:0
Branka: Vácha

IV. třída okresní soutěže
Karlštejn B – Chodouň 2:0
Branky: Mako, Klička
Srbsko – Karlštejn B 1:1

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Chrustenice – Liteň 2:2
Branky: Kliment, Plavec
Vysoký Újezd – FC Liteň 5:2
Branky: Červený, Berka
FC Liteň – Mořinka 4:2
Branky: Šindler, Kliment, Dufek 2

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice – Choteč 1:3 (1:0)
Dobřichovice byly 1. poločas lepším
týmem. Už v 5. minutě otevřel skóre
Prosický a domácí se pak předháněli
v zahazování šancí.  Zlom nastal ve
45. minutě, kdy byl vyloučen J. Va-
lenta. Hostům se hned po přestávce
podařilo vyrovnat. V 58. minutě se
zranil gólman Socha a než byl vy-
střídán, vstřelili Chotečtí druhý gól.
V 75. minutě byl vyloučen další
Dobřichovičák J. Halenka.       (oma)

Řevnice - Špunti, nejmladší a nej-
menší řevničtí házenkáři, odehrá-
li svá první utkání s družstvy
mladších žákyň Spojů Praha a
Čakovic. 
Spoje mají sice družstvo složené z
děvčat, která naše hráče o hlavu pře-
vyšovala, ale Špunti všechny přek-
vapili bojovností a odhodláním dát
nějakou tu branku, za kterou měli
slíbený dětský šampus. Nakonec vy-
stříleli čtyři lahve - 4:12.
Čakovice mají družstvo mladší, ale
naši Špunti ho podcenili a dali mu
jen jednu branku - 1:12 . I výkon byl
mnohem horší.

Góly: Humlová 4 a Šťastná 1. Se-
stava: Vrátný, Szitai D., Petrák, Vin-
terová M., Matoušková, Smrčková
L., Smrčková K., Koutecká, Nová-
ková, Szitai L., Szitaiová, Vinterová
A., Edl, Šťastná, Řeháková, Jandus. 
Kačce Smrčkové a Denisce Koutec-
ké není ani šest let a dostaly pochva-
lu od rozhodčí zápasu i trenérky Ča-
kovic. Našim fanouškům se výkon
hráčů líbil. Doufám, že budeme dě-
lat řevnické házené jen čest. 
Rádi přivítáme další  děti, které mají
chuť s námi sportovat. Trénujeme v
pondělí a čtvrtek od 15 do 17.00
hodin. Zuzana VESELÁ

Špunti dostali »šampus«
NEJMENŠÍ ŘEVNIČTÍ HÁZENKÁŘI ODEHRÁLI PRVNÍ ZÁPASY

BODY PRO OSTROVAN. V poberounském derby prohrál domácí Karlštejn se
Zadní Třebaní 1:4.  Foto ARCHIV

Naše noviny - sedmnáctý ročník nezávislého poberounského občasníku.
Vychází každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný

předseda in memoriam, M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová
(pavla.svedova@seznam.cz, 606150928), J. Malý (721343021), V. Šedivý

(vilem.sedivy@c-mail.cz, tel. + fax 257720848), J. Kozák
(josef.kozak@seznam.cz , 724429104), rediguje M. Frýdl

(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). 
Jazyková lektorka E. Malá, tisk Offsetpress Praha 4 - Modřany. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532). 
Uzávěrka čísla 6. května 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

Mladší žáci Řevnic
prvenství nepotvrdili
Řevnice - Výsledky řevnických ná-
rodních házenkářů.
Čakovice B - Řevnice B 22:14
Branky: Jech 8, Sviták 4, Holý 2
Čakovice - Řevnice   st. žáci 8: 19
Branky: Veselý M. 11, Veselý P.  4,
Šťastný 3, Najman 1
Čakovice - Řevnice ml. žáci   1:15
Branky: Veselý P. 5, Jelínek 3,
Najman 3, Holý 3, Szitai 1
V neděli jeli mladší žáci k důležitým
zápasům do Bakova, kde měli potvr-
dit prvenství v soutěži. Bohužel jen
remizovali.
Bakov A - Řevnice 11:11 
Branky: Veselý P. 6, Jelínek 3,
Štech 2
Bakov B - Řevnice  6:12  
Branky: Najman 6, Jelínek 4, Veselý
Petr 1 , Štech Petr HOLÝ

Na valné hromadě OVV ČSTV Be-
roun byl vyznamenán dlouholetý
činovník TJ Vižina Karel Ksandr
(vlevo) čestným uznáním ČSTV.
Stejné vyznamenání získal i presi-
dent Sportovního klubu Osov Jan
Hošťálek st. (hoš)      Foto: ARCHIV
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Nové hřiště má být postaveno do tří let
LETOS SE MÁ BUDOVAT ELEKTRICKÁ I PLYNOVÁ PŘÍPOJKA A STUDNA, PŘÍŠTÍ ROK KABINY

Třebaňský Ostrov zve na Den aktivní turistiky
ORGANIZÁTOŘI CHYSTAJÍ AKCE PRO DĚTI, SPLOUVÁNÍ BEROUNKY I VYJÍŽĎKY NA KONÍCH

Zadní Třebaň - Na prostranství budoucího fot-
balového a volejbalového hřiště v Zadní Tře-
bani se stále nestaví. Zatím jsou zde vidět jen
haldy hlíny a kamení. 
Hřiště by mělo být postaveno u silnice vedoucí na
Svinaře během příštích tří let. Obec požádala o
stavební povolení na přípojky a studnu.
„Letos se bude dělat elektrická a plynová přípojka
a studna, dostali jsme dotaci 115 tisíc korun,“ řekl
zadnotřebaňský starosta Lubomír Schneider. 
Podle plánu má příští rok začít výstavba kabin. „O
pomoc s financováním jsme poprosili také pana
poslance Schwippela,“ dodal Schneider. 
Při stavbě hřiště se bude muset vyrovnat terén
kvůli rozdílu výšek, který dělá po diagonále až 1,5
metru. V této chvíli se však těžko odhaduje, kolik
na to bude potřeba materiálu. Proto obec povoluje
uložení zeminy v místech budoucího sportovního
areálu jen výjimečně. Lucie PALIČKOVÁ

Zadní Třebaň - Den aktivní turistiky organizu-
je v sobotu 12. května majitel zadnotřebaňské-
ho Ostrova Michael Gabriel. Na co všechno se
mohou návštěvníci těšit?
Co to vlastně je Den aktivní turistiky?
Jedná se o projekt financovaný Evropskou unií,
jehož organizací byl pověřen region Třebovsko-
Orlicko. Pořadatelé si od tohoto projektu slibují
lepší využití času aktivních turistů, kteří se mohou
ve vybraných areálech nějakým způsobem reali-
zovat a nejen pasivně trávit svoji dovolenou.
Co všechno se bude 12. května na zadnotřebaň-
ském Ostrově dít?
Chtěli bychom uspořádat dětský den, proto opra-
vujeme a vylepšujeme dětské hřiště. Dále počítá-

me se zapůjčením kanoí a možností sjet Berounku
od Berouna do Zadní Třebaně. Pro pěší turisty při-
pravujeme výlet na hrad Karlštejn po značené
turistické stezce. Zájemci se budou moci projet na
koni. Tečku obstará večerní country zábava.
Proč jste se rozhodli do projektu aktivní turistiky
zapojit?
Organizátoři této celostátní akce nás sami oslovi-
li. Přihlásili jsme se, aniž bychom věděli, do čeho
jdeme. Do projektu je zapojeno dvacet pět areálů
po celé republice - v našem regionu je to ovšem
pouze náš kemp. Společná akce ve všech areálech
je naplánována právě na 12. května, začátek musí
být přesně v 10.00 hodin. Úkolem do budoucna by
mělo být navázání na tento projekt a nabízet
podobné programy i pro další návštěvníky, kteří
zavítají do tohoto kraje.

Letos uplyne pět let od povodní, které celý zad-
notřebaňský rekreační areál zcela zničily. Jaký je
z vašeho pohledu rozdíl mezi Ostrovem před zá-
plavami a po nich?
Podařilo se nám za značného úsilí areál zrekon-
struovat - nyní je možná v lepším stavu, než před
povodní. Díky dobré návštěvnosti se daří splácet
dluhy, které s obnovou areálu vznikly. Pokud bude
letošní sezona stejná jako ta loňská, budu velice
spokojen. Nepříjemnou komplikací je ovšem
úřední šiml, který Ostrov zařadil do aktivní po-
vodňové zóny. Tím se velice zpřísnily předpisy
pro jakékoliv další budování na Ostrově.
Jaké novinky připravujete na letošní sezonu?
Jak jsem se již zmínil, rekonstruujeme dětské hřiš-
tě. Chtěli bychom také opravit volejbalové hřiště a
upravit pláž na ležení u řeky.      Miloslav FRÝDL

V těchto místech má časem vyrůst nové hřiště. Zatím jsou tu jen haldy zeminy. Foto Lucie PALIČKOVÁ
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