
Císařský průvod vítaly tisíce lidí
POZDVIŽENÍ: KAREL IV.VEZL Z PRAHY NA KARLŠTEJN KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Na křest DVD Sanitka

vezla herce - sanitka
Řevnice, Praha - Křest DVD seriálu
Sanitka zažili na konci května řevnič-
tí zdravotníci. Šéf záchranky Trans
Hospital Bořek Bulíček vezl starou
sanitkou herce Jaromíra Hanzlíka a
Pavla Zedníčka. 
Velká akce, na níž se křtilo DVD s
prvními třemi díly seriálu, se usku-
tečnila v pražském kině MAT. Po
úvodních slovech dorazila na místo
děje stará sanitka s herci. Scénárista
Jiří Hubač a ředitel Pražské zách-
ranné služby Zdeněk Schwarz pak
DVD pokřtili. 
„Křtili jakoby krví, ale ve stříkačce
ve skutečnosti bylo červené víno. Ta-
ké dort byl tematický - samozřejmě
sanitka,“ uvedl Bořek Bulíček.   (lup)

Minulý pátek zemřeli
v našem kraji tři lidé
Řevnice - Hned ke třem případům
úmrtí vyjížděli minulý pátek řev-
ničtí záchranáři. 
Jeden z případů se stal po poledni v
Řevnicích. V restauraci místního
Lidového domu zkolabovala starší
žena. Sanitka přijela záhy, ale lékař
už konstatoval pouze smrt. Důvody
smrti odhalí až nařízená pitva. 
„Stejný den v noci a brzy ráno jsme
měli další dvě úmrtí, v Letech a
Dobřichovicích,“ dodal šéf záchran-
ky Bořek Bulíček. (lup)

Do čtrnáctého století se mohli o uply-
nulém víkendu vrátit všichni, kteří
doprovázeli císaře Karla IV. při jeho
cestě z Prahy na Karlštejn. Z Hrad-
čan průvod s říšskými korunovačními
klenoty a s požehnáním kardinála Vl-
ka vyjel už v pátek v poledne, a do
Poberouní přes Karlův most, Staro-
městské náměstí, Smíchov a Radotín
dorazil po osmé večer. Zastavil v
Černošicích i v Dobřichovicích na
Křížovnickém náměstí, kde už na pa-

novníka čekaly stovky lidí. Zatímco
se císař v podání herce Vladimíra
Čecha občerstvoval, řevničtí ochotní-
ci chystali scénu na večerní předsta-
vení muzikálu Noc na Karlštejně. Ta
spolu s bohatým rautem program
prvního dne průvodu uzavřela. 
V sobotu dopoledne už nádvoří zám-
ku a jeho okolí opět žilo kejklíři,
zbrojnoši a stánkaři. Před polednem
se zformoval průvod, v jehož čele šla
pážata s korunovačními klenoty. Oz-
valy se bubny, trubači naladili dobo-
vé nástroje a průvod opustil nádvoří.
Za branami už jej vyhlížely stovky
diváků.           (Pokračování na straně 3)

6. června 2007 - 11 (444) 6 Kč

Tragické důsledky sucha: Lidé nemají vodu
Zadní Třebaň - Nebývale mírná zima bez sněhu a suché jaro přidělávají
starosti nejen zemědělcům a zahrádkářům, ale také občanům Zadní
Třebaně. Mnoho z nich má problémy s vodou, někteří ji ve studnách
nemají vůbec. 
V obci zatím není vodovod, a tak jsou všichni Třebaňané závislí na studnách.
A voda v nich ubývá i tam, kde dříve vždycky byla, některé studny vyschly
úplně. Nepomáhá ani občasný déšť, který stačí tak akorát na zalití zahrádky.
„Problémy s vodou mají v podstatě všichni od Svinařského potoka směrem
na Kaplanec, nad nádražím - zkrátka většina těch, co bydlí po kopcích,“ řekl
zadnotřebaňský starosta Lubomír Schneider. Obec nemá možnost, jak situa-
ci s vodou zlepšit. Přistavení cisteren nic neřeší, muselo by jich být s ohle-
dem na potřeby občanů po obci deset až patnáct. „A to by stálo strašně peněz.
Rovněž nelze urychlit výstavbu vodovodu, neboť jsme závislí na zdroji ve
Svinařích, což vyžaduje dotaci. Je to dlouhodobá záležitost, která se musí
řádně připravit. V současné době si musí pomoci každý sám,“ tvrdí Schnei-
der. (Dokončení na straně 7) (lup)

CÍSAŘ V ZAJETÍ »PODDANÝCH«. Davy
lidí všude po kraji vítaly císaře Karla IV.,
který první dva červnové dny vezl z Prahy
na Karlštejn korunovační klenoty. 

Foto Lucie PALIČKOVÁ

Zabránil neštěstí!

Vrchol májů?Moldavci(viz strana 2)

Spadlého stromu ležícího přes koleje
brdské lokálky, si všiml čtyřletý Mi-
rek Kolman (na snímku s mamin-
kou), který byl na návštěvě u babičky
v Zadní Třebani. Řekl to dědovi Vla-
dimíru Vackovi, který přivolal hasiče
ze Řevnic. Ti strom odstranili, aby na
něj v nepřehledném ohybu tratě nev-
jel vlak a nevykolejil. Neštastná udá-
lost  tak nakonec skončila dobře. Pr-
cek-hrdina  se dostal i do hlavních
zpráv TV Nova. Suchých stromů je
ale u trati více a dráhy na upozonění
nereagují. (hel)            Foto ARCHIV

Poberouní – Desítky koní. Stovky šermířů, zbrojnošů a poddaných. Tisíce
diváků. A milionové výdaje. To byl v číslech velkolepý Královský průvod
císaře Karla IV. z Prahy na Karlštejn, který se konal 1. a 2. června.
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Zadní Třebaň - Posledním místem májových
oslav v Poberouní se předminulou sobotu stala
Zadní Třebaň. Vyvrcholil zde VIII. ročník po-
berounského folklorního festivalu Staročeské
máje. 
Jako každý rok si hasiči přivstali a už v pět hodin

ráno stavěli na návsi májku vysokou 21 metrů.
„Dřív tu bývala už prvního května, ale teď jsou
máje na konci měsíce a kdo by ji celou dobu hlí-
dal? Proto ji poslední dobou stavíme až takhle,“
řekl náčelník hasičů Jiří Nikodým. Kolem půl os-
mé už bylo pod májkou živo. Obchodníci rozloži-
li své zboží, nechyběly sladkosti, pečivo, ozdobné
předměty ani tradiční stánek místní školy, kde děti
prodávaly své vlastní výrobky. 
„Už jsme vydělaly šest set korun,“ hlásily během
dopoledne prodávající školačky. 
Po pobožnosti u kapličky se rozezněla hudba.
Nejdříve zahrála a zazpívala chodská Domažli-
čanka, po ní nastoupil černošický Pramínek. Ob-
rovský aplaus sklidil moldavský soubor Nuferul.
Už při prvních tónech jeho hudby všichni diváci
zpozorněli, náves se během chvilky zaplnila a mi-
le překvapení diváci mohutně tleskali. 
„Původně měl dorazit slovenský soubor Vršatec,

ale na poslední chvíli vystoupení odřekl. Proto
jsme místo nich podle doporučení pozvali Mol-
davce,“ řekl Miloslav Frýdl, který zajišťoval kul-
turí program festivalu. Program ukončily Notičky
z Řevnic, ty pobavily zejména hrou na hrábě. 
Hned poté se všichni krojovaní účastníci shro-
máždili před hasičskou zbrojnicí, odkud vyšel na
náves průvod s kapelou Litavanka, s koňmi Soni
Špidlové, Tomáše Nolče a s kočárem Jany Čer-
vené z Řevnic. Starosta obce Lubomír Schneider
předal chase právo k pořádání májů, přítomné

pozdravil také senátor Jiří Oberfalzer. Průvod se
pak vydal do vsi a jeho členové zvali ostatní na
večerní veselení.  Vpodvečer se pod májkou tan-
čilo, nejdříve děti z mateřské školy, po nich ti star-
ší předvedli moravskou besedu. Zrovna ve chvíli,
kdy hasiči káceli májku, začal foukat vítr, naštěs-
tí máj dopadla tam, kam měla. Ve Společenském
domě pak hrála k tanci skupina Karavel. 
Festival staročeské máje se letos konal poosmé,
kromě Zadní Třebaně také v Letech, Černošicích
a Mníšku pod Brdy. Lucie PALIČKOVÁ

Tečku za festivalem udělal Nuferul
OSMÉ POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ STAROČESKÉ MÁJE SKONČILO V ZADNÍ TŘEBANI

MOLDAVCI NA MÁJÍCH. Vrcholem zadnotřebaňské části folklorního festivalu Staročeské máje bylo
vystoupení moldavského souboru Nuferul. Foto Lucie PALIČKOVÁ

Mníšek pod Brdy – Ve středu 30. května při-
pravili žáci Základní umělecké školy v Mníšku
pod Brdy hezký zážitek pro všechny, kteří při-
šli na jejich závěrečný koncert. Hudební dárek
si pro přítomné rodiče a učitele přichystala
také zpěvačka Zora Jandová se svou dcerou
Esterkou.
Děti se hodně zlepšily a odměněny byly velkým

potleskem i chválou přítomných. Nejvíc se líbila
taneční vystoupení malých a velkých tanečníků.
Potěšil Ptačí tanec nejmladších dětí, Česká beseda
či moderní tance starších dětí. Hrálo se na piáno,
flétny, kytary i hoboj. 
Výkony žáků i práci učitelů na závěr koncertu
ocenila zpěvačka a herečka Zora Jandová s dcerou
Esterkou. Připravily si pro přítomné veselou píseň
o tchořovi. „Kdybyste věděli jakou já mám trému.
Esterka hraje tu písničku hrozně rychle, nevím
jestli to uspívám,“ smála se Zora Jandová. „Es-
terka si sama složila melodii a já jsem napsala slo-
va. Chceme tuhle píseň věnovat kantorům ze ško-
ly jako poděkování, že se našim dětem věnují a
učí je,“ dodala zpěvačka. Píseň se líbila a výkon
dcery a manželky ocenil také hudební skladatel
Zdeněk Merta.  Jana DIGRINOVÁ

Na koncert přišla Jandová s Mertou
ZPĚVAČKA S DCEROU PUBLIKU PŘEDSTAVILY VESELOU PÍSEŇ O TCHOŘOVI

Moldavské děti si odvezly
ze Třebaně použité hračky
Zadní Třebaň - Na Staročeských májích poprvé
vystoupil soubor Nuferul z daleké Moldávie. Di-
váky zpěvem a tancem velmi potěšil. Moldavské
děti měly zase radost z použitých hraček, které si
odvezly z Třebaně. 
Zní to zvláštně, ale za všechno můžou ježci.
Kousek od tanečního prostoru totiž umístily svůj
stánek maminky z místního sdružení Broučci. Za
dobrovolné ceny zde prodávaly vlastní výrobky,
výtěžek z nich hodlají poskytnout záchranné stani-
ci ježků ve Všeradicích. Hned vedle stánku stál
stolek, kde si mohly hrát a kreslit děti. Na stolku
ležely starší hračky, používané v dětském koutku. 
Moldavané se ke stánku přišli podívat po svém
vystoupení také, dívky nejdřív kupovaly ozdobené
kameny a náušnice. »Skolko?« ptaly se pořád. Za
pět a deset korun vybraly celý zbytek výrobků.
Všichni pak okukovali hračky a ptali se, kolik co
stojí. Když uslyšeli »vazmitě, padarok«, vrhli se
na krabici s hračkami a všechno si odnesli. Těm,
na které nic nezbylo, udělala radost další taška
plyšáků. Všechno dobře dopadlo. Pomohli jsme
ježkům, moldavské děti budou mít hezkou památ-
ku na Čechy a v dětském koutku je uklizeno.   (lup)

Ve Lhotě se budou sbližovat
naplaveniny a usazeniny
Mníšek pod Brdy - Den dětí a vnoučat aneb
Sblížení Stříbrnolhotecké »naplaveniny« a
»usazeniny« se koná v sobotu 9. června od 9.30
u požární nádrže ve Stříbrné Lhotě u Mníšku
pod Brdy.
Připravena je mozaika soutěží pro děti s názvem
Královniny korálky a Lhotecké špekáčkování -
opekání špekáčků, klobás a dalších pamlsků, kte-
ré si podle chuti přinesete s sebou. Od 12.30 do
14.30 se chystá speciální tajná soutěž pro dospě-
lé, kteří si stále umějí hrát a od 15.00 Kácení máje
spojené s dražbou pily i májky a zábavou. 
Římskokatolická farnost sv. Václava a občanské
sdružení Oáza vás zvou na tradiční pohádkový les
a pohádkové odpoledne pro děti i dospělé, které se
koná v sobotu 16. června. Start mezi 14.00 a
15.30 hodinou před zámkem v Mníšku pod Brdy.
Čeká vás setkání s pohádkovými bytostmi a na
zámku velké překvapení. (jdi)

Divadelní soubor Řevnice a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník

uvádějí romantickou komedii G. B. Shawa

PYGMALION
Hrají:

Hedvika HÁJKOVÁ – Lízu Doolittlovou, Karel KRÁL – profesora Henryho Higginse,
Alena ŘÍHOVÁ – paní Higginsovou, Petr ŘÍHA – popeláře Alfréda Doolittla, Alexandr

SKUTIL plukovníka Pickeringa, Jiří OBERFALZER – senátora  a další.

Ve hře účinkuje také koňské spřežení Jany ČERVENÉ, klusáci ze stáje Hlásná Třebaň 
a motoveteráni Tomáše SVOBODY.

Hudba Bedřich ŠMARDA, Stanislav MÁCHA, režie Petr ŘÍHA

DOBŘICHOVICE ZÁMEK
5., 6., 7. a 8. července od 20.30 hodin

Předprodej vstupenek od 20. 6. na tel.: 2 5772 0847

PPrroodduukkccee NNaaššee nnoovviinnyy ((wwwwww..nnaasseennoovviinnyy..nneett))
PPaarrttnneerr FFRRAANNCCEESS –– vvýýrroobbaa aa ttiisskk ddooppiissnníícchh oobbáálleekk wwwwww..ffrraanncceess..cczz
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Císařský průvod zdravily tisíce lidí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Ušel jsem pár kroků a už nemůžu,
je to tíha,“ stěžoval si zbrojnoš, který
nesl velký prapor s českým lvem. 
V centru Dobřichovic čekaly na
účastníky průvodu kočáry a povozy,
do kterých většina z nich nasedla.
Karlštejnští pozounéři zahráli slav-
nostní fanfáry, císař se rozloučil s
Dobřichovickými, poděkoval za
štědrost a průvod zamířil do soused-
ních Letů.
„Ať žije císař,“ provolávaly slávu pa-
novníkovi a jeho choti Elišce Pomo-
řanské v podání herečky příbramské-
ho divadla Debory Štolbové davy
přihlížejících. Vezl se i bratr Karla

IV. Jan Jindřich v podání středočes-
kého hejtmana Petra Bendla a pobe-
rounští starostové.
„Hoja hoj, hoja hoj v králi máme
zastání,“ zpívaly krojované účastni-
ce průvodu v čele s Ivankou Zrostlí-
kovou. Chuť ke zpěvu je neopustila
ani tehdy, když jim statkářka Jana
Červená sdělila, že kvůli vyfouknu-
tému kolu musí namísto na žebřiňá-
ku šlapat pěšky. A to pěkně zostra.
„Musíme popoběhnout, abychom
dohnaly kočáry,“ instruovaly je or-
ganizátorky s vysílačkou v ruce. Bě-
žely všechny, stejně jako muzikanti
ze souboru Chorus Angelus. Letovští
dobrovolní hasiči naštěstí promptně
vypomohli a prázdné kolo dofoukli.
Podél řeky se k Řevnicím táhl

mohutný průvod. „Jelo v průměru
sedmdesát koní, v jednu chvíli jich
byla téměř stovka. Někteří z nich
byli zapřaženi ve dvanácti kočárech
a povozech,“ řekl mluvčí kraje Mar-
tin Kupka. V průvodu byli  zapřaže-
ni i čtyři ebenově černí starokladrub-
ští vraníci -  speciální kočárové ple-
meno. Na chůdách šel kejklíř Petr
Theimer, trubadúři i bubeníci.
Na řevnickém náměstí vítaly panov-
níka stovky lidí, i zástupci místních
spolků. Baráčnice dokonce předne-
sly veršovanou zdravici. Císař si od-
nesl jahody, chléb se solí i proutěný
košík. Procesí pak zamířilo na Hlás-
nou Třebaň a Karlštejn. Z aut , která
musela stát, panovníkovi mávali li-
dé. Před Karlštejnem průvod dosáhl

délky kilometru. „Byla krása se oto-
čit,“ usmíval se kejklíř, který si ces-
tou trhal třešně.
Zatímco císař společně s arcibisku-
pem v podání senátora Jiřího Ober-
falzera jeli na hrad uložit říšské ko-
runovační klenoty a hodovat, u řeky
se odbývaly rytířské souboje, hrála
dobová muzika. Na závěr bylo na
programu představení Noc na Karlš-
tejně. Podle odhadů mluvčího kraj-
ského úřadu se průvodu zúčastnilo
kolem 26 tisíc lidí, muzikál vidělo
přibližně dvanáct set diváků. Jejich
sympatie kromě herců sklidila i koza
Líza či upovídaná husa. Ta dokonce
během představení za své odvážné a
vytrvalé kejhání sklidila dlouhý po-
tlesk. Pavla ŠVÉDOVÁ

NOC NA KONEC. Vrcholem obou dnů Královského průvodu z Prahy na Karlštejn byl muzikál Noc na Karlštejně v
nastudování ochotníků i profesionálů z našeho kraje.        Foto Lucie PALIČKOVÁ

Baráčníci vladaře
vítali oslavnou ódou
Řevnice – Chlebem, solí a čerstvý-
mi jahodami uvítaly císaře Karla
IV., který městem 2. června pro-
jížděl na Karlštejn, řevnické ba-
ráčnice. Kromě nich na panovní-
ka čekali i zástupci dalších míst-
ních spolků – hasiči, Havlíček,
muzikanti z Notiček, Bobři či mí-
stní ochotníci.
Baráčníci na počest příjezdu vladaře
nechali sepsat oslavnou báseň. Jejím
autorem je místní veršotepec, Jind-
řich Novák. Na své konto několika
set děl a dílek si tak připsal další.
Ódu nazvanou Veličenstvo, císaři a
králi přednesla a v tubusu vladaři
předala Jindra Radechovská.       (pš)

K našim slechům doneslo se z dáli,
že budete touto hodinou
projížděti se svou družinou
Řevnice a blízké okolí.

A proto, když Jasnost dovolí,
uctíme Vás v našem údolí
podle zvyku chlebem se solí.

Nechť vás cestou štěstí provází,
vinný mok či pivo neschází,
aby jasná byla vaše líc.
To přejí poddaní ze Řevnic.

Mníšek pod Brdy, Řevnice – Je so-
bota 2. června a do autobusu v
Mníšku pod Brdy nastupují ti,
kteří se rozhodli spolu se starostou
Petrem Digrinem pozdravit císaře
Karla IV., jeho bratra Jana Jind-
řicha – hejtmana Středočeského
kraje Petra Bendla a celou jeho
početnou družinu, která vezla na
Karlštejn korunovační klenoty. V
půl dvanácté malá výprava dojíždí
do Řevnic. 
Návštěvníci procházejí košíkářské
trhy, sledují vystoupení Notiček,
prohlížejí si stánek s živými kobrami
a krajtami. Ti odvážnější si posadí
hada za krk, a tak občas z davu sly-
šíte jekot: On mě uškrtí! 
Lidé papají i klábosí, nervozita stou-
pá. Císař má dorazit každou chvíli.
Lidí přibývá a v houfech se řadí ko-
lem silnice. Mníšecká výprava si ob-
léká bílé řízy, dostáváme poslední
pokyny a už přijíždějí trubači a za
nimi Karel IV. s chotí Eliškou Pomo-
řanskou. Vítají se s pokřikujícím da-
vem i starostou Řevnic, který předá-
vá císaři obrovský pletený koš na
oděvy. „To jste trefil, sem se vejde
všechno mé šatstvo,“ raduje se pano-

vník. Vystupují Notičky a po nich
šermíři. Napětí mezi mníšeckou vý-
pravou stoupá, když slyší, jak je ce-
remoniář vyzývá, aby předstoupili
před císaře. „Neseme Vám dary ze-
mě i naší práce,“ říká starosta Mníš-
ku pod Brdy a radní Alena Štambe-
ková. Dary předávají zástupci ob-
čanského sdružení OÁZA. 
Karel IV. a jeho průvod se loučí, po-
kračují v cestě na Karlštejn. Mníšec-
ká výprava nasedá do autobusu a vy-
ráží na Karlštejn. Cestou míjíme da-
vy lidí v krojích i bez, kteří netrpěli-
vě vyhlížejí průvod vezoucí koruno-
vační klenoty. Na cestě z Karlštejna
na Mníšek čeká mníšeckou výpravu
nečekaný zážitek. Míjíme královský
průvod. Autobus zastaví, všichni vy-
lézáme ven, díváme se na koňské po-
vozy, opět se zdravíme s celým prů-
vodem. Dnes si přišli na své milov-
níci historických příběhů, rytířských
soubojů a veselic i původních řeme-
sel. Slavnost vrcholí večerním před-
stavením Noci na Karlštejně, kterou
zhlédlo přes tisíc návštěvníků. Herci
sklidili obrovské ovace, stejně jako
vloni u nás na mníšeckém zámku.

Jana DIGRINOVÁ

Naše noviny vám nabízejí

NOC NA
KARLŠTEJNĚ

CD s písničkami ze stejnojmenného muzikálu, který nastudo-
vali amatérští i profesionální umělci z poberounského kraje. Na
desce najdete skladby Do věží, Lásko má já stůňu, Muži nejlíp

sluší sólo, Když mám tekutou révu, Hoja hoj a další.
Zpívají Pavel Vítek, Pavla Švédová, Jan Rosák, Roman Tichý,
Štěpán Rak, Karel Král, Alexandr Skutil, Jiří Cicvárek, Simona

Hauerlandová, Miroslav Kus a sbor. Cena 200 Kč

DVD se záznamem premiéry na nádvoří dobřichovického
zámku 4. srpna 2006. Představení bylo snímáno třemi kamera-
mi a profesionálně sestřiháno. Délka 112 minut, cena 250 Kč.

***
CD, DVD i VHS si můžete objednat u členů 

redakční rady Našich novin (viz tiráž),
na tel.: 257 720 847, 724 135 824
nebo na mailu frydl@dobnet.cz

Mníšečtí předali císaři dary
PRŮVOD ZDRAVILA I VÝPRAVA Z DRUHÉ STRANY BRD
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Liteňským muzeem provázely děti
OBYVATELÉ MĚSTYSE SI PŘIPOMNĚLI STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ PĚVKYNĚ JARMILY NOVOTNÉ

Liteň - V pátek 25. května se kona-
la první část oslav 100. výročí  na-
rození světoznámé operní pěvkyně
Jarmily Novotné. Pořádal ji Měs-
tys Liteň spolu se Společností přá-
tel Jarmily Novotné a Základní
školou F. J. Řezáče v Litni. Osla-
vovali jsme doslova celý den.
Už ráno se liteňské Muzeum Svato-
pluka Čecha a Jarmily Novotné zapl-
nilo průvodci. A pozor, nebyla to
průvodcovská služba taková, jak
jsme zvyklí - do role těch, kteří vás s
muzejní expozicí seznámí, se dočas-
ně vpravili žáci 7. třídy naší školy. 
Již těsně před devátou hodinou zača-
ly do muzea proudit davy. (A to ne-
přeháním, zájemců o náš výklad by-
lo během dopoledne něco přes dvě
stě…) Skupinky průvodců si předá-
valy hosty a postupně jim přestavo-
valy celou expozici. Navštívili nás
žáci a učitelé  základních škol z Te-
tína, Osova, Srbska a Zadní Třebaně,
děti z liteňské a svinařské školy a

studentky liteňského učiliště. Na
cestu muzeem byli všichni vybaveni
i pracovním listem se sedmi otázka-
mi, na které mohli během prohlídky
odpovědět. Podle úspěšnosti (vlastně
úspěšnost byla nakonec stoprocent-
ní, neboť návštěvníci byli vnímaví a
průvodci vstřícní) byli všichni od-
měněni pamětním listem a drobnými
sladkými cenami.
Doufáme, že se naše řetězové prová-
dění líbilo i dospělým návštěvníkům
a že i oni s chutí odpovídali na naše
všetečné dotazy, i když pro ně jsme
odměnu  neměli. Je trochu ješitné
hodnotit naši vlastní akci jako úspěš-
nou, to musí říct ti, s nimiž jsme tak-
to experimentovali. Přesto si dovo-
lím naše sedmáky pochválit. Ono to-
tiž nepřetržitě  několik hodin mluvit
je hodně náročné a vzhledem k počtu
návštěvníků  to znamená být v poho-
tovosti téměř bez oddechu. Všichni
se úkolu zhostili nejlépe, jak mohli.
Chceme také poděkovat představite-
lům Litně - díky  nim dětem nevy-
schlo v krku a nekručelo hladem v
útrobách. Hana HAVELKOVÁ

PROVÁZELY DĚTI. Děti z liteňské školy provázely v den oslav Jarmily No-
votné v místním muzeu ostatní školáky. Foto Petr MUSIL

Kina v okolí
KINO LITEŇ
9. 6. 18.00 ROBINSONOVI 
16. 6. 18.00 SPIDER MAN 3 

KINO MÍR BEROUN
1. 6. - 7. 6. 17.30 a 20.00 (So 18.30,
Út+Čt 17.30) ROMING 
2. 6. - 3. 6. 15.30 ARTHUR A MINI-
MOJOVÉ 
4. 6. 13.45 MOST DO ZEMĚ TERA-
BITHIA 
5. 6. 20.00 OBČAN PES 
7. 6. - 17. 6. 17.30 a 20.00 (7. 6. 20.00,
13. 6. 17.30) PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA KONCI SVĚTA 
13. 6. 20.30 VE STÍNU BEETHOVENA
18. 6. - 21. 6. 17.30 PUSINKY 
18. 6. - 19. 6. 20.00 VLAJKY NAŠICH
OTCŮ 

LETNÍ KINO BEROUN
8. 6. 21.30 VLAJKY NAŠICH OTCŮ 
9. 6. 21.30 RANDE MĚSÍCE 
15. 6. 21.30 KVASKA 
16. 6. 21.30 HANNIBAL-ZROZENÍ 

KINO MNÍŠEK POD BRDY
6. 6. 20.00 SPIDERMAN 3
9. 6. 20.00 DREAMGIRLS 
13. 6. 20.00 PUSINKY 
16. 6. 20.00 ROBINSONOVI 

CLUB KINO ČERNOŠICE
10. 6. 16.00 ARTHUR A MINIMOJOVÉ
12. 6. 20.30 BESTIÁŘ
19. 6. 20.00 VRATNÉ LAHVE

Soubor, který nabídl roli americkému 
presidentovi, vystoupí v Lesním divadle
Mníšek pod Brdy – Divadelní společnost Křoví, která doporučeným dopisem
do Bílého domu nabídla roli i americkému presidentovi Georgi Bushovi,
vystoupí v Řevnicích. V místním Lesním divadle se představí 22. června od
20.30 se svou zatím poslední hrou současného autora Ivana Krause Poker
bez esa.
„Do Bílého domu jsme psali před lety, když byl Bush jmenován presidentem.
Na poště v Mníšku tehdy všichni koukali,“ říká režisérka divadla Dana
Radová. A proč americkému politikovi Mníšečtí psali? Bush totiž v překladu
znamená keř. „Líbila se nám ta slovní hříčka Bush a v Křoví,“ vysvětluje
Radová. Dopis přeložili do angličtiny. Dodnes ale nepřišla odpověď. Člen
souboru Jiří Hladovec pak o tom sepsal článek. „Teď když Bush byl v Praze,
možná mu tenhle článek někdo v klidu jeho limuzíny přeložil. Třeba se chytí
za nos, zůstane tu déle a přijde se 22. června podívat do Lesního divadla,
jak jsme to mysleli,“ plánoval těsně před příletem presidenta Hladovec. (pš)

Tipy NN
* Výstavy fotografií Petra Janouška
z Dobřichovic nazvaná Golf my way
bude na místním zámku zahájena 7.
6. v 19.00. Otevřena bude denně od
13 do 19.00 do konce června.      (pš)
* Ivan a Michaela Štransovi zahra-
jí na housle 8. 6. od 19.00 v  karlic-
kém kostele.  Na klavír je doprovodí
J. Šaroun. Zazní skladby Mozarta,
Beethovena,  Martinů a dalších.  (pš)
*  Vernisáž výstavy Oděv a textil,
aneb Co si oblékali naši předci se
koná 8. 6. od 18.00 v berounském
Muzeu Českého krasu. Výstava, jež
potrvá do 12. 9., představuje odívání
v minulém a předminulém století ve
středních Čechách.  (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)
* Pohádku Babka Chňapka uvede
10. 6. od 15.00 v dobřichovickém
Diagnostickém ústavu Divadlo
Buchty a loutky. (pš)
* Milan Černý zahraje 16. 6. od
17.00 v karlickém kostele na loutnu
skladby E. Gottlieba Barona.       (pš)
* Písničkový koncert dua Martin
Kaplan (housle) - Josef Fiala (viola)
se koná 18.června od 19.00 ve Foer-
strově síni na faře kostela Sv. Vojtě-
cha v Praze. (mif)

Na počest Jarmily Novotné zahrál Štěpán Rak
Liteň - Páteční podvečer 25. května byl v liteňském kině věnován osla-
vám 100.výročí narození slavné operní pěvkyně Jarmily Novotné. Kon-
cert pořádal Městys Liteň ve spolupráci se liteňskou základní školou a
za účasti představitelů Společnosti přátel Jarmily Novotné.
V první části večera po projevu starosty a odhalení obrazu s portrétem Jar-
mily Novotné, který byl autorem věnován liteňskému muzeu, vystoupili s
komponovaným hudebně-literárním programem Š. Rak a A.Strejček. Úryv-
ky ze vzpomínek slavné pěvkyně a verše s tématem domova a lásky k rodné
zemi se střídaly s hudbou. Obecenstvo bylo nadšeno.
V druhé polovině vystoupily děti, které hrají na flétny v souboru Liteňáček
pod vedením M. Dvořákové a pěvecký sbor žáků naší školy, jehož vedení se
ujal P. Krutský. Žáci 5. třídy přednesli báseň Sv. Čecha. Večerem půvabně
provázela žákyně 9. třídy Pavla Mandová.                                                        (ha)



Osov - Mladí zdravotníci reprezentovali
školu v Králově Dvoře. Obhajoba
putovního poháru  čekala na družstvo vybí-
jenkářů v Litni.
Osvoská škola se pravidelně zúčastňuje okres-
ních kol soutěží. Vyslala reprezentovat hned
několik družstev. 
Zdravotníci dokázali, že první pomoc  ovláda-
jí výborně. Vyhráli v krajském kole a bez 
jediného trestného bodu postupují  do celo-
státního kola, které se bude konat ve Vsetíně.
Putovní pohár z vybíjenkářské soutěže zdobí
každoročně skříňku slávy školy. I letos se
povedlo obhájit titul a z Litně si osovští žáci
přivezli další vítězství.
Mladým cyklistům se podařilo vybojovat
první místo v dopravní soutěži BESIPu a pos-
toupili do krajského finále, které se uskutečni-
lo 4. června v Nymburce. Přestože se osovští
neumístili v Nymburce na prvních příčkách,
dobře reprezentovali svou školu. 
Všem reprezentantům blahopřejeme a zároveň
děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Poděkování patří i učitelskému sboru, který
děti pravidelně na soutěže připravuje. 
Kromě soutěží pořádá škola pro své žáky

zábavná vystoupení. Na školní zahradu jsme
pozvali děti z okolních mateřských škol, aby
si společně s námi zazpívaly a zatančily při
vystoupení Inky Rybářové.
Žáci první až třetí třídy shlédli divadelní
představení Mach a Šebestová. Čtvrťáci se
mohli vydovádět v nově otevřeném aquaparku
v Berouně.
Koncem května se do sauny do lochovických
papíren vypravilo za dobrovodu svých
učitelek deset dětí. V sauně strávily třikrát
deset minut. Mezi pauzami skákaly děti do
bazénu se studenou vodou a trávily čas 
v odpočívárně na lehátkách. Suchá sauna má
teplotu 66 stupňů Celsia, ve středu 70 a u stro-
pu 85 stupňů. 
"Bylo to pěkné odpoledne, moc jsme si to
užili" řekla jedna z žákyň Simona Hošťálková. 

Soňa KOCMANOVÁ, (sih)

Putovní pohár zdobí školu
KROMĚ SOUTĚŽÍ POŘÁDÁ ŠKOLA I ZÁBAVNÁ VYSTOUPENÍ Cyklistickým závodem byl

odstartován dětský den
Podbrdy - Dětský den se slavil první
červnovou sobotu. V režii obce je
každoročně několik dalších akcí pro děti.
"K těm tradičním vedle dětské rybářské
soutěže a maškarního bálu patří i Den dětí,"
prozradila pořadatelka Naďa Eliášová.
První disciplínou dětského dne byl cyklis-
tický závod ve dvou věkových kategoriích.
Pak se děti vydaly ke stanovištím, kde si
vyzkoušely hod na plechovky, skákání v pytli
i výkop do fotbalové brány.
"Letos jsme založili dětské družstvo sboru
dobrovolných hasičů. Na závěr dnešního dět-
ského odpoledne je připravena ukázka
požárního útoku. Děti předvedou, co se za
krátkou dobu naučily", chválila malé hasiče 
z Podbrd Naďa Eliášová.
V Podbrdech soutěžily i maminky v závodu 
s kočárky a na závěr byla připravena hranice
k opékání špěkáčků.
"Když se v Podbrdech něco připraví, tak to
stojí za to," prohlásila a tím poděkovala pořa-
datelům jedna z účastnic dětského odpoledne
Venda Fürstová.                         R. KOČOVÁ
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Cyklistický závod dětského dne v obci
Podbrdy odstartovala jeho pořadatelka
Naďa Eliášková.         Foto Radka KOČOVÁ

Informační občasník mikroregionu Horymír

číslo 11 (83)

Dne 23. června 2007 
od 18:00 hod.

se uskuteční
OSOVSKÝ KONCERT 

Vystoupí:
Gará�ový klub

Šporny
Braboux
Finlandia
Kanum

S.CREA.M
Host večera:

Lucie Míèková
Občerstvení zajištěno

Vstup dobrovolný

Poslední květnový den slavily svůj svátek i děti 
z osovské mateřské školy. Během celého
dopoledne soutěžily v běhu, hodu, jízdě na
koloběžce a v přetahování lanem. Za odměnu
dostaly sáček sladkostí a u ohně si opékaly
buřtíky.                  Foto Lenka KOCOUROVÁ

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

Nebezpečné stromy byly 
z osovského parku odstraněny
Osov - Při jarních vichřicích byly poškozeny
některé střechy staveních v blízkosti parku.
Stromy, které by mohly způsobit další škody,
byly po získání potřebných povolení od-
straněny odbornou firmou.                      (rk)

Na Vi�inì se udìloval
klaunský výuèní list
Vižina - Deset cirkusových disciplín plnily
děti na hřišti Sportovního klubu Vižina. 
Místní sportovní klub společně s obecním
úřadem připravil ke svátku dětí netradiční
odpoledne.
“Děti plnily úkoly u deseti stanovišť a za
každou disciplínu získaly potvrzení do svého
klaunského výučního listu”, prozradila pod-
mínky cirkusového klání jedna z pořadatelek
Jana Fialová.
Sváteční sobotní odpoledne si děti zpestřily 
i hrou na dětském hřišti a projížďkou na
koníkovi.                                R. KOČOVÁ  

Jeden úspěch za druhým si přiváží osovští žáci
ze soutěží sportovních i ze zdravotní přípravy.
Odměnou jim byl výlet do aquaparku v Be-
rouně. Do konce června je čeká ještě pětiden-
ní pobyt ve škole v přírodě u Zbirožského poto-
ka.                         Foto Soňa KOCMANOVÁ

Obnovení tradice přivítalo přes
sto návštěvníků májových oslav
Podbrdy - Poslední květnovou sobotu se 
v obci pořádali Staročeské máje.
Podbrdy jsou další obcí v regionu, kde občané
přivítali obnovení tradice májových oslav.
“Hudební skupina Junior vyhrávala po obci
i při večerním posezení. Více jak sto
návštěvníků našich májových oslav se
výborně bavilo až do půlnoci,” chválil zájem
občanů o kulturní akce starosta obce Karel
Šťastný.                                              (rk)   
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Svinaře - Čtvrtý ročník Svinařského řetězení se
konal uplynulý víkend na zámku ve Svinařích.
Akce přilákala přes dva tisíce malých i velkých
návštěvníků. 
Své umění předvedlo na 150 zkušených mistrů a
také učňů kovářského oboru, novinkou byla účast
studentů vysoké i střední umělecko-průmyslové
školy, kteří měli na výstavě své práce. „Bylo zají-
mavé sledovat tradiční řemeslo v podání nastupu-

jící generace,“ řekl organizátor a majitel zámku
Jiří Nosek. 
Bohatý byl i doprovodný program. K poslechu za-
hrál Pražský hradčanský orchestr, pro děti byly k
dispozici vedle tradičních her a soutěží projížďky
důlním vláčkem, které se setkaly s obzláště vel-
kým zájmem. Sobotní večer patřil rockovému
koncertu. 

Diváci měli také možnost obdivovat práci sedmi
dřevořezbářů, tvořících sochy sedmi smrtelných
hříchů. „Na sochy jsme použili stromy ze zámec-
kého parku, které byly poraženy v rámci sanace a
úprav budoucího vzhledu okolí zámku. Tyto so-
chy budou časem zdobit zámecký park,“ dodal
Nosek. Přístí pátý ročník Řetězení bude součástí
oslav 1000 let obce Svinaře. Lucie PALIČKOVÁ

Zrzka se chystá i potmě
Řevnice - Komediální hra 5+1 divná zrzka, kte-
rou pro letošní sezonu v řevnickém Lesním
divadle připravuje Micheala Šmerglová, už má
pevné obrysy. 
Zkoušky už přesunuli herci přímo do Lesního di-
vadla. „Hrajeme a bez řečí. Tma nevadí, stejně ne-
máte do čeho narážet - kulisy ještě nejsou,“ bylo
slyšet režisérku, která nutila vzpírající se ansámbl
k výkonům za pološera, protože v Lesním divadle
probíhá oprava a modernizace osvětelení scény. 
„Tradičně je od února nervózní, že to do srpna ne-
stihneme. Ale jinak je s ní při zkoušení klid, mys-
lím,“ řekla NN pravá ruka autorky Ilona Léblová.
A o čem hra je?  „O trápení mladých i starých, a
to pro mladé i staré. Musíte přijít, to se nedá vy-
právět. Premiéra se koná 17. srpna. (šm)

Do Svinař se sjeli kováři a podkováři
DOSPĚLÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM SE LÍBILY SOCHY, DĚTEM ZASE PROJÍŽĎKY DŮLNÍM VLÁČKEM

O KOVÁNÍ BYL ZÁJEM. Pozornost návštěvníků Svinařského řetězení přitahovaly ukázky kování koní
Foto Miloš NOSEK

Praha, Karlík – Starý sochařský ceremoniál
pohřbívání nezdařené sochy uspořádal uplynu-
lý víkend akademických sochař Petr Váňa z
Karlíka. Do země u Karlovu mostu v Praze po-
choval kopii reliéfu Bradáče z 12. století.
I mistr sochař se někdy utne. Petrovi Váňovi se
podařilo zkazit kopii Bradáče z pražského Juditi-

na mostu. „Chtěl jsem pracovat stejným způso-
bem i technickými možnostmi jako původní
autor,“ říká umělec. I když si vše propočítal, udě-
lal chybu při zaměřování výšky reliéfu. „Abych
dosáhl stejného obrysu i stejné plasticity, musel
bych odsekat pozadí natolik, že by se deska zten-
čila na minimum,“ říká. Proto začal s prací od
píky. Podle tradice se ale nevydařené dílo rozhodl
pochovat tam, odkud kámen pochází – do země.
„Je to úcta ke kameni i odvedené práci,“ řekl. V
sobotu pozval na poloostrov u Karlova mostu
známé kameníky a sochaře. Načali sud, Váňa
vykopal jámu. Ani tentokrát se ale nemohl trefit
do správné velikosti, navíc zlomil lopatu. Mezitím
jeho kolegové vztyčili transparent s nápisem:
Dvakrát měř a jednou řež.
Most ale bez reliéfu nezůstal. Váňa už stihl vytvo-
řit druhou kopii. Pracoval na ní letos v zimě.
„V prosinci jsem si lodičkou blok převezl na ost-
růvek pod Karlův most. Nikdo mě nerušil,“ po-
chvaloval si. Originální reliéf Bradáče býval usa-
zen v prvním oblouku Juditina mostu, sloužil jako
vodočet. Pražané věděli, kam voda ve městě
dosáhne, když vystoupí k Bradáčově bradě, nosu
nebo uším.  Pavla ŠVÉDOVÁ 

Mníšek pod Brdy – V sobotu 9. června jste zvá-
ni senátorem Jiřím Oberfalzerem na koncert
Tria Amadeus, který se uskuteční v Zimní jí-
delně mníšeckého zámku od 19.00 hodin. Vý-
těžek z koncertu bude věnován místnímu ob-
čanskému sdružení OÁZA.
Těm, kteří pomáhají, zazpívá známá moderátorka
televizních novin Martina Kociánová s Triem
Amadeus. Tento koncert je součástí série koncer-
tů, jež mají pomoci místním obecně prospěšným
organizacím. První koncert se uskutečnil v Zá-
mečku v Řevnicích, druhý se koná 6. června v
Hořovicích a v sobotu 9. června se bude zpívat pro

OÁZU z Mníšku pod Brdy. Poslední koncert se
uskuteční ve středu 13. června v Berouně. 
Po mníšeckém koncertě jste všichni zváni na de-
gustaci vín Klubu přátel dobrého vína, která se
koná v divadelním klubu K. „Tentokrát ochutná-
me vína z vinařství Mikrosvín Mikulov z Dolních
Dunajovic u Mikulova. Akci jsme nazvali Víno
dělají lidé a milovníci vín budou mít možnost na-
koupit si vína se slevou,“ řekl hlavní someliér
mníšeckého Klubu přátel dobrého vína Josef
Vítek. Jana DIGRINOVÁ

Školáci viděli moderní umění
Zadní Třebaň - Děti ze zadnotřebaňské málotříd-
ky se vypravily do pražského Veletržního paláce
za poznáním sbírky moderního umění. 
Národní galerie zde nabízí komentované prohlíd-
ky s možností vyzkoušet si na místě, jak opravdo-
vý moderní umělec tvoří. Dětí se ujala průvodky-
ně, která je usadila před osm obrazů Viktora Pi-
vovarova. Malíř své výtvory na okrajích obrazů
popsal azbukou azbuce. Po chvíli pozorování děti
celkem přesně popisovaly, co na jednotlivých
částech díla vidí. 
Ve druhé části prohlídky se všichni mohli vyjad-

řovat, jak se jim zamlouvají obrazy španělských
moderních umělců, mezi nimi i dva obrázky Pab-
la Picassa. Žáci měli za úkol přesvědčit kamará-
dy, proč právě svůj vybraný obrázek považují za
nejzajímavější. Nakonec průvodkyně dovedla děti
do ateliéru, kde se každý pokusil namalovat část
jednoho z osmi Pivovarovových obrazů. Nejdříve
vše vypadalo podivně, velké plochy s malými de-
taily, zdánlivě nesouvisející barevné skvrny. Na-
konec se z dětských barevných čtvrtek složily dvě
veliké reprodukce. Zájemci je mohou vidět v zad-
notřebaňské školičce. Petr MUSIL

Sochař Váňa pochoval Bradáče
DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ! RADILI KOLEGOVÉ KARLICKÉMU UMĚLCI

Po koncertě následuje degustace
V MNÍŠECKÉM ZÁMKU BUDE ZPÍVAT MARTINA KOCIÁNOVÁ

O Káju Maříka je stále zájem
Mníšek pod Brdy – Vernisáží začala 26. května
na zámku v Mníšku pod Brdy výstava o životě
a díle autorky populárního cyklu o Kájovi Ma-
říkovi. Výstava je přístupná až do konce září.
„Nevídané množství návštěvníků vernisáže je dů-
kazem toho, že její život a dílo stále lidi oslovu-
je,“  řekla jedna z autorek výstavy. Letos uplyne
120 let od narození mníšecké rodačky spisovatel-
ky Marie Wagnerové-Černé, jež psala své dílo
pod pseudonymem Felix Háj. „Pracovala jsem na
zámku v pokladně a udivilo mě, kolik lidí se zají-
má o život této ženy. Proto jsme připravili tuto
výstavu,“ uvedla Jana Buchtová. Jádrem expozice
je stále populární sedmidílná kniha o Maříkovi.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí.      (jdi)

Značka nebude, policie je proti
I  když se počasí trochu zkazilo, déšť vlil optimis-
mus  do  výrazu tváří těch, kteří již delší dobu  vý-
razným způsobem hospodaří s vodou – pokud ješ-
tě nějakou mají. Na obci máme vody dost, ale zase
nás trápí Odbor dopravy, který vydává stavební
povolení na výstavbu chodníku. Pravděpodobně s
radostí nám sdělili, že svým rozhodnutím na 60
dní přerušují řízení a vyzvali nás k doplnění dal-
ších deseti dokumentů (z nichž některé byly sou-
částí projektové dokumentace). Je pravda, že na-
příklad podélný řez chodníku scházel, stejně tak
okótované veřejné osvětlení u přechodu. Výsledek
je ten, že jsem opětovně požádal o prodloužení
termínu čerpání dotace do 10/2007. Doufám, že si
chodníku  ještě někdy užijeme.
Minulý týden jsme obdrželi pasport, který jsme
nechali vypracovat, na dopravní značení komuni-
kací. Při přípravě jsme chtěli osadit silnici na
Řevnice značkou Pozor nebezpečí s dodatkovou
tabulkou chodce. To, aby bylo řidičům jasné, že se
chodci pohybují po silnici. Náš návrh byl  policií
zamítnut s tím, že řidič má předvídat chodce v
komunikaci, když tam není chodník – což je logic-
ké, a to nás nenapadlo.
Na závěr informace o veřejném zasedání, které se
bude konat ve čtvrtek 14. 6. od 18.00 ve Spole-
čenském domě. Blahopřeji všem, kteří úspěšně
absolvovali maturity  a kteří si užívají toho nej-
krásnější období v tomto věku. Mějte se hezky        
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně
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Skládka Ekos se rozšiřovat nebude
ŘEVNIČTÍ ZASTUPITELÉ PO BOUŘLIVÉ DISKUSI ROZHODLI, ŽE ÚLOŽIŠTĚ NAD MĚSTEM DÁLE NEPOROSTE
Řevnice - Skládka Ekos nad Řevnicemi se roz-
šiřovat nebude. Na posledním bouřlivém zase-
dání o tom rozhodli místní zastupitelé. Hlaso-
vání ale bylo velmi těsné.
Plný sál Zámečku přihlížel debatě zastupitelů na
téma, zda rozšířit či naopak uzavřít skládku.
Sporný bod jednání zastupitelstva přilákal více
než šest desítek lidí.
Slova se nejprve ujal starosta města Miroslav
Cvanciger. Shrnul dosavadní činnost skládky.
Uvedl, že v případě jejího uzavření by mohl městu
vzniknout dluh až deset milionů korun. „Další
nevýhodou by byly ztráty z poplatků za skládko-
vého a splácení pohledávek,“ řekl. Jeho projev do-
provázel vedoucí skládky Lubomír Černý grafy a
diapozitivy. Oba se přikláněli k variantě skládku
rozšířit, neboť podle Cvancigera nepředstavuje

pro město žádná větší riziko. „Naopak je kvalitně
zabezpečena,“ řekl. Mnoho zastánců ale mezi pří-
tomnými neměl.
„Lidé prostě skládku nechtějí a podle toho také v

komunálních volbách volili,“ tvrdili přítomní hos-
té. Jedním z největších odpůrců skládky je podni-
katel Martin Derco a Miroslav Velfl. Ten zastupi-
telům připomněl, že už dávno mohlo být vyhláše-
no například místní referendum, které by jasně
ukázalo, jaký zájem místní o skládku mají.
Zastupitel Michal Trnka chtěl vědět, jak bude za-
bezpečena skládka proti požárům, jejichž počet se
v poslední době v Ekosu zvýšil.
Další zastupitel Martin Sudek ve své prezentaci
vypočetl, že varianta uzavření skládky není nikte-
rak nevýhodná. „Řevnice jsou především rekreač-
ní místo,“ sdělil s tím, že rozšíření skládky by na-
dobro turisty od návštěvy města odlákalo. Naopak
Jiří Buchal přítomným rozdal letáky s grafy, jak

rychle by město mohlo vzkvétat v případě, že by
skládka dál fungovala městu do kasy přinášela mi-
liony korun. Slova se ujal rovněž majitel společ-
nosti Švestka, s níž se město soudí. Má totiž zato,
že firma neodvedla dobře rekultivaci. Podnikatel
ale tvrdil opak. 
Samotné hlasování přišlo na řadu až po více než
dvouhodinové diskusi. S rozšířením skládky na-
konec souhlasili zastupitelé Cvanciger, Buchal,
Beneš, Kvasnička, Rytířová, Křivánek a Hrubý.
Zbývajících osm bylo proti.      Pavla ŠVÉDOVÁ  

Jízdní řád hlásí změny,
Poberouní se ale netýkají
Poberouní - Druhá změna jízdního řádu
Českých drah začíná platiti v těchto dnech.
Závažnější změny se tratím v Dolním
Poberouní vyhnuly. 
První přelepka se týká parního vlaku Křivoklátský
expres, jehož jízda by se měla do konce roku us-
kutečnit ještě čtyřikrát. Prostřední dva termíny se
však přesouvají: z 6. a 7. X. na 13. a 14. X. 
Druhá přelepka vlastně změnou není, protože
osobní vlak v 6.48 jezdil v celé své trase - až do
Prahy hl. n., jen tiskařský šotek ho přelepil v celo-
státním jízdním řádu jiným vlakem a sloupce už
zůstaly neposunuté doprava. Pokud vaše verze
jízdního řádu vlak číslo 9913 obsahuje, asi vám v
něm naopak budou chybět dva lokální vlaky z Ra-
dotína na Smíchov, jejichž březnové vložení do
jízdního řádu ono nešťastné posunutí způsobilo. 
Na trati 172 Zadní Třebaň - Lochovice žádná
změna nenastala. (jas)

Řidiči kdosi ukradl počítač
Dobřichovice - Notebook za 22 tisíc korun byl
odcizen ze služebního automobilu Telefóniky
O2, který parkoval nedaleko telefonní ústřed-
ny v Dobřichovicích. 
Třicetiletý řidič automobilu Renault Kangoo za-
parkoval v ulici Viničná a odešel od vozidla. Když
se po půl hodině vrátil, bylo přední okno rozbité a
chyběla brašna s notebookem a doklady. Škoda na
vozidle se odhaduje na 3 tisíce korun, odcizené
věci měly hodnotu 22 tisíc Kč. (vš)

Vodovod v obci nejspíš nebude dříve než za pět
let. Situace je o to horší, že prameny nemají šanci
se při tomto počasí naplnit. Podle zkušeností stud-
nařů klesly poslední dobou až o dva metry, takže
i studny hluboké sedm metrů nemusí stačit. 
„Bydlíme pod skálou a s vodou máme starosti už
dlouho, šetříme v podstatě pořád,“ říká Helena
Ševčíková ze Zadní Třebaně. Její sousedka Lucie
Kolomazníková je na tom stejně. „Žijeme s rodi-
či, celkem je nás v domě sedm. Když pere mam-
ka, já už nemůžu, občas vozím obleč ení na vyprá-
ní k tchyni,“ vysvětluje. A takových případů je v
Třebani hodně. Někteří to dělají tak, že si denně
vozí barely s vodou od známých a dolévají stud-
nu. „Nedostatek vody řešíme už asi tři roky, máme
jednu vodu na tři použití - po umytí s ní vytřeme

a pak spláchneme. Nakonec budeme chtě nechtě
všichni ekologové,“ doplňuje Helena Pelikánová,
jejíž rodina bydlí v kopci Na Kaplanci. 
A řešení? Čekat na déšť je zbytečné, v úvahu při-
padá prohloubení stávající studny nebo vyvrtání
nové. Kromě vyběhávání stavebního povolení
musí každý ale počítat s větším finančním výda-
jem - metr kopané studny stojí od pěti tisíc korun
výš a vrtaná vyjde na 700 až 1000 korun za metr.
Navíc většina studnařů má tolik práce, že nepřije-
dou dřív než za měsíc. 
Paradoxně pak dochází k tomu, že do konce roku
musí mít každý majitel doklady ke své studni a
povolení k odběru vody, i když je studna prázdná
nebo má vodu nevhodnou k použití kvůli bakteri-
ím a dusičnanům. Lucie PALIČKOVÁ

Policisté zadrželi opilce
Karlštejn, Dobřichovice - Mimořádná bezpeč-
ností akce karlštejnských policistů, která se
konala koncem května, odhalila několik opi-
lých řidičů. Dalšího chytili policisté v
Dobřichovicích.
„Naši policisté zastavili nad ránem v Zadní Tře-
bani muže z Prahy, který nadýchal 1,2 promile al-
koholu,“ uvedla mluvčí policistů Hedvika Kaslo-
vá. O pět dnů později se u lomu Velká Amerika
musel policistům »vypovídat« mladík z Dolan
řídící motocykl Kawasaki. „Měl soudní zákaz ří-
zení, takže mu hrozí i veřejně prospěšné práce,“
dodala Kaslová. 
Třetím provinilcem byl 23. 5. turista z Ukrajiny.
Ten  po sedmé večer mířil autem sice bez dokla-
dů, zato s 2,32 promile alkoholu. „Zastavili jsme
i ženu, která nadýchala dvě promile,“ řekla
Kaslová s tím, že třiačtyicetiletá žena z Mořiny
byla zadržena v Hlásné Třebani kolem půlnoci
24. května. 
Při kontrole v dobřichovické ulici Tyršova zasta-
vila 18. 5. navečer policejní hlídka Škodu 105 s
pražskou poznávací značkou a podrobila řidiče
(*1967) dechové zkoušce. Po pozitivní indikaci
bylo v krvi naměřeno 1,9 promile alkoholu. Byl
mu odebrán řidičský průkaz. Případ byl zpraco-
ván ve zkráceném přípravném řízení a spis byl
předán státnímu zástupci. (šm, vš)

Svinařští budou z jahod
pálit vlastní kořalku
Svinaře, Hlásná Třebaň – Jahodová mánie v
dolním Poberouní už odstartovala. Jahody je
možné si nasbírat nebo koupit jak v Hlásné
Třebani, tak i ve Svinařích.
Jahody se od minulého víkendu sbírají v Hlásné
Třebani - na polích zdejšího starosty Vnislava
Konvalinky i u Skořepů. „I když bylo sucho, jaho-
dy jsme zavlažovali,“ uvedl majitel farmy David
Skořepa. Proto jsou jejich plody velké. Podle Sko-
řepy nepostihly místní farmáře ani mrazy. „Jaho-
dy se budou sbírat ještě tak dva týdny. Jezdí sem
hlavně lidé z Berounska a Prahy,“ vypočetl. Kilo
jahod  tu stojí 35 korun při samosběru. 
Nadcházející víkend začne samosběr také na svi-
nařské farmě Nosek. Sbírat se zde bude denně od
7 do 18.00. „Máme už stálé zákazníky, neboť far-
mu provozujeme šestnáct let. Jezdí sem lidi z oko-
lí, Prahy, Rakovnicka, Příbramska,“ vypočetl Jiří
Nosek. Podle něj má samosběr narozdíl od náku-
pu levných jahod v hypermarketech několik vý-
hod: „Lidé si mohou sami jahody vybrat, jsou čer-
stvé, neleží nikde v kamionech.“ Loni poprvé
Svinařští z jahod nechali vypálit i kořalku. „Měla
velký úspěch. Z jahod, které zbudou, bychom ji
letos znovu chtěli vypálit. Jen pro přátele na
ochutnávku,“ podotkl. (pš)

Důsledky sucha: Není voda
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Záchranáři »hlídali« Votvírák
i narozeninovou oslavu
Řevnice - Nabitý program měli uplynulý ví-
kend pracovníci řevnické záchranky. Zdravot-
nicky zajišťovali tři velké kulturní akce. 
Nejdříve dohlíželi na více než 7 tisíc lidí na letiš-
ti v Milovicích, kde se konal festival Votvírák
2007. V sobotu pak na Konopišti ošetřili asi třicet
lidí na narozeninové oslavě rádia Blaník a v nedě-
li se postarali o posluchače koncertu americké
skupiny My Chemical Romance v pražské T-Mo-
bile aréně. „Tam jsme spotřebovali asi 900 litrů
vody, hlavně na osvěžení lidí,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček. (lup)

Z našeho kraje
* Den oteřených dveří se v denním stacionáři
Náruč v Dobřichovicích koná 19. června od 14
hodin. (hel)
* Dva svinařští mopedisté vyrazili na konci
května na závod k Plzni, poprvé se zde jela Velká
cena Záluží. Závodu se zúčastnilo celkem 48 jezd-
ců, Svinařští mezi nimi nedopadli nejhůř. Michal
Skála dojel na pátém místě, Miroslav Slanec byl
čtyřiadvacátý. (lup)
* Veřejné zasedání se bude v Hlásné Třebani, v
restauraci Na Růžku konat 8. května  od 19.00
hodin. Na schůzi, kam jsou zváni všichni občané,
se bude hovořit o vodovodu a kanalizaci. (šm)
* Do starého včelína a rekračního objektu v jeho
blízkosti v Zadní Třebani se vloupal neznámý lu-
pič. K lupou došlo v době od 30. 9 2006 do 14. 5.
2007. „Majitel přišel na odcizení věcí dost pozdě.
Dlouho chatu, která byla poničena velkou vodou
neobýval,“ řekla NN mluvčí karlštejnských poli-
cistů Hedvika Kaslová. Poberta si odnesl věci za
46 000 korun. Mezi nimi byla i cirkulárka, motor
z vozu žiguli nebo kalové čerpadlo. (šm) 
* Do karlštejnské kavárny Absolute House se
vloupal v noci z 15. na 16. 5. cizí lapka. Přes otev-
řené dveře a další spojnici na toaletě se zloděj
dostal až do kavárny, kde si posloužíl kávou, slad-
kostmi či alkoholem. Cestou odsud si ovšem vzal
i pilu. Škoda činí 11 000 korun. (šm) 
* Drobnými oděrkami řidiče skončila kolize sil-
ného motocyklu s pražskou poznávací značkou na
silnici mezi Řevnicemi a Mníškem 27. května.
Motorkář jedoucí od Řevnic dostal kolem poled-
ne na štěrku smyk a nad Vlasákovým okruhem
skončil v příkopu. (vš) 
* S požárem hrabanky v lese mezi Všenory a
Jílovištěm bojovalo několik hasičských sborů 24.
5. Kromě profesionálů ze Řevnic zysahovaly i
dobrovolné sbory Jíloviště a Řevnice. Hořelo na
špatně přístupném místě uprostřed lesa, rozloha
ohně ale byla jen 2 x 3 metry. Příčinou požáru by-
la pravděpodobně lidská nepozornost. (vš) 
* Osobní vůz Škoda 120 se ztratil z parkoviště u
řevnického nádraží. Muž z Prahy 8 odstavil auto v
ulici Pod lipami na konci dubna pro poruchu elek-
troinstalace. Naposledy ho na parkovišti viděl 11.
5. v 16.00, ale při další cestě přes Řevnice 20. 5.
ho už nenašel. Škoda 120 L měla šedý nátěr a po-
znávací značku ADE 80 56, na jeho zadní části
byla samolepka radia Beat. (vš) 
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Děti vítaly poslance »chlebem a solí«
JAN SCHWIPPEL DAROVAL ZADNOTŘEBAŇSKÝM ŠKOLÁKŮM SOUPRAVU DIDAKTICKÝCH HER

Dopis o výletu na ragbyové utkání do Berouna redakci NN poslala žačka
základní školy v Litni. (NN) 

Skoro všichni, kteří nejeli na výlet a zbyli ve škole, se sešli před Obchodní aka-
demií v Berouně. Celý zbylý druhý stupeň základní školy Františka Josefa
Řezáče v Litni se těší, až uvidí rugbyové utkání. Zkontrolovat, jestli jsme všich-
ni… jsme, takže můžeme vyrazit do haly Lokomotivy Beroun, kde se odehraje
předehra - exhibiční zápas kolečkového rugby. Hráli ho lidé s postižením, ale
i přes to, že byli na vozíku, hráli výborně.Všichni tleskali, pozorně sledovali,
každý fandil buď bílému, nebo černému týmu.
Poté jsme se přesunuli na venkovní hřiště, na kterém se už hráči připravovali

na přátelské utkání mezi družstvy Beroun, SOŠ - SOU Hlinky a Gateshead
Panthers JRLFC. Obsadili jsme všechna volná místa na tribuně i na schodech,
a pozorovali utkání , které právě začínalo. Nejdřív zahráli hymnu hostů – brit-
skou. Ale ani na naši nezapomněli, sotva ji začali hrát, většina diváků, i  žáci
liteňské školy, si stoupla. 
Celou dobu všichni s úžasem sledovali hráče, kteří pořád běhali sem a tam s
oválným míčem či se váleli na zemi. Stalo se i to, že občas na té zemi neležel
ani jeden, ani dva, ale připadalo mi to tak, že tam leží polovina družstva a
perou se o míč. Přátelské utkání skončilo vítězstvím britských hráčů. Všichni
brali zápas jako dobrou zkušenost do dalších let a doufám, že i nám i Britům
se líbil. 
Po skončení školního mini turnaje hodně lidí odešlo. To však udělalichybu,
protože utkání Česká republika versus  Great Britain Police, které se hrálo
potom, bylo úžasné. Britové byli mladí a krásní (to určitě potvrdí každá sleč-
na, která je viděla). Ale abychom nezapomněli na českou reprezentaci - ne-
mám k ní jedinou výtku… Snad jen, že nemluvili anglicky a neměli takový
šarm. Opět vyhráli hosté. Nám to ale nevadilo, podívali jsme se na dvě utká-
ní, jaká se nevidí každý den. Občerstvili jsme se sekanou s chlebem a pitím,
potkali spoustu kamarádů a skvěle prožili jeden den. Doufám, že ještě dosta-
neme příležitost zhlédnout další rugbyové utkání. Mně se zápasy moc líbily -
vřele doporučuji. Pavla MANDOVÁ, 9. třída ZŠ Liteň

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2007

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/07 skončí jejich před-
platné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho

znovu objednat. NN do prosince 2007 vyjdou 12 x, výtisk  stojí 
6 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 72 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musejí připočíst poštovné 10 Kč/číslo, zaplatí tedy

dohromady 192 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné
NN nechávat v redakci (Z. Třebaň, Třebaňská 96) či na adrese v Zadní

Třebani či v Řevnicích, kterou udají, kde si je mohou vyzvedávat.

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214),
Josef MALÝ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190), Vilém ŠEDIVÝ (Řev-

nice, Fibichova 771), Miloslav FRÝDL (Z. Třebaň, Třebaňská 96)

Nádherný den dětí zažil poslanec
Jan Schwippel, když v pátek zaví-
tal do Mateřské a základní školy v
Zadní Třebani. Doprovázel ho sta-
rosta Schneider. 
Čekalo je tam milé přivítání s květi-
nami i »solí a chlebem« v podobě
koláčků. Žáčci MŠ pro hosty zatan-
čili v krojích tanečky z májů, zazpí-

vali a popovídali si. Odměnou jim
byly dárky od poslance: souprava di-
daktických her. Pro ty mladší k pro-
cvičení tvarů a barev, pro předškolá-
ky zábavné skládačky pro čtení a
matematiku. Ředitelka Musilová pak

hosty zavedla i mezi školáky, kteří se
stejně jako v mateřince mohou pyš-
nit pěkně vyzdobenými a vybavený-
mi třídami včetně počítačové učeb-
ny. Učitelé měli »volno«, ve třídách
úřadovali »učitelé« z řad žáků. A jak

byli přísní! Návštěva však nebyla
samoúčelná. Poslanec se zajímal o
potřeby mateřské i základní školy,
seznámil se se záměry, které ředitel-
ka má a přislíbil pomoc při jejich
realizaci. Odměněn byl krásnými
výtvarnými dárky.

Marta EL BOURNOVÁ, 
asistentka poslance Schwippela

Výletníkům se líbily
palácové vázy
Do dobřichovického domova dů-
chodců přijel se svým pořadem, pl-
ným písniček a vyprávění o Karlu
Hašlerovi i Praze té doby Karel Še-
divý. Zazpívali si s ním téměř všich-
ni obyvatelé našeho domova, které
svým vystoupením velmi potěšil. 
Poslední květnovou středu vyjelo na
letošní první výlet jedenáct obyva-
tel, které doprovázeli zaměstnanci
domova.Cílem byla výstava asijské-
ho umění v prostorách zbraslavské-
ho zámku.Výletníkům se nejvíce lí-
bily palácové vázy z Číny a ukázky
reliéfních maleb z hinduistických-
chrámů. Svůj výlet zakončili poseze-
ním u chlebíčků a dortů v nedaleké
cukrárně na náměstí. 
Martina KÁLALOVÁ, Dobřichovice

Hasiči změřili síly
v útoku a štafetě
V polovině května se v karlštejnském
kempu konalo sportovní zápolení
požárních družstev jednotek sboru
dobrovolných hasičů.
Požárníci jednotek SDH 4. okrsku se
utkali v požárním útoku a požární
štafetě přes překážky. Cvičení se zú-
častnily jednotky SDH Měňany,
Karlštejn 1 a 2, Zadní Třebaň, Svi-
naře, Hlásná Třebaň, Hatě a Liteň.
Přijelo také družstvo žen z Drahlo-
vic. Do okresního kola, které se koná
9. června v Hořovicích, se probojo-
valy jednotky Litně, Zadní Třebaně a
ženy z Drahlovic. Přejeme hodně ús-
pěchů v okresním zápolení a postup
do krajského kola.

Karel TOMEK, starosta okrsku

Cestovní agentura
Mgr. Petra Šulcová

nabízí zájezdy mnoha CK za katalogové 
nebo last minute ceny 

nám. Jiřího z Poděbrad 24 (vchod z ul. Legií), ŘEVNICE 

Tel.: 776 667 016, po-pá 13.00-18.00, so 9.00-13.00 

Děti poslanci předvedly »májové« tanečky. Foto Petr MUSIL

Hráči běhali sem a tam, nebo se váleli po zemi...
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Řčvnice - Dobojováno! hlásí řevničtí »národní«
házenkáři. Mistrovská sezona jim pro letošek
skončila. První mužstvo, které hraje druhou
celostátní ligu, skončilo druhé. Postup do nej-
vyšší soutěže se tedy opět odkládá.
Výsledky A-mužstva:
NH ŘEVNICE – TJ PŘÍCHOVICE B  26:20 
Branky: Knýbel 10, Zavadil 10, Hartmann 6, 
NH ŘEVNICE – TJ PŘEŠTICE  20:18 
Góly: Knýbel 8, Hartmann 6, Zavadil 5, Sviták 
AVIA ČAKOVICE – NH ŘEVNICE  14:13 
NH ŘEVNICE – TJ LITOHLAVY  21:19 
NH ŘEVNICE – PLZEŇ-ÚJEZD B  17:12 
Branky: Knýbel 11, Zavadil 5, Hartmann
JISKRA RASPENAVA – NH ŘEVNICE 19:20
Branky: Zavadil 12, Knýbel 4, Sviták 4,
Hartmann J.
NEZVĚSTICE – NH ŘEVNICE 23:21
TJ EJPOVICE – NH ŘEVNICE 8:21 

V neděli 3. června se hrála utkání výběrových
družstev oblasti proti pražským týmům.  Z řevnic-
kých hráčů byli nominováni do kategorie starších
žáků Oldřich Dudek, Tomáš Král a Michal Veselý.
V této kategorii Praha výběr nesestavila, a tak se
hrálo proti zkušenému Žatci. Prohra tudíž nemrzí.
Naši kluci si dobře zahráli a Michal Veselý vstře-
lil čtyři branky. Závěrem byli vyhlášeni nejlepší
hráči oblasti v jednotlivých kategoriích za uplynu-
lý ročník. Vítězství i pohár si odnesl právě Veselý.
Výsledky družstev v oblastních soutěžích
MODŘANY – NH ŘEVNICE st. žáci 12:13 
Branky: Veselý M. 5, Veselý P. 4, Jelínek M. 2,
Štech Jan 2
NH ŘEVNICE – BAKOV st. žáci   13:12 
NH ŘEVNICE B - REPUBLIKÁN 22:19
NH ŘEVNICE B – SOKOL BAKOV 7:23 

ČAKOVICE B - NH ŘEVNICE B 22:14
Branky: Jech 8, Sviták 4, Holý 2
ČAKOVICE - ŘEVNICE 8: 19 st. žáci 
Branky: M. Veselý 11, P. Veselý 4, Šťastný 3,
Najman 
ČAKOVICE - ŘEVNICE ml. žáci 1:15 
Branky: P. Veselý 5, Jelínek 3, Najman 3, Holý
3, Szitai
Mladší žáci proti žačkám byli výrazně lepší, a tak
se zkoušeli noví hráči z řad Špuntů. 
ČAKOVICE - ŘEVNICE 12:1 
Špunti na soupeře nestačili.
BAKOV A - ŘEVNICE ml. žáci 11:11 
Branky: P. Veselý 6, Jelínek 3, Štech 2.
BAKOV B - ŘEVNICE ml. žáci   6:12  
Branky: Najman 6, Jelínek 4, P. Veselý, Štech

Petr HOLÝ, František ZAVADIL

Postup se nekoná, házenkáři jsou druzí
ŘEVNIČTÍ BORCI SE VE DRUHÉ LIZE POČTVRTÉ ZA SEBOU MUSELI  SPOKOJIT SE STŘÍBRNOU PŘÍČKOU

SOKOLOVÉ. Řevnické  cvičitelky Dita Kovalová a Markéta Vacířová se svým sokolským kolegou Milo-
šem Drašnarem.           Foto Jakub KENCL

Řevnice - Ústřední škola České obce sokolské
pořádala kurz pro získání III. třídy cvičitele
aerobiku. Z řevnického Sokola jej absolvovaly
cvičitelky Markéta Vacířová a Dita Kovalová.
Vedení Sokola jim udělilo Diplom a při té příle-
žitosti obě předvedly své absolventské sestavy.
„Tato dobrovolná činnost v rámci Sokola Řevnice

nás baví a naplňuje,“ říká Marcela Vacířová. „Dě-
láme něco pro svoje zdraví a kondici, ale zároveň
se snažíme toto vše přenést na cvičence aby se
odpoutali od běžných starostí a dali tělu novou
energii a ze cvičení odcházeli s pocitem uvolnění.
Tímto bychom rádi pozvali na naše hodiny i další
obyvatele a nadšence pro sport - ženy i muže - aby
si přišli s námi zacvičit a pobavit se.“ 
Dita Kovalová kromě aerobiku vede i hodiny pro
předškolní děti. Nejen pro ně pořádá TJ Sokol
Řevnice 13. června na volejbalovém hřišti pod
Lesním divadlem tradiční běh lesem. Zde si mo-
hou děti zasportovat a získat za odměnu sladkos-
ti. Na závěr se rozloučíme se sokolskou sezonou
táborákem. Alena KENCLOVÁ

Cvičitelky předvedly sestavy
MARKÉTA VACÍŘOVÁ A DITA KOVALOVÁ ZÍSKALY DIPLOM OD SOKOLA

Vybíjenou hrál nejlépe Osov
Liteň - Čtvrtý ročník turnaje ve vybíjené se
konal v liteňské škole. Vítězný pohár si odvezl
tým školáků z Osova, za ním skončila Zadní
Třebaň, třetí byla Liteň. 
Turnaj pořádá liteňský učitel Martin Šinágl, který
zároveň zápasy rozhoduje. Letos se zúčastnilo pět
škol, kromě zmiňovaných ještě Tetín a Srbsko. V
každém družstvu hrálo sedm dětí - dva prvňáci,
druháci a třeťáci a jeden čtvrťák, z nich byly ales-
poň dvě dívky. K dispozici měla každá škola čtyři
náhradníky, ostatní spolužáci fandili a povzbuzo-
vali. Osovští se nakonec radovali, na tvářích zad-
notřebaňských sportovců byl naopak při vyhláše-
ní výsledků vidět smutek. (lup)

Řevnický turnaj v odbíjené
vyhrály ženy Komárova
Řevnice - Dne 20. května se konal v Řevnicích
Přebor Župy Jungmannovy ve volejbale žen. 
Turnaje se účastnilo šest družstev - Dobřichovice,
Komárov A, Komárov B, Příbram, Řevnice A a
Řevnice B. Bojovalo se ve dvou skupinách, po-
stupně se odehrálo 11 utkání na dvou hřištích.
Turnaj provázelo slunečné počasí, na hřištích se
urputně bojovalo, v příjemném areálu pod lesem
vládla přátelská sportovní atmosféra, mezi zápasy
se mohly hráčky občerstvit  v pohostinné klubov-
ně. První místo a pohár si odvezlo družstvo So-
kola Komárov A, druhé skončily Dobřichovice,
třetí Komárov B. Řevnické týmyobsadily čtvrtou
a pátou příčku. Do 2. kola Sokolského Přeboru
ČR tedy postupují družstva Sokol Komárov a So-
kol Dobřichovice. Bohuslava DRVOTOVÁ
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Řevnice i béčko Třebaně se zachránily
VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH CELKŮ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE
Poberouní - Jarní část mistrovské
sezony fotbalistů dospěla k závěru.
Pár kol před koncem je jasné, že
Lety postupují do krajské 1. B tří-
dy, i to, že Řevnice a B-tým Ost-
rovanu unikly sestupu.             (NN)
SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Jílové A – Řevnice A 2:3
Branky: Jůna, Socha, Elsner
Domácí museli vyhrát, aby mohli
uvažovat o záchraně a hosté jistotu
setrvání v 1. A třídě také neměli. Po-
ločas vyhrálo Jílové 1:0, když dalo
branku doslova v poslední vteřině.
Řevničtí borci po změně stran pod-
statně výkon a vývoj otočili. (Mák)
Řevnice A  - Mělník 2:0 
Branky: Socha, Jůna 
Řevnice podaly jeden z nejlepších
jarních výkonů na jaře.             (Mák)
IV. třída okresní soutěže
Čísovice  - Řevnice B 6:3
Branky Řevnic: Sklenář 2, Pitauer
Po poločase to bylo 1:2 z pohledu
hostí, ale hrubé chyby v obraně po-
slaly domácí do trháku.            (Mák)
Řevnice B – Kytín 4:0
Branky: Pitauer 2, Tlášek, Vimr
Řevnická záloha má na jaře výbor-
nou formu a nebýt mizerného podzi-
mu, mohla být v tabulce mnohem
výš. Střelecký příděl si domácí roz-
ložili do obou poločasů.           (Mák)
Kazín B – Řevnice B 1:6
Branky Řevnic: Pitauer 3, Koštia-
lik, Tlášek, Vimr
Kanonáda začala hned v první minu-
tě, kdy hosté proměnili penaltu. Do
poločasu to bylo 1:3. Po změně stran
byly na hřišti jen Řevnice.       (Mák)

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Hýskov A - OZT A 1:0 
Ostrovan má obrovské problémy se
sestavou, ale o druhou příčku stateč-
ně bojoval. Bohužel přišel o dalšího
hráče - Hruška skončil v nemocnici s
podezřením na zlomeninu klíční
kosti.            (Mák)
OZT A – Osek 3:1
Branky OZT: Bacílek 2, Šťastný
Ostrovan opět nastoupil v  kombino-

vané sestavě, ale soupeř na tom ne-
byl o moc lépe. Do poločasu se dva-
krát prosadil Bacílek. Ve druhém
poločasu se schylovalo k dramatu,
když hosté snížili z penalty. Naštěstí
Břížďala skvěle uvolnil Šťastného a
ten bombou pečetil zaslouženou
výhru Ostrovanu. (Mák)
Hořovice B – OZT A 3:1
Branka OZT: Hruška
Zápas měl divoký začátek. Domácí
se v první minutě ujali vedení, ale za
pár vteřin Hruška vyrovnal. Ostro-
van přijel do Hořovic s torzem muž-
stva, přesto hrál vyrovnanou partii.
V 88. minutě ale už nedokázal odo-
lat tlaku Hořovic. Domácí pak v
nastaveném čase ještě zvýšili. (Mák)
III. třída okresní soutěže
Hýskov B – OZT B 0:6
Branky OZT: Moravec 3, Bittara
2, Němeček
Hýskov má pouze bod, a tak není di-
vu, že i doma dostal nářez. V týmu
hostí zazářili mladící - Moravec dal
hattrick a Bittara se trefil dvakrát.

Tento výsledek dal Ostrovanu záru-
ku, že se si III. Třídu okresní soutěže
zahraje i v příštím roce.            (Mák)
OZT B – Tetín 5:4
Branky OZT: Bacílek 3, Palička,
Cieciura
Nevídaná přestřelka. Stačí se podívat
na průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2,
3:3, 4:3,  5:3, 5:4! Domácí byli lep-
ším týmem, ale stačilo, aby jeden
střelecky disponovaný útočník Tetín-
ských stačil zaměstnávat celou tře-
baňskou obranu a dát všechny (!)
branky svého týmu. (Mák)

FK LETY
Okresní přebor Praha-západ
Černošice - FK Lety 2:1
Branka: Soukup
Hosté utrpěli po 18 zápasech bez po-
rážky prohru. V utkání odvěkých ri-
valů se domácí vytáhli na favorita -
od prvních minut bojovali jako o ži-
vot a připravili si hodně šancí. Když
už se zdálo, že první poločas skončí
bez branek, Soukup si šikovně nabě-

hl  a dorazil centr do sítě - 0:1. V 74.
minutě bylo vyrovnáno. Minutu na
to, byl vyloučen po druhé žluté kartě
hostující Kabrna. Neuplynula ani
další minuta a domácí se ujali vede-
ní z penalty 2:1. Černošice si vítěz-
ství zasloužili za bojovný výkon.  
Průhonice - FK Lety 2:1 
Branka: Plánička 
Oba aktéři předvedli pohledný fotbal
plný nasazení. Od prvních minut se
hrál otevřený ofenzivní fotbal. 
FK Lety - Jesenice B 3:3 
Branky: Šturma, Kučera, Jambor
Bezstarostný útočný fotbal plný šan-
cíí. Obě obrany měly volno, spousta
chyb v defenzivě se projevila na ko-
nečném skóre. Jiří KÁRNÍK

SK OSOV
III. třída okresní soutěže
SK Osov – Lužce     1 : 3
Branka: Bábíček
Osovským fotbalistům se vůbec
nedaří. Kapitán Jan Hošťálek dokon-
ce neproměnil ani penaltu.
SK Tetín – SK Osov    5 : 0
Červená karta: Bábíček (hoš)

FC KARLŠTEJN
Okresní přebor Beroun
Králův Dvůr B – Karlštejn A 3:0
Karlštejn A – SK Tlustice 1:0
Branky: Lopušan J.

IV. třída okresní soutěže
Karlštejn B – Všeradice 0:0
VČS Tmaň – Karlštejn B 0:1
Branka: K. Klečka
Karlštejn B – Baník Mořina 4:5
Branky: Klečka K. 2, Zajíc, Drmla

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Vižina – FC Liteň 3:2
Branky: Červený, Dufek
FC Liteň – SK Nižbor B 1:4
Branka: Plavec
Herní projev liteňského týmu nebyl
nejhorší. „Hráli jsme dobrý fotbal,
ale soupeř měl větší štěstí na góly,“
shrnul utkání liteňský hráč Radoslav
Šindler. (oj)

Řevnice - Mladší žáci řevnických
»národních« házenkářů vyhráli
krajský přebor. Ve dnech 21. - 24.
června budou v Brně bojovat o
titul mistra republiky.
Je to velký úspěch jejich i trenérů
Petra Holého, Jaroslava Hrubého a
Tomáše Veselého, kteří jim věnují
spoustu svého volného času. 
Při předávání medailí mě velice mr-
zelo, že kluci měli publikum, které
by se dalo spočítat na prstech jedné
ruky. Kde mají kluci rodiče, prarodi-
če,  tetičky... A týká se to i ostatních
»obyčejných« zápasů. To jsme my
rodiče tak lhostejní ke svým dětem?
To si nedokážáme vyčlenit alespoň
hodinku na to, abychom se šli o ví-
kendu podívat na hřiště, jak se naši
kluci snaží, a jaké z té snahy jsou
skvělé výsledky? 
Ať se každý rodič zamyslí,vždyť děti
potřebují vidět náš zájem. Klukům
přeji hodně dalších sportovních ús-
pěchů, hodně diváků na hřišti a v Br-
ně na mistrovství repbliky vítězství.

Renáta NAJMANOVÁ

ŘEVNICE – BAKOV A, ml.žáci
16:14
Branky: Jelínek M. 6, Veselý P. 5,
Štech 5
Trenéři hnali naše nejmladší k nej-
vyššímu výkonu. Ti poslechli a po
vyrovnaném boji si hned na hřišti
převzali zlaté medaile za vítězství ve
středočeském oblastním přeboru.
ŘEVNICE – BAKOV B, ml.žáci
10:0 Kontumačně.
ŘEVNICE ml. žáci – BAKOV
ml.žačky 24:3 (ph)

Špunti odehráli první zápas na do-
mácím hřišti s družstvem žákyň
Březno. Zápas nedopadl moc dobře -
dostali 22 gólů a nevstřelili ani je-
den. Hra byla adekvátní jejich věku a
zkušenostem. Přišli se podívat i něja-
cí rodiče, a těm se myslím bojovnost
i chuť do hry dětí líbila. Sestava:
Szitai D., Petrák, Jandus, L. Smrčko-
vá K., Smrčková L., Matoušková,
Nováková, Vrátný, Szitai L., Szitai-
ová, Mandlíková, Řeháková, Humlo-
vá M., Vinterová A., Edl, Jandus P.,

Humlová B. Někteří chlapci ze špun-
tů si vyzkoušeli mistrovské utkání za
mladší žáky proti  Březnu. Špunti
byli platnými členy družstva, hlavně
David Szitai, který je příslibem pro
brankářský post. V útoku  všechny

oslnil miláček publika F. Edl.
Od podzimu se špunti rozdělí .Kluci
budou hrát s mladšími žáky , děvča-
ta budou mít svoje družstvo a oba
celky budou hrát krajský přebor ve
své kategorii. Zuzana VESELÁ

Malí házenkáři budou bojovat o titul mistra republiky
MLADŠÍ ŽÁCI ŘEVNIC VYHRÁLI KRAJSKÝ PŘEBOR A NA KONCI ČERVNA POJEDOU NA VRCHOLOVÝ TURNAJ DO BRNA

PŘEBORNÍCI. Mladší žáci řevnických házenkářů vyhráli krajský přebor a
nyní se pokusí v Brně vybojovat titul mistra republiky Foto ARCHIV
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