
V Dobřichovicích vařili pervitin!
IMPROVIZOVANOU VÝROBNU PROVOZOVALI DVA VÝTEČNÍCI PŘÍMO V PANELÁKU

Policie chytila muže,
který hrozil bombou
Lety – V ústavu v Letech je bom-
ba! To oznámil před několika týd-
ny dvaadvacetilý mladík policis-
tům. Nyní byl dopaden.
Dne 6. 3. večer oznámil na tísňovou
linku 150, že v Diagnostickém do-
mově mládeže v Letech je bomba.
„Policisté a hasiči museli obyvatele
domova evakuovat,“ uvedl mluvčí
policie Zdeněk Chalupa. Specialisté
prohledali objekt, nástražný výbuš-
ný systém ale nenašli. Po téměř mě-
síci se policistům podařilo vypátrat
vtipálka, který bombu nahlásil. „Jde
o dvaadvacetiletého místního obča-
na. Muž je trestně stíhán pro trestný
čin šíření poplašné zprávy,“ řekl
Chalupa s tím, že soud jej může po-
slat za mříže na tři roky.                (pš) 

Dobřichovice - V panelovém domě
v Dobřichovicích objevili uplynulý
týden  kriminalisté varnu, která
sloužila k výrobě pervitinu. 

Improvizovanou výrobnu provozova-
li dva muži ve věku dvacet dva a tři-
cet dva let v bytě panelového domu
minimálně od března tohoto roku. 

„Detektivové nadále prověřují všech-
ny skutečnosti případu, zejména jaké
množství látky vyrobili a komu dro-
gu dodávali,“ uvedl mluvčí policejní-
ho oddělení Praha-venkov Zdeněk
Chalupa. 
Podle něj zatím z vyšetření vyplývá,
že ve varně vyráběli metamfetamin,
lidově zvaný pervitin. K výrobě
omamné látky používali běžně do-
stupné léky bez lékařského předpisu
Nurofen a Modafen. 
„Kriminalisté oba hříšníky obvinili
ze spáchání trestného činu nedovole-
ná výroba a držení omamných a psy-
chotropních látek a jedů,“ dodal
Chalupa. Pavla ŠVÉDOVÁ

15. dubna 2008 - 8 (466) 6 Kč

Jubilejní návštěvnice bazénu je z Řevnic

Beroun - Po ročním provozu přivítal 11. dubna plavecký areál v Berouně ná-
vštěvníka s pořadovým číslem 200 000. Stala se jím Lenka Punčochářová  z
Řevnic, která si sem přišla zaplavat s dvouměsíčním synem Ondráškem a ka-
marádkou. Odměnu - poukaz na půlroční rodinný vstup do areálu v hodno-
tě 12 600 korun - jí předal místostarosta Berouna Tomáš Havel (na snímku).
„Určitě cenu využiji, už se těším,“ uvedla. (pš)     Foto Jitka SOUKUPOVÁ

Karlštejn chtěl od ČEZ milion,
nedostane ovšem ani korunu
Karlštejn – Milion korun, který chtěl od energetic-
kého gigantu ČEZ vrátit Karlštejn, obec nedostane. 
Vedení společnosti ČEZ Distribuce definitivně zamítlo
žádost Karlštejna, který chtěl vrátit část z deseti milio-
nů korun, jež před lety investoval do posílení sítě v obci
a výstavbu trafostanice. Vše pak radnice bezplatně pře-
vedla na právního předchůdce společnosti ČEZ.  Sta-
rosta Karlštejna Miroslav Ureš uvedl, že je výsledkem
zklamán. Obec má přesto v plánu ucházet se dál o pení-
ze z fondu ČEZ. (pš) 

Stránky Našich novin už si
prohlédlo přes milion lidí
Poberouní - Stalo se to ve středu 9. dubna přes-
ně v 15 hodin 27 minut a 36 vteřin. Na webové
stránky Našich novin (www.nasenoviny.net)
vstoupil miliontý návštěvník. 
Jeho identitu neznáme, a tak jen anonymně - díky
vám všem za vaši přízeň. Od roku 2001, kdy se
stránky objevily v celosvětové síti, se jejich návš-
těvnost neustále zvětšuje. V současné době na ně
vstoupí kolem tří tisíc lidí za den. Nejvyhledáva-
nějšími výrazy v minulém období byly Naše novi-
ny, Jan Rosák, Noc na Karlštejně a Třehusk.
U příležitosti miliontého vstupu na stránky připra-
vila redakce soutěž o hodnotné ceny. Otázky jsou
vystaveny právě na webových stránkách NN, kde
se dozvíte i pravidla. (JoK) 

PO PODPISU. Smlouvu o spolupráci ratifikovali uplynulou sobotu starostové Karlštejna a němec-
kého městečka Mylau (zprava). (Viz strana 7) Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Zora Jandová cvičí se slávisty asijské techniky
Mníšek pod Brdy - O Zoře Jandové se častokrát psalo jako o ženě mnoha
talentů. Nyní to znovu potvrzuje. K herectví, zpívání, malování a psaní knih
přibyla spolupráce s hokejovou Slavií Praha. „Studuji sportovní vysokou
školu, obor kondiční a sportovní specialista. Běžkyně Helena Fuchsová mne
seznámila s trenéry Slávie Vladimírem Růžičkou a Jiřím Kalousem. Pánové
mě přizvali ke spolupráci při přípravě mužstva. S chlapama cvičím asijské
techniky, které slouží k relaxaci a regeneraci organismu. Nesoustředím se na
výkon, ale na odpočinek,“ uvedla Zora Jandová, která jezdí se slávisty i na
zápasy. Jak konkrétně je podporuje, říci nechtěla. „To je mé tajemství,“ smě-
je se s tím, že kromě všestranné přípravy prý potřebují sportovní štěstí! To
Jandová přivolává hlasitým povzbuzováním.          (jdi)

Poberouní ožije folklorem

Dvanáct stran informací z našeho kraje
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Zadní Třebaň - Děti ze zadnotře-
baňské málotřídky se staly spolu-
tvůrci projektu, který se dotýká
témat vzácných a ohrožených
druhů rostlin.
Vše začalo v loňském školním roce.
V uměleckém workshopu pro děti z
různých stupňů škol, od mateřských
po střední, si naše děti vytvořily in-
dividuální malé mozaiky, které si od-
nesly domů. Měly si je pečlivě scho-
vat a chránit s tím, že je za rok vyu-
žijí pro velký květinový happening v
berounském Muzeu Českého krasu.
A tak se také stalo. Chodící mozai-
kové květinky se promenádovaly a
fotografovaly jak na náměstí u kašny
v Berouně, tak přímo ve dvoraně
muzea. Ředitelka Karin Kriegerbec-
ková, která touto ideou happeningu
oslovila samotné tvůrce projektu,
Lucii CroCro a Michala Bouzka, dě-
ti fotografovala z nejvyššího bodu
muzea, téměř ze samotné střechy bu-
dovy. Nakonec si děti v Konírně mo-
zaiky uložily na zem a vytvořily tak
podlahu ryze uměleckého rázu.  
Na akce dorazily i děti z některých
škol z Berouna, Hýskova a Srbska i
děti z psychiatrické léčebny z Příbra-
mi. Měly to daleko, a přesto vypada-
ly velice spokojeně, při pohledu na

tak krásnou rozkvetlou louku. 
Výstava LOUKAMOSAIC 2008
Beroun, Příbram, Rakovník potrvá
do 23. dubna a pro více informací se
lze podívat na adresu: www.feman-
cipation.com-Art and Charity Pro-
ject. Jděte se podívat, určitě se vám
to bude líbit. Monika MAZÚROVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Tak samozřejmě, pokud uslyšíte heslo Březen -
měsíc... tak si  doplníte knihy, popřípadě interne-
tu. Ale ve škole je to také období soutěží a před-
mětových olympiád.
Snažíme se zúčastnit všech akcí, které mohou pro
naše žáky být přínosem a zkušeností, byť neoče-
káváme, že budeme vyhrávat. Myslíme si, že i
účast v podobném klání má smysl a pro děti z ma-
lé školy, jako je ta naše, má význam dvojnásobný.
Není na škodu potkat se s vrstevníky z jiných škol
Berounska a s gymnazisty ve srovnatelných roční-

cích. Premianti zjistí, že nejsou vždy nejlepší, což
ale většinou není problém našich žáků. Přehna-
ným sebevědomím netrpí, právě naopak.
Vždycky, když se setkám s názory, že vesnická
škola nedá žákům vzdělání v dostatečné kvalitě,
nepřipraví na studium apod, strašně mě to štve. Je
rozdíl, jestli je v ročníku průměrně dvacet dětí,
všichni se znají navzájem, i napříč jednotlivými
třídami. A všechno o všech vědí. Občas i to, co
není pravda. Vztahy jsou méně formální i mezi
učiteli a žáky. I kdybych připustila, že větné roz-
bory přednáší lepším žákům kvalitnější učitel a
oni pak vždy a všichni správně určí poměry mezi
větami hlavními, jsem přesvědčena, že například
sociální dovednosti, schopnost komunikace a tý-
mová spolupráce patří k silným stránkám našich
žáků. Pro život je to neméně důležité a potřebné.
O to víc mě každý rok překvapí a potěší úspěchy,
jichž žáci v okresních kolech soutěží a olympiád
dosahují. I letos jsme se zúčastnili okresního kola
recitační soutěže v Lochovicích. V konkurenci os-
mi škol získali naši recitátoří ve dvou kategoriích

první místa. Filip Nožina (4. tř.) a Míša Bednářo-
vá (7. tř.) nás budou, stejně jako loni, reprezento-
vat v krajském kole recitační soutěže v  Kolíně.
V předmětových olympiádách jsme měli zástupce
v zeměpise a v českém jazyce. Dominik Dobročka
(6. tř.) a Jakub Malý (8.tř.) dosáhli na páté, res-
pektive sedmé místo v zeměpise, Andrea Procház-
ková (8.tř.) získala v konkurenci téměž čtyř desí-
tek účastníků olympiády v českém jazyce pěkné
23. místo a velké překvapení nám nachystala
Pavla Roztočilová (9. tř.), která se umístila na 3.
místě. Postupuje do krajského kola, které bude
koncem dubna v Praze. Máme radost z úspěchů a
blahopřejeme.   Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

K zápisu do školky
přišlo šedesát prcků
Mníšek pod Brdy - K zápisu do ma-
teřské školy Nová v Mníšku pod Br-
dy přišlo 3. dubna 61 dětí.
Některé s jedním, jiné s oběma rodi-
či, i babičky je doprovázely. Ve třídě
při čekání si děti pohrály s hračka-
mi, rodiče dětí si spolu popovídali,
však téma měli společné. Zápis děti
prožívaly slavnostně a úsměvně, zv-
láště, když je maminky celou dobu
držely za ruku. Domů si odnášely lí-
zátka a papírovou květinu, kterou
pro ně vyrobily děti z nejstaršího
oddělení. Tenhle den byl pro děti pl-
ný nových zážitků. Mnohé si neuvě-
domují, že se pro ně školka po práz-
dninách stane polovičním domo-
vem.   M. SADILOVÁ, Mníšek p/B

Děti ukázaly své květinové mozaiky
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ STUDENTÍCI SE PŘIPOJILI K PROJEKTU NA PODPORU OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN

Poberouní – Anketa o nejpohádkovější hrad či
zámek v České republice skončila triumfem
moravských historických sídel. Karlštejn uza-
vírá první desítku.

Anketu na svých webových stránkách pořádal Ná-
rodní pamárkový ústav. Od začátku ledna do kon-
ce března svůj hlas některé z devíti desítek histo-
ricky cenných objektů spravovaných touto státní
institucí poslalo bezmála třicet dva tisíc lidí.
Rozhodli o tom, že vítězem druhého ročníku an-
kety se stal zámek v Hradci nad Moravicí. Dostal
7 401 hlasů, druhá Telč, která obhajovala prven-
ství z loňska, 7 260. Trojlístek moravských zámků
na pomyslných stupních vítězů uzavírá třetí zá-
mek Raduň – ten se líbil 2 527 respondentům an-
kety. Kastelánům Hradce nad Moravicí a Telče
byl na zámku v Miloticích slavnostně předán po-
hádkový střevíček.
Ze středočeských památek se do první desítky do-
stal zámek Konopiště, který se ziskem 987 hlasů
skončil sedmý, a hrad Karlštejn, kterému s 541
hlasy patří příčka desátá. Z historických objektů
poberounského a podbrdského kraje získaly hrad
Křivoklát 209, zámek Hořovice 69, hrad Točník
68, hrad Žebrák 43 a zámek Mníšek pod Brdy 32
hlasů. Miloslav FRÝDL

Nejpohádkovější zámek? Hradec
HRAD KARLŠTEJN OBSADIL V PRESTIŽNÍ ANKETĚ DESÁTOU PŘÍČKU

Liteňští školáci uspěli v soutěžích a olympiádách

Třebaňské děti se svými mozaikami. Foto Monika MAZÚROVÁ

Holky míří za Italy, do Benátek
Hlásná Třebaň, Benátky - Žhavé polibky od Italů
- aby neuschly - si v den zamilovaných vyberou
dámy z hlásnotřebaňského multiuměleckého usku-
pení Holky v rozpuku. Proto si na květen naplá-
novaly studijní cestu do Benátek. Zúčastní se pře-
hlídky gondol a gondoliérů, aby kromě další ins-
pirace pro svá vystoupení pochytily i grify z vede-
ní lodí, kdyby v budoucnu připravovaly akci na
Berounce. Deset Holek v rozpuku si perlu Itálie
dozajista podmaní, přesto si pro svou bezpečnost
vzaly na cestu dva muže. Nosiče a fotografa.  (šm)

Oáza zve na výtvarnou dílnu
Mníšek pod Brdy - Výtvarnou dílnu pořádá v
sobotu 19. dubna mníšecké sdružení OÁZA.
Dílna začíná od 14.00 hodin v Kulturním středis-
ku v Lipkách. Přineste si dvě skleněné lahve ne-
bo jiné skleněné předměty, které budou sloužit k
dekoraci. Dozvíte se, co je to frost efekt. Objed-
nat se můžete na tel. čísle 774 836 707. Příspěvek
na materiál je 90 Kč. (jdi)

Slet Čarodějnic se uskuteční
v Hlásné i v Černošicích
Hlásná Třebaň, Černošice - Oslavu čarodějnic
chystají na poslední dubnový den v Hlásné
Třebani  zdejší hasiči. V Černošicích se koná
slet čarodějnic.
Oslava se uskuteční  na »plácku« u jezu. Od
17.00 začne soutěžní program určený dětem, od
půl osmé se dočkají dospělí. Stylové odění je
žádoucí, připraveno je občerstvení.
Slet čarodějnic se koná 30. dubna od 20.00 v čer-
nošickém Club kině. Součástí akce je soutěžní
přehlídka nejrychlejších košťat, udělení čestného
titulu Čarodějnice roku 2008, hudební rej, kouzla
i čáry. (šm, mif)

Vlastníci památek mohou
žádat o finanční podporu
Beroun, Poberouní - Ministerstvo kultury vy-
hlásilo nový program na zachování a obnovu
nemovitých kulturních památek, jež leží mimo
městské památkové zóny nebo rezervace. 
Vlastníci památek, které nejsou vyhlášeny národ-
ní kulturní památkou a  nacházejí se v obcích ve
spádové oblasti Berouna, mohou o finanční pod-
poru žádat prostřednictvím Městského úřadu Be-
roun, odboru územního plánování a regionálního
rozvoje do 16. května 2008. Pro obec s rozšířenou
působností Beroun byla ministerstvem stanovena
kvóta finančních prostředků 935 000 Kč.
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z roz-
počtu Ministerstva kultury ČR a formulář žádosti
je k dispozici na odboru územního plánování a
regionálního rozvoje MěÚ Beroun nebo na
www.mesto-beroun.cz.        Jitka SOUKUPOVÁ
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Máje: Krakonoš, Moravani, Slováci...
NA POBEROUNSKÉM FOLKLORNÍM FESTIVALU SE PŘEDSTAVÍ PŘES DVĚ DESÍTKY SOUBORŮ

Poberouní – Hotovo. Program IX. ročníku po-
berounského folklorního festivalu Staročeské
máje je definitivní. V květnu se u Berounky a
pod Brdy vystřídají soubory prakticky z celé
republiky. Přijedou Moravané, Západočeši,
Východočeši, zastoupen bude folklor valašský,
chodský, slovácký a dokonce i slovenský.
Dvě květnové soboty a jednu neděli se letos bude
konat jedna z největších akcí svého druhu ve st-
ředních Čechách – poberounský folklorní festival
Staročeské máje. Dorazí na něj více než dvě desít-
ky souborů reprezentujících lidové umění tradič-
ních národopisných regionů Česka. Zahraničí
bude reprezentovat slovenský soubor Šarvanci.
Program festivalu odstartuje v sobotu 10. května v
Letech a Mokropsích. Zatímco ve druhé jmenova-
né obci bude mít »standardní« podobu, v Letech
se kromě obvyklé pobožnosti, jarmarku, průvodu,
minisetkání dechovek, přehlídky folklorních sou-
borů a kácení májky diváci mohou těšit i na vel-
kou novinku. Pořadatelé se rozhodli připomenout
události konce druhé světové války v Poberoubí –
proto se odpoledne bude na návsi konat přehlídka
dobové vojenské techniky. 
Týden nato, v sobotu 17. května, se festival pře-

stěhuje za Hřebeny. V Mníšku pod Brdy program
začne poránu stylovým jarmarkem a pobožností.
Odpoledne, po průvodu krojovaných účastníků ze
zámku, se pak na náměstí bude střídat jeden sou-
bor za druhým. Až z moravské Nivnice dorazí dět-
ský soubor Nivnička, osobitý chodský folklor
předvedou hned dva soubory - mrákovský Mráček
a Domažlická dudácká muzika.

Důstojnou tečku za letošním festivalem udělá po-
slední den – v neděli 25. května ožije pravděpo-
dobně poprvé v historii folklorem nádvoří hradu
Karlštejna. Z Vrchlabí přijede diváky potěšit sou-
bor Krkonošský horal v čele s Krakonošem, mo-
ravský folklor bude mít zastoupení v podobě Slo-
váckého krúžku. Domácí barvy pak bude hájit po-
berounský Třehusk. Miloslav FRÝDL

Krkonošský horal se divákům představí na hradě Karlštejně. Foto NN M. FRÝDL

Hlásná: Máje budou »skromné«
Hlásná Třebaň - Letošní květnové máje budou
v Hlásné Třebani skromné. „Oslavy jsme mu-
seli přesunout na sobotu 10. května. Oficiální
program bude trvat bohužel jen tři hodiny v
odpoledním čase,“ uvedla tajemnice obecního
úřadu Ilona Gartová. 
I když tyto máje nebudou součástí Poberounské-
ho folklorního festivalu, i tady se bude tančit v
krojích. „Vystoupí nejmenší děti s českou bese-
dou, a také se tradičně projeví skupina Holky v
rozpuku,“ dodala Gartová. Máje, kde nebude
chybět kácení májky, začnou na návsi v 17.00, a
kromě kulturního vystoupení se počítá i s pří-
tomností občerstvovacího stánku. (šm)

LETY, náves 10. května
10.00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU, POBOŽNOST 

U KAPLIČKY
11.00 – 13.00 – PLZEŇSKÁ DVANÁCTKA – Plzeň, 

SEDMIKRÁSKA – Praha
13.30 – PRŮVOD OD KAFKŮ NA NÁVES 

13.45 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, 
ZAHÁJENÍ FESTIVALU

13.50 – 15.00 DĚTI Z LETOVSKÉ ŠKOLKY, 
PROMĚNY – Řevnice, LÚČKA - Svatobořice-Mistřín

15.00 – 18.00 GREENHORNS, TAXMENI, 
VLAK NA DOBŘÍŠ, výstava vojenské techniky

18.00 – ČESKÁ BESEDA, KAMÝČEK - Kamýk nad Vltavou
18.30 – KÁCENÍ MÁJKY

18.30 – TŘEHUSK - poberounská hudební skupina
19.00 – CIMBÁLOVKA LÚČKY
19.30 – BRASS BAND, Rakovník

ČERNOŠICE-Mokropsy, náves 10. května
14.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU

14.00 – TŘEHUSK – poberounská hudební skupina
14.45 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ, 

ZAHÁJENÍ FESTIVALU
15.05 – 18.00 – KAMÝČEK –Kamýk nad Vltavou, 

PRAMÍNEK - Černošice , NOTIČKY – Řevnice, KLÍČEK –
Řevnice,  HÁJÍČEK – Praha, LÚČKA – Svatobořice-Mistřín

18.00 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE

MNÍŠEK POD BRDY, náměstí 17. května
9.00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU

10.00 – POBOŽNOST U KOSTELA 
13.00 – PRŮVOD ZE ZÁMKU NA NÁMĚSTÍ, PŘEDÁNÍ

PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ
13.35 – 18.30 – DĚTI ZŠ + MŠ MNÍŠEK, TŘEHUSK –
Poberouní, PROMĚNY – Řevnice, ŠARVANCI – Praha,

KRUŠPÁNEK – Praha, MRÁČEK – Mrákov, 
NIVNIČKA – Nivnice, NOTIČKY – Řevnice, 

DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA – Domažlice
18.30 – MORAVSKÁ BESEDA, KÁCENÍ MÁJKY 
19.15  – VALAŠSKÁ CIMBÁLOVKA KYČERA

KARLŠTEJN, hrad 25. května
14.00 – KRKONOŠSKÝ HORAL

15.00 – SLOVÁCKÝ KRÚŽEK 
16.00 – TŘEHUSK – poberounská hudební skupina

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor 
Jiří OBERFALZER

Obecní úřad Lety, Městský úřad Černošice, Městský úřad Mníšek pod Brdy, úřad městyse
Karlštejn, státní hrad Karlštejn a Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na

STAROČESKÉ MÁJE
IX. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL
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Výherci pojedou parníkem po Vltavě
PLES ŘEVNICKÉHO FOLKLORNÍHO SOUBORU KLÍČEK SE TENTOKRÁT KONAL V ZADNÍ TŘEBANI

Zadní Třebaň - Svůj již VII. ples
uspořádaly řevnický folklorní sou-
bor Klíček a Základní škola Řev-
nice v Zadní Třebani. Stejně jako
předchozí bály se ten poslední, i
když poprvé v jiném prostředí a s
menšími tanečníky, vydařil. 
Hned při vstupu do sálu se tradičně
vítalo šampaňským, tentokrát nabí-
zeli drink tatínkové dětí. Nedlouho
po zahájení plesu předvedly předtan-

čení děti z Klíčku. Holčičky v dlou-
hých princeznovských šatičkách a s
květinami ve vlasech byly roztomilé,
doplňovalo je také několik chlapců.
Přestože nejstarším tanečníkům je
teprve devět let a některým jen čtyři
roky, všichni zvládli náročnou polo-
nézu z Rusalky na výbornou. „Byl to

pro ně opravdu těžký tanec, skoro
pět minut dlouhý a náročný na orien-
taci v prostoru. Musím je pochválit,
byli úžasní,“ zhodnotila malé svě-
řence vedoucí Klíčku Ludmila
Chroustová, které děti po vystoupení
předaly kytici. Samy si pak pochut-
naly na krásném dortu v podobě

princezny. Pak už následoval pro-
gram převážně pro dospělé; taneční
hudba Velkého orchestru Václava
Zelinky, dvojí předtančení souboru
Dvorana Country Dancers, tombola.
I do té se však zapojily děti, které na
plese zůstaly déle. „Kolik si vezmeš
korun za šest lístků?“ zkoušela ma-
minka sedmiletou Aničku při prodá-
vání tomboly. Před půlnocí byli
vylosováni tři výherci. Získali mik-
rovlnnou troubu, pero s mp3 přehrá-
vačem a poukaz na cestu lodí po
Vltavě. „Jsem nadmíru spokojená,
dopadlo do skvěle. Všem moc děku-
ju za pomoc,“ řekla Chroustová po
plese.  Lucie PALIČKOVÁ

Děti z Klíčku na svém plese. Foto Romana SOKOLOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
19. 4. 18.00 SVATBA NA BITEVNÍM
POLI
26. 4. 18.00 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ
HRY

KINO ŘEVNICE
18. 4. 20.00 OBČAN HAVEL
19. 4. 16.00 ZLATÝ KOMPAS
19. 4. 20.00 ONCE
23. 4. 20.00 OBRAZY STARÉHO
SVĚTA
25. 4. 20.00 CHYŤTE DOKTORA
26. 4. 16.00 KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
26. 4. 20.00 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
30. 4. 20.00 CARMEN

KINO MÍR BEROUN
7. 4. - 16. 4. 17.30 (8.-10. 20.00, 11.
17.30 a 20.00, 12. 15.30 a 18.30, 13.-14.
18.30) 10 000 PŘ.N.L.
10. 4. 15.30 P. S. MILUJI TĚ
15.-16. 4. 20.00 MICHAEL CLAYTON
17. 4. 15.30 VÁCLAV
17. 4. - 28. 4. 17.30 A 20.00 (17. 18.30,
21.-22. 17.30, 25.-26. 20.00, 27.-28.
18.30) BOBULE
22. 4. 15.30 OBČAN HAVEL
25. 4. - 26. 4. 17.30 LET'S DANCE 2:
STREET DANCE
29. 4. - 30. 4. 17.30 (St 18.30) SOU-
KROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
29. 4. 20.00 VÁLKA SVĚTŮ: PŘÍŠTÍ
STOLETÍ

CLUB KINO ČERNOŠICE
15. 4. 20.00 CRASH ROAD
22. 4. 20.00 LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY  
24. 4. 20.00 ONCE 
27. 4. 16.00 ZLATÝ KOMPAS 
29. 4. 20.00 POKÁNÍ

KINO RADOTÍN
18. 4. 17.00 a 19.30 VÝCHODNÍ  PŘÍ-
SLIBY
19. 4. 17.00 a 19.30 P. S.  MILUJI  TĚ
20. 4. 15.00 B R U N D I B Á Ř I
20. 4. 17.00 a 19.30 MICHAEL
CLAYTON
25. 4. 17.00 a 19.30 NEJKRÁSNĚJŠÍ
HÁDANKA 

Jarní řevničení pozve rodiče i děti na náměstí
Řevnice - Neděle plná her pro děti a rodiče aneb Jarní řevničení se koná
v neděli 27. dubna na řevnickém náměstí Jiřího z Poděbrad a v Modrém
domečku. 
Řevničení pořádají Občanské sdružení Náruč ve spolupráci s centrem eko-
logické výchovy Zvoneček a Základní uměleckou školou Řevnice. 
Na programu budou veselé soutěže o ceny, interaktivní ekologické hry pro
celou rodinu nebo závody koloběžek a odrážedel pro malé děti.
Součástí akce, která potrvá od 10 do 16 hodin, je prodej výrobků Fair Trade
a biopotravin a také výtvarná dílna. (lup)

Tipy NN
* Divadelní guru Ivan Vyskočil bu-
de v Club kině Černošice besedovat
16. 4. od 20.00. Součástí programu
je slavnostní předpremiéra doku-
mentárního filmu. (mif)
* Písničkář Václav Koubek zahraje
16. 4. od 20.00 v Pivovaru Beroun-
ský medvěd v Berouně.               (mif) 

* Taneční vystoupení Anny Vinte-
rové můžete v černošickém Club
kině zhlédnout 17. 4. od 20.00. (mif)
* Soubor Il Perché musicale před-
nese skladby francouzských barok-
ních skladatelů 18. 4. od 19.30 v
kostele sv. Mauritia v Řevnicích.
Dne 19. 4. se za touto hudbou může-
te vypravit na 18.00 do kostela sv.
Jakuba v Berouně. Účinkují Sophie
Iwamura, Jérôme van Waerbeke, Lu-
cile Boulangere, Arnaud De Pasqua-
le a Tereza Pavelková. (vš)  
* Kapely 1st Choice Ice, My Own
Story a Season Crack hrají 18. 4. od
20.30 v Club kině Černošice.    (mif)
* Jarní koncert Brdských kosů se
koná 19. 4. od 16.00 v Divadélku K
v Mníšku pod Brdy. Úspěšní zpěvá-
ci a zpěvačky soutěže Brdský kos za-
zpívají písničky z filmových pohá-
dek a muzikálů. (jdi)
* Keltská noc s irsko-skotskou hud-
bou a tancem se koná 19. 4. od 20.30
v černošickém Club kině. Vystoupí
soubory Jauvajs a Coiscéim. Vstup-
né 100 Kč. (mif)
* Koncert folk-jazzové skupiny 2+1
s klavíristou Zdeňkem Zdeňkem
můžete navštívit 19. 4. od 20.00 v
restauraci v Líšnici. (jdi)
* Výstava Sladká šedesátá léta byla
v berounském Muzeu Českého krasu
prodloužena do 23. 4. K vidění jsou
předměty těchto let: nábytek, knihy,
hračky, oděvy...         (mif)
* III. kolo soutěžní přehlídky kapel
Šiba Music Chance se uskuteční 25.
4. od 20.00 v Club kině Černošice.
Zahrají Headline, Blue Zebra, Res-
kata a Schlak. Vstupné 90 Kč.   (mif)
* Kapela B!K!N! bude koncertovat
26. 4. na počest  zahájení »kolomo-
torové« sezony. Sraz v 16.00 před
Club kinem Černošice, koncert za-
číná od 20.30. Vstupné 90 Kč.  (mif)
*  Výstava obrazů Vladimíra Šilova
je v galerii zámku Mníšek pod Brdy
přístupná do 27. dubna. Otevřeno od
úterý do neděle 10.00-16.00.      (jdi)
* Báseň Máj Karla Hynka Máchy
přednese Vladimír Čech 1. 5. od
18.00 v dobřichovickém Zámečku.
Vystoupení bude zarámováno hud-
bou souboru Ludus musicus. Přichy-
stána je i malá výstava představující
aktéry a dokreslující vznik díla. (mif)

Dobřichovičtí se mohou vypravit na Galapágy
Dobřichovic – Cestovatelská beseda, divadlo i výstava čeká v dubnu na
návštěvníky Dobřichovic.
Dne 19. dubna od 19 hodin se koná ve Fürstově sále cestovatelská beseda,
kde se posluchači budou moci přenést na Galapágy a do Ekvádoru. Malí
diváci si přijdou na své 27. dubna - od 15.00 sehraje Malé divadélko Praha
na zámku pohádku Zahrada na motivy Jiřího Trnky. Každý pátek a sobotu
se navíc koná od 14 do 18.00 výstava gobelínových tapisérií Hany Kole-
sové. Ve Fürstově sále je otevřena až do konce dubna. Od začátku dubna je
navíc možné zakoupit v dobřichovické knihovně  vstupenky na akustický
koncert skupiny Nezmaři, který se uskuteční ve čtvrtek 15. května od 20 ho-
din  na zámku v Dobřichovicích. (pš)

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vás zvou na jízdu

Čarodějnického parního vlaku
po trati lokální dráhy Zadní Třebaň - Liteň - Osov - Lochovice a zpět

* soutěž o nejhezčí kostým 
čarodějnice nebo čarodějníka 

* hry a soutěže pro děti, čarodějnické
omalovánky, čarodějnická košťata
* jízdu doprovází kapela Třehusk, 

vystoupí děti z liteňské školy, 
k odjezdu vlaku do Zadní Třebaně

přijedou čarodějnice na koních
* jízdenky ve vlaku

* součástí akce je prezentace vozů
Chevrolet od 10.00 na návsi v Zadní
Třebani spojená se soutěžemi o ceny

* záštitu převzali Jiří Oberfalzer, 
Jan Schwippel a Petr Bendl

sobota 26. dubna

Zadní Třebaň odj. 13.05 
Běleč příj. 13.15 - odj. 13.16 
Liteň 13.22  -  13.32 
Skuhrov 13.37  -  13.38 
Nesvačily13.42  -  13.43 
Všeradice 13.46  -  14.01 
Vižina 14.05  -  14.06 
Osov 14.11  -  14.12 
Hostomice 14.18  -14.20 
Radouš 14.24  - 14.25 
Neumětely 14.28  -  14.29 
Lochovice příj. 14.36

Lochovice odj. 15.25 
Neumětely příj. 15.37 - 15.38 
Radouš 15.41  -  15.42 
Hostomice 15.46  -  15.48 
Osov 15.53  -  15.54 
Vižina 15.58  -  15.59 
Všeradice 16.02  -  16.03 
Nesvačily 16.06  -  16.07 
Skuhrov 16.11 -  16.12 
Liteň 16.17  -  16.27 
Běleč 16.32  -  16.33 
Zadní Třebaň příj. 16.40

Jízdní řád parního vlaku:



Vižina - Lidem ve Vižině dochází voda ve
studních. Vižinští nemohou výstavbu
vodovodu odkládat. 
"Naší rodině se zatím nestalo, že bychom byli
úplně bez vody. Ale rodičům a bratrovi už
několikrát. Bratr si raději nechal udělat další
vrtanou studnu," popisuje situaci na Vižině její
obyvatelka Jana Fialová. "Nedovolím si
vyprat denně více jak dvě pračky. Spotřeba
vody s dvěma malými dětmi je veliká, ale
všichni dobře víme, že nedostatek vody v obci
je. Musíme s ní šetřit," konstatuje Jana
Fialová. 
Výstavba vodovodu ve Vižině závisí na
schválení dotace od Ministerstva zemědělství.
"Na jeho výstavbu bude třeba 15 miliónů
korun. O 11,5 miliónů žádáme stát. Zbytek
nákladů bude hradit obec z vlastních
finančních prostředků," uvedl Václav Císař.

"Mnoho lidí nemá vodu ve studních. Máme
připraveno územní rozhodnutí a stavební po-
volení. Výběrové řízení určilo firmu, která
vodovod vybuduje," sdělil starosta Vižiny
Václav Císař. Zda obec dotaci obdrží, by mělo
být jasné do konce června.   Radka KOČOVÁ

Vižina chystá vodovod
VÝSTAVBA VODOVODU ZÁVISÍ NA PŘIDĚLENÍ DOTACE 

Pøedstavení vtáhlo do
dìje i osovské školáky
Osov -  V úterý 1. dubna se žáci osovské
školy a školky společně se školáky ze
Všeradic vypravili do pražského divadla 
V Dlouhé.
Na představení Kdyby prase mělo křídla se
děti dokonce podílely. Soutěžily a po celou
dobu se velmi dobře bavily. 
Ve čtvrtek 10. dubna se žáci 5. ročníku
osovské základní školy pod vedením Čer-
veného kříže naučili řadu dovedností a
dověděli se spoustu informací o první pomo-
ci, aby byli připraveni do života. Někteří se
připravovali na zdravotní a dopravní soutěž,
které se v nejbližší době zúčastníme. Mladší
děti měly také zajímavý program. Ve škole se
uskutečnilo divadelní představení Proměny
skřítka Čulibrka členů Divadélka K. Čapka z
Hradce Králové. 
O pohádce napsali žáci 3. ročníku : V pohád-
ce vystupoval Čulibrk - lesní skřítek a jeho
syn Kaštánek. Čulibrk zavřel pana Hrudku a
kouzelník Fidolín ho za to potrestal. Proměnil
ho v čuníka. Čuník Čulibrk byl nešťastný a
sliboval, že se polepší. Zachránil malého
tulipánka a kouzelník mu vrátil jeho podobu.
Na konec se uskutečnila soutěž, ve které
vyhráli kluci.                        Jana FIALOVÁ
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Správa a údržba silnic Kladno provedla
výřez suchých větví podél silnice vedoucí 
k Osovu.                       Foto: Radka KOČOVÁ 
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Správa a údr�ba silnic
provádí údr�bu alejí 
Osov - Začátkem dubna se Správa a údržba
silnic Kladno pustila do výřezu stromů
podél silnic vedoucích k Osovu.
Jako první přišla na řadu alej mezi Lážovice-
mi a Osovem. Byly odstraněny suché stromy a
větve. “Dosud byl problém porazit jakýkoliv
strom, i suchý. Od té doby, co vichřice
vyvrátila několik stromů, které dokázaly zabít
i člověka, je postup při získávání povolení 
k odstranění těchto nebezpečných stromů
jednodušší,” uvedl jeden z pracovníků správy
a údržby silnic.
Údržba alejí oživí nejen vzrostlé stromy, ale
umožní snazší průjezd nákladním automo-
bilům a autobusům.                            (hoš)

Obecní úøad v Osovì se
stal opìt terèem zlodìje 
Osov - V pátek 4. dubna se v nočních ho-
dinách neznámý vandal pokusil vloupat do
budovy Obecního úřadu v Osově. Místní
úřad se tak po měsíci stal opět terčem
lupiče.
Pachatel provrtal rám bočních dveří a snažil se
vypáčit kliku. To se mu podařilo. Ale dál, než
k otevření dveří, se nedostal. 
Tak jako před několika týdny zastavil vandala
alarm. Neznámý pachatel nic neukradl a utekl.
Škoda na dveřích obecního úřadu se odhaduje
na několik set korun.        S. HOŠŤÁLKOVÁ

Podvodníci opìt vyu�ili
dùvìry seniora
Hostomice - V Hostomicích řádili minulý
týden podvodníci, kteří se vydávali za pra-
covníky rozvodných energetických závodů. 
Ve čtvrtek 4. dubna oslovil jeden z nich před
místním městským úřadem dvaaosmdesátile-
tou ženu s tím, že jí veze přeplatek 1.000
korun za elektřinu. Vyzval ženu, aby nasedla
k nim do auta a dojela s nimi k sobě domů,
kde záležitost vyřídí. Zde dal důvěřivé ženě
bankovku vyšší nominální hodnoty a požádal
jí o rozměnění. Přitom odpozorovali, kde
seniorka bere peníze. Poté využili chvilky její
nepozornosti a odcizili jí přes 30.000 korun a
vkladní knížku.
Pachatelé přijeli do Hostomic tmavošedým
osobním autem. Oba byli podle zjištěných
informací snědé pleti. Jeden z nich byl ve
věku kolem 40 let, vysoký zhruba 180 cen-
timetrů, měl krátké hnědé vlasy a oblečen byl
do šedých kalhot a šedomodré bundy. Druhý
podvodník je vysoký zhruba 175 centimetrů,
je ve věku kolem 25 let, má krátké tmavé
vlasy a na sobě měl tmavou bundu.

nprap. Bc. Veronika Benediktová

PROVAS - OÚ Osov - SDH Osov
poøádá

ve středu 30. dubna 2008 
od 18 hodin tradiční

LET ČARODĚJNIC.
Zahájení  před  restaurací 

"U hřiště". 
Cíl  letu na koupališti v Osovci.

Soutěže a občerstvení zajištěno. 

Opilá øidièka nezvládla
øízení a havarovala 
Hostomice - V neděli 6. dubna havarovala 
u Hostomic s osobním autem opilá žena.
K dopravní nehodě došlo ve večerních hod-
inách na komunikaci vedoucí do obce ve
směru od Dobříše. Pětatřicetiletá řidička
Opelu Omega zde přejela do protisměru, sjela
mimo vozovku, kde se vozidlo převrátilo na
střechu a narazilo do stromu. Zraněná řidička
byla převezena do nemocnice, kde jí byla
provedena dechová zkouška. Ta v jejím dechu 
naměřila přes 3 promile alkoholu. Žena je
nyní podezřelá ze spáchání trestného činu. 

nprap. Bc. Veronika Benediktová

OÚ VIŽINA
pořádá v neděli 20. dubna 2008

POHÁDKOVÝ
POCHOD NA SKÁLU. 
Start je v 10 hodin u kravína.

Cesta povede pohádkovou říší,
budou se plnit úkoly a v cíli bude
ukryt poklad. Na posilněnou bude

za odměnu připraven oheň a
buřtíky. Akce se uskuteční v pří-

padě příznivého počasí.
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Městys Liteň vypisuje 

výběrové řízení 
na obsazení pracovních pozic:

Ředitel(ka) ZŠ
Ředitel(ka) MŠ

veškeré informace 
a požadavky pro výkon

daných funkcí naleznete na
http:\\liten.imunis.cz/edeska

nebo tel: 311684121

HOLKY V DIVADLE. Hlásnotřebaňská výprava před představením v praž-
ském divadle ABC. Foto ARCHIV

V minulém čísle Našich novin
jsme otiskli článek Františka Šedi-
vého o čekárně na řevnickém nád-
raží Českých drah. Reagoval na
něj čtenář z Letů. (NN)
V článku NN č. 7/08 mne zaujal člá-
nek F. Šedivého, který hledá příčiny,
proč na nádraží ČD v Řevnicících
není zprovozněna hlavní čekárna.
Také mne to zajímá, vždyť prostor a
část chodby před výdejnou jízdenek,
označený dnes jako čekárna, nemůže
pojmout kapacitu lidí, zejména při
větších jízdních špičkách. Původní
čekárna s lavicemi a stolem dočasně
fungovala při generální opravě nád-
raží jako sklad  materiálu. Předpo-
kládal jsem, že jakmile opravy skon-
čí, bude tato místnost uvolněna ve-
řejnosti. Dosud se tak neděje. Proč
tomu tak je, to může zodpovědědět
vedení této stanice.
Chtěl bych se v souvislosti s tímto
námětem  dotknout ještě dalších otá-
zek. Asi čtyřměsíční  generální opra-
va nám představila krásnou budovu,
do které se již nyní nebojím vstoupit.
Udělala se řada vylepšení. Zejména
záchody se dostaly na velmi slušnou
úroveň. S čím však nesouhlasím, je
chování  cestujících k těmto hodno-
tám. Na pánském záchodě již nevy-
držely čtyři kohoutky z umělé hmo-

ty, kliky  na nových dveřích se stále
opravují. Nově natřená budova se
začína posprejovávat a zvláštní po-
zornost kresbám je věnována v pod-
chodě kolejí. Jakmile se podchod
vybílí, již tam pracují sprejeři. 
Co s tímto vandalstvím dělat? Nena-
padá mne nic jiného, než ohrožená
místa vybavit kamerovým systémem,
aby službukonající personál měl
stále tento prostor na očích. My-
slím, že by to nebyl až tak závratný
náklad. Dnes se tato zařízení montu-
jí na řadě míst i ve školách, kde je
ohrožen majetek. A ještě bych na oh-
rožená místa vylepil plakáty s tímto
zněním: „Chovejte se tu jako doma,
ať vidíme, jak to u vás vypadá!“
A ještě jedna poznámka. Zatím co
hlavní budova zkrásněla, zbývají ješ-
tě provést opravy zastřešení na dru-
hém nástupišti u Staveb silnic a že-
leznic. Při deštich tam zatéká, špat-
ně fungují deš'tové svody a z deseti
stožárů na osvětlení jich svítí jen
zlomek. Největší problém však bude
s podchodem, kda byla špatně prove-
dena izolace proti zatékání, jsou tam
vylamovány dlaždičky a silně se tam
sprejuje.
Věřím, že se k této problematice vy-
jádří také vedení železniční stanice. 

Jiří PEŘINA, Lety

Co bude dál s čekárnou?
REAKCE NA ČLÁNEK FRANTIŠKA ŠEDIVÉHO

Probouzí se příroda, probuďte i vy, sebe samu. Je čas rozkvést
do pravé ženské krásy. Se službami SALONU KLÁRA – ŘEVNICE to
zvládne každá!  Krok za krokem se dozvíte, jak vyjít jaru vstříc a
být neodolatelně půvabná… Přijďte, my s tím rádi pomůžeme.

KROK DRUHÝ: Kouzelná i bez šminek 
Jaro je plné očekávání, nadějí, novinek i lásek. Všechno »šílí« a zry-
chluje se. Abyste byla krásná stále i v tom spěchu,  jsou tu nové kos-
metické metody. Tak, zahoďte pár šminek!

* Zaručeně zaujme tvář oduševnělá, zářící zdravím, ale i zajímavě
hezká. K tomu přispěje  kosmetika. Kdo opomenul v zimě pravidelné
čistění pleti a tvarování obočí, má nejvyšší čas. Čepice stažená do
čela a šála, co omotala i nos, už nedostatky neschová! S příchodem
jara je kůži nutné poskytnou trochu odlišnou péči. Jarní  kosmetické
ošetření je v Salonu Klára prováděno různými řadami luxusních pro-
středků – dle jejího typu a stáří.

* Nestíháte všechno, co jaro přináší? Dejte si udělat permanentní
make-up, a budete stále nalíčená, stále připravená a… trochu bez
práce. Drobný zásah trvale zvýrazní oči i ústa, a celkově dodá sex-

appel. Samozřejmě se k tomu nabízí škála barevných odstínů. A pro-
pos, preparát, s nímž se v Salonu Klára pracuje, je 100 % přírodní!
V ten mžik je na místě se rozhodnout i pro možnou úpravu obočí a
trvalení řas – ty pak opticky zesílí a »povyrostou«. Krášlící zákroky se
provádějí při znecitlivění ošetřovaných míst a velmi opatrně. Akce
»krása« vás minimálně na půl roku zbaví potřeby nosit všude s se-
bou taštičku s malováním. Nemáte odvahu? Pak využijte jednou za
čas nalíčení odborníkem. Denní i slavnostnější. Budete překvapená,
jak jednoduché jsou fígly, které přidají na kráse.

* Teplé dny odhalí i další zákoutí siluety. Nejen tvář. Záhy se zač-
nou obnažovat nohy, ruce… Tak se vyloženě nabízí depilace vos-
kem. Rychlé a účinné zbavení nežádoucích chloupků. K radostnější-
mu ukazováním nohou může pomoci i pár návštěv vakuových-lymfa-
tických drenáží, které postupně odbourají nepřítele No. 1 – celulitidu!
Po chladném a sychravém zimním období zaslouží pozornost i
pomocníci největší: ruce. Nejen parafínové zábaly, masky a další kré-
mové ošetření jim pomohou. Jejich krásu dotvoří manikúra. Vedle
klasické se nabízí japonská i francouzská. A moderní gelové nehty.
Totéž platí i pro nohy – pedikúra je před časem sandálů nutná.

Klára se na vás těší!

(Ošetření samotné i další informace o něm vám rády zajistí naše
odbornice: Salon Klára ŘEVNICE Náměstí Jiřího z Poděbrad,
tel: 257721889)

Hlásnotřebaňské »holky« vyrazily za kulturou
Dne 2. dubna jsme navštívily pražské divadlo ABC. Na programu byla hra
Třikrát život se Simonou Stašovou, ale vzhledem k tomu, že výše zmíněná
herečka onemocněla, byl nám nabídnut alternativní program, a sice hra
Dobře rozehraná partie od Stefana Vogla. 
Bravurní komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout, nás velice pobavila.  Ne-
čekané zápletky, netradiční pohled na život a výborné herecké výkony, to
nám tato hra rozhodně poskytla. Byl to opět příjemně strávený večer a dopo-
ručujeme všem. Jitka ŠVECOVÁ, Holky v rozpuku Hlásná Třebaň

Jarně úžasná s Klárou!
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Karlštejnští podepsali smlouvu s Němci
MĚSTEČKO POD HRADEM NAVŠTÍVILY VÝPRAVY SPŘÁTELENÝCH MĚST Z FRANCIE, ITÁLIE A NĚMECKA
Karlštejn - Městys Karlštejn navštívily o uply-
nulém víkendu delegace družebních měst z
italského Montecarla, francouzského Althen
des Paluds a německého Mylau. Karlštejnský
starosta se svým německým protějškem ratifi-
koval smlouvu o přátelství. 

V karlštejnské sokolovně vyzdobené vlajkami
čtyř zemí a Evropské unie se uplynulou sobotu
obnovovala dohoda mezi Karlštejnem a Mylau. 
„Smlouvu o spolupráci jsme podepsali před ča-
sem v Mylau. Musí se ovšem ratifikovat i v druhé
zemi, tedy u nás. Dneškem je tedy podepisování
smluv pro nás završeno,“ uvedl starosta Karlštej-
na Miroslav Ureš. Ten před začátkem ceremoniá-
lu postával nervózně před sokolovnou a připravo-
val si projev. Slavnostního aktu se zúčastnilo
kolem padesátky lidí. „Do Karlštejna přijelo dva-
ačtyřicet Italů, osm Francouzů a pětadvacet Něm-
ců,“ vypočetl Ureš s tím, že každá delegace měla

připravený bohatý program. „My jsme navštívili
Prahu, byla naplánovaná i cesta na Hlubokou, ale
nakonec jsme místo toho jeli do nižborské sklárny
a podívali se na berounské trhy,“ řekla Zlatka Hru-
bá, překladatelka italské delegace. 
Na úvod ceremoniálu zazněly státní hymny, poté
se slova ujal každý ze čtyř přítomných starostů.
„Dohody jsou podepsány, teď bude důležité do
spolupráce zapojit mládež,“ uvedl Ureš. Po pod-
pisu smlouvy zazněla evropská hymna. Poté se
všichni přesunuli ke karlštejnskému hotelu Mlýn,
kde byla odhalena bronzová socha básníka Fran-
cesca Petrarcy. Pavla ŠVÉDOVÁ

CHATA PODLEHLA OHNI. Malá rekreační cha-
ta na konci Zadní Třebaně směrem k Řevnicím té-
měř podlehla ohni, který zaměstnal pět hasič-
ských cisteren 4. 4. Objekt o rozměrech 8 x 6 m v
ulici V zahrádkách byl už několik let opuštěný,
plot pobořený, na dvoře byl odstaven autovrak. Z
oken šlehaly plameny a šel hustý dým, takže hasi-
či museli pracovat v dýchací technice. K zásahu
se sjely dva vozy profesionálů z Řevnic a dobro-
volné sbory ze Zadní Třebaně i Řevnic. Po lokali-
zaci ohně hasiči rozebírali střešní konstrukce a
dohašovali poslední místa. Škoda na chatě patří-
cí majiteli z okresu Praha-západ byla odhadnuta
jen na 50 000 Kč, protože stavba byla v zubože-
ném stavu, v minulosti už prodělala jeden požár a
byla zatopena při povodni. Ohni nejspíš někdo
pomohl. (vš) Foto Marek STOLINSKÝ

U Paviána našli oběšence
Svinaře - Na uplynulé středeční ráno nejspíš ne-
budou vzpomínat v dobrém lidé z halounské hos-
pody U Zrzavého paviána. Přímo v hospodě totiž
našli oběšeného mladíka. 
Místní muž s největší pravděpodobností spáchal
sebevraždu, příčinu šetří policie. (lup)

Z našeho kraje…
*  Tělocvičná akademie u příležitosti 95. výročí
založení Sokola Černošice se v černošickém Club
kině koná 19. dubna od 15 hodin. Na programu
jsou ukázky cvičení i promítání dokumentárních
filmů. (mif) 
* Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
se bude v Hlásné Třebani konat 3. května Kontej-
nery budou přistaveny od 9.00 do 11.00 za obec-
ním úřadem a na návsi v Rovinech.                   (šm)
* V Zadní Třebani se sběr nebezpečného a vel-
koobjemového odpadu bude konat 17. 5. Věci mo-
hou zájemci přinést mezi 8. až 11. hodinou na ná-
ves před obecní úřad, kde budou přistaveny kon-
tejnery. Mezi takový odpad patří baterie, zářivky,
obaly od barev, mrazáky, koberce, nábytek, mat-
race či jiné, kovový šrot nikoliv. (lup)
* S výstavbou hlavního kanalizačního řadu do
Rymaně začalo město Mníšek pod Brdy ve spolu-
práci se soukromým investorem. „Jedná se o prv-
ní etapu výstavby v délce 1,5 km a ceně asi 3 mili-
ony korun,“ uvedl starosta Petr Digrin. Hned jak
se začalo kopat, začali se lidé ptát, co mají dělat,
aby se mohli připojit a kolik je to bude stát. „V
první fázi se připojí asi 20 domů. Město připravu-
je vyhlášku s podmínkami, za kterých se mohou
lidé připojit,“ dodal Digrin. (jdi)

Policisté zadrželi řidiče,
kterému soud zakázal řídit
Řevnice - Řidiče bez dokladů a se zákazem ří-
zení zadrželi 10. dubna za volantem řevničtí
policisté. 
„Při kontrole vozidla Renault Expres bylo zjiště-
no, že třiapadesátiletému řidiči Okresní soud
Praha-západ zakázal řízení motorových vozidel
na 34 měsíců,“ uvedla mluvčí policie Petra Po-
točná. Podle ní se tak muž dopustil trestných či-
nů maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
„Hříšník byl policisty zadržen a převezen na řev-
nické oddělení policie,“ dodala Potočná. (pš) 

Poberouní - Několik doprav-
ních nehod se v uplynulých
dnech stalo v našem kraji.
Dvě auta bourala v řevnické uli-
ci Tyršova 2. dubna. Při nehodě
nebyl nikdo zraněn, ale Ford
Fiesta byl vážně poškozen. Has-
iči uklidili ropné látky unikající
z proražené olejové vany fordu. 
Do kamenného mostu v Mokro-
psech narazilo auto předminulý
pátek. V autě jeli dva mladíci,
řidič zřejmě nezvládl řízení na
mokré vozovce a dostal smyk.

Vůz bočně narazil do železnič-
ního mostu. První pomoc zraně-
ným poskytla posádka vozu
Městské policie Černošice, poté
převzali péči řevničtí záchraná-
ři. „Řidič byl se středně těžkým
poraněním hrudníku převezen
do nemocnice v Motole,“ řekl
šéf záchranky Bořek Bulíček. 
Náraz do svodidel poškodil Re-
nault Clio, který 1. 4. mířil z
Dobřichovic do Černošic. Auto-
mobil havaroval v první zatáčce
nad Dobřichovicemi, při nehodě

se nikdo nezranil. Hasiči ze sil-
nice uklidili vyteklé náplně.
Nárazem do stromu a lehkým
zraněním skončila nehoda osob-
ního vozu 2. 4. na Mořině. Nej-
dřív přijela záchranka, po ní ha-
siči, kteří odtáhli vůz z vozovky. 
Lehkým zraněním skončila i ne-
hoda u Mořiny. Land Rover s
pražskou řidičkou narazil do st-
romu nad viaduktem směr Ku-
chař. Vůz se několikrát obrátil
přes střechu.     Vilém ŠEDIVÝ,

Lucie PALIČKOVÁ

Zloděj ve vlaku oloupil
jednasedmdesátiletou ženu
Řevnice - Jednasedmdesátiletou ženu okradl
neznámý zloděj ve vlaku 9. dubna, když zasta-
vil na řevnickém nádraží.
„Cestující měla svou kabelku s osobními věcmi
položenou na klíně. Ve stanici využil její nepo-
zornosti lapka, který při vystupování z vlaku ka-
belku sebral,“ popsala krádež mluvčí policie Pet-
ra Potočná. Žena přišla o necelých 6 tisíc korun a
platební kartu. (pš)

Dle paragrafu…
NEODJEL. Vůz Mazda 626 chtěl zřejmě ukást
zloděj, který se zkraje dubna do auta vloupal na
parkovišti u řevnického nádraží. Zloduch se
dostal dovnitř  a snažil se manipulovat se spínací
skříňkou. Auto nenastartoval, ale poškozením spí-
nací skříňky způsobil majiteli ze Svinař škodu 10
tisíc Kč. Navíc mu ukradl povinnou výbavu.   (vš) 
OPILEC ZA VOLANTEM. Mladíka s 1,83 pro-
mile alkoholu v dechu zastavili nad ránem poli-
cisté v Karlštejně u železničního přejezdu směr
Liteň. Při kontrole bylo zjištěno, že toto není jeho
první jízda pod vlivem alkoholu. (šm)
CHLAPI SE POPRALI. Řidič autobusu a jeden
ze dvou cestujích se ve Skuhrově 7. 4. po osmé
večer poprali. Bitka se strhla zřejmě kvůli dámě.
Oba bijci museli být odvezeni do nemocnice na
pozorování. Konflikt policie vyšetřuje. (šm)
KRADL DVD. Časopisy a DVD odcizil neznámý
zloděj v Mníšku pod Brdy. Zboží za více než de-
set tisíc korun ukradl z plechové skříňky u tamní
prodejny potravin. Pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest. (pš) 

Hasiči zasahovali u několika nehod
V ŘEVNICÍCH SE SRAZILA DVĚ AUTA, V MOKROPSECH VLETĚL VŮZ DO MOSTU

Ukrajinský pizzař připravil 
Plynboudu o sto třicet tisíc
Dobřichovice - Škodu 131 500 korun způsobil
3. dubna v dobřichovické Plynboudě ukrajin-
ský pizzař, který pracoval ve zdejší restauraci.
Muž byl ve zkušební době, pizzerie byla s jeho
prací spokojena a chtěla s ním uzavřít smlouvu.
Dotyčný však kolem 8.00 odcizil klíče od restau-
race, které byly zavěšeny v přízemí Plynboudy a
následně si odemkl dveře do samotné restaurace v
prvním patře. Do objemného batohu vložil ku-
chyňský robot, notebook, rádio, průmyslovou ka-
meru, mobilní telefon a 25 000 Kč. Klíče položil
na bar, nechal odemčené dveře a odešel. Majitel
ani kolegové z pizzerie neznali jeho příjmení,
bydliště ani žádný další údaj, podle kterého by by-
lo možné kuchaře identifikovat. Věděli jen, že se
jmenuje Michal. Proč ukrajinský pizzař nechal v
provozovně klíče, lze zatím jen spekulovat. (vš)
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Kynologové skládali zkoušky
NA LETOVSKÉM CVIČÁKU SE PŘEDSTAVILA »NEVÍDANÁ« PLEMENA

Měsíc duben je v plném proudu. Je
to doba, kdy si na své přijdou všich-
ni zahrádkáři - začínají jim sázecí ra-
dovánky. Za povšimnutí stojí 24. 4.,
kdy slaví svátek svatý Jiří. Kromě
toho, že vylézají hadi a štíři, vztahu-
je se  k tomuto datu mnoho dalších
lidových pranostik. A je to i den
skautů. Čím oslovuje sv. Jiří skauty ?
Je to legenda, kterou je tento světec
opředen, a která se z velké části za-
kládá na historických faktech. Podle
skautů nosíme fragment sv. Jiřího v

sobě všichni, je to nekonečný boj
dobra proti zlu, závazek, který přijí-
mají ti, kdo slibují u táborového oh-
ně. Hledejme symboliku boje rytíře s
drakem, jenž je v každém, kdo má
sklony ke zlu. V každé době má mý-
tický drak jinou podobu, může to být
středověká příšera s několika hlava-
mi, nebo třeba drogy či násilí.
Svatý Jiří se narodil někdy ve 3. sto-
letí v Kapadoncii v malé Asii, ve
zbožné křestanské rodině. Vstoupil
do římské armády a dosáhl hodnosti

plukovníka. Když začal císař Diok-
lecián pronásledovat křestany, veřej-
ně vystoupil a k víře se přiznal. Kru-
té mučení jej mělo donutit, aby se
víry v jediného boha vzdal. Jenže Ji-
řího víra byla silnější než strach ze
smrti, a tak byl sťat. V dobách kři-
žáckých výprav proti muslimům se
stal patronem rytířů, mnoha měst a v
roce 1222 i patronem  celé Anglie. 
Vrátíme-li se ke skautům, o rytíř-
ském zákoníku píše Baden-Powell v
knize Scouting for boys: Za dávných
časů byli rytíři  skutečnými skauty a
jejich pravidla chování se hodně po-
dobají našemu zákonu. Rytíři pova-
žovali čest za nejvyšší hodnotu. Ne-
dopouštěli se nečestných činů, jako

jsou lži nebo krádeže, raději by zem-
řeli, než by se takto provinili. Byli
vždy připraveni bojovat a položit ži-
vot za krále, víru či vlastní čest.
Se svatým Jiřím se můžete setkat i u
nás, jeho jezdecká socha stojí na III.
nádvoří Pražského hradu, na Hradě
také naleznete baziliku i klášter sv.
Jiří, světcovo jméno nese rotunda na
hoře Říp. Když jsem se seznamovala
s příběhem svatého Jiří, napadla mě
slova básně Josefa Václava Sládka: 
Pevný buď a nepovol, jsi-li v lese žití
dub, jsi-li pouze trávy stvol, schyl se,
ale neustup. Dub a nebo třaslice, drž
se půdy, z níž jsi vzrost, zlomí-li tě
vichřice, žils jak muž, a to je dost. 
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

V neděli 6. dubna se konaly na cvičáku v Letech
první letošní zkoušky z výkonu podle zkušebního
řádu Kynologické jednoty Brno. 
V deštivém, nevlídném nedělním ránu se sešlo 17
psovodů se svými psy, aby se zhostili svých výko-
nů. V řadě vedle sebe stáli zástupci mnoha ple-
men, některých na zkouškách dosud nevídaných.
Byl mezi nimi například anglický buldog, Kavalír
King. Charles Španěl, landseer, krátkosrstá kolie,
border kolie, malý knírač, Parsona Russel teriér,
briard. Nechyběli ale ani němečtí ovčáci a křížen-
ci. Počasí nám moc nepřálo, přesto se na zkoušky
přišlo podívat docela dost diváků. V klubovně by-
lo příjemné teploučko, voněly tam samé dobroty a
panovala dobrá nálada.

Zatímco někteří seděli u kafíčka a baštili koláč od
Majky, pan rozhodčí, déšť nedéšť, velel na place
odvážlivcům a rozdával zasloužené body za před-
vedené výkony. Pochvala a obdiv za odvahu jistě
patří čtyřem dětem ve věku od deseti do patnácti
let, které se svými psy nastoupily na plac a zkouš-
ku úspěšně absolvovaly. Na všech účastnících by-
la vidět velká nervozita, která často ovlivnila vý-
kon jejich pejska. Zkoušku splnilo 16 psovodů,
pouze jeden nesplnil.
Maraton letošních akcí bude pokračovat dalšími
zkouškami z výkonu, tentokrát podle národního
zkušebního řádu, které se budou konat v neděli 20.
dubna. Srdečně zváni jsou všichni diváci.

Alena VANŽUROVÁ, Kynologický klub Lety
Kynologové na letovském cvičáku skládali první
letošní zkoušky.          Foto Alena VANŽUROVÁ

Podle skautů máme všichni v sobě kus svatého Jiří
V DUBNU ZAČÍNAJÍ ZAHRÁDKÁŘŮM SÁZECÍ RADOVÁNKY A TAKÉ VYLÉZAJÍ HADI I ŠTÍŘI…

Kulturní léto nabídne muziku i divadlo
V ŘEVNICÍCH SE BUDE KONAT NĚKOLIK FESTIVALŮ: PORTA, ROCKOVÝ SLUNOVRAT, DIXIELAND, CESTY...

Tucet Němců navštíví Koněpruské jeskyně
Chtěl bych připomenout úhradu komunálního odpadu. V těchto dnech jste
obdrželi složenky s předepsanou výší úhrady. Zaplatit je možné každý den v
týdnu i na obecním úřadu. Prosím, neodkládejte tuto povinnost na pozdější
dobu. Děkuji.
Minulý týden jsme požádali o stavební povolení na výměnu střechy stodoly
vedle Společenského domu, jejíž stav je havarijní. Na její výměnu jsme rov-
něž požádali o dotaci z Programu obnovy venkova. V současné době  je mon-
tována  bubnová sekačka na traktor. Sekačku jsme zakoupili, aby byl traktor
využit i v letním období a mohli jsme sekat kolem silnice v obci a větší
zatravněné plochy (např. na hřbitově). Co se týče výstavby Sportovního are-
álu, tak jsme zadali vypracování výběrového řízení a žádosti o dotaci z EU.
Přípravy na Staročeské máje, které se budou konat  v sobotu 31. května,  jsou
v plném proudu a z 90% máme vše zajištěné. Doufám, že bude zase  hezké
počasí a společně si tento den užijeme.
Naši přátelé ze Steinerothu potvrdili svoji návštěvu ve Třebani a přijedou 22.
května v počtu dvanácti lidí. Zdrží se do neděle 25. května. Tentokrát  s nimi
navštívíme Koněprusy.       Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadmí Třebaně

Velkolepý maratón hudebních i divadelních pro-
dukcí se letos bude konat v Řevnicích. Pod ná-
zvem Řevnické kulturní léto se od června do srpna
uskuteční akce v Lesním divadle, Zámečku i na
prostranství před ním. Na své si přijdou milovníci
rocku, vyznavači folkové Porty, ochotnického i
profesionálního divadla či jazzoví nadšenci.
Řevnické kulturní léto odstartuje 14. června v
»Lesňáku« čtvrtým ročníkem open-air hudebního
festivalu Rockový slunovrat. Ten je zaměřený pře-
devším na žánry rock, blues a ska. Letos se divá-
kům představí kapely Bílá nemoc, Cocotte Minu-
te, Krucipüsk, Murphy Band, Horkýže Slíže, či
Sto Zvířat. 20. června, vystoupí v sále Zámečku
legendární kytarista Peppino D’Agostino.  
Od 27. do 29. června bude Lesní divadlo poprvé
hostit hudební festival Porta, nejslavnější a histo-
ricky nejvýznamnější přehlídku folk, country a
trampské hudby.  
Místní divadelní soubor uvede 8. až 13. července
nastudování populární české filmové komedie

Fantom Morriswillu v režii Miloslava Šmejkala. 
O měsíc později, 8. až 10. srpna a 15. až 17. srpna,
bude Lesní divadlo patřit opět řevnickým ochotní-
kům, kteří v režii Petra Říhy představí komedii
Ten, kdo utře nos od Georgese Feaydaua. 
Hned dvě akce připadají na 9. srpna. Kromě již
zmíněných ochotnických představení se před řev-
nickým Zámečkem uskuteční  šestý ročník hudeb-
ního festivalu Dixieland, který nabídne poslucha-
čům sedm špičkových kapel tohoto žánru. 
Již zdomácnělý festival Řev Řevnice se bude ko-
nat 23. srpna. Poslední srpnové dny, přesněji 26.
až 28. srpen 31. srpen bude řevnické Lesní diva-
dlo svědkem čtvrtého ročníku divadelního festiva-
lu Lesní Slavnosti Divadla. Na tuto scénu opět za-
vítá Dejvické Divadlo, které zde ze svého reperto-
áru uvede představení Petra Zelenky Teremin, a
hru Idiot z pera F.M. Dostojevského. Spolu s Dej-
vickým Divadlem do Řevnic zavítá i Divadlo Na
zábradlí s představením J. Pokorného Milada.
Lesní slavnosti pak uzavře Divadlo Studna, které

31. srpna uvede v Lesním divadle pohádkové
představení pro děti Sindibád.  
Závěr Řevnického kulturního léta bude opět ve
znamení hudby. V sobotu 30. 8. se před Zámeč-
kem uskuteční další ročník multižánrového festi-
valu Cesty.                Ondřej ŠMEJKAL, Řevnice
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Foto ŠPLÍCHAL
Digitální minilab v Řevnicích
Foto rychle a kvalitně v akčních cenách!

- fotografie z CD, flash, paměťových karet, kinofilmů
- fotografie 9x13 cm od 1,80 Kč

- archivace negativů na CD
- foto z fota

- archivace z paměť. karet na CD
- zvětšeniny do formátu 24x30 cm

- indexprinty
- výřezy, rámečky atd.

- fotokalendáře A4 s Vaším fotem 65 Kč

Fotografujeme 
- na průkazy - na počkání

- svatby - foto doručíme na hostinu zdarma
- reportáže, skupiny, výročí atd.

Fotografie zpracováváme výhradně na KODAK materiály. 
Akce NOVÝ FILM ZDARMA pokračuje.

Nově otevřeno i v sobotu 9.30 - 11.30.

Prodej fotopřístrojů, alb, rámečků, baterií...
Nyní dárek pro Vás: Kalendář s Vaším fotem zdarma

Na adrese: FOTO Šplíchal,
Lesní 247 Řevnice, tel.: 257721557, 603784521

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Město Mníšek pod Brdy přijme 

VEDOUCÍHO ODBORU SPRÁVY
MAJETKU A INVESTIC

Vzdělání: výhodou VOŠ, VŠ technického směru,
praxe 2 roky, samostatnost, práce na PC, 

řidičský průkaz sk. B 
Pro více informací volejte tel.: 318 541 933 

Malování, lakování, 
montáž silikonového těsnění

Václav  Ř E H Á K
Zadní Třebaň

Tel.: 604 488 625

LETNÍ RELAX A SPORT
U KRAKONOŠE

CO: Aktivně-relaxační týden v Krkonoších
KDY: 7. 6.  -  14. 6. 2008

KDE: Pec pod Sněžkou - Bouda Máma
(www.boudamama.cz)

PROČ: 2x denně cvičení + aquaerobic
PLUS: Služby salonu Klára (nejsou v ceně) 

(www.salon-klara.webgarden.cz )
ZA KOLIK: 5 200 Kč (ubytování, 

polopenze + 2 hodiny cvičení denně 
+ masáž, bazén, sauna a whirlpool)

S KÝM: Zve Jarka Vyletová a Salon Klára  -
náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Řevnice, 

tel: 257721889
JAK udělat, abyste u toho byla: Rychle

zavolejte a přihlašte se. Těšíme se na Vás!

Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového

zboží. Nákup na splátky, příjem 
platebních karet. Nyní jsme pro vás 

zřídili další prodejní plochu.
Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic
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Házenkáři: Startuje sezona číslo 82
ŘEVNIČTÍ ŽÁCI ZA SEBOU MAJÍ UŽ NĚKOLIK TURNAJŮ, LIGOVÍ BORCI SE DOMA POPRVÉ PŘEDSTAVÍ 27. DUBNA
Řevnice - Osmdesátou druhou se-
zonu zahájili řevničtí »národní«
házenkáři. Tradičně první turnaje
absolvovali žáci - starší na Spojích
jeden vyhráli, na druhém obsadili
stříbrnou příčku. Mladší byli su-
verénní ve Stupně. (Viz Žáci tri-
umfovali v Praze i ve Stupně).
Na zimních halových pohárech
skončili mladší žáci na druhém a
starší na třetím místě. Všechno se ale
dá pokládat za úspěch, neboť kluci
nebyli nikde kompletní. 
Celou zimu pracovali nejmenší há-
zenkáři, tak zvaní »špunti«. Ti už za
sebou dokonce mají i třídenní jarní
soustředění (viz Naše noviny 7/08).
Mistrovskou sezonu prckové zahájí
vzájemným utkáním děvčat a kluků
na našem hřišti ve čtvrtek 17. dubna
od 16.00. 
Oblastní soutěže začínají 19. 4. – na-
še béčko hraje v Čakovicích. Den

nato zahajuje ligové áčko v Mostě. 
Muži z A i B týmu to s přípravou
moc nepřeháněli. Ale už se také pro-
budili a na hřiště zavítali. Určitou
omluvou jim může být účast na bri-
gádách v Lidovém domě a za ním.
Tam je totiž v poslední době docela
rušno. Nájemce činnost v Lidovém
domě ukončil a v únoru předal ve
špatném stavu a s dluhy na nájmu
zpět DTJ. Proto se shání nájemce
nový a současně se svépomocí členů
provádějí opravy. 
Ovšem podstatné pro sport jsou věci
dějící se za Lidovým domem. Tam
se připravuje sportoviště pro řevnic-
kou veřejnost opravdu zajímavé. Na-
fukovací hala o třech tenisových kur-
tech a tedy plochou dostatečnou pro
házenou s využitím i pro školní akce
a použitelnou pro volejbal, nohejbal,
kopanou a další sporty. Termín do-
končení je sice šibeniční, ale proč
ne! Příští zimu chceme sportovat.
Držte nám alespoň palce, pokud ne-
máte chuť přijít pomoci. Zatím pra-
cujeme svépomocně a dá se říci, že
každou sobotu a neděli. Zkuste se v
montérkách přijít podívat. 
Děkujeme našim stálým i náhodným
příznivcům, kteří nás podpořili při
tradiční velikonoční pomlázce a na-
sypali nám do pokladničky na čin-
nost bezmála  dvacet dva tisíc korun.
Opravdu vřele děkujeme všem, kteří
nás potkali a nebáli se otevřít svou
peněženku. 
A na úplný závěr: Nezapomeňte při-
jít fandit našim házenkářům! Liga na
hřišti v Tyršově stromořadí bude po-
prvé k vidění v neděli 27. dubna od
15.00. Řevničtí muži nastoupí proti
Plzni-Újezdu. Petr HOLÝ

Mladší žáci Řevnic po vítězném turnaji ve Stupně.      Foto Tomáš VESELÝ

Žáci triumfovali v Praze i ve Stupně
Řevnice, Praha, Stupno - V sobotu 5. dubna se starší
žáci řevnických »národních« házenkářů zúčastnili
turnaje na pražských Spojích. Kromě nich zde hrála
družstva domácích, Baníku Most a Jiskry Hejnice. 
Naše sestava vypadala takto: Dudek – Procházka –
Štech, Karel Král – Jelínek, Veselý, Tomáš Král  a Holý.
Turnajem jsme procházeli od vítězství k vítězství. Velice
si cením hlavně vítězství v prvním zápase nad Mostem,
kdy jsme předvedli kolektivní a téměř bezchybný výkon.
Výsledky našich zápasů: Řevnice – Spoje 7: 4, Řevnice
– Hejnice 11:8, Řevnice - Most 10:4, Řevnice – Spoje
15:7, Řevnice – Hejnice 11:5, Řevnice – Most 10:13.
Naši střelci tedy nastříleli 64 branek: Veselý 30, Tomáš
Král 24, Jelínek 9, Holý 1. Obrana, která hrála také veli-
ce dobře, obdržela jen 41 gólů. Olda Dudek byl zvolen
nejlepším brankářem a Petr Veselý nejlepším útočníkem.

Den nato, v neděli 6. 4., jsme s mladšími žáky zajeli na
Plzeňsko do Stupna na turnaj pořádaný Všenicemi. Vy-
razili jsme hlavně proto, abychom před sezonou vyzkou-
šeli nově se formující obranu. Do sestavy se snažíme za-
členit několik Špuntů - Lukáše Martina, Vojtu Ruffera a
Filipa Edla. Hráli jsme v sestavě: Lukáš – Derco – Holý,
Ruffer – Štech, Jelínek, Veselý a Edl.
Turnaj se nám velmi vydařil. Obrana s brankářem se ne-
ustále zlepšovala, a tak účast na turnaji splnila svůj účel.
Vzhledem k tomu, že útok byl bezkonkurenční, obsadili
jsme i ve Stupně první místo. Naše zápasy: Řevnice –
Dobřív 6:6, Řevnice – Louka 8:4, Řevnice – Všenice
7:4, Řevnice – Most 5:0, Řevnice – Žatec 6:1. Útočníci
nastříleli 32 branek - Veselý 19, Jelínek a Štech po 6.
Jeden gól vstřelil i Špunt Filip Edl. Nejlepším útočníkem
byl zvolen Petr Veselý.  Tomáš VESELÝ



Naše noviny 8/08 SPORT, Strana 12

Řevnice pokračují ve vítězném tažení
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE 
Poberouní - Mistrovské fotbalové
boje jsou již v plném proudu. Řev-
nické áčko jde od vítězsví k vítěz-
ství, naopak zadnotřebaňští borci
ještě nevyhráli. (mif)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Milín - Řevnice 0:3
Branky: Kalivoda, Lhota, Karda
Celý zápas byli Řevničtí jasně lepší,
ale o vítězství rozhodlli až třemi gó-
ly ve druhém poločase.             (Mák)
Řevnice A - Velká Dobrá 1:0
Branka: Kalivoda
Proti lídrovi I. A třídy krajské soutě-
že, se každý chce vytáhnout, a tak
mají řevničtí borci hodně práce i s
těmi týmy, jež se nacházejí v dolní
polovině tabulky. To byl případ i zá-
pasu s Velkou Dobrou. Řevnice byly
lepším týmem, ale hosté dobře brá-
nili. Naštěstí se ve 30. minutě trefil
Kalivoda. Ve 2. půli se hra vyrovna-
la, ale favorit hosty do šancí nepou-
štěl. Zápas skončil hubenou, ale za-
slouženou výhrou Řevnic.       (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Mníšek B – Řevnice B 1:0
Řevnice B - Hvozdnice 0:0

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Rožmitál - FK Lety 1:4 
Branky: Zdanovec 2, Zýka, Kabrna
Od prvních minut hosté získali pře-
vahu a před domácí brankou to
vřelo. Ve 30. minutě pronikl po pra-
vé straně Zýka a k překvapení všech
jeho střela z úhlu skončila v domácí
síti - 0:1. Domácí inkasovali znovu

ve 42. minutě  a 45. minutě. Druhý
p-ločas byl odlišný. Domácí hned v
48. minutě snížili na 1:3 a měli znač-
nou převahu. V 85. minutě po nedo-
rozumění v domácí obraně naštěstí
uklidnil Lety rozhodující trefou Zda-
novec 1:4.                   Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A – Doubravan Újezd 1:2
Branka OZT: Krejča
V utkání nevalné úrovně neproměni-
li domácí snad sedm vyložených
šancí, a to se jim vymstilo. Hosté se
ujali v první půli vedení, ale Krejča
v závěru poločasu šťastně vyrovnal.
Když festival vyložených příležitostí
ze strany OZT pokračoval, vystřelili
hosté snad potřetí na branku a byl z
toho vítězný gól. (Mák)
Stašov - OZT A 3:0

Výsledek potvrzuje fakt, že start do
jarní části přeboru se třebaňským
fotbalistům vůbec nepovedl.   (Mák)

IV. třída okresní soutěže
OZT B – Cembrit Beroun 1:2
Branka OZT: Kozák z penalty
Domácí se proti favoritovi jen těžko
prosazovali, ale ani hosté neměli
převahu. Bohužel po rohu nechala
obrana OZT trestuhodně volného
hráče hostí, a ten bez problémů otev-
řel skóre. Když ve 2. poločase zvýšil
Cembrit po rychlé kombinaci na 2:0,
zdálo se být rozhodnuto. Krátce před
koncem ale snížil Kozák z penalty a
hosté se museli obávat o vítězství až
do závěrečného hvizdu.            (Mák)
Chyňava - OZT B 2:1
Souboj předposledního s posledním
vyšel lépe domácím. OZT bude mít
hodně práce, aby se zachránil. (Mák)

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice - Sokol Jeneč 4:2 
Branky: Krajci 2, Větrovec, Debnar
Za účasti tří rozhodčích a svazového
delegáta se konal zápas druhých
Dobřichovic s první Jenčí. Hosté by-
li výborní, ale domácí po fantastic-
kém výkonu lídra tabulky porazili.
Lahůdkou byla čtvrtá branka: Deb-
nar si vychutnal jenečské zadáky, tři
obešel a lehounkým panenkovským
obloučkem přehodil gólmana. (oma)
Jinočany - Sokol Dobřichovice 0:0 
Silný vítr a nerovný terén neumožni-
ly hráčům předvést pohlednější fot-
bal. V bojovném utkání tak domino-
vali především brankáři. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn – Durisol Všeradice 5:1
Branky: Kubíček 2, Tomášek,
Lopušan, Zajíc

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
VČS Tmaň – FC Liteň 1:0
FC Liteň – Zdejcina 4:1
Branky: Eliášek, Kliment, Berka,
Plavec 

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
Zaječov B - SK Osov 1 : 0
SK Osov - Hor. Neumětely B 2 : 1
Branky: Bábíček J., Hájek

Beroun -  Již popětadvacáté bude
19. dubna berounský lesopark
dějištěm krosového závodu. Běh
přes Městskou horu O Pohár měs-
ta Berouna pořádá oddíl atletiky
TJ Lokomotiva Beroun a stejně
jako loni bude závod započítáván
do běžeckého poháru mládeže.
Prezentace závodu začíná v 8.30 v
budově Jungmannovy základní ško-
ly přímo pod Městskou horou, sa-

motný závod začne v 9.30. 
Zúčastnit se mohou sportovci malí i

velcí, kteří se podle věkové katego-
rie vydají na jednu z připravených
tratí: 90 m (předškolní děti 2003 -
2007), 360 m (ročníky 2001 a 2002),
560 m (ročníky 1997 - 2000), 1 200
m (ročníky 1995 a 1996), 1 700 m
(ročníky 1991 - 1994 a ženy i muži -
mílaři ročník 1990 a starší) a 3 000
m (ženy a muži ročník 1990 a starší).
Informace: //mestskahora.wgz.cz.

Jitka SOUKUPOVÁ

Řevnice – Nové hráče ve věku od 5
do 12 let nabírá klub LTC Řevnice
do své tenisové školy. Přihlásit se
mohou úplní začátečníci, i ti, kteří
už mají nějaké základy. 
Pro rodiče, kteří mají zájem své děti
přihlásit, se koná schůzka na řevnic-
kých kurtech 15. dubna od 17.30, pří-
padně informace mohou dostat také u
trenéra Milana Klainera na telefonu
603 816 193.
Tenisová škola je v provozu už něko-
lik let, v současnosti ji navštěvuje
skoro 30 dětí. Sportovní výsledky
jsou viditelné - loni skončila řevnická
přípravka třetí ve středočeském pře-
boru, což byl historický úspěch. Zá-
klad tohoto družstva nyní přešel do

mladšího žactva. „Každému hráči
sestavujeme individuální tréninkový
plán po dohodě s rodiči. Trénujeme
celoročně,“ popisuje jeden z trenérů
Michal Mottl. 
Přes zimu se hráči připravovali v hale
v Letech a v řevnické i dobřichovické
sokolovně. Kromě tenisu chodí na
pohybová cvičení. „Nechceme, aby
děti byly jednostranně zatěžované
tenisem, proto máme specialistku na
rozvoj obratnosti a vyrovnání zátě-
že,“ říká Mottl.
Sezona už na řevnických kurtech za-
čala i rekreačním hráčům, o víkendu
byly kurty otevřeny po zimní úpravě.
Informace podá správce Jiří David na
telefonu 777 182 319.        Jan ŠVÉD

Závodníci poběží přes horu
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Řevničtí hledají tenisty
HLÁSIT SE MOHOU ZAČÁTEČNÍCI I POKROČILI

Esterka Mertová je
princeznou aerobiku
Mníšek, Komárov - Soutěžní klání
v junioraerobiku pořádal v sobotu
12. dubna  TJ Sokol Komárov. Zú-
častnily se také mníšecké děti ze
Sokola s cvičitelkami Danou Hav-
líkovou a Monikou Benešovou.
Esterka Mertová, dcera zpěvačky
Zory Jandové a hudebníka Zdenka
Merty, obhájila hned dva diplomy.
Jeden za 1. místo v župním přeboru
junioraerobiku, druhý za zvolení
princezny aerobiku v kategorii
mladších žákyň I. Anička Garnolová
se probojovala do semifinále mlad-
ších žákyň II. Děti udělaly obrov-
skou radost nejen sobě, ale také
svým cvičitelkám. (jdi)

Při závodech aut jeden
vůz narazil do stromu
Suchomasty - Během závodu Er-
zetka Cup, který se jel první dub-
novou sobotu v okolí Tmaně, zasa-
hovali záchranáři z Řevnic i hasiči
poblíž Suchomast u nehody jedno-
ho ze závodních vozů. Řidič byl vr-
tulníkem převezen  do nemocnice. 
Zmiňovaný vůz havaroval při jedné
z posledních rozjížděk. Řidič prav-
děpodobně nezvládl průjezd zatáč-
kou a narazil do stromu. Vzhledem k
tomu, že závodní vozy jsou vybave-
ny bezpečnostním rámem, který se
při nárazu zmáčkl, trvalo vyprošťo-
vání řidiče z auta hodinu a půl. „Muž
s námi komunikoval, byl při vědomí,
ale po vyproštění se ukázalo, že má
těžší zranění, otevřenou zlomeninu
nohy,“ řekl šéf záchranky Bořek Bu-
líček. Pacient byl vrtulníkem převe-
zen do nemocnice v pražských Stře-
šovicích, kde mu lékaři zjistili ještě
vnitřní zranění. Spolujezdec skončil
s otřesem mozku v hořovické ne-
mocnici. (lup) 

MIZERNÝ ZAČÁTEK. Zadnotřebaňským fotbalistům se na jaře zatím vůbec
nedaří. B-tým prohrál i s Cembritem Beroun.        Foto NN L. PALIČKOVÁ


