
Parní vlak byl v obležení pasažérů
DO ZADNÍ TŘEBANĚ SE »SLÉTLY« DESÍTKY ČARODĚJNIC, BOSOREK A DIVOŽENEK

Dělník na stavbě
spadl ze sedmi metrů
Černošice - Vážný úraz po pádu
utrpěl v polovině dubna muž na
stavbě v Černošicích. 
„Pětatřicetiletý stavební dělník ukra-
jinské národnosti spadl při práci z
výšky asi sedmi metrů na zem. Na
místo zdravotnické operační středis-
ko vyslalo rychlou lékařská pomoc z
Řevnic,“ uvedla mluvčí středočeské
záchranky Tereza Janečková.
Po příjezdu rychlé lékařské pomoci
měl pacient poruchy vědomí a pro-
tože si vážně poranil hlavu a pravdě-
podobně i páteř, na místo byl přivo-
lán vrtulník letecké záchranné služ-
by. Pacient byl transportován na
traumacentrum nemocnice v Praze-
Motole. Na místě zasahovali také
policisté. (lup, mif) 

Zadní Třebaň - Krásný slunný den
přilákal uplynulou sobotu do Zad-
ní Třebaně desítky čarodějnic. Po
střechu nacpaný parní vlak, který

odtud vyjel směr Podbrdsko, vezl
divoženky i čaroděje, ale také třeba
caparty z dětského domova či stře-
dočeského hejtmana Petra Bendla.

Zábavný program pro dospělé i děti
začal už dopoledne na třebaňské ná-
vsi, kam postupně přicházeli diváci v
civilu, ale i velké a malé ježibaby a
čarodějové. „Mami, já se bojím těch
ošklivých paní,“ říkali občas prckové
svým rodičům. Některé masky totiž
byly opravdu strašidelné. Pro obvese-
lení vyhrávala poberounská kapela
Třehusk, jejíž písničky navnadily pár
čarodějnic i k tanci. Nakrátko Tře-
husk vystřídala řevnická taneční sku-
pina Proměny s veršovanou pohád-
kou O perníkové chaloupce. 
Při poslechu muziky mohli lidé sou-
těžit s vystavenými auty značky
Chevrolet. (Dokončení na straně 2)

29. dubna 2008 - 9 (467) 6 Kč

Dar pro starostu: Portrét od italského malíře

STAROSTA A JEŠTĚ JEDEN. Originální dárek - vlastní portrét - dostal karl-
štejnský rychtář Miroslav Ureš od  starosty italského města Montecarlo, kte-
ré s Karlštejnem pojí partnerská smlouva. „Roberto Pasquinelli není žádný
mazal,v Itálii by ten obraz vyšel v přepočtu na třicet tisíc korun,“ uvedl Ureš
s tím, že dárek potěšil hlavně jeho manželku. „Líbím se jí tam víc, než ve sku-
tečnosti - prý vypadám mladší,“ řekl. (mif) Foto NN M. FRÝDL

Je řevnické nádraží nejkrásnější
v Česku? Rozhodnutí je i na vás
Řevnice – Je nádraží v Řevnicích či sousedních Dob-
řichovicích po opravách nejkrásnější v Česku? O tom
můžete rozhodnout také vy.
Minulý týden totiž odstartoval druhý ročník soutěže o nej-
krásnější nádraží. Hlasování se může zúčastnit kdokoliv
prostřednictvím e-mailu nebo dopisu, a to nejpozději do
15. června. O tři dny později bude slavnostně vyhlášen ví-
těz. Anketu pořádá v rámci projektu Vlídná nádraží ob-
čanské sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění.  
(Pokračování na straně 7) (pš)

Svinaře zrušily naplánované
oslavy milénia, obec je mladší
Svinaře - Velkolepé oslavy milénia měly na leto-
šek naplánované Svinařští. Teď vše ruší. Zjistili,
že první dochovaná zmínka o jejich obci není z
roku 1008, ale 1088.
„Na počest milénia jsme chystali knihu o Svina-
řích. A protože v nás trochu hlodal červíček po-
chybností, rozhodli jsme se data prověřit v národ-
ním archivu. Tak jsme zjistili, že důvod k tisicile-
tým oslavám bude až v roce 2088,“ uvedl starosta
Svinař Vladimír Roztočil. Oslavu milénia naplá-
novanou na konec letošního července tedy Svinař-
ští zrušili, zmiňovaná kniha také nevyjde. Naopak
film o obci, který vznikal v průběhu roku, světlo
světa spatří, stejně jako CD kapely Třehusk nazva-
né Svinařskej zámek. (mif)

BOSORKY U VLAKU. Čarodějnický parní vlak vyrazil uplynulou sobotu po trase podbrdské
»trampské« lokálky Zadní Třebaň - Lochovice. Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Opilý Ukrajinec nadvakrát »počechral« BMW
Lety – Kuriozní nehoda osobního vozu BMW a malého náklaďáku Polonez se
stala 20. dubna večer v Letech. Když se auta míjela, polonez patřící firmě z
Letů zavadil o zrcátko »bavoráka«, které řídil jeho majitel z Řevnic. Ten svůj
vůz po kolizi otočil, předjel náklaďák a zastavil před ním. Ukrajinský řidič
polonezu auto neubrzdil a do BMW narazil. Poté chtěl místo nehody opustit,
ale podařilo se ho udržet na místě až do příjezdu policie. Policisté Ukrajinci
naměřili 1,72 promile alkoholu. Proti cizinci ubytovanému v Praze, který
pracoval pro firmu z Letů, bylo zahájeno trestní řízení pro podezření z trest-
ného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky. Proč Ukrajinec řídil v takovém stavu, sdělit odmítl.
Podle policistů musel vypít 10 až 15 piv nebo půl litru vodky.  (vš) 

Maruška vyhrálaokresní soutěžDvanáct stran informací
z našeho kraje
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Děti třeba vybarvovaly obrázky aut
nebo hledaly ve vozech bonbóny,
dospělí mohli zkusit řídit a nerozbít
přitom vejce umístěné na kapotě. Na
náves dorazili během dopoledne
mopedisté ze Svinař, kteří poté pro-
vázeli vlak až na konečnou. Na nád-
raží se dokonce objevily i čarodějni-
ce na koních. V jednu hodinu po po-
ledni odtud vyrazil speciální parní
vlak do Lochovic. Už popáté v řadě
jej vypravily Naše noviny. Bohužel
všichni zájemci se do vlaku nevešli,
zcela plnými vagóny nešlo ani projít.
Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku,
jež se skvěle zhostily role průvod-
čích, nevěděly, kam dřív skočit.
„Příště snad budeme muset objednat
těch vagónů deset,“ říkal v legraci
jeden z organizátorů. A to ještě ne-
bylo všechno. Další pohádková stra-
šidla přistoupila v Litni, kde před-
vedly čarodějný program děti z míst-
ní školy, a ve Všeradicích. Tam při-
vítaly strašidelné bytosti cestující
medovinou. V každé stanici i celou
cestu podél trati mávali vlaku obyva-
telé Podbrdska i mnozí další v ko-
lemjedoucích autech. 
Slavnostní vyhlášení nejhezčí čaro-
dějnice se konalo v Lochovicích.
Předseda poroty, senátor Jiří Ober-

falzer, rovněž v převleku, sledoval
desítky masek, shromážděných u ná-
draží. Nakonec nejlepší z nich získa-
ly krásně ozdobené koště a obří ko-
láče. Ty věnoval poslanec Jan Sch-
wippel, který nad akcí převzal zášti-
tu. Třehusk pak vyhrával celou zpá-
teční cestu domů a na úplný závěr
ještě v hlásnotřebaňské České hos-
podě Na Růžku. Lucie PALIČKOVÁ

Řevnice – Nad Řevnicemi na kopci Vrážka i le-
tos poslední dubnový den vzplane tradiční ča-
rodějnická vatra. Rekordní výšku ale letos mít
nebude. 
V Guinessově knize tak i nadále zůstane zapsána
jako rekordní vatra z Mnichovic v okrese Praha-
východ. Tamní obyvatelé totiž Řevnické, kteří
rekord vybojovali v roce 2006, loni trumfli.
Je to lítý boj, který se táhne od roku 2003. Jak to
začalo? Parta nadšenců, kteří každoročně na Vráž-
ce staví hranici, se rozhodla vystavět vatru nejvyš-
ší v Česku. Tehdy měřila  jedenáct metrů a šede-
sát centimetrů. Na rekord to stačilo, takže byl dů-
vod k radosti. Netrvala ale dlouho. Řevničtí svým
činem vyprovokovali hasiče z městečka Mnicho-
vice v sousedním okrese. A ti je hned následující
rok trumfli. Jejich hranice byla o metr a půl vyšší. 
Agentura Dobrý den, která rekordy eviduje, si už
zvykla, že souboj o tento rekord se stal doménou
těchto dvou měst. Rok 2005 byl rokem smíru.
Předloni se v Řevnicích znovu pokusili Mnicho-
vické překonat. Na stavbě hranice pracovaly desít-

ky nadšenců. A opět to vyšlo.  Jak vysoko se při
stavění pustili? „Výška se měřila pomocí laseru.
Na jedné straně vatra dosahovala 15,40 a na druhé
15,10 metru. Z toho se udělal průměr,“ vysvětlil
jeden z účastníků akce, Vratislav Hrubý. Na stav-
bě se podílelo přes dvacet místních dobrovolníků.
Poslední metry ale mohli stavět už jen dva.  
Prvenství si městečko u Berounky udrželo opět
jen rok – loni v Mnichovicích totiž hořela vatra
ještě vyšší. „Měla 17 metrů,“ potvrdil jeden z or-
ganizátorů řevnické akce Pavel Jílek. Přiznal, že
ještě vyšší hranici se podařilo loni postavit lidem
v obci Kozojedy na Kolínsku. Měřila dokonce
dvacet metrů. V české Guinnesově knize rekordů
ale zapsána není. Řevničtí tak stojí před další vý-
zvou: pokořit sedmnáctimetrovou hranici. Letos
to ale nebude.
„Postavíme jen menší desetimetrovou vatru," při-
znal Jílek. Hranice na Vrážce začne hořet jako
vždy kolem deváté hodiny. 
Následující den – 1. května – se už tradičně na
řevnickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad usku-

teční Majáles, který pořádají místní hasiči. K vi-
dění bude hasičská technika, zahraje muzika. 
Na poslední dubnový den chystají oslavu čaroděj-
nic také hlásnotřebaňští hasiči. Slavnost se usku-
teční  na »plácku« u jezu. Od 17.00 začne soutěž-
ní program určený dětem, od půl osmé se dočkají
dospělí. 
Slet čarodějnic se koná 30. dubna od 20.00 v čer-
nošickém Clubu Kino. Součástí akce bude soutěž-
ní přehlídka nejrychlejších košťat, udělení čestné-
ho titulu Čarodějnice roku 2008, hudební rej,
kouzla i čáry. Pavla ŠVÉDOVÁ (šm, mif)

Kreseb přišlo devadesát
Zadní Třebaň - Soutěž Našich novin
o nejhezčí obrázek čarodějnice dos-
pěla do finále. Od dětí z celého Po-
berouní a Podbrdska do redakce do-
putovalo neuvěřitelných devět desí-
tek kreseb. Díla nyní vytřídíme podle
věkových kategorií a sestavíme po-
rotu, jež rozhodne o vítězích. Jejich
jména budou následně zveřejněna v
Našich novinách a dočkají se oceně-
ní. Na dárek se mohou těšit i Bar-
bora Tesařová a Daniela Břížďalo-
vá, jež se zúčastnily soutěže milión-
tého návštěvníka webových stránek
NN. Zatímco Daniele se do odpově-
dí na pět otázek vloudily chybičky,
Barbora zvládla soutěž na jedničku.
Odměnu však dostanou obě čtenář-
ky. (JoK, mif)
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Velkého úspěchu dosáhli v polo-
vině dubna školáci ze zadnotře-
baňské málotřídky. V matema-
tické soutěži Klokan skončila
druhačka Marie Paličková první
v okrese, Daniela Břížďalová ze
4. třídy byla sedmá. 
Soutěže se jako škola účastníme
již od roku 1992. Matematický
Klokan je pro všechny děti na
světě, které dostanou v jeden
den a stejnou hodinu totožný
soubor úkolů. Výsledky se pak
dávají dohromady a porovnává
se úroveň především logicko-
matematických schopností. Ka-
tegorie Klokánek je pro žáky 4.
a 5. ročníku, Cvrček pro druhá-
ky a třeťáky. 
Letošní ročník byl pro mne uni-

kátní, protože padlo hned něko-
lik rekordů. Nejúspěšnější lušti-
telka Marie Paličková ze 2. třídy
dosáhla maximálního možného
počtu bodů a s tímto výsledkem
byla nejlepší z více než padesáti
dětí v okrese, které počítaly. Da-
niela Břížďalová ze 4. ročníku
získala nejvyšší absolutní počet
bodů - 102 z možných 120, což
byl nakonec sedmý nejlepší ok-
resní výsledek. Potěšitelné pro
nás je, že nejslabší zadnotřebaň-
ský čtvrťák se v kategorii 4. a 5.
ročníku umístil v polovině veš-
kerých okresních výsledků.
Srovnání tedy letos vychází pro
2. a 4. ročník velmi příznivě. 

Božena MUSILOVÁ, 
ředitelka ZŠ Zadní Třebaň

Maruška je nejlepší v okrese!
DRUHAČKA ZE ZADNÍ TŘEBANĚ VYHRÁLA MATEMATICKOU SOUTĚŽ

Řevnická čarodějnická vatra letos rekord nezlomí
TRADIČNÍ DUBNOVÁ OSLAVA SE USKUTEČNÍ I V HLÁSNÉ TŘEBANI A V ČERNOŠICÍCH

V Litni parní vlak pozdravili místní školáci. Foto NN L. PALIČKOVÁ

Letovský dětský domov 
oslavil druhé narozeniny
Dvouleté výročí otevření dětského domova Lety
si připomněly děti, jež zde žijí, společně se za-
městnanci.
Domovem prošlo 53 dětí, v současné době jich tu
žije 35. Za uplynulé více než dva roky se podaři-
lo otevřít chráněné bydlení pro adolescenty či za-
vést hostitelskou péči – dosud málo využívaný
způsob pomoci dětem, které postrádají kontakt s
vlastní rodinou, ale přesto nemohou být zařazeny
do registru náhradní rodinné péče. „Z dětí, které
DD opustily, se 6 vrátilo domů, 4 našly nové záze-
mí v pěstounských rodinách. Jen 7 dětí jsme pře-
místili do jiných ústavních zařízení,“ uvedl Tomáš
Řezníček, který je pověřen řízením domova.
Domov se od počátku snaží přiblížit život zde co
nejvíce rodinnému způsobu, děti žijí ve skupinách
maximálně po osmi, v řadových domcích, a o
každou skupinu se starají její tři stálí vychovatelé. 
Blanka STROUHALOVÁ, Dětský domov Lety

Broučci budou zase po roce
uklízet Zadní Třebaň
Zadní Třebaň - Jarní úklid obce Zadní Třebaň
chystá opět po roce místní mateřské sdružení
Broučci. Akce se uskuteční v neděli 11. května.
Tak jako vždy bude sraz v 10 hodin před hasič-
skou zbrojnicí. Podle počtu příchozích bude ur-
čen směr i délka úklidové trasy. Rukavice a pytel
na odpadky nutno vzít s sebou. (lup)

Vítězka matematické soutěže
Marie Paličková. Foto ARCHIV

Speciální čarodějnické omalovánky i zvláštní

»čarodějnické« číslo Našich novin, které byly

vydány k jízdě parního vlaku, si můžete

objednat na adrese redakce: Třebaňská 96,

267 29 Zadní Třebaň 96. (frydl@dobnet.cz).

K  mání jsou i čarodjěnická košťata. (mif)
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Setkání s krajany v USA byla dojemná
ZADNOTŘEBAŇAN JAN SCHWIPPEL SE S POSLANECKOU DELEGACÍ VYPRAVIL DO AMERIKY

Zadní Třebaň - Pracovní cestu do
USA podnikl v polovině dubna po-
slanec Jan Schwippel, který je do-
ma v Zadní Třebani. Delegace Za-
hraničního výboru Poslanecké
sněmovny navštívila New York,
Washington D.C. a Nebrasku.
Jeli jste za oceán jednat o něčem
podstatném, nebo se jednalo pouze
o tak často kritizovanu »poslane-
ckou turistiku«?
Šlo o klasickou pracovní cestu Zah-
raničního výboru. Setkali jsme se se
zástupci administrativy, členy Kong-
resu, zástupci krajanů a dalších orga-
nizací. Hlavními tématy jednání by-
ly protiraketová obrana, problemati-
ka krajanů, program zrušení víz a
prezidentské volby v USA.
O vízech do USA se debaty vedou už
dlouho. Kdy budou konečně zruše-
na a jakému režimu budou po zru-
šení podléhat Češi směřující do
Ameriky?
Náměstek ministra pro vnitřní bez-
pečnost Richard Barth slíbil, že víza
budou zrušena do konce roku 2008.
Uvedl, že jde o prioritu prezidenta
Bushe, který ji chce naplnit do konce
své administrativy. Po zrušení víz
budou návštěvníci z ČR před odjez-
dem pouze vyplňovat bezplatné for-
muláře, podobné dnešním imigrač-
ním kartám při příletu. Budou tak
moci učinit i elektronickou formou.
Komplikacím při cestě do USA se
ovšem nevyhnula ani vaše poslane-
cká výprava, je to tak?
Potíže provázely hlavně naše lety
uvnitř USA. Jedno letecké spojení
bylo zrušeno pro vichřici, jedno
jsme kvůli zpoždění zmeškali. Hojně
jsme si užili všemožných kontrol, ale
vše nakonec dobře dopadlo.
Jednali jste i o radaru, který má vy-
růst v Brdech. Jak Američané rea-
gují na informace, že více než dvě
třetiny Čechů radar nechtějí? A jak
na tyto informace reagujete vy?
Reakce Američanů se lišily podle je-
jich vlastního názoru. Někteří vyjad-

řovali zdvořilý údiv, někteří pocho-
pení či zadostiučinění. Mě mrzí, že
je názor naší veřejnosti odmítavý. Je
pravda, že vládní koalice v této věci
neinformovala vždy bez chyb. Teď
však máme nové informace a věřím,
že budeme napříště otevřenější, pře-
svědčivější a že se to pozitivně pro-
mítne i na názoru našich lidí.
Setkal jste se s českými krajany. Ja-
ké poselství o stavu České republiky
na začátku třetího tisíciletí jste jim
mohl předat?
Řada z nich se o dění u nás živě zají-
má a má dobré informace. Méně to-
ho obecně víme my o našich kraja-
nech. V tomto směru byla cesta vel-
mi inspirativní a poučná. Také jsme
samozřejmě hovořili o možnostech
širší vzájemné pomoci a podpory a

na tomto poli je, zejména z naší stra-
ny,  ještě co dohánět.
A jaké poselství od krajanů v USA
máte pro nás?
Nejde o nové poselství, spíše o zdů-
raznění toho, co již víme. Mnozí kra-
jané ČR intenzivně pomáhali a po-
máhají. Účinně lobbovali za náš vs-
tup do NATO nebo za zařazení ČR
do Programu zrušení víz. Také se
sluší vyjádřit velké poděkování za fi-
nanční podporu krajanů 1. i 2. odbo-
ji a za jejich převažující pochopení a
toleranci, jakkoli se k nim jejich pů-
vodní vlast nechovala vždy dobře.
Jak se Čechoameričané chovali k
vám?
Někdy nešetřili ani kritikou, zejmé-
na pokud jde o jejich diskriminaci
při restitucích, vlekoucí se odškod-

nění církví nebo nemožnost kores-
pondenčního hlasování ve volbách v
ČR. Setkání s nimi však patřila k to-
mu nejlepšímu, co jsme v USA zaži-
li. Často to byly dojemné chvilky. 
Navázal jste nějaké kontakty, vazby,
které by mohly být zajímavé pro náš
region?
Navštívili jsme krásné městečko
Wilber v Nebrasce, v němž má 90%
obyvatel české kořeny. Již jsem za-
čal pátrat po tom, zda by bylo možné
uzavřít partnerství s některou obcí na
Berounsku. Napadl mne Žebrák, kde
je velmi schopný starosta a který má
srovnatelný počet obyvatel. Obě st-
rany přijímají tuto myšlenku přízni-
vě. Jsem přesvědčen, že partnerství
by mohlo být oboustranně užitečné a
zajímavé. Miloslav FRÝDL

VE WASHINGTONU S ALBRIGHTOVOU. Čeští poslanci (Jan Schwippel druhý zleva) ve Washingtonu s bývalou
ministryní zahraničních věcí USA Madelaine Albrightovou. Foto ARCHIV

Portugalský vinař už možná pod hradem zůstane
NAŠE NOVINY PŘEDSTAVUJÍ ZAJÍMAVÉ TVÁŘE POBEROUNSKÉHO KRAJE: RICARDO CASAL

Karlštejn - Jedním z deseti zaměstnanců karl-
štejnské vinařské stanice je inženýr Ricardo
Casal z portugalského Porta, který poskytl roz-
tomilou češtinou rozhovor Našim novinám. 
Jak dlouho pracujete v Karlštejně? 
Od loňského srpna. Předtím jsem pracoval v Ru-
zyni ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, pod
něj patří i tato vinařská stanice. Jsem tady jako
odborný asistent, dělám hlavně v laboratoři. Když
je ovšem potřeba, pomáhám i při sklizni. 
S vínem děláte, máte ho rád i jako nápoj? 
Jistě. Chutnají mi především vína jižního typu,
méně kyselá. Z vašich mám rád moravské šedé a
rulandské bílé. A teď také karlštejnské Sylvánské
zelené slámové. 

Líbí se vám u nás? 
Ano, líbí. Česko je hezké, Praha je hezká... 
A Karlštejn? 
Taky hezký. Ale vevnitř na hradě jsem ještě nebyl,
musím se tam jít někdy podívat. 
Jak jste se z Portugalska dostal do Čech? 
Mám přítelkyni z Česka. V Portugalsku jsem stu-
doval na univerzitě zemědělství. A pak jsem v
rámci evropského programu Leonardo da Vinci
dostal nabídku na stáž, tak jsem šel do Prahy. 
Plánujete se do Portugalska vrátit? 
Nevím, zatím ne. Možná tu zůstanu pořád. 
I když tady není moře? 
To mi nevadí, jen mi trochu chybí slunce. 

Lucie PALIČKOVÁ

Sazenice révy přivezl císař Karel IV. do Karlštejna z Rakouska
Karlštejn - Vinnou révu pěstoval v okolí Karlštejna už císař Karel IV. ve 14. století. Tehdy sem kvůli
tomu dovezl sazenice révy z Rakouska. Na dávnou a slavnou vinařskou tradici navazuje nyní Výzkumná
stanice vinařská v Karlštejně založená 28. listopadu 1919.
Dost pravděpodobně se původní vinice nacházela na stejném místě jako dnes. Plochy zdejších vinic
dosahují v současné době přibližně 10 hektarů. Pěstování révy, její sklizeň a následná výroba vína
ovšem není to jediné, čím se ve vinařské stanici zabývají. Stejně důležitá je také práce v laboratoři, kde
se testují nové odrůdy, mimo jiné na virové patogeny. Pro rychlejší množení testovaného materiálu zde
byla zřízena laboratoř pro in vitro množení. V roce 1991 byla na stanici založena také část genofon-
dové sbírky vinné révy v Česku. 
Vinařská stanice pořádá společně s dalšími sdruženími každý rok v září vinobraní a na jaře Gastrono-
mický jarmark. Ten letošní se konal uplynulou sobotu na nádvoří hradu Karlštejn. (lup) 

POD VINICÍ. Ricardo Casal z Portugalska pod
karlštejnskou vinicí.      Foto NN L. PALIČKOVÁ
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Vrchol festivalu? Koncert Dana Bárty
DO ČERNOŠIC SE V POLOVINĚ KVĚTNA SJEDOU ŠPIČKOVÍ JAZZOVÍ MUZIKANTI, ČEŠTÍ I ZAHRANIČNÍ

Černošice -  Třetí ročník jazzového
festivalu Jazz Černošice 2008 se
uskuteční od 13. do 17. května. 
Celý tento týden bude v Clubu Kino
Černošice i na černošických ulicích
a v místních restauracích znít jazzo-

vá hudba. V centru města vystoupí
před restaurací Bolleta v Karlštejn-
ské ulici ve středu a v sobotu kapela
Dixie Road, živá hudba bude znít i
před novým nákupním střediskem
Tesco na Vráži i na Masopustním ná-
městí v Mokropsech. 
Součástí festivalu jsou také dva fil-
my - legendární Buena Vista Social
Club a němý film Kabinet doktora
Calligariho, který doprovodí živou
produkcí hudební skupina Dva.
Festivalový víkend 16. 5 - 17. 5. bu-

de v Clubu Kino patřit těmto zvuč-
ným jménům: Big Band Ježkovy
hudební konzervatoře, Michal Žáček
trio, Peter Lipa Band (SK), Jiří Sti-
vín, Nikolas Simon Group (Ro, De),
Oua trio (CH), Zdeněk Bína a jako
vrchol festivalového dění Dan Bárta
& Illustratosphere.
Z festivalových koncertů bude Čes-
kým rozhlasem pořízena živá nah-
rávka, která je určena k odvysílání
na stanici Vltava ve večerním pásmu
jazzové hudby.

Výběr z programu festivalu:
Středa 14. 5.
16.30 - Restaurace Bolleta: Dixie Road
20.00 - Restaurace U mlynáře: Mar-
tin Brunner Trio
20.00 - Restaurace Starý dům: Old
Fashion Trio
Pátek 16. 5.
16.30 - Restaurace Aquarius: Old
Canal Jazz Band
19.00 - Club Kino: Big band Ježko-
vy hudební konzervatoře
20.00 - Club Kino: Michal Žáček trio
21.00 - Club Kino: Peter Lipa & Band
22.00 - Club Kino: Jiří Stivín
Sobota 17. 5.
19.00 - Club Kino: Zdeněk Bína
20.00 - Club Kino: OUA Trio 
22.00 - Club Kino: Dan Bárta & Illu-
stratosphere      Michal STREJČEK

Jazz opanuje v polovině května Černošice. Foto ARCHIV

KOSOVÉ PĚLI V MNÍŠKU. Písničkami z pohádek a muzikálů zpříjemnili
deštivé odpoledne publiku v mníšeckém Divadélku K úspěšní účastníci
pěvecké soutěže Brdský kos z let 1999-2007. Dalibor Veselý, Michaela Vol-
fová, Veronika Čížková, Annamária d’Almeida a Petra Košťálová (na sním-
ku) byli uvolnění, bezprostřední – a zpívali báječně. Jednička patří i zvuka-
ři Karlovi Snášelovi a Jaroslavě Křížové, která byla vtipnou a pohotovou
moderátorkou koncertu. Další soutěžní klání se bude konat v listopadu.

Text a foto Jarmila BALKOVÁ, Mníšek pod Brdy

Kina v okolí
KINO LITEŇ
3. 5. 18.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
10. 5. 18.00 10 000 PŘ.N.L.

KINO ŘEVNICE
30. 4. 20.00 CARMEN

KINO MÍR BEROUN
29. 4. - 1. 5. 18.30 (Út 17.30) SOUKRO-
MÁ VÁLKA PANA WILSONA
29. 4. 20.00 VÁLKA SVĚTŮ: PŘÍŠTÍ
STOLETÍ
2. 5. - 4. 5. 18:30 (So 17.30 a 20.00)
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
5. 5. - 6. 5. 18.30 (Út 17.30) JUMPER
6. 5. 20.00 GONE BABY GONE
7. 5. - 11. 5. 18.30 (Čt-Pá 20.15) TAKO-
VÁ NORMÁLNÍ RODINKA
8. 5. - 14. 5. 17.30 (So-Ne 15.30, Po+St
18.30) SPEED RACER
12. 5. 13.45 SPIDER-MAN 3

CLUB KINO ČERNOŠICE
6. 5. 20.00 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
8. 5. 20.00 NÁMĚSTÍ SPASITELE
11. 5. 16.00 PAN VČELKA
13. 5. 20.00 BUENA VISTA SOCIAL
CLUB 

KINO RADOTÍN
2. 5. 17.00 A 19.30 PERSEPOLIS
3. 5. 17.00 A 19.30 SWEENEY TODD:
ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
4. 5. 15.00 KRAKONOŠOVY  POHÁDKY 
4. 5. 17.00 A 19.30 SOUKROMÁ
VÁLKA PANA WILSONA
9. 5. - 11. 5. 17.00 A 19.30 BOBULE

Fan club Kreyson si
dal sraz v Černošicích
Černošice - Třetí sraz Fan Clubu
kapely Kreyson se koná první
květnovou sobotu v Černošicích.
Účastníci se sejdou ve 14 hodin před
Clubem Kino. O hodinu později
začíná vyjížďka s motorkáři a stan-
dartami Kreyson po okolí. Od 17.00
pak bude program pokračovat přímo
v klubu. Po promítnutí DVD Krey-
son - Live 2007 následuje autogra-
miáda a diskuse s kapelou. V půl os-
mé kmotr Láďa Křížek pokřtí CD
Stíny kapely Volná linka. Ve 21.00
čeká návštěvníky hudební překvape-
ní a »jam session« se zajímavými
hosty. V ceně vstupenky (200 Kč) je
také malý raut a hudební nosič. (mif)

Na Skalce začala
nová výstavní sezona
Mníšek pod Brdy - V klášteře ba-
rokního areálu Skalka byla 13. 4.
slavnostně zahájena nová výstavní
sezona. Na vernisáži fotografií a
textů Petry Doležalové Dotek Se-
veru se sešlo přes sto návštěvníků.
Více než šedesát barevných fotogra-
fií severské krajiny a jejích obyvatel
doplňují poetické texty autorky, jež
svědčí o tom, že se jí tyto vzdálené
končiny vryly do srdce. Jak sama
říká, cestování do těchto míst  je  pro
ni drogou, bez níž nedokáže žít a
touží se sem znovu vracet čerpat sílu
z nádherné přírody i od jejích rázo-
vitých starousedlíků. Ojedinělou ex-
pozici je možno na Skalce navštívit
o víkendech a svátcích od 10 do
17.00 do 11. 5., v ostatních dnech po
dohodě se správcem areálu.          (jb)

Tipy NN
* Báseň Máj Karla Hynka Máchy
přednese Vladimír Čech 1. 5. od
18.00 v dobřichovickém Zámečku.
Vystoupení doprovodí hudba soubo-
ru Ludus musicus. Přichystána je i
malá výstava představující aktéry a
dokreslující vznik díla.                 (mif)
* Výstava Berounsko - o lidech a
krajině je k vidění od 2. 5. do 10. 5. v
Městské galerii Beroun. Poprvé bude
představena sbírka  pamětních meda-
ilí vztahujících se k různým událos-
tem na Berounsku. Nejstarší pamětní
ražba je z roku 1899 a byla vydána u
příležitosti Krajinské hospodářsko-
průmyslové a živnostenské výstavy v
Berouně. (mif)
* Beseda s japonologem Petrem Ho-
lým, ředitelem Českého kulturního
centra v Tokiu se koná 2. 5. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.              (mif)
* Výstava fotografií fotografa Jana
Šroubka s názvem Homo Berounen-
sis začíná 2. 5. od 17.00 ve výstavní
síni Konírna berounského Geoparku
Barrandien. Projekt má za cíl před-
stavit na černobílých fotografiích ví-
ce či méně známé lidi z Berouna a
okolí. Při vernisáži bude pokřtěna
Kniha Homo Berounensis. Výstava
potrvá do 27. 7. (mif)
*  Vernisáž prodejní výstavy fotogra-
fií Antonína Hübschmanna nazvané
Kanadské obrázky se uskuteční 3. 5.
od 15.00  v Přednáškovém sálu zám-
ku v Mníšku pod Brdy. Výstava bude
otevřena do 31. 5. 2008.                (jdi)
* Kapely Rangers a Třehusk zahrají
na Vodáckém čištění Berounky v
Nižboře 3. 5. od 18.00.                 (mif)
* Vedle Knedle - představení diva-
delního souboru Samé vody pod ve-
dením Ivety Duškové můžete vidět 4.
5. od 16.00 v černošickém Clubu Ki-
no. (mif)
* Jednodenní zájezd pro seniory na
Tachovsko pořádá 7. 5. Kulturní stře-
disko Radotín. Účastníci si prohléd-
nou klášter Kladruby, města Tachov i
Stříbro a hornické muzeum v Plané.
Odjezd v 7.00 od Kulturního středis-
ka, prodej 30. 4. (mif) 
* Koncert hardrockové kapely Mr.
Pig se koná 9. 5. od 20.30 v Clubu
Kino Černošice. Vstup 90 Kč.    (mif)
* Máje se konají 10. 5. v Hlásné Tře-
bani. Od 17.00 na návsi zatančí míst-
ní děti i skupina Holky v rozpuku,
poté bude poražena májka.           (šm)
* Pražské rockabilly trio The Slap-
dash hraje 10. 5. od 20.30 v černošic-
kém Clubu Kino. Vstup 90 Kč. (mif) 

V Dobřichovicích budou koncertovat Nezmaři
Dobřichovice – Bohatý program od výstav fotografií, přes folkové pose-
zení až po houslový koncert připravili pro návštěvníky během května v
Dobřichovicích.
Už od 10. května budou na zámku k vidění fotografie Jaroslava Franty.
Každé úterý v květnu, tedy 3., 13., 20. a 27. vždy od 16 do 19 hodin se usku-
teční ve Fürstově sále přednáška, během které budou moci návštěvníci sly-
šet o výzkumu dna oceánu jako zdroje nerostného bohatství. Pořádá ji Vra-
tislav Kubišta, účastník podpisu mezinárodní smlouvy o založení společ-
nosti Interoceanmetal, jejímž úkolem je vyhledávání, výzkum a příprava
těžby nerostného bohatství z mořského dna.
Od 11. do 18. května budou na zámku k vidění obrázky  dětí z místní ZUŠ.
V polovině měsíce – 15. 5. se od 20 hodin koná na zámku koncert skupiny
Nezmaři. (pš)



Vižina - Sedmý ročník vižinského tradičního
jarního pochodu se konal v neděli 
20. dubna. 
Na startu se sešlo téměř 40 účastníků, kteří se
společně domluvili, že se vydají za dobro-
družstvím, i když počasí nebylo zrovna
příznivé. "Na letošním Pohádkovém pochodě
na Skálu plnily děti úkoly na deseti
stanovištích. Soutěžní úkoly byly rozděleny
podle věkové skupiny. Starší kluky a holky
seznámila hra nejen s okolím Brd, ale i se
zajímavými osobnostmi našeho regionu,"
uvedla jedna z organizátorek vižinské akce
Jana Fialová. "Malé děti provázely pohádkové
postavičky a větší děti duch Brd Fabián. Na
Skále byl ukryt sladký poklad. Nálezce Vojta
Fiala byl odměněn a o poklad se spravedlivě

se všemi rozdělil. Na posilněnou se opekly
buřty a mohlo se vyrazit zpět. Výlet se vydařil
a všichni byli příjemně unaveni a plni nových
zážitků," doplnila Jana Fialová.
"Vždy mě potěší veliká účast místních. Na
pochod se vydalo téměř třicet dětí s doprovo-
dem," chválil starosta Vižiny Václav Císař.
Ten dodal, že další akcí, kterou pro místní
chystají, je pálení čarodějnic a 17. května se v
obci konají Máje. Radka KOČOVÁ

Vižinští dobyli Skálu
JARNÍ POCHOD NA VIŽINĚ SE LETOS KONAL POSEDMÉ

Pøejeme Ti prùzraènou
vodu, vzkázaly dìti 
Osov - Osovská základní škola slavila Den
země. 
V úterý 22. dubna žáci ve třídách plnili eko-
logické úkoly a povídali si o naší planetě a
napsali jí přání: Ahoj Země, k Tvému svátku
přejeme průzračnou vodu, voňavý vzduch,
nádherné barvy a život. 
Počasí nám nedovolilo tradiční úklid, a tak
jsme až ve čtvrtek, kdy bylo slunečno,
vyrazili do okolí školy, posbírali odpadky,
vyhrabali listí, zryli záhonky a zasadili
semínka, stromky, sbírali bylinky a oslavili
tak s naší Zemí její svátek.                    (jf)
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Na vižinském Pohádkovém pochodu na Skálu
plnily děti deset soutěžních úkolů. V cíli si
všichni opekli špekáčky. Foto: Kamil HRZAL 
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Hostomická sbírka se
stala souèástí dotace
Hostomice - V říjnu loňského roku zahájil
Městský úřad Hostomice sbírku na pořízení
dopravního značení, které by zajistilo větší
bezpečnost v bezprostřední blízkosti místní
základní školy.
"Sbírka je ukončena s výtěžkem 22 tisíc korun
a stává se součástí dotace, kterou město právě
získalo z Fondu dopravní bezpečnosti na sil-
nicích Středočeského kraje," oznámil starosta
Hostomic Vít Šťáhlavský s tím, že Hostomice
obdržely 60 tisíc korun na projekt a 400 tisíc
korun na realizaci dopravního značení. "Bude
upraveno dopravní značení u místní základní
školy a součástí projektu je i úprava
křižovatky na náměstí. Před přechody budou
umístěny vyvýšené ostrůvky, které budou
chránit chodce před silničním provozem"
upřesnil Vít Šťáhlavský. Jak dále uvedl, pře-
chody pro chodce přibudou i ve spádových
obcích Bezdědice a Radouš. V těchto obcích
budou přechody pro chodce umístěny k auto-
busovým zastávkám.   (rak)

Dìvèata reprezentovala
školu v hudební soutì�i
Osov - Dne 19. dubna se osovská škola
zúčastnila X. celostátní soutěže Pískání pro
zdraví.
Šest děvčat pilně nacvičovalo skladby
A,B,C,D od W.A.Mozarta, Červenou řeku a
písničku Když se zamiluje kůň. Z osmi
souborů naše děvčata skončila na pěkném
čtvrtém místě. Získaly jsme spoustu poznatků
a zkušeností. Příští rok se opět zúčastníme.
Naši školu reprezentovaly: Káťa Svobodová,
Kristýnka Škardová, Lucka Houbová, Káťa
Čermáková, Leonka Hlaváčková a Pavlínka
Čabounová.                    Hana JANDÍKOVÁ

Kraj má zpracovanou
analýzu lá�ovické hráze
Lážovice - V Lážovicích se několik let bortí
hráz rybníka. Zhoršuje se i stav přilehlé
komunikace. 
Jejím vlastníkem je Středočeský kraj, opravu
však požaduje po obci. "Pro nás je nereálné,
abychom opravovali hráz i přilehlou komu-
nikaci. Jednak obec na potřebnou finanční
částku nemůže dosáhnout a stále si stojíme i za
tím, že obec špatný stav vozovky ani hráze
nezpůsobila," konstatoval starosta Lážovic Jiří
Budil. “Silnice i hráz je poničená kvůli nad-
měrnému provozu nákladních aut,” tvrdí
starosta Lážovic.
Středočeský kraj se na společné jednání s obcí
dostaví s čerstvě zpracovaným posudkem
současného stavu hráze rybníka. 
Společnost Pontex shrnula hlavní závady do
čtyř bodů.  "Dopad dopravy a zimní údržby na
stav vozovky je druhotný," stojí v odborném
posudku. Radka KOČOVÁ

Spolek PRO VÁS
OÚ Osov - SDH Osov

pořádá
ve středu 30. dubna 2008 tradiční

LET ČARODĚJNIC.
Sraz v 18 hodin 

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

Občerstvení zajištěno. 
Soutì�ní disciplíny:

hod koštětem
let na koštěti

nejkrásnější pometlo

Očkování psů se uskuteční 
ve ètvrtek 15. kvìtna 2008.

Od 16 do 16.30 hodin 
v Osově u pošty.

Od 16.45 do 17 hodin v Osovci.
Injekce: 80 korun/kus.

Osovská hlídka loòské
vítìzství letos obhájila
Osov - Ve středu 23. dubna se zdravotníci
osovské školy zúčastnili okresního kola
zdravotní soutěže v Králově Dvoře.
Obhájili loňské prvenství a postoupili do 
krajského kola v Kutné Hoře. “Bylo to těžké,
ale zvládli jsme to,” popsal soutěž páťák
Pepík Bouček.             (jf) 

Hostomická knihovna
vyhlašuje soutì�e 
Hostomice - Městská knihovna Hostomice
vyhlašuje výtvarné soutěže. Poslední soutěž
byla věnována blížícím se čarodějnicím
V I. kategorii obsadily první tři místa Lucie
Nováková, Pavlína Čabounová a Markéta
Svobodová. Ve II. kategorii obsadili 1. místo
Jan Beneš a Petr Kočí, 2. místo Kateřina
Svobodová, Zuzana Kutmanová, Kristýna
Škardová a 3. místo Kristýna Klimtová.   (sk)

Hudební vystoupení 
country skupiny Šporny 

se koná v sobotu 
3. kvìtna 2008 od 20 hodin 

v hostomické restauraci U Frajerů
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Je řevnické nádraží nejkrásnější…?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Soutěž o nejkrásnější nádraží České republiky
byla poprvé vyhlášena v loňském roce. „Vítězem
se  stalo nádraží v Ostroměři na Jičínsku. Lidé tam
ocenili zejména čistotu a přívětivý personál, který
pečuje o nádraží nad rámec svých povinností,“
uvedla Drahomíra Kolmanová, ředitelka pořádají-
cí asociace. „Příjemných nádraží je po celé repub-
lice bezpochyby řada. Cílem soutěže je tato nád-
raží najít a všechny, kdo se na jejich dobrém stavu
podílejí, po právu odměnit. Soutěž zapadá do pro-

jektu Vlídná nádraží, jehož cílem je ve spolupráci
se správcem železnice, místními organizacemi i
jednotlivci postupně obnovovat krásu železnič-

ních zastávek a nádraží,“ doplnila. Šanci na ús-
pěch mohou mít i nově zrekonstruované budovy v
Dobřichovicích či Řevnicích, hlas ovšem mohou
poslat pro své nádraží i Třebaňští, Karlštejnští...
Co je třeba udělat?
Návrhy do nominačního kola je možné posílat do
23. května na e-mail nejkrasnejsinadrazi@cd.cz
nebo poštou na adresu: AEF CZ – Souznění, NKP
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2.
Součástí dopisu by mělo být stručné zdůvodnění
nominace, popis, jak nádraží v současnosti fungu-
je a co by se mohlo zlepšit a tři fotografie nádra-
ží. Hlasování proběhne ve dvou kolech. V prvním
bude z návrhů vybráno deset finalistů, z nich pak
lidé vyberou do 15. června vítěze. Výsledky sou-
těže pak budou slavnostně vyhlášeny 18. června
ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží.
„Po celé republice jsou stovky nádraží, mnoho z
nich prochází náročnou rekonstrukcí, třeba v rám-
ci projektu Živá nádraží. Ke zvelebení i těch nej-
menších stanic ale často stačí poměrně  málo –
iniciativa ze strany našich zaměstnanců a zájem
místních obyvatel nebo spolků. Podobné aktivity
proto vítáme a do projektu se rádi zapojíme,“ do-
dal Jiří Ješeta z Českých drah.   Pavla ŠVÉDOVÁ

PŘEHLÍDKA V DOMEČKU. Módní přehlídka
Blanky Hovorkové-Maříkové se konala 17. dubna
v Modrém domečku na řevnickém náměstí. Při po-
slechu krásné muziky se kavárnou nesly dámy ze
stacionáře Náruč i z Modrého domečku. K vidění
byla originální díla, většinou v něžných přírod-
ních tónech. Některé kousky budily dojem, že jsou
utkané z pavučin. Přehlídce dominovaly ženy, i
když byly k vidění i dva pánské modely. Večer se
vskutku vydařil, nabízené modely byly krásné,
hudba byla vybrána citlivě, obsluha Modrého do-
mečku vstřícná, milá. Nezbývá než doufat, že nám
Blanka Hovorková připraví podobné  inspirativní
zážitky.      Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Sportovec přišel o peněženku
Všenory – O peněženku přišel neopatrný spor-
tovec ve sportovním centru ve Všenorech. 
Tašku s věcmi si návštěvník sportovního zařízení
položil na lavičku v šatně a odešel do sprchy.
Nepřítomnosti osmačtyřicetiletého sportovce vy-
užil zloděj, který z odložené tašky odcizil peně-
ženku. „Majitel přišel o osobní doklady, platební
karty a finanční hotovost. Škoda byla vyčíslena
na necelých osm tisíc korun,“ uvedla policejní
mluvčí obvodu Praha-venkov Petra Potočná. Pří-
pad šetří řevničtí policisté. (pš)

Z našeho kraje…
* Dopravní nehoda bez vážných následků se sta-
la mezi obcemi Dobřichovice a Černošice. Na sil-
nici se srazila dvě auta, dodávka a osobní vůz.
„Při nehodě byla lehce zraněna jedna žena, kterou
jsme odvezli k následnému vyšetření na chirurgii
pražské nemocnice na Karlově náměstí,“ řekl šéf
řevnické záchranky Bořek Bulíček. Na místě za-
sahovali též hasiči i policie. (lup) 
* Bezmála půl milionu korun, které získal Ra-
dotín z výtěžku loterií a jiných podobných her,
bude použito na veřejně prospěšné účely – do so-
ciální oblasti a školství. Příspěvěk dostanou děti z
radotínských sociálně slabších rodin na letní tábo-
ry a pobyt v dětské léčebně, mimoškolní činnost  i
zájmové kroužky. Jana ČERNÁ
* Taktické cvičení integrovaného záchranného
systému se konalo 17. dubna v sídle Komunitního
centra v Berouně. V objektu centra byla nasimu-
lována porucha podzemního vodovodního řádu a
bylo nutné evakuovat přibližně sto lidí. Cvičení se
zúčastnili záchranáři Územního střediska zách-
ranné služby Středočeského kraje, hasiči i poli-
cisté. Cílem cvičení bylo procvičit evakuaci osob,
zajistit jejich ubytování, nacvičit koordinaci slo-
žek IZS a zvládnout stresovou situaci.

Jitka SOUKUPOVÁ  

S bavorákem odjel zloděj
Dobřichovice – Ojetý osobní automobil BMW
324 D se ztratil z dobřichovického parkoviště
Za parkem 18. dubna ráno.  Auto v barvě zele-
ná metalíza bylo vyrobeno v roce 1988, opat-
řeno bylo registrační značkou 2C6 3757.
V době jeho odcizení mezi 5.00 a 7.55 ráno bylo
zamčené a navíc zajištěné bezpečnostní tyčí na
horní části volantu. Vozidlo bylo vybavené taž-
ným zařízením a předním sportovním spoilerem,
mělo přední světla do mlhy, disky z lehkých sli-
tin a černo-stříbrné potahy. Majitel z Jistebnice
odhaduje jeho současnou hodnotu na 50 tisíc ko-
run. (vš) 

Řevnice – Do kterého z měst v
okrese Praha-západ se loni
přistěhovalo nejvíce lidí? Do
Hostivic. Naopak nejméně lidí
přibylo během roku 2007 měs-
tům Libčice a  Řevnice. Vyplý-
vá to z nejnovějších údajů
Českého statistického úřadu.
Zatímco v Hostivicích se zvýšil
počet obyvatel o 578, v Řevni-
cích přibylo jen 18 lidí. Počet
Řevničanů se tak zvýšil z loň-
ských 3015 na 3026. Důvod je
zřejmý: v Řevnicích naštěstí vý-
razně nebují bytová výstavba.

Podle údajů ČSÚ se během roku
2007 v Řevnicích narodilo 28
dětí, 48 lidí zemřelo, přistěhova-
lo se 118 lidí, 80 odtud odešlo.
V našem regionu jsou nejvyhle-
dávanějším městem Černošice –
tam se počet obyvatel oproti
loňsku zvýšil o 307. Největší
podíl na tom mají »přistěhoval-
ci«. Do nových bytů přišlo 482
lidí, odstěhovalo se 176 lidí. Dě-
tí se narodilo 72.
Dobře si vedou i Dobřichovice,
které se rozrostly o 97 lidí. Pro
trvalý pobyt si je loni vyhlédlo

155 lidí, dětí se zde narodilo 40.
Z obcí se nejrychleji rozrůstají
Lety, které už překročily hranici
tisíce obyvatel. A dál se zde sta-
ví, takže se číslo bude nadále
zvyšovat. Lety už trumfly i měs-
tys Liteň, který teprve loni dosá-
hl tisíce obyvatel. V Letech žilo
k 1. 1. 2008 1040 obyvatel, což
je o 18 více než v Litni. 
Počet obyvatel obou Třebaní je
takřka vyrovnaný, o jednoho
trvale přihlášeného obyvatele
více má Třebaň Zadní. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Na Jarním řevničení děti
kreslily křídou po silnici
Řevnice - Jarní řevničení pořádalo uplynulou
neděli Občanské sdružení Náruč spolu s cent-
rem ekologické výchovy Zvoneček a Základní
uměleckou školou Řevnice. 
Zájem o akci byl velký, na řevnické náměstí a do
Modrého domečku přišlo plno dětí i dospělých.
Všichni příchozí mohli tvořit různé předměty,
kreslit křídami na silnici, hrát si nebo jezdit na
koloběžkách, k ochutnání byly bio výrobky a také
potraviny Fair Trade. Více o této akci se můžete
dočíst v dalším čísle Našich novin.                  (lup)  

Dle paragrafu…
LOVILI PSA, SAMI SE MÁLEM UTOPILI.
Žena s chlapcem se málem utopili  21. 4. v Be-
rounce - v Berouně spadli do řeky když se pokou-
šeli zachránit svého psa. Jednatřicetiletá žena na
chvíli zmizela pod jezem, ale naštěstí vyplavala.
Podle slov zasahujícího lékaře neměla větší zdra-
votní problémy. Pro jistotu se rozhodl převést ji na
interní oddělení do nemocnice v Berouně.
Jedenáctiletý chlapec byl podchlazený, neutrpěl
však žádná zranění. Psa zachránili příslušníci
Hasičského záchranného sboru. Nina ŠEBLOVÁ
* ZASÁHLI VČAS. V zárodku stihli uhasit po-
žár nákladního auta v Dobřichovicích řevničtí ha-
siči 17. 4. Doutnající prostor pod kabinou zalili z
džberové stříkačky. Protože vůz stál na místě ně-
kolik dní, není vyloučeno úmyslné zapálení.   (vš)

Nejpomaleji se rozrůstají Řevnice
NEJRYCHLEJI V POBEROUNSKÉM KRAJI ROSTOU ČERNOŠICE A LETY

Mníšek hodlá dostavět 
čistírnu odpadních vod
Mníšek pod Brdy – Město Mníšek pod Brdy
chce investovat do čistírny odpadních vod.
„Nyní investujeme 5,5 milionu, ve výsledku ale
město ušetří 750 tisíc ročně,“ říká starosta Petr
Digrin. 
Město Mníšek musí kaly odvážet až na čističku do
60 kilometrů vzdálených Sedlčan. Za dopravu za-
platí půl milionu a za konečné zpracování asi 250
tisíc. „Výběrové řízení na dostavbu kalové kon-
covky se konalo v březnu. Osloveno bylo šest
firem, tři firmy podaly nabídku. V současné chví-
li už známe vítěze,“ řekla radní Alena Štamber-
ková. „Nyní čekáme na rozhodnutí Ministerstva
zemědělství, jež nám může přispět až 80%. Pokud
dotaci nezískáme, budeme muset s dostavbou po-
čkat,“ dodal Digrin. (jdi)
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PODĚKOVÁNÍ
děkuji manželům Průchovým a obsluze,
mým přátelům z Čech a Moravy, rodině,

v neposlední řadě mému manželovi a
hlavně hudební skupině Třehusk, kteří se
všichni postarali o dobrou náladu v pěk-

ném prostředí »Europajzlu« ve Vižině při
soukromé oslavě mých narozenin. 

Alena VANKOVÁ, Svinaře

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Také si pamatujete z večerníčku o
malé čarodejnici významnou Filipo-
jakubskou noc? Noc z 30. dubna na
1. května, při které všechny nadpři-
rozené bytosti slaví svůj svátek...
Dříve, než se naši předkové v podve-
čer svátku sv. Filipa a Jakuba vypra-
vili na kopeček za vsí, aby symbolic-
ky  pálili čarodejnice, dělali kolem
chalupy různá opatření, která měla
zabránit zlým silám v páchání škod.
Před chlévy se pokládaly drny, pro-
tože lidé věřili, že čarodejnice na
nich musí nejdříve spočítat stébla
trávy, teprve potom se může pustit
do díla. Bývalo dobrým zvykem na-

chystat na tento večer květ kapradí a
mít při sobě svěcenou křídu. Jako
ochranu před případným setkáním s
těmito bytostmi.

Víra v ženštiny se udržela...
Institucionalizovaná medicína a li-
dové léčitelství se začaly rozčleňovat
v novověku, kdy renesance přinesla
jiný pohled na člověka. Vlivem osví-
cenství, empirismu, potírání pověr a
rozvoje vědy přestal být jedinec vní-
mán jako celistvá bytost, součást pří-
rody i celého vesmíru. Čarodějnictví
z hlediska církevní věrouky bylo vy-
mazáno ze seznamu zločinů roku

1766. Víra v ženštiny, které mohou
uhranout člověka nebo dobytek, se
však  udržela do 20. století. Čaroděj-
nictví by ovšem mělo být chápáno
jako víra v život. Je to láska, radost z
bytí a přirozené elementární spojení
s přírodou a celým vesmírem. Tako-
vé čarodejnictví skrývá hlubokou
moudrost, mnohdy se jako stříbrné
nádobí předává z generace na gene-
raci, a navíc má v sobě zakořeněnou
potřebu pomáhat, podle křesťanské-
ho - miluj bližního svého jako sebe
samého. Navíc probouzí i ženskou
sílu, jenž - přiznejme si - z našeho
industriálně hi-tech světa postupně

mizí. Čím více ubývá ženské síly, jež
se stále více ztotožnuje s mužskou
ve světě, tím více mizí základní lid-
ské hodnoty jako jsou mateřská lás-
ka, pochopení, soucit... Rodinný krb,
který po tisíciletí udžovaly ženy
svým archetypálním předurčením,
tak nenápadně dohořívá. A tomu ně-
které ženy přejímající dobrovolně a
rády mužskou úlohu říkají emacipa-
ce či nezávislost. Nic proti nim,
jsou-li spojeny s prapůvodní podsta-
tou ženy-matky, ženy-čarodějnice,
která nezapomněla, že ona sama je
mystickou  branou života. 
Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň

Čarodějnictví by mělo být chápáno jako víra v život
H. PELIKÁNOVÁ: ČÍM VÍCE VE SVĚTĚ UBÝVÁ ŽENSKÉ SÍLY, TÍM VÍCE MIZÍ ZÁKLADNÍ LIDSKÉ HODNOTY...

Školáci se učili cestou k vodopádům
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ SPOJILI HODINY TĚLESNÉ VÝCHOVY A PRVOUKY A VYRAZILI DO PŘÍRODY

Radotínští přivítali čtyřicet nových občánků
Téměř čtyřicet dětí přivítala v dubnu do života radotínská radnice. Pokračuje
tak v tradici vítání nových občánků, ke které se vrátila v roce 2004. Za tu
dobu již uskutečnila jedenáct slavností, jichž se zúčastnilo téměř 300 dětí se
svými rodiči a blízkými rodinnými příslušníky.
Malí Radotíňáci narození od loňského září do února 2008 byli jmenovitě při-
vítáni starostou Karlem Hanzlíkem. Po zápisu do pamětní knihy Radotína
obdrželi caparti v upomínku na tento den zlatý přívěsek, pamětní knížku a
maminky květinu. Nechyběl ani doplňkový program, který obstarali žáčci mí-
stní mateřské školy. Další vítání je připravováno na červen 2008. 

Jana ČERNÁ, Radotín

Očkování psů se uskuteční v sobotu 3. května
Přechod na opravené silnici u nového chodníku  v Třebaňské ulici bude vy-
tvořen dle sdělení cestmistra pana Kytky ze SÚK, který má na starosti  komu-
nikace v této části okresu, hned, jakmile budou příznivé klimatické podmín-
ky. V loňském roce byl stříkán v době, kdy bylo poměrně chladno, a proto  ta-
ké vydržel pouhé čtyři měsíce.
Pro majitele psů platí informace o očkování psů proti vzteklině, které se us-
kuteční v sobotu 3. května od 13 do 14 hodin před obecním úřadem. Cena
vakcíny je 60 Kč. Nezapomeňte vzít s sebou očkovací průkaz psa.
Mějte se všichni hezky!        Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Zadní Třebaň - Předminulý týden využili ško-
láci ze zadnotřebaňské málotřídky pěkného
počasí k poznávání a sportování. Hodiny těles-
né výchovy spojili s výukou prvouky a vyrazili
na Bubovické vodopády nedaleko Srbska. 
V jeho okolí vše krásně kvete a voní. Louky, které
jsou zde při trase, dětem posloužily k hodu do dál-
ky kriketovým míčem, cesty pak využili k běhu na
padesát metrů. Děti se ve dvojicích střídaly v prů-
zkumu a fotografování jarní květeny. 
Jeskyně po cestě k vodopádům rovněž neušla po-
zornosti našich zvídavých žáčků. Ozývalo se z ní
asi toto: „Přepnuli jsme foťák na noční vidění, pa-
ní učitelko. Možná je tady i netopýr.“ 
Samozřejmě se nejednalo o námi neprozkouma-
nou jeskyni. Ostatní děti směly jeskyni prozkou-
mat alespoň zvenku, ale i to se moc líbilo. A pro-

tože se děti ve fotografování a průzkumu nestači-
ly řádně vystřídat, až jim počasí opět dovolí, vyra-
zí si třeba na Kodu. 
Žijeme v oblasti, která je tou nejlepší učebnicí,

která byla paní přírodou vydána. Dá se v ní neu-
stále listovat a pokaždé si člověk najde něco, co
vidí poprvé. 

Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

Pamětník vyprávěl Liteňským
o hrůzách bývalého režimu
První dubnový den navštívil liteňskou školu pan
Rudolf Procházka, který nás svou velmi poutavou
řečí přenesl do doby po druhé světové válce. 
Pan Procházka zavítal k nám, deváťákům, aby
nám povyprávěl o svém nelehkém životě, o své
službě u PTP a šikaně, která tam probíhala, a o
tomto těžkém období svého života. Všichni  jsme
napjatě poslouchali do poslední minuty vyprávě-
ní. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, kte-
ré v učebnicích neuvidíme, počínaje nespravedl-
ností režimu a konče bitkami v dolech. Některé
skutečnosti nás hodně překvapily a mnoho z nás si
oddychlo, že jsme se narodili o pár let později a
tuto dobu nezažili. 
Povídání ale muselo jednou skončit. Po dvou ho-
dinách se pan Procházka i se svou manželkou roz-
loučili a za potlesku odešli. Monika MAŘÍKOVÁ, 

Pavla ROZTOČILOVÁ, 9. třída ZŠ Liteň

JESKYŇÁŘI. Zadnotřebaňští školáci cestou k Bubovickým vodopádům »prozkoumali« krasovou jesky-
ni.          Foto Monika MAZÚROVÁ
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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 

Společenský dům Zadní Třebaň přijme 

brigádnici do kuchyně 
a obsluhu na zahrádku

červen - srpen 

informace na tel. 604 631 290

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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Po brigádě přišly na řadu zkoušky
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ UKLÍZELI BŘEH BEROUNKY A CHYSTAJÍ SE NA JARNÍ ZÁVODY

Na předposlední dubnový víkend
měli letovští kynologové naplánova-
né dvě akce. Jednu pracovní a jednu
sportovní. 
V sobotu 19. 4. jsme se sešli na do-
mluvenou brigádu. I když nám poča-
sí nepřálo, dorazilo nás třináct a od-
vedli jsme velký kus práce. Prořezali
jsme na cvičáku křoví z vrbiček na
břehu Berounky a břeh vyčistili.
Cvičák neuvěřitelně prokoukl. Bo-
hužel jsme kvůli dešti nezvládli břeh
po celé délce cvičáku tak, jak jsme
plánovali. Zbyla nám tak třetina bře-
hu nevyčištěná. Takže příště. O vr-
bičky se zachytává velké množství
nepořádku, který plave po řece a na-
víc při zvýšené hladině řeky zhoršu-
jí vrbičky průtok vody. Na brigádě
jsme trochu promokli, takže se
všichni pak rádi zahřáli bramborač-
kou, kávou a bábovkou. 
Sobota byla také ve znamení příprav
na nedělní zkoušky z výkonu. Obavy
nám dělalo nevlídné, deštivé a lezavé
počasí. Celý den se střídaly přeháň-
ky s vytrvalejším deštěm, naštěstí
drobným a ne zas tak vydatným. 
V neděli ráno nevypadalo o počasí o
moc přívětivěji. Sice nepršelo, ale
bylo zataženo. Podle údajů z radaru
prý mraky nemají být dešťové. Na
nástupu stálo 7 psovodů s osmi psy.
Nejdříve se jelo na stopy do polí.
Napršelo docela dost, obilí bylo
mokré, bylo skoro bezvětří, téměř
ideální podmínky. Stopy měly být
dvě. Jedničkovou stopu zvládl pso-
vod se psem vzorově. Zaváhání pso-
voda u prvního předmětu, kdy pes ho
označil vestoje (možná bylo moc
mokro, aby si k tomu lehl), stálo
dvojici prvních 10 bodů. Označení
druhého předmětu na konci stopy

psovod pojistil povelem, a to ho stá-
lo dalších 10 bodů. Nebýt toho, zís-
kala by dvojice výborné ohodnocení
96 bodů, takhle jich »vyčuchali« jen
76. Na pokračování do další disciplí-
ny to stačilo. Vypracování samotné
stopy bylo opravdu pěkné, takže
psovod mohl být spokojen. 
Po stopě se na cvičáku pokračovalo
poslušnostmi podle Zkoušky základ-
ní ovladatelnosti, kterých bylo šest.

Všichni prospěli. Pak jsme spěchali
zpět na pole, na vypracování stopař-
ské speciálky. Tentokrát se dvojici
bohužel nedařilo a získané body na
splnění zkoušky nestačily. Na cvičá-
ku pokračoval program zkoušek pos-
lušností - dvojice získala výborných
98 bodů z celkových 100. Potom při-
šly na řadu speciální cviky. I zde byli
všichni úspěšní. Vše uzavřela obrana
se ziskem 92 bodů. 

Zkoušky skončily po dvanácté hodi-
ně. Pak následovala obvyklá admi-
nistrativa - vypisování protokolů a
soupisky účastníků. Další akce je ús-
pěšně za námi. Zbývá poděkovat
všem, kteří se na ní podíleli. Posled-
ní informací je pozvánka na jarní zá-
vod, který se bude konat 1. května od
9.00 na cvičáku. Všichni diváci jsou
zváni. Alena VANŽUROVÁ, 

Kynologický klub Lety

VÍTĚZOVÉ. Dne 15. dubna se na liteňském hřišti odehrál zápas mezi škol-
ním družstvem Litně a Suchomast. Žáci 6. - 9. třídy se zúčastnili Coca-Cola
cupu již poněkolikáté. První gól padl ve třetí minutě - postaral se o něj náš
tým. Ten jich pak Suchomastským nastřílel ještě dalších 16. Konečný výsle-
dek tedy byl 17:1 pro Liteň. Suchomasty byly ale znevýhodněny ve dvou
směrech: Neměly početný dav fanynek a fanoušků jako Liteň a také mnoho
z nich onemocnělo. Ale uznejme, že hráli dobře. Jak se říká: Sláva vítězům,
čest poraženým! Chceme poděkovat fotbalovému klubu v Litni za to, že nám
zapůjčil bezplatně hřiště. Děkujeme i Honzovi Bártovi za pomoc při orga-
nizaci. Pavla ROZTOČILOVÁ, Monika MAŘÍKOVÁ 9. třída ZŠ Liteň

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic.  Její reportá-
že z cest postupně otiskujeme. Ny-
ní jsme se společně přesunulu z
Kolumbie do Ekvádoru.           (NN)
Kolumbii neopouštíme s lehkým
srdcem, ale času není nazbyt a také
nás konečně čekají hory a spousta
zajímavých cest i výstupů. 
Ekvádor je po delší době zase zemí,
jež je prodchnutá indiánskou tradicí. 
Z kolumbijského Pasta se přesouvá-
me do metropole Ekvádoru, Quita.
Spěcháme i kvůli podzimní rovno-
dennosti a představě, že budeme v
době, kdy je den dlouhý tak jako
noc, na rovníku, kousek od města
Mitad del Mundo (polovina světa).
Navíc přesně v poločase našeho vý-
letu, tedy v den samých půlek...
Quito je překvapivě moc pěkné měs-
to, plné poutavé architektury, ale je-
likož jsem tu okradena o milovaný
fotoaparát, který mi zruční zloději
vytáhnou bez povšimnutí v autobuse
z batohu, většinu vzpomínek přehlu-
šuje právě tato zkušenost. 
Cesta z Quita do Zumbaue, jež je
první zastávkou na naší cestě na La-
gunu Quilotoa, probíhá smutně, až
slzavě. A také mrazivě, jelikož se s
nadmořskou výškou rapidně ochla-
zuje. Celý kraj je chudý, nehostinný,
ale krásný. Laguna Quilotoa se na-

chází v 3850 metrech. Fouká zde sil-
ný a studený vítr, přesto slézáme do
útrob kráteru. Jsme tu jediní turisti a
dosyta si tu scenérii vychutnáváme,
co jen nám řídký vzduch dovolí...
Laguna sice stojí určitě za návštěvu,
ale naše zkřehlá těla nenavyknutá na
takovou nízkou teplotu si nepřejí nic
jiného, než popojet o kousek dál, do
malebnějšího městečky Chugchila-
nu. Tam trávíme několik dní, potka-
jíce se neuvěřitelnou náhodou s dal-
ším českým párem, jež cestuje celou
Jižní Amerikou po dobu deseti měsí-
ců, takže se naše cesty a osudy bu-
dou ještě mnohokrát prolínat. Netu-
šíme, jak brzy se opět shledáme a co
společně zažijeme za dobrodružství!
Krom hor je Ekvádor vyhledávanou
zemí i pro desítky aktivních vulkánů.
Přestože jsme jich už pár a dokonce
i činných viděli, místní nabídka ad-
renallinu je opravdu bohatá. Přesou-
váme se do Baňos, které se svou po-
lohou u paty poslední dobou velmi
aktivní sopky Thunghurauy nabízí
výlety po okolí a atraktivní návštěvu
amazonské džungle. Proto sem vla-
stně zamíříme, abychom ochutnali
kousek pralesního dobrodružtví a s
Indiány se zanořili do amazonských
neprostupných houštin. Právě tato
výprava se stane naší nejdobrodruž-
nější. (Pokračování)
Daniela ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

Do Ekvádoru míříme za pralesním dobrodružstvím
NOVÝ SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU, ANEB ŠESTNÁCT MĚSÍCŮ NA CESTĚ - 13)

POD SOPKOU. Ekvádorské město Baňos se rozkládá pod aktivní sopkou
Thunghurauy. Foto Daniela ROHLÍČKOVÁ

Kvalifikaci poháru vyhrál tým Litně Řevničtí vodáci zvou
na pohárový závod
Řevnice - O víkendu 19. - 20. dub-
na se konal první závod Českého
poháru pramic 2008. 
Barvy klubu Neptun Řevnice hájily
tři posádky. Závod se vyvíjel dobře,
po sobotním sprintu a slalomu si na-
še  posádky  držely bronzovou příč-
ku a chystaly se na nejdůležitější
disciplínu - nedělní  sjezd s vloženou
střelbou. Tam dvě posádky, ženská
»Bluebone« a juniorská »Gringotto-
vi a otec prasátek«, uhájily třetí příč-
ku. Štěstí nepřálo pouze žáčkům.
Posádce »Noc Moc Fíglové« selhala
při střelbě zbraň a v konečném souč-
tu bodů se odsunuli až na nevděčnou
bramborovou pozici. 
O nadcházejícím víkendu 3. - 4. 5.
pořádá místní vodácký oddíl 2. zá-
vod Českého poháru pramic ve vo-
dáckém víceboji. V sobotu v 10.00
odstartuje nad jezem v Berouně
sjezd - okolo půl dvanácté můžeme
očekávat první posádky v cíli u mos-
tu v Zadní Třebani. Nejatraktivněj-
ším částem závodu - slalomu a sprin-
tu - je vyhrazeno nedělní dopoledne.
Závodit se začne od 8:00 na Ostrově
v Zadní Třebani.       Petr ČERMÁK
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Senzace: Béčko Třebaně zdolalo lídra
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE 
Poberouní - Mistrovské fotbalové
boje přinesly několik zajímavých
výsledků. Suverénní Řevnice ztra-
tily doma bod, béčko Zadní Třeba-
ně zdolalo lídra tabulky.           (mif)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Hradištko - Řevnice  A 0:5
Branky:  Kalivoda 2, Bezpalec, Jů-
na, Karda
Hosté ukázali, proč s přehledem ve-
dou tabulku. Domácí neměli šanci na
úspěch. (Mák)
Řevnice A - Velvary 1:1
Branka: Bezpalec
Zápas prvních Řevnic s druhými
Velvary ovlivnili rozhodčí. První po-
ločas domácí jednoznačně kralovali
a zásluhou Bezpalce se ujali vedení.
Po změně stran však sudí začali  líd-
ra tabulky »řezat«. Vyvrcholením
všeho byla penalta, díky níž skončil
zápas remízou. Řevnice dál zůstáva-
jí jasně v čele tabulky a jen obrovská
smůla by je mohla připravit o postup
do krajského přeboru.               (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Dobřichovice B - Řevnice B 3:3
Branky: Halenka, Větrovec, Pro-
sický – Koštialik 2, Sklenář
Řevnice N - Měchenice 2:0
Branky: Sklenář 2

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
Nová Ves pod Pleší - FK Lety 3:1
Branka: Vlastní
Bez tří opor nepodal letovský tým
špatný výkon, ale na kvalitu domá-
cích s několika bývalými ligisty ne-
stačil. Domácí šli do vedení v 8. mi-
nutě ze standardní situace. Hosté za-
hrozili těsně před půlí, kdy dvě gó-
lovky neproměnili Zdanovec a Jab-
lonský. V 59. minutě po pohledné

kombinaci zvýšili domácí na 2:0.
Hosté se osmělili, v 79. minutě sní-
žili na 2:1 vlastní brankou a začali
hrát vabank. Domácí využili otevře-
né obrany Letů a v 86. minutě utká-
ní rozhodli.                 Jiří KÁRNÍK

FK Lety - Dobříš B 1:2
Branka: Moni
V improvizované sestavě a se sla-
bým nasazením si domácí mysleli,
že se soupeř porazí sám. První polo-
čas byl nezáživný, hosté byli aktiv-
nější, ale žádné gólové šance si ne-
vypracovali. V 45. minutě z přímého
kopu přivedl domácí do vedení Mo-
ni. Hosté nerezignovali a hned v 46.
minutě po rohovém kopu vyrovnali.
V 55. minutě Moni neproměnil pe-
naltu. Hosté v 62. minutě strhli vede-
ní na svou stranu po hrubé chybě
brankáře Strnada. Ten byl navíc v
68. minutě za faul mimo pokutové
území vyloučen.          Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
OZT A - Osek A 3:0
Branky: Cieciura, Krejča, Hruška
Ostrovan konečně zabral a »sestře-
lil« třetí mužstvo tabulky. Skore ote-
vřel Cieciura, který využil srážky
hostujícího gólmana s obráncem a z
hranice penalty prostřelil vše, co mu
stálo v cestě. O chvíli později byl
stejný hráč opět v hlavní roli, když
vykopával míč z prázdné domácí
branky. Do poločasu se naštěstí ještě
jednou trefil Ostrovan, když se dobře
před brankou orientoval Krejča. Ve
druhém dějství si OZT náskok pohlí-
dal. (Mák)
Praskolesy - OZT A 2:0
Zraněními zdecimovaní hosté šance
neproměnili, domácí dvakrát vystře-
lili na branku a dali dva góly.  (Mák)

IV. třída okresní soutěže
OZT B - Loděnice B 2:0

Branky: Osoba, Moravec
Prvotřídní senzace! První Loděnice
si na hřiště posledního Ostrovanu
přijely pro jasné tři body a odjely s
prázdnou. Zřejmě vzaly zápas na
lehkou váhu a přijely bez posil z A
mužstva. Domácí, s několika hráči A
- týmu podali nadprůměrný výkon a
zaslouženě vyhráli. (Mák)
Všeradice  - OZT B 3:3
Branky: Hejlek, Zoufalý, Frydrich
Třebaňská záloha opět překvapila, a
to už prohrávala 1:3. (Mák)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Lužce – Karlštejn 1:4
Branky: Beneš, Tomášek, Lopu-
šan, Fanta
Karlštejn – Chlumec 2:1
Branky: Lopušan, Fanta
Vižina – Karlštejn 0:0

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
SK Tetín B – FC Liteň 3:1
Branka: Eliášek
FC Liteň – Srbsko 1:3
Branka: Franěk

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
Cerhovice - Osov 1 : 1
Branka: Bábíček J.
Osov - Broumy B 2 : 3
Branky: Bábíček J., Kocman M.

Řevnice - Mládež řevnické házené
vyrazila 19. dubna vlakem na první
mistrovská utkání do Čakovic.
Již v Řevnicích na nádraží nastaly
problémy, neboť děvčatům nedorazila
brankářka Martina Szitaiová. Po do-
hodě s kapitánkou jsme usoudili, že
oslabíme útok - do branky se postavi-
la naše nejstarší útočnice Pavlína Šťa-
stná. Chytala poprvé a dobře. Útok
tak byl oslaben a musel odehrát oba
zápasy bez střídání. Celé družstvo
musím pochválit za bojovnost a vy-
trvalost.
Řevnice - Čakovice ml. žačky 4:11
Branky: Humlová 
Řevnice - Čakovice (žáci+žačky) 4:7
Branky: Humlová 3, Smrčková 1
Mladší žáci jeli pouze na jeden zápas
v koedukované kategorii. Potřebují
vypilovat obranu a brankáře, kde jsou
posily ze Špuntů, kteří potřebují zís-
kat orientaci na hřišti.
Řevnice - Čakovice 21:5
Branky: Kraus 3, Veselý 15, Holý 2,
Jelínek1

Sestava: Martin Lukáš, Holý Petr,
Jandus Lukáš, Jandus Pavel, Kraus
Vojtěch, Veselý Petr, Jelínek Michal,
Edl Filip
Sestava: Šťastná Pavlína-Matoušková
Monika, Lacinová Kristýna, Lacino-
vá Tereza, Hrubá Kateřina, Smrčková
Kateřina, Smrčková Lucie, Mandlí-
ková Kateřina, Humlová Markéta.
Hned v neděli jsme našim nejmlad-
ším domluvili přátelská utkání v
Mostu, kde se  hrál i ligový zápas.
Opět nejela naše brankářka, tak mu-
sela Pavla zůstat v bráně. Útok hrál
opět bez střídání, ale teď se jim již
dařilo lépe střelecky. V obraně nám
hráli dva ŠPUNTÍCI, ty jsme museli
střídat po každém druhém útoku, ne-
boť se nedokážou déle soustředit -
chodí ještě do školky.
Řevnice - Most ml. žačky 11:8
Branky: Humlová 
Řevnice - Most ml. žačky 6:1
Branky: Humlová 5, Mandlíková
Sestava: Pavlína Šťastná - Monika
Matoušková, Markéta Nováková,

Kateřina Smrčková, Barbora Hum-
lová, Markéta Humlová, Lucie Smrč-
ková, Kateřina Mandlíková.
Chlapci opět vyrazili pilovat obranu a
dařilo se.
Řevnice - Most mladší žáci 10:5
Branky: Veselý 7, Štech 2, Kraus 1
Řevnice - Most mladší žáci 13:5
Branky: Veselý 6, Štech 4, Edl 3
Sestava: Martin Lukáš, Derco Martin
- Holý Petr, Ruffer Vojtěch, Jandus
Lukáš, Jandus Pavel, Edl Filip, Ve-
selý Petr, Štech Jan

Zuzana VESELÁ
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Malí házenkáři bojovali v Čakovicích
CELÉ DRUŽSTVO CAPARTŮ SI ZASLOUŽÍ POCHVALU ZA BOJOVNOST A VYTRVALOST

Ve fotbalovém derby
zvítězily ženy Litně
Liteň - Zápas dvou celků soused-
ních obcí se odehrál ve druhé lize
kopané žen. Úspěšnější byla Liteň.
Liteň – Karlštejn A 2:0
Branky: Jeřábková, Marková
Liteňské hráčky navázaly na úspěš-
ný zápas v Mladé Boleslavi a v der-
by si poradily s Karlštejnem. „Hráli
jsme s přehledem a jistotou. Podob-
ně jako v Boleslavi odvedly hráčky i
proti Karlštejnu skvělý výkon, ne-
mám co vytknout. Snad jen branek
mohlo být víc,“ zhodnotil hru domá-
cích trenér Jaroslav Kumšta. Že byla
Liteň lepším týmem, potvrdil i tre-
nér Karlštejna Jan Vytásek: „Liteň-
ské hráčky byly po technické stránce
lepší a dokázaly zápas kontrolovat.“
Další zápasy II. ligy žen:
Mladá Boleslav – Liteň 0:2
Branky: Jeřábková, Vestfálová
Trutnov – Karlštejn A 4:2
III. liga žen: 
Karlštejn B – Všestudy 1:2
Branky: Olajošová

Ondřej JAHELKA

DERBY. Zápas Litně a Karlštejna ve druhé lize kopané žen skončil vítěz-
stvím domácích hráček 2:0.        Foto Pavel PEKÁREK

TJ Sokol Řevnice  hledá 
šikovného muže (důchodce, studenta) 
na příležitostnou údržbu volejbalového areálu.

Ozvěte se co nejdříve na tel.č.: 737 635 272.


