
Festival přilákal stovky diváků
NÁVŠTĚVNÍCI V LETECH A MOKROPSÍCH TLESKALI FOLKLORU I COUNTRY MUZICE

Čarodějnice měly
v Mníšku dva slety
Mníšek pod Brdy – Hned dvakrát
se »upalovaly« čarodějnice v
Mníšku pod Brdy. 
V neděli 27. dubna si slet nádherně
škaredých čarodějnic užily nejmenší
děti na farské zahradě. Rodinnou
párty navštívilo hodně dětí, které vi-
děly pohádku O Popelce a čtyřech
čarodějnicích. Po pohádce děti plni-
ly sportovní úkoly a za odměnu uho-
nily a upálily zlou čarodějnici. Pak
už se opékaly špekáčky a děti si vy-
ráběly zvířátka ve výtvarné dílně. 
Ve středu 30. dubna připravili upalo-
vání čarodějnic před mníšeckým
zámkem Zálesáci. Večer byl plný ča-
rodějných her, hrála hudba, v tom-
bole bylo možné vyhrát nafukovací
učitelku i učitele. Nechyběla módní
přehlídka bosorek.
Čarodějné vatry zaplály i jinde po
kraji, například v Řevnicích či v
Hlásné Třebani. (Viz strana 3) (jdi)

Lety, Mokropsy - Rekordní zájem
diváků provázel začátek 9. ročníku
folklorního festivalu Staročeské
máje. Nádherné počasí i bohatý
program přilákaly uplynulou sobo-
tu do Letů i Mokropes stovky lidí.
Na letovské návsi se slavilo od rána.

Program zahájila pobožnost u kaple,
pak vyhrávaly dechovky. Plzeňská
dvanáctka, kterou nedávno založil
Řevničan Jindřich Kolář, si na festi-
valu odbyla své první vystoupení.
Po slavnostním průvodu, v němž ne-
chyběli ani jezdci na koních či bryč-

ka Jany Červené, a ceremoniálu žá-
dání o právo, se pak na návsi do ve-
čera střídal jeden soubor za druhým.
Kromě folklorních skupin vystoupily
i country kapely - máje v Letech totiž
byly letos spojeny se vzpomínkou na
konec druhé světové války. Proto
také mohli diváci obdivovat vystave-
nou starou vojenskou techniku a
muže v historických uniformách.
Slunečné odpoledne přilákalo mnoho
lidí i do Mokropes. Krojovaný prů-
vod s dvěma májkami za doprovodu
Třehusku na náves dorazil ve tři od-
poledne. Postupně zahrály a zatanco-
valy Kamýček z Kamýku nad Vlta-
vou, domácí Pramínek, řevnické No-
tičky a Klíček, pražský Hájíček i
temperamentní Lúčka ze Svatobořic-
Mistřína. O závěrečné kácení májky
se v Mokropsích i Letech postarali
hasiči. (Viz strana 7) Miloslav FRÝDL

Lucie PALIČKOVÁ

13. května 2008 - 10 (468) 6 Kč

Daňka z drátů vysvobodili myslivci 

DANĚK MĚL NAMÁLE. Daňka uvízlého v pletivu našel minulý pátek cho-
dec v lese nad Řevnicemi. Zvíře se zamotalo do kusu pletiva, které se dává
kolem stromků. Pomohli mu až myslivci. „Bylo to náročné - z pletiva jsme ho
vystříhávali půl hodiny. Potom jsme ho vypustili zpátky do přírody,“ řekl
člen mysliveckého sdružení Bořek Bulíček. (lup)         Foto Bořek BULÍČEK

Včelaři přišli o většinu včelstev,
ztráty Řevnických byly menší
Řevnice – Katastrofální byla letošní zima pro včelaře:
kvůli zákeřné nemoci varroáze totiž přišli o drtivou
většinu svých včelstev. 
Podle včelaře Václava Vitouše měli řevničtí včelaři štěstí v
neštěstí. „V porovnání s jinými městy jsme neměli ztráty
tak vysoké,“ řekl. I tak se ale počet místních včelstev sní-
žil po zimě ze 70 na 57. Okres Praha-západ hlásil úhyn až
57 %včelstev. Na Berounsku byla byl z 3 780 včelstev na-
hlášen úhyn v 28 % případů. (Dokončení na straně 7) (pš)

V Letech se tajně vyráběly
cigarety a pěstovala »tráva«
Lety – V Letech u Prahy se nelegálně vyráběly
cigarety a pěstovala marihuana. I když profesi-
onálně vybavená továrna mohla za jediný den
vyrobit přes tři miliony cigaret, nikdo z míst-
ních o tom neměl ani tušení.
Výrobnu počátkem května odhalili celníci a poli-
cisté. Zadržení pachatelé, kterým hrozí až  dvanác-
tiletý trest, způsobili škodu za více než 134 milio-
nů. Pro místní, včetně starosty obce Jiřího Hudeč-
ka, to bylo překvapující zjištění. Nikdo netušil, že
se ve skladu, který pronajímal místní podnikatel,
vyrábějí cigarety. „Nezaznamenali jsme v obci po-
hyb podezřelých lidí , nic, co by nasvědčovalo, že
se tady děje cosi nezákonného,“ řekl Hudeček. 
Policejní akce zvaná ASTOR trvala déle než rok.
(Dokončení na straně 7) (pš)

POD DOHLEDEM VOJÁKŮ. V průvodu Staročeských májů v Letech pochodovaly děti s pentle-
mi a za nimi jela auta pamatující druhou světovou válku. Foto NN M. FRÝDL

Starší žena se otrávila koláčky s marihuanou
Černošice - Pár koláčků okořeněných marihuanou snědla omylem minulý
čtvrtek starší žena v Černošicích. Musela být převezena do nemocnice. 
Paní snědla několik koláčků po příchodu domů. „Postupem času se jí uděla-
lo nevolno, měla bolesti břicha, zvracela a začala upadat do bezvědomí. Pře-
vezli jsme ji do pražského Motola,“ řekl šéf řevnické záchranky Bořek Bulí-
ček. Kde se koláčky v bytě ženy vzaly, Bulíček nevysvětlil.                            (lup) 

Na Berounce jeli
vodáci závod pramic
12 stran informací z našeho kraje
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Branson, USA – Have fun! neboli
Bavte se, užijte si to! To bylo letos
heslo dětské lidové muziky Notič-
ky na největším hudebním festiva-
lu v USA World Fest ve městě Bra-
nson v Missouri. Mladí muzikanti
toto heslo naplnili bezezbytku.
Notičky se pod záštitou středočeské-
ho hejtmana Petra Bendla vydaly
koncertovat za oceán již popáté.
„Festival se odehrává v Silver Dollar
City. To je nádherný park vystavěný
ve starodávném stylu. Všichni zamě-
stnanci zde chodí v dobových kostý-
mech, a přestože tu mají ty nejmo-
dernější atrakce v Americe, vše je
perfektně dobově provedené,“ řekla
umělecká vedoucí Notiček Lenka
Kolářová. Notičky zde vystupovaly
v otevřeném divadle Boatworks, je-
jich průvodcem byl Tom Johnson ze
kapely Sons of Silver Dollar, který
vždy před začátkem vystoupení dě-
tem říkal: Have fun! Odtud tedy to
výše zmíněné heslo.
O milé lidi neměly Notičky rozhod-
ně nouzi - většina Američanů je totiž
velmi komunikativní. Po vystoupení
děti chodily mezi diváky, ti si s nimi
povídali a gratulovali k výkonu, při-

šli říci, že mají předky v Českoslo-
vensku nebo že navštívili naši zemi.
„Publikum je v Americe otevřené,
vnímavé, rádo se baví a když se jim
vystoupení líbí, dá to najevo,“ uved-
la Lenka Kolářová s tím, že nejednou
byly Notičky odměněny dlouhotrva-
jícím potleskem ve stoje. Navíc si na
festivalu získaly výborné renomé,
takže polední vystoupení sledovalo
na sedm stovek diváků. „Je radost
hrát pro takové publikum a pro děti
je to ohromná zkušenost,“ pochvalo-
vala si umělecká vedoucí. 
Notičky za oceánem předvedly to
nejlepší ze svého umu, tradičně nej-
bouřlivější ovace však sklízely Ho-
jačky, hra na hrábě a Orange Blosson
Special. Z nových kusů se ohlasu tě-
šila polka Škoda lásky a Koulovač-
ka, ve které si první zkušenosti s vy-
stupováním odbyly nejmladší členky
Notiček, 2,5leté Kamilka Kolářová a
Terezka Petrová. 
Ačkoli děti absolvovaly denně tři vy-
stoupení, stále jim zbývalo dost
energie nejen na bezpočet atrakcí v
parku. Sečteno a podtrženo: prima
parta strávila v Americe prima tři
týdny. Pavla PETROVÁ

Dne 26.dubna 2003 byl za přítomnosti prezidenta
Václava Klause v Srbsku slavnostně otevřen most
zničený povodní v srpnu 2002. Tuto událost si Sr-
bečáci připomněli letos 26. dubna. Konal se tu
Den otevřených dveří a byla otevřena venkovní
hrací plocha u školy. V rámci ministerské dotace
zde byla vybudovaná venkovní učebna v podobě
hradu. Škola, kde se tři ročníky učí v jedné učeb-
ně, ji jistě od jara do podzimu dostatečně využije.
Děti se svými učiteli si připravily pásmo veselých
písniček, ve kterém nechyběla královna a král.
Všichni společně napekli dorty, buchty, bábovky a
hrad pokřtili i »šampaňským«. 
Účastnici si mohli také prohlédnout obecní úřad –
internetovou místnost a nově vybavenou kniho-
vnu. Prohlídka pokračovala  v čistírně odpadních
vod, kde provozovatel zajistil odborný  výklad.
Příjemné odpoledne bylo zakončeno u domečku
Českého hydrometeorologického ústavu, kde Jan
Kubát, náměstek ředitele ČHMÚ ukázal a vysvět-
lil činnost stanice. Na budově pozorovací stanice

byly nainstalovány tabulky, které ukazují datum a
výšku hladiny Berounky při posledních nebo nej-
větších povodních. Všichni si zde mohli prohléd-
nout venkovní výstavu fotografií z povodně 2002,
ze stavby nového mostu a z jeho slavnostního ote-
vření.  Pro dobrou náladu hrála Berouňačka.

Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko

Notičky se v Americe skvěle bavily
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA Z ŘEVNIC SE NA FESTIVAL ZA OCEÁN VYPRAVILA JIŽ POPÁTÉ

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

původní muzikál podle Bohumila Hrabala
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Dobřichovice, zámek 16. - 20. 7. vždy od 20.00
Svinaře, zámek 23. - 27. 7. vždy od 20.00

Předprodej vstupenek od 15. června na tel.: 257 720 847

Školáci se budou učit v »hradu«
SRBSKO SI PŘIPOMNĚLO PÁTÉ VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ MOSTU

Notičky při vystoupení na festivalu World Fest. Foto Josef PETR

Liteňské děti dobře počítají...
Žáci liteňské školy se účastní mnoha předměto-
vých olympiád a vědomostních soutěží. V mate-
matických kláních máme úspěchy vždy největší.
Nejmenší žáci se zapojují do mezinárodního pro-
jektu Matematický klokan, v němž jsou kategorie
pro děti od 2. třídy pod názvem Cvrček. Loni do-
sáhl Jan Havelka absolutního počtu bodů a letos
jako třeťák opět vyřešil zadané úkoly bez ztráty
bodu. Obsadil 1. místo, ale pro upřesnění musím
dodat, že takových stoprocentních v jeho katego-
rii bylo na berounském okrese asi 30. V kategorii
žáků 5. třídy byl Matěj Salavec druhý.
Velkou nadějí v matematických soutěžích je Miro-
slav Olič. Loni jako šesťák zvítězil v okresním ko-
le matematické olympiády a překvapil nás i sou-
těžící z gymnázií, kteří tradičně přední pozice ob-
sazují. Letos naši školu reprezentoval v matema-
tické olympiádě, kde získal v okresním kole 5.
místo a patří mezi pět úspěšných řešitelů. Také na
Pythagoriádě se dostal mezi šest úspěšných ře-
šitelů. Míra se teď s naší školou rozloučil a pře-
stěhoval se. Děkujeme za vzornou reprezentaci a
přejeme úspěchy. Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň  

U pomníku vzpomínali na válku
V úterý 6. 5. se na liteňské návsi sešli ti, kteří chtě-
li vzpomenout na výročí konce 2. světové války.
Tuto vzpomínkovou akci tradičně organizují pa-
mětníci ve spolupráci s obecním úřadem. Proslo-
vem zahájil pietní akt starosta obce Karel Kliment
a k pomníku položil kytici. Poděkování patří všem
organizátorům, již tradici udržují a snaží se liteň-
ským spoluobčanům připomenout toto významné
výročí. Hana HAVELKOVÁ Liteň

»Hrad«, ve kterém se budou učit srbské děti.
Foto Svatava BISKUPOVÁ

Notičky přijímají novéčleny ve věku 4-8 let.Talentové  zkoušky  sekonají 21. 5. od 17.30v řevnickém Zámečku.Informace na tel.č.:603 245 784 nebo nawww.noticky.cz 
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Po kraji vzplály čarodějnické vatry
V HLÁSNÉ TŘEBANI DĚTI S MÍSTNÍMI HASIČI SOUTĚŽILY A VYZKOUŠELY JEJICH TECHNIKU

K pálení čarodějných ohňů se lidé
sešli v mnoha obcích poberounské-
ho i podbrdského kraje. Velké vat-
ry hořely v Řevnicích, Mníšku či v
Hlásné Třebani. (NN)

Letos jako již tradičně se sešlo něko-
lik desítek lidiček, kluků a holčiček
u jezu v Hlásné Třebani, aby oslavili
příchod jara.  Třebaňský sbor dobro-
volných hasičů připravil pro děti bo-
hatý program, soutěží bylo habaděj,
zvláště zaujal hasičský vůz a samo-
zřejmě ukázka hašení. 
Děti se bavily jak se patří, dospělí
okupovali stánky s dobrým mokem a 
voňavými buřty. Nakonec byl zapá-
len oheň - na vrcholu vatry ovšem
nebyla čarodějnice, ale čarodějnická
chýše. Nálada byla báječná a všichni
odcházeli unavení ale vysmátí a spo-
kojení. Opět  velmi podařený večer.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

ČARODĚJNICE V HLÁSNÉ… Ještě než vzplála v Hlásné Třebani čarodějná vatra, děti měly mož-
nost zasoutěžit si a třeba si i vyzkoušet hasičskou techniku. Foto NN M. FRÝDL

Když se za časů starých  řeckých bájí
a pověstí vydal Prométheus lidem
pro oheň, byl si vědom, že bude po-
trestán. Na druhé straně věděl, že li-
dé bez ohně nebudou schopni přežít.
Znal cenu ohně. Noc, při které se ne-
dávno tzv. pálily čarodějnice, je kro-
mě jiného nocí velkých ohňů. Naši
prapředkové oheň ctili a světili jako
dar. Indiánští šamani byli schopni z
ohně věštit, promlouvali k němu a
uměli v něm číst. My jsme naproti to-
mu, a proti všem přírodním zákoni-
tostem procházejíce branou pokroku
a civilizace vedoucí do zdánlivě lep-
ších časů dobrovolně spolu s intuicí
odevdali i úctu k těmto základním
elementům, které spoluutvářejí život
na naší planetě. Ještě donedávna byl

oheň jedním z nejdůležitějších prvků,
který smečku (rodinu) stmeloval.
Okolo ohně se sedávalo, hřálo, vaři-
lo, vyprávěly se příběhy, či se do je-
ho plamenů jen tak hledělo... a lidem
bylo dobře, byli pospolu . Oheň měl
zkrátka v každé rodině své nezastu-
pitelné místo, a lidé to věděli. 
O Filipo-Jakubské noci, kdy nad
Řevnicemi jako každý rok vzplál ob-
rovský oheň, jsem si po dlouhé době
uvědomila sílu tohoto živlu v jeho
pozitivním aspektu, jak moc nám v
životě spojení s ním může dát. Jak
moudří byli ti, co tu byli před námi,
a jak jsem jejich odkazy, jako již
mnohokráte, nepochopili. Jak straš-
ně rychle se z našeho života vytrácí
sounáležitost a sdílení věcí obyčej-

ných. Věšina lidí raději než oprav-
dický oheň vytáhne pojizdý plechový
gril a uspořádá barbecue. Není to
škoda? Oheň, ať tvůrčí, ten který v
nás rozněcuje touhy po poznání, vy-
tváření či uskutečňování našich snů
a přání, nebo ten, který vzniká zapá-
lením dřeva,  je pro náš život nezbyt-
ný, bez něj všechno chladne, tuhne,
ustává a později umírá. Kdo neotupil
smysly alkoholem u velkého ohně v
noci na 1. května, měl možnost pro-
žít spojení s vlastní prapodstatou,
zabrnkat na struny vlastní buněčné
paměti, podívat se do svého  nitra a
kdo ví - třeba nalézt i ztracený po-
klad či si uvědomit, jak málo oprav-
dových radostí si ještě umíme užít.

Helena PELIKÁNOVÁ, Z. Třebaň 

Kdo by si chtěl nechat ujít vláček plný legrace…?
ČTENÁŘKY NAŠICH NOVIN POPSALY »ČARODĚJNÉ« DĚNÍ NA ZADNOTŘEBAŇSKÉ NÁVSI I V PARNÍM VLAKU

Poslední dubnovou sobotu vy-
pravily Naše noviny čaroděj-
nický parní vlak po trase pod-
brdské lokálky Zadní Třebaň -
Lochovice (viz NN 9/08). O své
dojmy z akce se rozhodly po-
dělit dvě čtenářky. (NN)

Ráda bych se vrátila k programu
na návsi v Zadní Třebani, který
byl součástí jízdy parního vlaku.
Chtěla bych pochválit vystoupe-
ní dětí ze školy v Řevnicích pod
vedením Ivy Zrostlíkové, které
předvedly pohádku o perníkové
chaloupce. Pohádka byla  vtipná
a výkony herců pěkné. Baba Ja-
ga měla úžasnou masku, Dan
Matoušek coby dřevorubec vy-
stihl dokonale pracovní nadšení
lesního dělníka a Jeníček s Ma-
řenkou taky neměli chybu (Ma-
řenka jako typicky slovanská
kráska - modrooká blondýnka).
Je radost vidět, že mladí lidé
mají  zájmy jako je hraní divadla
na návsi pro potěšení ostatních.

Helena PELIKÁNOVÁ,
Zadní Třebaň

Naši prapředkové oheň ctili jako dar

Čarodějný vlak
Kdo by si chtěl nechat ujít
vláček plný legrace,
musel by být velký morous
nebo spěchat do práce.

Aby ti, co nemohli se
účastnit a litovat, 
rozhodli jsme se to pro ně 
ve stručnosti citovat. 

No tak tedy: Začalo to
na třebaňském nádraží,
kde se sešlo plno lidí
roztodivných vizáží…

Nejvíce však udivily
průvodčí, co u vlaku 
prodávaly lidem lístky
v čarodějném převleku.

A že to zas stálo za to,
dáváme vám záruku,
protože to opět byly
z Hlásné Holky v rozpuku.

Když se vláček naplnil 
a nebylo už místa víc,
zapískal a plnou parou
rozjel se do Lochovic.

Na zastávkách vítaly ho
davy lidí nadšené,
z vláčku na to kynuly jim
čarodějky zkrášlené.

Protože si vyzkoušeli
dámskou módu chlapi též,
divili se, jak to fouká
pod sukně a bůhví kdež… 

Kostýmů tu bylo plno,
všude, na co podívat,
což pak těžké pro porotu 
nejhezčí z nich vybírat!  

V Lochovicích z čarodějné
reje pak tři vybrali:
Dokonale zpracované, 
že jsme jenom zírali…

Pak se znovu nasedlo 
a ujíždělo zpátky zas
ve vagonech plných smíchu,
který vždycky těší nás! 

Tak to by snad bylo všechno,
těžko více povídat.
Nejlépe když přijdete se
za rok sami podívat.

Jitka ŠVECOVÁ, 
Hlásná Třebaň

…A V MNÍŠKU. Mníšecké čarodějné ženy si daly na
převlecích záležet. Foto Jana DIGRINOVÁ

ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA. Řevnické děti v pohádce o per-
níkové chaloupce.          Foto NN P. ŠVÉDOVÁ



Naše noviny 10/08 KULTURA, Strana 4   

Ta kulhavá kobyla dobyla Tuchlovice
DĚTI Z ŘEVNICKÉHO SOUBORU KLÍČEK ZKOUŠELY VYSTOUPENÍ V AUTOBUSE CESTOU NA FESTIVAL
Řevnice, Tuchlovice - Řevnický
dětský soubor Klíček nakonec svůj
úkol zvládl. Přitom ještě cestou v
autobuse na folklorní festival do
Tuchlovic u Kladna se zkoušelo.
Byla to vlastně generálka na velké
představení.
„Vždycky dělám nová čísla v časo-
vém presu, ale tohle se nám ještě ne-
podařilo. Mrňata stačila nové dva-
náctiminutové číslo nacvičit za čtyři
týdny. Navíc pro většinu dětí to byla
premiéra na festivalu. Zaslouží si

velkou pochvalu,“ řekla vedoucí
souboru Ludmila Chroustová, když
děti minulou neděli roztleskaly divá-
ky při 15. Středočeském folklorním
festivalu Tuchlovická pouť.
Klíček, který jako obvykle vystoupil
spolu s dětskou muzikou Hájíček z
pražského Jižního Města, předvedl v
letním tuchlovickém kině originální
číslo Ta kulhavá kobyla.
Bylo obtížné mezi prcky najít něko-
ho, kdo vůbec těžkou a velkou rekvi-

zitu kobyly unese. Role zpěváka se
nakonec skvěle zhostil Honza Sklen-
ka. „Poprvé jsme v souboru měli do-
brého zpěváka. Honzík odzpíval For-
mana u mikrofonu s muzikou bez je-
diné zkoušky. A parádně,“ pochvalo-
vala si Chroustová.
Mezi malými profesionály z daleké-
ho ruského Uralu nebo polského
Chorzova se děti z Klíčku neztratily.
Kromě dlouhého potlesku dostaly za
svůj výkon veliký koláč, trička, jo-ja

a nafukovací balonky. A v přestáv-
kách mezi vystoupeními se vydová-
děly na pouti.
Celou neděli bylo krásně, takže po
dlouhé době děti na tuchlovickém
festivalu nemrzly a nemokly.

Lucie PALIČKOVÁ

Řevnické děti se svojí kobylou v Tuchlovicích.                   Foto Jan PALIČKA

Kina v okolí
KINO LITEŇ
17. 5. 18.00 RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
24. 5. 18.00 LOVCI POKLADŮ: KNIHA
TAJEMSTVÍ

KINO ŘEVNICE
14.5. 20.00 O RODIČÍCH A DĚTECH
16.5. 20.00 NA VÝCHOD OD RÁJE
17.5. 16.00 KARCOOLKA
17.5. 20.00 10 000 PŘ.N.L.
21.5. 20.00 TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO
STARÝ
23.5. 20.00 A BUDE HŮŘ
24.5. 16.00 ASTERIX A OLYMPIJ-
SKÉ HRY
24.5. 20.00 VÁCLAV

KINO MÍR BEROUN
8. 5. - 14. 5. 17.30 (So-Ne 15.30, Po+St
18.30) SPEED RACER
12. 5. 13.45 SPIDER-MAN 3
13. 5. 20.15 PERSEPOLIS
15. 5. 15.30 TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO
STARÝ
15. 5. - 19. 5. 18.30 KULIČKY
20. 5. - 22. 5. 17.30 a 20.00 (Út 17.30)
VENKOVSKÝ UČITEL
20. 5. 20.00 DECH
23. 5. - 25. 5. 18.30 NEŽ SI PRO NÁS
PŘIJDE
26. 5. - 28. 5. 17.30 LOVCI DRAKŮ
26. 5. a 28. 5. 20.00 SOUDNÝ DEN

CLUB KINO ČERNOŠICE
20. 5. 20.00 ACROSS THE UNIVERSE
22. 5. 20.00 OBRAZY STARÉHO
SVĚTA
25. 5. 16.00 ŘÍŠE HRAČEK
27. 5. 20.00 US VERSUS JOHN
LENNON

KINO RADOTÍN
16. 5.  17.00 A 19.30 10 000  PŘ. N. L. 
17. 5.  17.00 A 19.30 POKÁNÍ 
18. 5.  16.00 A 19.00 LÁSKA ZA
ČASŮ CHOLERY 
23. 5.  17.00 A 19.30 KRONIKA
RODU SPIDERWICKŮ 
24. 5.  17.00 A 19.30 MONSTRUM 
25. 5. 16.00 A 19.00  AŽ NA KREV 

Tipy NN
*  Třetí ročník festivalu Jazz Černo-
šice 2008 se koná od 13. 5. V Clubu
Kino 16. - 17. 5. vystoupí Big Band
Ježkovy hudební konzervatoře, Mi-
chal Žáček trio, Peter Lipa Band, Jiří
Stivín, Nikolas Simon Group, Oua
trio, Zdeněk Bína a Dan Bárta & Il-
lustratosphere. (mif)
* Folková kapela Nezmaři zahraje
15. 5. od 20.00 v dobřichovickém
zámku. (pš)
* Přednášku na téma Stvoření ver-
sus evoluce můžete navštívit v kon-
verzačním centru Common Grounds
v Řevnicích 17. 5. od v 18.30. Hos-
tem večera je Libor Votoček.        (vš)
* Kapely Cocotte Minute a Bikkiny
Shop hrají 17. 5. od 20.00 v Pivovaru
Berounský medvěd v Berouně.  (mif)
* Obrázky dětí z dobřichovické
ZUŠ jsou do 18. 5. k vidění  v míst-
ním zámku. (pš)
* Mezinárodní den muzeí a galerií
oslaví v berounském Muzeu Českého
krasu 18. 5. Připraven je program na-
příč expozicemi od 10.00 do 17.00 i
prohlídky z ochozu Plzeňské brány
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 a 21.00
– 23.00. (mif)
* Čtvrté kolo soutěžní přehlídky ka-
pel Šiba Music Chance se uskuteční
21. 5. od 20.30 v Clubu Kino Černo-
šice. Zahrají X-Left To Die (Chomu-
tov), Self Defence (Praha), Mimo-
smysly (Praha). Vstupné 90 Kč. (mif)
* Setkání s fotografkou, nakladatel-
kou a spisovatelkou Marií Holečko-
vou nazvané Tajemná řeka Berounka
se koná 22. 5. od 20.00 v Modrém
domečku v Řevnicích.                  (mif)
* Pohádkový les se soutěžemi mů-
žete s dětmi navštívit  v Černošicích
na Vráži u nového hřiště pod Cihel-
nou 24. 5. od 10.00. Nebude chybět
dobové tržiště ani doprovodný pro-
gram. Tomáš KOPAČKA
* Taneční projekt čtyř různorodých
tanečních souborů nazvaný Mysličky
aneb Kniha démonů se uskuteční 24.
5. od 16.00 v dobřichovickém zám-
ku. Zatančí komorní taneční divadlo
Paleja, skupiny Bábylet, Vůle a ta-
neční oddíl Sokola Parníček.      (mif)
* Kapela Pražský výtěr hrající kla-
sický hard rock vystoupí 24. 5. od
20.30 v černošickém Clubu Kino. Vs-
tupné 90 Kč. (mif)
*  Prodejní výstava fotografií Anto-
nína Hübschmanna nazvaná Kanad-
ské obrázky je v Přednáškovém sále
zámku v Mníšku pod Brdy otevřena
do 31. 5. 2008.                                 (jdi)
* Výstava fotografií fotografa Jana
Šroubka s názvem Homo Berounen-
sis je ve síni Konírna berounského
Geoparku Barrandien k vidění do 27.
7. Projekt představuje více či méně
známé lidi z Berouna a okolí.   (mif)
* Český rozhlas Region je možné po
dvou letech odmlky poslouchat i na
Berounsku. Na frekvenci 88,4 FM
můžete naladit zpravodajství i publi-
cistiku ze svého kraje, hudbu a at-
raktivní pořady s Janem Rosákem či
Naďou Konvalinkovou. (pš)  

Jiří Stivín hrál na flétnu i vodovodní trubku
První kulturní akcí letošního jara v Domově pro seniory v Dobřichovicích
byl koncert Jiřího Stivína, který vystoupil bez nároku na honorář. V jídelně
domova se sešli téměř všichni obyvatelé domova. Vyslechli si nejen skladby
Bacha a Mozarta, ale i lidovky z Čech a Slovenska. Umělec kromě příčné
flétny, klarinetu a flétny zobcové, zahrál také na vodovodní trubku a okarí-
nu. Nejen hraním, ale i humorným a vlídným slovem si hudebník získal
všechny posluchače. Vedení domova touto cestou J. Stivínovi děkuje za kul-
turní zážitek a čas který naším klientům věnoval. 

Martina KÁLALOVÁ, Domov pro seniory Dobřichovice

Poberounská hudební skupina TŘEHUSK vás zve na křest své třetí desky

Svinařskej zámek
Zámek Svinaře, sobota 7. června od 20.00 hodin

Kromě Třehusku během večera  
a noci zahrají, zazpívají a překvapí:

* TANGO BAND 
* HOLKY V ROZPUKU 

* SVINAŘŠTÍ MOPEDISTÉ
* STAROSTA SVINAŘ - kmotr alba

Křest je součástí setkání uměleckých
kovářů a podkovářů Svinařské řetězení



Hostomice - Hostomičtí získali dotaci na
druhou etapu výstavby hlavního vodovod-
ního řadu a kanalizace.
"Dotace na vodovod a kanalizaci je prozatím
to nejlepší, co nás v letošním roce potkalo,"
uvedl starosta Hostomic Vít Šťáhlavský.
"Celkový rozpočet na tuto druhou etapu byl
40 miliónů korun. Z Evropských fondů jsme
obdrželi 27 a z národního fondu 9 miliónů
korun. Zbývající 4 milióny korun hradí město
Hostomice," upřesnil Vít Šťáhlavský. 
Dokončením druhé etapy budou vodovodem a
kanalizací pokryty téměř celé Hostomice. "Do
roku 2009 by mělo být odkanalizované celé
město. Výjimkou bude Polní ulice. Nevíme
proč, ale ta se do projektu minulého vedení
města již nevešla," uvedl starosta Hostomic.
"S kanalizací počítáme i do této části
Hostomic. Výše nákladů na výstavbu kana-
lizace a vodovodu dosahuje v této části města
2,9 miliónů korun a o finanční výpomoc
požádáme Krajský úřad Středočeského kraje,"
dodal hostomický starosta. 
Současná dotace má průběžné financování.
Město si musí peníze půjčit od banky. Až
budou práce na kanalizaci a vodovodu zkolau-
dované, získáme finanční prostředky zpět. 

Po dokončení vodovodu a kanalizace 
v Hostomicích se bude pokračovat 
v Bezdědicích a Radouši. "Spádové obce patří
mezi priority města," konstatoval Šťáhlavský. 
Větší část Hostomic je kanalizací a vodovo-
dem již pokryta. "Bydlíme v ulici U Hřiště. Na
kanalizaci jsme napojeni přibližně rok. Dříve
jsme museli vyvážet septik, teď jsme moc
spokojeni," sdělila Miluše Vodenková 
z Hostomic. 
Dotace obdrželi hostomičtí i na výstavbu
předchozích etap. "Do této části patří napřík-
lad Zahradní ulice. Zde se kanalizace právě
dokončuje," uvedl starosta Hostomic. "Minulý
rok byla naše spoluúčast na první etapě 6,7
miliónů korun. 
Starosta Hostomic je spokojený i s přístupem
Krajského úřadu Středočeského kraje. "Vždy
se setkáme s perfektní komunikací. A to při
spolupráci s každým odborem," konstatoval
Vít Šťáhlavský. Jak dále uvedl, dotační pro-
gramy jsou vynikající podporou. Finanční
spoluúčast na projektech by však mohla malé
obce finančně vyčerpat.        Radka KOČOVÁ

Hostomice dokončují
vodovod a kanalizaci

S PROJEKTY SE BUDE POKRAČOVAT VE SPÁDOVÝCH OBCÍ

Osováci se vypravili
do Mariánských lázní
Osov - Koncem dubna se kluci a holky ze
čtvrté a páté třídy osovské základky
vypravili na exkurzi do Mariánských
Lázní. 
“Do Mariánských Lázní jsme jeli vlakem.
Cestou jsme několikrát přestupovali.
Ochutnali jsme teplé oplatky a léčivé pra-
meny. Byli jsme v Miniparku Bohemia, kde
jsme viděli české stavby. Prohlédli jsme si
kolonádu, město a lázeňský dům Labe, kde
bydlela naše paní učitelka,” prozradil páťák
Martin Procházka. 
Žáci osovské školy se také střídali 
v návštěvě zubaře a knihovny v
Hostomicích. Pátá třída sehrála utkání ve
vybíjené se svými budoucími spolužáky a s
převahou vyhrála. Hostomským děv-čatům
se navíc líbili naši chlapci. Jana FIALOVÁ

Naše noviny 10/2008

Čarodějnice a čarodějové z Osova, Osovce
a okolí se poslední dubnový den sešli 
v Osovci na koupališti.    Foto: R. KOČOVÁ 
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Ve Vi�inì vzplála èaro-
dìjnice na hranici
Vižina - O Filipojakubské noci se na Vižině
pálily čarodějnice. Odpoledne se děti
podílely na přípravě a na výrobě čaro-
dějnice, která večer vzplála na hranici. 
V půl osmé se průvod malých i velkých čar-
odějnic a čarodějů sešel u pomníčka.
Na místě proběhlo někkolik zajímavých
soutěží o sladké odměny. Nechyběly ani
opečené buřtíky a limonády od místních
hasičů.                               Jana FIALOVÁ

Èarodìjnice pøedvedly
své umìní u koupalištì
Osov - Čarodějnice i čarodějové každého
věku se posledního dubna slétli u koupaliště
v Osovci. 
Předvedli své umění v létání na koštěti. Ani
pro ty nejmenší majitele košťat a košťátek
nebylo těžké prolétnout slalomem. Své
čarovné síly si všichni poměřili i v hodu
koštětem.
Následovala přehlídka všech čarodějů a 
čarodějnic z okolí. Prolétli se před
odbornáou porotou, která vybrala nejkrás-
nější čarodějnice. Na první čarodějnické
stupně vylétly čarodějnice Viktorka
Vašíčková a Simona Hošťálková.
Vítězky si odnesly sladkou odměnu. Ostatní
si opekli špěkáčky. Radka KOČOVÁ

Májová veselice 
s průvodem obcí 
se ve Vižině uskuteční 

v  sobotu 17. května 2008. 
Od 20 hodin hraje 

v EUROPAJZLU 
hudební skupina Sortiment.

Dokončením druhé etapy vodovodu a kana-
lizace budou pokryty téměř celé Hostomice.
Následovat bude vypracování projektů pro
odkanalizování spádových obcí.    Foto: (rak)

Motoristé soutì�ili v
Rallye Hoøovicko 2008
Hořovicko - Motoristický závod Rally
Hořovicko 2008 se uskutečnil o uplynulém
víkendu. 
Bylo přihlášeno více než sedm desítek
posádek. V sobotu vyjely posádky na trať po
poledni. 
V sobotu se jely erzety na tratích Litomyšl -
Skřipel - Hostomice Zátor a Drozdov -
Bzová. Posádky odjely v sobotu devět
rychlostních zkoušek. Poslední byla
vypravena v 17.44 hodin. V neděli čekalo na
posádky dalších šest erzet. 
Víkendový závod sledovaly stovky diváků.
Závodníci soutěžili i se staršími typy auto-
mobilů.                                             (red) 

Na trať Rallye Hořovice 2008 vyjelo o ví-
kendu několik desítek posádek. Odstartováno
bylo těsně po poledni.      Foto: J. VILDMON
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Tradiční Staročeské máje  2008  v  Zadní Třebani

Sbor dobrovolných hasičů a obec Zadní Třebaň 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

Staročeské máje 2008 
dne 31. 5. 2008 

Program:

8.oo                             Zahájení
8.30       9.00                Pobožnost u kapličky
9.30     10.00                Dudácká muzika Rokytka

10.10     10.30                Klíček
10.45     11.15                Taneční soubor Rokytka
11.20     11.50                Notičky
12.00     12.30                Lidová muzika Rokytka

12.45                             Průvod od Hasičárny (koně, bryčka)
13.00                             Udělení  čestného občanství

Předání práva 
13.30                             Průvod obcí

18.30                             Předtančení – děti ze ZŠ a MŠ
Česká Beseda
Losování výherce májky

19.30                             Kácení májky
20.00                             Májová taneční zábava – hraje orchestr Úžas

Stánky s rukodělnými výrobky, karlštejnské víno, občerstvení,
pěkné počasí
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V Letech se tajně vyráběly cigarety
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Akce ASTOR vyvrcholila v sobotu 3. května, kdy
policie nelegální letovskou továrnu na cigarety
zlikvidovala. Na operaci, kterou organizoval Út-
var odhalování korupce a finanční kriminality
služby kriminální policie a vyšetřování ve spolu-
práci s Celní správou ČR a Národní protidrogovou
centrálou, se podílelo přes 400 celníků a policistů. 
„Operace vyvrcholila provedením 32 domovních
prohlídek a prohlídek jiných prostor i pozemků,
při nichž bylo zadrženo 29 osob. Proti 15 z nich
bylo zahájeno trestní stíhání a byly podány návr-
hy na uvalení vazby. Tři ze zadržených cizinců
pobývali na území Česka nelegálně,“ uvedl mluv-
čí Generálního ředitelství cel Jiří Barták. „Skupi-
na zajišťovala přísun materiálu, tabáku, filtrů, pa-
píru a všeho, co je potřeba, vyrobila, sháněla

distribuční kanály a prodala dál,“ doplnil šéf pro-
tikorupční policie Jiří Novák. 
Kapacita  výrobní linky mohla dosahovat v přípa-
dě plného provozu asi 2500 kusů cigaret za minu-
tu. „V rámci operace bylo zajištěno 24 milionů
kusů cigaret různých značek, 71 tun tabáku, zaří-
zení na balení cigaret, desítky krabic komponentů
na výrobu cigaret, velké množství obalového ma-
teriálu a matrice pro jejich potisk, počítače, pení-
ze v různých měnách přesahující částku pět mili-

onů korun, několik set tisíc cigaretových kolků a
tři nelegálně držené střelné zbraně,“ vyjmenoval
Barták. Při akci byly odhaleny i tři pěstírny mari-
huany. Cigarety, které linka produkovala, míří na
tržnice, mohou se ale objevit i v kamenných ob-
chodech. Z analýz vyplynulo, že obsah škodlivin,
jako třeba dehtu, je v padělaných cigaretách až de-
setkrát vyšší, než je běžné. Padělané krabičky jsou
tak kvalitní, že je zákazník nemusí rozeznat od
originálu. Padělatelé podle policistů nejčastěji vy-
rábějí kopie světových značek. 
Předběžná škoda byla stanovena na 134 milionů
korun. Zadrženým osobám, které byly obviněny z
trestného činu zkrácení daně, hrozí trest odnětí
svobody na 5 až 12 let.                 Pavla ŠVÉDOVÁ

Svinařští mopedisti vyrazili
na spanilu jízdu do Žebráku
Svinaře, Žebrák – Spanilou jízdu v okolí Žeb-
ráku absolvovalo deset členů svinařského spol-
ku mopedistů. Na svých stadionech najeli prv-
ní květnovou sobotu skoro sto třicet kiometrů.
„Do Žebráka jsme ze Svinař jeli po vlastní ose,“
uvedl zakládající člen spolku Michal Skála. Z
Žebráku, kde byl start i cíl, pak 349 mopedistů z
celé republiky absolvovalo spanilou jízdu po trase
Kublov – Zdice – Tmaň – Všeradice – Hostomice
– Hořovice – Tlustice. Svinařští okruh zvládli bez
poruchy. Jejich doprovodné vozidlo ovšem cestou
nasbíralo dvanáct strojů, které nemohly pokračo-
vat v jízdě. Další spanilou jízdu, tentokrát v okolí
Dobříše, mopedisté absolvují 25. 5. „A dorazíme
i 7. 6. na Svinařské řetězení,“ slíbil Skála. (mif)

Z našeho kraje…
* Slavnostní požehnání restaurované sochy sva-
tého Jana Nepomuckého a nové vlajky města
Řevnic se uskuteční 16. května od 18.00 v míst-
ním kostele svatého Mořice. Během akce vystou-
pí soubor Musica Lignea. Autorkou návrhu nové
řevnické vlajky je Dagmar Renertová. (pš)
* Tři maminky a jeden tatínek uklízeli uplynulou
neděli obec Zadní Třebaň. Spolu se čtyřmi dětmi
prošli rodiče část vsi od hasičské zbrojnice na ná-
ves a po silnici k nádraží, kde posbírali poházené
odpadky. Další úklid plánuje místní mateřské cen-
trum Broučci na podzim. (lup) 
* Za caparty do Dětského domova Lety přijela v
sobotu 10. 5. skupina umělců. Na programu bylo
žonglování, divadlo i zpěv. Po skončení programu
děti s aktéry představení společně stolovaly a sdě-
lovaly si zážitky.         Blanka STROUHALOVÁ
* Desítky lidí vyžily sběru nebezpečného odpa-
du, který se uplynulou sobotu konal v Řevnicích.
Za tři hodiny se kontejner zaplnil starými lednič-
kami, počítači, televizemi apod.                          (pš)
* O dvě jízdní kola - stříbrné Scott za 10 000 a
černé Haro Escape za 15 000 - přišla rodina z Vra-
ného ulice v Řevnicích. Její garáž vykradl 3. 5.
neznámý zloděj. Bicykly byly z garáže ukradeny
nejspíš kolem třetí hodiny v noci, kdy majitele vz-
budilo štěkání psa. (vš)
* Kříženec československého ovčáka a retrívra
slyšící na jméno Gart se ztratil 10. 5. v Řevnicích.
Má krémovou srst, obojek s kostkovaným šátkem
a psí známkou. Jakékoliv informace o něm prosím
hlaste na tel.: 608182402. Jiří CICVÁREK

Sprejeři na chatu nastříkali
přirození i srp s kladivem
Dobřichovice – Chatu pražské majitelky v
Dobřichovicích zřídili svými výtvory neznámí
sprejeři.
Barvou znehodnotili vrata, chodník, ohniště, st-
rom, zeď chaty a okno. Oranžovým sprejem van-
dalové nastříkali symbol dámského přirození, srp
s kladivem, několik terčů a otazníky. Zelenou
barvou bylo polité sklo na vstupních dveřích, zdi
chaty byly pomazané sýrem. Proč si výtržníci
vybrali za cíl právě rekreační chatu patřící ženě z
Prahy-Smíchova, se zatím neví. (vš)

Řevnice, Praha - Stříbrnou
medaili za zásluhy o šíření so-
kolského hnutí obdržel od sta-
rosty České obce sokolské Ja-
roslava Bernarda bývalý zad-
notřebaňský kronikář Franti-
šek Šedivý. 
Oceněný Řevničan je jedním z
mála žijících sokolů, kteří byli
aktivní v organizaci již od dět-
ských let. Svého prvního sokol-
ského sletu se zúčastnil v roce
1932 jako divák, na dalším v ro-
ce 1938 už cvičil v kategorii.
žáků. V roce 1945 se stal řád-

ným členem. Nemoc zbrzdila
jeho cvičební elán, nikoliv však
jeho chápání sokolské myšlen-
ky. Při sletovém průvodu v roce
1948, který se stal národní ma-
nifestací, dal najevo své smýšle-
ní a příslušnost k demokratic-
kým hodnotám. Když ho totalit-
ní režim na dlouhá léta uvěznil,
navázal i zde přátelství s lidmi,
které stihl stejný osud. 
Do znásilněného Sokola se po
propuštění nezapojil. Zato 26.
12. 1989 s Bořivojem Petrákem
před naplněným sálem pražské

Městské knihovny vyhlásili pro-
gram svobodného Sokola a svo-
lali velké shromáždění do Vele-
tržního paláce. Pak několik let
usilovně jednal a řešil konflikty
s organizacemi, které za komu-
nistické vlády spravovaly sokol-
ský majetek. V roce 1990 byl
spoluorganizátorem zájezdu na
slet v Paříži, v roce 1992 vedl
sokolskou výpravu do Toronta.
Když se objevili mladší funkci-
onáři, Šedivý svou funkci opus-
til. Sokolové však na něho neza-
pomněli. Vilém ŠEDIVÝ

Řevnická škola shání 
peníze na nové prolézačky
Řevnice - Základní škola Řevnice pořádá od
12. do 14. května Dny otevřených dveří. Řev-
nické školáky čekají i další akce: vyhlášena
bude akce Zdravé zuby, druháci a třeťáci  nav-
štíví Pohádkovou zemi v Pičíně.
Vedení školy se také snaží sehnat finanční pro-
středky na vybudování nových prolézaček a za-
koupení hracích potřeb pro děti I. stupně. Požá-
dalo o pomoc i rodiče. Peníze na prolézačky se
škola snaží získat od rodičů formou dobrovol-
ných příspěvků i prodejem výrobků školáků na
majálesu 1. 5. Tam se podařilo nashromáždit 10
756 Kč. V tuto chvíli tak vybraná částka na dět-
ské hřiště je 31 556 korun.
Pomoci by měla i burza dětského oblečení a hra-
ček, která se koná 15. 5. na školní zahradě I. stup-
ně  od 16 do 18.00. Od 18 hodin bude následovat
aukce dětských obrázků. (pš) 

Šedivý dostal medaili od sokolů
ŘEVNIČAN STÁL V ROCE 1989 U ZRODU ZNOVUOBNOVENÉHO SOKOLA

V Dobřichovicích už zase
hlídkují městští strážníci
Dobřichovice – V Dobřichovicích po několika-
měsíční pauze opět hlídkují městští policisté.
Dojíždějí sem ze sousedních Černošic, s  nimiž
dobřichovická radnice podespala smlouvu. 
Strážníci hlídkují v Dobřichovicích od 1. 5., k vi-
dění jsou u přechodů či u kruhového objezdu.
„Rozsah této služby budou dva pracovní úvazky.
V praxi to tedy znamená, že každý týden bude v
Dobřichovicích odslouženo hlídkou městské poli-
cie 80 hodin s tím, že i v době, kdy zrovna na
katastru Dobřichovic nebudou strážníci přítomni,
bude k dispozici služba na telefonu a v případě
potřeby zasáhne motorizovaná hlídka," uvedl v
dobřichovickém informačním listě tajemník rad-
nice Petr Hampl. Jedenáctičlenná Městská policie
Černošice pro Dobřichovice vyčlenila dva stráž-
níky. „Ti mají naše město na starost a budou se v
Dobřichovicích pohybovat nejčastěji,“ upřesnil
Hampl. V případě potřeby se na ně Dobřichovičtí
mohou obracet telefonicky na číslo 724 060 620,
nebo mailem na adresu mestska.policie@mesto-
cernosice.cz. (pš)

Májový festival pokračuje
v Mníšku a Karlštejně

Mníšek pod Brdy, Karlštejn - Poberounský
folklorní festival, který začal uplynulou sobo-
tu v Letech a Mokropsích, pokračuje nyní v

Mníšku pod Brdy a na hradě Karlštejně.

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

10.00 – POBOŽNOST U KOSTELA 
13.00 – PRŮVOD ZE ZÁMKU NA NÁMĚS-
TÍ, PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ

13.35 – 18.30 – DĚTI ZŠ + MŠ MNÍŠEK,
TŘEHUSK – Poberouní, PROMĚNY –

Řevnice, ŠARVANCI – Praha, KRUŠPÁNEK
– Praha, MRÁČEK – Mrákov, BENEŠÁ-

ČEK – Benešov, NOTIČKY – Řevnice,
DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA –

Domažlice
18.30 – MORAVSKÁ BESEDA, KÁCENÍ

MÁJKY 
19.15  – VALAŠSKÁ CIMBÁLOVKA

KYČERA

KARLŠTEJN, hrad 25. května 2008
14.00 – KRKONOŠSKÝ HORAL

15.00 – SLOVÁCKÝ KRÚŽEK 
16.00 – TŘEHUSK – Poberouní

Včelaři přišli o  včelstva...
(Dokončení ze strany 1)

Podle veterinární správy je to důsledek posled-
ních dvou mírných zim, kdy vznikly příznivé
podmínky pro šíření roztočů a rozšíření varroázy.
Informace zveřejnil Středočeský krajský úřad,
který se rozhodl Českému svazu včelařů poskyt-
nout dotaci 100.000 korun na obnovu včelstev. 
Kvůli nemoci varroáza přes zimu ve středních
Čechách uhynula téměř čtvrtina včelstev. Nej-
horší situace byla právě v okrese Praha-západ. Z
3590 včelstev hlásili včelaři úhyn v 57 % případů.
Podle Vitouše bude ale číslo ještě horší. „Tohle
číslo ztrátu nevystihuje, bude mnohem vyšší. My
jsme v únoru měli úhyn pěti včelstev. Jelikož ale
další byla oslabena, musela se spojovat. Teď jsme
na čísle mínus třináct,“ řekl Vitouš. Z dvanácti
řevnických členů svazu včelařů přišel jeden o šest
a druhý o čtyři včelstva. Podle Vitouše je to při-
tom ještě přijatelné číslo. „Místní včelaři se sna-
žili včelstva léčit. Černošice či Jílové mají ztráty
až 80 procent. Jsou tam ale i včelaři, kterým nez-
bylo ani jedno včelstvo,“ řekl Vitouš. (pš)
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Sběr: Oleje i televize
přineste, železo ne!
Dne  17. 5. od  8 do 11.00 se před
obecním úřadem koná sběr nebez-
pečného a velkoobjemového odpadu.
Lze přivézt vyjeté oleje, ředidla, bar-
vy, zářivky, výbojky, obaly od barev a
ředidel, televize, lednice, mrazáky a
další drobné elektrospotřebiče, pneu
bez disků, sedačky, koberce, lina,
plachty, matrace, slamníky... Nebere
se železný šrot a krytina z eternitu !
V naší obci se čím dál více vyskytují
maminky s kočárky. Nejen pro jejich,
bezpečnější cestu na Řevnice jsme
nechali opravit pěšinu z konce ulice
V Zahrádkách do ulice Řevnické. Pě-
šina byla rozšířena, srovnána a její
povrch byl zpevněn a uválcován. 
Děkuji všem, kteří sekají trávu nejen
na svém pozemku, ale i v jeho okolí.

Lubomír SCHNEIDER,
starosta Zadní Třebaně

První májový den jsme se s Holkami
v rozpuku vydaly na čtyřdenní zá-
jezd do Benátek. Okouzlující staro-
bylé město s mnoha památkami a la-
byrintem kanálů. Nejslavnější z nich
Canal Grande jsme propluly na gon-
dolách, z nichž je nejkrásnější poh-
led na paláce i  chrámy. Prošly jsme
náměstí sv. Marka, prohlédly Dožecí
palác včetně výstupu na zvonici vy-
sokou 99 metrů. Pak jsme navštívily
ostrov Burano, proslulý krajkami a
mrňavými domky. Nádhera. Mura-
no se zase proslavilo sklářstvím. Os-
trov Torcello s nejstarší stavbou v la-
guně, katedrálou Santa Maria dell'
Assunta byl prvním sídlem biskupa.
Dlouho zůstanou vzpomínky v na-
šich srdcích, bylo to úžasné!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Holky vyrazily do Benátek
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ BUDOU NA ZÁŽITKY ZE SVÉHO VÝLETU DLOUHO VZPOMÍNAT

Hlásnotřebaňská výprava v Benátkách.    Foto ARCHIV
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Všude byly traktory, malé i velké…
DĚTI Z LITEŇSKÉ MATEŘINKY PODNIKLY VÝLET DO ZADNÍ TŘEBANĚ ZA OVEČKAMI A JEHŇÁTKY

Třebaňští navštívili autoškolu
Děti ze zadnotřebaňské málotřídky v rámci nepo-
vinného předmětu Dopravní výchova vyrazily 30.
dubna do areálu Autoškoly Na Zavadilce v  Be-
rouně. Pan Kvasnička, kterému autoškola patří,
dětem připravil znalostní testy z Pravidel silniční-
ho provozu, video o přecházení, jízdě na kole a
správném pohybu na silnicích. Předal jim i spous-
tu propagačního materiálu. Testy dopadly na vý-
bornou a ten, kdo dosáhl minimálního počtu 13
bodů, je oprávněn obdržet tzv. Průkaz cyklisty.
Děti čeká ještě pár hodin teorie, jízda zručnosti a
návštěva zástupců Policie ČR. Přeji dětem, které
nás mile překvapily zájmem, pozorností i smyslu-
plnými dotazy, šťastný návrat z každé cesty!

Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

Výlet do hvězdárny završila
noc strávená ve škole
V polovině dubna se dobrovolníci z osmé a devá-
té třídy liteňské školy ponořili do nekonečných
krás vesmíru. Navštívili hvězdárnu v Žebráku.
Nejprve absolvovali výklad o vesmíru v místním
kulturním domě. Do rukou se jim dostalo mnoho
zajímavých fotek a obrázků, na nichž se mohli
přesvědčit, že ve vesmíru jsou skutečné krásy. Po
besedě se pokračovalo do samotné hvězdárny.
Žák deváté třídy nám k tomu pověděl: „Stoupali
jsme do kopce. Bylo děsný, jak jsme byli všichni
udýchaní.“ Maličkou hvězdárnu žáci navštívili po
dvou skupinkách. Počasí bohužel, nepřálo, tudíž
se nemohli plně vžít do role zkušených astronomů.
Do školy žáci přijeli v 21.00. Někteří si šli hned
lehnout, jiní vydrželi do pozdních hodin. Večerka
byla o půlnoci. Chlapci strávili noc plnou řevu
pohazováním papírků a jídla po třídě. Dívky byly
slušnější, ale netaktní, když v pět hodin ráno du-
paly po třídě. Budíček přišel brzy, již v 6.00. Do
nového dne žáky přivítal hlas ředitelky linoucí se
z rozhlasu a oznamující, že brzy nastane rozcvič-
ka. První vyučovací hodina začala tím, že každé-
mu padala vyčerpáním hlava na lavici. Ale i přes
únavu se to všem líbilo.    Pavla ROZTOČILOVÁ,

Romana ŠMOLCNOPOVÁ, 9. třída ZŠ Liteň

Pozvání  rodiny Exnerových ze Zadní Třebaně rá-
dy přijaly učitelky liteňské mateřinky i všechny
děti. A to ani nevěděly, co všechno je čeká. Těšily
se na ovečky a hlavně na  malá jehňátka, která se
u Exnerů na jaře začala rodit.
O zážitky z výletu se podělil pětiletý František
Havelka: „Jeli jsme vlakem z Litně do Třebaně,
pak pěšky. Nebylo to daleko. Byli tam čokoládoví
zajíci a tři šampaňské. Ještě chlebíčky a bonbony. 
Berani a jehňata a ovečky tam byli, takoví černí,
někteří, ale ne všichni. Někteří byli bílí. Byla tam
Béďova maminka, Béďa a Eliška. Hráli jsme si
venku a doma. Všude byly traktory, doma malé,
venku velké, můžeš na nich sedět a šlapat... A ty
ovečky. Dostali jsme suchý chleba a rohlíky a mo-
hli jsme je krmit. Jedna ovečka se jmenuje Ká-
moška. Je Bédi a Elišky.“ Výborný výlet, nadšené
děti, velkorysá a statečná hostitelka. Děkujeme za
skvělé zážitky!           Hana HAVELKOVÁ, Liteň

S OVEČKAMI. Liteňské děti na návštěvě u Exnerů
v Zadní Třebani. Foto Hana HAVELKOVÁ
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Do nově otevřené prodejny nábytku 
v Dobřichovicích přijmeme

PRODAVAČKU
na čtyři hodiny denně.

Informace na telefonu: 775 685 177 
- pan Růžička

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 

Přijmeme pro prodejnu instalatérských potřeb v Řevnicích 

prodavače-ku
na stálý pracovní poměr. Základní znalost sortimentu

vítána, nástup možný ihned.

Info na tel.: 777 266 238 

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!

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

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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Závodníci kompletně vyjedli kantýnu
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ USPOŘÁDALI DEVÁTÝ ROČNÍK ZÁVODU O PUTOVNÍ POHÁR OBCE

Ve čtvrtek 1. května se v Letech ko-
nal 9. ročník kynologického závodu
jednotlivců o putovní pohár k 920.
výročí obce. Zúčastnilo se rekord-
ních 34 závodníků. 
Po nástupu jsme vyrazili na stopy.
Přestože byly dobré terény, závodní-
kům se nedařilo. Pouze dva by splni-
li limit na zkoušku. Ilona Morávková
s fenou NO Kristýnou získala 39 a
Jirka Hůla s fenou NO Gilli Polodr
46 bodů. Vzápětí začaly na »place«
poslušnosti. Kategorii vyhrála Mar-
cela Mejstříková s fenou NO Xand-
rou Anrebri z našeho klubu s 99 bo-
dy. Druhý byl Vladimír Karásek s
fenkou zlatého retrívra Bonnie Bo-
hemia Angel z Tuchlovic s 96 body,
třetí opět Letovák Roman Mecka s
fenkou křížence Buffy (95 bodů).
Nejlepší poslušnost v další kategorii

předvedl Jirka Hůla se svojí Gilli,
získali 46 bodů. Mezitím se vraceli
ze stop další závodníci a hned pokra-
čovali poslušnostmi. Výsledky  stop
byly vesměs dobré, tři výborné.
V kategorie ZVV2 se kromě Věry
Štěchové s Brixem Sinensis, kteří zí-
skali 85 bodů, dalším dvěma závod-
níkům na stopách nedařilo. 
Diváci se těšili hlavně na obrany.
První kategorii se ovšem tato discip-

lina nepovedla. Z osmi závodníků
získali body jen dva - Ilona Moráv-
ková s fenkou Kristýnou a Zdenka
Kloučková s border kolií Dennym
Magic Tennant. Nejlepší obranu v
kategorii ZVV1 předvedla Majka
Šubrtová s Brenem z Hromadného
(99 bodů). Výborní byli i Vladimír
Kasl s Irem (97) a Karel Ráž s dobr-
mankou Elis Laguna Nova (91). Ve
»dvojce« Vláďa Kasl s Bronem i Pet-
ra Horáková se Bártem Stříbrný per-
moník získali shodně 87 bodů. 
Rekordní počet závodníků jsme snad
zvládli. Za celý den nebyla minuta
zdržení. Zato v kantýně nezbylo nic,

a to bylo kromě jiného navařeno přes
8 litrů svíčkové omáčky a připraveno
8 kilo bramborového salátu se sma-
ženými kotletami. 
A jak to tedy dopadlo? V kategorii
ZM zvítězila Ilona Morávková s fe-
nou NO Kristýnou (105 bodů), 2. byl
Jirka Hůla s fenkou NO Gilli Polodr
(92), 3. Zdenka Kloučková s fenou
NO Cora Půlnoční měsíc (74). V ka-
tegorii ZVV1 vyhrála Majka Šubr-
tová s NO Brenem z Hromadného
(280), 2. byla Vlasta Rychtrová s NO
Enzo z Lounského chovu (265), 3.
Jan Netušil s NO Dastym(263). V
kategorii ZVV2 zvítězila Petra Ho-
ráková s border kólií Bart Stříbrný
permoník (192), 2. byl Vláďa Kasl s
NO Bronem z Gargamellu (167) a 3.
Věra Štěchová s NO Brix Sinensis
(158). Alena VANŽUROVÁ,

Kynologický klub Lety

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic.  Její reportá-
že z cest postupně otiskujeme. Ny-
ní spolu s ní míříme do amazon-
ských pralesů v Ekvádoru.      (NN)
V celém Ekvádoru se mluví nejen
španělsky, ale hlavně kečuánsky, což
je původní jazyk domorodého oby-
vatelstva. Jsme z toho nesví - po ale-
spoň trochu uspokojivém pocitu z
naší španělštiny si teď s námi místní
dělají, co chtějí. V Baňos zůstávame
pár dní, pronajímáme si pěkný hotý-
lek, který kvůli sopečné aktivitě ne-
dalekého vulkánu zeje prázdnotou.
Už při příjezdu míjíme lávové pole,
ale nijak nás to neznepokojuje.
Během dvou dní doráží naši noví ka-
marádi a společně se rozhodujeme
podniknout adrenalinový výlet do
srdce džungle, navštívit domorodou
vesnici Shuarů. Bylo by to vyprávě-
ní na dlouho, proto se posuneme k
začátku výpravy. Jde nás pět, čtyři
Češi a Němka. První den je celý ve
znamení brodění se vlhkou džunglí,
s holinkami na nohou a blátem do
půli lýtek. Se skoro plnou polní na
zádech to není žádná legrace. A to
ještě zjišťujeme, že nemáme nosiče
na pitnou vodu, takže nakonec pobe-
reme, co se dá, a v samotném finále
víc jak den žízníme. Vinou agentury
a nezodpovědných indiánských prů-

vodců se naše výprava stává skuteč-
ně nezapomenutelným zážitkem...
Po dni nesnadné chůze pralesem a
brodění se blátem i říčkami, se večer
konečně dostáváme na místo. Vesni-
ce je malinká, bambusové chýše při-
kryty palmovým listím a nikde nik-
do. Je období dešťů, takže většinu
dne prší a kalná voda v řece se nedá
použít na nic, kromě praní. Věšíme si
hamaky na kůly v jedné z chatrčí,
kterou budeme sdílet s rodinou naše-
ho průvodce. První noc se mi spí těž-
ce, hlavně s vědomím, že nemáme
vodu. Na návštěvy jedovatých pa-
vouků jsme si už celkem zvykli, ale
tady jsou největším nebezpečím
kobry, proto jsme nabádáni nezouvat
vysoké holiny.
Chybějící pitná voda je opravdu pro-
blém - naše žaludky ani střeva ne-
jsou přizpůsobena na konzumaci vo-
dy místní, ani převařené, ani chemic-
ky očištěné pilulemi. Jeden člen ro-
diny je proto pověřen pitnou vodu
donést, což značí minimálně deset
hodin chůze do civilizace. Bratr na-
šeho průvodce se dlouho nevrací a je
nakonec nalezen polomrtvý poblíž
vesnice. Domníváme se, že padl vy-
čerpáním pod tíhou plných barelů.
Večer se ovšem dozvídáme, že byl
proklet šamanem, který je už léta ve
při s jeho rodinou.          (Pokračování)
Daniela ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

Domorodce proklel šaman!
SERIÁL NN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU - 13)

Účastníci prvomájových kynologických závodů. Foto Jana SUCHÁNKOVÁ

Pochodníci se vydají
do krasu za Hagenem
Karlštejn – Pochod za tajemným
duchem Českého krasu Hagenem
můžete absolvovat v sobotu 24.
května. Startuje se od karlštejn-
ské pošty mezi 9.00 a 13.00.
Před startem každý z účastníků ob-
drží registrační kartičku a mapku
pochodu, která jej povede patnácti-
kilometrovou trasou. Turisty čekají
zastavení na hradě Karlštejně, v lo-
mech Malá Amerika a Liščárna, na
Pání hoře i v Solvayových lomech.
Cestou se budou dozvídat o mykolo-
gii, geologii, zoologii, botanice a
dalších zajímavostech Českého kra-
su. V cíli pochodu – ve Svatém Janu
pod Skalou – každý dostane pamět-
ní diplom. (mif)

Vodáky čeká maraton
Beroun - Jedenatřicátý ročník Vo-
dáckého maratonu se uskuteční
na Berounce 24. května. 
Startuje se v 8.00 z tábořiště v Dola-
nech. „Přijďte také!“ láká mluvčí be-
rounské radnice Jitka Soukupová.
„Ukažte další stovce startujících po-
sádek, že umíte pádlovat, dokážete
sjíždět jezy a máte vůli zvládnout
»pouhých« 58,3 kilometrů řeky z
Dolan do Nezabudic. V cíli bude na
všechny čekat gulášek, grilované
kuře, klobásky i pivo, zahrají Far-
máři, Tukani, Vodáci i Jitka Vrbová. 
Propozice závodu na www.vodmar-
beroun.cz. (mif)
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Vodáci změřili síly na Berounce
VŠECHNY ŘEVNICKÉ POSÁDKY VYBOJOVALY MÍSTA NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ A ZÍSKALY BODY DO ČESKÉHO POHÁRU

Řevnice, Zadní Třebaň - O prvním
májovém víkendu se konaly páté
závody Českého poháru  pramic.
Závodníci změřily síly na Beroun-
ce v Řevnicích a Zadní Třebani.
Letošnímu ročníku dominovalo pěk-
né počasí a rekordní účast 28 posá-
dek. To je asi 190 závodníků. Barvy
pořádajícího oddílu Neptun Řevnice
hájily 4 posádky: žákovská Nic Moc
Fíglové ve složení David Beneš, To-
biáš a Tomáš Matějkovi, Cyril Mrá-
zek a Jirka Pražský, juniorská Grin-
gottovi a otec prasátek (Bobeš Polá-
ček, Karel Češka, Jakub Šnajberk,
Jenda Paukert a Franta Hula), ženská

posádka BlueBone (Alča Čermáko-
vá, Lenka Kvasničková, Domča
Rečková, Verča Horáčková a Lída
Divišová) a mužská RedLine (Lukáš
Váňa, Petr Čermák, Štěpán Zrostlík,
Klouzek Rečka a Pája Astl). 
Ukázalo se, že znalost domácí trati z
Berouna do Zadní Třebaně našim
posádkám hodně pomohla. V první
disciplině - sjezdu - skončily posád-
ky žáků, juniorů i mužů na prvních
místech, ženy dojely třetí.  
Slalom je disciplína, u které jedna

malá chyba může znamenat propad o
mnoho míst. To se nám stalo osud-
ným. Žáčci skončili čtvrtí, junioři
šestí a muži čtvrtí. Polepšila si jedi-
ně ženská BlueBone, která skvělou
jízdou jen s jedním šťouchem vybo-
jovala druhé místo. Řevnické posád-
ky ztratily výhodu vedení ze sjezdu a
čekal je sprint. Fíglové, Gringottovi i
RedLine zajeli ve svých kategoriích
druhý nejlepší čas a v konečném
součtu obsadili dvě stříbrná místa,
muži dokonce místo zlaté. Ženská

BlueBone skončila ve sprintu třetí a
celkově obsadila bronzové místo. 
Všechny domácí posádky se tak
dostaly na bednu a navíc vybojovaly
cenné body do Českého poháru. 
Týden po závodech na domácí půdě
vyrazil řevnický klub Neptun na Di-
vokou Orlici. Za náš oddíl se zúčast-
nilo pět posádek, které vybojovaly
následující umístění: muži - 1. Red-
Line, 6. Popeláři, ženy - 3. Blue-
Bone,  junioři - 2. Gringottovi a otec
prasátek žáci - 2. Nic Moc Fíglové 
Žáci i junioři mají sezonu moc dobře
rozjetou, v Českém poháru si drží si
druhá místa.               Petr ČERMÁK

Poberouní - Hned dva fotbalové
výsledky s »pětkovým« skóre se
urodily v uplynulých čtrnácti
dnech. Áčko zadnotřebaňského
Ostrovanu rozstřílelo Cerhovice
5:0, Letovští remizovali s Jílovým
5:5.       (mif)

SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Řevnice A - Slaný 2:0
Branky: Bezpalec, Socha
Řevnice o plném bodovém zisku
rozhodly už v prvním poločase, kdy
se hlavou prosadil Bezpalec, který
má na jaře střeleckou formu, a So-
cha. Ve druhém poločase dostali šan-
ci také hráči z lavičky, přesto byli
domácí lepší a i když už se střelecky
neprosadili, v pohodě uhájili vítěz-
ství. (Mák)
Neratovice - Řevnice A 2:0
Hosté dohrávali bez dvou vylouče-
ných hráčů. Obě branky dostali z po-
kutových kopů. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B - Černošice B 2:1
Branky: Škvor, Carda
Vonoklasy - Řevnice B 2:0

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Nečín 2:0 
Branky: Kratochvíl, Kabrna
Od počátku se hrál svižný fotbal.
Domácí šli do vedení v 7. minutě po
pohotové střele Kratochvíla. Druhý
poločas začal náporem hostů, ale
žádná šance se neurodila. V 58. mi-
nutě byl po druhé žluté vyloučen do-
mácí Kischer. Hosté hráli přesilov-
ku, ale domácí se nenechali zatlačit
do defenzívy. Podnikali protiútoky a
z jednoho zvýšil v 64. minutě na 2:0
Kabrna. Jiří KÁRNÍK

Jílové - FK Lety 5:5 
Branky: Zdanovec 2, Jablonský,
Kratochvíl, Janouš
Hosté si odvážejí cenný bod z hřiště
druhého týmu tabulky. Útoky jasně
dominovaly nad obranami, diváci si
přišli na své. Domácí šli ve 4. minu-
tě do vedení, hosté ale hned v 7. mi-
nutě vyrovnali. V 9. minutě zahrál
rukou domácí hráč ve vlastním
pokutovém území a z penalty šli
hosté do vedení. O 8 minut později
unikl domácí obraně Kratochvíl a
sólo přesně zakončil - 1:3. Hosté si
začali myslet, že se již nic nemůže
stát, a to se šeredně mýlili. Domácí
snížili v 28. minutě z penalty a v 41.
minutě srovnali skóre - 3:3. Jako na
houpačce byl i druhý poočas až do
stavu 5:5. V 94. minutě zázračně vy-
razil míč směřující do prázdné bran-
ky na čáře Moni.         Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Nižbor A - OZT A 1:2
Branky: Prušinovský, Pazdera
První jarní tři body ze hřiště soupeře.
Ostrovan začal aktivně a zásluhou
Prušinovského šel do vedení, které
šťastnou dorážkou ještě navýšil Paz-
dera. Domácím se podařilo do polo-
času snížit a druhé dějství dost často
dostali hosty pod tlak. Branka však
už nepadla. (Mák)
OZT A - Cerhovice 5:0
Branky: Prušinovský 2, (1 z penal-
ty), Gorog, Martínek, Hruška
OZT potvrdil stoupající formu a dí-
ky kanonádě ve 2. poločase, kdy dal
čtyři branky, jasně zvítězil. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Nižbor B - OZT 3:0
Ostrovan nepřijel do Nižbora ve sla-

bé sestavě, ale tlak v prvním poloča-
se nezúročil a naopak se z vedoucí
branky radovali domácí. Druhá půle
už byla v režii Nižbora.            (Mák)
OZT B - Hudlice 0:0

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice – Červený Újezd 3:2 
Branky: Krajčí 2, Větrovec 
V dramatickém utkání si domácí vy-
pracovali několik tutovek, které však
zahodili, a mohlo je to mrzet. Dobři-
chovice dvakrát vedly, hosté dvakrát
dotahovali. Na třetí gól už naštěstí
Újezd nedokázal odpovědět. (oma)
Dobřichovice – Dolní Břežany 2:0
Góly: Debnár, Krajčí 
Dobřichovice se musely tentokrát
obejít bez řady opor, přesto hosty k
ničemu vážnějšímu nepustily.  (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn – Nový Jáchymov 3:3

Branky: Maleček, Tomášek, Fanta
Cembrit Beroun – Karlštejn 4:1
Branka: Lopušan

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Svatá B – FC Liteň 3:2
Branky: Skramužský, Eliášek
SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
Stašov B  -  SK Osov    1 : 5
Branky: Bulant 2, Chvojka 2,
Bábíček
SK Osov - Chodouň     2 : 1
Branky: Bulant 2

FC SRBSKO
IV. třída okresní soutěže
Srbsko - Chyňava  3:0
Branky: Pochman 2,  Zedníček. 
Mořinka - Srbsko 1:4
Branky: Kučera 2, Bláha 2
Srbsko už je jasným postupujícím do
III. třídy okresní soutěže.              (sb)
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Třebaňský Ostrovan rozdrtil Cerhovice 5:0
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE 

Řevničtí házenkáři
bojovali s celky Spojů
Řevnice - Spoje Praha koed. 2:10 
Branky: Humlová, Smrčková 
Holky hrály proti klukům, což je pro
ně veliká škola.
Řevnice - Spoje st. žáci 18:9 
Výborná hra našich dovolila vstou-
pit do hry i našemu nejmenšímu hrá-
či Filipovi Edlovi.
Řevnice - Spoje Praha muži 19:22 
Branky: Sviták M. 8, Jandus 7,
Veselý T. 3, Holý
Řevnice - Spoje Praha koed. 18:9
Branky: Veselý 8, Štech 7, Jelínek
M. 2, Kraus

Volejbalisté se nyní
ke hře scházejí v pátek
Hlásná Třebaň - Volebalisté, kteří
se scházejí ke hře pod hlavičkou
Sokola Hlásná Třebaň, se rozhodli
změnit »své dny«. 
„Najednou byli všichni hráči v pon-
dělí, kdy jsme trénovali, zaneprázd-
nění prací, tak jsme se rozhodli zku-
sit pátky. Zatím to vypadá nadějně,“
řekla Iva Lagová, jedna z hráček.
„Budeme hrát venku - prostor na
venkovním hřišti je větší a příjem-
nější než v tělocvičně. Venku máme
šanci hrát podle regulérních pravi-
del, a bez omezení,“ dodala volejba-
listka. (šm)

Závod Českého poháru pramic se jel na Berounce.         Foto NN M. FRÝDL


