
K Berounce putují miliony z Unie
VÝRAZNOU FINANČNÍ PODPORU ZÍSKALY ČERNOŠICE I SVAZEK OBCÍ DOLNÍ BEROUNKA

Řevničtí jeli za jedinou
noc třikrát do porodnice
Poberouní - Tři rodící ženy vezli bě-
hem čtvrteční úplňkové noci do po-
rodnice řevničtí záchranáři.   
Velmi napilno měli v noci z 22. na 23.
května, kdy byl měsíc v úplňku, zdra-
votníci z Řevnic - do porodnice vozi-
li jednu rodičku za druhou. „Začali
jsme v půl třetí v noci v Karlštejně.
Hned po návratu z nemocnice jsme
jeli ze stejného důvodu do Dobřicho-
vic a pak ještě na Mořinu. Končili
jsme v osm ráno,“ řekl šéf záchranky
Bořek Bulíček. (lup)

Poberouní -  Jedenatřicet milionů
korun z »dopravních« fondů Ev-
ropské unie získaly obce v našem
kraji. Region Dolní Berounka za
ně vybuduje cyklostezku mezi Řev-
nicemi a Dobřichovicemi, Černo-
šičtí se zase mohou těšit na moder-
ní parkoviště bicyklů. 
Výbor Regionální rady, který ve st-

ředních Čechách rozhoduje o rozdě-
lování peněz z tak zvaného Regionál-
ního operačního programu (ROP)
Evropské unie, zveřejnil před několi-
ka dny úspěšné projekty.
„Hodnotili jsme projekty z prioritní
osy 1 – Doprava, konkrétně z oblastí
podpory 1.1 Regionální dopravní in-
frastruktura a 1.2 Udržitelné formy

veřejné dopravy.  Projekty byly ode-
vzdány ve výzvách od 20. 12. 2007
do 29. 2. 2008,“ uvedl předseda Re-
gionální rady a hejtman Středočes-
kého kraje Petr Bendl s tím, že v
obou oblastech bylo předloženo dva-
náct projektů.            
Osm z nich uspělo a rozdělí si bez-
mála sto šedesát milionů korun z pro-
středků Unie.
Z toho jedenatřicet milionů poputuje
na dva projekty týkající se našeho
kraje. Prvním je cyklostezka Dobři-
chovice – Lety – Řevnice.
„V současné době je v oblasti dolní
Berounky (Radotín - Černošice -
Dobřichovice - Lety a Řevnice) cyk-
listická doprava mezi obcemi silně
omezena. (Dokončení na straně 7)

27. května 2008 - 11 (469) 6 Kč

Stovky cyklistů závodily na Brdech

NA STARTU. Cyklistický závod GIRO Trans Brdy 2008 se startem v Letech
se jel 17. května. (Viz strana 12) Foto Josef CMÍRAL

POPRVÉ NA HRADĚ. Folklorní festival Staročeské máje vyvrcholil uplynulou sobotu na Karlštejně. Bylo to poprvé ve
staleté historii hradu, kdy se zde odbýval folklorní program. (Viz strana 3) Foto NN M. FRÝDL

Plážová sezona začíná! hlásí Černošičtí
Černošice - Černošická pláž zahajuje po zimní přestávce 31. května pro-
voz. Vlastníci areálu lákají na mnoho novinek.
„Připravili jsme pro vás černošickou pláž tak, jak jste ji doposud neznali!“
tvrdí Pavel Blaženín z odboru kultury města Černošice. „Výsledkem je zbru-
su nové hřišti na plážový volejbal i petanque, nový bar, nový plážový písek,
překážky ve skateparku a upravený design hliněného bikeparku.“ 
Slavnostní zahájení nové plážové sezony je naplánováno na 31. 5. „Od 13.00
na vás čeká bohatý program,“ zve Blaženín. „Jeho součástí bude exhibice
volejbalistů, skateboardistů a bikerů, výuka plážového volejbalu i hudební
produkce.“ (mif)

S Rakem bude výročí
hradu slavit Klausová
Karlštejn – Slavnostního koncertu
kytarového mága Štěpána Raka
na počest 660. výročí položení zá-
kladního kamene hradu Karlštej-
na se zúčastní i manželka presi-
denta republiky Livia Klausová.
Koncert se 14. června v Rytířském
sále hradu uskuteční nadvakrát – od
17.30 pro veřejnost a od 19.00 pro
zvané hosty. Mezi nimi nebude chy-
bět ani první dáma Česka Livia
Klausová. Štěpán Rak spolu s recitá-
torem Alfrédem Strejčkem představí
komponovaný pořad Vivat Carolus
Quartus. (mif)

Císař opět poveze klenoty

Dvanáct stran informací z našeho kraje
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Poberouní, Podbrdsko - Přes devadesát kreseb
na téma čarodějnice a čarodějníci se sešlo v
soutěži, kterou Naše noviny vyhlásily u příleži-
tosti jízdy čarodějnického parního vlaku. 
Do redakce nám doputovaly kresby od dětí z celé-
ho dolního Poberouní i Podbrdska, kresby malé i
obrovské, černobílé i barevné, některé dokonce
plasticky realistické. Například čarodějnice Te-
rezy Klocové z liteňské školy měla skutečnou tka-
ničku v botě, skutečný knoflík na sukni a skuteč-
né listí ve vlasech. 
Porota těžce rozhodovala a dlouho trvalo než se
shodla na jménech oceněných. Soutěžilo se ve
třech kategoriích podle věku a zde jsou výsledky.
V kategorii předškoláků vyhrála čarodějnice po-
depsaná Eliška Rpety 5 let. Druhé místo patří Ni-

ky Vaňkové (bez udání bydliště) a třetí je Vítek
Vosáhlo ze Řevnic. 
Kategorie B (školáci 1): 1. Julie Chlebounová -
Hatě, 2. Petr Vaněk - Zadní Třebaň, 3. Karel Kar-
píšek - Zadní Třebaň 
Kategorie C (školáci 2) 1. Společná práce dětí ze
ZŠ Zadní Třebaň, 2. V. Škvorová - Liteň, 3. Da-
niela Břížďalová - Zadní Třebaň. 
Nejstarší účastnicí byla čarodějnice Jany Kolá-
řová (1940) ze Řevnic. Jí a čarodějnici Terezy
Klocové udělila porota čestné uznání. Pro všech-
ny oceněné máme připravené ceny - jejich předá-
ní si lze dohodnout na tel.: 724 135 824 nebo pro-
střednictvím mailu frydl@dobnet.cz.
Vítězné obrázky a výběr dalších můžete vidět ve
fotogalerii Našich novin na adrese www.naseno-
viny.net/indexfoto.php v sekci NAŠE NOVINY -
SOUTĚŽ KRESEB. Josef KOZÁK

Poberouní - Hned v několika obcích poberoun-
ského kraje se bude zkraje června slavit dětský
den. Program chystají v Černošicích, Dobři-
chovicích i Zadní Třebani.
Hned na první červnový den si Dětský den naplá-
novali v Černošicích. Konat se bude na místní
městské pláži od 13.00. Dětem bude k dispozici
trampolína, vyhrávat bude dětská reprodukovaná
hudba, caparti se mohou těšit na balónky i dětské
drinky. K dispozici bude infostánek.
„Ve 14.00 odstartujeme hry o super ceny,“ uvedl

vedoucí černošického odboru kultury Pavel Bla-
ženín. „Připraveno je například přetahování, běhá-
ní, nošení vody, stavění z písku či škatulata hýbej-
te se. Na půl pátou plánujeme vrchol odpoledne -
exhibici v skate a dirtparku. Po jejím skončení če-
ká děti beseda se závodníky.“

Pirátské odpoledne
Občanské sdružení Náruč nachystalo na 5. 6. od
13.30 Pirátské odpoledne pro děti a jiné mořské
vlky. Akce se uskuteční v areálu  denního stacio-

náře Náruč v Dobřichovicích. Dveře stacionáře se
tento den otevřou nejen neohroženým pirátům, ale
i  široké veřejnosti. Na pořadu dne bude výroba
pirátských šátků, tématické hry a soutěže, získat
můžete i odměny z pirátské tržnice. Kdo přijde v
masce  piráta či jiného mořského bandity bude
odměněn. Vítáni jsou všichni - děti i dospělí, které
ještě nepřestalo bavit si hrát. 

Vzhůru na olymp!
Dětský den, který pořádají pro malé i větší v Zad-
ní Třebani zdejší turisté, bude mít letos v záhlaví
olympijské hry. Akce nazvaná Vzhůru na Olymp!
plná sportovních disciplín začne 15. června ve
13.00 na místní návsi. Boj o titul Super olympio-
nik či olympionička je určen všem věkovým kate-
goriím, a jim bude i přizpůsoben. Na trase čeká
sportovce střelba, fotbalové fígle, box, hod ostě-
pem či aerobik. Helena PELIKÁNOVÁ,

Michaela ŠMERGLOVÁ, Miloslav FRÝDL

Orientační běh v LItni: Někteří
běželi, jiní raději pochodovali
Liteňští žáci udělali něco pro své zdraví. V pátek
9. května se konal orientační běh, který zorgani-
zoval za pomoci deváťáků učitel Martin Šinágl.
Trasu přes Mramor, Šamor až na Višňovku nad Vi-
nařicemi běželo bezmála padesát žáků. Při cestě
je čekalo osm stanovišť, kde získávali šifry – indi-
cie, které je měly dovést k vyluštění tajenky. Celý
závod trval dvě hodiny. Mnozí již po začátku tem-
po zvolnili a pokračovali lehkou chůzí, ale byli i
tací, kteří vytrvale běželi až do cíle. Nejlepšího
času dosáhl Václav Duha. 
Ne všichni získali osm nápověd, některá stanoviš-
tě nenašli či minuli. Nezabránilo jim to ale při sp-
rávném rozšifrování úkolu. I když někdo přiběhl
první, někdo poslední a další zvolil zlatou střední
cestu, můžeme říct, že vítězové jsme všichni. Mu-
síme se pochválit, nikdo se neztratil.

Pavla ROZTOČILOVÁ, 9. třída ZŠ Liteň

Čarodějnická soutěž už zná své vítěze
POROTA Z VÍCE NEŽ DEVADESÁTI KRESEB BOSOREK A DIVOŽENEK VYBRALA TY NEJHEZČÍ

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník Vás zvou na

původní muzikál podle Bohumila Hrabala

POSTŘIŽINY
Hrají a zpívají:

Jan ROSÁK, Martin ŠTĚPÁNEK,
Pavla ŠVÉDOVÁ, Karel KRÁL, 

Pavel VÍTEK, Jiří PETŘÍŠ, Petr ŘÍHA,
Pavel LANDOVSKÝ, Petr BENDL, 

Jiří OBERFALZER, Monika VAŇKOVÁ
Bohuslava ELIÁŠOVÁ, Alena ŘÍHOVÁ,

Jiří CICVÁREK, Václav NAVRÁTIL
Jan TARANT, Jiří VITOUŠ, Jan KUNA,

STAROSTOVÉ poberounských obcí,
osovští HASIČI, koně, kráva, stará auta...

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

Caparty čeká pirátské odpoledne i olympiáda
DĚTSKÉ DNY SE ZKRAJE ČERVNA BUDOU KONAT V ČERNOŠICÍCH, DOBŘICHOVICÍCH I ZADNÍ TŘEBANI

Čarodějnice Terezy Klocové ze ZŠ Liteň získala
čestné  uznání poroty.    Reprofoto NN J. KOZÁK

Parní Kafemlejnek bude 
na konci května vozit děti
Praha -  Den dětí mohou malí caparti oslavit
koncem května s Posázavským Pacifikem. 
V pátek 30. a v sobotu 31. května se na nádraží
Praha Braník koná akce nazvaná Den dětí s Posá-
zavským pacifikem. Akce se uskuteční v pátek od
8 do 16.00 a v sobotu od 10 do 16.00 hodin. 
„Mezi stanicemi Praha Braník a Praha Modřany
bude jezdit malý parní vláček s lokomotivou zva-
nou Kafemlejnek z roku 1899,“ uvedl Petr Pav-
lík, jeden z organizátorů akce. Naopak mezi Bra-
níkem a Hlavním nádražím pojede při zahájení
akce a po jejím skončení moderní motorová sou-
prava pro regionální tratě Regionova. „V průběhu
akce bude tato motorová souprava vyjíždět z Bra-
níka na vyhlídkové jízdy na Most inteligence  nad
branickým nádražím přes řeku Vltavu,“ doplnil
Pavlík. Návštěvníci budou rovněž moci zhlédnout
výstavu  současných lokomotiv a prohlédnout si
strojovny a kabiny strojvedoucího. (pš)   

Třebaňským školákům kola
zkontroloval odborník z Řevnic
V zadnotřebaňské málotřídce se na konci dubna
opět děly věci. Ke škole se sjížděly děti jako vzor-
ní cyklisté, v helmách a mnozí i v doprovodu rodi-
čů. Školáci mají totiž od druhého pololetí nový ne-
povinný předmět dopravní výchovu. Ještě před jíz-
dou zručnosti je třeba kola náležitě zkontrolovat.
A kdo jiný by to mohl udělat lépe než pan Štorek z
Řevnic? My mu tímto moc děkujeme, že si na nás
a naše kola našel čas. Jeho firma má před cyklis-
tickou sezonou jistě plné ruce práce. Potěšily mě i
děti, že se snažily spolu se svými zodpovědnými
rodiči a kola na tento den vzorně připravily. Ta-
kové cyklisty pak každý řidič rád potkává. Nelze si
přát nic jiného než šťastné návraty z cest malých
cyklistů. Monika MAZÚROVÁ, ZŠ Zadní Třebaň
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Májový festival vyvrcholil na hradě
MNÍŠECKÝM NEJPRVE VÝROSTCI UKRADLI MÁJKU, ALE NAKONEC SI MILOVNÍCI FOLKLORU PŘIŠLI NA SVÉ
Karlštejn, Mníšek pod Brdy - Fa-
mózně vyvrcholil devátý ročník
poberounského folklorního festi-
valu Staročeské máje. Na nádvoří
hradu Karlštejna za nádherně slu-
nečného počasí program uplynu-
lou neděli sledovaly stovky diváků,
tuzemských i zahraničních.
Šest set šedesát let už uplynulo od
položení základního kamene hradu
Karlštejna. Ač je historie zřejmě nej-
známější české památky přebohatá,
folklorní vystoupení se zde konala
poprvé až v neděli 25. května. Tento
den zde totiž vyvrcholil 9. ročník po-
berounského folklorního festivalu
Staročeské máje. Stovky českých i
zahraničních návštěvníků byly do-
slova u vytržení už z průvodu, který
program prosluněného odpoledne
zahájil. V čele několika desítek kro-
jovaných účinkujících od první k
druhé bráně pochodoval starosta mě-
styse Miroslav Ureš a nefalšovaný
Krakonoš, který k Berounce přijel z
Vrchlabí se souborem Krkonošský
horal. Starosta spolu s karlštejnský-
mi dětmi ve verších přednesl pokor-
nou supliku, jejímž prostřednictvím
všichni požádali purkrabího hradu
Jaromíra Kubů o udělení práva k po-
řádání májů. Právo bylo za mohutné-
ho potlesku přihlížejících uděleno a
mohl začít folklorní program. Vyst-
řídali se v něm krkonoští horalé, Mo-
ravané ze Slováckého krúžku a do-
mácí soubory Třehusk a Proměny.
„Bylo to nádherné odpoledne a už
teď vím, že si Staročeské máje na-
přesrok určitě zopakujeme,“ uvedl
starosta Miroslav Ureš. „Program
roztáhneme na celý den - bude se ko-
nat nejprve v městečku a na závěr se
průvodem přesuneme na hrad, kde
vše vyvrcholí.“
Týden před Karlštejnem se pobe-
rounský folklorní festival Staročeské
máje konal na náměstí v Mníšku pod
Brdy. Po třinácté hodině vyšel prů-
vod krojů v čele s kapelou Třehusk z

nádvoří místního zámku k náměstí.
Starosta města s radní Alenou Štam-
berkovou udělili právo k pořádání
Májů a pak už se hrálo a tancovalo
až do večera. Nejdříve vystoupily
děti ze školky Nová a pak převzala
taktovku oblíbená kapela Třehusk se
staropražskými písničkami. Námoř-
nické pásmo a tance předvedly Pro-
měny z Řevnic. Následovali Šar-
vanci, Krušpánek a Mráček. Největší
úspěch sklidily Notičky s pásmem o
myších a dudáci z Domažlic. Milov-
níci lidové muziky si přišli na své.  
Pozdravit návštěvníky přišel senátor
Jiří Oberfalzer, který nad festivalem
převzal záštitu. Nechyběla ani veselá
příhoda, kterou v závěru přidal sta-
rosta Petr Digrin: „Letos nám na ča-
rodějnice parta výrostků ukradla
májku. Posilněni alkoholem ji táhli
přes náměstí až k rybníku. Tam ji

našla městská policie, a tak jsme ji
vrátili na své místo.“ Večer si lidi po-
seděli u cimbálu s Kyčerou. „Za rok

se sejdeme na májích zase,“ sliboval
starosta. Jana DIGRINOVÁ,

Miloslav FRÝDL

Temperamentní vystoupení v Mníšku pod Brdy na májích předvedl slovenský soubor Šarvanci.   Foto NN M. FRÝDL

Májové slavnosti v Hlásné Třebani
se  konaly 10. května na místní návsi.
Počasí nám přálo, a tak šlo vše hlad-
ce. Nejprve vystoupily Proměny ze
Řevnic, dále malí předškoláci, náš
Sokol, poté hasiči a sokolské děti
předvedly českou besedu a vše zavr-
šily jako obvykle Holky v rozpuku se
svým Maděrákem. 
K dobré náladě přispěl i stánek s
výbornými koláčky, škvarkovými
plackami a též stánek hasičů s klo-
báskami a dobrým mokem. Hudbu
obstarával Michal Nápravník. 

V restauraci Na Růžku na zakončení
májových oslav k  poslechu i tanci
hrála skupina Sedláci. Jediný pro-
blém nastal, když nám paní  Ivana
oznámila, že neteče voda a tudíž je
vše ohroženo. Svým přístupem nás
ale velmi potěšila, neboť narychlo
sehnala pár šikovných hochů a hos-
půdka zůstala  pro návštěvníky otev-
řena a mohli jsme společně všichni
naplnit své hladové krky, zapít víneč-
kem a pivem a poslouchat bezva mu-
ziku. Vše se nakonec vydařilo. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Císař poveze na Karlštejn korunovační klenoty
KRÁLOVSKÁ DRUŽINA 6. A 7. ČERVNA PROJDE VĚTŠINOU OBCÍ DOLNÍHO POBEROUNÍ

Poberouní - Středověk se vrátil!
Přenést se do 14. století se 6. a 7.
června můžete prostřednictvím
Královského průvodu. S císařem,
císařovnou i jejich dvorem můžete
podniknout velkolepou pouť z
Prahy na Karlštejn a zažít to, co
jste pravděpodobně ještě nezažili.
Říšské korunovační klenoty poveze
z Pražského hradu na místo jejich tr-
valého uložení – na hrad Karlštejn –
císař a král Karel IV. s chotí Alž-
bětou Pomořanskou. Doprovod jim
bude dělat dvacet jezdců na koních a
další desítky dvořanů v povozech.
Podobný průvod se v časech Otce
vlasti skutečně konal – panovník
uchovával korunovační klenoty Sva-
té říše římské na hradě Karlštejně a
každoročně je nechával v Praze uka-
zovat věřícím. Pak zase putovaly
zpět na místo svého trvalého uložení.
Středočeský kraj se loni pokusil slá-
vu královského průvodu vzkřísit.
Ohlas, který rekonstrukce skutečné
události vyvolala, byl obrovský:  Po-
dle odhadů program dvoudenního
průvodu sledovalo na šestadvacet ti-
síc lidí. Proto se letos koná znovu,

proto by se měl stát trvalou součástí
kalendáře středočeských akcí.

Během úvodního dne putování, v
pátek 6. 6., průvod zdolá trasu mezi

Pražským hradem, Staroměstským
náměstím, Radotínem, Černošicemi
a Dobřichovicemi. Na všech jmeno-
vaných místech si »poddaní« na
počest císaře připravili bohatý pro-
gram. V Dobřichovicích, které jsou
cílovým místem pátečního putování,
se bude příjezd panovníka slavit
dlouho do noci. Nachystána jsou vy-
stoupení šermířů, kejklířů, tanečnic,
muzikantů i představení muzikálu
Noc na Karlštejně. Hlavní roli Karla
IV. si v něm, stejně jako v průvodu,
zahraje Vladimír Čech. 
Druhý den se mohutný průvod na
cestu z Dobřichovic vydá v 10.00.
Přes Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň
by do karlštejnského podhradí měl
dorazit v 15.30. Také tady bude pro
panovníka a jeho doprovod připra-
ven bohatý historický program. V
půl šesté historický program vyvr-
cholí – Karel IV. v doprovodu císa-
řovny, arcibiskupa a karlštejnského
purkrabího uloží korunovační kleno-
ty do Kaple svatého Kříže. Na úplný
závěr akce ještě na louce u mostu za-
zpívá Miro Žbirka a zahraje kapela
Gulo Čar. Miloslav FRÝDL

Máje v Hlásné se vydařily
NA NÁVSI TANČILI HASIČI, SOKOLOVÉ I HOLKY V ROZPUKU

CÍSAŘSKÝ PÁR. Císaře bude v Královském průvodu představovat Vladimír
Čech, císařovnu Debora Štolbová. Foto NN L. PALIČKO-
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Charitativní MIREK podpoří nevidomé
NA FESTIVAL REGIONÁLNÍCH KAPEL SE DO DOBŘICHOVIC SJEDOU ÚČIKUJÍCÍ Z CELÉ REOUBLIKY

Dobřichovice - Velký charitativní
MIREK 2008, neboli Minifestival
regionálních kapel se uskuteční
21. června v Dobřichovicích. Výtě-
žek koncertu bude věnován na
podporu výchovy asistenčních psů
sloužících nevidomým.
„Cílem minifestu je podpořit činnost
neziskové organizace Pomocné tlap-

ky, zabývající se výchovou asistenč-
ních psů,“ uvedla iniciátorka a orga-
nizátorka akce Jana Pilátová. Ti jsou
velkou fyzickou i psychickou pod-
porou pro handicapované spoluobča-
ny, kteří tyto pejsky od Pomocných
tlapek dostávají k užívání zdarma.
Proces výběru, výchovy a výcviku
jednoho každého takového pejska je
velmi náročný jak po stránce časové,
tak po stránce finanční i lidské... Po-
kud se nám společnými silami poda-
ří přispět k tomu, aby jejich činnost

byla jednodušší, bude to to nejlepší,
co můžeme udělat,“ dodala.
Bez nároku na honorář přislíbila
účast tato uskupení a jednotlivci: ilu-
zionista Pavel Dolejška, poberoun-
ský Třehusk, skupina gotické hudby
Turdus, folkoví Žamboši ze Vsetína,
Jen Tak Tak z Jindřichova Hradce,
4zdi z Pelhřimova a Lignit z Plzně,
dixielandová kapela Rakovnickej
potok a další. Během odpoledne také
budete moci zhlédnout ukázku práce
se psy. Vstupné je dobrovolné.

Program festivalu:
14:15 - Pavel Dolejška (nejen) pro
děti 
14:30 - Třehusk (Poberouní) 
15:00 - Turdus (Plzeň) 
15:50 - Rakovnickej potok (Ra-
kovník) 
16:50 - Gloria (Plzeň) 
17:15 - Žamboši (Vsetín) 
18:00 - Jen Tak Tak (Jindřichův
Hradec) 
18:45 - APPLE (Plzeň) 
19:30 - 4zdi (Pelhřimov) 
20:15 - Lignit (Plzeň) 
21:00 - Perníková chaloupka
(Plzeň) Miloslav FRÝDL

DÉŠŤ NÁVŠTĚVNÍKY NEODRADIL. Ačkoli v neděli 18. května od rána lilo, v
klášteře na Skalce se sešli  zájemci o výstavu spolku PAV (Pražští amatérští vý-
tvarníci) v hojném počtu.  K dobré náladě zahrály Eva a Andulka ze »starších«
Schovanek – a návštěvníci se potěšili prohlídkou obrazů,  jež  v expozici s ná-
zvem KRAJINA vystavují  Libuše Hlavičková, Marta Nedvědová, Marie Vaň-
ková, Josef Beneš a Boris Růžička. Oleje i akvarely  zachycují proměny české
krajiny ve všech ročních obdobích a náladách. Výstava potrvá do 8. června,
přístupná je o víkendech od 10 do 17.00, v pracovní dny úterý-pátek na požá-
dání u správce areálu Skalka. Text a foto Jarmila BALKOVÁ

Kina v okolí
KINO LITEŇ
31. 5. 18.00 JUMPER
7. 6. 18.00 LET'S DANCE

KINO ŘEVNICE
28.5. 20.00 MODERNÍ DOBA
30.5. 20.00 BOBULE
31.5. 16.00 Dětské odpoledne plné her
+ film NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
4. 6. 20.00 LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
6. 6. 20.00 SKAFANDR A MOTÝL
7. 6. 16.00 PAN VČELKA
7. 6. 20.00 ONCE

KINO MÍR BEROUN
26. 5. - 28. 5. 17.30 LOVCI DRAKŮ
26. 5. a 28. 5. 20.00 SOUDNÝ DEN
29. 5. - 4. 6. 18.30 (Ne-Po 20.00, Út
17.30) KARAMAZOVI
1. 6. - 2. 6. 17.30 TAKOVÁ NORMÁL-
NÍ RODINKA
3. 6. 20.00 ÚHEL POHLEDU
5. 6. 20.00 SKAFANDR A MOTÝL
5. 6. - 8. 6. 18.30 (Čt 17.30, Ne 17.30 a
20.00) U MĚ DOBRÝ
9. 6. 13.45 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ
HRY
9. 6. - 11. 6. 17.30 a 20.00 (Út 17.30)
VENKOVSKÝ UČITEL

LETNÍ KINO BEROUN
30. 5. 21.30 TAKOVÁ NORMÁLNÍ
RODINKA
31. 5. 21.30 BLÁZNOVO ZLATO
6. 6. 21.30 AŽ NA KREV
7. 6. 21.30 ÚHEL POHLEDU

CLUB KINO ČERNOŠICE
27. 5. 20.00 US VERSUS JOHN
LENNON
29. 5. 20.00 ŽELVY MOHOU LÉTAT
3. 6. 20.00 TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO
STARÝ
5. 6. 20.00 NA SEVER
SEVEROZÁPADNÍ LINKOU

KINO RADOTÍN
30. – 31. 5. 17.00 A 19.30 O RODI-
ČÍCH A DĚTECH 
1. 6. 17.00 A 19.30 RESERVATION
ROAD 
6. 6.  17.00 A 19.30 LOVCI DRAKŮ 
7. – 8. 6. 17.00 A 19.30 VENKOVSKÝ
UČITEL 

Tipy NN
*  Kytarista a zpěvák Shahabab To-
louie zahraje flamenco 30. 5. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Vs-
tupné 120 Kč. (mif)
*  Skupina Kamelot hraje 30. 5. od
20.00 na nádvoří hradu Točník. (mif)
* Staročeské máje se konají 31. 5. v
Zadní Třebani. Dopoledne vystoupí
na návsi folklorní soubory Rokytka,
Klíček a Notičky, ve 13.00 bude pře-
dáno právo. Od 18.30 se bude pod
májkou tančit, ve 20.00 začíná ve
Společenském domě zábava. (mif)
* Kapely Ponožky pana Semtamťu-
ka, Šumavanka, Třehusk a folklorní
soubor Kamýčan vystoupí na Srazu
rodáků 31. 5. v Chodouni. Akce se
koná od 14.00 na nábřeží.            (mif)
* Skupiny Second chance, Desideria
a Cactus show band budou koncerto-
vat 31. 5. od 20.30 v černošickém
Clubu Kino. Vstupné 100 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)
* Skupina Hypnotix zahraje 6. 6. od
20.30 v Clubu Kino Černošice. Po
koncertu následuje DJ Dance Party.
Vstupné 100 Kč. (mif)
* Den pro Dětský domov Lety mů-
žete navštívit 8. 6. od 14.00 do 19.00
v černošickém Clubu Kino. Připrave-
no je promítání filmu Nejkrásnější
hádanka, aukce fotografií černošic-
kých fotografů, JoJo show a hudební
podvečer. Výtěžek bude věnován dět-
skému domovu v Letech na pořízení
digitálního fotoaparátu.                (mif)
* Výstavu Tajemství hlíny a ohně
můžete v Dílně Muzea Českého kra-
su v Berouně zhlédnout od 9. 6. do
17. 6. (mif)
* Notičky netradičně. Tak se jmenu-
je koncert dětské lidové muziky z
Řevnic, který se koná 15. 6. od 17.00
v řevnickém Zámečku. Uslyšíte děti
z Notiček, které se učí na svůj hudeb-
ní nástroj v různých hudebních ško-
lách. Zahrají vám skladby, které na-
studovaly se svými profesory. 

Lenka KOLÁŘOVÁ
* Výstava fotografií z ostrova Hvar
J. Neuberta, H. Macenaureové, man-
želů Pospíšilových a Kudrnových i
výstava olejomaleb F. Plzáka je ve
Fürstově sále v Dobřichovicích k vi-
dění do konce června. (mif)
* Výstava fotografií fotografa Jana
Šroubka s názvem Homo Berounen-
sis je v síni Konírna berounského
Geoparku Barrandien k vidění do 27.
7. Projekt představuje více či méně
známé lidi z Berouna a okolí.   (mif)

Muzeum připravilo speciální noční program
Čtvrtá Muzejní noc, aneb Putování proti toku času tentokrát do 17. století se
koná 6. června od 18. 00 do 23.00 v berounském Muzeu Českého krasu.
Program pro malé i velké zavede návštěvníky do všech expozic muzea, kde
budou připraveny zábavné soutěže, poznávačky a krátké scénky situované do
17. století. Nejen v prostorách muzea, ale také v Geoparku Barrandien si bu-
dete moci zasoutěžit a zúčastnit se losování o ceny. Losovat se bude ve
20.00, 22.00 a 23.00. Součástí bude program připravený  skupinou historic-
kého šermu Berounští měšťané. Uvidíte vystoupení cikánky či ukázku histo-
rických tanců.       Michaela KUBIŠTOVÁ, Muzeum Českého krasu Beroun

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



Osov - Deštivé počasí přidělalo starosti
osovské škole. Voda zatéká do všech jejích
tříd i chodeb.
"Nejhorší je to na dívčích toaletách. Voda zde
strop narušila v takové míře, že se bojíme,
aby se kus neutrhnul," popisuje zaměst-
nankyně školy Libuše Procházková. "Při
deštích se voda dostane pod poškozenou
střechu. Zde se nahromadí a pak si vždy
najde cestu ven. Takových míst přibývá,"
doplňuje učitelka osovské školy Hana
Jandíková.
O budovu školy se stará místní obecní úřad.
"Právě nám byla přidělena dotace. Nejedná
se však o vysokou částku. Z Programu
obnovy venkova jsme na rekonstrukci střechy
obdrželi 134 tisíc korun," uvedla za Obecní
úřad Osov Olga Lázníčková. "Žádali jsme o
200 tisíc korun. Renovace střechy si vyžádá
nejméně 700 tisíc korun. Bude obtížné dát
celou částku na opravu střechy dohromady,"
upřesnila Olga Lázníčková.
Na střeše školy je umístěno čtyřicet světlíků.
Prosvětlují každou třídu osovské školy a
všechny jsou poškozené. "Do budovy zatéká
právě kvůli rozbitým světlíkům. Se zbylou
částí střechy nejsou veliké potíže. Byla
pravidelně opravována," řekla Olga

Lázníčková. 
Na špatném stavu střechy se podepsali i van-
dalové. "Na střeše jsem našel cihly. Některé
světlíky byly proražené," popsal starosta
Osova Zdeněk Veverka s tím, že plastové
světlíky jsou staré a praskají i samovolně. To
se však stává pouze v místech, kde jsou
uchyceny ke střeše šrouby. 
Opravu střechy plánují osovští na letní
prázdniny. Prozatím si s vodou musí poradit
sami. "Když prší, dáváme pod nejhorší místa
hadry i kbelíky. Už se těšíme, až bude střecha
opravena a všude budou bílé stěny," dodaly
učitelky školy. Radka KOČOVÁ

Voda dělá škole vrásky
STŘECHA OSOVSKÉ ZÁKLADKY JE POŠKOZENÁ 

Záchranáøi testují dìti
v první pomoci
Hostomice - S blížícími se prázdninovými
měsíci se rozjeli pracovníci Záchranné
služby Středočeského kraje do základních
škol Berounska. Vítězem v hodnocení
výsledků testů zdravotnické výchovy se
stali žáci hostomické základní školy.   
"S nehodou a úrazem se mohou děti setkat
nejen doma. Naše kurzy by je měly naučit,
jak nejrychleji přivolat lékaře. Na figuríně
jsme žákům názorně předvedli ošetření
tepenného krvácení. Děti si vyzkoušely
dýchání z plic do plic i nepřímou masáž
srdce," upřesnila výjezdová sestra stře-
dočeské záchranky Drahuše Štajnerová.
Kurz první pomoci byl zakončen testem.
"Testy ukázaly, že by si děti nejlépe poradi-
ly s přivoláním záchranné sužby, dobře se
zorientovaly v první pomoci při krvácení a
rozpoznaly stupně popálenin a jejich
ošetření. Chvalitebně a dobře byly hodnoce-
ny otázky k poranění páteře a nepřímé
srdeční masáži," zhodnotila znalosti dětí
Drahuše Štajnerová. (rak)
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Májovníci z Vižiny zvali dům od domu na
večerní májovou veselici.  Foto: K. HRZAL
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Rodièe opravili rozbité
vybavení mateøinky
Osov - V pátek 16. května zorganizovaly
učitelky z mateřské školy v Osově brigádu
pro rodiče. 
Smyslem akce byl úklid prostor zahrady
mateřské školy. Rodiče měli opravit
venkovní sezení, starý domek na hračky,
natřít střechu altánku, houpačky a další
potřebné věci. Z důvodu nepřízně počasí se
však nepodařilo natřít střechu altánu, proto
se bude pokračovat v další uvedený termín.
Po práci byli všichni odměněni občerstvením
u táboráku.  
"Všem zúčastněným mockrát děkujeme  za
pomoc. Věřme, že nám opravené věci budou
dobře sloužit a že nezvaní hosté je budou
užívat ve slušnosti a nebudou je devastovat,”
řekla Eva Culková. Jitka KARMAZÍNOVÁ

Místo na skládku vozí
lidé odpad po obci 
Osov - Kolem kontejnerů u obchodu se
smíšeným zbožím v Osově se hromadí
nežádoucí odpad. 
Například prázdné plechovky, kovy a jiné
odpadky. Kontejnery na tříděný odpad po
celé obci Osova a Osovce jsou určené na
sklo a plasty.
"Kolem osovského obchodu a kontejnerů
uklízím pravidelně, ale takové odpadky,
které tam lidé dávají, do kontejnerů nepatří.
Ať si každý tyto odpadky dává do popelnic
nebo odváží na skládku," řekla Marie
Vacurová.               Simona HOŠŤÁLKOVÁ

DEN DĚTÍ
se uskuteční v neděli 

8. června 2008 od 14 hodin 
na hřišti TJ Vižina.

MOŽNÁ PŘIJDE
I KOUZELNÍK.

Hostomické děti si na figuríně vyzkoušely
dýchání z plic do plic i nepřímou masáž
srdce. Kurz záchranářů si žáci zakončili
testem.                     Foto: Radka KOČOVÁ

Ve Vi�inì polévali pilu
a pili po doušcích pivo
Vižina - Minulý týden byl ve Vižině ve zna-
mení příprav májů. 
Ve čtvrtek se jelo do lesa pro máje a březové
máječky, které děti s maminkami v pátek
ozdobily barevnými fáborky. Pak se jimi vyz-
dobila celá vesnice. V sobotu dopoledne
spousta lidí fandila našim fotbalistům v
derby se Všeradicemi, které ale nakonec
domácí prohráli.
Náladu to nikomu nezkazilo a v půl čtvrté se
šlo do májového průvodu. Do kroku hrála
hudba a májovníci zvali občany dům od
domu na večerní májovou veselici. Ve 
20 hodin bylo u místního Europajzlu plno
lidí, kteří se přišli podívat na porážení máje.
Byl to obřad, při kterém se po malých
doušcích popíjelo pivo a polévala se pila.
Když padla máj, mohla začít májová
veselice. K tanci a poslechu hrála oblíbená
skupina Sortiment, která opět nezklamala a
všichni se dobře bavili. Jana FIALOVÁ

Dìti byly vta�eny do
dìje a radily královnì
Osov - Děti ze školky a menší žáčci osovské
školy se vypravily v úterý 20. května na
výlet do hořovického zámku.
Čekala je tu pohádka Šíleně smutná princez-
na. Společně procházely krásnými zámecký-
mi pokoji a sledovaly příběh spanilé
princezny Štěpánky a odvážného prince
Jiříka.
Děti byly vtaženy do děje a radily králi a
královně, jak se mají rozhodovat. Pokoušely
se rozesmát smutnou princeznu a pomohly
odhalit zlomyslné a hloupé rádce. A jak to 
v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo a kon-
ala se slavná svatba. Eva NÁDVORNÍKOVÁ



Naše noviny 11/08 OD ČTENÁŘŮ, ZPRÁVY, Strana 6

Řevnická taneční skupina Proměny zakončila v
sobotu 24. května svoji první sezonu na volejbalo-
vém hřišti místního Sokola. 
Všichni ze souboru mají rádi legraci, a tak nemo-
hla samozřejmě chybět ani toto odpoledne a večer.
Netypické setkání mělo své téma - »plážový volej-
bal«. Na »sokoláku« jsme tak mohli zahlédnou
různé letní kreace a modely plavek, módní doplň-
ky a výjimkou nebyly ani apartní klobouky či
čepečky na hlavách přítomných  dam. Po napína-
vém volejbalovém zápase mlaďochů s radou star-
ších následovalo opékání rozličných dobrot na oh-
ni, veselé historky a hry. Samozřejmě nemohl chy-
bět ani tanec. Proměny tak vesele zakončily svoji
první taneční sezonu v Řevnicích. 

Text a foto Jakub KENCL, Řevnice

Květen, měsíc lásky. Díky klasikovi české poezie
vnímáme tento měsíc především z této stránky. Z
druhé strany je květen také měsícem lidových os-
lav - májů, měsícem, kdy se v lesích otvíraly stu-
dánky a také obdobím, kdy se slaví letnice - kře-
stanský církevní svátek, který přichází padesát dní
po velikonocích. O svatodušní neděli se světnice
zdobily zelenými lipovými ratolestmi, aby Svatý
duch , který přilétne v podobě holubice, měl kam
usednout. Vyráběly se holubičky z bílého papíru,
jako symboly tohoto svátku, pletly se věněčky,
kterými se zdobila boží muka, stavěly se máje, po-
řádaly jízdy králů a především všude se veselilo a
zpívalo. Podle PH. D. Clarissy Pinkoly Estés  pís-
ně zmenšují bolest, kouzelný dech při zpěvu ob-
novuje tělo, v mýtech písně hojí rány, lidé se při-
volávají tím, že se zpívají jejich jména. Zpěv se
považuje za tajemný zdroj, kterým se celý zrod
stává moudřejším, všechna zvířata, lidé, stromy,
rostliny  a vůbec všechno co zpěv zaslechne, jako-

by mávnutím čarovného proutku otevírá probou-
zející se vrstvy duše, jenž nejsou tolik viděny
nebo používány, a dává nám možnost propůjčit si
jinak nedostupné schopnosti. Chvalozpěv stvoření
přináší psychickou změnu, a jeho tradice je
nezměrná. Na Islandu existují písně, které způso-
bují lásku, a totéž platí  mezi jinými přírodními
kulturami. V Irsku se kouzelnou písní vyvolávají
kouzelné síly, téměř ve všech kulturách dávají při
stvoření bozi lidem písně, říkají jim, že jejich uží-
váním přivolají bohy kdykoliv nazpět, že jim pís-
ně přinesou věci, které potřebují, a naopak změní
nebo zaženou věci, které nechtějí. V tomto směru
je zpěv písně aktem soucitu, lásky a modlitby. Pí-
seň je zvláštním druhem jazyka pocházejícího z
vyšších sfér, který nás oslovuje v jiné dimenzi než
v naší každodenní - hmotné.
A proto je měsíc květen, vedle měsíce lásky a sva-
todušního svátku letnic měsícem, kdy můžeme při
májových oslavách zažít něco mimořádného. I

mně se tak stalo při vystoupení folklorních soubo-
ru na Staročeských májích v Mníšku pod Brdy.
Především Notičky svojí hudbou i zpěvem napros-
to předčily všechna moje očekávání. 
Díky za všechny májové slavnosti, protože dokud
se zpívá, tak ještě se neumřelo 

Helena PELIKÁNOVÁ, Zadní Třebaň

Proměny zakončily svoji první sezonu
ŘEVNICKÁ TANEČNÍ SKUPINA TENTOKRÁT MÍSTO TANCE HRÁLA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

V řevnické honitbě již téměř vy-
mizeli zajíci. Těch několik zby-
lých už nevyvede svá mláďata
také proto, že pole i lesy jsou ze-
jména o sobotách a nedělích za-
plavována návštěvníky, kteří na
okraji lesa či polí odvážou své
pejsky a nechají je volně pohy-
bovat. Malí zajíčci i malí bažan-
tíci nemají šanci před nimi
utéct. Nemusí je zardousit, ale
snadno je uštvou, a ti pak hynou
vyčerpáním. Totéž i když méně,
platí o divokých prasatech. 
Nejhorší situace nastává kon-
cem května a v červnu, kdy srny
i laně kladou srnčata či kolou-
chy. Nehledě k tomu, že velký

pes, například německý ovčák,
uštve i po zimě zesláblou dospě-
lou srnu i srnce. V této době na-
cházejí myslivci po každém ví-
kendu roztrhaná především srn-
čata. Z polí mizí bažantíci, ne-
přežívají ani malí zajíčci. Na ok-
rajích lesa i polí visí městské
vyhlášky, ale nikdo jich nedbá.
Každý sobecky sleduje jen svůj
zájem. Jeho miláček se potřebu-
je proběhnout, a proto si přece
vyjel z Prahy nebo vyšel na ok-
raj města. Každý rok myslivci
žádají návštěvníky lesa, aby své
psy nenechali volně pobíhat.
Zakazuje to i lesní zákon. 
Ale slušný člověk přece nepo-

třebuje zákony. Ví, co škodí
okolí, co škodí přírodě. Kam tito
lidé zmizeli? Vyjděte si v neděli
nebo v sobotu do lesa či do polí.
Koho potkáte? Zato v pondělí
najdete koncem května nedale-
ko od cesty roztrhané či uhynu-
lé uštvané mládě. Vyzve-li mys-
livec majitele pobíhajícího psa,
aby ho uvázal, dostane se mu
obvykle příkré, ne-li hrubé
odpovědi.
Vážení pejskaři, když vstupujete
do volné přírody, zamyslete se
nad tím, co může váš volně po-
bíhající pes způsobit!
Chraňte přírodu!

František ŠEDIVÝ, Řevnice

Z polí mizí bažantíci i zajíčci!
VÁŽENÍ PEJSKAŘI, ZAMYSLETE SE NAD TÍM, CO MŮŽE VÁŠ MILÁČEK ZPŮSOBIT

Květen je měsícem lásky, letnic a - zpěvu

Staré elektrospotřebiče
můžete dál nosit na úřad
Děkuji všem,  kteří využili sběru nebezpečného  a
velkoobjemového odpadu. Tuto akci opět připra-
víme na konec září. O přesném termínu poskytne-
me včas informaci.  I když byl již odstraněn kon-
tejner na elektrická zařízení – zkušební akce byla
u nás ukončena, přesto zůstala v platnosti smlou-
va s Esekolem a je možné i nadále nosit na OÚ
videa, televize, mixery, rádia, monitory, gramofo-
ny, hudební věže, feny, kulmy , el. šlehače, kuchyň-
ské roboty a podobná el. zařízení. Nyní budeme
pouze platit náklady na přepravu a likvidaci těch-
to zařízení bezplatně zajistí výše uvedená firma,
od které navíc dostaneme určité peníze zpět. 
Dobrou zprávou je skutečnost, že na naši žádost o
dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření
na silnicích Středočeského kraje – doprava na rok
2008 na výměnu dopravního značení na obecních
komunikacích, jsme obdrželi  105 000 Kč – 80%
vynaložených nákladů. Dle informací cestmistra
Správy a údržby komunikací by měly být silnice
opraveny do konce května – včetně  vyznačení
přechodu v ulici Třebaňské. Už nyní je však jasné,
že s ohledem na stávající počasí se tento slib ne-
podaří splnit. 
Blahopřeji všem, kteří úspěšně složili závěrečné či
maturitní zkoušky a ukončili tak důležitou etapu
svého života. U všech začne nová – na vysokých
školách, v práci nebo podnikání. Ať se vám daří!
Na setkání při Staročeských májích 31. 5. v Zadní
Třebani se těší 
Lubomír SCHNEIDER, starosta Zadní Třebaně

Nebojte se filmu! vzkazují
Řevničtí a nabízejí volný vstup
Kino Řevnice v červnu zahajuje projekt s názvem
Nebojte se filmu, který umožní divákům jednou
měsíčně zhlédnout zdarma film uváděný v rámci
filmového klubu. Rádi bychom prostřednictvím té-
to akce přilákali více diváků na snímky z filmové-
ho klubu. Chceme jim ukázat, že za označením
»filmový klub« se nemusí skrývat obtížně stravi-
telné a nudné filmy pro pár nadšenců. Z toho dů-
vodu bude kino zahajovat projekt filmem Sloní
muž, který se řadí osmi nominacemi na Oscara do
zlatého fondu světové kinematografie. Jedná se o
příběh znetvořeného muže, který ukazuje, že v
ošklivém těle se může ukrývat dobré srdce a nao-
pak, že za krásnou tváří se může skrývat obluda.
První projekce z cyklu Nebojte se filmu! se koná
25. června od 20.00. Robert BARGEL, občanské

sdružení Gong, Řevnice 
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K Berounce putují miliony z Unie
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Je totiž vedena po silnicích II. a III. třídy. Tyto
komunikace jsou přitom jedinou dopravní tepnou
v údolí ve směru mezi Prahou a Berounem. Celý
úsek podél řeky je rovinatý, bez velkého převýše-
ní a v husté zástavbě přímo vybízí k zavedení cyk-
listické dopravy. Vybudováním cyklostezky tak
bude dosaženo výrazného rozšíření místní cyklis-
tické dopravy v regionu,“ uvádí se v důvodové zp-
rávě projektu. Cyklostezka má být kompletně ho-
tová do června roku 2009. Z celkových nákladů ve
výši sedmnáct a půl milionu korun zaplatí Evrop-
ská unie 11,5 milionu.
Ještě více peněz z ROP dostanou na svůj projekt
nazvaný Bike and Ride Černošice, které za bez-

mála třiadvacet milionů hodlají vybudovat bez-
pečné místo k parkování jízdních kol. Evropská
»injekce« má hodnotu 19,5 milionu. 
„U nádraží v Mokropsech vyroste moderní areál
pro cyklisty, a samozřejmě nejen pro ně, s infor-
mačním kioskem, zajímavě architektonicky řeše-
ný, se zázemím ochrany majetku a dobrým přístu-
pem do města i na zastávku vlaku,“ řekl vedoucí
odboru kultury města Černošice Pavel Blaženín.
Dodal, že cykloparkoviště bude napojeno  právě

na cyklostezku vedoucí údolím Berounky z Rado-
tína přes Černošice a Lety do Řevnic. Hotovo má
být 30. září 2009.
„Všem úspěšným žadatelům blahopřeji. Vítám, že
se díky evropským prostředkům zlepší podmínky
pro cyklisty hned na několika místech v kraji,“
uvedl hejtman Bendl. Miloslav FRÝDL

Řidiči pozor: Zloději nyní
»jdou« po škodovkách
Řevnice, Dobřichovice - Zloději teď zřejmě
mají »v oblibě« vozy značky Škoda. Jeden
před pár dny ukradli v Řevnicích, druhý v
Dobřichovicích.
Škoda Octavia combi vyrobená v roce 2001 byla
odcizena 20. 5. v řevnické ulici Mníšecká. Hod-
notu vozu v barvě stříbrná metalíza odhadl jeho
vietnamský majitel na 250 000  Kč.
Porouchanou Škodu Favorit si odvezl neznámý
zloděj z parkoviště u dobřichovického nádraží.
Červený vůz vyrobený v roce 1994 byl opatřen
registrační značkou 7 S 2 26 39.                          (vš)

Z našeho kraje…
* Oranžové hřiště se bude v obci Mořina slanost-
ně otevírat při příležitosti pořádání školní olympi-
ády Základní a mateřské školy dne 30. 5. od 9.00.
Akce se koná přímo na hřišti.    Vojtěch ŠTIČKA
* Botanická exkurze do Národní přírodní rezer-
vace Karlštejnsko pod vedením Pavla Špryňara z
Přírodovědecké fakulty UK  se koná 31. 5. Sraz
zájemců je v 9.15 na nádraží v Karlštejně. Před-
pokládaná trasa exkurze: Od nádraží přes most v
Karlštejně na Budňany a odtud na Komárkovu le-
sostep a dále na nádraží do Srbska.  Další exkur-
ce, tentokrát Geologická exkurze se v okolí Karlš-
tejna bude konat 7. června. Účastníci půjdou po
trase Karlštejn – Budňanská skála - údolí Hluboké
u Karlštejna - lomy v oblasti Ameriky (Liščárna a
Malá Amerika) - vodopády na Bubovickém poto-
ce – Srbsko. Irena JANČAŘÍKOVÁ
* Do 15.června bude uzavřena silnice II/116  od
obecního úřadu v Srbsku směrem k Hostímu. Dů-
vodem uzavírky je výstavba kanalizace.  Náročná
investiční akce navazuje na výstavbu čistírny od-
padních vod s I. etapou kanalizačního řadu, kte-
rou obec dokončila v roce 2005.  Současná etapa
bude dokončena v červnu 2009. Po dokončení
bude lidem sloužit 5,5 km gravitační kanalizační
stoky. Svatava BISKUPOVÁ
* Peněženku odcizil z kanceláře TJ Sokol Dob-
řichovice neznámý zloděj 16. 5. K činu si vybral
polední přestávku, kdy se v budově nikdo nena-
cházel, ale vstup byl odemčený. Vnikl do budovy,
vykopl dvoje dveře a z kabelky odcizil peněžen-
ku. Sedmačtyřicetiletá žena z Dobřichovic přišla
o několik průkazů a 1500 Kč. Poškozením dveří
zloděj způsobil škodu 3400 Kč. (vš)
* Osobní vůz VW Passat, který jeho majitel za-
parkoval u nádraží v Zadní Třebani, vykradl v
noci ze 16. na 17. května neznámý zloděj. Lapka
rozbil okno u řidiče a odnesl z auta doklady maji-
tele z Karlštejnska, autorádio a CD přehrávač.
Celková škoda činí 8 600 Kč.                     (šm)
* Recidivistu (1983), který se pokoušel krást v
chatě v Hlásné Třebani, chytili na místě činu karl-
štejnští policisté 12.5. O pohybu zlodějíčka je in-
formoval telefonát pozorné osoby z okolí.      (šm)

Auto se rozjelo a přimáčklo
jeho majitele ke sloupu
Černošice - Kuriózní havárie automobilu se
stala minulý čtvrtek v Černošicích. 
Podle majitele vozu se nastartované auto samo

rozjelo, rozrazilo vrata u pozemku a vyjelo na
ulici. „Tam majitele přimáčklo ke sloupu, čímž
mu způsobilo středně těžké poranění pánve,“ řekl
šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Zraněný
byl odvezen na chirurgii do pražského Motola,
auto policisté zapečetili a odvezli na expertizu.
Případ šetří policie. (lup) 

Řevnice - Televizní program
ČT2 ukončí v srpnu letošního
roku vysílání na 53. kanálu z
vysílače Cukrák. V praxi to
znamená, že diváci nevybave-
ní digitálním přijímačem pro
systém DVB-T nebo jinou
moderní technologií, o ČT2
přijdou.
V následujících týdnech se bude
v obraze analogového ČT2 vysí-
lajícího z Cukráku objevovat
varovná věta, která má diváky
informovat o plánovaném vyp-
nutí. Varování bude vysíláno tři
měsíce až do data přechodu.
Pravděpodobně jen několik ho-
din by mohla trvat výměna ana-

logového vysílacího zařízení
pro 53. kanál na Cukráku, poté
by se na tomto kanále měl roze-
běhnout veřejnoprávní digitální
multiplex. Ten má obsahovat
televizní programy ČT1, ČT2,
ČT24, ČT4 a rozhlasové progra-
my Radiožurnál, Praha, Vltava,
Wave, Leonardo, D-dur a Čes-
ko. Diváků, kteří tyto programy
z vysílače Cukrák sledují už ně-
kolik let na kanálu 25 z jiného
digitálního multiplexu, se tato
změna také dotkne. Z multiple-
xu A, který obsahuje výše zmí-
něné stanice a televizi Nova, to-
tiž veřejnoprávní stanice ode-
jdou, a to právě na kanál 53. Do

uprázdněného místa v multiple-
xu A se potom »nastěhují« nové
digitální stanice, které získaly
licenci k vysílání, ale zatím te-
prve budují svá studia.
Stávající »digitální diváci« tedy
budou muset u set top boxů ne-
bo digitálních televizorů provést
nové načtení digitálních stanic.
O zřízení veřejnoprávního digi-
tálního multiplexu pojednává
zákon. Harmonogram změn po-
čítá s tranformací vysílacích za-
řízení ČT2 na celý digitální
multiplex, a to od západní části
republiky až po Zlínsko, v časo-
vém sledu od července 2008 do
října 2010.         Vilém ŠEDIVÝ

Cyklistů na silnicích
přibývá a jejich úrazů taky
Karlštejn, Řevnice - Poslední dobou přibylo
díky teplému počasí cyklistů na silnicích v re-
gionu. A jako každý rok řeší zdravotníci mno-
ho jejich úrazů. 
„Zatím jsme neměli žádný smrtelný úraz, ale kaž-
dý víkend ošetřujeme tak osm cyklistů v terénu i
u nás na pohotovosti,“ uvedl šéf řevnické zá-
chranky Bořek Bulíček. Podle něj jde často o úra-
zy hlavy, protože cyklisté nemají helmu, v mnoha
případech lidé bourají na kolech kvůli alkoholu. 
V nedávné době se například zranil cyklista v lese
nad hájovnou v Karlštejně. Záchranáři museli do-
jít asi kilometr pěšky, poté pacienta odnesli do sa-
nitky a převezli do pražského Motola. „Měl pora-
něnou hlavu a ruku,“ doplnil Bulíček.             (lup) 

Pořiďte si »digitál«, jinak přijdete o ČT2
V SRPNU UKONČÍ PROGRAM ČT 2 ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ Z CUKRÁKU

Jazzové Černošice se povedly
Černošice - Třetí ročník festivalu Jazz Černošice,
který v místním Club Kině vyvrcholil večerními
koncerty 16. a 17. května, přinesl dvě příjemná
překvapení. 
Prvním byl skvělý výkon Big Bandu Konzervatoře
Jaroslava Ježka, jehož členové se pod taktovkou
Jana Hály blýskli jak ve skutečně těžkých aranž-
má, tak v inspirovaných sólech. Druhým pak
všichni tři brilantní vokalisté: léty prověřený a ve
středoevropských souvislostech pořád nepřekona-
telný Peter Lipa, člen -123 minut Zdeněk Bína, a
se zbrusu novým CD »Animage«, jež vyšlo pouhý
den před jeho černošickým recitálem, intonačně
suverénní Dan Bárta se svým kvintetem Illustrato-
sphere. Zasloužené ovace sklidil ovšem i ostrav-
ský saxofonista Michal Žáček a brilantní zahra-
niční ansámbly, které festival letos nabídl: švý-
carské trio kytaristy Markuse Mosera OUA.CH i
rumunsko-makedonsko-švýcarské kvarteto Tran-
sylvanian Groove. Třetí jazzové Černošice se tedy
vydařily a jsou příslibem umělecky slibných nadě-
jí i do budoucna. Dva koncerty zaznamenával
Český rozhlas a na svém třetím programu – stani-
ci Vltava – je během svých Jazzových podvečerů –
od 17.45 do 18.30 odvysílá v červenci a srpnu. 

Vojtěch HUEBER, Černošice

Řevničtí ochotníci pilně
cvičí Sousedy od fontány
Řevnice – Divadelní komiks Sousedé od fontá-
ny, který zkoušejí na léto řevničtí ochotníci, a
jenž je dílem Michaely Šmerglové, už se zvol-
na rýsuje 
„Vitouš se nehne z místa prodejce tabáku, a na
kolegyni z protějšího stánku jen křičí,“ ozývají
se pokyny při zkoušce v Lesním divadle v Řev-
nicích. „Do nových kůží jsme se už dostali, teď
si je na sobě jen vyhlazujeme a hýčkáme,“ říká
autorka a režisérka projektu Michaela Šmerg-
lová. Třináctka herců se snaží patřičně hlasitě
deklamovat, a při narážkách se nesmát. „Ne, to
nejde, tu větu, že je inseminační monstrum ne-
řeknu. Nebo se na něj nesmím přitom dívat,“
směje se Miluška Bílá, alias módní návrhářka a
žena gynekologa. Od režijního pultíku je slyšet
lakonické: Ale řekneš! „Pilujeme pohyby a jas-
nou výslovnost. I když je to crazy věc, záleží na
každém slovíčku. Alespoň teď jim to trochu hys-
tericky tvrdím,“ míní trochu škodolibě autorka, s
tím, že technika i kulisy se dolaďuji, a herci se
zatím psychicky drží. Hru o  trablech šlechtické-
ho restituenta domu a jeho nájemnících bude
možné vidět 1. až 3. srpna, a poté 12. až 14. září
v Lesním divadle Řevnice. (šm)

Ke Královskému průvodu
se přidá výprava ze Srbska
Císař římský a král český poveze uložit císařské
korunovační klenoty zpět na Karlštejn.
Poddaný lid srbský, vědom si své povinnosti poje-
de císaře pozdraviti, klenotům císařským se po-
kloniti  a dary ze svých polí, lesů, luk, hájů, niv,
potoků a řek svému králi předati.
Ano, královský průvod sice neprojede naší obcí,
ale protože Karlštejn máme přes kopec, nemůže-
me si tuto vzácnou podívanou nechat ujít. Tak ja-
ko v loňském roce připravujeme vůz plný zásob na
královský dvůr. Král a jeho družina se může těšit
na kuřátka, kohoutky, šunčičky, raky, ryby, pěnka-
vy, skřivany, havrany, ale také plástve medu, pe-
čené preclíky, buchty, klobásky, vejce, obilí, koše
zeleniny ,voňavé koláčky. a vypečené pecny chle-
ba. Na svlažení hrdla vezeme soudky piva a vína.
Družinu poddaných v čele s rychtářem doprovodí
harmonikář.            Svatava BISKUPOVÁ, Srbsko
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Družstva hasičů závodila v Karlštejně
POSTUP DO OKRESNÍHO KOLA SI S DOMÁCÍMI VYBOJOVALY TÝMY ZADNÍ TŘEBANĚ, DRAHLOVIC A LITNĚ

Karlštejnští putovali po hradech
Karlštejnské kulturní sdružení uskutečnilo výlet
po hradech a zámcích. Zúčastnily se ho i hlásnot-
řebaňské Holky v rozpuku. Prohlídka telčského
zámku nás zavedla do skutečného renesančního
skvostu. Poté jsme odjeli na Roštejn, lovecký hrad
telčských pánů. Večer jsme se ubytovali ve Slavo-
nicích - v hotelu sídlícím v původním renesančním
měsťanském domě ze 16. století. 
Druhý den jsme odjeli do Jindřichova Hradce,
kde jsme si prohlédli sídla  pánů z Hradce, pozdě-
ji Slavatů a Černínů. Hradecká rezidence se pyšní
nejen architekturou, ale i bohatými sbírkami, zná-
mým zahradním Rondelem a dodnes funkční stře-
dověkou hradní kuchyní, nejzachovalejší ve střed-
ní Evropě. Ještě jsme se stačili podívat na Čer-
venou Lhotu a  odjeli do Milevska, kde jsme vidě-
li premonstrátský klášter se zachovanou román-
skou bazilikou a románský chrám sv. Jiljí. 
Děkujeme Tomášovi Řehořovi  a Heleně Kolářové
za  přípravu tohoto nádherného zájezdu. 

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Hasiči čtvrtého okresku Liteň se sešli 16. 5. v karl-
štejnském kempu k plnění požárního sportu a pře-
kážkových štafet 4x100 metrů. Přítomno bylo osm
družstev mužů a dvě družstva žen. Odpoledne sil-
ně pršelo, což ale soutěžící nemohlo odradit -
vždyť požáry si počasí také nevybírají a hasiči mu-
sí svoji povinnost plnit vždy. Na soutěži se rozho-
dovalo o družstvu, které nás bude reprezentovat
na okresní soutěži v Hořovicích 31. května. Pos-
toupila družstva žen SDH Zadní Třebaň a Drah-
lovice, mezi muži SDH Liteň a Karlštejn. Všem
přejeme hodně úspěchů  a dobré umístění.   

Karel TOMEK, starosta SDH Hlásná Třebaň

Odvážné ženy a slečny ze zadnotřebaňského sboru
dobrovolných hasičů se nedlouho před okrskovou
soutěží rozhodly založit své družstvo. Natrénovaly
požární útok i štafetu 4x100 metrů s překážkami a
vydaly se své umění prezentovat na soutěž v po-
žárním sportu okrsku Liteň, která se konala v pod-
večer 16. května v kempu v Karlštejně. 
Kromě žen ze Třebaně si přijely zasoutěžit ženy z
Drahlovic, které loňský ročník neměly s kým změ-

řit své síly. Nejprve se běžela štefata a poté požár-
ní útok, jehož součástí letos poprvé bylo také po-
řadové cvičení, které dalo všem družstvům nejvíce
zabrat. Atmosféra byla přátelská, pivo teklo prou-
dem, soutežící i diváci se dobře bavili, jen počasí
trochu zlobilo občasnými přeháňkami.
Poté již všichni netrpělivě očekávali závěrečný
nástup družstev a vyhlášení výsledků. V kategorii
mužů první místo obsadilo družstvo z Litně, druzí
byli Karlštejnští, bronzová příčka patří mladíkům
z Hlasné Třebaně. Třebaňačky v kategorii žen vy-
bojovaly zlatou pozici. Odnesly si pěkný pohár, di-
plom a přihlášku na okresní kolo, které se bude
konat 31. 5. v Hořovicích. Přihlášku si odneslo i
druhé družstvo žen a dvě nejlepší družstva mužů
První a hned velký úspěch jsme v třebaňském
»kulturáku« zapily šampaňským. Držte nám pal-
ce, ať se nám i ostatním družstvům, která budou
reprezentovat náš okrsek,  v Hořovicích daří!

Ivana ŠEVČÍKOVÁ, SDH Zadní Třebaň

POSTUP! Zadnotřebaňské hasičky po vítězné
soutěži v Karlštejně. Foto Josef ŠEVČÍK
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JAHODY
1. Zveme Vás na prodej 
a samosběr kvalitních,

čistých jahod, který bude
probíhat v měsíci červnu. 

2. Přijímáme brigádníky 
na sběr jahod. 

Informace : 604 992 420   

Vnislav Konvalinka
JAHODY 

Hlásná Třebaň

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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Džungle v noci? Jedno velké strašidlo
CESTOVATELSKÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: PUTOVÁNÍ LATINSKOU AMERIKOU - 14)

Krásná nová kola 
za ceny ještě krásnější

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník vybírají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2008

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/08 končí jejich před-
platné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba si ho

znovu objednat. NN do prosince 2008 vyjdou 13 x, výtisk  stojí 
6 Kč. Předplatné na 1. pololetí tedy činí 78 Kč. Ti, kteří chtějí NN
posílat poštou, musejí připočíst poštovné 12 Kč/číslo, zaplatí tedy

dohromady 234 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné
NN nechávat v redakci (Z. Třebaň, Třebaňská 96) či na adrese v Zadní

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

Předplatné vybírají: Pavla ŠVÉDOVÁ (Řevnice, Nerudova 214),
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240) Josef MALÝ

(Zadní Třebaň, Třebaňská 190), Vilém ŠEDIVÝ (Řevnice, Fibicho-
va 771), Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Rok a čtvrt strávila putováním po
zemích Latinské Ameriky Daniela
Rohlíčková z Řevnic.  Její reportá-
že z cest postupně otiskujeme.
Minule jsme se spolu s ní ocitli v
amazonských pralesích Ekvádoru
a byli svědky toho, jak jednoho z
domorodců proklel znepřátelený
šaman.     (NN)
Všichni členové rodiny se společně s
šamanem léčitelem celou noc modlí
za jeho záchranu a my zůstáváme
opuštěně ve své chýši s výčitkami
svědomí. Nešťastník byl přece pro-
klet, když nám šel pro vodu!
Muž nezemřel, zato »naše« Němka
onemocněla, a tak jsme se rozhodli
zkrátit pobyt o den a odejít na noc do
džungle. Přes noc se Sáře dělá o ma-
linko lépe, ale je to pro ni hodně ná-
ročné. Jsme všichni rádi, že nemusí-
me být další noc ve vesnici, přestože
venku hrozí také určitá nebezpečí -
hadi, jaguáři... Zvuky džungle v noci
jsou opravdu jedno velké strašidlo,
takže toho moc nenaspím. Sáře se do
druhého dne udělá ještě o něco lépe
a my konečně dorážíme do civiliza-
ce, abychom mohli druhý den pokra-
čovat v cestě. Ještě taky netušíme, že
nám na rozloučenou vybuchne nad
hlavami sopka Thunghuraua. Pří-
běhů by bylo mnoho, Ekvádor je pro

nás na zážitky skutečně bohatý: Vy-
drápeme se do našeho výškového re-
kordu nad 5000 metrů nad mořem k
úpatí  nejvyšší hory na světě (měře-
no od středu Země) Chimborazo

(6310), mám tu menší výškovou ne-
moc, vidíme nejednou vybuchnout
sopku, v Banos dokonce tak blízko,
že se přes sopečný dým na chvilku
zatmí nebe a v neposlední řadě
ochutnáme typickou kolumbijskou a

ekvádorskou pochoutku »cuy«, ne-
boli pečené morče! Už jsme ale celí
nedočkaví vyrazit do Peru, kde na
nás čeká bohatá historie dávných In-
ků a nejen to... (Pokračování)
Daniela ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

V neděli 18. května pořádali letovští
kynologové zkoušky z výkonu. Ráno
bylo zataženo a mraky se plouhaly
těsně nad vrcholy Brd. Když jsme
chystali nástup účastníků, začalo pr-
šet. Chvíli jsme čekali, jestli se ne-
stane zázrak a liják nepřestane. Po-
časí se ale nelepšilo, takže jsme se
dali do práce. Nástup se odehrál pod
stříškou u klubovny a po kontrole te-
tování i čipů  jsme jako zmoklé slepi-
ce vyrazili na pole. Čuchat se jelo do
obilí, kousek za ves. Stále lilo. Zkou-
škaři jeden po druhém »vypadávali«
pro nedostatek bodů. Ze šesti stop
byly úspěšné jen dvě. Psi nejsou na
takové podmínky zvyklí a do mokré-
ho vysokého obilí se jim nechtělo. 
Po stopách jsme spěchali do klubov-
ny, abychom se na chvilku schovali
před deštěm a dali si čaj i talíř bram-
boračky. Déšť se střídal s lijákem a

my pokračovali. Ze tří předvedených
poslušností jedna na zkoušku nesta-
čila. Obrana byla rychlá a úspěšná.
Po poledni jsme skončili a už zbýva-
la jen administrativa. Z devíti zkouš-
kařů byli úspěšní čtyři. Konečně se
mohli všichni rozjet domů a převléci
se do suchého. Pohled z okna nás
lehce rozlítil - s koncem zkoušek pře-
stalo pršet...
Zkoušky pro nás byly novou zkuše-
ností. Psovodi a psi museli pracovat
v intenzivním dešti, na což nejsou
zvyklí. Vyplynulo z toho, že je třeba
trénovat i v náročnějších podmín-
kách. Poděkování patří všem, kteří
se v nečasu zasloužili o to, že zkouš-
ky proběhly tak, jak proběhnout měly
a že všichni vydrželi až do konce, i
když byli mokří jako myši.

Alena VANŽUROVÁ,
Kynologický klub Lety

Byli jsme jak zmoklé slepice
ZKOUŠKY LETOVSKÝM KYNOLOGŮM CELÉ PROPRŠELY

VZPOMÍNKA NA EKVÁDOR. Hora Chimborazo a (na malém snímku) ek-
vádorská pochoutka cuy, čili pečené morče.    Foto Daniela ROHLÍČKOVÁ

Malí házenkáři pojedou na mistrovství ČR
Řevnice - V neděli 18. května hrálo družstvo mladších žáků řevnických
házenkářů poslední dva zápasy oblastní soutěže středočeského kraje.
Rozhodlo v nich o své další účasti na Mistrovství ČR mladších žáků,
které se tentokrát hraje v Brně!
S největším rivalem družstvem Bakova měli naši žáci vyrovnanou bilanci -
jedno vítězství, jedna remíza, jedna porážka - a mírně pasivní skóre. Aby se
znovu po roce mohli účastnit vrcholné celorepublikové soutěže, museli tedy
Bakováky porazit! A to se jim na neutrální půdě pražských Spojů pod vede-
ním trenérské dvojice Veselý – Holý také povedlo.  Stejné družstvo loni na
Mistrovství ČR, které se hrálo také v Brně, vybojovalo bronzové medaile. 
Na Spojích nastoupili řevničtí žáci v sestavě Martin - Derco, Holý, Najman
- Veselý Petr, Štech Jan, Jelínek Michal, Kraus.
NH Řevnice – Sokol Bakov  23:18
Branky: Veselý a Štech po 8,  Jelínek 7 
NH Řevnice – Sokol Podlázky  21:8
Branky: Štech 9, Jelínek 6, Veselý 5, Kraus
Mladší žačky DTJ se se svou soutěží loučí z opačného konce tabulky. Náš
tým zatím stále sbírá své první úspěchy a každá vstřelená branka je vítězně
oslavována. 
DTJ Řevnice – Sokol Březno  4:9
Branky: Humlová 2, Smrčková, Vintrová František ZAVADIL
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Stovky cyklistů závodily na Brdech
DVAAŠEDESÁTIKILOMETROVOU TRAŤ ZVLÁDL VÍTĚZ ZA DVĚ HODINY A DVACET ŠEST MINUT

Lety - Cyklistické závody GIRO
Trans Brdy 2008 a dětské závody
GIRO Junior Bike se jely v sobotu
17. května. 
Start dvašedesátikilometrového zá-
vodu vedoucího po brdských Hřebe-
nech byl v Letech. Mezi 436 závod-
níky byl nejlepší Martin Vachek z
týmu Poštovní spořitelny, který trať
zvládl za 2 hodin a 26 minut. Druhý

dojel Pavel Martínek, 3. Václav Aska. 
Z domácích borců byl nejlepší M.
Brabec, který dojel na 8. místě, Hrd-
lička byl pětadvacátý, Kramata třicá-
tý osmý a Reichl 46. Z domácích žen

si vedla nejlépe L. Egemová, jíž pat-
řila 210 příčka. 
Dětských závodů, které se jely na
návsi či hrázi po letovské hrázi, se
zúčastnilo 83 jezdců. 

„Závody se povedly,“ uvedl starosta
Letů Jiří Hudeček. „Počasí nám přá-
lo, zranění se závodníkům vyhýbala,
takže šichni mohli být spokojeni.“ 

Josef CMÍRAL

Poberouní - Řevničtí se radují: Je-
jich A-tým si už čtyři kola před
koncem soutěže vybojoval postup
do krajského přeboru. Naopak v
boji o záchranu vyfasovalo zad-
notřebaňské béčko osm branek v
Tetíně. (mif)
SK ŘEVNICE
1. A třída krajské soutěže
Lhota A – Řevnice A 0:7
Branky: Kalivoda 4, Tůma, Plá-
nička, Karda
Domácí se bezhlavě hnali do útoku a
zapomínali na obranu, čehož lídr ta-
bulky náležitě využil. Už do poloča-
su bylo rozhodnuto, když hosté ved-
li 3:0. Nejsvětlejším bodem prvního
dějství byla druhá branka, kterou dal
Tůma. Zpoza šestnáctky se trefil z
»voleje« a jeho střela se odrazila od
břevna do země a pak do sítě. Podle
očitých svědků se jednalo o »řevnic-
kou branku desetiletí«.             (Mák)
Řevnice - Nový Knín 3:0
Branky: Pěcháček, Socha, Rosen-
kranz
Už čtyři kola před koncem si zajisti-
li řevničtí fotbalisté postup do kraj-
ského přeboru. Díky jasné domácí
výhře nad Novým Knínem už nemo-
hou být v tabulce předstiženi. (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Řevnice B – Čísovice  9:1
Branky: Pitauer 4, Sklenář 2,
Wolf, Maštalíř, Tlášek
Deset branek se ve fotbalovém utká-
ní hned tak nevidí! Hosté přijeli ve
slepené sestavě a možná litovali, že
do Řevnic vůbec jezdili. Domácím
se na jaře daří a na hřišti excelovali.
Hvězdou zápasu byl Pitauer, jenž se
trefil čtyřikrát. (Mák)

FK LETY
1. B třída krajské soutěže
FK Lety - Týnec n.S. 0:2 (0:1)
Velmi pohledné utkání plné vzruchu
před oběma brankami rozhodli pro
sebe hosté. Ti šli do vedení hned ve
2. minutě po zaváhání domácí obra-
ny. Lety se rychle vzpamatovaly a
zatlačily soupeře na jeho polovinu.
V rozmezí 27. a 35. minuty spálily
tři gólové šance. Na počátku druhé-
ho poločasu se opakovala situace z
první půle, kdy hosté z bleskurychlé
akce ve 47. minutě vstřelili po opě-
tovném zaváhání domácí obrany
druhou branku. Hrál se výborný fot-
bal, hosté mající zkušenosti z 1. A
třídy se zatáhli do obrany a vyráželi
do nebezpečných protiútoků. Domá-
cí nerezignovali a v 78. minutě na-
střelil domácí Soukup břevno hostu-
jící branky. Hosté si už ale vedení
pohlídali. Jiří KÁRNÍK
Hostomice - FK Lety 0:2 
Branky: Zdanovec, Šturma
Nesmírně cenné tři body v cestě za
záchranou. Jiří KÁRNÍK

OSTROVAN ZADNÍ TŘEBAŇ
Okresní přebor Beroun
Tlustice  - OZT A 4:0
Se třemi dorostenci v sestavě nemě-
la třebanští borci šanci na bodový
zisk. Poločas byl 1:0, ale to jen díky
skvělým zákrokům brankáře Pro-
cházky. Druhý poločas byla převaha
domácích ještě patrnější a bohužel
zvýrazněná třemi brankami.    (Mák)

OZT A  - SKP Beroun 1:2
Branka:  Ciecirua
Ostrovan šel sice do vedení, ale jeho
vlažný výkon byl ještě do poločasu
potrestán dvěma soupeřovými góly.
Přes zlepšený výkon ve druhém po-
ločase se OZT k větší šanci nedostal
a překvapení bylo na světě.      (Mák)

IV. třída okresní soutěže
Tetín  - OZT B 8:2
Branky: Cieciura 2
Ani posily z A mužstva nezabránily
potupnému debaklu OZT v boji
dvou zachraňujících se týmů. Přede-
vším 2. poločas byl ze strany třebaň-
ských katastrofální. Sice dvě branky
dali, ale sedm jich obdrželi. (Mák)
OZT B - Svatá 5:2
Branky: Šťastný, Klečka, vlastní
Tentokrát béčko překvapilo - do po-
ločasu hostům nastřílelo 4 branky.

SOKOL DOBŘICHOVICE
Okresní přebor Praha-západ
Dobřichovice – Úhonice 3:0 
Branky: Krajci 2, Vondráček
Hosté poctivě bránili, ale tři míče si
cestu do jejich sítě našly.           (oma)

Průhonice – Dobřichovice 0:0
Hosté chtěli v Průhonicích vyhrát,
měli převahu, ale branka domácích
byla očarovaná. (oma)

FC KARLŠTEJN
III. třída okresní soutěže
Karlštejn – SK Chyňava 6:2
Branky: Fanta 2, Tomášek, Mako,
Brandejs, Lopušan

FC LITEŇ
IV. třída okresní soutěže
Mořina – FC Liteň 3:0

SK OSOV
IV. třída okresní soutěže
SK Rpety B - SK Osov 3 : 3
Branky: Bábíček 2x, Bulant
SK Osov - Felbabka 3 : 1
Branky: Bábíček A., Procházka P.,
Bulant

FC SRBSKO
IV. třída okresní soutěže
Srbsko - Tmaň 3:3
Branky Srbska: Bláha 2, Olle
Zdejcina - Srbsko 0:7
Branky: Novotný 2, Śtosek 2, Blá-
ha, Zedníček, Paletka 
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(pavla.svedova@centrum.cz, 606150928), R. Kočová

(kocova.radka@seznam.cz), L. Paličková (lulap@centrum.cz), J. Malý
(721343021), V. Šedivý (vilem.sedivy@c-mail.cz, tel. + fax 257720848), J.

Kozák (josef.kozak@seznam.cz , 728003093), rediguje M. Frýdl
(frydl@dobnet.cz, 257720847, 267 29 Z. Třebaň, Třebaňská 96). 
Jazyková lektorka E. Malá, tisk Offsetpress Praha 4 - Modřany. 

IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 10532).
Uzávěrka čísla 25. května 2008.

Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek 
na nádraží; Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, u nádraží ČD,

obchod U Jelínků, nákupní středisko, cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň:
Obchod; Svinaře: Obchod;  Lety: Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací
stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál; Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací
stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní středisko, čerpací stanice 
Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek u nádraží; M. Chlumec:
Obchod. E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net

Výsledky fotbalových
soutěží ženských týmů
II. liga žen
Karlštejn – Karlovy Vary 0:7
Trstěnice – Karlštejn 1:1
Branka: Pištěková
Liteň – Trstěnice 8:0
Braky: Jeřábková 3, Vestfálová 3,
Kohoutová, Pilařová
Pavlíkov – Liteň 0:2
Branky: Kohoutová, Flešová
III. liga žen
Karlštejn B – Mnich. Hradiště 0:2
Hradištko – Karlštejn B 4:2
Branky: Šebková 2

Řevnické áčko už slaví postup do přeboru!
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLI FOTBALISTÉ POBEROUNSKÉHO A PODBRDSKÉHO KRAJE 

Nejdelší trasu završí
brod přes Berounku
Beroun - Třetí ročník závodu hor-
ských kol pro děti i dospělé, profe-
sionály i amatéry odstartuje z
berounského Husova náměstí v
neděli 8. června. 
Dětem jsou určeny trasy 1 a 2 km,
závodníci starší 15 let pak mohou
zvolit trasu o délce 38 km nebo 76
km se závěrečným brodem přes řeku
Berounku. Propozice a přihlášky do
závodu Berounský BikeMaraton,
nad nímž stejně jako v předcházejí-
cích dvou letech převzalo záštitu
město Beroun, najdete na adrese
http://maratony.sportbusiness.cz 

Jitka SOUKUPOVÁ

Účastníci cyklistického závodu GIRO Trans Brdy na startu v Letech.         Foto Josef CMÍRAL


