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Dvanáct lidí se zřítilo z vyhlídkové
terasy lomu Velká Amerika u Moři-
ny. Všichni se při pádu zranili a zů-
stali na několika úrovních srázu. 
Takový byl námět cvičení středočes-
kých záchranářů, jež se konalo 4. 5.
Cílem byl nácvik práce v nepřístup-
ném terénu, spolupráce zdravotníků
s hasiči a rádiové komunikace.
Mezi dvanácti figuranty byli tři těž-
ce, dva středně a čtyři lehce zranění,
jeden se ocitl ve vodě, dva předsta-
vovali mrtvé. Jeden pacient byl z
místa transportován vrtulníkem, os-
tatní sanitkami. Akce se zúčastnila i
soukromá záchranná služba z Řev-
nic, která ošetřovala zraněné v dolní
části lomu. Záchranáři z Berouna za-
sahovali v horní části lomu a přebí-
rali zraněné, které hasiči vyprošťova-
li pomocí lan a lezecké techniky. 
Cvičení bylo zahájeno v 9.20; do
dvou hodin byli všichni zranění vy-
proštěni a rozvezeni do nemocnic.  
Loni záchranka do lomu Velká Ame-
rika vyjížděla sedmkrát. Minulou

sobotu záchranáři zasahovali v Malé
Americe u dívky, která se zřítila do
lomu a utrpěla úraz hlavy. Do ne-

mocnice ji musel převézt vrtulník.
Tereza JANEČKOVÁ, 

středočeská záchranná služba

Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň -
»Čarodějnice« se 30. dubna slavily
v Zadní i Hlásné Třebani. Obě ak-
ce připravili místní hasiči.
Poslední dubnový den se to před
zadnotřebaňskou hasičskou zbrojni-
cí hemžilo dětmi. Jako každý rok tu
pro ně hasiči pořádali čarodějnické
odpoledne. Děti skákaly v pytli, toči-
ly obručí nebo střílely ze vzduchov-
ky. Všechny běhaly z místa na místo,
aby za splněné úkoly získaly co nej-
víc kamínků, za něž si mohly ve
stánku »kupovat« odměny. Mnozí
ocenili barevné svítící tyčky, které
později použili jako světýlka při ces-
tě za ohněm. Některé děti přišly k
hasičárně dokonce v čarodějnických
kloboucích, na konci z nich byly
vyhlášeny ty nejzdařilejší.          (lup)

Nejskvělejší oslava
U jezu v Hlásné Třebani se poslední
dubnový den uskutečnila největší,
nejlepší a vůbec nejskvělejší oslava
vítání jara - čarodějnice. Letos byla
účast fakt hojná. Malými i velkými
čarodějnicemi se to tu jenom hemži-
lo. Naši dobrovolní hasiči se jako
obvykle zhostili svého úkolu na vý-
bornou. Připravili pro děti různé sou-
těže, největší pozornost ale caparti
věnovali hasičskému autu a - samo-
zřejmě - stříkání a strefování se do
cíle na vodě. Rovněž tak opékání

prasátka, klobás a  různého výborné-
ho masíčka nemělo chybu. Občerst-
vení jak má být. 
Hranice, na níž byla upálena »čaro-

dějnice«, byla zapálena ve 21 hodin.
Obrovská vatra rázem ozářila celý
prostor u jezu, byla to nádhera.
Opět jedna vydařená akce, skvěle se

bavili nejen děti ale i dospěláci.  Tak-
že - hasiči, díky a již se těšíme na
příští rok!

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Čarodějnice slavili v obou Třebaních
V ZADNÍ DĚTI PLNILY ÚKOLY A KUPOVALY SI ODMĚNY, V HLÁSNÉ SE VYŘÁDILY NA HASIČSKÉM AUTĚ I U OBŘÍ VATRY

Liteňská škola zažívá jaro plné soutěží a olympiád

Za rok už nás určitě
bude víc slyšet…!
Na konci dubna jsme byli na zdra-
votnické soutěži v Králově Dvoře.
Naše družstvo se skládalo z Janka,
Jury, Moniky, Nicoly a Filipa. 
První úkol byl pomoci člověku, který
netepe a nedýchá, druh žilní krváce-
ní. Udělali jsme několik chyb: nezk-
lidnili jsme pána, který nás rušil, a
také jsme příliš potichu zavolali po-
moc. Bohužel nás neslyšeli. Bez-
chybně jsme si poradili s popáleni-
nami, s tepenným krvácením, obva-
zováním kolene a loktu. I s doprav-
ními značkami jsme si poradili na
výbornou. Při přenosu postižených
Janek s Nicolou udělali z rukou no-
sítka. Na závěr jsme rozeznávali by-
liny - zazářil Jura, který všechny sp-
rávně určil. Byli jsme šestí z deseti.
Mohli bychom být za rok lepší? Kdo
ví, každopádně nás bude víc slyšet.

Monika ŠMOLCNOPOVÁ
Nicola EBERLEINOVÁ,

5. třída, ZŠ LiteňCVIČENÍ. Hasiči vyprošťují raněného z lomu Amerika.             Foto ARCHIV

SLET BOSOREK. Shluk čarodějnických bytostí na oslavách vítání jara u je-
zu v Hlásné Třebani Foto Jitka ŠVECOVÁ

SOUTĚŽÍCÍ. V Zadní Třebani děti
plnily úkoly.       Foto Jan PALIČKA

Celé jaro jsme soutěžili, a jak to tak
vypadá, ani v květnu tomu nebude ji-
nak. Účastníme se mnoha předměto-
vých olympiád, vědomostních soutě-
ží, zkrátka využijeme všechny možné
příležitosti, abychom poměřili naše
schopnosti s žáky jiných škol.
S jistou samozřejmostí jsme si zvykli
přijímat úspěchy žáka 5. třídy Jana
Havelky v matematických soutěžích.
Po loňském nečekaném vítězství v
okresním kole matematické olympiá-
dy pro 5. třídu a 3. místě v Pythago-
riádě určené žákům 6. tříd jsme byli
zvědaví, jaké výsledky se mu pove-
dou letos. Páťáckou olympiádu jsme

vynechali, tu už vloni vyhrál, a tak
jsme opět zamířili výš. S šesťačkou
Terezou Vobořilovou reprezentovali
naši školu v okresním kole matema-
tické olympiády. Janek získal čtvrté
místo, Terezka skončila šestá. V kon-
kurenci berounských a hořovických
škol a primánů osmiletých gymnázií
opravdu výborný výkon.
Stejnou sestavu doplněnou Tondou
Prechem jsme vyslali na Pythagoriá-
du pro žáky 6. třídy. Pohled do vý-
sledkové listiny nás ohromil. Janek
se vklínil na 3. místo mezi samé gym-
nazisty, Tereza obsadila 10. místo,
což při účasti více než čtyřiceti žáků

z celého berounského okresu je skvě-
lý výkon. Ani Tondovo 29. místo ne-
bylo špatné, ostudu určitě neudělal.
Další soutěží, kterou obsazujeme, je
Matematický klokan. V kategorii nej-
mladších počtářů zvané Cvrček se na
2. místě umístil Jan Štěpán Karpecki,
žák 2. třídy. V konkurenci dalších
druháků a třeťáků v okrese je Honzo-
vo druhé místo o to cennější, že před
ním skončili jen žáci třetích tříd.
Oblíbenou soutěží je u nás ve škole
zeměpisná olympiáda. Letos se do
školního kola pro 6. třídu přihlásil i
Jan Havelka a podařilo se mu ho vy-
hrát . V okresním kole obsadil 2. mís-

to a postoupil do krajského kola, kde
v konkurenci 22 nejlepších šesťáků  a
primánů osmiletých gymnázií ze
středních Čech obsadil 6. místo. 
Zmínit musím i úspěch v recitaci.
Žák 4. třídy Petr Betyár se druhým
místem v okresním kole recitační
soutěže kvalifikoval do krajského
kola v Kolíně. „Recitoval jsem bás-
ničku Jindřichovo nové akvárium od
Rodana Geriše. Porota mě pochváli-
la, dostal jsem diplom. Sice jsem nic
nevyhrál, ale příští rok půjdu zase,“
slibuje Petr.
Všem žákům blahopřejeme a děkuje-
me jim za reprezentaci. Poděkování
patří i vyučujícím, již děti na soutěže
připravují.      Ema MALÁ, ZŠ LiteňNeštěstí v Americe: Dva mrtví! Jako...

V LOMU U MOŘINY SE KONALO VELKÉ CVIČENÍ HASIČŮ A ZDRAVOTNÍKŮ
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Mokropsy, Hlásná Třebaň - Na-
vzdory nepříznivým předpovědím
odstartoval o víkendu XI. ročník
folklorního festivalu Staročeské
máje bez jediné dešťové kapky,
pod slunečnou oblohou. „Tento-
krát to vyšlo. Většinou jsme v mi-
nulosti měli smůlu a několikrát
zmokli,“ pochvalovali si pořadate-
lé zejména v Hlásné Třebani. 
První část festivalu ale zahajovali v
Černošicích-Mokropsech na tamním
Masopustním náměstí. I to bylo zali-
té sluncem a plné trhovců. K dostání
tu byly šperky, víno či proutěné zbo-
ží. Všemu vévodila nazdobená máj-
ka, podle mnohých vyšší než loni.
Odpolední program »vykopával«
poberounský Třehusk, který pocho-
doval v čele krojovaného průvodu.
Ten vyšel od místní kapličky a byla
v něm zastoupena většina účinkují-
cích souborů.  Ještě před vystoupení-
mi pozdravil diváky starosta města
Aleš Rádl a senátor Jiří Oberfalzer.
Pak už se na provizorním pódiu stří-
dali tanečníci a muzikanti ze zbra-
slavského Kolíčku, řevnického Klíč-
ku, říčanského Mikeše, pražského

Modřence a domácího Pramínku.
V Hlásné Třebani se v podvečer obá-

vali bouřky. „Myslím, že přijde,“
prorokoval trumpetista Třehusku Jar-

da Němeček. Předpověď mu ale ne-
vyšla - bylo nádherně. I tady pro-
gram zahájil průvod krojovaných
májovníků. Jejich zástupci pak požá-
dali starostu o udělení práva. Pak
pod májí hrál Třehusk a s místními
zpěváky neopomenul ani domácí hit
Hlásná Třebáň je krásná. 
S pásmem lidových tanečků se před-
vedli místní prckové se svými rodiči.
Skupina Proměny krom známých
tanců uvedla i jódlovací novinku.
Odpoledne se neobešlo bez předsta-
vení Holek v rozpuku, které tančily
na píseň Holky z naší školky. Násle-
dovali domažličtí dudáci a česká
beseda zatančená místními ve třech
kolonách. Když k zemi padla máj a
byla vydražena, pokračovala zábava
v sokolovně s orchestrem Karavel,
který dokonce i tančil a vyučoval
country. Pavla ŠVÉDOVÁ

Zadní Třebaň - Každá obec či měs-
to má náves či náměstí. Ne vždy
jsou ozdobou, někdy naopak. Ne-
chali jsme se inspirovat Všeradice-
mi, jejichž starosta prohlásil, že
zdejší náves je nejhorší v okolí, a
rozhodli jsme se představit návsi a
náměstí v našem kraji. Zároveň
vyhlašujeme soutěž o nejkrásněj-
ší/nejošklivější náves či náměstí.
Náměty můžete posílat i vy, nejori-
ginálnější nominace oceníme. 
Tentokrát se vypravíme do Zadní
Třebaně. Tady je poměrně velká ná-
ves, má asi 1400 m2 včetně prostoru
před Společenským domem. Díky
tomu se tady dají pořádat akce s vel-
kým počtem návštěvníků. 
Náves ovšem skoro ničím nezaujme,
nemá žádnou dominantu. Je na ní
málo zeleně, hodně asfaltu a navíc
přes ni jezdí vlaky. Když se stavěla
železnice, musel být jeden statek
zbourán, protože stál koleji v cestě.
Provoz na trati byl zahájen 15. 7.
1862.  Do té doby stála většina sta-
vení kolem návsi, a to v dnešní ulici

Na Návsi a U Mlýna, stavení bylo
celkem 25 (7 statků a 18 chalup).
Tak to bylo již od roku 1625, když se

obec stala majetkem českých králo-
ven. V roce 1770 po očíslování bylo
v Zadní Třebani již 31 domů.  

Také povrch návsi vypadal jinak než
dnes. Místo silnice tu byla asi až do
roku 1935 prašná cesta, poté betono-
vá. Teď je vyasfaltovaná nejen silni-
ce, ale i celé prostranství před Obec-
ním úřadem a »kulturákem«. Často
to tu vypadá spíš jako parkoviště než
náves. Pěkný dojem nedělá ani Spo-
lečenský dům, postavený v roce
1953 v »Akci Z«. Jediné, co vypadá
na návsi hezky a venkovsky, je kap-
lička z roku 1730.  
Kromě pár stromů a malého trávníku
je na návsi málo zeleně. Nepočítá
místní obecní úřad s nějakou rekon-
strukcí? „Nic neplánujeme, protože
se bude dělat kanalizace a také nás
čeká »optimalizace trati« (v roce
2013). Sice v menším měřítku, než
se plánovalo, ale přesto budou vybu-
dovány ostrůvky po obou stranách
přejezdu, aby se bezpečněji vjíždělo
z přejezdu na ostatní komunikace.
Po dokončení kanalizace a vodovodu
bude možné o úpravě návsi uvažo-
vat,“ sdělil zdejší starosta Lubomír
Schneider. Lucie PALIČKOVÁ

Máje začaly, v Mokropsích a Hlásné
PRVNÍ TŘETINA POBEROUNSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU SE ODBÝVALA POD PROSLUNĚNOU OBLOHOU

Další program májového folklorního festivalu

Která náves či náměstí v našem kraji je nejhezčí?
NN VYHLÁSILY NOVOU SOUTĚŽ, NÁMĚTY A NÁZORY NÁM MŮŽETE POSÍLAT TAKÉ VY - 4)

MNÍŠEK POD BRDY
náměstí, 15. května

9.00 – Zahájení jarmarku
10.00 – Pobožnost u kostela
13.00 – TŘEHUSK - zámek
13.30 – Průvod ze zámku na náměstí
13.50 – Předání práva k májům
14.30 – DĚTI MŠ 9. května
14.45 – DĚTI MŠ Nová
15.00 – DĚTI ZŠ Komenského
15.15 – Předání cen Brdského kosa
15.35 – PROMĚNY, Řevnice  
16.00 – UJDE TO, Mníšek p/B 
16.30 – KAMÝČEK, Kamýk N/Vlt
17.00 – KOLÍČEK, Zbraslav
17.30 – VONIČKA, Čestlice
18.00 – PRAMÍNEK, Černošice
18.30 – NOTIČKY, Řevnice
19.00 – ORCHESTR  ZUŠ DOBŘÍŠ

LETY, náves, 22. května
10.00 – Pobožnost u kapličky
10.00 – Zahájení jarmarku
10.30 – NETOLIČKA, Netolice  
11.20 – ŽIŽKOVANKA, Praha
12.10 – RUMUNŠTÍ ČEŠI
13.30 – Průvod účastníků v krojích
13.45 – Předání práva k májům
13.50 – DĚTI MŠ Lety
14.00 – DYLEŇÁČEK, K. Vary 
14.25 – VRBINA, Praha
14.50 – DYLEŇ, Karlovy Vary
15.15 – GAUDEAMUS, Praha
15.40 – NOTIČKY, Řevnice
16.00 – GREENHORNS, VLAK
NA DOBŘÍŠ
18.30 – TŘEHUSK, Poberouní
19.00 – Kácení májky
19.15 – CLUARAN, irská hudba
20.00 – BRASS BAND, Rakovník

VŠERADICE
U hospody, 22. května

12.30 – 13.00 TŘEHUSK
13.15 – Průvod účastníků v krojích
13.25 – Předání práva k májům
13.35 – DĚTSKÉ TANEČKY
13.45 – ČESKÁ BESEDA
14.00 – Průvod vsí
18.00 – NETOLIČKA, Netolice
18.30 – VRBINA, Praha 
19.00 – DYLEŇÁČEK, K. Vary
19.30 – GAUDEAMUS, Praha
20.00 – DYLEŇ, Karlovy Vary 
20.30 – RUMUNŠTÍ ČEŠI
21.00 – Dražení a kácení máje
21.00 – Tancovačka, hraje IDEAL

Karlštejn, 29. května
Od 11.00 na náměstí vystoupí 12 Pl-
zeň, Jedinstvo, Šarvanci, Klíček, Ha-
náci, Dokolečka, Notičky, Proměny...

ZADNÍ TŘEBAŇ. Málo zeleně, hodně asfaltu. Náves v Zadní Třebani často
připomíná parkoviště. Foto Lucie PALIČKOVÁ

TŘEBAŇÁČEK. Na hlásnotřebaňské
návsi se předvedl i domácí soubor
Třebaňáček. Foto Miloš CHROUST
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Třehusk vyhrával na počest královny
STAROPRAŽŠTÍ MUZIKANTI OD BEROUNKY PODNIKLI VÝPRAVU DO HOLANDSKÉHO MĚSTA RIJSWIJK

Rijswijk, Poberouní – Poprvé ve
své pětadvacetileté historii se po-
berounská kapela Třehusk vydala
na zahraniční vystoupení do opra-
vdového království. Po účinkování
v USA, Německu, Francii, Itálii a
Rumunsku navštívila na přelomu
dubna a května Holandsko. 
Šestice muzikantů z dolního Pobe-
rouní vyrazila do města Rijswijk le-
žícího v těsném sousedství Haagu na
oslavy největšího holandského svát-
ku - Dne královny. Třehusk do země
tulipánů pozvali představitelé be-
rounské radnice, kteří s Rijswijkem
přesně před dvaceti lety uzavřeli sm-
louvu o partnerství.
Cestu do Holandska zvládli muzi-
kanti v zapůjčené dodávce za nece-
lých deset hodin. Kolem druhé ráno
je kousek od pobřeží Severního moře
vítala obloha plná blesků.
„Ještě včera tu bylo hezky, sluníč-
ko,“ informoval výpravu recepční v

hotelu Winston Churchil. Poslední
dubnový pátek, na který Den králov-
ny připadal, se obloha mračila už od
rána. Natěšení Holanďané se ale od
slavení odradit nenechali. Kromě vy-
stoupení kapel, kejklířů a dalších
umělců jsou tradiční součástí oslav v
městech obří bleší trhy. Všechno
možné ze svých domácností vynesli
místní na ulice a nabízeli kolemjdou-
cím. Hračky, oblečení, jízdní kola,
kuchyňské potřeby, nábytek...
Všechna veřejná prostranství byla -
déšť nedéšť - zaplněna dětmi i dospě-
lými obléčenými do národní, oran-
žové barvy. Oranžové kravaty muse-
li ostatně uvázat na znamení přátel-
ství i berounští hosté. Zapřísáhlý

člen »modré« ODS, místostarosta
Berouna Tomáš Havel se trochu zd-
ráhal... Oranžovou dechovku pak vy-
střídal károvaný Třehusk a nadše-
ným Holanďanům zahrál pěkně od
podlahy staropražské kuplety.
Ani v sobotu se počasí neumoudřilo,
a tak se Třehusk vydal autem na po-
znávací cestu Holandskem. Za cíl
vybrala početnější mužská část ka-
pely Delta Projekt, místo, kde vyro-
stly největší hráze světa chránící Ni-
zozemí před ničivými povodněmi.
Na několik hodin trvající návštěvu
naučně zábavného komplexu Water-
land nebyl čas - místo toho jsme ob-
hlédli pobřeží, starý větrný mlýn a
na skok ještě zastavili v Haagu. Ve-

čer už s nástroji směřujeme do jedi-
ného místa v Rijswijku, které leží
nad hladinou moře. V tamní restau-
raci u kostela se koná oficiální setká-
ní představitelů obou partnerských
měst. K tomu Třehusk opět vyhrával,
tentokrát se i mohutně tančilo. Do
kola šla také první žena rijswijské a
první muž berounské radnice.
Déšť pak Třehusk v neděli provázel i
takřka po celou cestu do vlasti. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

V domečku můžete
uvidět anděly i víly
Řevnice – Hned dvě výstavy bu-
dou v květnu zahájeny v řevnic-
kém Modrém domečku. 
Ve čtvrtek 13. 5. otevře v 19.00 ver-
nisáž výstavu obrazů, plastik a ilus-
trací Šárky Gruntové nazvanou An-
dělé, víly  a jiné bytosti za zrcadlem.
„Nahlédněte do světa andělů, věč-
ných poslů a průvodců našich duší,
kteří nás provázejí na cestě živo-
tem,“ uvedla manažerka občanského
sdružení Náruč Šárka Hašková s tím,
že výstava v galerii potrvá do 30. 6. 
Další expozice bude v Modrém do-
mečku vernisáží zahájena 18. května
v 19.00. „Tentokrát se jedná o výsta-
vu neobyčejných fotografií Petra
Roberta nazvaná Pod vodou a nad
vodou,“ dodala Hašková.            (mif) 

Kina v okolí
KINO LITEŇ
15. 5. 18.00 ŽENY V POKUŠENÍ
22. 5. 18.00 PERCY JACKSON: ZLO-
DĚJ BLESKU

KINO ŘEVNICE
12. 5. 20.00 KATKA
14. 5. - 15. 5. 20.00 I LOVE YOU PHIL-
LIP MORRIS
15. 5. 15.30 PERCY JACKSON: ZLODĚJ
BLESKU
15. 5. 17.30 VLKODLAK
19. 5. 20.00 ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
21. 5. - 22. 5. 20.00 ŽENY V POKUŠENÍ
22. 5. 15.30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
22. 5. 17.30 NEW YORKU, MILUJI TĚ!

KINO MÍR BEROUN
Kino nehraje - rekonstrukce. 

LETNÍ KINO BEROUN
21. 5. 21.30 ŽENY V POKUŠENÍ
22. 5. 21.30 AVATAR

CLUB KINO ČERNOŠICE
11. 5. - 16. 5. HUDEBNÍ FESTIVAL
JAZZ ČERNOŠICE
17. 5. - 23. 5. MS V HOKEJI 2010
Přímé přenosy hokejových utkání.

KINO RADOTÍN
14. 5. 17.00 a 19.30 WINX CLUB 
15. a 16. 5. 17.00 a 19.30 ŽENY V
POKUŠENÍ
16. 5. 15.00 KRAKONOŠOVY
POHÁDKY II
21. 5. 17.00, 19.30 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
22. 5. 17.00 a 19.30 NEW YORKU,
MILUJI TĚ   
23. 5. 15.00 VLÁČEK KOLEJÁČEK 
23. 5. 17.00 a 19.30 MAMUT

V RIJSWIJKU. Staropražská kapela Třehusk v historické části holandského
městě Rijswijk, kde vyhrávala na počest Dne královny. Foto ARCHIV

Beroun - Noční prohlídku města
Berouna z ochozu Plzeňské brány
můžete podniknout 18. května od
21 do 24.00 hodin. Ojedinělá akce
se uskuteční na počest Mezinárod-
ního dne muzeí a galerií.
U stejné příležitosti nabízí beroun-
ské Muzeum Českého krasu tentýž
den i další akce. „Od 10.00 se koná
komentovaná prohlídka Geoparku
Barrandien. Touto velice ceněnou
expozicí pod širým nebem vás pro-
vede geolog a paleontolog Štěpán
Rak,“ uvedl David Palivec z muzea.
Od 13.00 se pak koná komentovaná
prohlídka výstavy Průkopníci podni-

kání na Berounsku a od 15.00 sehra-
je divadelní spolek Echellé/Žebřík
Kramářské písně aneb Opravdové
noviny města Berouna. „Uslyšíte
noviny a novinky pečlivě ukryté pod
pláštíkem pověstí, aby nebylo po-
chyb o tom, že podobnost osob a
jmen je čistě náhodná,“ sdělil Pali-
vec a dodal, že představení vychází
ze starých kramářských tradic. „Za-
číná příběhem malovaným na klasic-
kém plakátu, ale scénografie se po-
stupně rozvíjí a další příběhy jsou již
hrané s různými druhy loutek jako
jsou plošné, maňásci i marionety,“
uzavřel. Miloslav FRÝDL

Naše noviny a město Dobřichovice uvádějí muzikál

Noc na Karlštejně
Hrají: Jan Rosák, Pavel Vítek, Jan Matěj Rak, 

Monika Vaňková, Pavla Švédová, Karel Král, Petr Říha,
Alena Říhová, Jiří Oberfalzer, Roman Tichý, Petr Bendl,
Jiří Cicvárek, Jan Tarant, Jan Kuna sbor poberounských

starostů, šermíři, metači ohně, kejklíř, koně, koza…

ZÁMEK DOBŘICHOVICE
pátek 4. června, sobota 5. června od 20.30

Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice 
D. Solničková: 724 189 611, solnickova@dobrichovice.cz

Beroun z brány. A v noci...
BEROUNŠTÍ OSLAVÍ MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ A GALERIÍ

Tipy NN
* Koncert absolventů ZUŠ Kl. Sla-
vického se koná 12. 5. od 18.00 v
Kulturním středisku U Koruny v Ra-
dotíně. (nar)
* Beseda s templáři české a morav-
ské komendy, nově obnoveného řádu
templářů pro Evropu, se uskuteční
12. 5. od 18.00 v Muzeu Českého
krasu Beroun. Na akci bude možné
zakoupit dvoudílnou publikaci Tem-
pláři v zemích českých králů – Če-
chy, Morava.          David PALIVEC
* Hru se zpěvy Podivuhodná noc na
Karlštejně sehraje 15. 5. od 19.30 v
restauraci U Janů divadelní společ-
nost Divoch ze Stříbra.                (zht)
* Irena Budweiserová zazpívá 16.
5. v kostele Nanebevzetí P. Marie v
Černošicích. Vstupné 130 Kč.  (mis)
* Vernisáž výstavy prací výtvarného
oboru ZUŠ Dobřichovice se koná
17. 5. od 17.00 v místním zámku.
Otevřena je denně do 23. 5.         (vlc)
* Herec a spisovatel Ivan Kraus i
jeho manželka Naděžda Munzarová
budou besedovat 18. 5. od 19.00 v
městském kulturním středisku Mní-
šek pod Brdy. (ild)
* Koncert hornistky, studentky
pražské konzervatoře Michaely Ma-
courkové a jejích hostů můžete nav-
štívit 19. května od 19.00 v Zámečku
Řevnice. (mif)
* Výstava fotografií čtrnáctideníku
Náš Region je v Zámečku Řevnice
instalována do 20. května.          (lup)
* Výjezdní besedu za památnými
stromy, málo známými zámky a kos-
telíky Březnicka můžete absolvovat
22. 5. Odjezd v 7.30 z Berouna, při-
hlášky na tel.: 603/830 296.      (dap)
* Pohádku pro děti Princezna se
zlatou hvězdou na čele uvede Divad-
lo Evy Hruškové a Jana Přeučila 23.
5. od 15.00 ve Fürstově sále Dobři-
chovice.         Vlaďka CVRČKOVÁ
* Přednášku Jany Bělové z Muzea
hlavního města Prahy nazvanou Liti-
nová funerální plastika na Beroun-
sku můžete absolvovat 25. 5. od
17.00 v Muzeu Českého krasu Be-
roun. David PALIVEC
* Skupina Njorek a Olin Nejez-
chleba  zahrají 25. 5. od 20.30 v Clu-
bu Kino Černošice. Vstupné 120
korun. Michal STREJČEK
* Největší leporelo na světě je do 30.
května k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun. Do této podoby je kon-
cipována výstava Dějiny udatného
českého národa. (dap)
* Výstavu Průkopníci podnikání na
Berounsku aneb Nahlédnutí do pod-
nikatelského světa 19. a 1. poloviny
20. století můžete v Muzeu Českého
krasu Beroun vidět do 6. 6.         (dap)
* Marko Čermák poslední romantik.
Výstava k 70. narozeninám výtvarní-
ka, hudebníka a brdského trampa z
Hatí, je do 6. 7. k vidění v Muzeu
Karlova mostu v Praze.                (mif)



Vatra se nekonala, nikdo »nenatahal«
VIŽINSKÉ DĚTI SI NA CESTU OD ČARODĚJNICKÉHO OHNĚ SVÍTILY KADÍTKY
Čarodějnické oslavy se konaly ve
Vižině i v Osově. (NN)
Poslední dubnový den si s námi po-
časí pohrálo přímo aprílově. Plánova-
ný průvod čarodějnic na Vižině  měl
začít v půl osmé, ovšem  v  tu chvíli
se spustil déšť. Natěšené čarodějnice
v převlecích měly nastartovaná svá
košťata a  bály se o svůj sváteční ma-
keup.  Start se o chvíli zpozdil, přesto
se na čarodějnickém sletu sešla téměř
stovka lidí, již s čarodějnicemi chtěli
oslavit Filipojakubskou noc a  naklo-
nit si jejich přízeň.  Děti soutěžily v
letu na koštěti, v hodu koštětem a ti,
co přišli v převlecích, byli odměněni

sladkostí. Veliká vatra s dvěma čaro-
dějnicemi  vzplála před osmou hodi-
nou. Od místních hasičů každý dostal
buřtíka s chlebem, kterého si mohl na
ohníčku opéci. Děti dostaly limonádu
a dospěláci pivo. Místní zvyklostí
jsou tzv. kadítka - děravé plechovky s
držátkem, ve kterých se topí smolou
a třískami.  Děti s nimi světélkují na
přilehlých polích a pak si s nimi svítí
na cestu domů.

Před deštěm utekli všichni
Kolem dvaceti malých čarodějnic a
čarodějů se v doprovodu tatínků, ma-
minek a babiček sešlo  v pátek večer

na osovském koupališti. Na progra-
mu byly čarodějnické soutěže o slad-
ké odměny. Létal se slalom na koště-
ti, pózovalo s koštětem, hodnotila ča-
rodějnická vizáž. Pak si všichni ope-
kli čarodějné buřty nad posvátným
ohněm a společně utekli před májo-
vým deštěm domů. Velký oheň se le-
tos nekonal, prý nikdo »nenatahal«.

Bojovalo se tvrdě, ale čestně
V osovské škole se 30. dubna konal
slet čarodějnic, ježibab a jejich  po-
mocníků. Malí čarodějové a čaroděj-
nice z první třídy počítali kouzelné
příklady, vymýšleli zaklínadla, lepili
koláže. Se zkušenějšími kolegy vyrá-
běli čarodějnice ze sena a hadrů. Na
školní zahradě se pak uskutečnilo ča-
rodějné klání - létalo se na koštěti,
běhalo s kocourem na zádech, házelo
koštětem do dálky a skákalo přes
létající kufr. Vyvrcholením dopoled-
ne bylo utkání družstev ve Famfrpá-
lu. Bojovalo se tvrdě, ale čestně. 

Jana FIALOVÁ, Vižina, (Jok)
Eva NÁDVORNÍKOVÁ, ZŠ Osov

Blíží se komunální volby,
kdo z vás bude kandidovat?

Máme zde květen a před námi
je mnoho úkolů.
Dne 22. 5. se ve Všeradicích
konají staročeské máje.
Ve dnech 28. a 29. 5. se usku-
teční volby do Poslanecké sně-
movny.
Dne 29. 5. se od 15.30 koná u

všeradického obecního úřadu očkování psů.
Čas utíká a je třeba si uvědomit, že na podzim
letošního roku se budou konat volby do zastupitel-
stva naší obce. S ohledem na to, že zájem kandi-
dovat do obecního zastupitelstva i v dalším obdo-
bí má pouze minimální množství stávajících zastu-
pitelů, je nutné uvažovat o tom, kdo se přihlásí ja-
ko kandidát do příštího zastupitelstva. Prosím
všechny občany, aby zvážili své možnosti a proje-
vili zájem o tuto práci. Vždyť je potřeba nasadit
čerstvou krev, aby přinesla nové podněty a vložila
své úsilí, které povede k dalšímu rozvoji naší obce.
Rád bych, aby nás, kteří ukončíme svoji činnost,
nahradili mladí s elánem a chutí postrčit obec zas
o kousek dál. Prosím uvažujte o této práci, neboť v
červenci budeme muset stanovit, kolikačlenné zas-
tupitelstvo budeme na podzim volit.  
Přeji vám příjemné prožití květnových dnů.

Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

MÁJOVNÍCI. Májová oslava se ko-
nala ve Vižině. Samozřejmě nemohla
chybět ani obchůzka májovníků obcí.

Foto Kamil HRZAL

Všeradův kurýr
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Beseda sklidila potlesk
Ve čtvrtek navečer se vižinští chlapi
sešli u lesa a vyrazili na májky. V
pátek odpoledne se pár malých dětí s
maminkami sešlo u obecního úřadu,
a ozdobily máječky, které se rozváže-
ly po vsi. U hospody byla vztyčena
ozdobená vysoká máj, která se pyšni-
la výškou do dalekého okolí. V sobo-
tu se na májovém fotbalovém utkání
sešla řada fanoušků, kteří hnali vi-
žinské Sršáně k vítězství. Bohužel
marně. Ve čtyři hodiny byl plánova-
ný začátek májového průvodu, který
se vydal v čele s hudbou a dvěma
páry májovníků k obydlí pana staro-
sty. Poté se prošlo vsí zpět k hospodě.
Malí tanečníci, kteří nacvičili českou
besedu, po vystoupení sklidili velký
potlesk.  Za tónů hudby se chopili pi-
ly a sekery siláci, aby porazili máj.
Na špičku číhali svobodní mládenci,
kteří se těšili na sólo na zábavě. K
tanci a poslechu hrála skupina Úžas.

Jana FIALOVÁ, Vižina

Osovští cyklisté obsadili na soutěži třetí místo
Se soutěžemi jakoby se v poslední době roztrhl pytel. Na jaře se soutěží ve

všech možných disciplínách. Jednou ze soutěží je ta pro malé cyklisty, kterou
pravidelně pořádá BESIP. 
Osovská škola každý rok vysílá zástupce čtvrťáků, aby soupeřili s ostatními
školami. V letošním ročníku soutěže se utkalo devět družstev v mladší katego-
rii. Malí cyklisté museli zvládnout jízdu po dopravním hřišti, kterou bedlivě
střežili policisté, dále prokazovali dovednosti i znalosti při zdravovědě, do-
pravních testech a jízdě zručnosti. Při součtu trestných bodů se ukázalo, že
děti z mladší kategorie jsou na tom lépe než starší cyklisté. 
Celkově ale malí osovští cyklisté ukázali, že toho z dopravky umí hodně a
obsadili pěkné třetí místo. Děkujeme Markétce Svobodové, Terezce Ječné, Voj-
tovi Fialovi a Jirkovi Mezkovi za vzornou reprezentaci a blahopřejeme. 

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov 

Všeradičtí hasiči nepolevují v činnosti. Podařilo se nám zdárně upálit čaro-
dějnice a nyní nás čeká jen úklid pozůstatků. V rámci zvyšování kvalifikace
jednotlivých členů se 8. a 9. 5. konalo školení obsluhy motorové řetězové pily
a sedm našich členů získalo potřebné oprávnění. Naši čtyři řidiči průběžně
odjíždějí předepsaný počet kilometrů tak, abychom plnili literu zákona o je-
jich připravenosti. Soutěžní družstvo započalo s tréninkovou přípravou na po-
žární sport. V květnu přichystáme sběr železného šrotu - o  termínu budete
včas informováni. Text a foto Bohumil STIBAL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 9/2010 (48)
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Na černých skládkách je vše, elektronika i nábytek!
Řevnice – Na článek o černých sk-
ládkách Binec je všude... (NN
7/10) reagovala obyvatelka Řevnic
Eva Kuchařová. 
„S obsahem článku souhlasím, ale
pouze konstatuje fakta, která jsou
dlouhodobě známá. Spíš by mě zají-
malo, jak chtějí představitelé obcí si-
tuaci řešit. Vím, že i v době, kdy byla
otevřena skládka nad Řevnicemi,
byli lidé, kteří aby ušetřili pár korun,
radši hodili odpadky do příkopu. Ta-
koví lidé se, bohužel, vždy najdou,“
napsala Kuchařová. Zajímalo by ji,
jak mají postupovat obyvatelé domů
v Řevnicích. „Čas od času se vyskyt-
ne potřeba vyhodit nějaký větší od-
pad. Takový, který je příliš velký na

to, aby se vešel do popelnice - nebo
je ho větší množství - ale zase není
tak velký, aby se vyplatilo nechat si
přistavit kontejner. Dříve jsem jej
naložila do auta a odvezla na sklád-
ku. Co s tím teď?“ píše Kuchařová.
Nejbližší skládka je tak daleko, že se
to pro množství odpadu, jež se vejde
do osobního auta nevyplatí. „V Řev-
nicích je sběrný dvůr na elektrospo-
třebiče a odpad ze zahrad. Nebylo by
možné tam umístit velkokapacitní
kontejner a za úplatu sbírat tato men-
ší množství odpadu?“ ptá se.
Podle Václava Zdráhala ze společ-
nosti Ekos, která má na starosti svoz
odpadu, by měl být sběrný dvůr v
areálu bývalé skládky otevřen 14. 6.

„V současné době mohou Řevničané
zavolat na tel. 257 720 090 a naši
pracovníci zajistí odvoz třeba sedací
soupravy. Jinak si občané Řevnic
běžně objednávají přistavení kontej-
neru na objemnější odpad. Vše je za
úplatu,“ uvedl Zdráhal. Podle něj
likvidují pracovníci Ekosu černé sk-
ládky každý týden. Je na nich vše od
elektroniky po nábytek. „Nejvíc se
tvoří u sběrných hnízd na separova-
ný odpad, dále v lese. Likvidujeme
je úspěšně, ale stojí nás to všechny
dost peněz, jež by se daly využít lé-
pe,“ řekl Zdráhal. V poslední době se
navíc objevily případy žhářství. Od
začátku roku shořelo deset  kontej-

nerů, škoda je 80 000 Kč. „Kontejne-
ry za obchodním domem Jednota a
za vodou obvykle o víkendu někdo
zapálí,“ popsal Zdráhal. Situaci
komplikuje i to, že do kontejnerů na
papír hází množství papíru i některé
firmy. Končí tam tak nejen nerozne-
sené reklamní letáky, ale i rozebrané
krabice. „Každá firma přitom ze zá-
kona musí mít uzavřenou smlouvu
na svoz komunálního a separované-
ho odpadu, ale za to musí platit.
Proto to dělají tímto způsobem,“ do-
dal Zdráhal s tím, že městský úřad
by měl důsledně kontrolovat regist-
rované firmy na svém katastru. 

Pavla ŠVÉDOVÁ

Nabízím
zahradnické práce i úklid zahrad, drobné 

tesařské i truhlářské práce, pomoc při údržbě
domků či chat (nátěry, malby atd.)

Zn.: Vše dohodou, tel.: 774 043 307
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Řevnice ocenily »mukla« a fotografa
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ A LADISLAV SITENSKÝ IN MEMORIAM BYLI JMENOVÁNI ČESTNÝMI OBČANY

Řevnice - Už jedenáct čestných ob-
čanů mají Řevnice. Zatímco v mi-
nulosti se udělovala vždy v rozme-
zí několika desítek let, nyní dosta-
ly čestné občanství současně hned
dvě osobnosti: někdejší politický
vězeň František Šedivý a fotograf
Ladislav Sitenský in memoriam.
Desítky lidí se na tuto slavnost sešly
v předvečer 65. výročí konce druhé
světové války v obřadní síni řevnické
radnice. Byly tu nejen příbuzní, po-
zvání přijala i předsedkyně Konfede-
race politických vězňů České repub-
liky Naděžda Kavalírová či senátor
Jiří Oberfalzer. „Dorazí i sedmade-
vadesátiletá sestřenice pana Siten-
ského, na kterou bychom rádi počka-
li,“ uvedl na počátku starosta Řevnic
Miroslav Cvanciger. Slavnost tak
fanfárami na lesní rohy začala s
menším zpožděním. „Tato událost je
výjimečná tím, že budou udělena
hned dvě občanství najednou. To se
v minulosti nikdy nestalo,“ řekl
Cvanciger, který současně vyjmeno-
val všech devět dosavadních čest-
ných občanů města. Jsou mezi nimi
například i dva presidenti - T.G. Ma-
saryk a Edvard Beneš, starosta svě-
tového sokolstva Antonín Hřebík,
spisovatel Ignát Herrmann či tenist-
ka Martina Navrátilová.
Na úvod slavnosti promluvil předse-
da letopisecké komise Jindřich Kö-
nig, který vysvětlil, proč komise na-
vrhla ocenit tyto osobnosti. Součas-
ně přidal i několik osobních vzpomí-
nek na oba muže.
„Je to ocenění nejen pro mě, ale ce-
lou moji rodinu. Protože někdy víc
než ti za mřížemi, trpěli ti, kdo zůs-
tali před nimi,“ řekl František Šedi-
vý. Jak přiznal, hned po skončení ob-

řadu se chystal položit květiny na
hrob své mamince. Syn Ladislava
Sitenského Daniel, jenž ocenění pře-
vzal v zastoupení nedávno zemřelé-
ho otce, při převzetí poprvé veřej-

nost seznámil se záměrem vybudo-
vat v Řevnicích muzeum a ateliér
svého otce. „Bude v bývalé truhlárně
v Masarykově ulici. Tatínek nikdy
nic nevyhodil, takže máme všechny

věci, které užíval. A k tomu tisíc za-
rámovaných fotografií. To vše v mu-
zeu bude,“ uvedl Sitenský s tím, že
je rád, že se objekt pro Galerii Siten-
ský podařilo najít nedaleko vily, kam
fotograf jezdil.      Pavla ŠVÉDOVÁ

Hlásnotřebaňští si užívali v Maďarsku

Z našeho kraje
*  Autobusový zájezd na Terezín-
skou tryznu pořádá 16. 5. Okresní vý-
bor Českého svazu bojovníků za svo-
bodu. Prohlídka Malé pevnosti je  ten
den zdarma. Autobus odjíždí v 7.30 z
Wagnerova náměstí v Berouně. Zá-
jemci se mohou přihlásit na čísle:
311 622 475.     Jitka SOUKUPOVÁ
* Rozhledna na Studeném vrchu nad
Malým Chlumcem je v květnu otev-
řena 15., 16., 22., 23.5. a 30., vždy od
10.00 do 17.00.        Martin NĚMEC
* Přednáška psychoterapeutky na té-
ma Rodina a vztahy v ní se uskuteční
19. 5. od 10.00 v lochovickém klubu
Betlém. (mif)
*  Unikátní projekt revitalizace par-
ku s prostorem pro trénink pacientů v
rámci následné lékařské péče zaháji-
la ve svém areálu Nemocnice Be-
roun. Slavnostního položení základní
kamene rehabilitační a výcvikové
stezky se zúčastnil majitel nemocnice
Sotirios Zavalianis a berounský sta-
rosta Jiří Besser, jehož Nadační fond
se na obnově nemocničního parku
podílí. Jitka SOUKUPOVÁ
* Na pokyn policie vyjížděli řevnič-
tí hasiči 1. 5. večer k požáru odpadu
ve Všenorech. Hořela černá skládka
na ploše 2 x 2 metry, většinu hroma-
dy tvořily plasty. Škoda při požáru,
který hasiči zkrotili během půl hodi-
ny, nevznikla. (vš)

Do Svinař se sjedou
mistři kováři i šperkaři
Pokud byste chtěli zhlédnout kovář-
ské mistry, platnéře, podkováře, pasí-
ře, šperkaře a další umělce, zavítejte
5. a 6. 6. na zámek ve Svinařích, kde
se koná 7. ročník fóra uměleckého a
tradičního kovářství Svinařské řetě-
zení. Letošního ročníku se zúčastní i
kováři ze zahraničít. Výstavy umělec-
kých děl, naučné ukázky kovářských
technik a předvádění »obouvání«
koní doplní výstavy obrazů Vlada
Malého a fotografií Jarmily Zedníko-
vé. Pro děti je připraven zámecký
park plný her, jež organizuje Dome-
ček Hořovice, i o 100 metrů delší ko-
leje důlního vláčku projíždějící no-
vým tunelem. Zahrají Tango Band a
True Harmony. Jiří NOSEK, Svinaře

Veselý požádal stavební úřad o
povolení ke stavbě plotu. Bylo
to ale v době, kdy v Řevnicích
stavební úřad nefungoval. A tak
kraj postoupil řízení stavebnímu
úřadu v Berouně. Tím se vše
protáhlo a Veselý do čtyřiceti
dnů neobdržel žádné vyjádření. 
„Takže mu z toho vyplynulo, že
jde o takzvaný souhlas mlčky,“
řekl Cvanciger.  Když se na ces-
tě v dubnu objevili dělníci, kteří
plot začali stavět, zalarmoval
Zavadil znovu řevnickou radni-

ci. „Už před tím jsem chtěl, aby
byla cesta uvedena jako místní
komunikace, což ale nešlo. Tak
jsem žádal, aby cesta byla vede-
na jako účelová komunikace.
Pan Veselý ale cestu zrušil, staví
přes ni plot. Podle našeho názo-
ru protiprávně,“ míní Zavadil. 
Radnice Veselého už vyzvala,
aby stavbu odstranil. Vede s ním
správní řízení. „Jak vše dopad-
ne, nemohu předjímat, ale může
to trvat dlouhé týdny. Bude to
souboj právníků,“ obává se

Cvanciger. Řevnická radnice už
proto hledá náhradní řešení.
Jedním z nich je provizorní ces-
ta podél pozemku pana Veselé-
ho, která se již buduje. Byly zde
odstraněny větvě a navezena
zemina. „Současně žádáme o
stavební povolení na novou
cestu. Na ni by se dala použít i
zemina ze stavby kanalizace,“
doplnil radní Libor Kvasnička.
O vyjádření NN požádaly i p.
Veselého. Do uzávěrky vydání
se neozval.     Pavla ŠVÉDOVÁ

Neprojede nikdo, majitel přehradil ulici
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

ČESTNÍ OBČANÉ. Františku Šedivému a Danielovi Sitenskému poblaho-
přál starosta Řevnic Miroslav Cvanciger (zleva).      Foto NN P. ŠVÉDOVÁ

Škola může přijmout více dětí
Řevnice – Řevnická škola může v září vzít více
dětí. Ministerstvo školství schválilo žádost mě-
sta a zvýšilo kapacitu školy z 340 na 380 žáků.
„Přes léto ovšem musíme zrekonstruovat toalety,“
řekla ředitelka školy Štěpánka Rajchlová s tím, že
škola čeká na rozhodnutí rady města, která musí
vybrat stavební firmu a termín rekonstrukce. 
„Vše je otázkou peněz. Celková suma se pohybu-
je kolem 450 tisíc korun,“ upřesnila Rajchlová.
Právě kvůli chystané rekonstrukci musela škola
přerušit správní řízení týkající se rozhodnutí o
přijetí prvňáčků. „ Rodiče jsme tím uvrhli do ne-
jisté situace. Jsme si toho vědomi a pracujeme na
tom, abychom mohli Rozhodnutí o přijetí zaslat,“
dodala. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
bude v budově 1. stupně 10. 6. od 17 hodin. (pš)

HOLKY V LÁZNÍCH. Na čtyřdenní pobyt do termálních lázní v maďar-
ském Mosonmagyárováru vyrazila skupina hlásnotřebaňských žen, která si
říká Holky v rozpuku. Prohlídka malebného městečka, jež se nachází po-
blíž rakouských i slovenských hranic, se zastávkami v tamních hospůdkách,
neměla chybu. Super bylo i ubytování v hotelu Aqua, hned vedle lázní zalo-
žených na termálním prameni. Voda teplá 74 stupňů tryskající z hloubky 2
km má výborné léčivé účinky. Koupele byly bezvadné, to jsme přesně potře-
bovali - pohodu, odpočinek a veselí... Hlavně starosta Karlštejna si libo-
val, jen si musel chránit  hlavu, sluníčko bylo dost silné. Jeden  večer  jsme
strávili  ve Velkém Meděru, kde pro nás byla připravena  skvostná večeře
- prasapárty. K pěknému posezení nás ještě velmi dobře pobavil  písničkář
Pepa Fousek. Všichni byli moc spokojeni, a tak se nám ani nechtělo jet
domů. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V Letech hořela sláma
Lety, Řevnice - K balíkům hořící
slámy vyjížděli do Letů první
květnový den, šest minut po půl-
noci, řevničtí i letovští hasiči.
První část balíků sena ve čtvrti Pod
lesem hořela na ploše 15 m2, druhá
byla velká 25 m2. Hasiči konstato-
vali malý rozsah požáru, proto veli-
tel zásahu poslal jednotku řevnic-
kých profesionálů zpět na základnu.
Letovští dobrovolní hasiči oheň vo-
dou čerpanou z řeky dohasili kolem
druhé hodiny ranní. 
Když se rozednělo, cestující z vlaku
projíždějícího po nedaleké trati ohlá-
sili v 6.58 další požár. Hořelo něko-
lik desítek metrů od původních dvou
ohnisek na ploše 10 x 10 metrů. I v
tomto případě se na místo sjely cis-
terny ze Řevnic i Letů, které oheň
během hodiny uhasily.                   (vš)
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Krásná nová kola! 

Vážení zákazníci, nabízíme vám
široký sortiment potravin 

a průmyslového zboží. Nákup na
splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.

Lety u Dobřichovic

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Fabiánek vyrazí za lesními skřítky
DOBŘICHOVICKÉ RODINNÉ CENTRUM CHYSTÁ VÝPRAVU DO ROBLÍNA I PUTOVÁNÍ ČERNÝM LESEM
Jak si návštěvníci dobřichovického
rodinného centra jistě všimli, Fabiá-
nek se zajímá o vše, co se děje v pří-
rodě. Děti již s Fabiánkem odlévaly
stopy, vyráběly krmítka pro ptáčky,
sázely kytičky a malovaly zvířátka
na trička. V květnu připravujeme pro

všechny zvídavé děti i dospělé dvě
výpravy. První se uskuteční 13. květ-
na dopoledne. Pokud nám počasí do-
volí, vyjedeme na roblínský statek.
Prohlédneme si zvířátka, budeme si
o nich povídat a zahrajeme si hry.
Chcete-li se k Fabiánkovi přidat, na-
pište na rcfabianek@seznam.cz. V
případě nepříznivého počasí bude

připraven náhradní program v herně.
V sobotu 22. 5. se vypravíme za les-
ními skřítky. Fabiánek s pomocí
Adély Kándlové, badatelky v oboru
brdských lesních skřítků, pro malé i
velké chystá spoustu zábavných sta-
novišť. Chcete-li si vyzkoušet cestu
černým lesem, zdolávání močálu,
chůzi na chůdách, krmení šiškovníka

i další úkoly, přijďte mezi 14. a 18.00
do lesa nad Centrum komplexní péče
Na Vyhlídce. Nebude chybět ani pát-
rání po skřítčím pokladu a možná za-
hlédnete i nějakého brdského skřít-
ka! Vstupné činí 30 Kč za rodinu. 
Více o našem programu najdete na
www.rcfabianek.estranky.cz.

Libuše STUPAVSKÁ, Rodinné
centrum Fabiánek, Dobřichovice

S poberounským i podbrdským
krajem je spojena nejedna z le-
gend trampingu. Dočtete se o nich
v novém seriálu, který jsme v mi-
nulém čísle Našich novin zahájili
vzpomínkou na zakladatele české-
ho skautingu A. B. Svojsíka. Jeho
matka se narodila v dobřichovic-
kém mlýně a sám Svojsík měl v
Letech chatu, do které až do své
smrti často a rád jezdil.            (NN)
Na podzim roku 1911 založil Svoj-
sík v Praze první skautský oddíl, s
jehož  13 členy  se pak o prázdni-
nách vydal na první tábor u hradu
Lipnice.  Mezi táborníky byl i básník
Jiří Wolker, pozdější náčelník Juná-
ka Rudolf Plajner nebo prof. MUDr.
J. Charvát. Obraz tábora vylíčil
Svojsík v brožurce Den v táboře Ju-
náků. Všeobecně známý je Skautský
deník Jiřího Wolkera, v němž básník
popisuje své zážitky z tábora na stej-
ném místě v roce 1916.
Není bez zajímavosti ani to, že Svoj-
sík se nejprve pokusil začlenit vzni-
kající skautské oddíly do Sokola,
kde svého času působil jako náčelník
sokolské župy. Jelikož zde nenašel
pochopení, založil 15. 6. 1914 samo-
statný skautský spolek Junák – český

skaut, jehož prvním starostou se stal
fyzik dr. Čeněk Klika. 
Prvním českým skautským časopi-
sem, který se udržel s výjimkou ná-
silného přerušení v době německé

okupace a komunistické totality až
do dnešních dnů, byl časopis Junák,
jehož první číslo vyšlo v roce 1915.
V roce 1918 bylo v Praze asi 300
skautů, kteří  se zapojili do služby

Národního výboru. Díky nim byla
vytvořena skautská pošta, která se
spolehlivě starala o doručování zási-
lek v revoluční době. V letech 1. svě-
tové války pracovali skauti  ve pro-
spěch Červeného kříže, ale nebyli
využíváni pro válečné účely.
Během  první republiky pracoval A.
B. Svojsík v ústředí skautské organi-
zace a skauting stále získával jak no-
vé členy, tak i dobrou pověst. Ve stej-
né době vznikaly i další skautské or-
ganizace s mírně odlišnými názory,
ale pod vlivem hrozby fašismu se
Svojsíkovi podařilo český skauting
sjednotit a v roce 1938 vznikl Junák
– svaz skautů a skautek RČS.
O prázdninách 1938 odjel Svojsík do
Sovětského svazu, aby poznal nové
směry v ruské tělovýchově a výcho-
vě ruské mládeže.  Po návratu ulehl s
vysokými horečkami, dostal zápal
plic a přes všechnu lékařskou péči
17. září  1938 zemřel. 
Na Vyšehradský hřbitov A. B. Svoj-
síka doprovodily tři  tisíce junáků.
Jeho hrob  bývá svědkem skautského
slibu a byl pietním cílem mnoha lidí
i v dobách, kdy byl u nás skauting
postaven mimo zákon.  (Pokračování)

Vladimír ROGL, Stehelčeves

Krámek Krasohled v Karlštejně má po zimě opět otevře-
no. Můžete přijít na pokoukání, na nákup originálních
dárků a nebo na výtvarný kurz, kde se naučíte a dozvíte
mnoho nového. V květnu jsme pro vás připravili kurz
Tiffany - 14. a 15. 5. si můžete vyrobit starobylou číši
nebo skleněný šperk dle vlastního návrhu. Na konci květ-
na - 28. a 29. 5. - pak budeme ručně vyrábět pravé, ne-
falšované krasohledy plné fantazie a barev. 
V červnu - 4. a  5. 6. nás čeká kurz šperků z fimo hmoty,
kdy si z podivné modelíny vyrobíte veselé,barevné šper-
ky. Pak příjde řada na náš nový, náročný projekt - kurz
fusingu rozdělený do dvou částí - 11. a 12. 6. se naučíte

řezat sklo, skládat a lepit dohromady základy šperku
před výpalem. V druhé části 18. a 19. 6. pak vypálená sk-
líčka budeme pomocí pájky a cínu cínovat a dávat jim
tak podobu šperku. Na konec června - 25. a 26. 6. - jsme
připravili nenáročný kurz pro všechny parádnice - ketlo-
vaný šperk. Pomůžou nám v tom skleněné korálky, bižu-
terní komponenty a malé kleštičky. Vzniknou krásné ná-
hrdelníky, náramky, náušnice nebo prsteny. 
Přijďte si k nám některou techniku vyzkoušet, naučit se
něco nového a strávit tak příjemný čas v naší malé, milé
dílně. Místo je ale potřeba včas zarezervovat na telefonu
605592821. Renata FRAŇKOVÁ, Liteň

»Helpíci« v Mokropsech
Středočeské kolo Helpíkova poháru,
zábavné celostátní soutěže v první
pomoci pro děti pátých tříd ZŠ se
konalo 4. května v Mokropsech. 
V soutěži odborná témata přednáše-
jí dětem profesionálové: lékaři, sest-
ry i záchranáři. Na přednášku o prv-
ní pomoci navazuje test. Dvojice, jež
uspěje nejlépe, se dostává do kraj-
ského kola. To je pořádáno formou
branného závodu. Soutěžící mají na
trase pět stanovišť - u namaskova-
ných figurantů mají zvládnout první
pomoc při popálenině, krvácení či
epileptickém záchvatu. Připravený
je i doprovodný program - ukázky
hasičské, policejní a záchranářské
techniky. Tereza JANEČKOVÁ,

středočeská záchranná služba

V Krasohledu budou vyrábět - krasohledy
VÍTE, JAK SE DĚLAJÍ NÁHRDELNÍKY ČI NÁUŠNICE? NAUČÍ VÁS TO V KARLŠTEJNĚ

Na Vyšehrad Svojsíka vyprovodily tři tisíce junáků
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: MALÁ GALERIE SKAUTSKÝCH A TRAMPSKÝCH LEGEND - 2)

Děti ve Fabiánku malovaly zvířátka na trička.       Foto Libuše STUPAVSKÁ

Hrob A. B. Svojsíka na Vyšehradském hřbitově. Foto ARCHIV 

Do kontejnerů patří
jen komunální odpad!
Nejprve mám zprávu pro obyvatele
ulice Na Kaplanci a přilehlého okolí
souvisejícího s výstavbou nových
elektrických rozvodů a trafostanice.
Bylo ukončeno přepojování kabelů a
nyní se již budou – dle sdělení reali-
zační firmy z Berouna - intenzivně
věnovat dokončení asfaltování, op-
ravám, úpravám a úklidu. Na závěr
bude cesta očištěna a umyta. V prů-
běhu prací se několikrát sejdu se zá-
stupcem firmy, abych mohl ukončení
použitých pozemků k vaší spokoje-
nosti bezproblémově převzít.
Obec zajistila pro zájemce nádoby
na komunální odpad za výhodnou
cenu. Nádoby z plastu jsou zelené
nebo černé o objemu  120 lt, jsou na
kolečkách a prodejní cena jedné je
750 Kč. Nákup nádoby je vhodný
pouze pro ty objekty, které leží na
svozové trase komunálního vozu. Po-
řízením nádoby není stanoveno, že
komunální vůz bude zajíždět do no-
vých lokalit!
Nastává čas invaze rekreantů, což se
již projevilo sortimentem odpadu v
kontejnerech a mnohdy vedle nich.
Kontejnery jsou určeny pouze na ko-
munální odpad! Vše ostatní si pone-
chte prosím  doma - do 5. 6., kdy se
koná sběr nebezpečného a velkoob-
jemového odpadu – informace na
www.zadnitreban.cz. Složenky na
poplatek za KO obdržíte do schránek
ve stejném termínu, jako volební líst-
ky do PS. Lubomír SCHNEIDER,

starosta Zadní Třebaň
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McDonald's Cup je největší fotbalový turnaj pro
žáky základních škol. Hraje se ve více než 3000
školách České republiky, a stále se zapojují další.
Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turna-
je téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let.
Letos se koná již 12. ročník a my, sportovci z
liteňské školy, se ho pravidelně účastníme. Naše
možnosti jsou ve srovnání s velkými školami
omezené, vybíráme z menšího počtu žáků, a tak
většinou na úspěch nepomýšlíme. O to víc nás po-
těšilo naše družstvo mladších žáků, které vybojo-
valo postup do okresního kola. Na turnaji v Hořo-
vicích i v nepříznivém počasí předvedlo slušný
výkon a příští týden je čekají další zápasy.
Letošní ročník byl výjimečný i v jiných ohledech.
Rodiče Bédi a Elišky Exnerových nám věnovali
trička pro děti s nápisem ZŠ Liteň, která můžeme

využívat nejen ke sportu, ale i při různých výle-
tech a soutěžích. A velmi nám pomohl tatínek Lu-
káše Klimenta, který zajistil půjčení dresů od li-
teňských fotbalistů  a všechny nám  je do Hořovic
přivezl. Zkuste si představit cestování vlakem s
dvěma přestupy, dvaadvaceti dětmi a jejich bato-
hy, pláštěnkami a ještě s kabelami plnými dresů,
návleků, míčů... A  aby toho chválení nebylo má-
lo, ještě naše malé fotbalisty celé dopoledne řídil,
radil jim »stavěl družstvo« a organizoval střídání,
zkrátka zastával funkci trenéra. Pak zablácené
dresy posbíral a odvezl je domů vyprat, aby na
příští týden byly připravené k dalšímu vítězství.
Držte nám palce, ať máme lepší počasí, užijeme si
fotbalu, ve vlaku nezapomeneme víc než dvě mi-
kiny jako tentokrát, uneseme porážku, nebo si uži-
jeme slávy!           Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

Jedenáctý ročník závodu horských
kol seriálu Kolo pro život České spo-
řitelny  Trans Brdy maraton startoval
24. 4. v Letech (viz NN 8/10). Jarní
»Brdy« jsme organizovali již pode-
sáté, a tak si troufám tvrdit, že jsme
zkušení pořadatelé. Akce se vydařila
- to mohu říct díky ohlasům, které
pořád přicházejí, a jsou všechny
kladné. Také zlomila několik rekor-
dů. Celková účast (i s dětským závo-
dem) byla 1477 lidí, do hlavního zá-
vodu nastoupilo 1188 bikerů. To je
první rekord. Druhým je účast stoti-
sícího závodníka v seriálu Kolo pro
život. Stala se jím známá bikerka
Kája Polívková. Třetím rekordem je
čas vítěze v absolutním pořadí. Pavel
Boudný z týmu Odlo Specialized ČS
trať dlouhou 55km, s převýšením
1060 m, zvládl za hodinu a 58 minut.
To je nový rekord trati.
Děkuji všem, kteří nám závod po-
mohli připravit a zorganizovat. Bylo
jich okolo stovky. Policie, záchran-
ka, letovští hasiči, B-team Řevnice,
všichni na občerstvovačkách a roz-
cestích, všichni pořadatelé v zázemí
závodu. Zvláštní poděkování si za-
slouží Tomáš Klápa a Míla Adam, již
se mnou na akci spolupracují od za-
čátku. Už se těším na závod zimní.

Jiří HUDEČEK, starosta Letů

Trans Brdy maraton lámal rekordy
CYKLISTICKÉ AKCE, KTERÁ STARTOVALA V LETECH, SE ZÚČASTNILO PATNÁCT SET ZÁVODNÍKŮ

Liteňští žáci vybojovali postup
NEJVĚTŠÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE SE ÚČASTNÍ PŘES TŘI TISÍCE ŠKOL

Majka si pochovala trofej a mohla se s ní vyfotit
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ POŘÁDALI JEDENÁCTÝ ROČNÍK ZÁVODU O PUTOVNÍ POHÁR

První květnovou sobotu se na letovském cvičáku
konal již 11. ročník závodu o putovní pohár u pří-
ležitosti oslavy 922. výročí  první zmínky o obci
Lety. Akce se zúčastnilo dvacet závodníků, což by-
lo oproti minulému roku o polovinu méně. Závod
organizovaný ve čtyřech kategoriích posuzovali
rozhodčí Miroslav Kasík z Plzně a Miroslav Ryneš
ml. z Kladna.

Vše šlo jako po másle
Zahájení slavnostním nástupem se odehrálo podle
plánu, pak si závodníci vylosovali startovní čísla
a šlo se na věc. Po stopách a poslušnostech se ply-
nule pokračovalo posuzováním obran. Rozhodčí
se střídali, takže vše šlo jako po másle. Přestávku
si vyžádal pouze trénink dvou háravých fen, které
závodily jako poslední. V patnách hodin byly
všechny výkony posouzeny. Závodníci měli čas na
kávu a moučník, zatímco v kanceláři se pilně pra-
covalo na počítání výsledků i vypisování diplomů
a na cvičáku jsme připravovali závěrečný nástup.
Pak už následovalo předávání cen, diplomů, foto-
grafování a gratulace úspěšným závodníkům. 
Podle pana rozhočího byly stopy až na výjimky
docela pěkné. Poslušnosti měly také slušnou úro-

veň. A co disciplína obrany? Problémy měli psi
hlavně s obíháním maket, někteří pak také s pou-
štěním. Kategorii ZZO vyhrála s přehledem Da-
niela Urbanová s fenou velkého knírače Alexix
Narsillion, získala 59 bodů z celkových 60. Druhé
místo obsadil Vítězslav Vydra s fenkou hovawarta
Bonnou Zelená záře, třetí byla Lenka Holíková s
NO Quinto z Elbu (Satan).
V kategorii ZM zvítězil Břetislav Žaloudek s fenou
NO Baskou z Vrchlického návrší, druhá byla Vlas-
ta Rychtrová s fenou NO Xaaba Gymor, třetí Zu-
zana Pourová s labradorem Maxem.
Kategorii ZVV1 vyhrála Jana Urbanová s fenou
velkého knírače Charlotte Strážce klidu, která zá-
roveň získala trofej za nejlepší stopu. Na druhém
místě byl Jiří Pohorský s fenou rotvajlera Corou
Horký dech, třetí místo obsadila Lenka Kostecká s
německým ovčákem Arnym. V této kategorii také
závodil František Svoboda s fenou NO Era Drapa,
který měl nejlepší poslušnost.
Zbývá kategorie ZVV2, ve které zvítězila Majka
Šubrtová s německým ovčákem Bren z Hromad-
ného. Majka získala i sošku německého ovčáka za
nejlepší obranu a repliku krásného putovního po-
háru z červeného skla. Mohla si také na chvíli po-

chovat velký broušený putovní pohár a na památ-
ku se s ním vyfotografovat. Na druhém místě ve
dvojkách byl Vláďa Kasl s německým ovčákem
Cafů Půlnoční měsíc (Iro) a na třetím místě Stáňa
Hájková s belgickým ovčákem malinois Pattem z
Hückelovy vily.
Závod byl pěkný, atmosféra příjemná, kantýna se
o všechny vzorně starala. Na závěr se patří podě-
kovat všem, kteří se závodem pomáhali, štědrým
sponzorům i počasí, které nám přálo. Všechny
příznivce pejsků můžeme pozvat na podzimní zá-
vod, který se bude konat tradičně 28. října.

Alena VANŽUROVÁ, Kynologický klub Lety

Holky dostaly dvě kuželky
Zkraje května skupina žen z Hlásné Třebaně, kte-
rá si říká Holky v rozpuku, navštívila Bowling ve
Všenorech. Vytvořily jsme dvě družstva a hrály,
jak je naším zvykem, o sto šest. Každý chtěl ten
nejlepší výsledek, tak jsme do toho dávaly vše, co
v nás ještě zbylo. Byla děsná legrace, ale musím
podotknout, že nám to všem šlo náramně. Největší
šok nastal, když nám zaměstnanci areálu věnova-
li 2 kuželky pro vítěze naší 5 a 6 dráhy. To nás do-
stalo, takové překvapení jsme nečekaly! Nejdřív
jsme si myslely, že je to pomalované šampáňo, ale
fakt to jsou originály kuželek. Chtěla bych znovu
poděkovat všem zaměstnancům, zvláště našemu,
teď již mohu říci kamarádovi Fandovi, protože to
bylo překvapení, na které se nedá jen tak zapo-
menout. Všichni se těšíme na další sportovní klá-
ní! Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

ZÁVODNÍCI. Účastníci cyklistického Trans Brdy maratonu na startu a na trati závodu. Foto Jiří HUDEČEK
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Nejlepší zápas Řevnic skončil prohrou
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA OKOLNÍCH OBCÍ

Poberouní -  A-mužstvo Zadní Tře-
baně už zřejmě od sestupu z okres-
ního přeboru nic nezachrání. Pět
gólů tentokrát dostaly i Lety.

SK ŘEVNICE A - divize A
Řevnice A – Tachov 1:1
Branka: Bošanský
Zbytečná ztráta s posledním týmem
tabulky divizní skupiny A. Domácím
nevyšel vůbec začátek zápasu. Už v
5. minutě inkasovali z rychlého brej-
ku. Když Bošanský po půl hodině
vyrovnal, zdálo se, že Řevnice přece
jen odpor houževnatých Západoče-
chů zlomí, ale 2. půle přes několik
šancí změnu stavu nepřinesla. (mák)
Kunice - Řevnice 1:0
Řevnice podaly nejlepší jarní výkon,
ovšem paradoxně prohrály. Nastřeli-
ly břevno, promarnily jasné šance a
domácí, druhý tým tabulky, deset
minut před koncem rozhodli. (mák)

SK ŘEVNICE B - IV. třída
Všenory B – Řevnice B 7:2
Branky: Kraus, Wrobel
Ještě v poločase žila naděje, že si z
derby odvezou řevničtí nějaký ten
bodík, protože po divokých pětačty-
řiceti minutách prohrávali jen 2:3,
ovšem o přestávce to byla díky stře-
lecké produktivitě Všenor jedno-
značná záležitost. (mák)
Řevnice B - Klinec 1:4
Branka: Krejsa
Řevnickým se na jaře nedaří, což po-
tvrdil další domácí zápas.         (mák)

S. DOBŘICHOVICE - 1. B třída
SDobřichovice – TJ Praskolesy 1:0
Branka: Lukáš Krajči
Dramatický zápas s jasnou převahou
domácího týmu, který dlouho nemo-
hl překonat famózního mága v bran-
ce hostí. Povedlo se to až Lukáši
Krajčimu, když hlavou prodloužil
prudký centr až do sítě.              (oma)

Dobřichovice – FK Kněževes 6:0
Branky: Krajči2, Větrovec2, Koks-
tejn, vlastní
Jako u Verdunu si musel připadat
gólman hostů v Dobřichovicích.
Domácí totiž tentokrát začali ve vel-
kém stylu a do poločasu to bylo 5:0.
Řadu dalších šancí ještě nevyužili.
Druhou půli už se hrálo volněji, což
hosty zachránilo od dvouciferné na-
dílky. (oma)

FK LETY - krajská 1. B třída
Mutějovice - FK Lety 5:1
Branka: Jůna
Hlavní roli sehrál rozhodčí Meho
Berovič! Tento člověk poslal 14 hrá-
čů a 2 funkcionáře na zbytečný výlet
o vzdálenosti 152 km. Hosté se sice
ujali vedení ve 2. minutě po kombi-
nační akci, kterou zakončil brankou
Jůna, ale pak se začali dít neuvěřitel-
né věci. V 16. minutě vstřelil Jablon-
ský druhou branku, která nebyla uz-
nána. Nikdo z přítomných neví proč
(s výjimkou rozhodčího). Do půle
obdržely Lety šest žlutých karet a
navíc ve 42. minutě odpískal rozhod-
čí penaltu, ze které domácí vyrovna-
li. Vzápětí šli do vedení po vymyšle-
ném rohovém kopu.
V 50. minutě přišla druhá penalta -
3:1. Poté nechal rozhodčí Berovič
vystřídat letovské Jůnu, Hajdu a
Turka - po upozornění, že je jinak
vyloučí. Hosté dostali další tři žluté
karty. Mutějovice vstřelili dva góly v
posledních sedmi minutách z trest-
ných kopů. Kromě nákladů na cestu
tam a zpět, je ještě horší, že v týmu
hráli tři dorostenci, kteří byli šoko-
váni, co vše se v českém fotbale dě-
je! Jiří KÁRNÍK
FK Lety - FC Jesenice 1:0
Branka: Rosenkranz 
Celé utkání se hrál otevřený fotbal.
Domácí měli od počátku mírnou pře-
vahu, hosté se snažili podnikat proti-

útoky do otevřené obrany. Lety pro-
pásly několik příležitostí, hosté měli
jedinou příležitost, ale jistě chytající
Strnad výborně zasáhl. 
Od počátku druhého poločasu se do-
mácí tlačili na polovinu hostí.  Svou
převahu vystupňovali několika cent-
ry do pokutového území, ale obrana
Jesenice odolávala. V 56. minutě se
po rychlé kombinaci prodral do po-
kutového území hostí Jablonský a
byl zezadu faulován. Penaltu promě-
nil Rosenkranz ve vedoucí branku. 
Hosté otevřeli obranu a pokusili se o
vyrovnání, domácí je už ale do žádné
šance nepustili.            Jiří KÁRNÍK
Braškov - FK Lety 3:4 
Branky: Rada 3, Nádr
Hosté se prosadili po přestávce z
rychlých protiútoků.   Jiří KÁRNÍK

OZTA - okresní přebor Beroun
Neumětely – OZT A 5:0
Letošní jaro už je pomalu tradicí, že
pokud jede Ostrovan na hřiště sou-
peře, přiváží si pořádný výprask. Ani
zápas v Neumětelích, které rozhodně
nepatří ke špičce okresního přeboru,
nebyl výjimkou. Už v poločase to
bylo 3:0 a nebylo co řešit. „Hraje se
absolutně bez zájmu,“ posteskl si
hrající trenér Jiří Soukup. Pokud se
nestane zázrak, OZT letos nejvyšší
okresní soutěž opustí… (Mák)
OZT A - Komárov A 1:2
Branky: Martin Jambor
Soupeř, který ještě loni hrál vyšší
soutěž, měl podle posledních nepo-
dařených výkonů OZT jasně domi-
novat, ale nebylo tomu tak. Sice po
poločase vedl 2:0, ale domácí neslo-
žili zbraně. Na bod sice přes několik
šancí nedosáhli, ale pochvalu si za-
slouží za bojovnost, která jim jindy
chybí. (mák)

OZT B - IV. třída okres. soutěže
Tetín B – OZT B 4:1
Branka: Petřík z penalty

Už to, že se třebaňská záloha sešla v
jedenácti, lze považovat za úspěch.
Šance na úspěch sportovní však byly
minimální, což se nakonec odrazilo i
na výsledku. (Mák)
OZT B - Mořinka 3:1
Branky: Tlustý, Soukup, Voráček
Po dlouhé době se třebaňské béčko
bodově prosadilo. (Mák)

Durisol VŠERADICE - III. třída
Hudlice - Všeradice 4:1
Branka: Jakoubek
Stašov B - Všeradice B 2:2 (0:1) 
Branky:  Mackovič, Suchý 
Hostomice - Všeradice žáci 2:0
Všeradice žáci - Vysoký Újezd 5:2  
Branky: Pišvejc 3, Havel, Kešner
Komárov - Všeradice dorost 1:2
Branky: Vynš, Tesařík 
Všeradice dorost - Podluhy 1:0
Branka: Artl  

První květnový den bojovali řev-
ničtí druholigoví »národní« házen-
káři s týmy dvou sousedních obcí
na Plzeňsku. Doufali jsme v zisk
dvou bodů z Ejpovic, které se po-
tácejí na chvostu tabulky. Naopak
v Tymákově býváme proti domá-
cím chudými příbuznými, ale roz-
ložení sil bylo opačné.

EJPOVICE – ŘEVNICE  20:18 
Branky: Knýbel 7, Zavadil 7, Sme-
tana 4
V Ejpovicích jsme se v obraně nějak
nepotkali s míčem hlavně v první

půli, a to se pro osud utkání ukázalo
jako rozhodující faktor. Kromě toho
se nám ve druhé půli nedařilo pro-
měňovat slušné střelecké příležitosti
z krajních pozic brankoviště. Svými
výroky znervózňoval  naši obranu a
brankáře také rozhodčí, který cel-
kem 6x nařídil proti nám pokutový
hod, aniž by bylo jasné, za co. My
jsme v útoku zahrávali »pokuťák« je-
diný.  A po bodech byla veta.

TYMÁKOV – ŘEVNICE  13:14 
Branky: Zavadil 7, Knýbel 4,
Hartmann 3
V Tymákově, který měl před tímto
utkáním s tříbodovou ztrátou na prv-
ní Žatec postupovou ambici, jsme se
snažili držet krok s domácími střelci
a to se nám povedlo. Po skvělých zá-
krocích obrany se nám zadařilo ještě
v první půli nepříznivý vývoj utkání
otočit a od té doby tahal domácí tým
za kratší konec špagátku. Díky skvě-
lému domácímu brankáři Václavu
Majerovi se ještě domácí nadechli
při stavu 9:9, ale tymákovští útoční-
ci si vybrali žákovské chyby na ně-
kolik utkání dopředu a náš útok tak
dostal zadarmo šanci na zvýšení
skóre na 14:12. V té chvíli předváděl
skvělé zákroky i náš brankář a všich-

ni obránci s bekem Smrčkou v čele.
Na druhé straně hřiště náš útok una-
venou domácí obranu škubal na
kousky jednoduchou hrou a střídá-
ním rytmu. Vypracovali jsme si sto-
procentky na prostředku, 88,5 % z
nich však pochytal brankář Majer.
Utkání prakticky rozhodlo množství
chyb domácích útočníků, kteří se ně-
kolikrát vůbec nepotkali s jednodu-
chou přihrávkou, ale i závěrečné
chyby upocené tymákovské obrany. 

Žáci vítězili v Podlázkách
První květnovou sobotu vyrazili
mladší a starší žáci do Podlázek, kte-

ré jsou v několika posledních letech
na vzestupu v mládežnické házené.
Podlázky – Řevnice ml. žáci 7:11 
Branky: Edl 5, Sedláček 4, Karpí-
šek 2
Naši žáci se proti smíšenému druž-
stvu soupeře dokázali prosazovat od
začátku do konce utkání.
Podlázky – Řevnice st. žáci 12:29
Branky: Veselý 12, Štech 9, Jelínek
6, Kraus 2
Konečně se do své střelecké formy
vrací také Petr Veselý. Celý tým pak
svého soupeře doslova přejel a upev-
nil si druhou pozici v tabulce.

František ZAVADIL, Řevnice

Přijďte soutěžit! zvou
mladí házenkáři
Stalo se již tradicí, že mladí házenká-
ři pořádají Dětský den. I tento rok se
sejdeme na hřišti národní házené v
Řevnicích  - v neděli 30. 5. od 10.00
do 13.00 hodin. Zveme všechny děti,
co si rády zasoutěží. Akce není urče-
na jen pro sportovce, ale pro širokou
veřejnost. Doufáme, že si nejen děti
odnesou hezký zážitek a malou po-
zornost v podobě vysoutěženého dár-
ku. V areálu je možnost občerstvení.

Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice

Kdy a kde hrají příště
SK ŘEVNICE - Divize A
Tábor -  Řevnice A 15. 5. 10:30 

Řevnice A -  Příbram B 22. 5. 17:00 

FK LETY - Krajská I. B třída
Lety - Doksy 16. 5. 17.00

Praskolesy - Lety 22. 5. 17.00

S. DOBŘICHOVICE  - I. B třída
Dobřichovice - Zdice 16. 5. 17:00

Žebrák – Dobřichovice 22. 5. 17:00

OZT A - Okresní přebor Beroun
SK Tetín -  OZT A 15. 5. 17:00 
OZT A -  SK Nižbor 22. 5. 17:00 

OZT B - Okresní IV. třída
Osov  - OZT B 15. 5. 14:00 

OZT B  - Mořina 23. 5. 17:00 

ŘEVNICE B - Okresní IV. třída 
Štěchovice C  - Řevnice B 15. 5. 14:00 

Řevnice B - Kosoř 23. 5. 17:00 

FC LITEŇ - Okresní IV. třída 
Mořinka - FC Liteň 15. 5. 17:00

FC Liteň – Osov 23. 5. 17:00

Z Ejpovic body nepřivezli, z Tymákova ano
ŘEVNICKÝM HÁZENKÁŘSKÝM ŽÁKŮM SE DAŘILO V PODLÁZKÁCH - VYHRÁLI OBA SVÉ ZÁPASY

Naše noviny - dvacátý první ročník nezávislého poberounského občasníku. Vychází
každých čtrnáct dní. Řídí redakční rada: Ing. A. Tuček - čestný předseda in memoriam,

M. Kloubková - čestná členka; P. Švédová (pavla.svedova@centrum.cz, 606150928), 
L. Paličková (lulap@centrum.cz), E. Malá (721968046), 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 lek-
torka E. Malá. Tisk Carex - Petr Přívora. IČO: 69780404, evidováno Ministerstvem kul-

tury ČR (MK ČR E 10532). Uzávěrka čísla 9. 5. 2010.
Naše noviny jsou k dostání: Zadní Třebaň:  Obchod Jednota, stánek na nádraží;
Řevnice: Trafiky Pod Selcem, u Zámečku, obchod U Jelínků, nákupní středisko,

Potraviny Nosek cukrárna, drogerie; Hlásná Třebaň: Obchod; Svinaře: Obchod;  Lety:
Obecní úřad, supermarket Eso, čerpací stanice; Liteň: Potraviny, Koloniál, benzina;

Karlštejn: Obchod, Koloniál, čerpací stanice, Infocentrum; Dobřichovice: Nákupní stře-
disko, čerpací stanice Plynbouda, stánek u nádraží; Černošice: Stánek 

u nádraží; M. Chlumec: Obchod. 
E-mail: redakce@nasenoviny.net; http://www.nasenoviny.net
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