
ZALOŽTE STAVBU S NÁMI!
JARNÍ AKCE 2. - 28. 4. 2007

BEST ztracené bednění 20 cm ................ 39,30 Kč/ks
BEST ztracené bednění 30 cm ................ 43,40 Kč/ks
BEST ztracené bednění 40 cm ................ 51,20 Kč/ks
Nopová fólie ........................................ 33,90 Kč/ks
Zakončovací lišta 2 m .......................... 113,00 Kč/ks

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Lidická 806
266 01 BEROUN

www.stejstav.cz
tel./fax: 311 626 906, tel.: 311 622 735
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HARMONIE GROUP, a. s. • Havlíčkova 1735, 266 01 Beroun • Gsm: 736 757 771, Tel.: 311 621 243, Fax: 311 621 243 • kindlova@harmoniegroup.cz • www.harmoniegroup.cz • www.harmoniedomova.cz

Potřebujete rychle peníze? Vykoupíme Vaši nemovitost za hotové!

Špičková úroveň našich realitních služeb za smluvní provize!

... stačí zaklepat 
  na ty správné dveře !

Získejte s lehkostí nové bydlení – nabízíme bezkonkurenční hypoteční podmínky u České spořitelny nebo Komerční banky 
• Znalecký posudek zdarma • Nejnižší poplatky za zřízení hypotečního úvěru • Nejnižší procentuální sazba splátek

Pronajímáte byt a nevíte si rady? Přenechte správu Vašeho bytu našim profesionálům!

Telefon: 736 757 771
kindlova@harmoniegroup.cz

Vaše realitní kancelář

Echo 297x100.indd   1 13.2.2007   22:38:38
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*TV příloha

uvnitř listu

Králodvorští schválili více 
než  90 milionový rozpočet

Kardinál Vlk na Karlštejně

Významné výročí oslavila před několi-
ka dny Kolegiátní kapitula Nanebevzetí 
Panny Marie na Karlštejně. 27. března 
uplynulo přesně 650 let od jejího založe-
ní. Za účelem vykonání duchovní služby 
u střežení zdejších klenotů ji založil Ka-
rel IV.
Protože prostory kaple sv. Kříže nejsou 
schopny pojmout větší počet lidí, usku-
tečnila se slavnostní bohoslužba pro širší 
veřejnost již v neděli 25. března v hrad-
ní kapli sv. Mikuláše. Slavnostní Mše 

svatá, kterou o dva dny později sloužil 
kardinál Vlk, už byla určena pro úzký 
okruh převážně církevních hodnostá-
řů. „Kromě Miloslava Vlka se zúčastnil 
například i rektor Univerzity Karlovy 
Václav Hampl a členové spřátelené ka-
pituly z bavorského Regensburgu. Dále 
pak byli přítomni zástupci pražských 
kapitul,“ uvedl děkan karlštejnské ka-
pituly a zároveň berounský vikář Josef 
Pecinovský. 

-jah-

Kolegiátní kapitula oslavila 650 let své existence

Rozpočet na letošní rok schválili nedávno králodvorští zastupitelé na svém zasedání. Měs-
to bude letos hospodařit s částkou 90 milionů korun. Prioritou pro letošní rok je dostavba 
víceúčelové haly a rekonstrukce školní kuchyně v králodvorské základní škole, na kterou se 
podařilo získat dotaci ve výší 6,5 mil korun a to zejména díky poslanci za ODS Janu Schwip-
pelovi. Finance poputují i do oblasti dopravy, ochrany životního prostředí, služeb a vzdělá-
ní. Nemalé prostředky město vynaloží také na sport a zájmové činnosti.

Dopravní akce „Kryštof “ proběhla na 
Berounsku od 21. do 23. března. Po-
licisté pořádkové a dopravní policie 
zkontrolovali desítky řidičů a jejich vo-
zidel. V průběhu akce bylo zjištěno 90 
přestupků, spočívajících v překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti. Nejvyšší na-
měřené rychlosti v uzavřených obcích 
se pohybovaly v rozmezí od 68 km/h  do  
89 km/h. Překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti je jednání zahrnuté do bodo-
vého hodnocení, proto byla provinil-
cům nejen uložena bloková pokuta, ale 
jejich přestupek policisté oznámili pří-
slušnému obecnímu úřadu s rozšířenou 
působností a ten na základě naměřené 
rychlosti jednotlivým řidičům přidělí 
body. Druhým nejčastějším přestupkem 
byl nevyhovující technický stav vozidel.

-vebe-

Výsledky „Kryštofa“ jsou alarmující

Přes 7 milionů korun vloží letos Krá-
lův Dvůr do oblasti dopravy. Nejvíce 
peněz pochopitelně poputuje na zajiš-
tění meziměstské a hromadné auto-
busové dopravy a oprav komunikací. 
„Další důležitou investicí v této oblasti 
je uvolnění zhruba 340 tisíc korun na 
vybudování dalších parkovacích míst 
na sídlišti Nad stadionem. Rozšíření ka-
pacity parkovišť v této lokalitě probíhá 
po etapách a pokračovat se v něm bude 
i v příštích letech. Více jak milion korun  

město v letošním roce vloží do páté eta-
py zatrubnění a rekonstrukce chodníků 
v Plzeňské ulici,“ podotkl místostarosta 
Králova Dvora Petr Vychodil.
Velké prostředky město letos vyčlení pro 
oblast ochrany životního prostředí. Z cel-
kových 7,3 milionů korun téměř  3 milio-
ny spolkne svoz a likvidace komunálního 
odpadu. Další velkou položkou v sezna-
mu investic je údržba a obnova ploch  ze-
leně, na něž králodvorská radnice uvol-
nila 1,8 milionu korun. Dalších 350 tisíc 
korun věnujeme na novou výsadbu,dodal 
Petr Vychodil. Sto tisíc korun radní vyčle-
nili i na likvidaci černých skládek. „Černé 
skládky pro nás, stejně jako pro spoustu 
jiných měst a obcí, znamenají problém. 
Řešení ale obecně nevidím v navyšování 
prostředků na jejich likvidaci. Zavedení 
tvrdších postihů a sankcí také pomáhá 
jen částečně, protože málokdy se podaří 
pachatele zadržet přímo při činu nebo 
mu přestupek dokázat. Podle mého ná-
zoru je nejlepším řešením, jak zakládání 
skládek předejít, kvalitní osvěta veřejnos-
ti v oblasti ochrany přírody. V rámci na-
šich možností se na tento problém snaží-
me občany upozorňovat,“ odpověděl na 
otázku, zda se město proti zakladatelům 
černých skládek nechystá důrazněji za-
kročit, králodvorský místostarosta.
Další oblastí, do které z městské kasy le-
tos poputují nemalé finanční prostřed-
ky je tradičně sport a zájmové činnosti. 
„Nejvíce dostane fotbalový klub, který 
provozuje mnoho juniorských a žákov-
ských oddílů. Z rozpočtu mu byla přidě-
lena částka 820 tisíc korun. Ani ostatní 
sportovní kluby a zájmové spolky či 
kroužky nebyly opomenuty. Celkem se 
mezi sportovce přerozdělí 3,5 milionu 
korun,“ řekl ECHU Petr Vychodil. 

-jah-

Skauti instalují výstavu v muzeu

Kardinál Miloslav Vlk si před bohoslužbou v kapli sv. Kříže na Karlštejně našel čas 
i na pár slov s mladými věřícími.

FOTO: A. Vašků

Výstavu k 95. výročí berounského 
skautingu mohou od 7. dubna shléd-
nout návštěvníci Muzea Českého krasu 
v Berouně. „Výstavu pořádáme v rámci 
letošních oslav 100. výročí světového 
skautingu, takže kromě historie skau-
tingu na Berounsku bude část expozice 
věnována i dějinám světového skautské-
ho hnutí. Mimo jiné lidé uvidí ukázku 
skautského tábořiště, dobové dokumen-
ty, fotografie nebo odznaky, vyzname-
nání a skautské uniformy,“ přiblížil vý-
stavu na fotografii zachycený její hlavní
organizátor Pavel Petříček.
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Berounská retropohlednice
Na fotografii z konce dubna 1975, pořízené z rozhledny na Městské hoře, je vi-
dět, jak roste nové sídliště na Parkáně. Naopak většině domů, nacházejících se 
mezi ním a centrem města má před sebou poslední měsíce. Jak by byl Beroun, 
bez megalomanského sídliště Litava i stejnojmenného hotelu, hezký!

-rd-
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policejní zápisník

Již 18. sezona - využijte našich bohatých zkušeností !!! *** BEROUN, Husovo nám. 78, tel.: 311 625 804, www.linguatour.cz

✤ PRO FIRMY A KOLEKTIVY zajistíme zájezdy na zakázku dle přání: klasické či odborné tématické včetně exkurzí ✤ JAZYKOVÉ KURZY v zahraničí - dle katalogu ✤

LAST MINUTE: Rozkvetlé Holandsko
11. - 15. dubna        sleva 500,-/nová cena Kč 5 490,-
* Delft * Den Haag * Madurodam * Alkmaar *

* Scheveningen * Afsluijdijk * Volendam * 
* Keukenhof * Amsterdam *

4* hotel - fantastická cena !!!

Skvosty severní Itálie
5. - 8. května                                           Kč 5 990,-
* Tramín * Trento * Lago di Garda * Malcesine *
* Riva del Garda * Garda Sirmione * Bolzano *

* Brixen *
pouze 1 den z dovolené !!!

Víkend v Budapešti
5. - 6. května                                           Kč 2 690,-
* velkolepá architektura metropole Maďarska *

* termální lázně * 
* možnost projížďky lodí po Dunaji *
skvěle využitý květnový víkend !!!

Okruh Irskem
22. - 30. května                                    Kč 16 950,-

* to nejlepší z Irska... 
+ navíc do Irska i zpět přímo pohodlně trajektem 

s kabinami (dvoulůžkové s příslušenstvím) *
bez dlouhých přejezdů Anglie !!!

● V ceně zájezdů: průvodce, hotely (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování dle programu, zahraniční bus, komplexní cestovní pojištění, výběr doplňkových služeb ● Odjezdy: Praha, Beroun + na dálnici D5 dle dohody

- SPECIALISTA NA POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - NAŠE TIPY

České dráhy, a. s. ve spolupráci s hradem Křivoklát připravily 
již tradiční výlet parním vlakem s rychlíkovou lokomotivou 
ALBATROS (řada 498.022) o velikonočních svátcích na Kři-
voklát. Připraveny jsou dvě jízdy v sobotu 7. a v neděli 8. dub-
na. Parní expres vyjíždí z nádraží Praha - Braník v 9.24 hod. 
Po zastavení na nádraží ve Vršovicích (9.46 hod.), na Smí-
chově (9.57 hod.) a v Berouně (10.46 hod.) přijede v 11.18 
hod. na Křivoklát. 
Na hradu je pro návštěvníky připraven řemeslnický jarmark, 
kde budou k vidění řezbáři, hrnčíři, košíkáři, perníkáři, ko-
váři, malérečky kraslic a další řemeslníci. V prostorách hradu 
bude i bohatý kulturní program - koncerty, divadla a dobové 
tance. Na dolním nádvoří bude možno navštívit galerii Na-
křivo, čajovnu, svíčkařství a kovárnu. Občerstvit se je mož-
né v hradním šenku, nebo cestou, ve dvou bufetových vozech 

parního vlaku. Zpět se parní vlak vydá z Křivoklátu v 15.36 
hod. a opět zastaví v Berouně (16.13 hod.), na nádraží Praha 
Smíchov (17.07 hod.), ve Vršovicích (17.17 hod.) s návratem 
do Prahy Braníka v 17.31 hod. Předprodej jízdenek a míste-
nek je zajištěn v železniční stanici Praha Braník denně od 7 do 
18 hodin. Rezervace jízdenek není zajišťována. V roce 2007 se 
parní expres vydá na Křivoklát ještě v dalších termínech a to 
4. 8. na Křivořezání, 13. a 14. 10. na Křivoklání a 8. 12. na 
Advent na Křivoklátě. Vlak bude sestaven z historických vozů 
3. třídy a historické patrové soupravy 2. třídy. Podrobnější 
informace poskytnou zaměstnanci železniční stanice Praha 
Braník na telefonech 972 228 853 a 972 228 850, nebo na 
e-mailové adrese pavlik@epos.cd.cz. www: parnijizdy.xf.cz
Za České dráhy a.s. srdečně zve dozorčí žst. Praha Braník 
Petr Pavlík

Parním expresem na Velikonoce na Křivoklátě

☛ Tři auta s rozbitým okénkem
Ve středu 21. března řádil na parko-
višti před podnikem v hořovické ulici 
Na Sklenářce zatím nezjištěný zloděj. 
V průběhu dopoledne zde někdo rozbil 
skleněnou výplň dveří u Renaultu Kan-
goo, Fordu Fiesta a Citroënu Berlin-
go. Z jednoho z vozidel bylo odcizeno 
autorádio, v dalším bylo rádio poško-
zeno, ze třetího auta se neztratilo nic. 
Celková škoda byla vyčíslena na 27 500 
korun.

☛ Obvinění pro lháře
Dvaatřicetiletý muž z Berounska si lha-
ním vysloužil obvinění z trestného činu 
„Křivé obvinění“. V polovině loňského 
roku podal trestní oznámení týkající 
se odcizení peněženky s finanční ho-
tovostí a za pachatele označil o čtyři 
roky mladšího muže také z Berounska. 
V průběhu šetření však vyšlo najevo, že 
údajně okradený muž si celou věc vy-
myslel.

☛ Mazda skončila na střeše
Mezi Bavoryní a Žebrákem havarovala 
třiadvacetiletá řidička. Výsledkem byla 
dvě zranění a osmdesátitisícová ško-
da. Žena jela 22. března v odpoledních 
hodinách za volantem Mazdy 626 ve 
směru na Žebrák. Díky nepřiměřené 
rychlosti  nezvládla v zatáčce řízení, 
dostala smyk a sjela do příkopu, kde se 
vozidlo převrátilo na střechu. Řidička 
i její sedmnáctiletá spolujezdkyně byly 
lehce zraněny. 

☛ Podezření ze zneužívání 
       sociálních dávek
Šestapadesátiletý handicapovaný muž 
z Hořovicka je podezřelý z toho, že 
podváděl při žádosti o sociální dávky. 
V loňském roce požádal jako osoba po-
žívající mimořádné výhody pro těžce 
zdravotně postižené občany o poskyt-
nutí příspěvku na provoz motorové-
ho vozidla. Bylo však zjištěno, že při 
žádosti předložil technický průkaz od 
osobního automobilu, který předtím 
nechal zlikvidovat ve sběrném dvoře.   

☛ Zmizely věci z Jumperu
Před restaurací v obci Loděnice řádil 
v pondělí 26. března  zloděj. V odpo-
ledních hodinách se zde někdo po po-
škození dveří vloupal do nákladního 
automobilu Citroën Jumper a zevnitř 

odcizil věci v hodnotě několika tisíc 
korun. Jednalo se o osobní doklady, 
kabelku, peněženku, finanční hotovost
a další.

☛ V Žebráku chybí okapy
V Žebráku se v době od 23. do 26. 
března z několika budov ztratilo 25 
metrů okapových svodů. Zatím nezjiš-
těný sběratel zde odcizil měděné okapy 
z budovy mateřské školky, městského 
úřadu, bytového domu a místního su-
permarketu. Celková škoda byla vyčís-
lena na 34 000 korun.

☛ Zloděj z Havlíčkovy ulice utekl
V berounské Havlíčkově ulici kradl 
v pondělí 26. března neznámý mladý 
muž. V dopoledních hodinách zde zlo-
děj ve věku kolem 24 let, vysoký asi 170 
centimetrů se světle hnědými na krátko 
ostříhanými vlasy, oblečený do riflových
kalhot a bílé bundy strhl před prodej-
nou obuvi z jízdního kola nákupní taš-
ku s osobními věcmi a utekl. Okradená 
žena vyčíslila škodu na 4 500 korun. 

☛ Srážka motocyklu s TATROU 
Jednatřicetiletý řidič motocyklu může 
mluvit o štěstí. Se srážky s náklaďákem 
vyvázl bez zranění. Muž jel v pondělí  
26. března na svém motocyklu KTM 
Adventure 990 v odpoledních hodi-
nách od Berouna směrem k Železné, 
vjel příliš rychle do zatáčky a při brzdě-
ní dostal smyk. Motocykl spadl i s mu-
žem na bok, přejel do protisměru a zde 
narazil do návěsu projíždějící Tatry 
815. Při dopravní nehodě nebyl nikdo 
zraněn. Hmotná škoda byla vyčíslena 
na 43 000 korun.

☛ Boural na rušné křižovatce 
Řidič Tatry 815 naboural při předjíž-
dění osobní auto a ujel. K dopravní 
nehodě došlo v úterý 27. března ve 
14.45 hodin na berounské křižovatce 
ulic Politických vězňů a Česká. Zatím 
nezjištěný řidič Tatry, který projížděl 
městem směrem od centra k Berounu 
- Závodí, zde začal na podélné souvislé 
čáře předjíždět Renault Safrane a při-
tom narazil do boku tohoto vozidla. Na 
místě dopravní nehody řidič náklaďáku 
nezastavil a ujel. Škoda byla vyčíslena 
na 20 000 korun.

OŘP Beroun
nprap. Bc. Veronika Benediktová

Požár si vyžádal 
oběť na životě

Při požáru v Sedlci u Žebráku uhoře-
la 27. března třiašedesátiletá žena. Půl 
hodiny před polednem byl na linku 150 
ohlášen požár rodinného domu a při 
jeho likvidaci byla v jedné z místností 
nalezena  žena, která v domě bydlela. 
Vyšetřovatel hasičů určil jako příči-
nu požáru zahoření lůžka od cigarety. 
Bližší okolnosti požáru jsou nadále 
předmětem šetření.

-vebe-

Od pátku 23. do neděle 24. března do-
šlo na Berounsku ke třinácti doprav-
ním nehodám. Výsledkem bylo jedno 
těžké a čtyři lehká zranění a hmotná 
škoda ve výši 430 000 korun. K vážné 
dopravní nehodě s těžkým zraněním 
došlo v pátek u Železné. Dvaadvacetile-
tý muž za volantem Škody Forman zde 
na rovném úseku komunikace, z dosud 
nezjištěných příčin, vjel do příkopu 
a narazil do stromu. Jednapadesátiletý 
řidič, projíždějící kolem, vyprostil zra-

něného muže z vozidla, jež chvíli poté 
začalo hořet. Těžce zraněný muž byl 
převezen do nemocnice. 
K další dopravní nehodě, tentokrát 
„jen“ s lehkým zraněním, došlo v neděli 
krátce po půlnoci v Osově. Do vjezdo-
vých vrat rodinného domu zde narazil 
dvacetiletý řidič Škody 120 se zákazem 
řízení. Muž nebyl připoután bezpeč-
nostním pásem a musel být s lehkým 
zraněním převezen do nemocnice.

-vebe-

Muže vytáhl z auta na poslední chvíli

Uvolnit kapacitu parkovacích míst na 
náměstí chce v budoucnu město Ho-
řovice. Podobně jako sousední Žebrák, 
o jehož potížích s parkovacími plocha-
mi jsme informovali v minulém čísle 
Echa, se i hořovické centrum potýká 
s přeplněnými parkovišti. Podle sta-
rosty Luboše Čížka by se měla situace 
částečně zlepšit během několika příš-
tích měsíců, kdy v rámci rekonstrukce 
autobusového nádraží vznikne zhru-
ba 20 nových parkovacích míst. „To 

je takový první krok. Zásadně však 
bude celou otázku parkování řešit až 
strategický plán rozvoje města, jehož 
sestavení se nyní připravuje. Co se 
týče náměstí, zabývali jsme i možností 
instalace parkovacích automatů a toto 
řešení se momentálně vyhodnocuje,“ 
uvedl hořovický starosta. „Podobně 
jako v Žebráku, i u nás je spousta ři-
dičů, kteří si vůz na náměstí ráno za-
parkují a odjíždějí až večer. To se na 
kapacitě centra samozřejmě projevuje. 

Otázku parkovacích ploch řeší také Hořovice
Lidé, kteří potřebují například na úřad 
nebo na nákup, pak nemají mnoho 
šancí v centru zaparkovat. I když nut-
no podotknout, že na placeném par-
kovišti nad administrativní budovou 
městského úřadu se většinou místo 
najde. Naším cílem bude dosáhnout 
větší cirkulace automobilů na parko-
vacích plochách v centru,“ dodal mís-
tostarosta Hořovic Václav Pomma. 
Podle Luboše Čížka se nedá počítat 
s tím, že by parkovací plochy v centru 
Hořovic byly v budoucnu nějak zásad-
ně rozšířeny. „Není na to prostor. Ob-
zvlášť v centru, díky hustotě zástavby, 
není moc možností, jak kapacitu par-
kovacích ploch navýšit,“ vysvětlil.

-jah-

SONS – Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR
oblastní odbočka Beroun se sídlem 
v Komunitním centru Beroun, Bezru-
čova 928 (bývalá nová kasárna), zve 
občany města Berouna i okolních obcí 
k účasti na akcích, které pořádá:
➲ Každou první středu v měsíci setkání 
členů ve formě besed s různými námě-
ty a přednáškami vždy od 12 hod.
➲ Každou středu bezplatné sociálně práv-
ní poradenství v době od 11 do 13 hod.
➲ Možnost výuky čtení a psaní bodo-
vého písma.
➲ Základy sebeobsluhy.
➲ Poradna při výběru a získávání kom-
penzačních pomůcek, z nichž některé 
jsou ke shlédnutí přímo na místě.
Rádi přivítáme každého, kdo projeví 
o činnost zrakově postižených lidí zá-
jem.

Antonie Štefancová, předsedkyně 
Oblastní odbočky SONS Beroun
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Za službu národu se neplatí
rozhovor týdne s Janem Šináglem   

✎ Do povědomí veřejnosti jste se nej-
spíš nejvíce zapsal v roce 2005, kdy jste 
byl policií vyveden z komunistického 
prvomájového mítinku na Letné. Mimo-
chodem, Miroslav Grebeníček Vás tam 
tehdy veřejně označil za primitiva a Vy 
jste ho následně zažaloval a požadoval 
omluvu. Jak spor nakonec dopadl?
U Krajského soudu Brno jsem soud 
vyhrál, vrchní soud Olomouc roz-
hodl v můj neprospěch. V nejbliž-
ších dnech očekávám obdržení roz-
sudku. Odvolám se k Nejvyššímu 
soudu v Brně. O dalším průběhu 
budu veřejnost informovat.

✎ Část veřejnosti, i někteří politici, 
vnímají Vaše vystupování jen jako sna-
hu o zviditelnění, honbu za publicitou. 
Jiní Vás zase vnímají jako člověka, kte-
rý se jen nebojí říct svůj názor. Jak Vy 
sám sebe vidíte?
Vykonává-li člověk jakoukoliv vše-
obecně prospěšnou činnost, není 
trvale možné zůstat „utajen“. Ne-
zviditelňuji se, jsem „zviditelněn“ 
v důsledku mé činnosti. O podstat-
né části mé činnosti nemá veřejnost 
tušení. Představu si můžete učinit 
nahlédnutím do mého archivu na 
www.sinagl.cz. Ano, říkám veřejně 
co si myslím a snažím se i k řešení 
problémů přispívat. Jsem angažova-
ný občan a nezávislý publicista. Při-
pouštím, že v současné české spo-
lečnosti může mnohým mé chování 
připadat jako nemístné a nevhodné 
– tedy především těm, kteří mne 
a moji činnost dobře neznají a kte-
ří netuší, co se v naší zemi skutečně 
děje.

✎ Říká se o Vás, že jste postrachem tis-
kových konferencí a veřejných zasedá-
ní. Nedávno jste například při jednání 
Rady České televize, kde se řešila i mi-
licionářská minulost programového 
šéfa ČT Františka Lamberta, řekl jejímu 
předsedovi Jiřímu Baumrukovi, že je 
bolševický kádr a byla na Vás povolána 
ochranka. Proč volíte tento poněkud 
ostrý způsob vystupování?
Média mé výroky často překrucují. 
Veškeré mé vystupování je jen na-
plňováním článků a ducha Ústavy 
ČR. Problémy naší země se prohlu-
bují nejen tím, že se neřeší, ale i tím, 
že se na veřejných místech často 
ani pravým jménem nepojmenují. 
Někde se začít musí. Přílišná sluš-
nost, v současných poměrech v ČR, 
často nic neřeší a je považována za 
slabost. Je využívána a zneužívá-
na – bohužel. Snažím se působit 
osobním příkladem, ne „kázáním“. 
Je na ostatních, jak mé působení 
a názory přijmou. Nikomu nic ne-
vnucuji. Při mých četných disku-
zích s mládeží a studenty na ško-
lách různých stupňů je to její velké 
většině jasné. Často objevují nový 
svět. Působím zde jako zástupce 
generace, která zde chybí - mla-
dí nevědí a neznají, staří 
už nemají sílu. Střed-
ní generace s dlouho-
dobými zkušenostmi 
z vyspělých demokra-
cií zde hodně chybí.

✎ Teď k Vašemu životnímu příběhu. Na 
začátku osmdesátých let jste emigroval 
do Švýcarska. Co Vás k tomu tehdy ved-
lo a jak vzpomínáte na léta strávená 
v zahraničí?
Po neustálých šikanách a potížích, 
provázejících naši rodinu už od 
mého dětství, jsem musel toto defor-
mující a rozvoji svobodné osobnosti 
bránící prostředí opustit, měl-li jsem 
si zachovat naději na svobodný ži-
vot. Svému druhému domovu, Švý-
carsku, jsem především vděčen za 
to, že mně poskytl možnost poznat 
skutečnou demokracii, hodnotu 
občanské společnosti, svobodu jed-
notlivce – a jeho odpovědnost nejen 
za sebe samého a svůj život. Poby-
tem v zahraničí poznáváte i skuteč-
nou hodnotu domova a rodné řeči. 
Prostým, denním srovnáváním, po-
znáváte klady a zápory rodné i nové 
země. Stáváte se tak tolerantnějším 
a podstatně opatrnějším v hodno-
cení druhých lidí a zemí. Získáváte 
nový pohled na dění ve světě, ke 
kterému byste nikdy nemohl dojít 
pobytem v jedné zeni a jedné kultu-
ře, zvláště bylo-li její prostředí tak 
deformované. Na Švýcarsko vzpo-
mínám rád. Mám tam stále mnoho 
přátel, samozřejmě i mezi Švýcary, 
kde jsem se i v jejich spolcích dost 
angažoval, mimo svých sokolských 
aktivit. Mimochodem nepovažuji se 
za emigranta, ale exulanta. Neode-
šel jsem z materiálních, ale morál-
ních a mravních důvodů.

✎ Jak jste prožíval rok 1989 a jak jste 
vnímal změny, které po listopadu ná-
sledovaly?
Rozhodující okamžiky jsem proží-
val v Římě při kanonizaci Anežky 
Přemyslovny, poté ve Švýcarsku. 
Prahu jsem z titulu svého pobytové-
ho statusu ve Švýcarsku nemohl na-
vštívit. Měl jsem už dlouhodobě na-
plánovaný pobyt v Austrálii, takže 
jsem strávil Nový rok 1990 u „pro-
tinožců“ nesnadným hledáním in-
formací. Pochopitelně, mezi kraja-
ny zavládla obrovská vlna sympatií, 
naděje a vůle pomoci, s pevnou ví-
rou a přesvědčením, že totalitní sys-

tém a komunisté konečně odejdou 
od moci a prostor dostanou ti nej-
schopnější a nejlepší z národa.

✎ Jaký máte názor na naší současnou 
politickou scénu? Co je pro Vás největ-
ším trnem v oku?
Na dnešní situaci je třeba se dívat ze 
širšího pohledu. Komunisté dokázali 
během krátké doby záměrně a úče-
lově zlikvidovat paměť, duši, tradi-

ci, kulturu a elitu národa. Vyvraž-
dili ji, vyhnali či jejím potomkům 
neumožnili studovat. Na odpověd-
ná místa dosadili z velké části lůzu, 
neschopné, nezodpovědné a všeho-
schopné. Následky pociťujeme do-
dnes. Velký národ si ztrátu či úbytek 
elity dokáže nahradit, malý, ztrácí-li 
ji trvale, už také nemusí a může se 
dostat na cestu postupného zániku. 
Naší zemi nyní chybí skutečná eli-
ta. Podle toho také situace vypadá. 
Je to logický důsledek toho, co zde 
bylo a působilo. Po tzv. „sametové 
revoluci“ nebyl dostatek kvalitních 
osobností, schopných převzít od-
povědnost za tuto zemi. Převzali ji 
z velké části neschopní, se zažitými 
způsoby práce, myšlení, postojů – 
a styků. Půjde o to, zda-li se podaří 
potřebnou elitu - v tom dobrém slo-
va smyslu ještě „vygenerovat“ (ko-
munisté defraudovali slovo „elita“ 
na opačný, hanlivý význam). Země 
potřebuje skutečně silné, přesvěd-
čující, charismatické, mravně ne-
zpochybnitelné vůdce, odborníky 
a osobnosti, kteří dokáží motivovat 
a ukázat občanům směr, cíl a pro-
středky k jeho realizaci potřebné. 
Velmi mi vadí existence komunis-
tické strany ze zákona protipráv-

ní, přítomnost komunistů 
v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, nepotres-
tání jejich zločinů a těch 
kdo za ně nesli přímou 
odpovědnost. Národ, 

který se bojí a vyhýbá své vlastní 
minulosti nemůže mít budoucnost, 
resp. jen špatnou a hrozí, že si chy-
by ze své minulosti zopakuje. S tím 
souvisí i problém restitucí, občan-
ství krajanů, nevymahatelnost prá-
va, podporovaná záměrným pro-
pojením komunistických zákonů 
s demokratickými. I dnes jde stále 
– a nejen u nás – o střet obrazně vy-
jádřeno „vyššího“ s „nižším“. „Vyšší“ 

to „nižší“ pochopí, opačně niko-
liv, podobně jako je tomu u rodičů 
a dětí. Bohužel má dnes „nižší“ stá-
le dost prostředků k hájení své moci 
a instinktivně se brání opustit své 
„pozice“. Rozhodující bude, jak si 
s tím to „vyšší“ poradí. Zde je dů-
ležité působení občanů a občanské 
společnosti. Občané musí pochopit, 
že to za ně nikdo neudělá a že bez 
vlastní občanské aktivity nebude ni-
kdy to, co si všichni slušní lidé přejí. 
Nic dobrého se samo neudělá. 

✎ Jste zakladatelem občanského sdru-
žení Pravý střed. Můžete čtenářům 
přiblížit jeho hlavní cíle a důvod jeho 
vzniku?
„Pravý střed“ byla myšlenka mého 
přítele pana Petra Czasche, kterou 
jsem podporoval. Zakladatelem 
jsem nemohl být, protože dodnes 
nevlastním české občanství, což je 
protiústavní. V ČR dnes neexistuje 
skutečná, kvalitní pravicová strana. 
V podstatě zde máme jen strany 
s přežívajícím levicovým myšlením 
a spojením z dob totality. Země po-
třebuje kvalitní pravici, tzn. kvalit-
ní pravicové politiky, jejíž existencí 
vznikne i potřebná, kvalitní levico-
vá opozice. „Pravý střed“ byl pokus, 
který nevyšel z mnoha důvodů. Jed-
ním z hlavních byla apatie většiny 
obyvatelstva, nedostatek lidí, nezá-
jem médií a pochopitelně finanč-
ních prostředků. Pokud se stávající 
pravicové strany nedokáží účinně 

a přesvědčivě reformovat, věřím, že 
čas nové pravicové strany, tvořené 
především středními podnikateli, 
živnostníky a pravicovými odpory, 
musí jednou zákonitě přijít. 

✎ Jste neúnavným iniciátorem petič-
ních akcí, demonstrací, vyjadřujete se 
k mnoha kauzám. Není toho na jedno-
ho člověka příliš? Neplánujete si naor-
dinovat volnější tempo?

Práce je moc, lidí málo. Dokud mi to 
zdraví a mé prostředky budou dovo-
lovat, budu v potřebné činnosti po-
kračovat. Nemohu si dovolit pracovat 
méně. Každý by se měl snažit něco dě-
lat pro nápravu všeobecně nedobrých 
poměrů. Nic se samo neudělá a stopu 
zanechá i sebemenší dobrý čin - ať už 
je „zviditelněn“ či nikoliv. Je jich moc 
zapotřebí. Tím spíše, jsme-li tak malou 
zemí. To už dobře věděl T.G.Masaryk 
a dobře to vědí i Švýcaři. Má-li malý 
národ přežít, musí se snažit být nej-
lepším, vážit si těch nejschopnějších 
a umožňovat jim působit a pracovat 
na místech tomu odpovídajících.

✎ Otázka na závěr. Jak Jan Šinágl rela-
xuje? Máte nějaký osvědčený způsob, 
jak si „dobít baterky“? 
Děláte-li práci, která má smysl, máte-
-li pro ni alespoň trochu předpoklady 
a vidíte-li její úspěchy, dává vám to 
energii samo od sebe. Samozřejmě si 
vždy najdu čas na návštěvu koncertů, 
kin, divadel, četbu a sport. Každé léto 
pracuji po dva měsíce školních prázd-
nin s mládeží od 7 do 15 let na Inter-
netových táborech v Praskolesích 
www.horovice.cz/tabor – jezdí k nám 
děti z mnoha zemí. To je ten nejlepší 
elixír na „dobíjení baterek“ – smyslu-
plná a potřebná činnost. Řešení pro-
blémů naší společností začíná u vzdě-
lání a výchovy mládeže, nechceme-li 
jen stále a draze řešit následky. Slou-
žím své rodné zemi. Toť vše.

Ondřej Jahelka

To je životní krédo antikomunistického aktivisty a nezávislého publicisty Jana Šinágla z Žebráku. Na počátku osmdesátých let odešel do Švýcarska, protože nesouhlasil 
s tehdejším režimem, který jeho rodině působil nemalé problémy. Vrátil se na konci devadesátých let. Letos oslaví 55. narozeniny a energie má, zdá se, na rozdávání. 
Neúnavně se vyjadřuje k politickému dění, je známým organizátorem petičních akcí a demonstrací. Jeho postoje mnohým vadí, nás naopak vedly k následujícímu 
rozhovoru s ním.

Z prvomájového komunistického mítinku na Letné v roce 2005 byl Jan Šinágl násilně vyveden policií. 
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moderní závod pro výrobu plastů přijme 
pracovníky do směnného provozu:

výrobní operátor
 

SŠ/ VŠ vzdělání technického směru, výhodou zkušenost 
s obsluhou a nastavováním parametrů výrobní linky

pracovník oddělení kvality
SŠ vzdělání, systematičnost, pečlivost, vhodné 

i pro absolventy - měření kvality výrobků v laboratoři

řidič VZV, skladník
SOU vzdělání, oprávnění VZV, výhodou znalost 

PC evidence skladových procesů

V případě zájmu zašlete svůj životopis nebo nás 
kontaktujte: 
  Plastipak Czech Republic
  K Vypichu 1242
  252 19 Rudná
  tel. 311 549 171
  fax 311 549 133
  snestavalova@plastipak.cz.

agentura Beroun, Wagnerovo nÅmÅstÅ 1541†††

přeje všem svým klientům, a nejen jim, 
hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů 
v novém roce

2 0 0 7

agentura Beroun
Wagnerovo nám. 1541

tel.: 776 014 415

přijme finanční poradce
 POŽADUJEME:  min. SŠ, ŘP sk. B, znalost PC, 
   komunikativnost a flexibilitu
 NABÍZÍME:  zajímavé finanční ohodnocení, 
   volnou pracovní dobu, 
   možnost profesního růstu

Veselé Velikonoce 
s omluvou za komplikace, které vám přináší výstavba 
kanalizačního sběrače v Berouně a Králově Dvoře,

přeje 
ENERGIE - STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ a.s.
vedoucí účastník Sdružení kanalizace Beroun

Probační a mediační 
služba ČR 

vyhlašuje výběrové řízení 
na místo 

probačního 
úředníka 

pro středisko PMS ČR 
Beroun - zástup 

za mateřskou dovolenou

Nutná VŠ humanitního směru, čis-
tý RT. Práce ve státní organizaci, 
v justici.
Kontakt: 311 621 858
e-mail: ekrotilova@pms.justice.cz. 
Přihlášky, včetně strukturované-
ho životopisu nejdéle do 18. 5. 
2007 včetně, mailem nebo pí-
semně: PMS Beroun, Wagnerovo 
nám. 1541, 266 01 Beroun

Dám odměnu 
až 5 000 Kč 

za sehnání 
vysok. vozíku DESTA 

v jakémkoliv techn. 
stavu nebo na ND.

Tel. 777154614

JEŠTĚ NEMÁTE 
PŘEDPLACENÉ ECHO?

Učiňte tak nyní na adrese: 
tř. Politických vězňů 40, 266 01 Beroun 2 

nebo na e-mail: echo@telecom.cz
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bydlení, stavebnictví, zahrada

ASFALT

Fy Jiří PERGL
K Dědu 1705

266 01  Beroun 2

Telefon: +420 603 211 111
+420 776 211 111

E-mail: asfalt@asfalt.cz
www.asfalt.cz

Opravy asfaltových povrchů
opravy výtluků, chodníků, hutnění výkopů

Pokládka živičných (asfaltových) směsí
strojně malým finišerem, ručně

Řezání a bourání asfaltových povrchů
strojně mechanikou firmy Wacker

Opravy železničních přejezdů
provádíme ze živičných směsí
dle požadavků investora

Hutnění nejen asfaltových povrchů
strojně válci VHS 300, VHS 100,
Bomag BW 65 a 75 a hutnící deskou

NOVINKA: Opravy spár
sanace trhlin v komunikacích formou 
prořezu a prolití
asfaltovou zalévací hmotou 
BIGUMA - RS - CZ 

Specialista
na asfaltové
povrchy

DODÁVÁME 
I MALOODBĚRATELŮM

Pod Studánkou 962/4
266 01 Beroun

Tel./fax: 311 62 46 18
Mobil: 603 48 11 43
E-mail: r.vrsecky@tiscali.cz

Výškové práce

Nabídka prací:

❐ PLOCHÉ STŘECHY NA KLÍČ VČETNĚ IZOLACE A ZATEPLENÍ
❐ IZOLACE BALKONŮ A TERAS
❐ OPRAVY VŠECH DRUHŮ STŘECH
❐ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
❐ POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
❐ MONTÁŽE HROMOSVODŮ
❐ NÁTĚRY FASÁD
❐ KÁCENÍ STROMŮ V RIZIKOVÝCH MÍSTECH

PRVNÍ ZEMSKÁ REALITNÍ 
KANCELÁŘ spol. s r.o.

Husovo náměstí 85, 266 01 Beroun
Tel./fax: 311 621 246
Mobil:     608 112 227

e-mail: info@pzrk.cz, www.pzrk.cz

Z aktuální nabídky: 
❖ Byt 1+kk v OV v Berouně. 42 m2, 8. patro. Cena: 1.100.000,- Kč
❖ Zděný byt 2+1 v OV v centru Berouna. 54 m2, zvýšené přízemí. Cena: 1.600.000,- Kč.
❖ Byt 4+1+L v OV v Králově Dvoře. Po kompletní rekonstrukci, 79 m2. Cena: 2.200.000,- Kč.
❖ Byt 3+1+2xL v OV v Berouně, Hlinkách. Po kompletní rekonstrukci, 70 m2. Cena: 2.500.000,- Kč.
❖ Luxusní byt 4+1+L v OV v Berouně. Po nákladné kompletní rekonstrukci, 100 m2, možnost i s garáží 
     v domě. Cena: 2.890.000,- Kč.
❖ Chata s číslem popisným v Novém Jáchymově u rybníka, pozemek 867 m2. Cena: 850.000,- Kč. 
❖ RD Újezd nad Zbečnem. 6+1, dvě garáže, pozemek celkem 900 m2. Cena: 2.690.000,- Kč.
❖ Domek s halou vhodný k podnikání v obci Železná. Pozemek 531 m2. Cena: 2.900.000,- Kč.
❖ St. pozemek v Králově Dvoře, Zahořany. Výměra 1342 m2, všechny IS. Cena: 1450,- Kč /m2.
❖ St. pozemek v Berouně, Závodí. Výměra 804 m2, voda, el., kanalizace. Cena: 1.440.000,- Kč.
❖ St. pozemek Žloukovice. Výměra 986 m2, studna, el., mimo záplavové pásmo. Cena: 1.000.000,- Kč
❖ St. pozemek Karlštejn. Výměra 654 m2, el., voda, kanalizace, plyn. Cena: 1.250.000,- Kč.
❖ St. pozemek s chatkou v Hýskově. Výměra 606 m2, el., voda, plyn, kanalizace. Cena: 920.000,- Kč.
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M-A-R-X zámečnictví
- kusová v˘roba dle poÏadavkÛ zákazníka -

- prodej -
hutní materiál, nosné profily, úhelníky, trubky černé i pozinkované, jäkle, plechy černé, pozinkované, nerez, ostatní, 

profilový materiál, zámky, kování, elektrody, svařovací drát, spojovací materiál, armatury, fitinky, pletivo...

Tylova 154, 266 01 Beroun 3
zámečnictví: tel.: 311 621 673, fax: 311 623 951, železářství: tel.: 311 621 257

e-mail: marx@c-box.cz

kovové konstrukce, vazníky, kovová okna, dveře, plotové dílce, garážová vrata, poklopy, zábradlí, mříže pevnostní 
i ozdobné, žebříky, kovový nábytek, výkladnice, schodiště přímé i točené,  obklady nerezem, hliníkem, mosazí

M.M. železářství

267 05 Nižbor 189
tel.: 603 547 905
fax: 311 693 637

Truhlářství

ZASPAL
Zakázková výroba:
✔ okna
✔ dveře
✔ skříně
✔ stoly - židle
✔ zahradní nábytek
✔ kuchyně
✔ dřevěné doplňky 
✔ plotovky

NOVINKA: STAVEBNÍ POZEMKY
Králův Dvůr - Počaply  529-1690 m2 1650 Kč 
Beroun - Palouček  750-1990 m2 1999 Kč

BRAND-HS
Brand-HS, s.r.o., Rooseveltova 13, 160 00 Praha 6

www.brand-hs.cz, reality@brand-hs.cz, tel.: 224 316 251

Od středy 4. dubna do pátku 1. června 2007 bude 
z důvodu výstavby kanalizační stoky úplně uzavřena 
ulice U Archivu a Na Dražkách. Řidiči, kteří tuto trasu 
využívali k objížďce uzavřené ulice Plzeňská, kde je od 
Společenského domu Plzeňka až k odbočce na dálnici D5 
(ulice Koněpruská) veden jednosměrný provoz směrem 
do centra, pojedou nyní po trase: Okružní, Za Městskou 
horou, Jungmannova, Kollárova, Plzeňská. Vzhledem 
k tomu, že práce budou probíhat pouze v koncových 
částech obou ulic, budou obě komunikace včetně všech 
provozoven dopravně dostupné. Ulice Na Dražkách ve 
směru z centra po trase Okružní, Za Městskou horou, 
Jungmannova, Kollárova Plzeňská, ve směru do centra 
bude možné z ulice Na Dražkách odbočit vpravo na ulici 

Plzeňskou. Ulice U Archivu pak bude v obou směrech 
přístupná ulicemi Tovární nebo Tyršova. Bližší informace 
získáte v kanceláři správce stavby, Husovo náměstí 
69, v pasáži Na Nové (za MIC), telefon 311 612 280, 
e-mail: neuzil.be@spravcestavby.cz, která je otevřena 
pro veřejnost v pondělí od 12:00 do 14:00 a ve středu od 
10:00 do 12:00. 
Další přehled uzavírek místních komunikací a silnic II. 
a III. třídy ve správním obvodu Beroun včetně grafického 
znázornění je možné najít na internetových stránkách 
města www.mesto-beroun.cz v sekci Úřední deska. 
K dispozici je rovněž v městském informačním centru 
na Husově náměstí 69 (vedle radnice), tel. 311 654 321. 
Přehled je průběžně aktualizován.

Úplná uzavírka berounských ulic 
Na Dražkách a U Archivu
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listování v historii ∏ Pozvánka do kina ∏

∏ Goyovy přízraky
4. - 5. 4. středa od 18:30, čtvrtek od 20:00
Španělsko - USA. 117 min. Režie: Miloš 
Forman. České titulky. O revoluci svobody, 
království vášně a jiných obětech historie. 
Přístupno od 15 let.
∏ Rocky Balboa
5. - 7. 4. čtvrtek od 17:30, pátek od 20:00, so-
bota od 18:30
USA. 102 min. Režie: Sylvester Stallone. 
České titulky. Ovdověl a trpí. Naposledy se 
vrací do ringu... Přístupno.
∏ ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ: 
       Maharal - Tajemství talismanu
5. - 7. 4. čtvrtek od 15:30, pátek od 17:30, so-
bota od 15:30
ČR. 100 min. Režie: Pavel Jandourek. Hledá-
ní pokladu císaře Rudolfa II. Dobrodružný 
příběh pro celou rodinu. Přístupno.
∏ Sejmi eso
8. - 9. 4. neděle a pondělí od 18:30
Velká Británie - Francie - USA. 108 min. 
Režie: Joe Carnahan. České titulky. Mafiáni
a FBI. Z toho nekouká nic dobrého. Přístup-
no od 15 let.
∏ DĚTSKÝ KLUB BIJÁSEK: Spláchnutej
9. 4. pondělí od 13:45
USA. 86 min. České znění. Animovaná ko-
medie. Rozmazlený myšák z lepší společ-
nosti a kanálová krysa. Nemají se rádi...
∏ Štěstí na dosah
USA. 117 min. Režie: Gabriele Muccino. 
České titulky. Jste muž, máte synka, máte 
dluhy a velký americký sen... Přístupno.

Kino Mír Beroun Kino Hořovice

Æ Tak kam? Ø
Æ Oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55
4. 4. středa od 9:00
Společenský dům Hořovice. Nejlepší druž-
stva ze školních kol v okrese Beroun se utka-
jí o účast na krajském kole Paragrafu. Bližší 
informace Tomáš Klokočník, tklokocnik@-
domecekhoro-vice.cz, tel.: 311 512 223.
Æ Eminence (Brasil)
5. 4. čtvrtek od 20:00
Klub Labe Hořovice. Brazilská palba se po 
letech opět vrací do klubu Labe a návštěvní-
ci koncertu budou mezi prvními, kdo uslyší 
živě absolutně čerstvé album, The God of
all Mistakes“. Stylově se dají přirovnat nej-
lépe k Sepultuře, Soulfly nebo Fear Faktory.
Support: Com@posed - Místní rodáci, kteří 
nejsou v Labi žádnými nováčky. 
Æ Multiplayer
6. 4. pátek od 21:00
Klub Labe Hořovice. Jsou směsí funkrocku 
a melodického rocku v čele s frontmanem - 
zpěvákem, muzikálovým hercem a moderá-
torem ÓČKA - Romanem Říčařem (kapely: 
RHCP revival, Second Band, kytara - To-
mislav Zvardoňhammondy - Hynek Obst, 
bicí - Pavel Valdman

Æ Videoklipy, které nestárnou 
6. 4. pátek od 20:00
Kulturní dům Tetín. Olda Burda.
Æ Obecní ples Tetína
7. 4. sobota od 20:00
Kulturní dům Tetín.
Æ Michal Hrůza se skupinou
7. 4. sobota od 20:00
Společenský klub Loděnice. Pořádá Bar Mi-
lada.
Æ RegionFest - Jaro 2007
7. 4. sobota od 20:00
Klub Labe Hořovice. Black Hill, Amok, Ca-
rousel, Akutní potřeba, In Public Ill
Æ Velikonoce na Křivoklátě
7. - 9. 4. sobota až pondělí 
Hrad Křivoklát. Velikonoční jarmark, kon-
certy, mše a divadelní představení.
Æ SLAVÍKOVY HOŘOVICE: Epoque quartet
11. 4. středa od 20:00
Sál hořovické radnice. Účinkují: Martin 
Válek - housle, Vladimír Klánský - hous-
le, Vladimír Kroupa - viola, Vít Petrášek 
- violoncello. Ve druhé polovině koncertu 
zazní transkripce světoznámých jazzových 
a rockových skladeb.

Pověry, nařízení, zákazy...
∏ Krvavý diamant
4. 4. středa od 20:00
Americké drama. Protřelý pašerák (Leonar-
do DiCaprio) hledá vzácný diamant, který 
by mohl změnit jeho smolařský život. Sierra 
Leone však zrovna není ideální prostředí.
∏ Odsouzeni zemřít
5. 4. čtvrtek od 20:00
Německo-americký thriller natočený podle 
skutečné události. Tak blízko nikdy nebylo 
tak daleko. Film o osudu dvou rekreačních 
potápěčů, kteří uvízli sami v oceánu. 
∏ Dveře dokořán
6. - 7. 4. pátek a sobota od 20:00
Americké romantické drama. Londýnská 
firma Green Effect pořádá zahajovací večírek
v nových kancelářích v Kings Cross... V hlav-
ních rolích Jude Law a Juliette Binoche. 
∏ Ghost Rider
10. - 11. 4. úterý a středa od 20:00
Americký akční dobrodružný film. Jeho
prokletí se stalo jeho silou. Nicolas Cage 
v hlavní roli adaptace klasického komiksu.

■ MĚSTSKÁ GALERIE BEROUN
Duslova vila, třída Politických vězňů 203
Galerie otevřena: úterý - pátek 10:00 - 12:00 
a 12:30 - 16:00,  sobota 10:00 - 13:00
µSkupina „Umělci s kladivem“ 
- Poprvé a naposledy
Výstava malby, kresby, tisku, poezie a experi-
mentálních projektů skupiny „Umělci s kla-
divem“. Vystavují: Jan Krumphanzl, Tereza 
Vacková, Jan Nedbálek, Anna Saxlová a jako 
host: Kateřina Hříbalová. Potrvá do 6. 4.
µKvěta Makovská 
      - Keramické variace a obrazy
Vernisáž autorské výstavy se uskuteční ve 
středu 11. 4. v 17:00. Výstava potrvá do 6. 5.
■ MUZEUM ČESKÉHO KRASU
Jenštejnský dům Beroun, Husovo nám. 87
Muzeum otevřeno: úterý - sobota 9:00 - 12:00 
a 12:45 - 17:00, neděle a svátky 10:00 - 12:00 
a 12:45 - 17:00
µ95 let berounského skautingu
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 7. 4. 
v 14:00. Výstava představí historii i součas-
nost skautského hnutí včetně ukázky letního 
tábora. Význačné osobnosti z řad skautů z re-
gionu i republiky se návštěvníkům představí 

prostřednictvím fotografií a dalšího materiá-
lu. Ve vitrínách si mohou prohlédnout atri-
buty skautů, například košile, šátky a odzna-
ky. Výstavu ve spolupráci s Muzeem Českého 
krasu pořádá Junák - svaz skautů a skautek 
ČR, okres Beroun. V den vernisáže bude na 
hlavní poště v Berouně od 8:00 do 12:00 po-
užíváno poštovní strojové razítko s propagací 
uvedeného výročí. Výstava potrvá do 27. 5.
■ ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Wagnerovo nám. 1541, 266 01 Beroun
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 17:00
µVladimír Kasl - Jiný svět
Výstava fotografií, která začíná vernisáží
v úterý 3. dubna v 17:00. Zahraje kapela 
Půl dechu do měchu. Výstava potrvá do 15. 
června.
■ GALERIE ČERŤÁK
Vápenka Čertovy schody, Tmaň 200
otevřena nonstop 
µJakub Kencl - Akce
Výstava fotografií Jakuba Kencla, který 
představuje akční snímky sportovních 
fanoušků, záběry z rallye, taneční a diva-
delní fotografie i reportáž z Paříže, potrvá 
do 19. 4.

≠ Výstavy µ

h Zubní pohotovost 
Pohotovostní služba má ordinační hodiny 8:00 - 12:00.
6. - 7. 4. pátek a sobota                                           MUDr. Jiří Burka, Chyňava 49, tel.: 311 691 131

Kino Liteň

∏ Šarlotina pavučinka
7. 4. sobota od 18:00 

Kino Zdice

∏ Obsluhoval jsem anglického krále
7. 4. sobota od 18:00 

Nebudu asi daleko od pravdy, když pro-
hlásím, že ještě dnes existují lidé, kteří 
si libují v pověrčivosti a všelijakých po-
věrách. Proti pověrám se však brojilo již 
v dávné minulosti  V 18. století to např. 
byli francouzští osvícenci, encyklopedisté 
Jaucourt a Diderot. Brojili proti ní i kně-
ží jednotlivých církví, ovšem ti většinou 
ve prospěch své víry. Zmíněný Jaucourt  
ji považoval za „nešťastnou dceru ob-
razotvornosti“, která je šířena falešnou 
horlivostí a na věky udržována zištností. 
Podívejme se jak proti ní bojoval stát, 
společnost i jedinci. 
Slavný hudlický rodák Josef Jungmann 
ji ve svém Slovníku česko-německém 
z r.1837 vysvětluje jako víru nerozum-
nou, falešnou, nepravou (Aberglaube, 
lat.superstitio) a používá též nezvyklé 
slovo „poboněk“, tj. věc smyšlenou, 
zvláště pak pověru, víru v kouzla, čáry 
atd. (Fabel, Trug, Alfanzerei). Obdob-
ně ji najdeme definovanou i v Riegrově
Slovníku naučném (díl VI z r. 1867) 
a u dalších autorů. Stojí za pozornost 
i to, že se o ní zmíňuje i kronikář Kos-
mas, údajně zdický rodák, a to v sou-
vislosti s vyhnáním všelijakých čaro-
dějů, kouzelníků a hadačů ze země 
knížetem Břetislavem I., který nechal 

pokácet všelijaké uctívané modly vč. 
posvátných hájů, studánek aj. Nejinak 
se vyjadřoval proti různým pověrám 
při svých kázáních i Jan Hus, Tomáš 
Štítný, Petr Chelčický a další. Nezůsta-
lo jen u jedinců. Na mnoha panstvích 
byla již v počátku 17. století vydávána 
nařízení, která zakazovala určité kul-
tovní projevy lidového náboženství. 
Obdobně byla tato nařízení  vydávána 
i pro královská a  poddanská města. 
Takový poddanský řád např. zaka-
zoval různé “nechvalitebné obyčeje, 
hříchové všelijací, obzvláště smilstvo, 
cizoložstvo, krádež, kouzla, hry, tance, 
podezřelé schůzky a jiné těm podobné 
nepravosti“. Ne vždy měly tyto zákazy 
sloužit k vymýcení pohanských obyče-
jů; sledovaly totiž i ekonomické aspek-
ty. Koncem 18. století se velmi ostře 
vyhraňuje proti pověrám i stát. Naříze-
ním Marie Terezie z 26. listopadu 1778 
se např. zakazuje zvonit proti mrakům. 
Toto nařízení mělo racionální jádro; 
při zvonění bylo totiž zabito mnoho 
lidí, věže a kostely stavěné zejména na 
vyvýšených místech byly často zapá-
leny blesky. Výjimku nečinilo v těchto 
případech ani Berounsko. Různými gu-
berniálními úřady bylo např. zakázáno 
vykuřování domů v podvečer Vánoc, 
na Nový rok a na Tři krále z prostého 
důvodu - docházelo při nich k častým 
požárům. Dne 12. června 1788 zaka-
zuje c.k. české gubernium č. 609 další 
obyčej - tzv. „vystavování oloupaných 
sosen a hladkých borovic o posvícení 
a věšení na nich rozličných dílů šat-
stva“, to vše pod pokutou 5 říšských 
tolarů. Hned nato 3. července 1788 za-
povědělo gubernium č. 651 další lido-
vý zvyk „doušky“, který hlučně slavili 
sedláci po obhlédnutí mezí na svato-
dušní svátky, a někdy až několik dní 
nic nedělali. Dne 29. listopadu 1794 
byl z podnětu císaře Františka I. vydán 
dvorský dekret, který zakazoval pořá-
dání častých hromadných poutí na 
svatá místa, ke studánkám apod. Mno-
hé zákazy státních úřadů se časem mí-
jely účinkem, a tak docházelo znovu 
k jejich obnovování a zdůrazňování 
(r. 1800, 1803). Zákazy a omezováním 
některých obyčejů, pověr a zvyků stát 

jednak sledoval odstranění přežitků 
v souladu s osvícenskými záměry, jed-
nak, a to především důvody ekono-
mické. To však nijak nebránilo našim 
buditelům hledat v pověrách a zvycích 
charakteristické specifické znaky čes-
ké národní kultury. Jedním z nich byl 
i Josef Jungmann. Zajímavé jsou jeho 
studie uveřejněné r. 1821 v časopisu 
Krok a ve zmíněném Slovníku česko-
-německém.
Ať ve víře či nevíře, žijeme v převratné 
éře vědecko-technické exploze a přece 
jen tak trochu ve skrytu naší duše v nás 
přežívá po staletí zatracované pohan-
ství, provázené pověrčivostí a různými 
(zlo)zvyky. Já, ač nejsem pověrčivý, 
když občas přecházím berounské ná-
městí kolem sv.Jana z Pomuku, přece 
jen ho v duchu zavzývám: “Ó, Svatý 
Jane z Nepomuku, drž nad námi svoji 
ruku...“. Určitě je to ku pomoci proti 
povodním v Berouně a také proti po-
mluvě.      

Jiří Zahradník

Vystoupením oddílů aerobiku mladších 
a starších žákyň pod vedením Evy Hum-
lové a mažoretek pod vedením Hany 
Sedláčkové začala v sobotu 24. března 
v berounské sokolovně valná hromada 
Tělocvičné jednoty Sokol Beroun. 
Na ní, kromě účastníků valné hromady, 
přivítal starosta i hosty, zejména pak br. 
Ing. Vojtěcha Dyka, starostu župy Jung-
mannovy, Ing. Josefa Cmírala, člena PV 
ŽJ a Jaroslavu Tomáškovou, zástupkyni 
TJ Lokomotiva Beroun. 
Po volbě mandátové a volební komise 
a návrhové komise přednesli své zprávy 
starosta JUDr. Josef  Pišvejc, náčelnice 
Božena Kebrlová, vzdělavatelka Jana 
Lavičková, hospodářka Alena Špírková 

a předsedkyně kontrolní komise Ga-
briela Hoffmannová. Ta navrhla, aby
odstupujícímu výboru bylo uděleno ab-
solutorium, což valná hromada schváli-
la. Před zahájením rozpravy předali sta-
rosta župy Jungmannovy Vojtěch Dyk 
a člen předsednictva výboru ŽJ Josef 
Cmíral bronzovou medaili jako uznání 
za obětavou činnost ve prospěch sokol-
ského hnutí Mgr. Janu Špírkovi, Vlastě 
Bartákové a Boženě Kebrlové, která jim 
byla udělena předsednictvem České 
obce sokolské. 
Po přestávce bylo přistoupeno k vol-
bám, při nichž byl starostou opět zvo-
len Josef Pišvejc. Členy výboru pak 
byli zvoleni Jan Špírek (místostaros-

ta), Božena Holovská (jednatelka), Vít 
Svoboda (náčelník), Božena Kebrlová 
(náčelnice), Jana Lavičková (vzdělava-
telka), Alena Špírková (hospodářka), 
JUDr. Viktor Stejskal, Růžena Votavová 
a Vlasta Bartáková. V kontrolní komise 
usednou Gabriela Hoffmannová (před-
sedkyně), Helena Urbánková a Jarosla-
va Dubnová.
Valná hromada také schválila zprávu 
starosty o činnosti jednoty za uplynulé 
volební období, plán činnosti na další ob-
dobí, zprávu o hospodaření za rok 2006, 
rozpočet jednoty na rok 2007 a vzala na 
vědomí zprávu kontrolní komise, zprávu 
náčelníka a náčelnice o činnosti oddílu 
odboru všestrannosti a zprávu vzdělava-
telky. 
Výboru a starostovi uložila valná hroma-
da usilovat o rozšíření členské základny, 
hlavně z řad střední generace, dětí a mlá-
deže, zajišťovat vyškolení dalších cvičitelů 
pro stávající a uvažovaná odvětví sportu, 
zajišťovat průběžné opravy sokolovny 
podle jejich naléhavosti a pokračovat 
ve snaze získat nutné dotace od MŠMT, 
ČOS a města Berouna pro naléhavé 
opravy v sokolovně (oprava vstupního 
schodiště, vestibulu, předsálí a balkonové 
konstrukce, sociálního zařízení v 1. patře 
sokolovny a opravu elektrického osvětle-
ní tělocvičny sokolovny).

Výbor TJ Sokol Beroun

Hlavní úkol sokolské valné hromady: rozšíření základny

Jiří - patron vojáků, zbrojířů, řezníků, 
sedláků a skautů, jak zabíjí draka (bul-
harská ikona ze 17. století).

Sv. Florián, podle pověry ochránce před 
požáry (muzeum Prostějov).

Zdobení břízek školáky zahájí velikonoční trhy
Základem velikonočního tržiště na Husově náměstí se od středy 4. do soboty 
7. dubna opět stane šest dřevěných stánků umístěných v prostoru u kašny, v nichž 
bude pro návštěvníky zajištěno občerstvení, drobné dárky a suvenýry. V jednom 
ze stánků budou své výrobky nabízet žáci berounských základních škol a Dům 
dětí a mládeže (DDM). V úterý před zahájením trhů budou školáci zdobit  ve-
likonoční břízky, které zde budou vystaveny po celou dobu trvání těchto trhů 
a v pátek 6. 4. od 9:30 hod. se pak na náměstí u kašny představí děti z beroun-
ských mateřských škol. Ve stáncích okolo kašny budou prodejci nabízet mimo 
jiné pomlázky, květiny a další velikonoční sortiment. V atriu berounské radnice 
mohou zájemci zhlédnout zajímavou  výstavu dětských výtvarných prací na téma 
Velikonoce. Akci pořádá město Beroun ve spolupráci s DDM.

-js-
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z regionu

dětský a studentský koutek

Mateřské centrum 
SLUNEČNICE

Komunitní centrum Beroun, 
Bezručova 928, tel. 311 510 541, 
www.mcslunecnice.cz

Krakonošova kouzelná píšťalka
Na představení divadelní společnosti 
Ludmily Frištenské můžete se svými 
ratolestmi přijít ve středu 4. dubna od 
16 hodin. Vstupné 40 Kč, platí jen děti.

Nové, aktuální informace o všem, co vás zajímá!
  § CO SE DĚJE VE SNĚMOVNĚ?          § JAK PRACUJE VÁŠ POSLANEC?          § ČÍM ŽIJE A CO TRÁPÍ NÁŠ REGION?

  Dozvědět se mnoho dalšího, i napsat své názory, můžete na aktualizovaných stránkách: www.janschwippel.cz
  K dispozici je vám pracovní kalendář, zajímavé rubriky, fotogalerie, vyhledávání, možnost diskuze, aktuální informace a užitečné odkazy.

V první polovině října loňského roku 
přijeli do Karlštejna dělat výtržnosti 
dva muži z Prahy. Nyní byli obviněni. 
Muži ve věku devatenáct a dvaadvacet 
let po příjezdu do Karlštejna odcizi-
li u stánku se suvenýry dvě dřevěné 
halapartny, na výzvu prodavačky, aby 
věci vrátili, nijak nereagovali a navíc 
zbili muže, který jí přišel na pomoc. 
Když chtěla prodavačka útočníky od 
napadeného muže odtrhnout, udeřil 
ji jeden z výtržníků do obličeje tak, že 
upadla na zem. Poté se oba muži vy-
dali směrem k hradu. Cestou je dosti-
hl strážník karlštejnské obecní  policie 

a vyzval je, aby vyčkali na místě do pří-
jezdu hlídky Policie ČR. Muži však na 
výzvu nijak nereagovali a chtěli z mís-
ta odejít, přitom se starší z nich stále 
snažil fyzicky napadat další osoby. 
Proto byl strážníkem, za pomoci dvou 
dalších mužů, spoután služebními 
pouty. Incident doprovázely vulgár-
ní nadávky spoutaného muže a další 
fyzický útok mladšího z výtržníků. 
V polovině března se podařilo oběma 
agresivním výtržníkům doručit ob-
vinění z trestných činů “Výtržnictví“ 
a “Útok na veřejného činitele“. 

-vebe-

Relax pro maminky - zábava pro děti

Najdete nás v Berouně v ulici Na Příkopě 7 naproti Pekárně U Křížů
Otevírací doba: po-so: 9:00-17:30, ne: 14:00-17:30
www.uklauna.cz, info@uklauna.cz, tel:606 141 515

v nové nekuřácké kavárně

✦ Velký hrací koutek
✦ Přebalovací pult
✦ Dortíky, chlebíčky, poháry
✦ Italská káva Bazzara
✦ Dětský výběrový sekáček

❁

Františkovo čarování s Majdou
Na velice úspěšnou Kouzelnou škol-
ku s Majdou a Františkem navazu-
je nové divadelní představení opět 
v licenci České televize Praha. Pořad 
provázejí známé písničky, které děti 
znají z Kouzelné školky. Akce se koná 
v pátek 13. dubna od 17 hodin v SD 
Plzeňka v Berouně. Předprodej vstu-
penek v Městském informačním cen-
tru na Husově nám. 69.

Jenčovští přivítali v Nižboru jaro a nyní se chystají 
na stavbu středověkého vrhacího praku

Členové Spolku hradu Jenčov jsou věr-
ni nejen zříceninám svého hradu, ale 
i středověkým hrám, tradicím a zvy-
kům. A také nižborským mladým,, 
se kterými i letos přijeli přivítat jaro. 
Tradičně vyrobili a přivezli Moranu, 

prošli s ní napříč obcí až k řece, zapálili 
a pustili po vodě ven ze vsi, aby ssebou 
podle staré víry odnesla všechny strasti 
zimy. Louka u vody, den předtím ještě 
nevlídná a skrápěná deštěm, se ve slu-

nečních paprscích změnila v divadel-
ní arénu pro krátkou veselou scénku 
a poté v kolbiště, kde se děti dosyta 
vydováděly při nejrůznějších soutěžích 
a závodech. 
My, dospělí, rádi přihlížíme, když nějací 
dobrovolníci něco pro mládež připraví 
a provedou, když zabaví děti místo nás, 
jako právě v tuto poslední březnovou 
neděli ukázali Jenčovští. Oni se tím 
baví, řeknete, tak o co tu běží? O to, že 
se k nim málokdo přidává a mohl by se 
bavit také. A navíc užitečně. Být užiteč-
ným a gratis, nic za to? Copak to jde? 
Viděli jsme, jde to. Občanských zájmo-
vých spolků se v našem okrese najde 
víc, ale stále je jich jako šafránu. A stále 
od nich slyšíme stejné stesky: Málo-
kdo je nám ochoten pomoci. Čímpak? 
Sponzorské dary jsou samozřejmě vítá-
ny, žádné rekvizity, propagace nebo do-
prava nejsou zadarmo, ale nezištných 
sponzorů je také jako šafránu. My na 
rozdávání nemáme - to je smutný fakt 
a punktum? My ostatní nemáme šikov-
né ruce, které dokážou něco ve prospěch 
dětí zmáknout? Třeba zanedlouho, v so-
botu 9. června, na akci pro děti, kterou 
už začnou Jenčovští s elánem připravo-
vat? Přivítali by pár mládežníků (i dříve 
narozených) při stavbě ohromného pra-
ku, středověkého vrhacího stroje, jakým 
se bořívaly hradby protivníka, nebo 

vaši asistenci při soutěžích a hrách. 
Čím víc bude dospěláčů, tím víc může 
být soutěží a tím víc bude spokojených 
dětí, potažmo i jejich  fandících rodi-
čů. Zkuste zavolat Jitku Mikšíkovou 
737 976 003, uslyšíte víc a pak uvidí-
te. Mají i svoji oficiální adresu: Spolek
hradu Jenčov, Košťálkova 1355, 266 01 
Beroun. 

Jan Lukeš, Nižbor

Vhození symbolu zimy Morany do Be-
rounky se v Nižboru stává tradicí.

Děti si na vítání jara mohly zasoutěžit 
například v lukostřelbě.

Agresivní výtržníci z ulic Karlštejna stíháni

Studentku 4. B berounského gymnázia Apostolii Arabadzi 
jsme při maturitách nanečisto zachytili při hledání v česko-
-německém slovníku.

Gymnazisté si vyzkoušeli 
maturitu nanečisto

Na Gymnáziu Joachima Barranda v Berouně psalo 82 studentů 
maturitních tříd od pondělí 26. do čtvrtka 29. března písem-
nou práci z českého jazyka, cizích jazyků a volitelných modulů 
v rámci projektu „Maturita nanečisto 2007“. Každý student měl 
celkem 3 testy - z českého jazyka, z jednoho cizí jazyka a jedno-
ho z volitelných modulů (Matematika, Přírodovědně technický 
základ, Informačně technologický základ, Občanský základ).
„Věříme, že nám CERMAT  poskytne výsledky pro jednotli-
vé studenty i pro školu ve srovnání s výsledky studentů v ČR,“ 
sdělil nám ředitel gymnázia Stanislav Lidinský.

-rd-, foto: Ivan Hynek

Ve středu 21. března vešli do prostoru prodejny benzínové 
čerpací stanice v ulici Na Sklenářce dva muži v kuklách 
a se zbraní v ruce přinutili obsluhující ženu k vydání ně-
kolikatisícové hotovosti, dálničních známek a telefonních 
karet. Poté lupiči z místa utekli směrem k letišti Tlustice. 
Žena nebyla během přepadení zraněna. Bylo zjištěno, 

že se jednalo o muže štíhlých, středně vysokých postav, 
pravděpodobně ve tmavém oblečení. Kukly, které měli pa-
chatelé na hlavách, měly otvory jen pro oči. Policie přijme 
na lince 158 jakékoliv informace, které by přispěly k do-
padení lupičů.

-vebe-

Maskovaní lupiči přepadli benzínku v Hořovicích

arnevalový rej masek zaži-
ly v březnu děti v Mateřské 
škole Pod Hájem v Králově 

Dvoře. Jako každoročně byly všech-
ny třídy slavnostně vyzdobeny, aby 
si karnevalové veselí děti opravdu 
užily. Nejtěžší úkol však byl, jako 
vždy, rozhodnout o nejkrásnější 
masce, protože maminky při pří-
pravě kostýmů nešetřily fantazií. 

-er-

K

Zejména řidiči by si touto dobou měli dát při projíždění okolo rybníků a potoků pozor 
na migrující žáby. Ochránci přírody proto instalují podél silnic tyto zábrany. Jednu 
z nich jsme vyfotografovali u novojáchymovských rybníků. -rd-
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Divize - sk. A
FK Králův Dvůr - Strakonice 
1908 0:0
Zhruba tři stovky diváků v Králově 
Dvoře branku neviděly. Cábelíci měli 
sice dvě slibné šance, ale pak se začal 
fotbal stále více propadat do šedi a prů-
měru, takže výsledkem byla bezbran-
ková remíza, která samozřejmě více těší 
hráče z jihu Čech.
Jiskra Třeboň - FC Bzová 2:0 (2:0)
Bzové nevyšla v utkání ve městě ryb-
níků první půlhodina, ve které dvakrát 
inkasovala. Nejprve se v 16. minutě tre-
fil Pintér a o deset minut později Zvěři-
na. Hosté recept na třeboňskou obranu 
nenašli, a tak si odvážejí prohru.

Krajský přebor
Úvaly - KDC Beroun 2:1 (1:0)
V poměrně vyrovnaném utkání byli 
nakonec šťastnější domácí, kteří tak 
potvrdili roli mírného favorita. Branku 
Cementářů vsítil Jalaghonia.
SK Hořovice - Stará Boleslav 1:2 (0:1)
Jedna z klíčových situací, která měla 
velký vliv na vývoj utkání přišla již 
v 9. minutě, kdy Albl hlavou nešťastně 
překonal po trestném kopu vlastního 
gólmana. Jednogólové manko domácí 
smazali čtyři minuty po přestávce díky 
brance dorážejícího Nesnídala. Jenže 
v 68. minutě hořovická obrana nepo-
chopitelně nepokryla staroboleslav-
ského Štěpánka a pro něj bylo snadnou 
prací skórovat. Domácí se k závěrečné-
mu náporu prakticky nezmohli, naopak 
gólman Šmerhovský se musel hodně či-
nit, aby vychytal další šance hostujících 
fotbalistů.

I. B třída - sk. A
Český Lev Beroun - Slavoj Kladno 2:1 
(0:1)
Favorizovaný Beroun o přestávce pře-
kvapivě prohrával, ale po přestávce do-
kázal dvěma brankami zápas otočit.
Pavlíkov - SK Žebrák 1:2 (1:2)
To, že to Žebrák myslí se záchranou 
smrtelně vážně, potvrdil o víkendu 

v Pavlíkově, odkud dokázal přivézt tři 
body.

I. B. třída - sk. E
AFK Loděnice - Milín 1:2 (0:2)
Utkání dvou rozdílných poločasů. 
V první pětačtyřicetiminutovce měli 
jasně více hry Milínští, kteří dali dvě 
branky. Po změně stran domácí přidali, 
ale na vyrovnání se již nezmohli.
Tochovice - Olympie Zdice 3:4 (0:2) 
Zdice se na hřišti posledních Tochovic 
nečekaně trápily, ale svého soupeře na-
konec dokázaly přestřílet.
FK Komárov - SK Hostomice 0:3 
(0:2)
Hrdinou zápasu byl jednoznačně hos-
tomický kanonýr Vyskočil, který hos-
tům dvěma góly z 19. a 45. minuty 
zajistil dvoubrankové vedení. Hosté 
byli lepší i po přestávce a zaslouženou 
výhru definitivně zpečetil v samotném
závěru Kuba.

Okresní přebor
Újezd - Hýskov 1:0 (0:0) Vokůrka 
(Rozhodčí: Závora - Plecitý, Špicl), 
Neumětely - Nižbor 2:1 (1:0) Kejzlar, 
Kubrycht Jar. - L. Stuna (Rozhodčí: 
Vodička - Hlavsa, Kros)  hráno na Te-
tíně, Zadní Třebáň - Cerhovice 0:0 
(Rozhodčí: Egrt - Kareš, Deraj), Osek 
- Králův Dvůr B 1:1 (1:1) Hlavatý (pk) 
- Kučera (Rozhodčí: Růžička - Ryska, 
Plecitý), Hořovice B - Tlustice 2:1 (1:0) 
Bartoš, Bežó - Ungr (Rozhodčí: Pecka 
- Marx, Vlachopulos), Stašov - Karl-
štejn 2:2 (1:1) T. Eichenmann, Prokop 
- Vácha, Jan Lopušan (Rozhodčí: Marx 

- Mázdra, Kocourek), SKP Beroun - 
Bzová B 2:1 (0:0) 70. Kralovič, 95. Ex-
ner - 82. Zajíc (Rozhodčí: Vlachopulos 
- Mázdra, Chvátal).

III. třída -  odd. A
Hudlice - Hýskov B 3:1 (1:0) Olšiak, 
Jirásek, Kočí - David (Rozhodčí: Koza), 
Osov - SK Cembrit Beroun 1:1 (1:0) 
Routa - Konopásek (Rozhodčí: Pos 
ml.), Zadní Třebaň B - Všeradice 2:4 
(2:1) Cieciura 2 - P. Jakoubek 2, Anděl, 
Kulhavý (Rozhodčí: Ducký), Tetín - 
Chyňava 1:2 (1:0) David - Lašek, Štanc 
(Rozhodčí: Sekerka), Lužce - Zdice 
B 1:2 (1:1) K. Hůla - K. Sluka, Jánský 
(Rozhodčí: Mareš), Svatá - Trubín 0:0 
hostům nebyly uznány tři branky (Roz-
hodčí: Pecka), Loděnice B - Nový Já-
chymov 2:3 (1:0) Wisznievsky, Majer 
- Vlček 2, Zábranský (Rozhodčí: Kleč-
ka).

III. třída - odd. B
Újezd B - Lochovice 4:2 (1:2) R. Štochl 
2, Fiala, Novák - Zadina, Kropáč (Roz-
hodčí: Šnajdr), Neumětely B - Pod-
luhy 0:2 (0:1) Matějka, Štajner (Roz-
hodčí: Srb), Běštín - Kublov 1:0 (1:0) 
Zůra (Rozhodčí: Košťálek), Osek B 
- Drozdov 4:1 (2:0) Doležal 2, M. Volf, 
Vlach - Vodička (Rozhodčí: Mázdra), 
Rpety - Zaječov 2:3 (2:2) Červenka, 
L. Kadeřábek - Mackovič, Kasík, Hra-
bák (Rozhodčí: Drábek), Komárov B 
- Hostomice B 0:2 (0:0) Eiselt, Štiller 
(Rozhodčí: Kros), Broumy - Praskole-
sy 0:0 (Rozhodčí: Chvátal).

IV. třída - odd. A 
Vižina - Chrustenice 3:0 (0:0) vlast-
ní, Procházka, Blovský (Rozhodčí: 
Klečka), Srbsko - Nižbor B 2:1 (0:0) 
domácí nehlášeni - V. Říha (Rozhod-
čí: Deraj), Chodouň - Všeradice B 
3:2 (0:1) Klika, Štolba (pk), Hyrba 
- Stegmüller, Nájemník (Rozhodčí: 
Plecitý), Mořinka - Tmaň 1:1 (0:1) 
Mácha - Malík (Rozhodčí: Koza), Vy-
soký Újezd - Mořina 0:0 (Rozhodčí: 
Bartovský), Liteň - Karlštejn B  2:0 
(0:0) Franěk, Červený (Rozhodčí: 
Hlavsa), Svatá B - Zdejcina 0:2 (0:1) 
Hercík, Pikl (Rozhodčí: Hlavsa).

IV. třída - odd. B
Libomyšl - Lochovice B 2:0 (1:0) Kla-
dívko, Slavík (Rozhodčí: Bartovský), 
Chlumec - Podluhy B 8:0 (3:0) Be-
rounský a P. Veselý 2, Svoboda, Jaroš 
(pk), Švec (pk), Šereda (Rozhodčí: Pos 
st.), Chaloupky - Žebrák B 1:1 (0:0) 
Palek - Mareš (Rozhodčí: Šnajdr), Zaje-
čov B - Drozdov B 6:0 (2:0) P. Rydrych 
3, P. Studený 2, Stelšovský (Rozhodčí: 
Kareš), Rpety B - Tlustice B 0:3 (0:2) 
Volráb, Ségl, Váňa (Rozhodčí: Egrt), 
Cerhovice B - Felbabka 1:1 (0:0) Kunc 
- Crk (Rozhodčí: Kocourek), Broumy 
B - Praskolesy B 3:0 (3:0) Žák 2, T. Ko-
nopásek (Rozhodčí: Ryska).

I. liga žen
DFO Ředice - Karlštejn 3:2 (1:1)
Karlštejnským fotbalistkám vyšel úvod 
zápasu, když je v 6. minutě dostala do 
vedení Chlastáková. Jenže dvě minuty 
před přestávkou Ředice z penalty vy-
rovnaly a v závěru zápasu, konkrétně 
v 81. a 85. minutě si zajistily dvoubran-
kové vedení. V 87. minutě sice Vyštej-
nová snížila, ale na zisk druhého bodu 
v soutěži za remízu už stále beznadějně 
poslední Karlštejn neměl.

III. liga žen
Pokratice - Mořina 4:4

I. A třída dorostu
Český Lev Beroun - FK Králův Dvůr 
0:4, SK Hořovice- AFK Loděnice 2:1 
(1:1) Škvára, Šmíd

Okresní přebor dorostu
Osek - Všeradice 0:4 (0:3) Komárov 
- Chyňava 4:1 (1:1) Cerhovice - Řev-
nice 2:6 (1:2) 

Tabulka divize - skupina A

  1. Klatovy                19   14    2     3    46:20   44
  2. Vyšehrad                19   11    5     3    29:17   38
  3. Třeboň                    19   10    4     5    37:20   34
  4. FK Králův Dvůr     19   10   4    5    30:22   34
  5. Sezimovo Ústí       19   10    3     6    27:16   33
  6. Horažďovice          19     7    6     6    23:22    27
  7. Viktoria Žižkov B      19     7    4     8    20:20   25
  8. Strakonice 1908  19     7    4     8    26:31   25
  9. Jankov                   19     6    6     7    23:24    24
10. Votice                       18     6    5     7    22:30    23
11. FC Bzová              19    5    7    7   32:38    22
12. Vejprnice              19     6    3   10    26:32    21
13. Doubravka            19     6    2   11    24:36    20
14. Malše Roudné      19     5    4   10    24:36    19
15. Dobříš                    19     3    6   10    16:26    15
16. Trstěnice              18     3    5   10    29:44    14

Tabulka krajského přeboru

  1. Čelákovice            19   16    1     2    67:13    49
  2. SK Rakovník        19   13    3     3    37:14    42
  3. Semice                  19   12    0     7    35:32   36
  4. Nové Strašecí       19   10    3     6    39:29   33
  5. Úvaly                      19     9    4     6    30:25    31
  6. Nymburk               19     9    2     8    21:21    29
  7. Stará Boleslav        19     8    3     8    28:31    27
  8. Černolice              19     8    2     9    28:35    26
  9. KDC Beroun         19    6    7    6   27:30     25
10. Slavia Jesenice    19     7    2   10    30:37    23
11. FC Jesenice         19     6    4     9    31:39    22
12. Sedlčany              19     6    2    11    27:41    20
13. Teplýšovice          18     5    4     9    21:41    19
14. SK Hořovice        18    4    5    9   23:30    17
15. Brandýs                19     3    7     9    19:30    16
16. Nelahozeves       19     4    1   14    19:34    13

Tabulka I. B třídy - skupina A

  1. Lhota                    15   10    4     1    28:14   34
  2. Slaný                     15   10    2     3    34:14   32
  3. Čes. Lev Beroun   15   10    2    3    31:21   32
  4. Tuchoměřice        15   10    1     4    49:23   31
  5. Lidice                     15     8    1     6    30:28   25
  6. Koleč                    15     6    3     6    14:20    21
  7. Sparta Lužná       15     6    0     9    22:26   18
  8. Mutějovice            15     5    3     7    15:20    18
  9. Pavlíkov                15     6    0     9    19:30    18
10. SK Žebrák          15    4    4    7   18:29    16
11. Slavoj Kladno       15     4    3     8    19:24     15
12. Hostivice               15    3    5     7    16:20    14
13. Městečko             15     3    3     9    18:37    12
14. Slovan Kladno     15     2    5     8    19:29    11

Tabulka I. B třídy - skupina E

  1. Milín                      15   12    3     0     45:12   39
  2. Vonoklasy            15   10    3     2    31:15   33
  3. AFK Loděnice       15    8    4    3   35:22    28
  4. Olympie Zdice      15    8    4    3   22:16    28
  5. SK Hostomice      15    7    1    7   33:16    22
  6. Štěchovice            15     7    1     7    25:24   22
  7. Nová Ves p. Pleší  15     7    1     7    24:27    22
  8. Dobříš B               15     5    4     6    25:27   19
  9. Mníšek pod Brdy 15     5    3     7    20:31   18
10. FK Komárov         15    4    4    7   13:20    16
11. Rožmitál                15     3    6     6    19:22    15
12. Nečín                    15     4    2     9    18:32    14
13. Zvole                     15     2    3  10    19:36      9
14. Tochovice             15     2    3   10    18:37      9

Tabulka okresního přeboru

  1. Králův Dvůr B      15   10    2     3     47:21    32
  2. Zadní Třebaň       15     9    5     1    42:22   32
  3. Stejstav Hýskov   15     9    0     6    34:20   27
  4. Doubr. Újezd        15     8    2     5    31:25    26
  5. Cerhovice             15     7    3     5    26:23    24
  6. Neumětely             15     6    6     3    26:24    24
  7. SKP Beroun         15     7    3     5    25:30   24
  8. Slavoj Osek          15     7    2     6    35:29   23
  9. SK Hořovice B     15     6    2     7    29:30    20
10. SK Tlustice          15     5    3     7    23:26   18
11. Stašov                    15     5    3     7    19:29    18
12. SK Nižbor             15     2    4     9    24:39    10
13. FC Bzová B           15     2    3   10    19:36      9
14. Karlštejn                15     2    2  11    14:40       8

Tabulka III. třída - odd. A

  1. Hudlice                 15   10    2     3    41:21    32
  2. Cembrit Beroun  15     9    4     2     29:18    31
  3. Všeradice             15     9    2     4    49:24   29
  4. Lužce                    15     8    4     3    42:23    28
  5. Trubín                   15     8    2     5    49:24    26
  6. FK Svatá                15     7    4     4    28:22    25
  7. Loděnice B           15     6    4     5    31:37    22
  8. Zdice B                15     6    2     7    33:37   20
  9. SK Chyňava         15     5    4     6    29:40    19
10. SK Tetín               15     5    2     8    35:39   17
11. Nový Jáchymov   15     5    2     8    32:47    17
12. Zadní Třebaň B   15     4    4     7    29:37    16
13. Osov                      15     3    3     9    26:35    12
14. Hýskov B                15     0    1  14    16:64      1

Tabulka III. třída - odd. B

  1. Praskolesy           15   10    3     2     29:13    33
  2. Drozdov                15   10    0     5    30:27    30
  3. Podluhy                15     9    0     6    26:21    27
  4. Hostomice B        15     8    1     6    34:19     25
  5. Komárov B           15     7    3     5     26:20    24
  6. Broumy                 15     7    3     5    29:25    24
  7. Zaječov                15     6    5     4    26:22    23
  8. Újezd B                 15     6    4     5    27:22    22
  9. Běštín                   15     6    2     7    34:36   20
10. Rpety                     15     6    1     8    43:23    19
11. Osek B               15     5    4     6    30:42   19
12. Kublov                   15     5    3     7    29:35   18
13. Neumětely B        15     2    5     8    17:32    11
14. Lochovice              15     0    2  13    16:59      2

Tabulka IV. třída - odd. A

  1. Nižbor B               15     9    3     3     54:21    30
  2. Vysoký Újezd       15     9    2     4    35:22    29
  3. Srbsko                  15     8    4     3    32:20    28
  4. Vižina                    15     8    2     5    29:26    26
  5. Všeradice B          15     8    0     7   43:36     24
  6. Svatá B                 15     7    4     4    25:20    24
  7. Chodouň              15     7    2     6    34:29    23
  8. Chrustenice          15     7    1     7    43:32    22
  9. Mořina                 15     6    3     6    22:21   21
10. Tmaň                    15     5    2     8    28:35   17
11. Karlštejn B         15     4    4     7    26:24   16
12. Zdejcina                15     5    0   10    19:39    15
13. Liteň                      15     4    2     9    17:38    14
14. Mořinka                  15     3    1  11    18:62    10

Tabulka IV. třída - odd. B

  1. Chlumec               15  13    1     1     60:15     40
  2. Žebrák B               15  10    2     3    64:16     32
  3. Libomyšl               15     9    4     2    38:23    31
  4. Tlustice B             15     8    3     4    52:34    27
  5. Cerhovice B         15     7    3     5    37:25    24
  6. Chaloupky            15     6    4     5    30:32    22
  7. Drozdov B             15     7    1     7    33:43    22
  8. Zaječov B              15     6    3     6    32:29    21
  9. Rpety B                15     6    2     7    22:37   20
10. Broumy B             15     5    3     7    23:38   18
11. Praskolesy B        15     4    1   10    21:46   13
12. Podluhy B           15     3    2     9    18:39    11
13. Felbabka                15     1    5     9    14:35      8
14. Lochovice B          15     2    2   11      9:41      8
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Přebor Sokolské župy 
Jungmannovy v plavání
Župní plavecký přebor se konal 
v sobotu 24. března v hořovickém 
bazénu. Jeho uspořádáním byla 
pověřena Tělocvičná jednota Sokol 
Komárov. Na startu se sešlo rekord-
ních 182 plavců z dvanácti tělocvič-
ných jednot (Cerhovice, Černošice, 
Dobřichovice, Dobříš, Horoměřice, 
Hořovice, Komárov, Jílové u Prahy, 
Milín, Mníšek pod Brdy, Příbram, 
Žebrák). Kromě medailí a diplomů 
si vítězové odváželi spolu s ostatní-
mi i hezké vzpomínky na sportovně 
prožitou sobotu.

-jt-

Hořovice nezvládly zápas se Starou Boleslaví

Tělocvičná akademie 
komárovských Sokolů

V pátek 30. března se v komárovské soko-
lovně uskutečnila akademie na počest 105. 
výročí založení tělocvičné jednoty. V úvodu 
připomněl starosta jednoty bratr Bohuslav 
Ernest význam Sokola a stručně shrnul 
historii komárovské jednoty. Vzpomněl i ze-
snulého starostu obnoveného Sokola, bratra 
Karla Prokopa. 
Následně v pohybovém pásmu vystoupili 
rodiče a děti. Jejich cvičení s padákem, la-
vičkami a strachovým pytlem patřilo mezi 
nejroztomilejší. Mladší žákyně se tradičně 
představily cvičením na lavičkách. Obdo-
bí kolem 10 let věku dítěte se často nazývá 
„zlatým věkem motoriky“. Naše žactvo se 
připravuje na přebor všestrannosti, který 
zahrnuje sportovní gymnastiku, atletiku, 
šplh a plavání. Na akademii žáci předvedli 
malou ukázku z akrobacie a soutěživých 
her. Skoky z malé trampolínky jsou u ju-
niorské věkové kategorie velmi populární. 
V dynamické ukázce cvičenci prokázali 
svou odvahu, obratnost a prostorovou ori-
entaci. Od září loňského roku pracuje v jed-
notě oddíl tenisu. Ukázka z jejich tréninkové 
jednotky započala druhou část programu. 
Další skladbu pod názvem Večerníček nám 
předvedly malé aerobičky s pompony. Do-
dejme, že v neděli 15. dubna se v Komárově 
uskuteční župní přebor v dětském aerobiku, 
přijďte děvčata podpořit! Hojně navštěvo-
vané cvičení předškolních dětí se představilo 
pohybovou skladbou s obručemi a cvičením 
na lavičkách. Pokud si letos připomínáme 
105. výročí založení komárovské jednoty, 
nemůžeme nevzpomenout tradiční sokol-
skou disciplínu – sportovní gymnastiku, 
dříve nářaďový tělocvik. Vystoupily komá-
rovské gymnastky. Na úspěšnou sletovou 
skladbu se stepy navázaly komárovské cvi-
čenky se svou originální choreografií.
Při závěrečném nástupu účinkujících po-
zdravil cvičence a diváky náčelník Jung-
mannovy župy, bratr František Beran. 
V projevu vyzdvihl činnost komárovské jed-
noty a ocenil vzornou práci s mládeží.

-jt-

Krajský přebor mužů - čtvrtfinále
BC Slaný - BK Beroun 74:86 (39:47)
Body: Šašek 27, Polák 18, Sládek 12
BK Beroun - BC Slaný 104:87 (60:38)
Body: Polák 29, Šašek 25, Soukup 11
Berounští basketbalisté s přehledem 
postoupili do semifinále krajského pře-
boru, kde se utkají s rezervou Kolína, 
která nečekaně přešla přes Kralupy.

Krajský přebor II. třídy
Rakovník - Kr. Dvůr 109:41 (48:24)
Body: Kříž 13, Polák 9, Loužecký 7
Kr. Dvůr - Mělník B 64:104 (31:55) 
Body: Hrabák 15, Sajdler 12, Kříž 9
Kr. Dvůr - Ml. Boleslav B 60:75 (37:38)
Body: Kříž 17, Sajdler 10, Podlašecký 8
Králodvorským se na jaře vůbec nedaří 
a pohybují se u dna tabulky.

Basketbalisté Berouna v semifinále krajského přeboru


