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pravodaj
Karlštejnský z v NN
dnes poprvé

12. července 2011 - 14 (549)

Cena výtisku 7 Kč

Chlapec se poslední školní
den opil do bezvědomí
Černošice – Školní rok neskončil dobře pro
dvanáctiletého chlapce, který byl 30. června
nalezen v bezvědomí.
Kamarádi ho našli v dopoledních hodinách v blízkosti Základní školy v Černošicích. „Zřejmě požil
víc alkoholu, než jeho tělo zvládlo,“ uvedl šéf řevnické záchranky Bořek Bulíček. Posádka záchranné služby převezla mladého pacienta do nemocnice v Motole. Událost vyšetřuje Policie ČR.
(Vysvědčení viz strana 3)
(lup)

Liteňanka zmizela. Pomozte
nám ji najít! prosí policisté
Liteň - Po zmizelé sedmnáctileté Liteňance pátrá od 1. července policie. Dívka byla viděna naposledy 30. 6. večer v místě svého bydliště.
Zmizení oznámil otec s tím, že dcera odešla z domova sama. Karlštejnští policisté zjistili, že nechala dopis na rozloučenou. Uvedla v něm, že odchází
z domova kvůli rodinným problémům. „Policie
prověřila místa, kde by se mohla dívka zdržovat, ale
nenašla ji,“ řekla policejní mluvčí Lenka Uriánková 7. 7. Policisté prosí o pomoc. Kdo by věděl,
kde se pohřešovaná nachází, ať kontaktuje linku
158 či nejbližší služebnu. Štíhlá dívka je 170 cm
vysoká, má tmavé vlasy, modrozelené oči, na sobě
měla krémové kalhoty a černý či bílý svetr. (pef)

Léto přineslo změny, spoustu změn
ZLEVŇUJE VOLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ, ZDRAŽUJE DOPRAVA, DĚTI MUSÍ MÍT SVŮJ PAS...
Česko - Možná více, než od počasí,
bude letos v létě Čechům horko ze
změn, které začaly platit od začátku července. Týkají se hromadné
dopravy, cestovních dokladů, telefonování, cen plynu či poplatků u
Poštovní spořitelny.
Takže popořádku. Při cestě do zahraničí od července nelze zapisovat děti
mladší deseti let do cestovního pasu
rodičů. Děti včetně kojenců budou
muset mít nově vlastní cestovní pasy

Trubačům v Hlásné
zazpívá Josef Laufer

Hlásná Třebaň - Karel IV. i Josef
Laufer přijedou v sobotu 30. července pozdravit Slavnosti trubačů,
které se už posedmé budou konat v
Hlásné Třebani.
Program na místní návsi vypukne už
ve 14.30 - postupně se představí kapela Třehusk, několik skupin trubačů,
šermíři či břišní tanečnice. Těsně před
čtvrtou hodinou dorazí s družinou císař Karel IV., na jehož počest zazpívá
bard Jan Matěj Rak. Po odjezdu vladaře diváky čeká vystoupení Josefa
Laufra, Karla Bláhy a skupiny Brzdaři. Ani letos nebude chybět soutěž o
nejlepšího zpěváka písničky Hlásná
Třebaň je krásná.
(mif)

(či elektronické občanské průkazy).
Jejich vydání má přitom podle zatím
neschváleného návrhu od roku 2012
šestinásobně (!) zdražit.
Také psi, kočky a fretky mohou od 3.
července cestovat do zahraničí jen s
čipem. Nadále ale postačí i tetování,
pokud je čitelné a bylo provedeno
před tímto datem.
Další změna je příjemná. Tuzemští
operátoři musí kvůli nařízení Evropské unie od července snížit ceny roa-

mingového volání i SMS. Za minutu
hovoru zákazníci zaplatí 10,30 Kč,
což je o asi 1,60 Kč méně, než dosud.
Cena příchozího hovoru se sníží asi o
1,40 Kč na 3,20 Kč u O2 - u Vodafonu a T-Mobilu bude 3,24 Kč. Stejná
cena platí i u posílaných SMS, což
představuje pokles asi o desetník.
Vedle takzvaného eurotarifu nabízí
operátoři další neregulované tarify,
které jsou v některých případech levnější. (Dokončení na straně 9)
(pef)

SPORTOVNÍ CESTY. Hudebně-sportovní festival Cesty pořádaný na počest osmdesáti let řevnické kopané se
konal 5. července před Zámečkem v
Řevnicích. Program začal vystoupením mladé kapely Space Cripple
Bastardos, poté zahrály country skupina Sedláci, pop soubor Echoes, seskupení MoRe Guitars (na snímku
kytarista Petr Kadeřábek), Vosí hnízdo a na úplný závěr skupina Check
Point. Před začátkem produkce konferenciér vyhlásil, že Cesty jsou ve
znamení setkávání různých žánrů a
jejich vzájemné tolerance, což - mám
zato - se vyplnilo. (Dokončení na str. 12)
Helena PELIKÁNOVÁ
Foto Tomáš HEJLEK

Josef Klíma: Chtěl bych k moři, ale nevím, zda mě Janek Kroupa pustí
Dobřichovice - Jaké mají prázdninové plány známé tváře od Berounky? Kam čtenáře NN pozve
na letní výlet moderátor a muzikant Josef Klíma z Dobřichovic?
Já už si letos nadělil týden v Chorvatsku, v Gradacu, a možná si ještě
ukradnu týden na podzim. Léta se
vyhýbám cestám k moři v sezoně,
kdy je tam přecpáno. Náš pořad Soukromá dramata má ale přestávku jedině o prázdninách. Tak nevím, jestli mě Janek Kroupa pustí.
Kam byste pozval čtenáře na výlet v
našem okolí? Kde to máte rád vy?
Pozval bych je na výšlap, který začíná ve Všenorech v osadě Čihadla, a
vede lesem po staré vojenské cestě

MUZIKANT. Reportér Josef Klíma,
tentokrát za piánem. Foto ARCHIV

napříč Hřebeny do Letů pod lesem,
kde končí u stánku s občerstvením.
Na čem pracujete, co právě děláte?
Právě přepisuji do knihy scénář filmu Advokát a jeho pán, protože Česká televize se nemůže rozhoupat, zda
ho natočí, nebo ne. Jsem asi rekordmanem co do počtu natočených a neodvysílaných filmů. V Nově visí už
třetí rok šestnáctidílný seriál Expozitura, v ČT zase dvojdílný film Jsi
mrtvej, tak nebreč a dva díly trilogie
Vetřelci a lovci. První díl se vysílal
už loni pod názvem Zrozen bez porodu a byl nominován na Zlatou
nymfu do MonteCarla. S kapelou
máme nejbližší koncert až 27. září v
Balbínce.
Petra FRÝDLOVÁ
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Farmářské trhy zneužívají překupníci
VÝPĚSTKY A VÝROBKY MÍSTNÍCH LIDÍ SI MŮŽETE NAKOUPIT V DOBŘICHOVICÍCH, ČERNOŠICÍCH I ZADNÍ TŘEBANI
Farmářské trhy v Černošicích a Dobřichovicích pořádá každou sobotu
dopoledne sdružení TAK. Sudé soboty patří černošickým trhům, liché
dobřichovickým. Připravujeme pro
vás pestrou nabídku zeleniny, ovoce,
moštů, vína, sýrů, pečiva, uzenin a
dalších pochutin. Trhy získaly dotaci
z fondu Ministerstva životního prostředí, které vypsalo grant na podporu regionálních projektů zaměřených
na zvýšení povědomí o ekologicky
šetrných způsobech pěstování a výroby potravin. Trhy také mají zvyšovat povědomí o tom, co se v okolí
pěstuje i vyrábí, a zajistit kontakt
mezi prvovýrobcem a spotřebitelem.
V současné době vzniká tolik farmářských trhů, že farmáři často nestíhají sami prodávat a posílají za sebe na trh pomocnou sílu. Pokud má
prodejce od farmáře pověření a o nabízeném sortimentu dokáže pohovořit, je to v pořádku. V opačném případě je třeba zpozornět, protože rozmachu trhů využívají překupníci,

kteří se snaží na trhu prodat anonymní zboží nakoupené ve velkoskladech. Snažíme se je rozpoznat a vykázat, abychom mohli zaručit původ
nabízeného sortimentu. Při trzích se
konají i divadelní představení a výtvarné dílny. Info o tom, co můžete
nakoupit a jaký bude program, najdete na www.cernosicketrhy.cz.
Eva BACHIRI, o. s. TAK, Černošice

Kde jsou farmářské
trhy o prázdninách

TŘEBAŇSKÉ TRHY. Další Sedlácké a řemeslné trhy s programem pro děti
uspořádalo na konci června v Zadní Třebani sdružení SALTO. Kromě nákupů se na plácku u hostince jezdilo na koních, pracovalo s hlínou a odlévalo
ze sádry. V srpnu čeká malé »sedláčky« keramika. Foto František CHLAŇ

Černošice, před hotelem Kazín
- 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8., vždy
od 8 do 11.00
Radotín, nám.Osvoboditelů
- 22. 7., 5. 8. a 19. 8., vždy od 10 do
18.00
Dobřichovice, pod lípou u zámku
- 23. 7. a 6. 8., vždy od 8 do 12.00
Zadní Třebaň, u Společenského
domu
- 27. 8. od 9.00 do 17.00
(pef)

Místo dětí z výletu přijeli rytíři

DOSTALI MEDAILE. Slavnostní rozloučení s mateřskou školou a zároveň
přivítání mezi prvňáky čekalo v závěru června na liteňské předškoláčky. K budoucím prvňáčkům promluvil starosta obce Karel Kliment, se svými svěřenci
se dojatě loučila ředitelka školky Jaroslava Čampulová. Děti, které od září
čekají školní povinnosti, dostaly medaili s první jedničkou a spoustu dárků.
Jménem ZŠ v Litni své budoucí žáky přivítala paní učitelka i absolventi první
třídy. Ti svým nástupcům předali symbolickou vstupenku do první třídy. Setkání se účastnila i spousta rodičů.
Text a foto Pavla PETROVÁ, Leč

Výpravu do středověku, pohádkovou
cestu za princeznou a rytíři na zámek
Dobříš podnikly před prázdninami
děti ze školky v Letech
Po příjezdu nás na nádvoří přivítal
kašpárek, který měl dětem dělat průvodce. Přečetl listinu vládce této pohádkové země, krále Karla. Na cestě
zámeckou zahradou jsme potkali
mnoho pohádkových bytostí: Popelku
střídala Růženka, v houštinách rytíři
honili lapky, zážitkem bylo i setkání s
Malým princem Saint-Exupéryho. Na
nádvoří krále hlídala mušketýrská
garda, která si krátila dlouhou chvíli
šermířským soubojem. Na cestě musely děti plnit úkoly, zavazovaly tkaničku, lovily sladkosti, jezdily na koni. Protože úkoly zvládly, mohly být
pasovány na rytíře - domů se místo
dětí vrátili chrabří rytíři a spanilé
princezny. Zámecké divadlo pak bylo
pověstnou třešinkou na dortu báječně
stráveného dne. Velký dík za velkole-

pou akci patří učitelce Veronice, jež
měla obrovský podíl na přípravě výVít DRBOHLAV,
letu.
Veronika KUNOVÁ, MŠ Lety

PRŮVODCE. Letovské děti v areálu
dobříšského zámku provázel kašpárek.
Foto Marcela JANDUSOVÁ

Zachráníme nádraží na podbrdské »lokálce«?
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KARLŠTEJNSKO PŘIPRAVILA PROJEKT NA ZÁCHRANU ZANEDBANÝCH ZASTÁVEK

Mnohá nádraží a zastávky v našem
kraji jsou v hrozném stavu. Trpí
špatnou údržbou a některé malebné
budovy dokonce už zanikly. Blýská
se však na lepší časy. Místní akční
skupina (MAS) Karlštejnsko zahájila projekt Vlídná nádraží Karlštejnska a spolu s dalšími MAS ho připravilo jako projekt národní spolupráce s finanční podporou EU.
MAS Serviso, Naděje pro Mostecko,
Jemnicko a další i Asociace Entente
Florale CZ – Souznění, jež vyhlašuje soutěže Nejkrásnější nádraží zpracují podrobné dokumentace stavu
lokálních železničních tratí na území
jednotlivých MAS i architektonické
návrhy obnovy železničních stanic.
Nezůstanou jen u toho - zpracují také stavební projekty pro obnovu železničních stanic. Dokumentaci dostanou k dispozici obce - na jejím základě budou moci přeměnit nádraží
na důstojné vstupní brány do svých
vsí a měst. Za účasti místních partnerů, Spolku pro obnovu venkova,
ministerstva dopravy, Českých drah

aj. zpracují i studie udržení veřejné
železniční dopravy na »svých« lokálních tratích, pro jejich rozvoj a
nové využití nádražních budov, včet-

ně podkladů pro převod do majetku
obcí. V našem krají jde o tratě Zadní
Třebaň-Lochovice, Zbuzany-Vráž u
Berouna a Nučice-Mořina. K projek-

tu se můžete připojit na adrese:
vlaky.maskarlstejnsko@gmail.com.
Radomír HANAČÍK,
MAS Karlštejnsko, Jánská

Kdy jezdí historický
Podbrdský motoráček

PODBRDSKÝ MOTORÁČEK. Historické motorové vozy zdolávají trať Zadní Třebaň - Lochovice každou neděli.
Kresba Josef KOZÁK

Historický motorák vyráží na trať
(Zdice) Lochovice - Zadní Třebaň
(Karlštejn) každou neděli do 25. 9.
12:13 (odj.) Zdice 17:10 (příj.)
12:18 Libomyšl 17:04
12:39 Lochovice 16:59
12:48 Neumětely 16:43
12:52 Radouš 16:39
13:02 Hostomice pod Brdy 16:34
13:07 Osov 16:26
13:12 Vižina 16:20
13:15 Všeradice 16:16
13:19 Nesvačily 16:13
13:23 Skuhrov pod Brdy 16:08
13:32 Liteň 16:03
13:35 Běleč 15:56
13:43 Zadní Třebaň 15:50
13:48 (příj.) Karlštejn 15:43 (odj)
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Vysvědčení? Slzy, radost, dojetí...
POSLEDNÍ ČERVNOVÝ DEN SKONČILA ŠKOLA, DĚTI SI ZAČALY UŽÍVAT PRAZDNINOVÉHO VOLNA
Řevnice – Škola skončila 30. června také všem žákům základních
škol v našem kraji. Pro vysvědčení
si došli i řevničtí školáci.
Prvňáci byli s předáním vysvědčení
hotoví během čtyřiceti minut, někteří pak pobíhali na zahradě a čekali
na sourozence.
„My jsme měli všichni samé jedničky, jen jeden kluk měl dvojku,“ hlásila Julinka z 1. B. „Já už se těším na
prázdniny, protože nebudu muset vstávat,“ dodala její spolužačka.
Jiným třídám trvalo loučení se školou déle. Třeba žáci z 5. B strávili ve
škole hodinu a půl – nemohli se rozloučit s učitelkou Alenou Filípkovou. „Nechtěla jsem je pustit, budou
mi chybět,“ říkala učitelka se slzami
v očích, když je vedla za ruku v řadě
od dveří školy k vrátkům. »Její« páťáci půjdou totiž příští rok do jiné
budovy na 2. stupeň ZŠ.
Kam vyrazí o prázdninách?
Co budou děti dělat o prázdninách?
To se můžete dozvědět v naší anketě.
Vašík Novák, 1. třída:
Já budu asi s kamarády jezdit na kole. A taky pojedu
do Turecka.
Bára a Ema Kostlánovy, 2. a 3. třída:
Nejvíc se těšíme do Chorvatska. A taky
na soustředění
s Klíčkem.

Liduška Váňová, 1. třída:
Já pojedu s Vítkem Havlem, ale nevím kam.
Kristýnka Dvořáková, 1. třída:
To je škoda, že končí škola,
líbilo se mi, jak jsem četla
a psala. V létě pojedu do
Herlíkovic na chalupu.
Honza Sklenka, 5. třída:
Chystám se na tábor. A taky pojedeme s rodiči do
Norska.
(lup)

TAK POJĎTE! »Svým« dětem z 5. B řevnické ZŠ dala poslední den školního roku dojatá učitelka Alena Filípková na památku trička a dovedla je za
ruku až k vrátkům školy.
Foto Lucie PALIČKOVÁ

Pojedou k babičce i do Itálie
Jak jsi spokojený/á s vysvědčením a
jaké plány máš o prázdninách? poptaly se NN i žáků jiných škol.
Dominik Navrkal, 9. třída ZŠ Všenory: Vysvědčení mohlo být lepší,
co se dá dělat. O prázdninách budu u své babičky v
Zadní Třebani a na chatě
ve Žloukovicích.
Anna Kolářová, 7. třída ZŠ Liteň:
Vysvědčení dopadlo výborně, ani jsem to nečekala! V létě se chystáme do
Itálie a do kempu Višňová.
Daniel Sedláček, 5. třída ZŠ Řevnice:
S vysvědčením jsem byl
moc spokojený. O prázdninách se těším na fotbal, kolo, kamarády... A taky pojedeme s rodinou do Hračova. (pef)

Jak prožijí léto školáci z Litně?
Jaké mají prázdninové plány liteňští
školáci? Julie Kováčová a Vendula
Jirkalová z 5. třídy pojedou na tábor.
»Vendy« zvládne hned dva - první se
Záskalákem na Mrtníku, kam jedou i
další děti z naší školy, druhý v Plasích. V srpnu navíc vyrazí do Chorvatska. Julča se po mrtnickém táboře vydá do Španělska.
Druhačka Veronika Brejlová se na
prázdniny moc těší - hlavně k babičce a na poznávací cesty po vlastech
českých. Čeká ji i soustředění s aerobikem a tábor. Honza Jirkal, mladší
bratr Vendulky, pojede také na Mrt-

ník. Navíc má slíbené i překvapení.
Michal Růžička z 6. třídy vyráží na
začátku prázdnin s tátou na Višňovou. Prý to bude ryze pánská jízda s
cílem odpočinout si od ženské části
rodiny. Po podrobnostech jsem pro
jistotu nepátrala. Také se těší na vodu, chystají se na Sázavu. Zbytek
prázdnin stráví s kamarády u svinařského rybníka nebo u jezu na třebaňském Ostrově. Osmák Víťa Šebek se
chystá nejen odpočívat - bude tátovi
pomáhat při zemědělských pracích.
Pojede také k babičce a ke strejdovi.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

HRÁLI DIVADLO. Zadnotřebaňské děti se se školou i se svými nejstaršími
spolužáky rozloučily divadelním představením. Foto Petra FRÝDLOVÁ

Třebaňské děti se loučily
se školou i spolužáky

LITEŇŠTÍ. Zleva nahoře Michal Růžička, Vít Šebek a Jan Jirkal, dole Vendula
Jirkalová, Veronika Brejlová, Julie Kováčová.
Foto Hana HAVELKOVÁ

Zadní Třebaň - Divadelním představením se rozloučily děti ze zadnotřebaňské málotřídky se školním rokem a také se sedmi svými
spolužáky-čtvrťáky, kteří v září
budou pokračovat v jiných školách. Na poslední společné setkání
pozvali i rodiče a prarodiče.
První a druhá třída sehrála divadlo
pod vedením ředitelky Boženy Musilové. Představení O řepě zaznělo v
českém i anglickém jazyce. Třeťáci
a čtvrťáci s učitelkou Monikou Mazúrovou si připravili divadlo Co viděla věštkyně? Nechyběly rozličné
převleky a diváci se mohli zapo-

slouchat do staročeštiny. Občerstvením přispěli rodiče dětí, a tak se po
zhlédnutí divadel mohl venku konat
malý »piknik«.
Na závěr předvedly své pásmo plné
písní, povídání a scének děti z
kroužku angličtiny pod vedením
Františka Chlaně.
Všechna vystoupení byla opravdu
zdařilá a diváci je odměnili velkým
potleskem. Děti i jejich učitelé si
zaslouží velké poděkování.
Teď už mají školáci za sebou i vysvědčení a rozutekli se na prázdniny. Tak ať si je pořádně užijí!
Petra FRÝDLOVÁ
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Prckové pod mostem zpívali lidovky
PREMIÉROVOU SVATOJÁNSKOU SLAVNOST V DOBŘICHOVICÍCH PROVÁZELY ROZMARY POČASÍ
Svatojánská slavnost se konala 24.
června v Dobřichovicích. První deštík jsme chytili hned při přípravách,
pak se překvapivě vyjasnilo. Když o
půl jedenácté přišli caparti ze školky,
sluníčko se smálo, ale my věděli, že
program nemůžeme příliš protahovat, protože na západě se objevil bubák téměř zlověstný. Chůdadloví
klauni Lukáš a Malina si s dětmi
chvíli pohráli, zatancovali makarenu
a pak vedli průvod ke školce. I když
jsme se snažili mraky »odfouknout«,
bouřka a průtrž mračen přišly rychle
- děti se jen tak tak stačily schovat
pod mostem. Tam projevily ohromnou statečnost a za zpěvu lidových
písniček bouřku i liják ve zdraví přečkaly. My chytli splávek při úklidu
techniky. Jak bouřka přišla, tak odešla, a my rozhodovali, zda vytrvat a
počasí věřit, nebo vše přestěhovat do

Fürstova sálu. Vytrvali jsme a prosili sluníčko, aby stačilo vysušit pódium pro malé tanečníky z KTS Silueta. Prosby byly vyslyšeny, slunko
přidalo na intenzitě, a tak mohli tanečníčci sklidit veliký potlesk.
I přes vrtochy počasí se dětí v parku
sešlo docela dost. Prckové byli většinou přilepení k pódiu, ti větší drandili na kolobrndách, učili se žonglovat či vyráběli lucerničky a broučky.
Stánek, kde si děti nechávaly malovat obrázky na obličej, byl v obležení. Počasí nám přálo až do půl čtvrté, kdy dávku deště schytali malí di-

váci i herci divadla Mimotaurus. Představení bylo přerušeno, ale diváci přišli vybaveni pláštěnkami a deštníky,
takže vše dobře dopadlo. Program
byl ve skluzu, tudíž jsme museli vypustit některé soutěže a hry.
Nejtemnější mrak se nám už vyhnul,
malý deštík nevadil, a tak jsme mohli uklidit park a přemístit se za vodu.
Rockový koncert neměl účast, jakou
jsme čekali, zřejmě i proto, že na
druhý den se na jezu chystal koncert
kapel Deliquent a Vosí hnízdo. Těm
nemůžeme odpustit, že jejich »lepiči« zaplavili okolí svými letáky a

Senioři slyšeli flétny

V krásném stacionáři mníšeckého
Domova pro seniory pod Skalkou se
uskutečnil další ze Svátků hudby,
který tradičně »otevírá léto« v mnoha evropských městech i obcích.
Letos obyvatelům Domova i všem,
kdo mají rádi hudbu, přijel zahrát
soubor Vivat flauto z Prahy vedený
Blankou Vysloužilovou. Jak je při
těchto akcích tradicí, mladí muzikanti hráli jen za cestovné. A krásně! Koncert z děl renesančních, barokních a novodobých autorů vyslechla i skupina obyvatel kytínského
Domova důchodců, již při návštěvě
Skalky přijali pozvání na koncert do
Mníšku.
Jarmila BALKOVÁ,
Mníšek pod Brdy

Kina v okolí

KINO LITEŇ

V červenci a srpnu kino nehraje dovolená.

KINO ŘEVNICE

13. 7. 20.30 ZDROJOVÝ KÓD
15. 7. 20.30 ŽENY V POKUŠENÍ
16. 7. 16.00 FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
16. 7. 20.30 X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
18. 7. 20.30 LIDICE
20. 7. 20.30 VŘÍSKOT 4
22. 7. 20.30 NEVINNOST
23. 7. 16.00 MEDVÍDEK PÚ
23. 7. 20.30 KRÁLOVA ŘEČ

KINO MÍR BEROUN
14. 7. - 27. 7. 18.30 HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2 3D
28. 7. - 7. 8. 18.30 AUTA 2 3D

LETNÍ KINO BEROUN
12. 7. - 13. 7. 21.30 HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2
14. - 15. 7. 21.30 TRANSFORMERS 3
16. 7. - 17. 7. 21.30 X-MEN: PRVNÍ
TŘÍDA
18. 7. 21.30 VODA PRO SLONY
19. 7. 21.30 KRÁLOVA ŘEČ
20. 7. 21.30 LIDICE
21. 7. - 22. 7. 21.30 PAUL
23. 7. 21.30 KUNG FU PANDA 2
24. 7. - 25. 7. 21.30 V PEŘINĚ
26. 7. 21.30 PAŘBA V BANGKOKU

CLUB KINO ČERNOŠICE

12. 7. 21.00 SAMOTÁŘI
19. 7. 21.00 JEDNA RUKA NETLESKÁ
26. 7. 21.00 KNOFLÍKÁŘI
31. 7. 21.00 FANTOMAS SE ZLOBÍ

KINO RADOTÍN

Od 26. června do 31. srpna je radotínské kino uzavřeno z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce. Slavnostní znovuotevření
je plánováno na 1. září.
(vš)

MALÍ TANEČNÍCI. Na Svatojanské slavnosti v Dobřichovicích se předvedli také malí tanečníci ze souboru Silueta.
Foto Lucie KUKULOVÁ

Ochotníci shánějí pandura
ŘEVNIČTÍ ZKOUŠEJÍ NOVOU HRU MICHAELY ŠMERGLOVÉ
Řevnice – Stůj, stejně střelím! Tak
se jmenuje nová autorská hra Michaely Šmerglové, kterou zkoušejí
řevničtí ochotníci.
„Nemůžeme sehnat transportér zn.
Pandur, jak si přeje autorka,“ vzdychá Ilona Květenská, jež představuje
jednu z manželek hlavního hrdiny,
napovídá a stará se o výpravu. „Snad
jí uchlácholíme dělem…“ Hra, kde
se rozezní zbraně rozlišných kalibrů,
ovšem nemá být ani faktickým ani
»literárním« masakrem - chce hlav-

ně bavit. „Zatím se potýkáme s textem a pády na zem, abychom se nepřizabili dřív, než to bude nutné. Ovšem až dojde na kulisy, bude to asi
děs,“ dodává Miluška Bílá. Ta má za
úkol sehnat si tlumič a krytky na uši
pro sebe i své dva psy. Jazykové kreace k roli podvodného italského podnikatele »šprtá« Václav Navrátil: „Ještě, že tam dost piju. A ne jen jako!“
Nestandardní rodina Sniperových se
divákům poprvé představí 12. srpna
v Lesním divadle Řevnice.
(šm)

přelepili či strhali téměř všechny
plakáty naše a znehodnotili i nádražní billboard v Černošicích, za který
jsme zaplatili nemalé peníze. Ohňová show po setmění byla působivá a
líbila se. Večer zakončil poctivý rock'n'roll. Doufáme, že akci příští rok
zopakujeme. Lucie KUKULOVÁ,
DDS Dobřichovice

Tipy NN
* Vernisáž fotografické výstavy Fotosalon hostí 12. 7. od 18.00 Zámeček a od 19.00 Modrý domeček Řevnice. Uvidíte díla Ladislava Sitenského, v kavárně můžete sledovat vývoj prací absolventů fotografie ZUŠ
Řevnice I. Velfové a P. Dudáka. Výstava trvá do konce srpna.
(šah)
* Autorské absurdně-jantarské scénky a skeče Divadla Amatérů nazvané
Čmaňáci - Jantar tour 2011 můžete
vidět 13. 7. od 20.00 v zámku Dobřichovice. Vstupné 120Kč.
(vlc)
* Muzikál Zvonokosy v nastudování Dobřichovické divadelní společnosti bude k vidění na nádvoří zámku v Dobřichovicích 15. i 16. 7. od
21.00 a 17. 7. od 17.00. Vstupné 180
korun.
(vlc)
* DJ Bunda a DJ Voďa povedou diskotéku 16. 7. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. Na účastníky čekají letní
hity a soutěže. Bílé oblečení je vítáno.
(vš)
* Bluegrassová kapela New Rebels
zahraje v Hospůdce v Budňanech
Karlštejn 22. 7. od 20.00.
(mam)
* Folkový muzikant Pavel Žalman
Lohonka a jeho hosté Šárka Benetková a Petr Novotný(nebavič) vystoupí 22. 7. od 20.00 na nádvoří
zámku Dobřichovice. Vstupné 150 a
100 korun.
(vlc)
* Videotéku nabízí Club Kino Černošice 22. 7. od 20.00. Videoklipy
vybírá DJ Tom.
(vš)
* Výstava Slavné vily Středočeského kraje poprvé pohromadě je k vidění v zámku Dobřichovice do 31.
7., denně, od 11 do 18.00. Je doplněna o archivní stavební plány několika dobřichovických vil.
(pef)
* Výstava strašidýlek Víti Klimtové
Pohádková země potrvá v restauraci
U Bílé paní Karlštejn do 31. 8. (pef)

Největší lákadlo Skalecké pouti? Kapela Kryštof

MNÍŠEČTÍ CHYSTAJÍ PROCESÍ, VÝSTAVY, ŘEMESLNÝ JARMARK I NECKYÁDU
Koncert skupiny Kryštof v čele s Richardem Krajčem – to je největší lákadlo letošní Skalecké pouti. Hity ostravské kapely uslyšíte 16. 7. od 16.00
na náměstí v Mníšku pod Brdy.
Skalecká pouť má stoletou tradici,
píše se o ní už v knihách o Kájovi
Maříkovi. Oslavy začnou v 7.30, kdy
bude před kostelem Sv. Václava hrát
skupina Ritornello. V 8.00 vyjde procesí ke kostelíku Sv. Máří Magdalény na Skalce. Po procesí se můžete
těšit na mši svatou celebrovanou biskupem Václavem Malým. Liturgické
písně zazpívá Mníšecký chrámový
sbor. Následuje vernisáž výstavy Richarda Pachmana v kostelíku a koncert seskupení Musica Podberdensis.
V barokním areálu Skalka bude po
mnoha letech zpřístupněna poustevna, kde bude možné zhlédnout výstavku historických dokumentů i sousoší Pieta od Jana Brokoffa.

BYLA TU LUCKA. Loni na Skalecké
pouti zpívala Lucie Bílá, letos dorazí kapela Kryštof.
Foto ARCHIV

Na náměstí F. X. Svobody začne v
9.00 řemeslný jarmark a trh. Kulturní program zahájí ve 14.00 defilé
mažoretek, představí se vítězové dětské pěvecké soutěže Brdský kos. Po
Kryštofu zahraje skupina Bůhví.
V neděli 17. 7. od 14.00 se můžete
těšit na oblíbenou Mníšeckou pouťovou Neckyádu se skupinou Třehusk.
Přijďte s jakýmikoliv plavidly, každý
aktivní účastník bude odměněn! Pro
děti bude připraven skákací hrad, lanová dráha, aquazorbing, historická
hasičská stříkačka...
Od 18.30 v kostele sv. Václava zahraje varhanní mistr Tomáš Flégr,
zpěvem jej doprovodí sopranistka
Jana Bínová–Koucká. Celý pouťový
víkend můžete navštívit zámek. Pro
rodiny s dětmi je připravena speciální Loutková prohlídka s hračkami a
loutkami.
Jana DIGRINOVÁ,
Miloš NAVRÁTIL, Mníšek p/Brdy
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

14/2011 (78)

Všeradice budou hostit
středověkou slavnost
Všechny, kteří mají rádi středověká klání, šermíře, dobové kapely, řemesla i nefalšovanou
rytířskou bitvu, zvu 16. července do Všeradic
na středověkou slavnost. Šermíři ze skupiny
Okořská garda se vám představí v celé své
kráse. Akci zahájí v 10 hodin slavnostní průvod přibližně 60 účastníků v historických kostýmech, který vyrazí od kostela Svatého Bartoloměje a projde obcí do Zámeckého dvora, kde
vypukne středověké veselí. Bohumil STIBAL,
starosta Všeradic

Řidič zdemoloval auto i sloup
Korno – Dva zranění,
zničený sloup i auto.
Taková je bilance havárie, která se stala u
obce Korno poblíž
Litně. Na místě zasahovala řevnická záchranka, hasiči i policie. Dva muži – cizinci, kteří byli zřejmě pod vlivem alkoholu, nezvládli řízení a narazili do sloupu elektrického
vedení, který zdemolovali, stejně jako auto.
„Jeden z mužů zůstal na místě, aby ho vyslechla policie, druhého jsme odvezli se zraněním
do nemocnice v Hořovicích,“ řekl šéf záchranky Bořek Bulíček. (lup) Foto Bořek BULÍČEK

NA VERNISÁŽI. Výtvarníky, kteří se zúčastnili letošního všeradického malířského sympozia, na vernisáži
představil jeden z nich, akademický malíř Zdeněk Netopil (zcela vlevo).
Foto Sylva ŠKARDOVÁ

Na vernisáži zahrál Matěj Rak
OBRAZY Z LETOŠNÍHO VŠERADICKÉHO SYMPOZIA JSOU K VIDĚNÍ DO 30. ZÁŘÍ
Slavnostní vernisáží vyvrcholil 6. ročník mezinárodního malířského sympozia Všeradice 2011, který se konal pod záštitou ministra kultury Jiřího
Bessera. Úvodní slovo pronesl iniciátor projektu a
starosta obce Všeradice Bohumil Stibal, výtvarníky představil účastník sympozia, akademický malíř Zdeněk Netopil. Na kytaru zahrál Jan Matěj
Rak. Sympozia se zúčastnilo jedenáct výtvarníků z
Česka, Polska, Rumunska a Bulharska, na vernisáž
přijali pozvání zástupci zahraničních ambasád zúčastněných států: chargé ď affaires Bulharské re-

publiky Marin Jovčevský s manželkou a Gabriel
Mares, 1. tajemník rumunské velvyslankyně v ČR
Daniely Gitman.
O tom, že se umělecká kvalita sympozia stále zvyšuje, svědčí nejen fakt, že všichni letošní výtvarníci jsou akademici v oblasti umění, ale i to, že vystavují svá díla ve významných galeriích celého
světa, včetně Japonska, USA, Francie či Kanady.
Díky takto kvalitním umělcům, kteří se sympozia
zúčastňují a zanechávají zde svá díla, lze předpokládat, že všeradická galerie bude mít jednou opravdu velmi kvalitní sbírku moderního umění. Již
teď, po 6. ročnících, můžeme říci, že má pro to velmi dobré předpoklady.
Výstava obrazů potrvá v sále všeradické galerie do
30. září.
Sylva ŠKARDOVÁ, Všeradice

Z podbrdského kraje

* S baletním mistrem Vlastimilem Harapesem,
operní pěvkyní Marií Párovou a fotografem Jadranem Šetlíkem si bude povídat Petr Jančařík na
Zámeckém večeru, který se v Galerii M. D. Rettigové Všeradice koná 15. 7. Sylva ŠKARDOVÁ
* Na vlastivědnou exkurzi do Karlštejna se na
konci školního roku vydali páťáci z Osova. O výletě řekli: „Jeli jsme vlakem, došli pěšky až na hrad
a navštívili muzeum voskových figurin. Nakoupili
jsme si suvenýry, pochutnali si na zmrzlině i párku
v rohlíku.“
Jana FIALOVÁ, ZŠ Osov
* Rozhledna Studený vrch nad Malým Chlumcem
je v červenci, srpnu a září otevřena o víkendech a
státních svátcích vždy od 10.00 do 17.00. Občerstvení je zajištěno ve věži.
(pef)
* Patnáctimetrový akát, který silný déšť a vítr povalil na silnici mezi Svinařemi a Zadní Třebaní,
odklízeli řevničtí profesionální hasiči 22. 6. (pav)

Stan jsme si postavili v tělocvičně...

MALÉ OSOVSKÉ SPORTOVKYNĚ SE VYPRAVILY NA MINIGOLF DO VŠERADIC

TROŠKU ČESKÉ NEBE. Plný sál bývalé hospody
U Kavků ve Skřipli byl svědkem páté reprízy historické hry se zpěvy Dá si někdo utopence osovského
Divadla ze stodoly. Hrozící déšť totiž překazil divadelníkům jejich plány na představení pod širým
nebem, a tak v poslední chvíli vymysleli tuto mokrou variantu. „Trošku mi to připomíná České nebe
od Cimrmanů, i když aktéři tvrdí, že jde o podobnost čistě náhodnou,“ řekla jedna z divaček, která
na představení přijela z Prahy. „Důležité je, že
jsme se bavili, já i moji synové,“ dodala. Divadlo
ze stodoly další reprízy zatím neplánuje, možná po
prázdninách. (JoK)
Foto Rudolf DUB

Těsně před začátkem prázdnin připravila učitelka
ZŠ Osov Jana Fialová pro své svěřenkyně aerobicu
noc ve škole. Děvčata o této akci napsala: „Líbil se
mi minigolf ve Všeradicích a cesta pěšky do Osova.
Jak jsme zpívaly a hrály si na dětském hřišti ve
Vižině, hlavně kolotoč. Pak jsme dostaly nanuky a
muffiny, opékaly si buřty a trdla se skořicí na ohni,
pily mochito. Taky jsme si mohly pohladit koně.
Cvičily jsme v tělocvičně a přidaly se k nám i některé maminky. Zatančila nám Adéla Švejdová - stříbrná medailistka z Mistrovství Evropy. Pak jsme
si v tělocvičně postavily stany a chystaly na spaní.
Když byla úplná tma, měly jsme ve škole noční hru.
V sobotu paní učitelka vyhodnotila naše úspěchy
na minigolfu a dostaly jsme diplom a peněženku.“
Poděkování patří maminkám Čabounové, Hálové,
Koubíkové, Kulhavé, Houbové a Holé za pomoc a
příjemnou společnost.
Jana FIALOVÁ, Vižina

VE STANECH. Osovské děti nocovaly ve stanech
postavených v tělocvičně. Foto Jana FIALOVÁ
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Naslouchali jsme vílám a skřítkům
NA LOUCE NAD ZADNÍ TŘEBANÍ SE V DUCHU PRASTARÝCH TRADIC KONALA OSLAVA SVATOJANSKÉ NOCI
Oslava Svatojanské noci se v duchu
prastarých tradic konala 23. června v
Zadní Třebani. Na louce nad Třebaní
jsme připravili ohniště a svatojanský
oheň. S přípravou vydatně pomáhaly
děti i přivolaní ohniváčci. Když sem
dorazil průvod, který za tónů flétny
prošel obcí, zpívali a tančili jsme kolem ohně, hodovali, oživili staré
rituály: omývání kouzelnou vodou ze
vzácných bylin, procházení svatojanskou branou, sbírání devatero kvítí...
V nejkouzelnější noc roku jsme se
učili naslouchat vílám, skřítkům i jiným bytostem tajemného světa. Některé víly jsme pozvali i do našeho
kruhu. V noc, kdy se otevírá Země a
poklady, jsme otevřeli srdce a duše
přírodě, sobě navzájem i ochraně Země. Na louce bylo živo: chrousti, kobylky, mravenci, srnka... To vše malé

účastníky moc bavilo. Kouzelná moc
bylin pálených ve svatojanském ohni
pomáhala plnit tajná přání. Sledovali
jsme Slunce, jak putuje po obloze, i
jak zapadá. Nadšené děti nechtěly
usínat ještě dlouho poté, co Slunce
zašlo. Ráno jsme posnídali v trávě,
smočili nohy v rose a vykoukla na
nás duha. Děkujeme tímto Štepánce
Skuhrovcové, Rodinnému centru Babočka i obci Zadní Třebaň za uspořádání slavnosti.
RC Babočka je otevřeno celé léto.
Mimo pravidelné cvičení, hudební
dílny a angličtinu vás zveme na přednášku astropsycholožky Marie Hlávkové na téma Partnerské vztahy,
která se koná 16. 7. Na 29. 8. chystáme kurzy pro rodiče v očekávání potomka.
Hana FRYDRICHOVÁ,
RC Babočka, Zadní Třebaň

SVATOJANSKÁ OSLAVA. Oslava Svatojanské noci se konala na louce nad
Zadní Třebaní.
Foto Hana FRYDRICHOVÁ

Liteňští nasbírali dvě stě kilo pomerančové kůry
NEJVÍC SE LETOS ČINILI NELA MACOUNOVÁ, TOMÁŠ KRTEK A IVA SVITÁKOVÁ
Letos jsme opět v Základní škole Liteň sbírali pomerančovou kůru. Z výdělku už několik let sponzorujeme
papouška mnišího v pražské zoologické zahradě. Za odměnu pak býváme několikrát za rok zváni na návštěvu zoo a jsou pro nás připraveny
různé programy. Například na podzim byla pro sponzory připravena
akce Pomáháme gorilám. Za 20 odevzdaných nefunkčních mobilů jsme
měli vstupné symbolickou korunu.
Za telefony odevzdané do sběru obdržela zahrada peníze, které věnovala na ochranu goril. Mobilů jsme nasbírali tolik, že do Prahy vyrazili žáci z celého druhého stupně. Plnili
jsme úkoly a snažili se vyluštit tajenNEJLEPŠÍ SBĚRAČI. Zleva Iva Svitáková, Nela Macounová a Tomáš
Krtek.
Foto Hana HAVELKOVÁ

ku, užili si vycházku po zahradě.
Další návštěva se konala nedlouho
před koncem školního roku - soutěžili jsme v zoopiškvorkách a nutno dodat, že úspěšně.
Sběr pomerančové kůry má v naší
škole dlouholetou tradici a každý rok
nás překvapují neuvěřitelné výkony
vítězných jednotlivců. Letos jsme dohromady nasbírali 200 kilogramů vyhrála 2. třída, která se sama »postarala« o 110 kg. Tři nejlepší jednotlivci jsou pochopitelně také z této
třídy. Nela Macounová přinesla 47
kilo sušené kůry - tři plné pytle. Tomáš Krtek se 16 a Iva Svitákova s 9
kilogramy »vybojovali« druhé a třetí
místo. Vítězné třídě i třem nejlepším
sběračům blahopřejeme.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

výroba a tisk
dopisních obálek

www.frances.cz
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

1(II)/2011

Lidé diskutují v hospodách,
veřejně se jim mluvit nechce
Právě před rokem poprvé vyšel Karlštejnský zpravodaj. Začali jsme jej vydávat se záměrem
zlepšit informovanost obyvatel Karlštejna. Doufali jsme, že se zapojí i lidé, což se nám ale nedaří. V minulých číslech jsme vyzývali občany,
aby se připomínkami, názory a náměty účastnili na dění v obci, aby pomáhali odhalovat a napravovat nešvary objevující se čas od času v obci, a tím byli nápomocni spoluobčanům i zastupitelům městyse. Nebyli jsme však vyslyšeni.
Působí to dojmem, že je vše v pořádku. Jakoby
občané byli se vším spokojeni, nebo naopak nemají o dění v obci zájem. To však vylučují různé
diskuse mezi občany v hloučcích na ulici, v hospodách či prodejnách. Vyplývá z nich, že není
vše v takovém pořádku a na takové úrovni, jak
by si občané představovali a přáli.
Je nutné, aby to lidé řekli veřejně, nejlépe na
zasedáních městyse, kde je možno kontaktovat
spoluobčany i interpelovat členy zastupitelstva.
Účast na veřejných zasedáních je sice o něco
lepší, než tomu bývalo v minulých letech, zejména přibylo zástupců mladší generace, ale je
třeba, aby se zúčastňovali i občané starší.

V ITÁLII. O spolupráci a pozváních na významné akce jednali zástupci partnerských
měst Montecarlo, Karlštejn, Althen d'Paluds a Mylau na červnovém setkání v italském Montecarlu. Na snímku jsou (zleva)
starosta Karlštejna Petr Rampas, starosta
Montecarla Vittorio Fantozzi a místostarosta Karlštejna Karel Vobořil v centru italského městečka. Text a foto Pavel STANĚK

(Dokončení na straně 8)

Máme hodně problémů a málo peněz
STAROSTA KARLŠTEJNA: CHYSTÁME REKONSTRUKCI SILNICE I POTOKA
Hned po nástupu do funkcí jsme museli řešit sněhovou kalamitu, následně pak povodně. Do toho všeho nám
spadly schody na hřbitov. Vinou nekvalitní práci při zhotovení dvora nad
školou nám do školy zatéká. Když už
to vypadalo, že se blýská na lepší časy, přišel požár v Krabině!
Obec má problémů víc než dost, a
peněz se nedostává. Zaměřili jsme se
na úspory, jež nic nestojí. Začali jsme
telefony, kde jsme při přechodu na jiného operátora ušetřili 40.000 ročně!
Ze tří účtů u různých bankovních domů jsme si nechali jen dva a úspora
20.000 Kč ročně na poplatcích je na
světě. Na veřejných WC jsme zdražili, provedli úpravy a doufáme, že se

dostaneme z červených čísel. Proč by
měli všichni vydělávat a my ne?
Pak přišel na řadu kemp. Po výběru
nového recepčního, zavedení počítačového systému, vytvoření nových internetových stránek (www.karlstejnkemp.cz) a zvýšení propagace věříme,
že tržby stoupnou o víc než 20 %.
Předběžné výsledky to potvrzují.
Na srpen připravujeme rekonstrukci
silnice u železničního přejezdu směrem na Krupnou. Chceme dodělat kanalizaci na Krupné a v červenci začít
s opravou potoka v Budňanech.
Co se týká úřadu, byl zakoupen nový
program, který zrychlil a zpřehlednil
práci s vybíráním poplatků, čímž uspořil spoustu času na jinou práci. Ne-

chci říci, že staré vedení to dělalo
špatně - prostě jinak. Jsme v kontaktu s vedením hradu, kastelánem Mirkem Kubů, a myslím, že spolupráce
funguje. Pracujeme na zviditelnění
obce a snažíme se podporovat všechny aktivity, jež k tomu povedou. Možná to vypadá, že se jen chválíme, ale
práce před námi je mnoho a na negativní i pozitivní hodnocení jsou tu občané. Nebojte se směřovat podněty k
nám, my se je pokusíme vyřešit. Jsme
tu pro vás! Pro aktuální zprávy z
úřadu můžete využít novou službu
Zasílání informací e-mailem. Stačí se
zaregistrovat na našich internetových
stránkách www.mestys-karlstejn.cz.
Petr RAMPAS, starosta Karlštejna

Co se bude v obci dít?

Je žádoucí a chvályhodné, že úřad
usiluje o úspory, že se snaží operativně řešit vyvstalé situace a upevňovat mezilidské vztahy, ale bylo by také třeba seznámit občany s tím, co se
bude v obci dít. Myslíme tím třeba
stav pozemků a zajišťování prací na
výstavbě sídliště v Poučníku, rekonstrukci potoka v Budňanech - zejména,
jak bude probíhat a jak se to dotkne
občanů, hernu u restaurace Eliška aj.
To vše lidi zajímá, neboť to souvisí s
jejich žitím. Užitečné by bylo ke každé problematice svolat veřejné zasedání a zájemce podrobně se situací
seznámit. Možná, že tyto informace
jsou na webových stránkách městyse, ale každý na ně nemá přístup a
nemůže být touto cestou informován.
Jiří MARHOUL, KPK

Zapomněli jsme na polévku, příště budou dvě porce...
KLUB PŘÁTEL KARLŠTEJNA ZORGANIZOVAL DVĚ PŘEDNÁŠKY, VÝLET DO PIVOVARU I NA ZÁMEK ŽLEBY
Letošní činnost Klubu přátel Karlštejna (KPK) začala 24.1. jednáním s vedením městyse. Projednali
jsme vydávání Karlštejnského zpravodaje, rozmístění pytlů na odpad na cestě nad hřbitovem, plán
práce a návrh rozpočtu na rok 2011, sponzorský
dar i zájezd pro seniory na zámek Žleby.
Valná hromada KPK se konala 4. 3. Byly nám nabídnuty přednášky ing. Kubů o jeho cestě po USA
včetně promítání diapozitivů a ing. Mouchy na téma flora a fauna Českého krasu. Obou přednášek
se zúčastnilo asi 15 lidí a dle pozdějšího průzkumu
se líbily. Na valné hromadě si zvláště ženy přály
více zájezdů do divadel, skláren či podobných provozů, nikoliv jen »do pivovarů«. V plánu práce pro
rok 2012 budou tyto požadavky zohledněny.
S kastelánem byla na 8. 4. dohodnuta prohlídka
hradu. Kastelán s manželkou nám poskytli vyčerpávající, poutavý výklad a ukázali nám i prostory,
kterými se běžně neprovádí. Děkujeme.
Návštěva pivovaru Velké Popovice s prohlídkou a

ŽLEBY. Zámek Žleby je oblíbeným cílem výprav z
našeho kraje. Po Holkách v rozpuku (na snímku) se
sem nyní vydali i Karlštejnští.
Foto ARCHIV

ochutnávkou různých druhů piv se konala 18. 4.
Zúčastnilo se jí 13 členů KPK. Byl nám představen
talisman pivovaru, živý kozel. Současně jsme zavítali do Hrusic. Chtěli jsme navštívit muzeum zdejšího rodáka Josefa Lady, ale měli jsme smůlu - v
den zájezdu bylo zavřené.
S Městysem Karlštejn organizoval KPK 25. 5. zájezd 48 seniorů na zámek Žleby. Průvodkyně nám
připomenuly historii hradu a posléze zámku na
meandru řeky Doubravy. V 19. století majitel, hrabě Vincent Ausperg shromáždil na zámku soubory
zbraní, miniatur, porcelánu... Bylo se na co dívat.
Prohlídka zámku i zámecké obory byla účastníky
zájezdu hodnocena jako velmi zdařilá. Vyskytla se
ovšem chybička - při obědě jsme opomněli zajistit
k hlavnímu jídlu polévku. Omluvili jsme se s příslibem, že na dalším zájezdu budou servírovány
dvě porce polévky, což účastníci vzali s humorem.
Karlštejnský zpravodaj bude i nadále vydáván dvakrát ročně. (Dokončení na straně 8)
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Karlštejnští hasiči kdysi hráli divadlo
BUDŇANSKÝ HASIČSKÝ SBOR, NEJSTARŠÍ SPOLEK V OBCI, BYL ZALOŽEN 1. KVĚTNA 1898
Od nepaměti člověk využíval ohně, ale trvalo
dlouho, než se s ním v době ničivých požárů naučil bojovat. Od středověku mají rozhodující význam pro hašení požárů řemeslnické cechy, které
k tomu měly nejblíž: kominíci, pokrývači, tesaři...
Již tehdy bylo při požárech nutné postupovat podle stanovených »řádů«, jež určovaly úkoly osob,
včetně ochrany věcí. Vrchní dozor příslušel představeným obcí - rychtářům, purkmistrům apod. Za
neuposlechnutí byly ukládány nemalé pokuty,
žhářům pak tělesné i smrtelné tresty.
V dobách, kdy bylo základním stavebním materiálem především dřevo, komíny byly rovněž dřevěné, krytiny ze šindelů a došků, oheň vznikl snadno. Lidé byli proti požárům téměř bezmocní. V
18. století vznikají první nařízení a jsou zaváděna
opatření na obranu proti tomuto živlu. Za císařovny Marie Terezie byl vyhlášen patent (1751), v
němž stálo, jak vyhlašovat poplach při požáru, i
kdo musí pomáhat hasit. Propracovanější byl po-

Zapomněli jsme na polévku...
(Dokončení ze strany 7)
O výrobu se nebude jako dosud starat úřad městyse - bylo dohodnuto s panem starostou, že zpravodaj bude přílohou Našich novin, které vycházející v dolním Poberouní. Do každého popisného
čísla v Karlštejně budou dodány zdarma.
Nejen kulturou je živo naše sdružení - podílíme se
i na zvelebování obce. V květnu byly osazeny na
cestě nad hřbitovem dva odpadkové koše. Městys
dodal konstrukce, členové KPK je zabetonovali.
Koše budou vyprazdňovány a udržovány úklidovou četou. V červnu byl podél stejné cesty proveden postřik proti plevelům a náletům. Odstraňování náletů bude pokračovat na podzim.
V červenci se chystáme podniknout zájezd členů
KPK na Moravu do vinného sklípku. V květnu byla vyslána průzkumná mise na Moravu, aby vyhledala pro tyto účely vhodnou lokalitu a zajistila
pobyt. V prosinci zajistíme přednášku PhDr. Nadi
Kubů na téma Jak se slavily Vánoce v době Karla
IV.
Jiří MARHOUL, Klub přátel Karlštejna

Lidé diskutují v hospodách...
(Dokončení ze strany 7)
Diskusí se dosáhne té pravé komunikace mezi občany a zastupitelstvem a tím i společných cílů ve
prospěch nás všech. Proto vás, občané Karlštejna, vyzýváme k účasti na veřejných zasedáních.
Rovněž vás žádáme o příspěvky, náměty, názory...
do dalších čísel Karlštejnského zpravodaje. Staňte se i vy spolutvůrci této tiskoviny.
Na posledním veřejném zasedání městyse si zástupci starší generace stěžovali, že v zadních řadách nebyly slyšet projevy zastupitelů ani diskusní příspěvky občanů. Hlasový fond převážné většiny zastupitelů není na takové výši, aby obsáhl
bez ozvučovací techniky akusticky větší sály, což
má za následek nespokojenost lidí. Pokud vyzýváme občany k účasti na veřejných zasedáních, je
třeba se tím zabývat. Zastupitelé by měli zakoupit
odpovídající ozvučovací techniku a využívat ji na
veřejných zasedáních i jiných akcích.
Jiří MARHOUL, Klub přátel Karlštejna

U OHNĚ. Jeden z karlštejnských hasičů při »ostrém« zásahu.
Foto Jiří MRKÁČEK
žární řád vydaný za císaře Josefa II. (1781), který
se zabýval i prevencí a odstraňováním příčin vzniků požárů. Rozvoj dobrovolných sborů v českých
zemích nastal ve 2. polovině 19. století. Přispěly k
tomu nové zákony - dva z roku 1867 a jeden, tzv.
Zemský zákon, z roku 1884. Tehdy byl dán právní základ ke vzniku sborů dobrovolných hasičů
(SDH). Na konci 19. století jsou ustavovány v ce-

lých Čechách, obyčejně spolu s jednotami sokolskými. V roce 1874 působí na území Čech 107
sborů. V roce 1876 byla na zemském sjezdu v Praze vytvořena Ústřední zemská jednota hasičská,
kde měla mít rovnoprávné zastoupení »řeč česká i
německá«. Česká strana, která byla v menšině, to
ale v této jednotě nemá jednoduché. Po sporech se
jednoty německá a česká osamostatňují. Od té
doby nastává velký rozkvět českého hasičstva.
Nejstarší v našem regionu byl sbor firmy Sobotka
v Loděnicích založený v roce 1870. V roce 1875
byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Berouně,
který se postupně přeorientoval na profesionální
úroveň. V roce 1877 byl založen Sbor v Litni.
V rámci Ústřední zemské jednoty hasičské fungovalo menší soustředění SDH s názvem Župa Podbrdská, jež se v roce 1897 rozděluje na župy Podbrdskou, Berounskou, Dobříšskou a Příbramskou.
Na ustavující schůzi 1. května 1898 vzniká hasičský sbor v Budňanech - nejstarší spolek v obci.
O rok později, 22. 5. 1899, byla uspořádána slavnost svěcení ruční stříkačky. V té době se již SDH
v Budňanech zúčastnil několika zásahů při hašení
požárů. V roce 1899 hořelo v obci Korno, mlýn V
Klučicích hasili v roce 1912 dvě noci a den. Dle
zápisů si vedli hasiči velmi dobře.
Nově založený sbor však nechce, jak praví zápis,
pomáhat jen při požárech, ale i při zábavách a poučení občanstva. Zřizuje proto roku 1904 ochotnický divadelní sbor a půjčovnu knih. Ve stejném
roce přistupují do sboru členové sousední obce
Poučník a jsou jejími členy až do roku 1937. V
roce 1909 je při sboru zřízena pohřební pokladna.
(Pokračování v příštím vydání zpravodaje.)

Jiří MRKÁČEK, SDH Karlštejn

Vinobraní letos bude 24. a 25. září
KARLŠTEJNSKÉ KULTURNÍ SDRUŽENÍ ZAREGISTROVALO OCHRANNOU ZNÁMKU

Loni v prosinci se nám po téměř dvouletém úsilí
podařilo získat u Úřadu patentového vlastnictví
osvědčení o zápisu ochranné známky Karlštejnské vinobraní. Znamená to, že nikdo kromě Karlštejnského kulturního sdružení nesmí bez jeho souhlasu toto označení vinobraní používat. Zdálo se
nám důležité, aby před 15 lety založená tradice
zůstala věcí karlštejnských občanů a nemohla být
zneužita např. agenturami, které by jistě rády vstoupily do fungujících a oblíbených slavností. Z
průzkumů vyplývá, že Karlštejn pořádá druhé největší vinobraní v Čechách, hned za Mělníkem.
Musíme neskromně podotknout, že dvoudenní
program našeho vinobraní je návštěvníky i účinkujícími hodnocen příznivěji. Vyplatilo se nám
udržet autentičnost doby vlády Karla IV. ve výběru hudebních souborů a tanečníků i v gotických
kostýmech účastníků průvodu. I ve výběru stánků,
jež lemují chodníky od náměstí na hrad, se snažíme vybírat ty s ruční řemeslnou výrobou s prodejci v historickém oblečení. Výběr zboží prodávaného na soukromých pozemcích ovlivnit nemůžeme - je jen na majitelích můstků a zahrádek, zda
se letos opět objeví svítící rohy a barevné paruky.
XV. Karlštejnské vinobraní se koná 24. a 25. 9.
2011. Úspěch je ovlivněn nejen počasím, ale především velkým úsilím a prací nejen členů Karlš-

VINOBRANÍ. Karlštejnské historické vinobraní je
druhé největší v Čechách. Foto NN M. FRÝDL
tejnského kulturního sdružení. A také pochopením karlštejnských obyvatel, kteří si mohou vyzvednout začátkem září volné vstupenky na úřadu
městyse.
Helena KOLÁŘOVÁ, KKS

Karlštejn zve na koncerty i slavnost Svatomartinského vína
Program kulturních a společenských akcí v Karlštejně - na hradě
i v podhradí ve 2. pololetí roku.
- Jazzové večery v předhradí (před
1. hradní branou). Saxofonista Štěpán Markovič a jeho hosté. Kdy:
každou sobotu v červenci i srpnu,
mimo 30. 7. a 12. 8., od 21.00
- Scénické noční prohlídky s tématikou šlechtických kratochvílí. Kdy:
13. 7. a 3. 8. od 19.00 do 23.00
- Večerní prohlídky hradu. Rezervace na tel: 311 681 617. Kdy: 20. 7.
a 17. 8. od 20.30, 20.45 a 21.00
- Koncert Pavla Vítka a jeho hostů

na nádvoří. Kdy: 30. 7. od 20.00
- Zdravý, nemocný, divadelní představení s Karlem Rodenem a Janou
Krausovou. Kdy: 5. 8. od 20.00
- Koncert Vladimíra Mišíka na nádvoří hradu. Vstupné 299 Kč. Kdy:
12. 8. od 20.00
- Poutní mše svatá ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Kostel P.
Marie. Kdy: 14. 8. od 16.00
- Výstava Výzkumné stanice vinařské o pěstování vinné révy na Karlštejnsku. O sobotách a nedělích
ochutnávky vín. Kdy: září
- Hradozámecká noc. Večerní a

noční prohlídky, promítání filmů,
vystoupení Š. Markoviče, P. Vítka,
moderuje A. Cibulka. Vstupné
170/110 Kč. Kdy: 3. a 4. 9.
- Koncert Karel IV. a legenda o životě sv. Kateřiny, účinkují skupina
Chaire a Alfred Strejček. Kdy: 18. 9.
od 19.00
- XV. Karlštejnské vinobraní, slavnost vína s bohatým programem.
Kdy: 24. a 25. 9.
- Mimořádné zpřístupnění komnaty bývalého fraucimoru ve 3. patře
Císařského paláce. Kdy: říjen
- Slavnost Svatomartinského vína,

přednáška, cimbálová hudba, ochutnávka karlštejnských vín v restaurantu U Janů. Kdy: 11. 11. od 11.11
- Requiem za Karla IV., Kaple sv.
Mikuláše. Kdy: 27. 11. od 14.00
- Advent na náměstí v obci, vystoupení tanečních, pěveckých a hudebních souborů. Kdy: 27. 11., 4. 12.,
11. 12, 18. 12.
- Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby na hradě. Vstupné 130/65 Kč.
Kdy: 18. 12. od 17.00 a 19.00
- Štěpánské koledování skupiny
Chaire. Vstup130/65 Kč. Kdy: 27.
12. Jaromír KUBŮ, hrad Karlštejn
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Léto přineslo změny, spoustu změn
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Nepřestupní jízdenka v pražské
Městské hromadné dopravě zdraží z
18 na 24 Kč, stane se však přestupní
a její platnost stoupne z 20 na 30 mi-

Císaři složily ódu...
Hlásná Třebaň, Třeboň - Šedesáté
narozeniny oslavil 6. července herec a moderátor Vladimír Čech. Ten
už šest let představuje císaře Karla
IV. v poberounském muzikálu Noc
na Karlštejně a ve stejné roli ho také každoročně můžeme vidět v Královském průvodu z Prahy na Karlštejn. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku Čechovi k narozeninám složily
oslavnou ódu - dostal ji v pátek 8. 7.
při děkovačce Noci na Karlštejně
na nádvoří zámku v Třeboni. Veršovaný text se dá i zpívat - na nápěv
skladby Lásko má, já stůňu. (mif)
Řekl: Holky mé, já stůňu…
Na hudbu známé písničky z Noci
na Karlštejně složily u příležitosti
60. narozenin Holky v rozpuku z
Hlásné Třebaně...
Nám, ač se jindy dobře spí,
nedávno sen se zdál,
den narozenin v království
v něm slavil sám pan král...
Refrén: Řekl: Holky mé, já stůňu,
svoji pýchu já jen hrál,
pro koprovku do Třebaně
přijedu zas, já váš král!
Teď každá z nás je neklidná
a neví kudy kam,
ta tam je doba poklidná,
vždyť přijede král sám…
Refrén: Řekl...
A tak se Holky v rozpuku
rozhodly králi přát
a z Hlásné jako záruku
mu písní dárek dát…
Refrén: Řekl...

Kronika se ztratila!

O tom, co se kdysi událo v naší obci, jsem chtěla napsat do Karlštejnského zpravodaje. Potřebuji k tomu
kroniky, které nejsou běžně dostupné k zapůjčení - je možné do nich
nahlédnout na úřadě městyse. Jenže.... Kroniku, z které mělo být čerpáno pro dnešní vydání, si někdo
vypůjčil, aniž o tom komukoliv řekl.
Dosud se nenašla - snad se objeví
do vydání příštího zpravodaje. Obracíme se na toho, kdo si kroniku
vypůjčil, aby ji v co nejkratší době
vrátil na úřad městyse.
Seznam kronikářů od roku 1945:
II. díl – KRONIKA MĚSTÝSE
BUDŇAN POD KARLŠTEJNEM
1945 - 1957: Otto Tůma
1958 - 1960: Josef Fišer st.
1961: Miloš Smrž st.
1962 - 1963: Stanislav Efmert st.
III. díl – KRONIKA OBCE KARLŠTEJN
1964 - 1976: Miloš Smrž st.
1977 - 1978: Jiří Pilous
1979 - 1981: Stanislav Efmert st.
1982: Antonín Stýblo
1983: Stanislav Efmert st.
1984 - 1988: Jaromír Kotek
1989: Miloš Smrž st.
1990 - 1994: Miloš Smrž st.
1995 - 1998: Věra Pospíšilová
IV. díl – KRONIKA OBCE...
1999 – dosud: Věra Pospíšilová
Věra POSPÍŠILOVÁ, Karlštejn

nut. Jízdenka, která dosud stála 26,
zdraží na 32 Kč, platnost se prodlouží ze 75 na 90 minut.
Na dvojnásobek - z deseti na dvacet
korun - vzroste cena záchytných parkovišť P+R. Končí možnost koupit si
zvýhodněnou jízdenku.
Zdarma začnou jezdit děti do 15 let
(dosud jen do 10 let) a senioři od 65
let (dosud od 70 let). Podmínkou bude zakoupení karty opencard za 120
korun na šest let. Nově bude možné
používat v pražské MHD také rodin-

né jízdenky Českých drah SONE+.
Pražská plynárenská od července
zvýšila ceny plynu, následuje tak
společnosti RWE Transgas, E.ON a
ČEZ, které zdražily už od června.
Domácnost, která plyn využívá k vaření, topení a ohřevu vody, si při roční spotřebě 11 megawatthodin připlatí měsíčně 92 Kč. Domácnost s
ročním odběrem 17 MWh zaplatí o
143 Kč měsíčně víc, než dosud. Asi
o devět procent zdražuje také alternativní dodavatel Bohemia Energy.

Výrazné zdražení transakcí na pobočkách a také druhých karet vydávaných ke stejnému účtu přichystala
Poštovní spořitelna. Ceny elektronických transakcí ani výběrů z bankomatu se nemění. Jednorázový i
hromadný příkaz k úhradě podaný
formou papírového dokladu zdraží z
osmi korun na dvojnásobek. Poplatek za výběr hotovosti ve finančním
centru stoupne z 26 na 35 Kč a na 30
Kč v případě Postkonta.
Vklad hotovosti na Postkonto prostřednictvím Maxkarty zdraží ze dvou
na pět korun. Vydání druhé Maxkarty takzvané disponující osobě zdraží
z 200 na 350 Kč, to samé platí u
Postkonta či u zaviněné výměny Maxkarty, například kvůli zapomenutému PIN.
Petra FRÝDLOVÁ

Z našeho kraje

NEJLEPŠÍ BYL VINCEK. Dobřichovická divadelní společnost uvádí muzikál Zvonokosy, který na motivy knihy Gabriela Chevalliera napsali Petr
Markov a Jindřich Brabec. Premiéru měl 4. 7. na nádvoří zámku v Dobřichovicích. „Jsem spokojen, herci ze sebe vydali maximum, diváci byli taky
fajn,“ řekl režisér Petr Říha. Jedna věc mu ale pokazila radost: „Z premiéry máme úraz, Hedvika Hájková alias Judita si při prvním vstupu na jeviště způsobila těžký výron v kotníku.“ Diváci to ale nepoznali – Hedvika i
ostatní herci sehráli představení s velkým nasazením. Pochvalu zaslouží
Alena Říhová za roli zakyslé staré panny Eulálie Čubíkové, Olga Vokurková
jako baronka Adelajda z Kratihájů, starosta Petr Říha, učitel Kulíšek Petr
Kaplan, hostinská Lucie Kukulová a její muž Václav Navrátil, svůdce žen
Petr Bendl, mladí hoši, farář, drbny (na snímku) i ostatní protagonisté.
„Nejlepší byl blázen Vincek v podání Jiřího Vitouše,“ uvedl po premiéře
jeden z diváků. Kromě hereckých výkonů zaujala také výpravná scéna i kostýmy a hudba. Zvonokosy se hrají ještě 15. a 16. 7. od 21.00 a 17. 7. od
17.00 na zámeckém nádvoří. (lup)
Foto Ilona HAMBERGEROVÁ

O vile se dočetl ve vězení
ZNÁMÝ DŮM V ČERNOŠICÍCH »OBYDLEL« RECIDIVISTA
Černošice - Tak zvanou Krejčířovu vilu, někdejší sídlo kontroverzního podnikatele, který za ostudných okolností uprchl při zatýkání
zásahové policejní jednotce, si vyhlédl několikrát trestaný výtečník.
Černošická vila je v majetku Krejčířovy manželky. „Hlídkou městské
policie Černošice byl 27. 6. přistižen
muž, který se do domu vloupal,“
uvedl velitel řevnických policictů Jiří Dlask. „Zadržen byl několikrát
trestaný pětatřicetiletý Z. M. z Jeseníku, jenž vnikl na pozemek, rozbil
okna domu a provozní místnosti, kde

čtyři dny žil z domácích zásob. Pak
byl odhalen dělníky, kteří tu dělali
zahradnické práce,“ dodal.
Policisté při výslechu zjistili, že darebák byl před jedenácti dny propuštěn z vězení, kde pykal za majetkovou trestnou činnost. Zde si také v
novinách přečetl o Krejčířově vile.
„Před propuštěním z výkonu trestu
si pachatel slíbil, že se do vily po
svém propuštěním podívá,“ sdělil
Dlask s tím, že 29. 6. byl recidivista
odsouzen k 18 měsícům nepodmíněně a rovnou od soudu byl eskortován do vězení.
Miloslav FRÝDL

Občanské sdružení Náruč hledá ŘEDITELE/ŘEDITELKU Denního
stacionáře Náruč pro děti, mládež a mladé dospělé v Dobřichovicích
Náplň práce: vytváření koncepce denního stacionáře, tvorba a zavádění
standardů kvality poskytovaných sociálních služeb, administrativa, motivační práce s lidskými zdroji, tvorba plánu financování a jeho realizace
(sponzoring, grantová a dotační řízení)
Požadavky: VŠ nebo SŠ vzdělání, ideálně humanitního či sociálního směru, 3 roky praxe v oboru sociálního či zdravotnického zaměření, organizační schopnosti, schopnost týmové spolupráce, samostatnost a zodpovědnost,
dobré komunikační schopnosti s osobami se zdravotním znevýhodněním
Termín nástupu: září 2011
Kontakt: Životopis a motivační dopis zasílejte na stacionar@os-naruc.cz
nebo na adresu: OS Náruč nám. Krále J. z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice do
konce července 2011.

* Hlavní silnice z Řevnic do Mníšku
je uzavřena od 11. 7. až do 30. 9. z
důvodu výstavby kanalizace v Řevnicích. Objížďka pro osobní auta vede přes Všenory a Řitku, pro náklaďáky přes Lahovice.
(mif)
* Od 11. 7. do 5. 8. trvá výluka železniční trati v úseku Radotín-Dobřichovice. Platí výlukový jízdní řád
(najdete jej na www.cd.cz) - změny
se dotýkají většiny vlaků. Vlaky R a
Ex pojedou ze stanice Praha hl. n. a
Praha-Smíchov ve směru Plzeň o 8
minut dříve, vlaky R 752 a 818 o 15
minut dříve a pojedou odklonem přes
Rudnou u Prahy. V opačném směru
přijedou vlaky do Prahy o asi 10 minut později. Na trati 172 Zadní Třebaň - Lochovice jsou upraveny odjezdy většiny vlaků, tak aby navazovaly
na spoje jedoucí po hlavní trati. (pef)
* Kurz tanečních pro dospělé připravují v Dobřichovicích. Konat se bude od 9. 9. do 11. 11., vždy v pátek od
20.00 do 22.00, ve Fürstově sál. Přihlášky na tel.: 777 999 644.
(vlc)
* Pátý ročník sochařského symposia
Cesta Mramoru bude zahájen 17. 7. v
Dobřichovicích. Vernisáž soch, které
při symposiu vzniknou, se uskuteční
14. srpna u řeky pod zámkem. (pef)
* Anenská pouť se koná 23. 7. ve
Svinařích. Memoriál Ivana Staňka v
malé kopané začíná v 9.00 na kurtech
Sokola, prezentace mužstev od 8.30.
Na taneční zábavě v restauraci U lípy
od 20.00 zahrají Vepřové hody, vstupné je 80 Kč.
(pef, lup)
* U dopravní nehody dvou aut v Letech zasahovali 2. 7. hasiči z Řevnic i
Jíloviště. Provedli protipožární opatření, řídili dopravu a odstranili havarovaná auta z vozovku.
(pav)
* Na žádost záchranné služby vyjížděli řevničtí profesionální hasiči 6.
7. do Řevnic - bylo třeba otevřít násilím dveře domu, kde se nacházel muž
ve stavu vyžadujícím lékařskou péči.
Po otevření dveří a ošetření pacienta
pomohli hasiči s jeho transportem do
sanitního vozu.
Pavel VINTERA
* Čerpadlo ze studny u chaty v zadnotřebaňské ulici Chatařská V ukradl
neznámý zloděj 30. 6. Majitel má
škodu 26.000 Kč.
(pep)
* Do chaty v Hlásné Třebani se vloupal zloděj a pobýval v ní od 3. do 4.
7., kdy byl přistižen a zadržen majitelem. Výtečník v chatě snědl několik
druhů potravin. Škodu na odcizených
potravinách poškozený označil za zanedbatelnou - 1000 Kč.
(pep)
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Lety u Dobřichovic
Vážení zákazníci, nabízíme vám široký
sortiment potravin a průmyslového zboží.
Nákup na splátky, příjem platebních karet.

Otevřeno denně od 7 do 19.00 hodin.
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Nejlepší bylo přetahování lanem...
NA OSTROVĚ V ZADNÍ TŘEBANI SE KONALY PRVNÍ OLYMPIJSKÉ HRY SPORTOVNÍHO KROUŽKU OSTROVÁNEK
Zadní Třebaň – Za nesnesitelného
vedra se na zadnotřebaňském Ostrově konaly první olympijské hry
Ostrovánku, místního sportovního
kroužku pro děti do 9 let.
„Už se těším na příští rok, tohle bylo
bezva,“ říkal čtyřletý Zachariáš Hovorka, když doskákal v pytlích závě-

Vítězní taktici dostali
rádio se sluchátky

Mezinárodní seminář TAKTIK patří
k nejoblíbenějším matematickým soutěžím. Řeší ho tisíce školáků z Česka, Slovenska i Německa. Letos se
podruhé zúčastnila také liteňská škla. Soutěžilo šest žáků - čtyři z nich
získali plný počet bodů a obsadili ve
svých kategoriích první místo. Jsou
to Eliška Komancová (2. třída), Jiří
Havelka (4. třída), Václav Řezáč (5.
třída) a Jan Havelka (6. třída). Dále
se zúčastnili Veronika Brejlová (2.
třída) a Roman Harnoch (4. třída).
Systém soutěže nás zaujal, úkoly byly zajímavé a děti je plnily s chutí.
Jsme rádi, že se naši žáci zapojují
do vědomostních soutěží a předmětových olympiád, máme dobré zkušenost s on-line soutěžemi. Průběžný korespondenční systém je náročnější z hlediska vytrvalosti a důslednosti soutěžících, úkoly se musí plnit
a odesílat v daných termínech. Vede
to děti k zodpovědnosti a podporuje
samostatnost. Před pár dny poslali
organizátoři soutěže dětem diplomy
a drobné dárky. Největší radost měli
všichni z malého rádia se sluchátky.
Hana HAVELKOVÁ, ZŠ Liteň

OSTROVÁNCI V TRIČKÁCH. Olympijští sportovci v nových tričkách Ostrovánku.
rečný závod v čase necelé čtyři vteřiny. Olympiáda přilákala 17 dětí, bohužel jich nemohlo být víc, protože
stejnou dobu se místní školáci loučili se čtvrťáky. Na mladé sportovce
čekalo 9 olympijských disciplín, takže se na dvě hodiny přeměnili ve sprintera Usaina Bolta nebo oštěpařku
Barboru Špotákovou. „Nejlepší by-

lo, jak jsme se přetahovali lanem, to
byla sranda,“ tvrdil Béďa Exner, celkový vítěz kategorie starších žáků.
Na druhém místě skončili Vojta Palička a Ondra David, bronz si odnesli Adam David a Vojta Koška. Mezi
mladšími v kategorii do 5 let exceloval Pepík Blecha. Děti si po olympiádě odnesly trika s emblémem Ost-

Foto Patrik HOCHMAL

rovánku, diplomy a sladké ceny,
zpocení trenéři i rodiče v rolích rozhodčích si v horkém podvečeru vychutnali buřty a pivo.
Ostrovánek má o prázdninách volno,
děti od 5 do 9 let mohou přijít na trénink v úterý 6. 9. od 16.00 na hřiště
na Ostrově, při nepříznivém počasí
do kulturáku. Lucie PALIČKOVÁ

Turnaj ve vybíjené: První Osov, třetí Zadní Třebaň
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ ŠKOLÁCI VYRAZILI PŘED PRÁZDNINAMI NA KOLECH DO BEROUNA
Na konci školního roku se žáci osovské školy zúčastnili soutěže malých
škol ve vybíjené v Litni. Milým zpestřením turnaje bylo vystoupení místních mažoretek, jež klání školních
družstev zahájily.
Je již tradicí tohoto turnaje, že naše
družstvo nedokáže nikdo porazit! A
platilo to i tentokrát. Pohár za vítězství jsme si ale domů neodvezli museli jsme soutěž odehrát a rychle
uhánět, aby nám neujel vlak. O slavnostní atmosféru předávání cen jsme
tedy přišli. O to větší radost jsme
měli, když k nám druhý den přijel
liteňský učitel Martin Šinágl a v tělocvičně před všemi žáky osovské
školy nám předal diplom, pohár za 1.
místo i pohár putovní. Děti navíc dostaly nějaké maličkosti. Děkujeme!
Hana JANDÍKOVÁ, ZŠ Osov

Liteňského turnaje ve vybíjené se
zúčastnilo také družstvo zadnotřebaňské málotřídky. Děkujeme hráčům i hráčkám ze všech čtyř ročníků
zdejší školy i spoluhráčům ze šesti
okolních škol, včetně té pořadatelské, liteňské, že jsme se s nimi směli
v turnaji utkat. Přivezli jsme si krásné třetí místo, diplom a pohár.
Třebaňští školáci potrénovali před
prázdninami i další sportovní disciplínu - cyklistiku. Na školní zahradě
nejdřív zvládli překážkovou dráhu a
pak zdárně projeli obcí v běžném
provozu. Protože jsme je shledali jako ukázněné cyklisty, rozhodli jsme
se s nimi vydat do Berouna. Cestu
tam i zpět přes Karlštejn zvládli bez
potíží a projeli se po hezkém dopravním hřišti. Monika MAZÚROVÁ,
ZŠ Zadní Třebaň

VÍTĚZOVÉ. Družstvo osovských školáků, které vyhrálo liteňský turnaj ve vybíjené.
Foto Hana JANDÍKOVÁ

Mladí hasiči přespali ve stanech a rozešli se na prázdniny
Nabitý červen měli mladí zadnotřebaňští hasiči.
Na začátku měsíce se ve Vižině zúčastnili jarního
kola hry Plamen - přestože patřili k nejmladším,
mezi 18 družstvy v mladší kategorii se neztratili.
Hned tři naše družstva soutěžila při oslavách 115.
výročí založení hasičů v Podbrdech. Při útoku hasili opravdový oheň – hořící domeček. A tentokrát
jsme zvítězili! Celodenní program v Podbrdech
jsme si opravdu moc užili.
Poslední červnový víkend jsme na závěr výcvikového roku a začátek prázdnin uspořádali velkou
oslavu se spoustou her, soutěží i spaním ve stanech. Celý páteční podvečer se soutěžilo – skládali jsme velké puzzle, chodili na dřevěných špalíčcích, trefovali se míčkem do pohádkových figu-

rek, tvořili zvířátko z balonků a malovali na kameny. Po grilované večeři se děti podívaly na pohádku a šlo se spát do stanů. Po půlnoci začala noční
hra v areálu školy. Byla připravena cesta školní
zahradou, která byla značena bílými obřími stopami, svíčkami i pomocí provázku. Na každého,
kdo došel do cíle, čekala odměna. V sobotu po snídani jsme se dali do batikování triček - všem se
moc povedla! Pak se střídala jedna hra za druhou
až do oběda. Po něm se děti rozešly na prázdniny.
Celý školní rok se o naše nejmenší hasiče nejvíc
starala Helena Ševčíková - připravovala každý týden zajímavou náplň schůzek, jezdila s dětmi na
soutěže, organizovala vystoupení na akcích. Děkujeme!
Ema MALÁ, SDH Zadní Třebaň
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Tenistka z Řevnic vyhrála olympiádu
BORCI ŘEVNICKÉHO SPORTCLUBU PATŘÍ VE VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH K NEJLEPŠÍM V KRAJI
Řevnice - Výborně si vedli tenisté
Sportclubu Řevnice během mistrovské sezony družstev. Ve všech
věkových kategoriích patří k nejlepším v kraji a starší žactvo dokonce postoupilo na mistrovství
České republiky. To se uskuteční od
25. srpna v Rakovníku.
„Náš úspěšný tým pojede na čtyřdenní soustředění do Příbrami, aby byl
na republiku co nejlépe připraven,“
uvedl předseda Sportclubu Bohumil
Kubát. Na republikovém šampionátu
se představí 12 nejlepších českých týmů a Řevnice mezi nimi.
„Ale bylo by nespravedlivé vyzdvihovat jen starší žactvo, velmi dobře si
vedla i další družstva,“ připomíná
Milan Říha, hospodář Sportclubu.
Postup o třídu výš se povedl dorostu
a béčku staršího žactva, zdatně si vedli i ostatní. Dospělí při premiérové
sezoně udrželi II. třídu. Mladší žactvo, které hraje středočeskou ligu, což
je nejvyšší soutěž, ji rovněž zvládlo,
ačkoliv na začátku sezony jej výrazně
oslabila generační výměna hráčů.
Sportclub se orientuje na výchovu tenisové mládeže. Za necelé tři roky
činnosti se mu podařilo zapojit do výuky více než stovku dětí, které se te-

Řevničtí fotbalisté
slavili »osmdesátiny«
(Dokončení ze strany 1)
V širokém spektru hudební nabídky
bylo sousto pro každého z asi dvou
stovek lidí, kteří se přišli podívat.
Muzika byla prokládaná vystoupením fotbalových žáků, malých hasičů, předáním ocenění členům fotbalového oddílu, který slavil 80. výročí, i exhibicí mistra Evropy v trialu
R. Chvojky.
(help)

hráčky, a vyhrála jsem,“ raduje se
Eliška, které do Řevnic dojíždí z 63
kilometrů vzdálené Mrače.
Eliška i další mladí tenisté sice nyní
mají prázdniny, ale hodně času prožijí na kurtech při turnajích nebo kempech. Zúčastnit se jich může každý,
kdo má o tenis zájem. Připraveny
jsou v Příbrami (10. - 15. 7. a 18. 23. 8.), ve Frýdlantu v Čechách (7. 13. 8.) i doma v Řevnicích na kurtech
za Lidovým domem (18. - 20. 7. a 15.
- 17. 8.).
Jan ŠVÉD

Po tenisovém turnaji
oslaví »Silvestra«

VÍTĚZNÍ TENISTÉ. Družstvo mladých řevnických tenistů, které vybojovalo
»republiku«. Nahoře zleva Eliška Petráčková, Alžběta Hermanová, Daniela
Švédová, Daniel Paul a Antonín Štěpánek, dole zleva Matyáš Ježek a David
Martínek.
Foto Jan ŠVÉD
nisu věnují rekreačně nebo závodně. piádu dětí a mládeže v Olomouci. A
Někteří hráči dosahují výjimečných to opět ve čtyřhře.
výsledků. Například čtrnáctiletá Eliš- „Soutěžilo 4000 dětí v mnoha sporka Petráčková, nedávná vítězka stře- tech, měli jsme krásný uvítací ceredočeských přeborů ve čtyřhře (s další moniál na olomouckém stadionu.
tenistkou Sportclubu Danielou Švé- Hrála muzika, z nebe skákali parašudovou) dokonce vyhrála s Nikolou tisté, prostě paráda. Já přijela na teKohoutovou z 1. ČLTK Praha Olym- nis, z každého kraje tam byly dvě

Sestup po dvaceti letech
FOTBALISTÉ OSTROVANU BUDOU HRÁT III. TŘÍDU

MATADOR. Dres OZT mají opět obléknout matadoři, třeba Tomáš Břížďala.
Foto NN M. FRÝDL

Zadní Třebaň - Hodnocení právě
skončené sezony fotbalového mužstva Ostrovanu Zadní Třebaň se
bohužel neponese v příznivém duchu. Je to pochopitelné, vždyť tým
mužů po více než dvaceti letech
opouští nejvyšší okresní soutěž.
Ostrovan skončil na předposledním,
třináctém místě okresního přeboru
Beroun - vybojoval 18 bodů za 5 vítězství a 3 remízy. Osmnáct zápasů
skončilo jeho porážkou, skóre je tragické - 37:75! Po loňském malém zázraku, kdy se mužstvo zachránilo až
v posledním kole, bylo tentokrát o jeho osudu rozhodnuto už několik kol
před koncem. Nemuselo tomu tak být
– vždyť devět zápasů třebaňští fotbalisté prohráli o jednu branku, což je
svým způsobem unikát.
Příčiny sestupu je třeba hledat v ab-

solutně nezodpovědném přístupu některých hráčů. Jako by zapomněli, že
fotbal je týmový sport a když se na
zápas vykašlu, nepřijdu nebo jej jen
odchodím, podrážím své kamarády z
mužstva. Proto, jak už se poslední roky stalo zvykem, byly - především na
jaře - velké problémy se sestavou.
Což nakonec potvrdil ostudný »výlet« do Oseka, kam dorazilo jen sedm
hráčů!
Ostrovan v příští sezoně tedy bude
hrát III. třídu okresní soutěže, což asi
odpovídá jeho současným možnostem. Tým opouštějí hostující hráči z
Dobřichovic, naopak by se měli vrátit matadoři jako Zíma, Procházka či
Břížďala, kteří by svou zkušeností
měli usměrnit ty mladší, kteří dostanou šanci.
Jiří PETŘÍŠ

Řevnice - Jubilejní, desátý turnaj
tenisových elévů budou hostit kurty za řevnickým Lidovým domem
v sobotu 30. července.
Klání pořádané Řevnickou sportovní společností je určeno neregistrovaným hráčům, zúčastnit se může
kdokoliv. „Přihlášky přijímáme na
telefonním čísle 222 356 242,“ sdělil jeden z organizátorů Petr Holý s
tím, že startovné činí 150 korun.
Registrace v den turnaje začíná v
8.30, losování dvojic, které změří síly, o půl hodiny později.
Po skončení tenisových bojů se u
stánku za Lidovým domem od 16
hodin uskuteční třetí oslava letního
»Silvestra«. „Připravujeme nefalšované »silvestrovské« posezení se
vším všudy, i s »vánoční« výzdobou,“ uvedl Holý, který se bude starat o režírování zábavy. „Podmínkou
účasti je vzít s sebou minimálně jeden originální zimní doplněk a samozřejmě chuť se kolektivně pobavit. Každý bude mít za úkol přednést
tři vtipy - nejlepší bude oceněn,“ dodal organizátor.
(pef)

Klání starých gard
ovládly Hostomice

Začátek prázdnin je tradičně obdobím fotbalových turnajů. Druhý
červencový den si to na hřišti v
Litni rozdali o něco dříve narození
borci v klání starých gard. Hrálo se
systémem každý s každým - vítězem
se staly favorizované Hostomice,
které za sebou nechaly domácí Liteň. Třetí byl zadnotřebaňský Ostrovan, čtvrtý Hýskov.
(Mák)
Foto Miroslav BOUBERLE
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