
Poberouní, Podbrdsko – Už potře-
tí v historii měli lidé v naší repub-
lice možnost volit poslance do Ev-
ropského parlamentu. Ve většině
obcí v našem okolí zvítězila Koali-
ce TOP 09 a STAN, téměř všude
byla nadprůměrná účast voličů.
Zatímco v celé republice zvítězilo v
květnových volbách hnutí ANO
2011, v Poberouní a na Podbrdsku
fandí lidé Koalici TOP 09 a STAN,
která získala nejvíc hlasů hned ve 13
obcích (v Zadní Třebani společně s
hnutím ANO 2011). ANO 2011 má
však v našem kraji také početnou
voličskou základnu – vyhrálo v Srb-
sku a Všeradicích, v mnoha dalších
obcích skončilo druhé hned za vítě-
zem. V Nesvačilech, Osově a Podb-
rdech dali lidé nejvíc hlasů komu-
nistům. Další vládní strany ČSSD a
KDU-ČSL zůstaly v průměru, ODS
voliče spíše ztrácí - větší podporu
má jen v Srbsku a Hlásné Třebani.
Kromě výše jmenovaných stran vo-
lili lidé ve větším počtu také Stranu
zelených, Stranu svobodných obča-
nů a Českou pirátskou stranu, z

nichž získala jednoho europoslance
pouze Strana svobodných občanů.
Přízeň některých voličů získaly v
našem regionu i menší a neznámá
sdružení. Například v Karlíku volilo
3,7 % lidí stranu s názvem NE Bru-
selu – Národní demokracie, 5,55 %
voličů tady hodilo hlas straně Úsvit
přímé demokracie, která zabodovala
i v Karlštejně. V Litni si připsala ús-
pěch Liberálně ekologická strana s
4,51 %, v Nesvačilech zase Strana
zdravého rozumu – Nechceme euro
s 4,08 %. Tato strana získala ještě
více hlasů (7,69 %) v Podbrdech.
Volby do Evropského parlamentu le-
tos lidi příliš nezajímaly, v celé re-
publice se jich účastnilo jen 18,2 %
obyvatel, kteří mohou volit. To voli-
či v našem kraji jsou aktivnější, až
na výjimky přišlo k volebním urnám
víc než 20 procent lidí, v Černoši-
cích, Dobřichovicích, Karlíku i
Hlásné Třebani dokonce přes 30 %.
Rekordní voličskou účast zazname-
naly Nesvačily, kde přišlo volit do-
konce 43,36 %  lidí! (Viz strana 3)

Lucie PALiČKOVÁ
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Velmi neobvyklý výlet podnikl
Klub amaterských neregistrovaných
elitních cyklistů (K.A.N.E.C.) z
Dobřichovic a okolí. Početná skupi-
na, věkově velmi různorodá (10 - 75
let), složená z rekreačních cyklistů,
si dala za cíl dojet z Dobřichovic do
Drážďan. Samozřejmě na kolech!
Základem bylo precizní naplánová-
ní trasy, rozdělené do třech etap, ča-
sově rozložených do třech dnů a
průměrem kolem sta najetých kilo-
metrů denně. Díky udržovaným
cyklostezkám vedeným po březích
třech řek - Berounky, Vltavy a Labe,

není zdolané převýšení nijak závrat-
né. Jedete vlastně pořád z kopce... 
Ani proměnlivé květnové počasí ne-
kazilo dobrou náladu a kilometry
rychle ubíhaly. První etapa končila
ve vodácké ubytovně v Račicích.
Druhý den byl náš cíl Děčín a den
poslední konečně Drážďany, které
jsou z Děčína vzdáleny 70 km přes
Hřensko, Bad Schandau a Pirnu.
Zpět do Děčína část cyklistů cesto-
vala vlakem, ale zdatnější se nene-
chali zahanbit. Čest a sláva organi-
zátoru akce Michalu Klimtovi! 

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

ŠUP TAM S NÍ. Obyvatel Letů Tomáš Bím mladší vhazuje do volební urny
obálku se svým hlasem. Foto Karel RÁŽ

KANEC. Část výpravy v německých
Drážďanech.              Foto ARCHIV

V Poberouní vyhrála
TOP 09 a starostové
O VOLBY BYL V NAŠEM KRAJI NADPRŮMĚRNÝ ZÁJEM

3. června 2014 - 11 (623) Cena výtisku 7 Kč

Císař jel na Karlštejn

Kanec od Berounky vyrazil na kolech do Drážďan

Erbová srazila exekutora, který přišel pro auto
Černošice – Pracovat jako exekutor je nepopulární a – jak se ukazuje –
i nebezpečné zaměstnání. Jeden z nich skončil se zraněním v nemocnici
poté, co do něj v Černošicích nacouvala modelka Vlaďka Erbová.
Exekutoři zasahovali v černošické vile Tomáše Řepky a jeho ženy Vlaďky
Erbové 28. května - slavný fotbalista totiž podle nich dluží bývalé manželce
Renatě na výživném několik set tisíc korun. „Pokus o soupis movitých věcí
skončil útokem manželky dlužníka na zaměstnance soudního exekutora.
Najela do něj automobilem Mercedes-Benz GL 350, který byl posléze zajiš-
těn. Exekutorský úřad Praha 5 podává na útočníka trestní oznámení, pro ublí-
žení na zdraví a maření úředního výkonu,“ sdělila bezprostředně po inciden-
tu mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová. Erbová prý muže srazila neú-
myslně. „Couvala jsem a zajela pána, kterého jsem neviděla,“ uvedla. (mif)

Švandová po nehodě
skončila v nemocnici
Halouny – Dvě auta se čelně srazila
24. 5. na silnici mezi Řevnicemi a
Halouny. Známou herečku Janu
Švandovou, jež řídila jeden z vozů,
záchranka převezla do nemocnice.
„Se středně těžkým zraněním jsme ji
transportovali do Ústřední vojenské
nemocnice ve Střešovicích,“ uvedl
řevnický záchranář Bořek Bulíček.
Dodal, že lehce zraněný mladý muž,
který zřejmě nehodu zavinil, byl
převezen do nemocnice v Motole.
Náraz byl velmi silný. „Jedno z aut
skončilo mimo vozovku,“ potvrdil
řevnický hasič Pavel Vintera. (mif)
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Kuchař Tonda zazpívá
OCHUTNAT MŮŽETE SMAŽENÝ HMYZ I PIVO Z KAKTUSŮ

Po přerušení desetileté tradice Svi-
nařského řetězení se organizátoři z
řad kovářů rozhodli přijmout nabíd-
ku Městyse Liteň k možnosti nadále
se v kraji prezentovat. Složitá doba
ani nedostatek peněz nemůže zabrá-
nit přátelům a příznivcům kovářské-
ho řemesla uspořádat své setkání. Po
Společenstvu kovářů pozvedá pra-
por řemesla časopis Kovárna pro ra-
dost i stejnojmenné zařízení v Kytí-
ně, které se již podílelo na předcho-
zích akcích, včetně Svinařského ře-
tězení. Časopis by tak chtěl oživit
pozastavenou činnost. Proto svolává
na 7. a 8. 6. kováře i podkováře,
profesionály i amatéry, na setkání
přátel kovářského řemesla do býva-
lého kovářského učiliště v Litni. 
V minulosti skončila řada průmyslo-
vých podniků, škol a vzdělávacích
zařízení. Tento osud postihl i liteň-
ské učiliště. Je dobrou zprávou, že se
objekt dostal zpět do majetku Městy-

se Liteň, který tak má možnost ková-
ře opět přivítat na svém území a po-
skytnout jim »přístřeší«. Setkání se
muselo přejmenovat, což mrzí, ale
nevadí. Návštěvníci akce Kováři v
Litni 2014 opět uvidí pravou kovaři-
nu se všemi půvaby řemesla. Uvidí i
podkováře při práci, dráteníky, noží-
ře, pregléře, pasíře a další s kovem
pracující řemesla. Zároveň budou
moci posoudit úroveň přípravy bu-
doucích kovářů. Nevíme, jaká bude
nabídka doprovodné výstavy, ale za-
tím návštěvníci nikdy zklamáni ne-
odcházeli. Pořadatelé věří, že pokud
vyjde počasí a sejde se řemeslníků i
návštěvníků dost, bude veselo. Že
bude oko potěšeno hezkými předmě-
ty a duše pohlazena. Výstava bude
částečně prodejní, tak si třeba i něco
hezkého budete moci odnést či ob-
jednat. Díla přislíbili dodat výtvarní-
ci, výrobci keramiky, šperkaři i mla-
dí autoři z výtvarných kroužků. O
hudební doprovod se postará oblíbe-
ný Třehusk i skupina Viklan s hud-
bou Keltů, což jistě přispěje k pří-
jemné atmosféře, jež tato setkání pro-
vází.    Zdeněk Slavata, Kytín

V sobotu 24. 5. uspořádalo v rámci
slavnostního otevření zrekonstruo-
vané ulice 5. května město Dobři-

chovice velkolepou slavnost. Ulice
je hlavní spojnicí mezi pěší lávkou a
centrem města. I proto si zasloužila
současnou promenádní lázeňskou
podobu, kterou si na sobotním odpo-
ledni i večeru návštěvníci užívali v
plné parádě. 
V 17.00 při oficiálním zahájení se
nad městem stahovala mračna a
proslov starosty města Michaela
Pánka i dalších se odbýval v dešti,
který jakoby ulici symbolicky po-
křtil. Jako mávnutím proutku déšť
ustal krátce po slavnostním přestři-
žení pásky, nebe se vyjasnilo. Za slu-
nečného počasí projížděla korzem
kolona aut Chevrolet Corvette  v če-
le s motorkami Harley Davidson. Za
nimi pochodovaly mažoretky s or-
chestrem. K poslechu následně zněla
příjemná živá hudba skupiny The
Brownees.   
Při slavnostním otevření ulice 5.

května se město rozhodlo ukázat
místa, která lze navštívit, a jaké spe-
ciality zde mohou hosté ochutnat.
Připravilo tedy Dobřichovickou de-
gustační míli. Každý účastník získal
mapičku s devíti stanovišti vináren,
kaváren a restaurací. V podniku ná-
vštěvník dostal razítko a při degusta-
ci minimálně jednoho degustačního
vzorku v sedmi podnicích se stal Ab-
solventem degustační míle. Přestože
akce měla vypuknout oficiálně po
17.00, lidé sbírali razítka poctivě již
od dopoledne všude, kde bylo otev-
řeno. Přijela spousta cyklistů z Pra-
hy, ale ani místní občané nebyli po-
zadu. Lidé se potkávali na ulicích,
radili se, co kde mají dobrého, kolik
stanovišť jim ještě chybí. V Dobři-
chovicích skutečně panovala lázeň-
ská nálada. Věříme, že po prvním
ročníku, o který byl velký zájem, se
Dobřichovická degustační míle sta-
ne vyhledávanou každoroční akcí.
Andrea kUDrNová, Dobřichovice 

Jste milovníky kvalitního jídla a pi-
tí? Máte rádi exotickou kuchyni? Za-
jímá vás tradiční gastronomie z růz-
ných koutů světa a chcete vědět, jak
se některé exotické speciality při-
pravují? Pak musíte navštívit druhý
ročník festivalu Všechny chutě světa,
který se koná 14. června od 10.00 na
nádvoří zámku  v Dobřichovicích.  
Festival Všechny chutě světa je uni-
kátní gastronomická show pro ty,
kteří rádi cestují, milují nevšední zá-
žitky a především dobré jídlo. Návš-
těvníci se mohou těšit na pestrobare-
vnou směsici chutí a vůní z nejrůz-
nějších koutů světa. Přizvali jsme
vyhlášené kuchaře, kteří se buď spe-
cializují na zahraniční kuchyni, ne-
bo vaří tzv. street food.  
Loni akci navštívilo přes 3000 lidí.
Zájem veřejnosti nás potěšil, proto
jsme pro letošek připravili rozšíření
festivalu a nové účastníky, rozšířen
bude také doprovodný program.
Součástí vstupného 100 Kč bude sle-
vový voucher na jídla připravovaná

v rámci festivalu. Co budete moci v
Dobřichovicích ochutnat? Mexické
speciality, japonské sushi, vietnam-
ské pho, marocký tajine, maďarská
husí játra, ale i francouzské palačin-
ky, argentinské grilované maso,
chorvatské ryby, indickou masalu...
V rámci školy grilování si budou
moci návštěvníci ugrilovat vlastní
maso či zeleninu. Opět se podařilo
získat stánek se smaženým hmyzem
či pivem z kaktusů. Ochutnat budete
také moci před zraky diváků vyrábě-
ný ovocný zmrzlinový sorbet, z mo-
bilní pece pravou neapolskou pizzu
nebo grilované jehně.
Součástí festivalu budou také works-
hopy a divadla pro děti, vystoupí
skotští dudáci, afričtí bubeníci, ka-
pela Al Yaman, Los Perdidos, břišní
tanečnice. Zpestřením jistě budou
zpívající kuchaři ať již z columbij-
sko-argentinské restaurace El Arrie-
ro nebo česky zpívající vietnamský
kuchař Tonda.

Štefan OrŠOŠ, Řevnice

Kováři se po letech vracejí do Litně
V AREÁLU BÝVALÉHO UČILIŠTĚ BUDOU K VIDĚNÍ TAKÉ PODKOVÁŘI, DRÁTENÍCI, NOŽÍŘI ČI PREGLÉŘI

Ve městě panovala lázeňská nálada
V DOBŘICHOVICÍCH BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA ZREKONSTRUOVANÁ ULICE 5. KVĚTNA

V KOLONĚ. Dobřichovicemi projela
také kolona aut zn. Chevrolet Cor-
vette.       Foto Andrea kUDrNová

PŘI PRÁCI. V areálu bývalého liteňského učiliště předvedou svoji práci také
podkováři. Foto ArCHIv

Přijďte si užít
Piknik na Ostrově!
Akce »jednodenní restaurace« se
konají po celém světě, teď se dočká
i Zadní Třebaň. V sobotu 14. června
od 14.00 si můžete i vy zkusit, jaké
to je, přivítat hosty ve své restaura-
ci, cukrárně, kavárně nebo čajovně.
Nabídněte své speciality za smluvní
ceny! Hlásit se můžete na: info@os-
salto.cz, nebo tel.:603 958 123 -
připravíme vám stůl.
Přijďte i vy, co vařit vůbec nechce-
te. Kromě ochutnávek dobrého jídla
a pití uvidíte divadloautomat Hlu-
boko v lese souboru Tate Iyumni,
připraveny budou sportovní hry pro
děti i dospělé. Berounka zve k vy-
koupání a my se na vás těšíme.
Přijďte si s užít Piknik na Ostrově!
Blanka Hovorková, o. s. Salto,

Zadní Třebaň

Beroun, náměstí J. Barranda
sobota 14. června od 20.30 hodin

Předprodej vstupenek - Městské informační centrum:
311 654 321, mic@muberoun.cz - počet míst omezen

Hrají a zpívají:
Pavel VÍtek, Jan ROSÁk,
Lumír OLŠOVSkÝ, karel

kRÁL, Pavla ŠVÉdOVÁ, Jiří
PetŘÍŠ, Lucie PALIČkOVÁ,
Petr ŘÍHA, Alena ŘÍHOVÁ,

Petr kAPLAN, Ondřej
NOVÁČek, Jiří CICVÁRek...

Osovští hasiči i se stříkač-
kou, koza, motocykl, hosté 

v restauraci, pivovarští 
dělníci, pivo...

POSTŘIŽINY
Muzikál, v němž hrají hlavní roli pivo a vlasy paní sládkové
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ČR – volební účast 18,2 %
ANO 2011 16,13 %
Koalice TOP 09 a STAN 15,95 %
ČSSD 14,17 %
KSČM 10,98 %
KDU-ČSL 9,95 %
ODS 7,67 %
Strana svobodných občanů (SSO)
5,24 %
---------------------------------------
Česká pirátská strana (ČPS) 4,78 %
Strana zelených (SZ) 3,77 %
Úsvit přímé demokracie 3,12 %

Středočeský kraj – 19,2 %
ANO 2011 18,41 %
Koalice TOP 09 a STAN 19,04 %
ČSSD 12,32 %
KSČM 10,69 %
KDU-ČSL 5,01 %
ODS 8,34 %
SSO 5,84 %

Černošice – 35,19 %
ANO 2011 11,89 %
Koalice TOP 09 a STAN 37,87 %
ČSSD 6,23 %
KSČM 3,71 %
KDU-ČSL 6,35 %
ODS 8,75 %
SSO 5,94 %

Všenory - 26,07 %
ANO 2011 16,71 %
Koalice TOP 09 a STAN 24,92 %
ČSSD 4,86 %
KSČM 3,95 %
KDU-ČSL 10,33 %
ODS 11,24 %
SSO 5,16 %

Dobřichovice - 35,49 %
ANO 2011 14,02 %
Koalice TOP 09 a STAN 34,19 %
ČSSD 7,55 %
KSČM 2,58 %
KDU-ČSL 3,34 %
ODS 12,08 %
SSO 7,55 %

Karlík - 30,79 %
ANO 2011 19,44 %
Koalice TOP 09 a STAN 21,29 %
ČSSD 4,62 %
KSČM 7,4 %
KDU-ČSL 3,7 %
ODS 5,55 %
SSO 10,18 %

Lety – 29,91 %
ANO 2011 16,88 %
Koalice TOP 09 a STAN 31,78 %
ČSSD 6,62 %
KSČM 2,31 %
KDU-ČSL 3,64 %
ODS 9,93 %
SSO 8,94 %

Řevnice - 29,15 %
ANO 2011 16,35 %
Koalice TOP 09 a STAN 27,61 %
ČSSD 8,84 %
KSČM 4,95 %
ODS 8,44 %
KDU-ČSL 4,69 %
SSO 7,5 %

Zadní Třebaň - 28,16 %
ANO 2011 19,42 %
Koalice TOP 09 a STAN 19,42 %
ČSSD 13,71 %
KSČM 7,42 %
KDU-ČSL 6,85 %
ODS 8 %
SSO 7,42 %

Hlásná Třebaň - 31,82 %
ANO 2011 21,19 %

Koalice TOP 09 a STAN 22,58 %
ČSSD 3,68 %
KSČM 5,06 %
KDU-ČSL 2,3 %
ODS 20,73 %
SSO 4,14 %

Karlštejn - 25 %
ANO 2011 13,41 %
Koalice TOP 09 a STAN 23,17 %
ČSSD 7,92 %
KSČM 11,58 %
KDU-ČSL 6,09 %
ODS 7,31 %
SSO 4,26 %

Srbsko - 27,19 %
ANO 2011 25,21 %
Koalice TOP 09 a STAN 22,6 %
ČSSD 2,6 %
KSČM 6,08 %
KDU-ČSL 0 %
ODS 22,6 %
SSO 6,08 %

Liteň - 16,07 %
ANO 2011 18,04 %
Koalice TOP 09 a STAN 21,8 %
ČSSD 8,27 %

KSČM 8,27 %
KDU-ČSL 5,26 %
ODS 3,75 %
SSO 11,27 %

Svinaře - 22,84 %
ANO 2011 23,58 %
Koalice TOP 09 a STAN 31,13 %
ČSSD 6,6 %
KSČM 2,83 %
KDU-ČSL 1,88 %
ODS 2,83 %
SSO 8,49 %

Podbrdy - 22,94 %
ANO 2011 5,12 %
Koalice TOP 09 a STAN 10,25 %
ČSSD 12,82 %
KSČM 38,46 %
KDU-ČSL 2,56 %
ODS 5,12 %
SSO 2,56 %

Nesvačily - 43,36 %
ANO 2011 18,36 %
Koalice TOP 09 a STAN 20,4 %
ČSSD 14,28 %
KSČM 26,53 %
KDU-ČSL 0 %
ODS 4,08 %
SSO 2,04 %

Všeradice - 18,96 %
ANO 2011 22,05 %
Koalice TOP 09 a STAN 17,64 %
ČSSD 8,82 %
KSČM 10,29 %
KDU-ČSL 8,82 %
ODS 2,94 %
SSO 5,88 %

Osov - 21,4 %
ANO 2011 14,75 %
Koalice TOP 09 a STAN 9,83 %
ČSSD 14,75 %
KSČM 16,39 %
KDU-ČSL 11,47 %
ODS 9,83 %
SSO 3,27 %

Hostomice - 16,29 %
ANO 2011 10,57 %
Koalice TOP 09 a STAN 24,03 %
ČSSD 13,94 %
KSČM 13,46 %
KDU-ČSL 7,69 %
ODS 6,73 %
SSO 0,96 %

Zadnotřebaňští zahrádkáři se vydali
17. května na autobusový výlet, aby
poznali něco ze stavitelských klenotů
jižních Čech. Zájezd byl orientovaný
na vodní zámky. 
Autobus přijel ke kapličcce před půl
osmou, už částečně zaplněný cesto-
vateli ze Měňan a z Litně. V Řevni-
cích jsme ještě přibrali naše dvě stá-
lé příznivkyně, a pak již hurá serpen-
tinami k Mníšku a po dálnici do Dob-
říše. To bychom nebyli zahrádkáři,
abychom se nestavili na nákup kyti-
ček a keřů v zahradnickém centru. V
Dobříši je hned vedle zámku. Kufr
autobusu se začal pomalu plnit úlov-
ky z prodejny. Po nákupu někteří ješ-
tě zavítali do vyhlášené masny U Do-
lejších na svačinku, pár hostů se usa-
dilo na kafíčko v cukrárně Stáňa.
Posíleni svačinou jsme vyrazili k
prvnímu cíli naší trasy, do Blatné.
Zdejší vodní zámek se pro svou hod-
notnou architekturu a zakomponová-
ní do přírodního parku řadí ke kleno-
tům mezi českými hradními a zámec-
kými komplexy. Jeho historie je dato-

vána až do 12. století. Největší pře-
stavby nastaly po roce 1798, kdy zá-
mek koupil Václav Karel Hilprandt.
V držení jeho potomků zůstala Blatná
dodnes, vyjma období 1947-1989.
Na zámku se natáčelo několik pohá-
dek, z nichž nejznámější je asi Šíleně
smutná princezna. Po prohlídce zám-

ku jsme se šli podívat přes dřevěný
můstek do zámecké obory, kde na nás
čekalo stádečko daňků. Po obědě v
hotelu Beránek jsme vyrazili na Pro-
tivín a Vodňany. Asi 2 km za Netoli-
cemi se pyšní krásou rozlehlých ital-
ských vil se skvostnou zahradou zá-
mek Kratochvíle. Na parkovišti jsme

si oblékli pláštěnky, rozevřeli deštní-
ky, nasadili kapuce a vydali se k zám-
ku. Dozvěděli jsme se, že na jeho
místě původně stál hospodářský dvůr.
Roku 1569 jej věnoval Vilém z Rožm-
berka známému staviteli jihočeských
rybníků Jakubovi Krčínovi z Jelčan.
Pak jej Vilém směnil s Krčínem za
městečko Sedlčany a v roce 1583 byl
pověřen stavitel Balgassano Maggi z
Arogna vystavěním nového zámku po
vzoru italských vil. Jelikož místo bylo
bažinaté, museli  stavitelé do bahna
zatlouci dřevěné kůly z dubů a olší,
které po čase zkameněly; na kůly byl
položen rošt a pak teprve pokračova-
la stavba, která trvala 6 let. V zámku
jsme viděli pokoje Viléma z Rožmber-
ka, komnaty posledního z rodu
Rožmberků Petra Voka i nádherné
růže zkombinované do krásných vaz-
eb s různými dalšími květinami.  
Až na počasí, které nám nepřálo, se
zájezd povedl. Zveme vás na ten příš-
tí - 6. září pojedeme do Telče a do
ZOO v Jihlavě. 

Richard VOTÍK, Zadní Třebaň

Třebaňští zahrádkáři vyrazili na výlet do jižních Čech

A JDE SE ZA PLENTU. Jedna z voliček si přebírá obálku v zadnotřebaňské
volební místnosti. Foto NN M. FRÝDL

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU. Zadnotřebaňští zahrádkáři na výletě v jižních Če-
chách. Foto Richard VOTÍK

Volební výsledky obcí našeho kraje
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Notičky nacvičily Baladu pro banditu
V ROLI NIKOLY ŠUHAJE SE PŘEDSTAVÍ MIROSLAV SMOLA, ERŽIKU HRAJE DIANA ŠEPLAVÁ

Dětská lidová muzika Notičky se
dva roky po úspěšném představení
Ať žijí duchové! vrátila k divadlu -
nastudovala s pomocí ochotníků mu-
zikál Balada pro banditu. Představe-
ní Milana Uhdeho s hudbou Miloše
Štědroně s téměř čtyřmi desítkami

písniček bude mít premiéru 6. 6. od
19.00 v Lesním divadle Řevnice.
Reprízy představení následují 7. 6.
od 19.00, 8. 6. od 17.00, 13. i 14. 6.
od 19.00 a 15. 6. od 17 hodin.
V hlavní roli Nikoly Šuhaje se před-
staví bývalý klarinetista Notiček Mi-

roslav Smola, jeho milou Eržiku hra-
je basistka souboru Diana Šeplavá.
V dalších rolích vystoupí Alexandr
Skutil, Roman Tichý, Lukáš Marval,
Kryštof Chvojka... Písně Miloše
Štědroně pro sedmičlenný orchestr a
dvacetihlavý divadelní sbor mistrně

upravil Jan Martínek. Sbor složený
ze současných a bývalých Notiček,
podpořený řadou dospělých hlasů
vede Lenka Kolářová. „Myslel jsem,
že si po Duších dám delší pauzu, ale
zájem pokračovat byl obrovský. Ba-
lada pro banditu je pro tenhle hudeb-
ně-divadelní spolek ideální látka,
protože je postavená na úžasných
písničkách. Honzík Martínek udělal
při úpravách skvělou práci,“ říká re-
žisér Jan Flemr. Výtěžek z Balady
pro banditu věnují Notičky se všemi
zúčastněnými na rekonstrukci řev-
nického Lesního divadla. 
Muzikál inspirovaný románem Iva-
na Olbrachta Nikola Šuhaj loupež-
ník napsal Milan Uhde pod pseudo-
nymem Zdeněk Pospíšil pro brněn-
ské Divadlo na provázku v roce
1975. Úspěšná hra se dočkala filmo-
vé podoby v roce 1978, hlavní role
hráli Miroslav Donutil a Iva Bittová.
Brněnští divadelníci hru v režii
Vladimíra Morávka oprášili v roce
2005; v srpnu 2013 ji uvedli i v řev-
nickém Lesním divadle.

Pavla Petrová, nOTičKy, Leč

Kina v okolí
KINO LITEŇ
6. 6. 18.00 VRÁSKY Z LÁSKY
13. 6. 18.00 FIMFÁRUM DO TŘETICE

KINO ŘEVNICE
4. 6. 20.00 OLGA
6. 6. 20.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
7. 6. 15.30 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
7. 6. 17.30 NA HRANĚ ZÍTŘKA
7. 6. 20.00 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
11. 6. 20.00 CESTA DO ŠKOLY
13. 6. 20.00 GRACE, KNĚŽNA MO-
NACKÁ
14. 6. 15.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
14. 6. 17.30 DIVERGENCE
14. 6. 20.00 BONY A KLID 2

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá. (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
2. 6. - 5. 6. 20.00 (Út 17.30, St 18.30, Čt
15.30) JEDNA ZA VŠECHNY
3. 6. 20.00 DOUPĚ
4. 6. a 9. 6. 13.45 MRŇOUSKOVÉ:
ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
4. 6. 20.00 SOUSEDI
5.-8. 6. 17.30 a 20.00 (Pá 20.00, So 17.30,
Ne 18.30) ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
6. 6. 17.30 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
7. 6. - 8. 6. 15.30 ZLOBA - KRÁLOVNA
ČERNÉ MAGIE (v neděli 3D)
7. 6., 9. 6., 13. 6. 20.00 (Po 17.30) NA
HRANĚ ZÍTŘKA 3D
9. 6. a 11. 6. 20.00 (St 18.30) STOLETÝ
STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA...
10. 6. - 11. 6. 17.30 (St 20.00) SOUSEDI
10. 6. 20.00 OLGA
11. 6. a 16. 6. 13.45 MRŇOUSKOVÉ:
ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
12. 6. 18.30 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
12. 6. 15.30 BONY A KLID 2
13. - 15. 6. 17.30 (Ne 18.30) VŠECHNY
CESTY VEDOU DO HROBU
16. 6. - 18. 6. 18.30 (Út 17.30) ZAKÁZA-
NÉ UVOLNĚNÍ

KINO RADOTÍN
3. 6. a 6. 6. 17.30 KHUMBA 3D
3. 6. 20.00 TRABANTEM AŽ NA KO-
NEC SVĚTA
4. 6. a 10. 6. 17.30 SPUTNIK
4. 6. 20.00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
5. a 7. 6. 17.30 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
5. a 11. 6. 20.00 BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
6. 6. 20.00 NA HRANĚ ZÍTŘKA 3D
7. 6. a 12. 6. 20.00 HVĚZDY NÁM
NEPŘÁLY
10. 6. 20.00 LOFT
11. 6. 17.30 NA HRANĚ ZÍTŘKA
12. 6. 17.30 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
13. 6. a 18. 6. 17.30 ZLOBA -
KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D
13. 6. 20.00 VŠECHNY CESTY VEDOU
DO HROBU
14. 6. 17.30 ZLOBA - KRÁLOVNA
ČERNÉ MAGIE 2D

TANEČNÍCI. Hlásnotřebaňští hasiči při tancování moravské besedy na Sta-
ročeských májích. Foto Jitka ŠVECoVá

Tipy NN
* Díla A. Dvořáka a V. Nováka
přednesou 4. 6. od 19.00 v secesním
sále pražského Hlaholu pěvecké
sbory Canto Carso z Řevnic a Le-
ticie. Výtěžek bude věnován občan-
skému sdružení Náruč. (šah)
* Setkání s veřejností a besedu nad
vznikající knihou o Černošicích po-
řádá 4. 6. od 19.00 v černošickém
Clubu Kino místní městský úřad. (vš)
* Rocková tancovačka s kapelou
Long Silence se koná 6. 6. od 20.00
v Clubu Kino Černošice.              (vš)
* Koncert barokní hudby pod ná-
zvem Baroko moderním smyčcem
pořádá 7. 6. od 18.00 v kostele v
Karlíku Farní charita Řevnice.
Účinkují Dana Klásková (housle) a
Jaroslav Šaroun (cembalo). Na pro-
gramu jsou díla B. Campagnoliho,
G. Ph. Telemanna, F. M. Veraciniho,
J. S. Bacha, A. Corelliho.           (eva)
* Prohlídka včelína s ochutnávkou
čerstvého medu, ukázkou včelaření i
představením včel se koná 8. 6. v
Ořechu. Prohlídka s výkladem vče-
laře začíná ve 14.15, trvá asi 2 hodi-
ny. Vstupné 70/ 40 Kč. (vlg)
* Přes 200 soch a reliefů ze dřeva,
kovu i keramiky bude u příležitosti
70. narozenin sochaře Radoše Cvrč-
ka vystaveno v prostoru atelieru, za-
hrady a krámku v Chýni. Otevřeno
10. - 20. června, vždy od 11 do
18.00. Štěpánka KunSTOVÁ
* Obří leporelo Historie udatného
českého národa je  do 15. 6. k vidě-
ní v Galerii M. D. Rettigové Všera-
dice. Stránky jsou dva metry vyso-
ké, délka je sedmdesát metrů. Ně-
kterými stránkami lze prolézat jako
tunelem. Historie od pravěku po
současnost je zobrazena s nadsáz-
kou a vtipem. (pš)
* Prodejní výstavu výtvarnice Ivany
Kubátové inspirovanou pestrým svě-
tem orchidejí v pražské Botanické
zahradě hostí do 20. 6. Modrý dome-
ček Řevnice.           (šah)
* Výstava Tak nám zabili Ferdinan-
da, která má připomenout 100. výro-
čí vypuknutí 1. světové války, je v
Muzeu Českého krasu Beroun zahá-
jena k vidění do 28. 10.              (pap)

V Hlásné Třebani se konaly Staro-
české máje a zase - jak se v naší obci
děje často a jsme na to zvyklí - prše-
lo, jen se lilo. Na návsi jsme se bo-
hužel sešly jen my, Holky v rozpu-
ku, a starosta. Diváky odradilo poča-
sí. Po dohodě s vedoucím hasičů,
kteří připravili program,  Tomášem
Snopkem, jsme se odsunuli do nové
hospody Sokolovna. Zde jsme vi-
děli krásné vystoupení hasičů. Před-
vedli skvěle nacvičenou moravskou

besedu a byli za ni odměněni obrov-
ským potleskem. Moc se nám to lí-
bilo. To se to vyhazují holky do vz-
duchu, když  skoro nic neváží..!
Pak nastalo malé překvapení: Tomáš
Snopek byl odměněn zlatou medailí
za zásluhy o dorost. Však se k němu
děvčata měla! Tomáš byl evidentně
velmi překvapen, ale v očích byla vi-
dět radost. 
K poslechu a k tanci hrála kapela
Kudrnáči. Po kudrnách sice nebylo

ani vidu, ale hráli dobře. Účast neby-
la valná, ale my jsme si to pěkně uži-
li. Dali jsme si i dobrou večeři - říz-
ky byly jako od bývalého nájemce
Sokolovny Pepíčka, obrovské, ne-
jen, že přikrývaly talíř, ale ještě čou-
haly ven. A domácí bramborový sa-
lát, prostě mňamka! Venku stále pr-
šelo, ale v Sokolovně bylo dobře.
Mladí řádili a my měli na co koukat.
Děkujeme hasičům za pěkný večer.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

NA ZKOUŠCE. Řevnické Notičky při jedné z posledních zkoušek na své diva-
delní představení. Foto Pavla PETroVá

Řevnický Havlíček oslaví 110. narozeniny
Sto deset let od svého vzniku v roce 1904 oslaví v sobotu 14. června Dělnic-
ká beseda Havlíček v Řevnicích. 
Program je následující: 9:00 - 10:00  vítání delegací přátelských spolků
- 10:00 - 12:00  slavnostní schůze v Lidovém domě, koncert dechové hudby
Křídlovanka před Zámečkem, kde budou stánky s občerstvením 
- 13:30 - 14:00  řazení průvodu ve Školní ulici, průvodu se zúčastní dvě
hudby a krojované delegace přátelských spolků se svými prapory 
- 14:00 - 15:00  slavnostní průvod na náměstí, kde bude položena kytice k
pomníku padlých hrdinů 
- 15:30 - 18:00  koncert dechové hudby Litavanka před Zámečkem
- 15:30 taneční veselice s bohatou tombolou v Lidovém domě 
Na začátku 20. století vznikaly podobné vlastenecké spolky v celých Če-
chách a hlásily se k odkazu Karla Havlíčka Borovského. Jejich účelem byla
vzdělávací a podpůrná činnost členů v době nouze. Vzájemnost a soudrž-
nost jsou cílem spolku i v současné době.    Tomáš Hromádka, Řevnice

To se to vyhazují holky, když skoro nic neváží...
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Všeradův kurýr

DEN VŠERADOVY ZEMĚ
V Podbrdech

Svátek, který připomíná den 16. 6. 2012, kdy 
se dohodou tří zakládajících obcí Všeradic, Vinařic a
Podbrd na slavnosti ve Všeradicích Všeradova země

ustavila a jmenovala svoji vládu. Na zábavném 
programu se podílí všichni obyvatelé – je to ukázka, jak 
dovedou lidé spolu žít a bavit se. Nechybí ani zábavné

soutěžní discipliny, ve kterých změří síly 3 soutěžní 
5-ti členná družstva, zastupující svoji obec.

Letos obyvatele Všeradovy země po Vinařicích hostí
obec Podbrdy. Pro děti je připraven skákací hrad, 

malování na obličej a další atrakce. Pokud se chcete
pobavit a strávit příjemné odpoledne, 

přijďte v sobotu 14. 6. do Podbrd. 
Od 14 hodin až do pozdního večera vás spoustou zába-

vy pro malé i velké provede DJ Karel Moravec,
večer bude patřit country kapele Šporny.

Staročeské máje, které se ve Všera-
dicích 17. 5. již pošesté konaly jako
součást poberounského folklorního
festivalu, jsou za námi. Přesto, že se
nám poprvé za uplynulé období ne-
vydařilo počasí, akci hodnotím pozi-
tivně. Velice pozitivně!
V sice chladném počasí, ale bez deš-
tě, se odbýval začátek programu i
zahajovací ceremoniál s tanci míst-
ních dětí i omladiny. Pak vyrazili
májovníci průvodem po obci. Přib-
ližně v polovině trasy průvod přepa-
dl déšť, přesto chasa s vervou celou
trasu dokončila. Navzdory dešti se

vydařil i odpolední program, který
jsme přestěhovali do sálu naší res-
taurace. Přesto, že prostory byly tro-
chu stísněné, na náladě návštěvníků
se to nijak neprojevilo, naopak. Nej-
vřelejšího přijetí se dostalo dvěma
souborům ze slovenských Jaslov-
ských Bohunic.
Po poražení májky se naplno rozbě-
hla taneční zábava, která trvala dlou-
ho přes půlnoc. Děkuji májovníkům,
účinkujícím a všem, kteří se na pořá-
dání této akce podíleli. Věřím, že
příští rok nám počasí opět bude přát
a že chasa se připraví minimálně
stejně zodpovědně jako letos. 

Předposlední zasedání
Připravujeme další úsek cest pro as-
faltový povrch. Tak, jak se zkracuje
termín pro dokončení výstavby vody
a kanalizace, pomalu se zlepšuje i
vzhled obce. Čeká nás ještě mnoho
práce, ale termín dokončení se po-
malu blíží a já jsem rád, že se vás
stále více připojuje na kanalizaci.
Děkuji za trpělivost, kterou již přes
rok projevujete nad neradostným vz-
hledem a prašností v obci. 
Děkuji také všem, kteří se zúčastnili
voleb do Evropského parlamentu.
Doufám, že jsme si zvolili ty správ-
né poslance, kteří budou hájit zájmy
naší republiky. 
Všechny zvu na veřejné zasedání,
které se koná 7. 6 od 18.00 hodin.
Jedná se o předposlední zasedání,
pod vedením stávajícího zastupitel-
stva. Musíme schválit počet členů
nového zastupitelstva, které povede
naši obec v příštím období. Věřím,
že se zúčastníte v hojném počtu a
zároveň budete uvažovat o své kan-
didatuře do nového zastupitelstva. 
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Máje propršely,
přesto se povedly!
TERMÍN DOKONČENÍ KANALIZACE SE POMALU BLÍŽÍ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 11/2014 (152)

Všerada točí také 
v Gerníku U Rybníka
O tom, že se ve Všeradicích již  rok
vaří dobré pivo, svědčí nejen několik
ocenění, které sládek Jiří Diviš se
svým Všeradem získal, ale i narůsta-
jící zájem odběratelů. Několik soud-
ků na vzorek odebrali obchodníci
také do sousedního Polska. Ještě
větší radost však máme z pravidel-
ných dodávek do naší partnerské
obce Gerník v Rumunsku. Dosavad-
ní odběry svědčí o tom, že Gerničtí
jsou poctiví Češi se vším všudy. Ve
zdejší restauraci U Rybníka můžete
trvale dostat velice dobře ošetřova-
ného Všerada -  ležák světlý 11% i
ležák polotmavý 11%, nárazově paní
hostinská čepuje také světlý speciál
13%. Věřím, že počet našich spoko-
jených zákazníků se bude i nadále
rozrůstat. Nejen naše piva, ale i
vzorky produkce spousty dalších pi-
vovarů můžete ochutnat na C. K.
Pivních slavnostech, které se ve Vše-
radicích budou konat 28. června.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

Po modlitbách zazněly litanie
V pátek 23. května se už po-
páté kostel Narození sv. Ja-
na Křtitele v Osově otevřel
pro návštěvníky celonárodní
akce Noc kostelů. Úvodem
zazněly modlitby k Panně
Marii, po nichž následovaly

líbezné Bavorské litanie.
Další vzpomínky a modlitby
byly věnovány významnému
českému světci Janu Nepo-
muckému, k jehož pomníku
položily děti květiny. Pak
opět v kostelním prostoru s

profesionální jistotou zazpí-
val sbor Kolorit nejen du-
chovní písně, ale i další sk-
ladby ze svého bohatého re-
pertoáru a zaslouženě sklidil
dlouhotrvající potlesk.
Následovalo vyprávění o du-
chovním obsahu zdejších
obrazů a fresek, během celé-
ho večera si příchozí prohlí-
želi kroniky a alba s fotogra-
fiemi. Nechyběly ani nástěn-
ky s dobovými obrázky a
přehled dějin rodu Schwar-
zenbergů v Osově. Na velké
obrazovce se střídaly foto-
grafie z dění ve farním spo-
lečenství i v obci. Těžká kos-
telní vrata se za posledními
návštěvníky zavřela ve 22.15.

Marie PLECITÁ, Osov

OSLAVENKYNĚ. Starosta Všeradic Bohumil Stibal se svojí dcerou Lenkou,
která na letošních Staročeských májích oslavila své osmnácté  narozeniny.

Foto ARCHIV

NOC KOSTELŮ. Návštěvníci si prohlížejí nástěnky v osov-
ském kostele. Foto Marie PLECITÁ
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do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyva-
telka dobřichovického domova se-
niorů Anna vRANÁ. Minule psa-
la o stěhování do domu, který si po
svatbě pořídili s manželem.     (NN)
Měli jsme se  dobře v tom starém do-
mě; on to vlastně starý dům nebyl,
měl roky mého manžela. Jak jsme k
němu přišli? Manželův otec, dědeček
Vraný, se doslechl od přítelkyně, že
ve Slivenci je dům na prodej, sice ob-
sazený, ale časem že se část uvolní.
Aby si to prý nechal projít hlavou a
uvážil, stojí-li za to zajímat se o něj.
Dědeček neváhal a dům koupil.
Stál  tenkrát v těch dobách, vzpomí-
nám-li  dobře, něco málo přes sedm-
desát tisíc korun. V domě nebyla
koupelna ani  WC, koupali jsme se v
zinkové vaničce v kuchyni, záchod
byl v budce na dvorku. Ale to neby-
ly nepřekonatelné nedostatky, které
by byly na závadu. Já si zvykala na
nové příjmení, moji kolegové v práci
taky a pan Kmoch reagoval na tuto
změnu slovy: „Dobře jste to, Andul-
ko, vymyslela - aspoň nemusíte mě-
nit monogramy na výbavě!“ 
Jan jako dobrý hospodář dělal pořá-
dek  na zahradě. Nechal pokácet sta-
ré stromy, které už nedávaly užitek,

a vysázel nové. Ve  Slivenci se daři-
lo meruňkám, vysadil tedy pět meru-
něk, jež dávaly bohatou úrodu. Kro-
mě toho nechyběly jabloně, hrušně,
vlašské ořechy na třech ořešácích,
švestky, třešně... Na záhonech se da-
řilo zelenině, kterou Jan pěstoval pro
naši potřebu; já jsem vyráběla kom-
poty a džemy z ovoce, které bylo na-
dosah, a Jeník dělal výborné domácí
kyselé zelí. Bylo tak dobré, že jsme
si je dávali na misku a jedli jen tak,
beze všeho...  
Každý den byl pro nás jedinečný,
měli jsme dost času jeden na druhé-
ho i pro svoje záliby: já jsem vyšíva-
la ozdobný polštář goblénovým ste-
hem, Jan s Jozífkem Žilinou procvi-
čovali angličtinu a dobře se přitom
bavili. Jeník se naučil vyrábět domá-
cí víno z jablek, rybízu a z bezinek -
byl to dobrý příspěvek do domác-
nosti a návštěvy nešetřily chválou na
jeho adresu. 
V dubnu 1960, přesně 4. 4., protože
jsme byli hodní a moc jsme si to přá-
li, nám přinesl čáp chlapečka. Muse-
la jsem si pro něj dojet sanitkou do
Podolské porodnice, ale nedali mi ho
hned - čáp mě totiž pokloval, a tak
nás s miminkem pustili domů až po
dvacátém. Do Slivence nás přivezl

Janův přítel; zajel s námi k Janovým
rodičům, ti si děťátko prohlédli a po
krátkém zdržení jsme si to namířili
do Dobřichovic k našim. Maminka s
tatínkem usoudili, že bude dobře, zů-
staneme-li nějaký čas, nejlépe šest
neděl, u nich. Bylo to dobré rozhod-
nutí, uvážíme-li, že jsem sama neod-
chovala ani štěně. Pro mladou matku
je to  velká zodpovědnost starat se o
tak malé dítě. Když mi je dali oble-
čené a zavinuté v peřince, říkala jsem
si: „Nesmím je pustit na zem, nes-
mím zakopnout, nesmím upadnout!“
Chodila k nám na vizitu zdravotní
sestřička z Dobřichovic, přišla i dět-
ská paní doktorka, vše bylo v pořád-
ku. A tak jsme se zdrželi v milém a
vlídném prostředí u babičky a dědeč-

ka až do začátku června a potom nás
Jeníkův kamarád dovezl autem zpát-
ky do Slivence. Byli jsme tedy ko-
nečně všichni tři doma a zvykali si
na společný život. Chodila jsem s dí-
tětem na kontroly k dětské paní dok-
torce a ona mne vždy ujistila, že je
zdravé a že není se čeho bát. Když
bylo hezké počasí, nechávala jsem
ho spát venku v kočárku; malý si  po-
malu zvykal na polévky, zeleninu a
na Frejkovu dečku, kterou mu přede-
psal pražský ortoped, aby se mu sp-
rávně vyvíjely kyčelní klouby. Já si
dělala zbytečné starosti, jestli ho to
nebude brzdit v pokusech o chůzi,
ale ne! Myslel si, že to tak musí být a
nebránil se tomu. (Pokračování)

Anna vRANÁ, dobřichovice

Pronajmu 1+1+K 
v přízemí rodinného domu v Řevnicích,

vhodné pro 1-2 osoby.
Pokoj s kuchyňskou linkou kompletně

zařízenou, pokoj s rozkládacím gaučem,
knihovnou, koupelna s WC.

Společný vstup, předsíň, sklípek, sklep,
prádelna a zahrada. Nájem 7.000 Kč 

plus poplatky za energie cca 3.000 Kč.

Tel.: 605 128 725
257 72 13 03 (se záznamníkem)

Bylo to koncem předminulého stole-
tí, kdy se čeští vlastenci chápali pří-
ležitosti otevřít vlastnímu národu
cesty ke svobodě. Tuto roli pochopi-
li vynikající a vzdělaní mužové, kte-
ří hledali způsob, jak se přiblížit k
prostým lidem, aby si vzájemně ro-
zuměli. Mezi ně patřili zakladatelé
českého vlasteneckého tělocvičného
spolku Sokol, pánové Tyrš a Fügner.
Jejich krok probouzel a nadále živil
v hlavách Čechů touhu po návratu k
vlastnímu samostatnému státu. Je-
jich myšlenky pronikaly do myšlení
prostých lidí. Sokolské spolky byly
zakládány ve městech i na venkově.
Také vážení řevničtí občané uvažo-
vali o založení své sokolské jednoty.
Scházeli se tehdy nejčastěji v restau-
raci U Kučinů. Zde se vedly vášnivé
debaty o budoucnosti této země, zda
v rámci Rakouska-Uherska, či v sa-
mostatném Českém království. V je-
jich rozhodování značně působil So-
kol a myšlenky, které se později sta-
ly ideologií, na níž byl postaven náš
stát. 
Na jaře roku 1894 se moudří občané
Řevnic rozhodli založit  Sokol i zde.
Již v prvním a zakládajícím výboru
figuruje jméno Hřebík. Nebylo tedy
náhodou, že starostou celé Českoslo-
venské obce sokolské se stal po roce
1945 v době její největší slávy vnuk

zakladatele řevnického Sokola, bratr
Antonín Hřebík. Psát o letech, která
vyplnila čas od roku 1894, by bylo
úkolem velice nesnadným. Od zalo-
žení jednoty přes stavbu sokolovny a
lesního cvičiště až po revitalizaci
těchto zažízení po roce 1989. Byla
by to jen slova. Co se za nimi skrývá
nadšení, obětování, práce a konečně

i prospěchu, které přinesly celé spo-
lečnosti! O tom snad někdy jindy. 
Ale Sokol stále žije. Před nedávnem
se sešli členové, či spíše hlavně člen-
ky, na Valné hromadě, která potvrdi-
la dosavadní směr práce řevnické or-
ganizace. Ve výboru převládá mládí.
Mladé sestry a bratři se zabývají pře-
devším výchovou dětí od těch nej-

menších až po osmnáctileté. Klesá
bohužel zájem u mužské populace.
Zato elán sestry Moniky Vaňkové a
jiných je příkladný. Doufejme, že z
něj se zrodí znovu Sokol jak v muž-
ské, tak ženské části a osloví mládež
i dospělé tak, jako tomu bývalo za
těch dlouhých 120 let.

František Šedivý, Řevnice

Elán sestry Moniky Vaňkové je příkladný
ŘEVNICKÝ SOKOL BYL ZALOŽEN PŘED STO DVACETI LETY - NA JAŘE ROKU 1894

Byli jsme hodní, tak nám čáp přinesl chlapečka
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 18)

ABSOLVENTI. V Řevnicích právě skončil první semestr Virtuální university třetího věku na téma Astronomie. Na
podzim nás čeká nový obor Lidské zdraví. Přednášky navštěvovalo 31 seniorů. Koncem května jsme po úspěšném
zdolání testů obdrželi pamětní listy, které nám slavnostně předala naše konzultantka Monika Vaňková (na snímku
zcela vpravo). Bylo to velmi milé, připadali jsme si jako v 1. třídě. Příští semestr začíná koncem září. Pokud máte
zájem rozšířit naše řady, přijďte 30. 9. v 9. 30 hodin do kina v Řevnicích. Přednášky se konají 1x za 14 dní v úterý
dopoledne. Všichni vás rádi přivítáme. Text a foto Yvona Weissová, Řevnice

Absolventi univerzity třetího věku si připadali jako v první třídě
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Karlštejn - Poberounský festival Staročeské
máje se 25. května konal v Karlštejně. Karlš-
tejnským počasí přálo, celé odpoledne svítilo
sluníčko, vládla pohodová atmosféra. Na pódiu
pod lípou se vystřídalo několik místních i pře-
spolních účinkujících souborů.
Program odstartovali dudáci. Krušnohorská du-
dácká muzika z Mostu vyhrávala pěkně, známé
písničky, lidé si zpívali s ní. Krojovaný průvod v
čele s dětmi z místní mateřské školy doprovázely
Rokytka a Rokytička z Rokycan, nechyběli karl-

štejnští hasiči a samozřejmě ani rychtář Petr Ram-
pas, též v kroji!
Na pódiu následně několik generací obyvatel
městečka ve verších požádalo o právo k pořádání
májů a když jim je starosta udělil, mohl kulturní
program pokračovat. Zatančily děti z místní škol-
ky, předvedly se modelky z Domečku Karlštejn.
Pak scéna patřila Rokytce a Rokytičce - pěti de-
sítkám účinkujících od přípravky po dospěláky.
Perfektně zpracovaná choreografie, západočeské
kroje a bravurní výkon si vysloužily velký obdiv
a aplaus přítomných diváků.
Poté následovala Osmikráska z Prahy, řevnické
Proměny, Notičky a děti z karlštejnské základní
školy. Odpoledne bylo zakončeno produkcí staro-
pražské kapely Třehusk a pokácením májky. Le-
tos si karlštejnští opravdu nechali záležet - věnec
nádherně ozdobili dlouhými, barevnými mašlemi.
Poslední květnovou sobotu byl XV. ročník pobe-
rounského folklorního festivalu Staročeské máje
zakončen v Zadní Třebani.    Petra FRÝDLOVÁ

Na Karlštejnském
mazci v kempu
zahraje osm kapel
Karlštejnští mazáci  finišují s přípra-
vou IV. ročníku Karlštejnského maz-
ce – Open Air Festival. 
V sobotu 14. června se pod skalami
v místním autokempu Karlštejn roze-
zní hudba - od 13.00 do 23.00 pos-
tupně zahraje osm skupin: Malá bílá
vrána, Beruška, Dekolt, Dlouhej
kouř, Vyčůrat a spát, Los chuperos,
Votchi a Allstars. Ani letos nebude
chybět Pavel Marcel. Průvodci  fes-
tivalu budou Franta Kasík a Saša
Metuzalém Pavlišen, který je nejen
karlštejnským rodákem, ale také mu-
zikantem tělem a duší. 
Pro děti připravíme dětský koutek,
těšit se můžete na nová »mazácká«
trička i na další novinky tradičního
festivalu. Vstupné je 200 korun, v
předprodeji (infocentrum a kemp
Karlštejn) 150 Kč. Více se dozvíte na
www.mazaci.cz.  
Magdalena KASÍKOVÁ, Karlštejn

Krátce z Karlštejna i okolí
* Naftu, která 28. 5. vytekla v Karlštejně z porou-
chaného nákladního automobilu, likvidovali spo-
lečnými silami pomocí sorbentu řevničtí profesio-
nální a karlštejnští dobrovolní hasiči. Po dobu zá-
sahu byla doprava řízena policisty.                    (pav)
* Čelní okno i zadní okno vozu značky VW Multi-
van zaparkovaného na dvoře soukromého pozem-
ku v Korně rozbil v noci z 25. na 26. 5. neznámý
vandal. Navíc celé auto a dva přední světlomety
poškrábal. Škoda je 91.000 Kč.                           (heš)
* Škodu Octavii stojící na parkovišti u lomu Velká
Amerika poblíž Mořiny vykradl neznámý zloděj.
Ze zavazadlového prostoru vzal sportovní batoh i
plátěnou tašku se švýcarským nožem, svazek klíčů
a plavecké brýle. Majiteli způsobil škodu 9.000
korun. Hedvika ŠMÍDOVÁ

Loňský sraz motorových tříkolek a motocyklů
skončil předčasně, evakuací účastníků akce kvůli
zaplavení kempu. Tato situace s odstupem času
přinesla vlnu solidarity a velký zájem o tuto akci
u tříkolkářů a motorkářů nejen v Čechách, ale i v
Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku a dal-
ších evropských zemích. I přes loňskou nepřízeň
počasí se za vytrvalého deště účastnilo sobotní
dopolední vyjížďky do Prahy na Václavské ná-
městí 34 triků a 49 motocyklů. Aby si letošní zá-
jemci byli jisti, že se budou moci vklidu a pohod-
lí účastnit srazu, zažít legraci, zasoutěžit si, poba-
vit se při vystoupení kapel, zarezervovali si pře-
dem nejen chatičky a karavany v kempu, ale i po-
koje v místním penzionu, hotelech a ubytovně. 
Letos se bude sraz konat od pátku 6. do neděle 8.
června. Účastníky čeká sobotní dopolední vyjížď-

ka do Prahy s hodinovou zastávkou u Rudolfina,
odkud je krásný výhled na Pražský hrad. V pátek
večer zahraje kapela Sweet Pain s předkapelou
Too Long Too Loud, v sobotu večer kapela Ba-
dys. Nebude chybět noční překvapení. Věříme, že
sobotní odpoledne nám nezkazí jako vloni déšť a
bude věnováno soutěžím, které jsou zábavou ne-
jen pro aktéry ale i pro publikum. Celou dobu sra-
zu se budete moci občerstvit za velmi příznivé
ceny a jak už tradičně ke srazům patří, zakoupit si
něco u stánkařů se šperky, oblečením a doplňky,
případně využít služeb airbrush a tetování. 
Jsme velmi rádi, že se sraz motorových tříkolek a
motocyklů stává tradicí a pomáhá tak nejen zpest-
řit zábavu místním, ale přivézt do Karlštejna i lidi
jak z různých koutů České republiky, tak i ze za-
hraničí.  Helena STRMISKÁ, Karlštejn

Do podhradí míří tříkolky z celé Evropy
SRAZ MOTOROVÝCH TŘÍKOLEK A MOTOCYKLŮ SE KONÁ OD 6. DO 8. ČERVNA

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     6/2014 (27)                

V PRŮVODU. Poslední květnovou neděli se na
karlštejnském náměstí konaly Staročeské máje, na
nichž jako každý rok vystupovaly děti z místní ma-
teřské školy. Tentokrát se povedlo počasí, sluníčko
nám přálo a dětem se tancování moc vydařilo...

Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn
Foto Zuzana STŘÍBRNÁ

Věnec zdobily nádherné mašle
FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE POKRAČOVAL V KARLŠTEJNĚ

Karlštejnský zpravodaj

MIRÁKULUM. Děti z karlštejnské školky se vy-
pravily na výlet do zábavního parku Mirákulum,
kde strávily celý den na trampolínách, průlez-
kách, různých houpadlech a přelézadlech, někte-
ré se podívaly i do podhradí. Společně pak pro-
šly lesní naučnou stezkou, kde plnily různé úkoly
a nakonec se potěšily se zvířátky. Nejvíce se jim
líbila liška, veverka, jezevec a kozí mláďátka.
Celý den bylo nádherné počasí a všichni jsme si
výlet jaksepatří užili. Text a foto 

Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn
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Lezli po skalách, slaňovali z mostu
V KARLŠTEJNě SE KONALO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLILKY V PŘÍRODNÍM VÍCEBOJI DVOJIC

Po desítkách let, kdy byla prováděna jen základní
údržba, karlštejnský hřbitov zchátral. Až současné
zastupitelstvo v čele se starostou Petrem Rampa-
sem a díky iniciativě zástupce starosty Karla Kříže
uznalo, že je potřeba správce hřbitova, neprodlené
opravy a záchrana cenných funerálií.
Funkci správce hřbitova zastávám jako brigádník
od podzimu roku 2011 a až  nyní, po zvládnutí nalé-
havých oprav stavebních částí, se dostávám k res-
taurování památkově cenných funerálií. Takovým
artefaktem je kamenný náhrobek tvaru trojbokého
jehlanu. Z nečitelného textu jsem zjistil pouze rok
pohřbu - 1803. Díky nezištné pomoci paní profe-
sorky Nedvědové a pana ing. Trávníčka se podaři-
lo, kromě příjmení zesnulého, nápis přečíst. Až do-
tazem v okresním archivu jsem zjistil nejen příjme-
ní, ale i další zajímavé informace o zesnulém. Na-
příklad to, že zemřel na ledvinovou koliku a že žil
v Budňanech, v domě č. 1. Je to dům, ve kterém by-
dlí exstarosta Miroslav Ureš s rodinou. Za tyto in-
formace patří poděkování  pracovníkovi okresního
archivu Jiřímu Topinkovi.
Zatím nevyřešeným problémem jsou hrobová mís-
ta, kdysi zaplacená na dobu existence hřbitova, o
která se ale dlouhodobě nikdo nestará, protože  po-
zůstalí nežijí. Tím se zabývá současná matrikářka
Magdalena Kasíková. Jejím nelehkým úkolem je

také vyhledat hrobová místa bez nájemců, která by
mohla být využita k pronájmu případným zájem-
cům, eventuálně ke zlepšení přístupu a provádění
běžné údržby na hřbitově.
Hřbitov v Karlštejně je zajímavý jak nezvyklou po-
lohou ve svahu, tak stářím. Bohužel, přes veškerou
snahu se mi nepodařilo získat žádné záznamy o je-
ho historii. Možná, že by se něco našlo v církevním
archivu v bývalé faře, ale bez faráře Richarda Ha-
načíka tam nemám přístup, a ten mou žádost nechal
opakovaně bez povšimnutí. Tímto žádám o zapůj-
čení starých fotografií, nebo podání jakýchkoliv in-
formací, vás, karlštejnské občany. Pomozte, vy, kte-
rým není minulost a tradice lhostejná, aby i pro bu-
doucí generace byl náš hřbitov místem důstojného
vzpomínání a úcty k zesnulým.  
Pokládám za svou povinnost poděkovat těm z vás,
kteří se o hroby a hrobky svých blízkých pravidel-
ně staráte. Je chvályhodné, že nám není lhostejný
ani stav parcely nad márnicí i když obci nepatří. O
vyřezání různých křovin pod cestou na Palmác se z
vlastní iniciativy postaral pan Přívětivý junior a
parcelu nad hřbitovem potom uklidila spolehlivě
fungující  pracovní četa městyse. V současnosti se
opravuje omítka »kapličky« u cesty na hřbitov a
práce pokračují opravou omítky márnice a pilířů
vrat.     Jiří KePKa, správce hřbitova, Karlštejn

Hřbitov je zajímavý polohou ve svahu i stářím
JIŘÍ KEPKA: „ŽÁDÁM OBYVATELE KARLŠTEJNA O INFORMACE I ZAPŮJČENÍ STARÝCH FOTOGRAFIÍ.“

FUNERÁLIE. Historický kamenný náhrobek na
karlštejnském hřbitově.               Foto Jiří KEPKA

Všichni známe příběh uherské hraběnky Alžběty
Báthoryové (1560-1614). Čachtická paní proslu-
la sadistickými sklony, libovala si v týrání slu-
žebných a dokonce prý se koupala v dívčí krvi,
aby tak zmírnila následky stárnutí. Na svých síd-
lech v Sarváru, Escedu, Beckově a Čachticích
umučila a zavraždila několik stovek dívek. Nako-
nec ji při hrůzném vraždění přistihl uherský pala-
tin Juraj Thurza. Alžbětu odsoudil k doživotnímu
žaláři na jejím vlastním hradě v Čachticích, kde
byla v jedné z komnat zazděna. 
Málokdo ví, že i Karlštejn měl svou »Čachtickou
paní«. Byla jí Kateřina Bechyňová z Komárova,
manželka karlštejnského purkrabího Václava Be-
chyně z Lažan. Na Karlštejně žila asi o šedesát
let dříve, než slavnější Alžběta Báthoryová. V po-
vahových rysech však měly obě urozené a vysoce
postavené dámy mnoho společného. 
Kateřina Bechyňová měla pověst ženy kruté a be-
zohledné. Největší radost jí dělalo mučení a bití
služebných, často bez sebemenší příčiny. Při mu-
čení v hradních sklepeních vyřezávala nešťastní-
kům ze zad pruhy kůže nebo je dřela železnou
rašplí do krve a do způsobených ran jim sypala

sůl. Několik mladých služebných doslova ubila
klackem. Děvečku Kateřina utýrala tím způso-
bem, že jí pověsila přes bidlo a ke krku jí přivá-
zala těžký hmoždíř. Tyto zločiny se děly na hradě
v době, kdy byl děkanem karlštejnské kapituly
Václav Hájek z Libočan (1526-1534), známý jako
autor Kroniky české. Vztahy mezi krutou purkra-
běnkou a karlštejnským děkanem se vyostřily zv-
láště poté, kdy děkan náhodou přistihl Kateřinu
jak tloukla svou děvečku klackem. Děkan se sna-
žil povznést mysl paní purkraběnky k bohu a na-
pomínal jí, aby upustila od svých nelidských uk-
rutností. Marně. Dostal klackem výprask také a
navíc byl uvězněn v hradní věži. Po čase nechal
karlštejnský purkrabí převézt Václava Hájka do
Prahy k církevnímu soudu. Sotva se Hájek zbavil
nespravedlivého obvinění a věznění na Karlštej-
ně i v Praze, zajistil si svědky proti karlštejnské
purkraběnce, kteří byli ochotni dosvědčit před
soudem její zločiny. 
Zakrátko byla Kateřina Bechyňová předvolána k
zemskému soudu do Prahy a začal soudní proces,
při němž jí bylo prokázáno sadistické zavraždění
čtrnácti sloužících, z toho dvanácti děvčat. Sám

děkan Hájek u soudu vypověděl, že viděl, jak paní
jednu z děveček umučila a její tělo potom shodi-
la z hradu záchodovým arkýřem (prevétem). 
Proces s Kateřinou Bechyňovou vzbudil takový
rozruch, že nepomohli ani podplacení svědkové,
kteří před soudem tvrdili, že služebné na hradě
zemřely nešťastnou náhodou. Nic platné nebyly
ani velké známosti karlštejnského purkrabího u
císařského dvora - 30. ledna 1534 byla urozená
paní Kateřina Bechyňová z Komárova, manželka
karlštejnského purkrabího Václava Bechyně z
Lažan, odsouzena zemským soudem v Praze za
spáchané zločiny na hradní čeledi k trestu smrti
hladem v podzemní temnici Bílé věže Pražského
hradu. 
Tím ale příběh nekončí. Podle legendy se zavraž-
děné dívky čas od času zjevují na hradebních
ochozech v podobě dvanácti bílých paní, prochá-
zejí komnatami paláců i věží, bdí nad osudy karl-
štejnského hradu a po staletí jej střeží. 
Musím přiznat, že jsem neměla o karlštejnské
»Čachtické paní« ani ponětí a děkuji Tomášovi
Řehořovi, kastelánu zámku Žleby, že mi tento pří-
běh vyprávěl.   Jitka ŠvECOvá, Hlásná Třebaň

Karlštejnská »Čachtická paní« ubila čtrnáct sloužících

V sobotu 24. května ve tři hodiny rá-
no odstartoval v Karlštejně závod
EPO Survival 2014, Mistrovství
České republiky v přírodním vícebo-
ji dvojic. Na 127 týmů čekalo třináct
hodin plných outdoorových discip-
lín: horské kolo, treking, orientační
běh, kánoe, plavání, slaňování z
mostu, skalní lezení, přírodní pře-
kážková dráha Bolskros, in-line
brusle a další. 
Trať závodu vedla zajímavými mís-
ty poberounského kraje. Pěší kontro-
ly čekaly na vršcích kopců Svatého
Jana pod Skalou, orientační běh byl
v Brdech a Bolskros v zatopeném lo-
mu Kosov s průzračnou vodou, kde
závodníci mohli spatřit raky. Jako
nejméně oblíbenou disciplínu vy-
hodnotila většina účastníků biatlon -
měli za úkol vzduchovkou trefit pět
terčů, místo toho ale trávili minuty
během trestných kol, kde je organi-

zátoři s převýšením rozhodně nešet-
řili. Závod ovlivnilo nepříznivé po-
časí: přívalové deště proměnily ská-
ly v okolí Srbska v klouzačku a zá-
vodníci lezli o dva stupně lehčí cesty
než obvykle. Rovněž jízda na káno-
ích proti proudu Berounky se kvůli
průtrži mračen stala velice náročnou.
Přes nepřízeň počasí a znatelné vy-
čerpání v cíli účastníci nešetřili uz-
náním na adresu kvalitně připravené
trati. V kategoriích muži i mix zvítě-
zily favorizované týmy české repre-
zentace Salomon-Suunto.

Výsledky závodu
Muži: Salomon-Suunto - Tomáš Pe-
treček, Jaroslav Krajník
Ženy: No problem - Monika Prost-
ředníková, Dominika Dupalová
Mix: Salomon-Suunto - Barbora
Válková, Pavel Kurz

Dana ODvODyOvá, Praha
VÍTĚZOVÉ. Nejúspěšnější účastníci karlštejnského závodu v přírodním ví-
ceboji dvojic. Foto Dana ODvODyOvá
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Za rok přijedu zase! slíbil císař Karel
KRÁLOVSKÝ PRŮVOD Z PRAHY NA KARLŠTEJN SE LETOS POPRVÉ USKUTEČNIL V REŽII DOBŘICHOVIC
Poberouní - dva dny putoval ko-
lem Berounky královský průvod.
Císař karel Iv. s chotí a bohatým
doprovodem vezl na hrad karlš-
tejn korunovační klenoty. 
Průvod se konal už poosmé, poprvé
jej ale pořádalo město Dobřichovice
spolu se šermířskou skupinou Alotri-
um. Poutníci vyrazili 31. 5. z Radotí-
na a přes Černošice večer dorazili do
Dobřichovic, kde se na jejich počest
konal historický program. Jeho vr-
cholem bylo jako vždy představení
muzikálu Noc na Karlštejně, který
soubor složený z poberounských
ochotníků i profesionálů uvádí už
devátou sezonu a který právě vznik
Královského průvodu inspiroval.
Druhý den, v neděli 1. 6. vladař, zb-
rojnoši i dvořanstvo na koních, ko-
čárech či pěšmo putovali za krásné-
ho počasí dále. V každé obci byli ví-
táni spoustou lidí. Jednotlivé radnice
připravily pro krále Karla VI. a jeho
choť Elišku Pomořanskou uvítání i
občerstvení. V Zadní Třebani, kam

průvod zavítal vůbec poprvé, byl
program »sešit horkou jehlou«, ale
od putujících sklidil pochvalu. Mil-
dík Frýdl zatroubil fanfáru, předved-
li se zpěváci a muzikanti z chystané-
ho divadelního představení Balada
pro banditu, v krojích zatančily děti
z místní školky. Císař ochutnal kolá-
če, dostal dar, připil si s místními
karlštejnským vínem a pokračoval
do Hlásné Třebaně. Za rok prý dora-
zí zase! Bude nám potěšením!
„Ošetřili jsme 11 pacientů, jednalo
se hlavně o kolapsy a drobná pora-
nění,“ zhodnotil nasazení »svých«
lidí při akci řevnický záchranář Bo-
řek Bulíček.       Petra FRýdLová

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se konají 7. 6 od
8.00 v Dobřichovicích u zámku pod
lípou. (vlc)
* Sportovní den s hasiči se uskuteč-
ní  14. 6. od 13.00 na pravém břehu
Berounky pod mostem v Dobřicho-
vicích. Pro děti jsou připravené sou-
těže, ukázka techniky, skákací hrad i
odměny. Ladislav TomeŠ
* Základní umělecká škola v Mníš-
ku pod Brdy hledá chlapce ve věku 8
- 11 let do folklorního souboru Kvít-
ko. Talentové zkoušky se konají 12.
6. od 15.00 do 17.00 v tanečním sále
mníšecké ZUŠ. Případné dotazy na
tel: 774944557.   Iva BydžovSká
* obyvatelé Zadní Třebaně, kteří
mají zájem o svoz bioodpadu ze za-
hrad a domácností, se mohou přihlá-
sit na místním obecním úřadě. Kon-
tejnery se svážejí jednou za čtrnáct
dní, cena je 390 Kč za nádobu o ob-
sahu 120 l, resp. 509 Kč (nádoba s
obsahem 240 l). (pef)
* Rodinný dům byl 15. 5. vykraden
v Karlštejnské ulici v Černošicích.
Městští strážníci zadrželi muže
(1989) a ženu (1988), kteří se poku-
sili odcizit měděný balkonový para-
pet  za 15.000 Kč. Šetřením vyšlo na-
jevo jméno třetího pachatele (1981),
který teprve před několika dny opus-
til brány věznice. Všichni tři pacha-
telé se následně k pokusu o krádež
přiznali. Navíc doznali, že ze stejné-
ho domu před pár dny ukradli mosaz-
né okenní kličky, kliky od dveří a vo-
dovodní baterie. Jiří dLASk
* Požár kontejneru v Letech likvido-
vali 23. 5. řevničtí profesionání a do-
břichovičtí dobrovolní hasiči. Hořící
plastový odpad hasili v dýchací tech-
nice za pomoci nakladače. Policisté
obyvatelům blízkých obytných domů
doporučili, aby raději nevětrali. (pav)

Mladého cizince srazil
v Černošicích vlak
Černošice - Pod koly vlaku zahynul
22. května hodinu po půlnoci v Čer-
nošicích mladý muž. Neštěstí se sta-
lo přímo na místní vlakové zastávce.
„Čtyřiatřicetiletý cizinec utrpěl de-
vastující poranění celého těla, lékař-
ka mohla konstatovat pouze smrt,“
uvedl řevnický záchranář Bořek Bu-
líček s tím, že neštěstí vyšetřují po-
licisté. Provoz na trati byl obnoven
až před čtvrtou hodinou ranní.  (mif)

Výstavba kanalizace
začne v červenci
Blíží se léto, i když počasí tomu čas-
to vůbec neodpovídá. Zatímco dětem
začnou zanedlouho prázdniny, v na-
ší obci se bude pilně pracovat – v
červenci se má začít s výstavbou ka-
nalizace. smlouva s dodavatelem je
podepsaná, nyní se připravují doku-
menty k zahájení stavby.
Čekají nás i další větší akce - čištění
svinařského potoka a stavba mostu
přes Bělečský potok (financuje stře-
dočeský kraj). obě akce mají zpož-
dění, máme informace, že by měly
být zahájeny v létě. Ráda bych upo-
zornila ty, kteří ještě nezaplatili po-
platek za komunální odpad, aby tak
učinili co nejdříve. Bez samolepky
jim svozová firma popelnice nevyve-
ze. Lucie PaLIčkOvÁ, 

starostka Zadní Třebaně

O víkendu 17. – 18. května se kona-
lo na fotbalovém hřišti v Oseku u
Hořovic okresní kolo hry Plamen
pro mladé hasiče, kterého se zúčast-
nilo i družstvo ze Zadní Třebaně. V
kategorii starších žáků se soutěže
zúčastnilo 13 dalších družstev, takže
konečné umístění na 8. příčce, o kte-
rém rozhodly i výsledky z podzim-
ního kola, považujeme za úspěch.
Na podzim družstva změřila schop-
nosti v závodě požární všestrannosti
a štafetě dvojic. V Oseku se soutěži-
lo v tradičních disciplínách (požár-
ním útoku, štafetě 4x60 metrů) a no-

vě také v disciplínách CTIF (štafetě
a požárním útoku), takže toho malí
hasiči musí zvládat čím dál tím více.
Oba soutěžní dny provázelo nepříz-
nivé počasí. To bylo v neděli tak
špatné, že několik týmů k plnění dis-
ciplín ani nenastoupilo, a tak jsme
byli velmi vděční za velký slunečník
od Renaty Novotné, který děti v ča-
se mezi jednotlivými disciplínami
před deštěm ochránil. Děkujeme jí i
za nápoje věnované na čarodějnické
odpoledne, které dětem vydrží až do
konce výcvikového roku.

Ivana Ševčíková, všeradice

Hasiče ochránil slunečník
V OSEKU SE KONALO OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN

MÁJE VE tŘEBani. Poberounský folklorní festival staročeské máje se
poslední květnovou sobotu přesunul do Zadní třebaně. Zahájen byl stylo-
vým jarmarkem a pobožností u kapličky. V kulturním programu vystoupily
dechovka nektarka ze strakonic a folklorní soubory Lučinka, Plzeňský
MLs a Praštěnka z Prahy. nechyběl krojovaný průvod účastníků v čele se
starostkou Lucií Paličkovou, která předala místním právo k pořádání má-
jů. V podvečer se na návsi pod májí tančila beseda, zatančily děti ze škol-
ky i ze školy a byla pokácena vysoká, pěkně nazdobená máj. Její výherky-
ní se stala paní Cafourková ze sousední Hlásné třebaně. slavnost zakon-
čila tancovačka. Petra FRÝDLOvÁ         Foto Ivana BaRÁčkOvÁ

žRaniCE PoD HRaDEM. Cestou na hrad se císařský pár zastavil na karlš-
tejnském náměstí, kde na něj čekala opulentní hostina.   Foto NN M. FRÝDL 

na soutěži. Zadnotřebaňští mladí hasiči v oseku.       Foto Josef Ševčík
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Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2014

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/14 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 

si ho znovu objednat. NN do prosince 2014 vyjdou 13x, výtisk stojí 
7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. Ti, kteří chtějí NN posílat

poštou, musejí připočíst poštovné12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 
247 Kč. V případě, že nechtějí platit poštovné, je možné NN nechávat v

redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budou vyzvedávat.  

Předplatné vybírají: 
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)

Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň, Ke Studánce 240) 
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300,
variabilní symbol 142614. Nezapomeňte uvést doručovací adresu.

LTC Řevnice
KLUB MARTINY NAVRÁTILOVÉ

pořádá

Pětidenní letní sportování 
pro děti se zaměřením na tenis 

a fyzickou kondici

Datum kurzu: 30. 6. – 4. 7. 2014 
- pro mírně pokročilé hráče

25. 8. – 29. 8. 2014
- pro zájemce od 6 let 
pro začátečníky i pokročilé hráče

V ceně je zahrnuto: pronájem tenisových kurtů
- trenéři II. a III. kvalifikační třídy tenisu
- sportovní a tenisové potřeby
- stravování, pitný režim

Dotazy zodpoví a přihlášky přijímá:
Michal Drašnar: tel.: 603 462 603
e-mail: michal.drasnar@seznam.cz
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Letovští postoupili! Po dvaceti letech
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE 

Poberouní - letovský Fk slaví po
více než dvaceti letech postup do 1.
A třídy krajské soutěže. naopak
Dobřichovice se s »krajem« loučí,
sestupují do okresního přeboru. 

FK LETY, krajská I. B třída
Fk lety - nový knín 4:4
Branky: 2 rosenkranz (z penalty),
kalivoda, Jablonský
Kámen zodpovědnosti a nervozity z
možného postupu svazoval domácí
od první minuty. Hosté toho využili a
v 10. minutě šli do vedení. Vyrovná-
no bylo ve 20. minutě, přihrávku Kol-
mana využil Kalivoda - 1:1. Přetaho-
vaná o výsledek pokračovala celý
zápas, jednou vedli hosté, podruhé
domácí. Ti skórovali dvakrát z poku-
tového kopu - podruhé v 90. minutě.
Letovští borci tak mohli po více než
dvaceti letech slavit postup do 1. A
třídy. I přes nervózní a upracovaný
poslední krůček si domácí postup za
výkony po celou sezonu zaslouží. Ve
24 utkáních odešli jen dvakrát pora-
ženi a od 9. kola, kdy se dostali na
první příčku, ji neopustili. (jik)
Petrovice - Fk lety 1:3
Góly: Jablonský, Turek, kolman
Důležité tři body ze hřiště celku oh-
roženého sestupem. Favorizovaní
hosté šli do vedení až  v 51. minutě -

domácí obránce s brankářem se
nedohodli, kdo odvrátí centrovaný
míč a Jablonský skóroval  do opuště-
né branky. V 60. minutě domácí vy-
rovnali z přímého kopu. V 68. minu-
tě pronikl do pokutového území Kra-
tochvíl a jeho přihrávku uklidil do
sítě Turek. V 75. pojistil vítězství
Kolman. Jiří kárnÍk
Hořovicko B - Fk lety 2:0
Domácí posíleni o šest hráčů divizní-
ho áčka byli v odloženém utkání od
počátku aktivnější a ve 21. minutě šli
do vedení. Velká příležitost k vyrov-
nání přišla v 57. minutě: střelu Bou-
bína vyrazil ze šibenice brankář. V
63. minutě se v pokutovém území
uvolnil Turek, byl sražen, ale k pře-
kvapení všech se penalta nepískala.
Krátce nato domácí po sérii rychlých
přihrávek zvýšili na 2:0.               (jik)

DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - mníšek p/Brdy 0:1
Hosté byli fotbalovější, domácí zase
bojovnější a ačkoliv jsou už jistým
sestupujícím, nehodlali hodit flintu
do žita. K vidění byl rušný zápas s
mnoha dramatickými situacemi před
oběma brankami, ale střelci tentokrát
neměli svůj den...  (oma)
Hostomice - Dobřichovice 6:0
Hosté hráli bojácně a po odstoupení
zraněného stopera Smiovského se je-
jich defenziva zhroutila. (oma)

OZT, okresní přebor
OZT - karlštejn 0:1
Branka: Červený
Utkání začalo ve vydatném dešti,
hosté byli častěji u míče a lépe kom-
binovali. Jejich aktivita byla v 15.
minutě odměněna gólem - domácí

gólman jen vyrazil střelu před sebe a
pro dobíhajícího Červeného nebyl
problém dopravit míč do branky.
Ostrovan se z této rány vzpamatová-
val pomalu. Ve druhém poločase už
to byl jen souboj OZT se skvělým
brankářem hostí nebo vlastní střelec-
kou nemohoucností. Dvakrát se ve
velkých šancích neprosadil M. Jam-
bor, jednou Soukup, Hejlek z malého
vápna mířil vedle. I proto se z vítěz-
ství radovali bojovní hosté.      (mák)
Čl-U Beroun - OZT 3:0

VŠERADICE, okresní přebor
Chlumec - Všeradice 2:1 
Branka: Silbernágl 
Všeradice - Praskolesy 3:0
Branky: Silbernágl 2, Suchý Jan

TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
karlštejn - nižbor 1:0
Branka: klusák
Karlštejn doma překvapivě porazil
třetí Nižbor. Hosté byli v utkání lep-
ším týmem, měli více šancí, nastřeli-
li dvě tyče, ale domácí tlak soupeře
ustáli a v 90. minutě vstřelili rozho-
dující branku.           michal ŠAmAn
karlštejn - Dobřichovice 0:2
Branky: Vašut, Plzák
Přátelské utkání.

ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Řevnice - Třebotov 3:4
Branky: Petráček, Wrobel, Zubek
kněževes - Řevnice 6:3

Házenkáři rozdávali medalie: žákům bronz, dorostu zlato
ŘEVNICKÁ DRUŽSTVA STARTUJÍCÍ V OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍCH ZAKONČILA JARNÍ SEZONU

SOUBOJ TŘEBANÍ. Hokejová mužstva Hlásné a Zadní (na snímku) Třebaně
se utkala na berounském zimním stadionu. Již při rozbruslení byl znát rozdíl-
ný přístup k zápasu: zatímco Hlásnotřebaňští se pokoušeli soupeře zastrašit
rychlou jízdou a tvrdými střelami, mužstvo Zadní Třebaně vsadilo na estetiku
pohybu, jemnou práci holí, spojenou s vytříbeným vedením touše. Zápas se
vyvíjel v předpokládaném rytmu - hráčům Hlásné Třebaně dělala estetická
hra soupeře evidentně potíže. Bohužel hrubá síla slavila nezasloužený úspěch
a utkání skončilo vítězstvím Hlásné Třebaně 10:2. Závěr zápasu byl pozna-
menán pokusem strhnout hráči Zadní Třebaně rukavice, což tento odmítnul a
elegantní piruetou se střetu vyhnul. Podle mínění přítomných hokejových od-
borníků měl rozhodčí v tuto chvíli zápas ukončit a výsledek kontumovat ve
prospěch Zadní Třebaně. Při následném hodnocení utkání v restauraci bylo
vše zapomenuto a bylo dohodnuto, že odveta se uskuteční příští rok.  
Jaroslav MATOUŠEK, Zadní Třebaň                Foto Petra NEUBAUEROVÁ

V Čakovicích a v Podlázkách ukon-
čili předposlední květnový víkend
jarní sezonu žáci a dorostenci řev-
nických »národních« házenkářů.
Řevnice žáci – Čakovice 2:19
Branky: Zavadil, Adamec
Na vyspělejšího soupeře jsme prostě
nestačili.
Řevnice koed. – Čakovice 24:7
Branky: Palička 10, Hochmal 5,

Zavadil 4, Adamec 4, kolomazník
Mladíci příjemně překvapili.
Řevnice dorost – Čakovice 28:16
Branky: Veselý P. 11, Jelínek 7,
Štech 6, kraus 4
Domácí chtěli naše potrápit, ale klu-
ci jim od začátku nedali šanci a s
přehledem je přehráli. Bez  prohry
postoupili na mistrovství republiky.
Řevnice B – Čakovice B 13:21

Góly: Veselý P. 6, Štech 5, Jelínek 2
Utkání začalo nadějně, domácí dota-
hovali jednobrankové vedení našich
až do stavu 7:7. Pak Řevnice udělaly
dvě chyby a soupeř toho využil. Na-
víc byl náš klíčový útočník za hrubý
faul vyloučen na 10 minut.
Řevnice ml. žáci – Podlázky 9:13
Branky:  Huml 7, Palička, Adamec
Řevnice ml. žáci - Bakov  17:17
Góly: Huml 13, Zavadil 2, Adamec 2

V sobotu 31. května se hrála posled-
ní utkání  oblastního přeboru. 
Řevnice B - republikán 24:12
Branky: Veselý P . 9, Štech 6, Holý
4, Jandus 3, Veselý m. 2
Kluci si věřili a moc chtěli soupeře
porazit! Soupeř jim to usnadnil tím,
že přijel v základní sestavě a kromě
obvyklých připomínek k rozhodčí-
mu moc nezlobil. Naši oslabeni o
kluky, kteří se museli připravovat ke
zkouškám, odehráli utkání trpělivě a
jen navyšovali skóre zápasu.

Řevnice – Březno 12:20
Branky: Huml 10, Zavadil 2
Poslední utkání mládežníků nenad-
chlo. V poločase se předávaly meda-
ile: mladší žáci si vybojovali bronzo-
vé, ale na hřišti se objevili pouze
čtyři! U dorostu byla účast podobná;
ten vybojoval zlato!
Zvu mládež na naše hřiště, aby se
zapojila do házené. Určitě se každý
uplatní. Trenéři se na vás těší. Že zá-
jem je, dosvědčuje účast Paličky,
Hochmala, Kolomazníků, Pokorné-
ho a Adamce, kteří se zúčastní na za-
čátku prázdnin republikového sou-
středění mládeže v Krčíně.

Petr HOlý, Řevnice

Všenice - Řevnice II. liga 24:17
Do stavu 8:6 pro nás jsme si mohli
myslet, že jsme si na všenický písek
přijeli pro body. Po prostřídání do-
mácí obrany a gólmana se náš bran-
kostroj zadrhl, domácím se ho po-
vedlo naopak promazat.              (zav)
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Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
Žebrák – FK Lety 7. 6. 17:00
FK Lety – Vonoklasy 14. 6. 17:00
DOBŘICHOVICE, krajská I. B třída
Dobřichovice - Podlesí 8. 6. 17:00
Rožmitál - Dobřichovice 14. 6. 17:00
OZT, okresní přebor
OZT – Všeradice 7. 6. 17:00
Komárov – OZT 14. 6. 17:00
TJ KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn – Loděnice B 7. 6. 17:00
ČL Beroun B – Karlštejn 15. 6. 17:00
VŠERADICE, okresní přebor
Zadní Třebaň – Všeradice 7. 6. 17:00
Všeradice - Nižbor 14. 6. 17:00
ŘEVNICE, III. třída okr. soutěže
Rudná – Řevnice 7. 6. 17:00
Řevnice – Dobříč 14. 6. 17:00 

Sport po okolí
* Osmá etapa seriálu Nordic Wal-
king tour se koná 7. 6. v Řevnicích.
Registrace začne v 9.30 před Zámeč-
kem, start bude tamtéž v 11:00. Pro
příchozí budou připraveny dvě trasy,
pohodová v délce 4 km a sportovní
(9 km). Zájemci si budou moci půjčit
na místě hole na Nordic Walking a
instruktoři jim vysvětlí základy toho-
to sportu. Ve 14:30 budou slosována
startovní čísla - vylosovaní získají
ceny.  Jan Čermák, Řevnice
* Úspěchy slavily aerobičky AC
Olympia Všenory na soutěži Cho-
dovské Berušky v Praze. Seniorky se
sestavou Party u Gatsbyho a Junior-
ky se sestavou Bylo nás pět získaly
zlaté medaile, děti se sestavou Letní
prázdniny ve Španělsku byly stříbr-
né.   katka Černá, Zadní Třebaň


