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Letovská náves se změnila
v přehlídkové molo

1. července 2014 - 13 (625)

Cena výtisku 7 Kč

Neckář s Filipovou
vzpomínali na Rytíře
V ŘEVNICÍCH SE KONALO FINÁLE FESTIVALU PORTA
Řevnice – Už posedmé za sebou se
v řevnickém Lesním divadle konalo finále folkového festivalu Porta.
Zaplněný amfiteátr tleskal od pátku 27. do neděle 29. června nejen
soutěžním kapelám, ale také mnoha slavným hostům.
O sošku Porty letos soutěžilo celkem sedmnáct kapel z celé republiky. Interpretační Portu si nakonec
odnesla kapela LoukaBand z Chotěšova, druhé místo získalo Trio P.E.S.
z Františkových Lázní, třetí skončili
Rendez fou z Jihlavy. Porotci udělili
také Zvláštní ocenění Kláře Vytiskové ze skupiny Quaoar. Volila se rovněž Miss Porta – pro letošek se jí
stala Jana Švédová z kapely Švédova trojka.
Během tří dnů se na pódiu Porty vystřídalo kromě soutěžících také
mnoho známých folkových a count-

ry skupin, např. Nezmaři, Žalman a
spol., Kamelot nebo Petr Kocman a
PK Band. Diváky nadchla při svém
pátečním vystoupení Naďa Urbánková s Bokomarou, líbili se také Hana a Petr Ulrychovi, i když jejich
zpěv doprovázel hustý déšť.
„Byl to nářez, v Lesním divadle
jsem hrál do čtyř do rána,“ svěřoval
se Jaroslav Samson Lenk, který z
Řevnic v sobotu pokračoval na vystoupení do nedalekých Všeradic.
Vrcholem Porty se stala Hodina H,
letos pojatá jako pocta nedávno zesnulému textaři Zdeňku Rytířovi. Vzpomínali na něj Václav Neckář a Bacily, Lenka Filipová, Tereza Černochová, Radek Tomášek i Petr Kocman. Jediná škoda je, že nevydrželo
pěkné počasí. I tak si ale milovníci
country, folku a bluegrassu přišli na
své.
Lucie PALIČKOVÁ

Zloděj přes noc ukradl naftu za třicet tisíc

Svinaře - Osm set litrů motorové nafty ukradl v noci z 25. na 26. června ve
Svinařích neznámý zloděj.
„Lupič přeštípl zámek na oplocení pozemku ve Svinařích a následně přeštípl
i zámky nádrží dvou pracovních strojů,“ uvedla velitelka karlštejnských policistů Hedvika Šmídová. „Z nádrží pak odčerpal osm set litrů motorové nafty,
čímž majiteli způsobil škodu bezmála třicet tisíc korun,“ dodala.
(mif)

Neckyáda nebude, v rybníku Žába není voda
Svinařský Čochtan byl vždy velmi úspěšnou diváckou akcí letních prázdnin. Tradičního přejíždění rybníka
Žába po úzké lávce na kole a na trakaři se ale aktivně účastnila jen hrstka soutěžících. Letos proto měla
Čochtana vystřídat neckyáda, tedy
přejezd rybníka v neckách.
„Bohužel, kvůli extrémně nízkému

stavu vody v rybníce musíme akci
zrušit,“ řekl Petr Procházka, starosta místního Sokola, který akci pořádá. „Místo toho začnou v červenci
na Žábě opravy hráze a bezpečnostních přelivů, které poškodily povodně. První ročník neckyády tedy posouváme na příští léto,“ dodal starosta. Lucie BoXaNová, Svinaře

CSÁKOVÁ NA PIVNÍCH SLAVNOSTECH. Hlavní hvězdou pivních slavností, které v sobotu 28. června premiérově hostil Zámecký dvůr ve Všeradicích,
byla známá zpěvačka Ilona Csáková. (viz strana 5)
Foto NN M. FrÝDL

»Staří pánové« Sparty vyhráli v Litni 9:1

STŘELEC. Sparťan Marek Kincl (uprostřed) se v exhibičním utkání trefil třikrát. Foto Miloslav KLIMENT

Fotbalový svátek zažila v sobotu 22. června Liteň. K
exhibičnímu zápasu s místním týmem hrajícím nejnižší, tedy čtvrtou třídu okresní soutěže, přijeli »staří pánové« pražské Sparty.
S velice silnou a »omlazenou« sparťanskou starou gardou sehráli liteňští fotbalisté pohledné utkání. Bavili se
jak hráči, tak početná divácká kulisa - zápas si nenechalo ujít 312 návštěvníků. Přání deseti branek v liteňské síti se jim ale nesplnilo, i když jen o fous - Sparťané
vyhráli 9:1. Rudý dres v přátelském utkání oblékli: Sova - Flachbart, Fukal, Vrabec, Bažant - Mistr, Budka,
Stracený, Mlejnský - Kincl a Trval, střídal Mlejnek. O
góly se postarali Kincl, který se trefil 3x, Flachbart (2),
Stracený, Fukal, Trval a Vrabec, jediný »zářez« Litně si
připsal Velim.
Miloslav KLIMENT, Liteň

Děti dostaly »vízo«
prázdniny začaly

AHOJ, ŠKOLO! Pro vysvědčení si
došli v pátek 27. 6. i školáci v Dobřichovicích. Teď už si užívají prázdnin. Foto Martina Moravcová
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Dospělé pobavila pohádka o budce
VŠENORSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA HOBÍK USPOŘÁDALA ZÁVĚREČNOU SLAVNOST
Závěrečná slavnost se konala 21. 6. v
Mateřské škole Hobík ve Všenorech.
Děti ukázaly rodičům, jak se rozvinuly jejich schopnosti a možnosti během prvního školního roku. Dostaly
dárky, osobní přáníčka s fotkami a
pamětní medaile vyrobené keramickým kroužkem.
Slavnost zahájila ředitelka školky
Hana Brožová. Poděkovala rodičům,
sponzorům školky i svému pedagogickému týmu za pěkný školní rok a
vyzvala děti, ať se předvedou. A bylo
na co koukat. Několik desítek dospělých se dobře bavilo při taneční interpretaci písniček pod vedením lektorky Jany Havlíkové a zejména při zpívání, tancování i dramatizaci autorské pohádky O boudě budce pod vedením učitelů Radky Vostřákové a
Martina Orlíka.
Po rautu sestaveném z domácích výrobků, které dodaly zejména paní ředitelka a Věra Koubková Novotná ze

DOSTALY MEDAILE. Na závěrečné slavnosti v Hobíku dostaly děti pamětní medaile.
Foto Petr kouBek

SVČ Všenory, se konala přehlídka
rodinných erbů. Ten den se totiž uzavíral výukový blok věnovaný české
historii, během nějž děti navštívily
zemědělskou farmu a hrad Karlštejn.
Pak se rozdaly již zmíněné medaile a
nastaly sportovní hry.
Mateřská škola Hobík vznikla v létě
2013 v bývalé základní škole ve Všenorech – Horních Mokropsech. Disponuje nadstandardními prostory a
moderním vybavením umožňujícím
harmonický rozvoj dětí. Školka nabízí i rozvíjející aktivity a kroužky,
včetně základů angličtiny.
Chcete-li Hobík také zažít, určitě
přijďte - po předchozím zavolání je
možno školku navštívit. Nabízíme i
docházku dětí na zkoušku, v tuto
chvíli je ještě několik volných míst
pro děti od 2,5 do 6 let. Více informací najdete na: http://www.svchobik.cz.
Petr KOuBeK,
MŠ hobík, Všenory

V Pikolínu se loučili se školním rokem
I v řevnickém Pikolínu se děti rozloučily se školním rokem. Učitelky
jim 17. 6. uspořádaly sportovní odpoledne a jakousi Noc s Andersenem. Na odpolední program přišli i
rodiče, na zahrádce se pekly buřty,
grilovalo maso, pojídalo ovoce,
úžasné buchty a koláče. Děti měly
před Zámečkem bojovku, jejímž cílem bylo najít všechny díly skládačky, správně je složit a říci jméno pohádky. Poté se rozjely závody na odrážedlech. Vítězem se stal každý,
Zadnotřebaňské děti na Mysliveckém dnu v Řevnicích.

kdo protnul cílovou pásku. Z 25 závodníků zůstalo 18 hrdinů na noční
spaní. Loučení s rodiči se občas neobešlo bez slziček, ale ty brzy uschly.
Pejskové i Kočičky zalehly do svých
tříd a paní učitelky jim četly pohádky na dobrou noc. Ráno na děti čekala výborná snídaně a další kamarádi. „Dětem i učitelkám se akce
velmi líbila, proto se těšíme, že ji
příští rok zopakujeme,“ uvedla Katka Šupáčková z Pikolína.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Foto ARCHIV

Myslivci soutěžili s dětmi a uklízeli binec
Myslivecký den s dětmi ze školy v
Zadní Třebani připravilo Myslivecké sdružení Řevnice. Myslivci ve
své klubovně a jejím okolí uspořádali pro děti vizuální přednášku o
myslivosti spojenou s ukázkou výcviku psů a výstavbou mysliveckých
zařízení. Děti měly možnost z nově
postavené pozorovatelny najít dalekohledem v lesním porostu předem
nejmenovanou zvěř. Následovala
soutěž - školáci poznávali přírodniny, květiny, keře a stromy, jinde určovali savce a velká zvířata našich
lesů. Součástí akce byly i závody ve

střelbě ze vzduchovky. Na závěr byla všechna družstva obdarována cenami a nejlepší tři celky i knihami,
jež obohatí vznikající školní knihovničku. Akce byla zakončena opékáním buřtů. Počasí přálo, děti se bavily, a tak nezbývá než se těšit na
další podobné setkání.
Myslivci se také postarali o úklid
nepořádku podél silnice ze Řevnic
na Mníšek. V úseku od Řevnic po
Strážník bylo nasbíráno, odvezeno
a zváženo 260 kg nejrůznějších odpadků.
Miroslav Hejlek,
Myslivecké sdružení Řevnice

ZÁVODY. Součástí loučení se školním rokem v řevnickém Pikolínu byly také
závody na odrážedlech.
Foto lucie BoXANoVá

Řevničtí školáci našli jeskyni, kde přebývají netopýři
V týdnu školních výletů jsme se s
prvňáčky ZŠ Řevnice vydali do Srbska. Doprovázel nás člen řevnického
mysliveckého sdružení Petr Šmerák.
Naučil nás poznávat luční květiny,
našli jsme jeskyni, ve které přebývají netopýři, dozvěděli se, jak se chránit proti klíšťatům, i co dělat, když si
klíště přineseme domů. Na cestě
jsme našli krtka a mohli si jej zblízka
prohlédnout. Také nás zaujaly kopřivy, na kterých si pochutnávaly housenky babočky paví oko. Sešli jsme
do lomu Chlum, kde jsme objevili
vzácné rostliny kruštíku tmavočerveného, který je příbuzný orchidejím.
Pan Šmerák nám dokázal pojmenovat každou bylinku, každého broučka. Výlet byl moc poučný a už se těšíme, co společně podnikneme příští
rok.
Ludmila ChrOuStOVÁ,
ZŠ Řevnice

Prvňáci viseli v síti

V LOMU. Řevničtí prvňáčci na výpravě do lomu Chlum v Srbsku.
Foto ARCHIV

Maminka našeho spolužáka z 1. B
ZŠ Řevnice Viktora, paní Zimová,
nám nabídla prohlídku svého jógového studia v Dobřichovicích. Přijeli jsme vlakem a vydali se cestou
podél řeky. Ve studiu jsme si zacvičili Pozdrav slunci, pozice zvířátek,
poslechli pohádku. Lukášek při ní
dokonce usnul a nechtěl se probudit.
Všechny nadchlo cvičení v síti. Paní
Zimová nám předvedla různé pozice. Nejvíc jsme obdivovali netopýra.
Každý sám jsme si potom vyzkoušeli
pejska a opičku. Opička se nám tak
líbila, že někteří běželi do fronty i
čtyřikrát a kdybychom se nemuseli
vrátit na oběd, tak tam možná v síti
visíme až do večera.
ludmila CHRoustoVá,
ZŠ Řevnice
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Lenny je na jevišti bezvadný parťák
LENKA FILIPOVÁ V MNÍŠKU POD BRDY ZAHRAJE A ZAZPÍVÁ SE SVOJÍ DCEROU LENNY
Mníšek pod Brdy - Mníšecké kulturní léto pořádá Město Mníšek
pod Brdy spolu s místním zámkem. Druhý ročník akce byl úspěšně odstartován folkovým koncertem Petra Bendeho a Pavla Helana, v těchto dnech vrcholí přípravy na Mníšecká alotria aneb Dobývání zámku švédskými vojsky.
Na tradiční Skalecké pouti zazpívá
Aneta Langerová, Yellow Sisters,
The Tap Tap či Vašek Neckář. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní veselohru Noc na Karlštejně s
Václavem Vydrou v roli císaře. V
pátek 29. srpna se zámeckou zahradou rozezní kytara Lenky která se v
projektu Concertíno 2014 představí
společně se svou dcerou Lenny.
„Na společnou práci s Lenny se moc
těším,“ tvrdí Lenka FILIPOVÁ, která v rozhovoru prozradila, jaké má s
dcerou vztahy i kam se letos chystá
na dovolenou.
Co vás první napadne, když se vás
někdo zeptá, jaká je Lenny dcera?
Záleží na tom, v jakém je to spojení
- jestli se ptá na muziku, nebo se ptá
mámy na dceru? Jako muzikant je
Lenny bezvadný parťák na jevišti,
fajn se mi s ní hraje a probíhá mezi
námi prima energie... A jako máma

Mníšecké kulturní léto

5. 7. - Mníšecká alotria aneb Dobývání zámku švédskými vojsky
18. 7. - Yellow Sisters
19. 7. - Skalecká pouť - Aneta Langerová, Václav Neckář, Tap Tap...
20. 7. - Mníšecká neckyáda
26. 7. - Odpoledne s Kájou
Maříkem
2. 8. - Piknik v zámecké zahradě
3. 8. - Bůhví a hosté
8. a 9. 8. - Muzikál Noc na Karlštejně (V. Vydra, J. Rosák, P. Vítek...)
29. 8. - Lenka Filipová a Lenny
30. 8. - Hradozámecká noc s ohňostrojem.
13. 9. - Javory, Hana a Petr
Ulrychovi

ZAHRAJE S DCEROU. Lenka Filipová se v Mníšku pod Brdy představí ve
společném projektu s dcerou Lenny.
Foto ARCHIV
si tento pocit prostě užívám...
Proč jste se rozhodly pro společný
koncert - matka a dcera?
V podstatě tento nápad vyplynul vel-

mi přirozeně. Když jsem se připravovala asi před dvěma lety na turné
do Austrálie, zeptala jsem se jí, zda
by nechtěla jet a zahrát si se mnou.

Turné jsme v pohodě absolvovaly a
byl položen první, základní kámen
pro naši spolupráci. Pak už se vše
vyvíjelo velmi přirozeně, že spolu
hrát prostě chceme, i když v poslední době, kdy studuje v zahraničí a má
svůj vlastní projekt, máme společných koncertů méně.
Co vás při společné práci nejvíc
překvapilo na Lenny? Co vás nejvíc
obohatilo?
Asi to, že se opravdu vnitřně rozhodla věnovat se muzice, a to se všemi
plusy i minusy, které tato profese
přináší. S náročným cestováním,
zkoušením, přípravou na vystoupení... Dále se chce vzdělávat a nezměnily jí ani počáteční úspěchy, což je
někdy problém pro mladé lidi to
ustát.
Jaké jsou vaše nejbližší plány a jak
strávíte dva prázdninové měsíce?
Teď na začátku července odjíždíme
na Moravu a Slovensko na poměrně
dlouhé turné. Budeme hrát jak v kostelích, tak na nádvořích hradů i zámků. Moc se na to těšíme. Potom si na
pár týdnů udělám zaslouženou dovolenou, ale Lenny bude celé léto hrát
a zpívat jako předkapela na Kryštof
kempech. V srpnu pak bude následovat několik krásných koncertů třeba
v zámeckých zahradách u vás v
Mníšku pod Brdy nebo na zámku
Jemniště, na které se už moc těšíme.
Pak budeme společně vystupovat na
divadelním festivalu v jižních Čechách i na dalších místech.
Máte nějaké oblíbené historické období, případně proč?
Myslím, že každé historické období
přinášelo své. Asi bych si teď nevybrala, ale ráda se do historických objektů vracím a něco se o tamějších
místech dozvídám.
Kde ráda trávíte dovolenou, jaké je
vaše nejoblíbenější prázdninové
místo?
Mám ráda jak hory, tak moře, ale
stejně ráda jsem i doma, protože
jsem pracovně pořád na cestách.
Jana DIGRINOVÁ

Děti na návsi v Letech předváděly návštěvníkům své vlastní modely
Ve čtvrtek 26. 6. se s prázdninami na
návsi v Letech přivítaly mladé a nadějné moderátorky a modelky - Ema
Rindová, Klára Klímová a Kristýna
Klementová - i učitelky Školinky
Nona Michaela Kotěrová a Karolína
Benešová. Právě ty spolu s Modrým
domečkem v Řevnicích a letovským
OÚ uspořádaly neobvyklou akci.

Děti z kroužku oděvní tvorby, který
ve školince Nona celý rok vedla
oděvní výtvarnice Ingrid Valešová,
předváděly své vlastní modely.
Chodník uprostřed trávníku se změnil na modelingové molo a děti s velkým zápalem chodily sem a tam jako
skuteční profesionálové. Děkujeme
modelkám i modelům za odvahu a

MODERÁTORKY. Módní přehlídku uváděly moderátorky Klára Klímová,
Ema Rindová a Kristýna Klementová (zleva).
Foto Šárka HAŠKOVÁ

inspiraci, kterou nám na svých modelech předvedli. Jsou to i s moderátorkami: Eliška Burdová, Zuzka Hořejší, Kristýna Hašková, Honza Klimeš a Filip Král. Modelky profesionálně nalíčila Kateřina Klementová,
hudbu zajišťoval Oldřich Burda junior. Oběma moc děkujeme.
Vrcholem přehlídky bylo společné
defilé s pugety květin a představením Ingrid Valešové a rozhovory s
dětmi, jež moderoval DJ Oldřich
Burda a Petr Král z ČRo Radiožurnál. „Model jsem si sám maloval, nemusel jsem ani šít, ale po dnešní
zkušenosti jsem zjistil, že modelem
asi nebudu. Možná návrhářem,“ dozvěděli jsme se od Honzy Klimeše.
Děti si užily i soutěže o ceny a výborné občerstvení, jež přinesly maminky. Všichni příchozí měli možnost si na vlastním těle vyzkoušet
modely, buď vlastní, nebo zapůjčené
a projít se po molu zatímco ho pánové moderátoři zkušeně komentovali.
K našemu překvapení si to vyzkoušeli malí i velcí za bouřlivého potlesku obecenstva. Přátelská a radostná
atmosféra akce podtrhla konec školního roku a dala nám příslib, že od

září mohou děti opět tvořit ve školince Nona. A o prázdninách můžete
zajít na kávu, zmrzlinu, dort či těstoviny do kavárny Modrý domeček v
Řevnicích.
Šárka HaŠkOVÁ,
o. s. Náruč, Řevnice

Bývalý kronikář napsal
knihu o svém psovi

Řevnice - Knihu Můj pes Blesk vydal bývalý politický vězeň a zadnotřebaňský kronikář, obyvatel Řevnic František Šedivý.
V brožurce popisuje příhody, jež zažil se svým čtyřnohým kamarádem.
Čtenář se dozví, jak Šedivý k českému fouskovi přišel, jak se ho snažil
vycvičit, jak spolu chodili do lesa i
to, jak strastiplnou cestu zvíře podniklo poté, co se ztratilo při bouřce.
„Když mi můj věrný Blesk naposledy vydechl v náručí, řekl jsem si, že
o něm musím něco napsat. Vylíčit
jeho osudy a život, který se mi jevil
tak neobyčejný,“ přibližuje autor,
co ho k sepsání dílka vedlo. Knížka
je k dostání v knihkupectví na náměstí v Řevnicích.
(mif)
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ZPÍVALI V MODLITEBNĚ. Klavír a zpěv zněl v černošické Modlitebně. Děti z klavírní a pěvecké třídy hudebního studia Capriccio z Řevnic předvedly pod
vedením učitelky Martiny Klimtové na svém závěrečném koncertě obrovské nadšení a radost z hudby. Program uvedl a také uzavřel pěvecký sbor Capriccio.
Text a foto Romana SOKOLOVÁ, Zadní Třebaň

Kina v okolí

V Dobřichovicích si vyměňovali knihy

KINO LITEŇ
4. 7. 19.00 LEGO PŘÍBĚH
11. 7. 19.00 BABOVŘESKY 2

KINO ŘEVNICE
2. 7. 20.00 LARS VON TRIER: NYMFOMANKA
4. 7. 20.00 RANHOJIČ
5. 7. 16.00 ZLOBA – KRÁLOVNA
ČERNÉ MEGIE
5. 7. 20.00 POJEDEME K MOŘI
9. 7. 20.00 TARANTINO: NESPOUTANÝ DJANGO
11. 7. 20.00 GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
12. 7. 16.00 MIKULÁŠ NA PRÁZDNINÁCH
12. 7. 20.00 HŘEBEJK: ZAKÁZANÉ
UVOLNĚNÍ

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

(vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
1. 7. 20.00 LOFT

LETNÍ KINO BEROUN
2. 7. 21.30 PULP FICTION: HISTORKY
Z PODSVĚTÍ
3. 7. 21.30 GRAVITACE
4. 7. 21.30 KŘÍDLA VÁNOC
5. 7. 21.30 RIO 2
6. 7. 21.30 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
7. 7. 21.30 TRABANTEM AŽ NA
KONEC SVĚTA
8. 7. 21.30 TRANSFORMERS: ZÁNIK
9. 7. 21.30 HANEBNÍ PANCHARTI
10. 7. 21.30 VŠECHNY CESTY VEDOU
DO HROBU
11. 7. 21.30 RIVALOVÉ
12. 7. 21.30 DIVOKÉ HISTORKY
13. 7. 21.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
14. 7. 21.30 NĚŽNÉ VLNY
15. 7. 21.30 VŠIVÁCI

KNIHY POD MOSTEM. Detektivky, odborná literatura, esoterika i sci-fi,
to vše se dalo sehnat první letní den na louce pod dobřichovickým mostem.
Občanské sdružení Pro Dobřichovice zde pořádalo na zkoušku 1. letní výměnu knih, a už je jasné, že nebyla poslední. „Byli jsme překvapeni zájmem účastníků i náhodných kolemjdoucích, proto jsme se rozhodli tuto akci ještě někdy zopakovat,“ říká Tomáš Knaibl, předseda sdružení. Již nyní
jsou všichni srdečně zváni na další kolo knižní výměny, kdy zase bude možné poslat dál přečtené knížky, najít si nové, nebo si o knížkách jen tak popovídat.
Text a foto Libuše STupaVSKÁ, Dobřichovice

Pražské herečky četly
seniorům o umělcích

KINO RADOTÍN
1. 7. a 5. 7. 17.30 TRANFORMERS:
ZÁNIK 3D
1. 7. 20.00 KNĚZOVY DĚTI
2. 7. 17.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
2. 7. 20.00 KRÁSNO
3. 7. 17.30 WTF
3. 7. 20.00 BLÍZKO OD SEBE
4. 7. 17.30 RIO 2 3D
4. 7. 20.00 RANHOJIČ
5. 7. 20.00 KAPITÁN PHILIPS
8. 7. 17.30 ZVONILKA A PIRÁTI 3D
8. 7. 20.00 ŽIVOT ADÉLE
9. 7. 17.30 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D
9. 7. 20.00 WTF
10. 7. 17.30 REVIVAL
10. 7. 20.00 SEX, DROGY A DANĚ
11. 7. - 12. 7. 17.30 (So 17.00) MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
11. 7. 20.00 JOE
12. 7. 20.00 DIVOKÉ HISTORKY
15. 7. 17.30 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
15. 7. 20.00 SEX, DROGY A DANĚ

Tipy NN

* Hospodkál aneb Boj o pípu, opravdový muzikál z hospody uvede 4.
července od 20.00 na zámeckém nádvoří v Dobřichovicích Studio Mladých z Roztok u Prahy.
(vlc)
* Představení Hledá se panic v podání místních herců je možno v Lesním divadle Řevnice zhlédnout 4. 5. 7. a 11. - 12. 7. od 20.00 i 6. a 13.
7. od 17.00.
Ivo TAMCHYNA
* Divadelní hru Tři mušketýři uvádí Dobřichovická divadelní společnost ná nádvoří zámku Dobřichovice 10. - 13. a 16. - 19. července vždy
od 20.00. Vlaďka CVRČKOVÁ
* Figury z pálené hlíny vystavuje
do 31. 7. v Galerii Mokropeská kaplička keramička Anna Musilová.
Komentované prohlídky se konají
každou středu od 18 hodin.
(am)
* Výstava fotografií LIFE je v rámci Řevnického Fotosalonu do konce
září k vidění v sále ZUŠ Řevnice.
Druhá část expozice snímků L. Sitenského, G. Urbánka, M. Slámy, K.
Dudákové a N. Hofmanové je instalována v Modrém domečku. (šah)
* Výstava Tak nám zabili Ferdinanda, která má připomenout 100. výročí vypuknutí 1. světové války, je v
Muzeu Českého krasu Beroun k vidění do 28. 10.
(pap)

HRÁLI NA KORU. Amadou Fall a Jaroslav Mugrauer při koncertě v řevnické čajovně.
Foto Daniela ROHLÍČKOVÁ

Amadou hrál a rozdával »vůni« Afriky
Afričan Amadou Fall, žijící v Senegalu, rozproudil společně s Jaroslavem Mugrauerem energii v tělech
všech, kdo se přišli podívat do řevnické čajovny Cherubín. Charizmatický dlouhán přivítal každého širokým úsměvem a pozdravem, zatímco na klíně ladil hudební nástroj Koru. Kora má 21 strun, je příbuzná
harfě či loutně a velmi oblíbena mezi národy západní Afriky. Jak nám
Amadou řekl, předává se z generace

na generaci (jeho Kora jich zažila již
13), hra na ni léčí tělo i ducha a je to
určitá spojnice s Bohem, jak jsme se
sami ze zprostředkovaného zážitku
mohli přesvědčit... Její tělo je vyrobeno z určitého druhu tykve a připomíná lidský obličej, zvukem je podobná loutně a některé její hudební
polohy i kytaře. Bylo příjemné setkat se s »vůní« Afriky, slyšet příběhy hudebníků, jež si kora vybrala...
Daniela ROHLÍČKOVÁ, Řevnice

Herečky z pražských divadel přijely
16. června za klienty Domova senirů v Dobřichovicích. V pásmu čtení
o známých osobnostech jsme se dozvěděli zajímavosti o Adině Mandlové, Bohuslavu Martinů a dalších
umělcích. Mluvené slovo střídaly
písně ze starých filmů, které jsme si
rádi zazpívali.
Ve středu 18. 6. jsme se za krásného
počasí společně vydali na zámek v
Dobříši. Nejprve jsme si prohlédli
stálou zámeckou expozici, jejíž součástí je nyní i výstava starých loutek. Obdivovali jsme nádherné lustry a nábytek, z oken zámeckých
komnat shlíželi do francouzské zahrady. Po prohlídce zámku jsme se
občerstvili a vydali se na prohlídku
Anglického parku. Ve stínu starých
stromů nám bylo dobře, naskytly se
nám další zajímavé pohledy na zámek. Cesta zpět rychle uběhla, výlet
se nám všem velmi líbil. Teď nás čeká pečení buřtů a zpívání při kytaře.
Martina KÁLaLOVÁ,
Domov seniorů Dobřichovice

Strana 5, VŠERADŮV KURÝR

Naše noviny 13/14

Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

13/2014 (154)

Hledá se sedm statečných
- hlásit se mohou na úřadě
Rok vstupuje do druhé poloviny, začal čas
prázdnin a dovolených. Přeji všem krásné
počasí, příjemný odpočinek i relaxaci, nechť
se vám vyhnou úrazy a nehody.
Až do 3. srpna budeme mít uzavřenu silnici
směrem na Bykoš, bude se zde dokončovat
povrch. Práce budou o prázdninách pokračovat i na ostatních úsecích. Koncem září
chceme akci zkolaudovat a následně začít s
připojováním vodovodního řadu. Zatím práce pokračují podle plánu, jsem přesvědčen,
že se vše podaří tak, jak bylo naplánováno.
Posledních asi 35 dnů zbývá potencionálním kandidátům na členy nového zastupitelstva, které bude řídit naši obec v následujících čtyřech letech, do odevzdání kandidátních listin. Žádám všechny, kteří mají zájem,
cítí potřebu navázat na práci končících zastupitelů a chtějí posunout naši obec zase o
kousek dál, aby se co nejdříve přihlásili na
obecním úřadu. Je potřeba, aby se našlo minimálně sedm statečných, neboť právě tolik
členů bude mít nové zastupitelstvo.
Bohumil STIBAL, starosta Všeradic

KOULELI SUDY. Pro návštěvníky všeradických pivních slavností byly připraveny různé soutěže, například
v koulení dřevěných pivních soudků.
Foto NN M. FRÝDL

Csáková měla obrovský úspěch
DO VŠERADIC V SOBOTU 28. 6. DORAZIL SAMOTNÝ CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF I.
První pivní slavnosti se
konaly 28. 6. ve Všeradicích. O tom, že se jednalo

HVĚZDA. Zlatý hřeb programu - Ilona Csáková.
Foto NN M. FRÝDL

o významnou akci, svědčí
fakt, že ji navštívil samotný císař František Josef I.,
který jí udělil právo užívat
název C. K. Pivní slavnosti. Program odstartovala
dechová hudba Pernštejnka, kterou vystřídal Jaroslav Samson Lenk. Oficiální zahájení pivních
slavností obstaralo vykulení pivovarských sudů a naražení sudu s pivem Karlíček. Následovalo slavnostní defilé branců, hasičů,
Sokolů a baráčníků za doprovodu Kapely 35. plzeňského pěšího pluku. Na

pódiu ji vystřídaly staropražská kapela Třehusk a
12 Plzeň. Dechovku vystřídal country žánr zastoupený skupinami Tukani a
Bourbon grass. Po tanečním vystoupení všeradické
omladiny v duchu muzikálu Pomáda, přišel zlatý
hřeb programu: koncert
Ilony Csákové měl obrovský úspěch. Ceny z divácké soutěže piv si odnesly
pivovary Vilém, Bobr a
Všerad. Návštěvníci změřili síly v koulení sudů a ve
štafetovém pití piva.
Programem znamenitě pro-

vázel Míla Frýdl, pivní
klání zajišťoval Ondra Nováček, organizační záležitosti nesla na bedrech Veronika Červená. Jim i ostatním, kteří se na pořádání akce podíleli, patří veliké poděkování. Přesto, že
bylo příjemné letní počasí,
dostatek zlatavého moku i
jídla a nabitý kulturní program, dorazilo »jen« něco
málo přes 300 návštěvníků. Slabší účast nás od pořádání pivních slavností i v
příštím roce určitě neodradí.
Bohumil STIBAL,
Starosta Všeradic

Lahůdkou bylo Largo
z Novosvětské...

V sobotu 21. 6. se v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Osově sešli příznivci hudby a kostela, aby se zde
zúčastnili jedné z kulturních akcí
přibližujících publiku svět klasické
hudby. Účinkující Karel Prokop
(varhany), Jakub Macháček (viola)
a Lucie Havlíková (lesní roh) uvedli nejprve monumentální Foccata d
moll J. F. N. Segera. Následoval A.
Corelli a jeho Sonata a moll, po něm
Fuga C dur slavného J. K. Vaňhala a
Adagio z koncertu B dur T. Albinoniho. Dále jsme vyslechli skladby E.
Douši a D. Buxtehudeho, lahůdkou
pak bylo nádherně podané Largo z
Novosvětské symfonie A. Dvořáka.
Pořad zakončila Toccata pro violu a
varhany G. Frescobaldiho, po níž
zazněl dlouhotrvající potlesk jako
poděkování umělcům za výborný
výkon.
Marie PLECITÁ, Osov

Malíři ukázali svá díla

Slavnostní vernisáž ukončila 21. 6.
devátý ročník mezinárodního ART
Sympozia ve Všeradicích. Korunovala jedenáctidenní snažení deseti
malířek a malířů z ČR, Slovenska,
Polska a Německa (na snímku).

Vernisáže se zúčastnila minimálně
padesátka hostů a jsem přesvědčena, že všichni odcházeli spokojeni a
plni dojmů z vystavených děl. Vše,
co umělci na letošním sympoziu ve
Všeradicích vytvořili, můžete v místní galerii zhlédnout do konce srpna. Příští ročník akce začneme připravovat v brzké době. Protože se
bude jednat o ročník jubilejní, desátý, počítáme s účastí patnácti výtvarníků. Ty doplní umělečtí řezbáři, kteří vytvoří sochy, jež budou
krášlit budovaný zámecký park.
Veronika ČErVEnÁ, Všeradice
Foto ArCHIV

Ukradl šperky i peníze

SPALI VE ŠKOLCE. V pátek 13. 6. jsme s dětmi z MŠ Osov jako každoročně spali ve školce přes noc. Někteří rodiče měli z tohoto data trošičku
obavy, ale vše dopadlo dobře. Zajeli jsme si autobusem do Hostomic na
výbornou zmrzlinu, pohráli si na dětském hřišti a vlakem se vrátili zpět. Po
opékání buřtů si děti nachystaly ležení, každý si donesl spacák. Při večeři
caparti sbírali drobečky pro skřítky, kteří jim za odměnu donesli malé dárky i diplom za statečnost.
Text a foto Dáša PEŠICOVÁ, MŠ Osov

nesvačily - Šperky i peníze ukradl
neznámý chmaták z rekreačního
domku v nesvačilech.
„Zloděj se nejdříve pokusil dovnitř
vniknout okénkem v zadní části objektu. Když se mu to nepovedlo, vypáčil okno do koupelny,“ uvedla velitelka karlštejnských policistů Hedvika Šmídová. Podle ní lupič z domu ukradl 22.000 Kč a šperky za
dalších 25.000 Kč. „Následně utekl
oknem v obýváku,“ dodala. (mif)
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Někomu holt voní, jinému smrdí...
SVINAŘŠTÍ MOPEĎÁCI VYRAZILI NA VÝLET DO NĚMECKÉHO AUGUSTUSBURGU
Na výroční schůzi mopeďáků ze
Svinař přišel kdosi s nápadem uspořádat vícedenní výlet. Po zvažování
možností i míst vyhrály Krušné hory
a muzeum motorek v německém
Augustusburgu.
V pátek 13. 6. okolo 16.00 vyrazilo
15 mopeďáků směr Krušné hory,
mopedy naložené na vozících. Po
menším bloudění v Jirkově jsme se v
podvečer vyšplhali na hřeben hor.
Rázem jsme se ocitli v jiném světě:
chladno, vítr, mraky v borůvčí. Žádná sláva. Snad ráno bude moudřejší
večera. Nocovali jsme v hotelu Lesná. Zřejmě zde bývala pohraniční
rota - ubytování bylo trochu sparťanské. U nezbytného pivka jsme doladili zítřejší odjezd na mopedech
směr Německo.
Sobotní ráno opět s mlhou, přepršky
a dilema jet či nejet na mopedech.
Slabší kusy odpadly a nakonec jsme
v deset hodin ve složení já, manžel-

KRÁSNÉ STROJE. Jaroslav Lewiak
a Vladimír Roztočil (zleva) si prohlížejí motorky vystavené na zámku
Augustusburg.
Foto ARCHIV

NA HRADČANECH. Druhé Spanilé jízdy Prahou se zúčastnili čtyři mopeďáci a dvě mopeďačky ze Svinař. Po startu od ruzyňské hospůdky Na Kovárně vyrazilo 35 jezdců do pražských ulic. Příjezd na Hradčanské náměstí byl zdařilou atrakcí. Brebentící Japonci cvakali mobily o sto šest,
navoněné ruské paničky ohrnovaly nos nad vůní našich strojů... Ledva
jsme vyjeli z Letenského tunelu na Čechův most, začalo pršet. Už v dešti
jsme vjeli mezi milionářské návštěvníky v Pařížské ulici, na Staromáku
jsme pak udělali přestávku na focení. To už ovšem lilo jako z konve a padlo
rozhodnutí vrátit se nejbližší cestou zpět Na Kovárnu. Voda se bohužel podepsala na mém stroji S22, který po 150 metrech nechtěl pokračovat v jízdě. Po dalších 100 metrech se položil náš prezident Skála a jeho Jaweta
také odmítla vyrazit na zpáteční cestu. Dál jsme tedy pokračovali ve sběrném vozidle. Kolona jezdců se ještě zastavila v Technickém muzeu a pak
už všichni upalovali na Ruzyň. Po dojezdu k hospodě Na Kovárně se
všechno rychle rozprchlo, každý mazal v dešti domů. Já a Skála s mopeďáky z Lochovic v autě, zbytek naší ekipy Michal Kozák, Alena Roztočilová a Lída Petáková na vlastních strojích. Domu dojeli totálně promočeni,ale přežili ve zdraví. Holt silní jedinci. Vladimír ROZTOČIL, Svinaře
ka Alena, Michal Kozák, Petra Kozáková, Michal Skála a Jarda Lewiak vyrazili směr Augustusburg.
Další mopeďáci šli na horskou túru a
Veselých s Tomášem i Blankou jeli
autem jako náš doprovod. Počasí v
Německu se umoudřilo a cesta přes
kopce i údolí zdárně ubíhala. Sasové
překvapivě zírali na šest žlutých
bláznů, jak jim zamořují vesničky
smrádkem ze svých strojů. Holt někomu voní, jinému smrdí. Ale mávali a brali to s úsměvem. Po hodině a

půl se najednou před námi na kopci
objevil Augustusburg. Super pohled!
Na parkovišti jsme chytili dobrý
flek. Doufáme, že naši němečtí sousedé stroje neukradnou (zámky jsme
nechali doma) a mažeme na zámek.
Hezky udržovaná renesanční stavba.
Vstupné 6 E nás nepoloží a jsme vevnitř. Dost lidi a zíráme: Svatby tam
jedou, jak na běžícím páse. Jen jedna
vyleze, už se tvoří další fronta.
Ale my nemáme veselku, jdeme na
výstavu. A je na co koukat. Ucelená
historie strojů DKW, Auto Union a
MZ nemá ve světě obdoby. Strojů je
175, ve sbírce jsou různé prototypy,
modely motorů, zvukové simulátory,
historické filmové dokumenty, prostě paráda. Dvě hodiny uběhly a je
čas myslet na odjezd. Dáme na nádvoří typickou klobásu, nealko pivko a seběhneme k našim miláčkům,
kteří na parkovišti lehce zmokli. Obloha je tmavá, v dálce bouří. Navlékáme na sebe nepromoky a doufáme, že to zvládneme v suchu. Auf
Wiedersehen, Augustusburg!
V kopcích před námi zuří bouřka.
Naštěstí naše stroje jedou pěkně pomalu svým tempem a jako zázrakem
vždy dojedeme do míst, kde jsou
louže a smetené listí. Opravdu na
nás nespadla ani kapka a po pohodové jízdě jsme v Čechách. Nezbytný
odpočinek pro naše naklepané zadky. Čeká nás posledních 8 km na
hřeben hor. Mopedy se plíží na jedničku do kopce a hurá, jsme v cíli.
Tam na nás čeká třešnička na dortu.
Dojednali jsme si, že k sobotní večeři bude místní specialita: krůta grilovaná na dřevěném uhlí. Vážení, krůta není suchá, ale báječně šťavnatá,
jen se rozsejpá. Z desetikilového
ptáka zbyly po půlhodině kosti, jak
po termitech. Perfektní zakončení
dne. Plná bříška, pár plzeňských
dvanáctek, jak je krásně mopeďákům na světě... V neděli jsme naložili stroje na vozíky a vyrazili směr
Svinaře. Výlet se velmi vydařil a už
hledáme inspiraci na další cesty.
Vladimír Roztočil, Svinaře

Těšíme se na originální fotky z prázdnin

Tradiční letní soutěž o nejoriginálnější fotku z dovolené či prázdnin
vyhlašují Naše noviny. Vtipné snímky
nám můžete do 31. srpna posílat na
adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či
mailem (redakce@nasenoviny.net).
Pro autory fotografií, které se budou
hodnotíci komisi v čele s Josefem
Kozákem líbit nejvíc, máme připravené ceny: Cykloprůvodce Dolní Berounka, průvodce a mapu Na kole i
pěšky po okolí Prahy, triko či lahev
vína. Krtka cestou do Srbska vyfotila
Ludmila Chroustová z Řevnic. (mif)
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Schůzi jsme chystali čtvrt roku
První pololetí kalendářního roku 2014 pomalu
spěje ke konci a je proto povinností Klubu přátel
Karlštejna (KPK) informovat o činnosti spolku za
toto období i o plánech do budoucna.
Od ledna do března jsme se zabývali přípravou
výroční členské schůze. Příprava byla takto dlouhá vzhledem k tomu, že začal platit nový Občanský zákoník (OZ), v němž se objevily určité změny. Na jejich základě jsme se museli přeregistrovat, změnit název z občanského sdružení na spolek, přizpůsobit stanovy... Byla připravována výroční schůze spolku z hlediska programu, sestavení komisí, návrhu nového výboru, sestavení
plánu činností i rozpočtu na tento. Nově musí být
zřízena tzv. rozhodčí komise kromě již fungující
komise kontrolní. Tato příprava zabrala výše uváděné tři měsíce.
Výroční členská schůze KPK se konala 21. 3. za
účasti 23 členů z celkového počtu 33. Bylo přítomno 9 hostů z různých organizací, úřadu Městyse a hradu. Všechny připravené návrhy byly
přijaty. Byl zvolen výbor ve staronovém složení.
Jako nový člen byl přijat Dalibor Motejlek. Zástupce městyse pozval naše členy na zájezd do
Monte Carla, zástupce Karlštejnského kulturního
sdružení na divadelní představení ochotníků z Libošovic. (Dokončení na straně 8) Jiří MARHOUL

Pavel Marcel, Kristýna Foltýnová & Allstars na Karlštejnském mazci.

Foto Šárka VOkÁčOVÁ

Čtvrtý Mazec odstartovala Malá bílá vrána
PŘÍZNIVCI ROCKU SE MOHLI V KEMPU SETKAT S KAPELAMI, KTERÉ NEJSOU SLAVNÉ, ALE UMĚJÍ PŘEKVAPIT
Čtvrtý Karlštejnský mazec se konal 14. června v
krásném prostředí místního autokempu. Fanoušci
hlavně rockové hudby se tu mohli setkat s kapelami, které možná nejsou tak známé a slavné, ale
které umějí diváky překvapit svou kvalitou. Moderování se ujal Pavel Marcel, kterého znají ti, co
chodí na Karlštejnská rockování, i ti, co už byli na
některém předchozím Mazci. Během odpoledne
však měl povinnosti ještě jinde, a tak žezlo v podobě mikrofonu převzal Saša Pavlišen.
Podtitul letošního ročníku zněl Open Air Festival
a odstartovala jej kapela Malá bílá vrána, které
připadl ten nevděčný úkol zpívat před ještě téměř
prázdným hledištěm. Sympatické muzikanty z
Prahy, kteří vyznávají ethno punk, to však neodradilo, a předvedli svižné skladby, které skvěle
doprovázela harmonika. I když museli přijet bez
frontmana a hráče na housle, vůbec to nevadilo.
Těch pár přihlížejících lidí tleskalo, co mohlo.

Jako druhá zahrála kapela s názvem Beruška.
Chraplavý hlas charismatického zpěváka Slávy
Vadasky Křivánka, který možná trochu klame zjevem pohádkového dědečka, začal přitahovat k pódiu více těch, kteří v zadní části kempu popíjeli
pivo. Ale řízný big beat z Loun se líbil všem.
V přestávce mezi druhou a třetí kapelou předvedli malí svěřenci sdružení Domeček Hořovice
módní přehlídku triček. K zakoupení byly všechny možné velikosti a barvy. Nechyběly ani suvenýry – na památku jste si mohli zakoupit půllitr,
placku, opasek či dokonce paličky na bicí. Vše samozřejmě s nápisem Karlštejnský mazec.
Kemp se pomalu plnil, odpolední sluníčko se opíralo do hlediště. Ke slovu se dostalo pražské seskupení Dekolt hrající akustický rock. Nikdo určitě nepřehlédl charismatickou zpěvačku Lucii Bakešovou, drobnou energickou dívenku s výrazným hlasem. Její vystoupení oscilovalo mezi něž-

ností i dravostí. Po vystoupení ji krátce vyzpovídal Saša Pavlišen. Na otázku, jak se taková zpěvačka – růže mezi trním – cítí mezi samými mužskými kolegy, vtipně odpověděla, že ona je spíš to
trní mezi růžemi…
Ženský půvab vystřídali tři pořádní rockeři z Rakovníka. Dva »vlasáči« Ondřej Lukeš a Tomáš
Beran doprovázení bubeníkem (Filip Milko), to je
kapela Dlouhej kouř. Ke slovu přišly třeba pecky
od Jimiho Hendrixe nebo Ozzyho Osbournea. Lidé se skvěle bavili, pilo se pivo, jedly klobásky.
Kdo chtěl, podpořil muzikanty na pódiu, kterým
bylo díky světlům a ostrému slunci pořádně horko. I letos do Karlštejna zavítala »tanzmetalová«
kapela Trautenberk, jež na Mazci hrála už loni.
Tuhle klatovskou partu bohužel mezitím postihla
tragická událost - za dosud nevyjasněných okolností zemřel zpěvák Tomáš Paima, alias Obrouš,
jemnostpán z Trautenberku. (Dokončení na str. 8)

Opuštěné kočky našly v Karlštejně nové majitele
Již třetí charitativní akce – umísťovací výstava koček z útulků se konala
v karlštejnském Muzeu betlémů. Tentokrát ji organizovalo občanské sdružení Podbrdsko. Návštěvnost loňské výstavy byla poznamenána začínajícími povodněmi, zato letos se počasí vydařilo a sluníčko přilákalo
přes 400 návštěvníků. Nejvíce lidí
přišlo pochopitelně z Karlštejna a
nejbližšího okolí. Ovšem díky tomu,
že o výstavě referoval také pořad
Chcete mě? zaznamenali jsme »kočkomilné« cestovatele, kteří neváhali
za kočkami přijet například až ze severních Čech.
Atmosféra výstavy byla skvělá,
návštěvníci prohlíželi krásné kočičí
exempláře, nakupovali drobné suvenýry s kočičí tématikou… Ale nejdů-

NA VÝSTAVĚ. Návštěvníci umísťovací výstavy koček, která se konala v karlštejnském Muzeu betlémů.
Foto Romana TREŠLOVÁ

ležitější je, že se podařilo najít majitele pro devět koček.
Pozornější návštěvníci si mohli nejen
prohlížet kočičí mazlíky, ale v rozhovorech se členy sdružení Podbrdsko
se blíže seznámit s jejich ne vždy doceňovanou prací i s problematikou
opuštěných koček. Často probíraným
tématem byla nutnost kastrace kocourů i koček, bez které dochází k nekontrolovatelnému množení a geometricky rostoucí řadě nechtěných a
zbídačených zvířat.
Díky patří všem, kteří se na akci podíleli, i těm, kteří přišli a vystavovatele svou účastí podpořili. Novým majitelům umístěných koček děkujeme
za to, že se jich ujali a přejeme jim
hodně radosti ze společného soužití.
Romana TREŠLOVÁ, karlštejn
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Schůzi jsme připravovali tři měsíce...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Kromě kulturních aktivit zazněly i
náměty na zvelebení obce, zvláště
pak v oblasti náměstí, jehož plocha
je v rekonstrukci a k celkovému dojmu zbývá upravit dům čp. 73. Usnesením výroční členské schůze byl
pověřen nový výbor, aby doporučil
úřadu městyse zjednat nápravu a tuto
nadále sledoval.
Chystáme kalendář
Jedním z bodů plánu činnosti je příprava karlštejnského kalendáře pro
rok 2015. Chystáme jej spolu s dalšími karlštejnskými organizacemi a
spolky. Vyrobeno by mělo být 500
výtisků. V kalendáři budou snímky
významných částí obce i dny se jmény a programy místních organizací i
spolků, aby byl přehled o kulturních,
pracovních a jiných aktivitách.
Spolu s městysem jsme se organizačně podíleli na autobusovém zá-

CESTOU DO BUBOVIC. Účastníci květnové procházky do Bubovic.
Foto Josef CIBULKA
jezdu seniorů na zámek Mnichovo hlédli jsme si zámek, park a po oběHradiště, který se konal 21. 5. Pro- dě zbyl i čas na prohlídku města. Přítomní senioři byli s náplní i organizací zájezdu velmi spokojeni. KPK
plánuje pro příští rok 2015 obdobnou akci opět za finančního přispění
městyse. Uvolní-li úřad městyse peníze, zájezd určitě bude.
Několik členů se vydalo na výlety po
okolí Karštejna. V květnu jsme šli
přes Malou Ameriku a Boubovou do
Bubovic. Oběd byl u našeho člena
pana Kose v jeho bubovické restauraci. Červnová trasa vedla okolo
Královské studánky do Srbska.
Poobědvali jsme v restauraci U lva a
vlakem se dopravili do Karlštejna.
Obou akcí se účastnilo 12 výletníků.
Na přelomu června a července pořádáme zájezd na Moravu do vinného
sklípku v Bořeticích. Každým rokem
se dopravujeme vlakem tam i zpět,
vše si hradíme z vlastních úspor. Z
těchto zájezdů jsou vždy výborné zážitky a nezapomenutelné vzpomínky. Další náplní plánu činnosti na
tento rok je autobusový zájezd do
LOUČILI SE SE ŠKOLKOU. Koncem června se v karlštejnské školce koTřeboně 21. a 22. 7. V plánu je pronalo rozloučení s předškoláky. Všichni, kdo se chystají po prázdninách do
hlídka zámku, exkurse do Výzkum1. třídy základní školy, byli ošerpováni, dostali malý dáreček a s malými
ného ústavu rybářství a pivovaru
dětmi si užili rozlučkovou oslavu, na které nechyběl ani dort, který upekla
Regent. Nocovat budeme v Třeboni.
maminka Cůbrová...
Text a foto Hana HRABÁKOVÁ, MŠ Karlštejn
Přihlášeno je 16 zájemců - členů klu-

Předškoláci si užili rozlučkovou oslavu

bu. Kromě dopravy si ostatní náklady hradí účastníci sami z vlastních
prostředků.
Na 2. pololetí máme v plánu ještě
přednášku s cestopisným tématem,
zájezd do pražských divadel a podzimní setkání seniorů. Není vyloučena pomoc při jiných akcích v obci,
budeme-li o to požádáni.
Někteří naši členové mají zájem vstoupit do komunální politiky. Současné snaha je sestavit kandidátku a
volební program pro říjnové volby
do obecního zastupitelstva. Doufáme, že se záměr zdaří a svými uchazeči doplníme kandidátku. Věříme,
že budou-li naši členové do zastupitelstva zvoleni, budou funkci vykonávat čestně a s plným nasazením.
Vyřezali jsme nálety i křoví
Již při zrodu našeho spolku jsme si
vzali za svou starost o údržbu a renovaci příjezdové cesty ke hřbitovu v
Karlštejně a cesty nad hřbitovem
směrem na Palmác. Osadili jsme zde
odpadkové koše, vyřezali nálety a
křoviny podél cesty i na louce v úseku nad hřbitovem a vhodnými ekologickými postřiky tuto cestu udržujeme. Na rekonstrukci hlavní příjezdové cesty ke hřbitovu jsme vypracovali studii, jež byla poskytnuta tehdejšímu obecním úřadu pro zajištění
dalších kroků, zvláště pak v projektové přípravě a stavebních činnostech. V minulém vydání Karlštejnského zpravodaje jsme se však dočetli, že jiný subjekt má o tuto údržbu zásluhu, nikoliv náš spolek. Proto
chceme připomenout pisateli onoho
článku, aby před tím, než toto napíše, se informoval o reálných skutečnostech původu těchto úprav na zmiňované cestě nad hřbitovem a potom
se teprve o problematice rozepsal.
Jinak jsme potěšeni, že ke správě a
údržbě hřbitova a okolí se přistupuje
zodpovědně, což se projevuje na vzhledu hřbitova. Správci hřbitova nezbývá, než za jeho snahu poděkovat.
Jiří Marhoul,
Klub přátel Karlštejna

Čtvrtý Mazec odstartovala Malá bílá vrána
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Když kapela nastoupila v kostýmech
za zvuku působivé melodie Krkonošské pohádky, aby vzdala poctu
zesnulému zpěvákovi, byl to docela
dojemný moment…
Smutek je však třeba zahnat pořádným rockem a toho kapela naservírovala divákům vrchovatě. Zazněly
hity jako Selka, Kejklíř, Pyroman
Roman. Muzikanti opět dokázali, že
i tvrdá hudba se dá pojmout jako zábavná show, a není k ní zapotřebí
plivání krve, řetězů, kůže, lebek...
Přispěl k tomu i hostující zpěvák Miroslav Prasopes Císler. V kostýmu
kontrolora v buřince a brejličkách se
stařeckou holí opravdu řádil.
Pomalu se smrákalo, když drsný metal vystřídala havajská pohoda. Na
pódium nastoupili muzikanti ve slaměných kloboucích, mimo kytar a
bubnů ještě s trubkou, saxofonem a
pozounem. Kapela Los Chuperos
nabídla skvělé, svižné reggae skladby, které dostaly do varu i ty největší bručouny a pecivály. Tahle parta z
České Lípy se nejspíš postarala o

nejlepší atmosféru večera. O kus dál
sice tekla Berounka, ke které se svažoval travnatý břeh, ale nebylo tak
těžké si představit, že je člověk někde na jamajské pláži, kde šplouchají mořské vlny na bílý písek. Mimochodem, možná v téhle chvíli šlo
nejvíce na odbyt populární Mojito...
S večerem přišla kapela, která je z
pozvaných patrně nejznámější. Rocková formace Votchi z Prahy byla
mimo jiné před časem Objevem Radia BEAT. Kluci z »Vočí« zapůsobili skromným a slušným vystupováním v zákulisí, na pódiu pak výrazným projevem energického zpěváka,
který si říká Alex McBeat. Většina
jejich skladeb má anglické texty, ale
čeština z pódia také zazněla.
O závěr se postaral Pavel Marcel.
Tentokrát s uskupením Allstars a
blonďatou Kristýnou Foltýnovou.
Zazněly cover verze různých hitů, ať
už to bylo od The Eagles, Bon Jovi
nebo Shanii Twain. Rozparáděných
diváků přibývalo. V pauzách někteří
provokativně pozpěvovali známý rif

z hitu Deep Purple Smoke on the
Water a dožadovali se, aby Pavel tuto skladbu zahrál. Nezahrál, ale myslím, že to nevadilo. Bylo na něm i na
Kristýně vidět, že si produkci užívají a že je těší, jak jsou mezi místními
oblíbení...
Jaký tedy byl čtvrtý ročník festivalu?
Především pestrý. V kempu jsme
slyšeli akustický i etnický rock, duněl heavy metal i rock, diváky roztančilo svižné reggae nebo známé
hity oblíbených kapel a zpěváků.
Děkujeme všem, bez kterých by se
tato akce nemohla uskutečnit. Sponzorům, pořadatelům, dobrovolníkům… A samozřejmě všem kapelám, jež nám připravily příjemný zážitek. Muzikantům, kteří jsou sympatičtí tím, že mezi nimi není rivalita, kteří se dokážou podívat na vystoupení kolegů, bavit se s nimi o
všem možném. Kapelám, které dokázaly, že i když člověk přijde na akci a neví, co od ní má čekat, odchází
s příjemným překvapením, jak dobrou muziku slyšel. V tom je největší

síla akce a doufám, že přinejmenším
tohle se přenese i do dalších let.
richard SPitzer, Karlštejn

Karlštejnské aktuality

* Příměstský tábor Život v podhradí pořádá karlštejnská pobočka Domečku Hořovice od 7. do 11. 7. Děti
se budou scházet denně od 8.00 do
15.30 v klubovně Domečku Karlštejn. Čeká je práce se zvířaty, dřevem
i kovem, naučí se základy tkaní, budou vařit. Cena je 1500 Kč, děti můžete hlásit na: eknopova@seznam.cz,
723 558 996, Eva723 787 633. (ek)
* Baladu o námořníkovi nazvanou
Šanghaj uvede 11. 7. od 21.30 na nádvoří hradu Karlštejn divadlo Na Pomezí z Horšovského Týna. (mam)
* Muže za volantem náklaďáku bez
řidičského průkazu odhalili 20. 6. v
Kuchaři karlštejnští policisté. „Muži
soud zakázal řídit motorová vozidla
až do září 2015,“ řekla velitelka policistů Hedvika Šmídová s tím, že hříšníka čeká soud a pokuta.
(mif)
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V Radotíně otevřeli nové koupaliště
VODA SE ČISTÍ BIOLOGICKY, KOUPÁNÍ JE VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI I PRO ALERGIKY, KTERÝM VADÍ CHLÓR
Unikátní přírodní koupaliště, jež
vzniklo za školou v Radotíně na místě nefunkční čistírny odpadních vod,
bylo slavnostně otevřeno 23. 6.
Koupaliště tvoří umělá vodní nádrž s
přírodním vzhledem, která se čistí
biologicky - bez chemie, pouze pomocí rostlin a ekosystémů ve filtračních lagunách. Dno a stěny jsou tvořeny silnou fólií přírodní barvy. Lem
biotopu je z lité kamínkové dlažby, z
níž se pozvolna vstupuje do vody,
přidržovat se lze zábradlí. Voda z
koupací nádrže se čerpá do biologických zón, kde se pročistí a volně při-

téká zpět do koupací části. Výsledkem je čistá voda bez použití chemikálií. Koupání je tedy vhodné nejen
pro rodiny s malými dětmi, ale i pro
alergiky, kterým by chlór v klasickém koupališti vadil.
Návštěvníkům je k dispozici také
velké brouzdaliště a neplavecká zóna. Pár kroků od břehu bude v nově
budovaném objektu zřízeno občerstvení, půjčovna sportovních potřeb,
umývárna, toalety a sprchy. Budova
zázemí bude hotova v polovině prázdnin. „Areál dosud není zcela dokončený, jde o částečný provoz, vy-

cházíme vstříc zájemcům o koupání,“ uvedl zástupce starosty Radotína Miroslav Knotek. Nedokončené
zázemí zatím nahradí kontejnerové
toalety, venkovní sprchy i převlékárny a stánky s občerstvením. Do
všech prostor je bezbariérový přístup. Dětem slouží na souši několik
atrakcí - kolotoč, houpačky, hopsadla, další jsou přímo v koupací části.
Dospělého stojí vstupné na celý den
80 korun. Ceny jsou dále odstupňovány podle toho, kdy přijdete (po
13.00 dospělý platí 60 Kč po 16.00
40 Kč). Systém slev je dostupný pro

Caparti dostali medaile
a zaplavali si v bazénu

Řevnické hasičky přivezly z Nučic »stříbro«

Na Sportovním dnu
soutěžilo sto dětí

HASIČI V NUČICÍCH. Poslední předprázdninovou sobotu se mužské, ženské a smíšené družstvo SDH Řevnice zúčastnilo Memoriálu Karla Švestky
v Nučicích. Soutěžilo se v požárním útoku na dvě kola. Ženy vybojovaly
druhé místo, muži skončili pátí. Smíšené družstvo, které bylo díky poměru
4:3 muži:ženy zařazeno do mužské kategorie, obsadilo šestou příčku.
Foto ARCHIV
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Hlásná Třebaň - K slavnostnímu
ukončení školního roku se sešli ve
čtvrtek 19. června žáci, učitelé, tety,
rodiče, přátelé a příznivci na zahradě mateřské školy Hlásek. Na děti
čekala různá stanoviště, kde si mohly např. namalovat skleničku, modelovat z hlíny, nechat zaplést copánek
s korálky do vlasů či namalovat obličej, chytat ryby... Připravena byla
také skvělá hostina - některé z dobrot vytvořily samy děti ve školce. A
bylo co ochutnávat! Hořel i oheň, na
kterém se pekly špekáčky. Caparti
dostali v upomínku medaile. Celý
den bylo krásné počasí, a tak si v závěru pozdního odpoledne mohli zaplavat v bazénu. Teď už se v Hlásku
chystají na tematické týdenní prázdninové tábory.
(pef)

Bezmála sto dětí se zúčastnilo Sportovního dne s hasiči, který 14. 6. v
Dobřichovicích pořádali místní
»dobráci«. Všechny soutěžící děti
dostaly diplom, sladkosti a praktické
dárky. Čekání na vyhlášení a rozdání cen capartům zkrátili policisté a
profesionální hasiči z Řevnic ukázkou své práce. Celé odpoledne byla
vystavená auta a technika k dispozici dětem, které si také nadšeně vyzkoušely stříkání z vodního děla na
naší Tatře 148. Osádky vozů SDH
Mníšek p/B, SDH Lety, HZS Řevnice, Policie ČR a Transhospital Řevnice odpovídaly na všetečné otázky.
Děkujeme sponzorům i všem, kteří
nám pomohli či nás přišli podpořit.
Ladislav TOmeš,
SDH Dobřichovice

Notičky si pochutnaly na čokoládové fontáně

Řevnice - Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic se loučila se školním rokem. Předposlední červnovou sobotu se Notičky sešly na zahradě u bývalého člena Martina Wildmanna. Za svého působení v kapele byl »Vilda« vedoucí Lence Kolářové vždy pravou rukou, vše zařídil, připravil, obstaral.
Stejně to bylo i tentokrát - malí umělci měli o příjemné zázemí, jídlo, pití i
dobrou náladu postaráno. Pozvání dostali nejen odrostlé Notičky, ale i rodiče a přátelé, kteří přinesli různé pochoutky, a tak se hodovalo, veselilo a zpívalo až do ranních hodin. Překvapením byla čokoládová fontána od hostitele. Umělecky se muzika předvedla divákům především z řad příbuzných
25. června v řevnickém Zámečku na koncertě nazvaném Notičky netradičně.
Během dvou hodin vystoupili všichni členové souboru, od prcků, kteří sotva
udrží nástroj, po ostřílené muzikanty. V pátek 27. 6. ještě Notičky zahrály při
zahájení folkového festivalu Porta v řevnickém Lesním divadle a teď už si
užívají prázdnin. Opět se sejdou koncem srpna na soustředění, které stráví
v Podkrkonoší.
(pef)

každého: čtyřčlenná rodina za celodenní vstup zaplatí 160 Kč, sto vstupů je za tisícikorunu, permanentka je
přenosná... Předškolní děti s rodiči
mají vstup zdarma. Zaplavat si na
hodinku v podvečer vyjde na dvacetikorunu. Přibližná kapacita areálu je
600 lidí. Provozovatelé doporučují
využít městskou hromadnou dopravu, parkovací kapacity pro automobily jsou omezené. Od nádraží v Radotíně vedou cedule místního značení až do areálu. Připraveny jsou také
stojany pro 40 kol.
kateřina DrMLová, radotín

Z našeho kraje

* Farmářské trhy se konají 5. 7. od
8.00 do 12.00 v Dobřichovicích u
zámku pod lípou.
(vlc)
* osm výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze Středočeského kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina
2014. O značku, která je zárukou místního regionálního původu, se ucházelo 103 produktů v devíti kategoriích. Mezi sýry včetně tvarohu zvítězil tučný tvaroh Martina Homoly z
Bělče.
(zuf)
* Hned dvě zahraniční vystoupení
během jednoho víkendu zvládla poberounská kapela Třehusk. V sobotu
21. 6. večer vyhrávala ve slovenských Jaslovských Bohunicích před
muzikálem Noc na Karlštejně (který
mimochodem sledovalo přes 1.200
diváků), druhý den dopoledne pak
bavila posluchače o 900 kilometrů
dále, na městských slavnostech v německém Goslaru.
(mif)
* Chatu v Zadní Třebani vykradl
mezi 19. 6. a 23. 6. neznámý zloděj.
Odnesl sklokeramickou desku , akustickou kytaru a set-top box. Majiteli
způsobil škodu 7.000 Kč.
(heš)
* Motocykl s osobním autem se srazily 19. 6. po obědě na železničním
přejezdu v Dobřichovicích. Motorkář
byl s lehkým zraněním převezen k
dalšímu ošetření do nemocnice. (bob)
* Závada motoru byla příčinou požáru osobního auta, který 20. 6. likvidovali v Dobřichovicích místní dobrovolní a řevničtí profesionální hasiči. Požár byl uhašen pěnou, hasiči
museli zasahovat v dýchací technice.
Majitel má škodu 70.000 Kč. (pav)
* Plechový kontejner, v němž hořel
komunální odpad, ulili 20. 6. v Zadní
Třebani vodou řevničtí profesionální
hasiči. Škoda nevznikla.
(pav)

K návrhu nového jízdního řádu se můžete vyjádřit i vy
Přestože je rok 2014 teprve v půlce, začaly práce
na přípravě železničního jízdního řádu pro rok
2015, přesněji pro období 4. 12. 2014 - 12. 12.
2015. Před pár dny byl zveřejněn první návrh řádu. Co nového přináší na tratích č. 171 Praha –
Beroun a č. 172 Zadní Třebaň – Lochovice?
Na trati Praha – Beroun je navrhována jediná
změna: vlaky Praha – Řevnice vedené v přepravních špičkách pracovních dnů by měly stavět ve
všech zastávkách a jsou proto z Prahy vedeny o 5
minut dříve. Časy odjezdů ostatních vlaků zůstávají beze změn. Odjezdy z Prahy tedy nejsou v
pravidelném intervalu 15 minut, ale podobně jako
v opačném směru se střídá interval 10 a 20 minut.
Změna jistě potěší obyvatele Mokropes a Všenor.
Na trati Zadní Třebaň – Lochovice zůstavají počty
vlaků i časy odjezdů beze změn. Stejné tak zůstávají i přestupní časy v Zadní Třebani a špatné ná-

vaznosti v Lochovicích. Mimo dvou dále zmíněných změn nedochází k úpravám provozu ani na
návazné trati č. 200 Zdice – Protivín. Přidáním
večerního vlaku v úseku Beroun – Březnice, který
dle návrhu odjíždí z Berouna v 21:56 a přijede do
Lochovic 22:16, tedy 7 minut po odjezdu lokálky
do Třebaně, je zvýrazněna naprostá neprovázanost taktového provozu na trati 200 a 172. Stejná
situace je totiž i o 2 hodiny dříve. Vzhledem k tomu, že oba večerní vlaky na lokálce nemají v Lochovicích přípoj ani od Příbrami, příliš cestujících
v nich při odjezdu z Lochovic nenapočítáme.
Druhá změna je pozitivní: vlak lokálky s odjezdem z Lochovic v 6:09 má mít přípoj od Zdic i v
pondělí. Velmi dobrou návaznost mezi vlaky lokálky a vlaky na trati Zdice – Protivín se tvůrcům
jízdního řádu podařilo vytvořit v roce 2012; lokálku bylo možné rozumně využívat pro cesty přes

Lochovice do Příbrami, Zdic a dále. Rok nato nastalo výrazné zhoršení, které trvá dodnes.
Popisované změny jsou zatím jen návrhem, obce i
jednotliví občané se k němu mohou vyjádřit a navrhovat úpravy. Připomínky k provozu na tratích
171 a 172 můžete adresovat do 11. 7. přímo organizaci Ropid (ropid@ropid.cz), pro trať 200 odboru dopravy Středočeského krajského úřadu. Do 9.
července můžete připomínky zaslat i autorovi tohoto článku (zdenekmourecek@seznam.cz), který
se je pokusí shrnout a předat dále.
Kompletní návrhy jízdních řádů pro tratě 171 a
172 jsou obsaženy v souboru jízdních řádů tratí v
okolí Prahy na stránkách Ropidu (www.ropid.cz)
a spolu s návrhem jízdního řádu tratě 200 (Zdice
– Protivín) jsou také umístěny na internetových
stránkách obce Liteň (www.liten.cz).
Zdeněk Moureček, Liteň

Naše noviny 13/14

SERIÁL, REKLAMA, Strana 10

Začali jsme se chystat do Etiopie...
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 20)
Do sepisování pamětí se ve svých šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického
Domova seniorů Anna VRANÁ. Minule referovala o narození potomka.
(NN)
Jednoho dne přišel Jan z práce domů s novinou:
jeho představený, docent Kaigl, věděl, že Jan studuje po večerech angličtinu. Tehdy to bylo nezvyklé, v kurzu byla ruština, která se učila ve školách. Docent oznámil Janovi, že má přijet do Prahy člověk z OSN a že by si rád pohovořil s někým, kdo ovládá angličtinu a je vystudovaný Ing.
ekonom. Za čas můj muž povídá: „Tak ten člověk
už dorazil do Prahy, ale rozuměl jsem mu každé
páté slovo. Jedná se o práci v Ekonomické komisi pro Afriku. Z toho nic nebude, aspoň máme po
starosti...“
A skutečně jiných starostí bylo dost, ale byly to
samé hezké starosti kolem dítěte a domácnosti:
chlapeček odrůstal plenkám a oblečení pro nejmenší děti, naučil se běhat, učil se mluvit, měl radost, když jsme si zpívali a zkoušel to s námi. Dědeček a babička Vraných nám čas od času dali

králíka nebo husu a měli jsme sváteční oběd. Z
Dobřichovic jsme mívali pravý včelí med, kus
králíka a králičí angorovou vlnu na pletení, v domácnosti se všechno využilo. Musím říct, že jsem
se nenudila. Ještě ani zdaleka jsem nepřečetla
všechny knihy z Janovy knihovny (a stále jich přibývalo), občas přišli zpěváci a muzikanti ze souboru Starý vůl; vždy to byl pro nás svátek, když si
přišli zazpívat. Nic nám tenkrát nescházelo a dobře se nám dařilo.
Jan přestoupil ze školy do Ekonomického ústavu.
Byl to člověk, na kterého bylo spolehnutí, houževnatý a pilný. Všiml si toho i pan docent Kaigl,
a tak se stalo, že jednou přišel můj muž domů a říká: „Představ si, Aní, že mi nabízejí pracovní pobyt v Etiopii, v Addis Abebě s nástupem letos v
září!“ A hned bylo o čem přemýšlet! Sešli jsme se
s lidmi, kteří tam pracovali na ambasádě a na obchodním oddělení. Chtěli jsme vědět, jaké tam
jsou životní podmínky, jaké počasí, nehrozí-li nějaké nebezpečí. Dozvěděli jsme se, že město leží
ve výšce našich Vysokých Tater, že tam nejsou
komáři a nehrozí malárie. Po ránu a zvečera se

unese teplé oblečení a je příjemné zatopit večer v
krbu. Ve městě jsou obchody dobře zásobené, kina, restaurace. Tehdy tam bylo několik nemocnic:
ruská, německá, švédská, kde působili i čeští lékaři. Mne zajímalo, zda jsou tam rodiny s malými
dětmi a jak se jim tam daří a chtěla jsem slyšet jen
to nejhezčí, což se mi dařilo.
Poučeni radami zkušených, začali jsme se chystat
na cestu a připravovali si oblečení i vybavení na
dvouletý pobyt v cizině. Mezi užitečné předměty
jsme zařadili remosku, vál na nudle i váleček, žehličku, dětskou postýlku a další věci. A tak nám
ubíhaly měsíce, dny a týdny před odjezdem a já si
říkala: Co když nám tam bude ouvej? A stará paní
sousedka Krotilová říkala: „Mladá paní, zůstaňte
doma, vždyť tam jsou lvi..!“ Mezitím jsme si vyřizovali lékařská vysvědčení nutná pro výjezd, i to
nám zabralo dost času. Až konečně přišel den
našeho odjezdu a my jsme se rozloučili s našimi
drahými. Znovu musím vzpomenout na mého tatínka, který se o nás určitě bál; já bych se o naše
děti taky strachovala. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

Naše noviny vybírají

PŘEDPLATNÉ

na 2. pololetí 2014
Naše noviny upozorňují abonenty, že toto
číslo je posledním, které mají předplacené.
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.
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Karlštejn finišoval, přesto sestupuje
FOTBALISTY Z PODHRADÍ ČEKÁ TŘETÍ TŘÍDA, NAVÍC PŘIŠLI O OBLÍBENÉHO TRENÉRA GABRIELA
Fotbalisté Karlštejna obsadili v právě skončené sezoně předposlední
příčku a po dvou letech opouštějí okresní přebor. Na sestup to vypadalo
již delší dobu. Ke konci soutěže ale
Karlštejnští zabojovali a po čtyřech
výhrách v řadě drželi do posledního
kola teoretickou naději na záchranu.
Nakonec však se ziskem 22 bodů obsadili třinácté, sestupové místo.
Dění mužstva v uplynulé sezoně po-

Mise splněna, Třebaň
zůstává v přeboru
Zadní Třebaň - Mise splněna, záchrana je skutečností. Tak by se dalo
zhodnotit působení třebaňského Ostrovanu v nedávno skončeném ročníku okresního přeboru. Jako jeho nováček asi ani nemohl mít vyšší cíle a
po podzimu tomu vše nasvědčovalo.
Tým sice nehrál špatný fotbal, ovšem
na jeho konto přibývalo jen málo bodů, zápasy, které měly končit výhrou,
skončily v lepším případě remízou.
To vše rezultovalo v umístění v pásmu sestupu. Jaro však ukázalo, že
OZT do okresního přeboru patří. Začalo se bodovat doma - důležité výhry o gól s Tlusticí, Loděnicemi B,
Stašovem a Praskolesy byly základem cesty k záchraně. Tu si sice třebaňští borci zkomplikovali domácí
prohrou s Karlštejnem, ale plný bodový zisk v zápase s áčkem Všeradic
jistil příslušnost v »okrese« i příští
sezonu. Nakonec OZT skončil ve čtrnáctičlenné tabulce jedenáctý se ziskem 26 bodů (7 vítezství, 5 remíz a
14 porážek při skóre 36:55). Nejlepším střelcem týmu byl hrající trenér
Martin Jambor, který se trefil jedenáctkrát. Bohužel právě tento hráč,
který má na záchraně Ostrovanu díky
zápalu a elánu velkou zásluhu, musí
z pracovních důvodů na nějaký čas
přerušit kariéru. Věřme, že se v dresu
OZT zase brzy objeví.
(Mák)

drobně popsal kapitán Karlštejna Jiří
Kučera: „Po podzimu jsme měli jen
7 bodů, v zimě navíc nečekaně odstoupil trenér Martin Autrata. O pauze na tom tým nebyl dobře, bez trenéra a s mizernými výsledky. Asi
každý počítal se sestupem a ani hráči
nevěděli, co bude s karlštejnským
fotbalem dál. Pak byl jmenován pro
nás neznámý trenér Richard Gabriel.
Jeho práce nás překvapila a tréninky
začaly dávat smysl. Bohužel, pro něj
i pro nás, v zimní přípravě pozdě. V
době, kdy tým měl pracovat pouze s
balonem, jsme teprve začínali fyyzickou přípravu. Docházka na tréninku se ale zvedala a každý věřil ve
zlepšení. Nutno ještě dodat, že nás
na podzim trápilo časté vylučování.

Karlštejnská jedenáctka ta to kutálí...
Popěvek, který si zpívali fotbalisté Karlštejna po vyhraných zápasech:
Karlštejnská jedenáctka, ta to kutálí, hlavně když se před zápasem pěkně
napájí. A když vběhne na hřiště, ba jo, čumí celý hlediště, cá rá rá.
Karlštejnská jedenáctka, ta to kutálí...
Bohužel hned první jarní zápas nám
nevyšel a na mužstvo začala padat
deka. Pozitivní však bylo, že i při zápasech, ve kterých se výsledkově nedařilo, se postupně začaly objevovat
věci, které jsme s novým trenérem
pečlivě trénovali. Body ale ani tak
nepřibývaly a vypadalo to na jasný
sestup. Právě toto byl asi impuls týmu. Na kluky už nebyl takový tlak a
paradoxně právě to nám pomohlo.
Začalo se vyhrávat a hráči se koneč-

ně fotbalem bavili. Nutno dodat, že
za výrazného přispění trenéra Gabriela. Je také třeba sdělit, že nastupovalo 12 až 14 hráčů, což je na okres
žalostně málo. Tři kola před koncem
sezony jsme se navíc dozvěděli, že
se s naším trenérem dále nepočítá pro nás, hráče, nepochopitelný krok!
I přes tuto událost jsme předposlední
zápas zvládli a poslední kolo nám
stačilo vyhrát. Jenže poslední zápas
jsme nastoupili v deseti a doplatili
tak na velmi úzký kádr! Někteří hráči v průběhu sezony tým bez jakékoliv omluvy opustili...
I když se nám nepodařilo v soutěži
udržet, sezonu bych hodnotil pozitivně. Tréninky začaly dávat smysl,
zlepšila se docházka, tým měl v trenérovi oporu a věřil ve své schopnosti! Bohužel po vyhazovu trenéra
Gabriela nevidím pozitivní náladu a
nevěřím v brzký návrat zpět do přeboru!“ Michal ŠaMaN, Karlštejn

Fotbalisté Ostrovanu
se loučili se sezonou

TŘETÍ V KRAJI. Skvělého úspěchu dosáhla mladší přípravka FK Lety/SK
Černolice ve finále přeboru Středočeského kraje. Po postupu ze skupiny byl
soupeřem o 3. místo tým Čechie Kralupy. Utkání skončilo remízou, o vítězství
našeho týmu rozhodla až třetí série penalt. Na super výsledku mají zásluhu
Vojta Šplíchal, Jan Nejedlý, Luka Ward, Matěj Strnad, Kryštof Janů, David
Moravec, Miki Cilenti, Milda Frýdl, Michal Květoň, Kuba Barinka, Dan Holý, Martin Macek a Kristián Komanec. Konečné pořadí: 1) Grafin Vlašim, 2)
SK Kladno, 3) FK Lety/SK Černolice, 4) Čechie Kralupy, 5) AFK Pečky, 6)
TJ Straky, 7) Tatran Sedlčany, 8) TJ Drozdov, 9) Kutná Hora, 10) FK Kunice.
Foto ARCHIV
Petr STRNAD, Lety

Zadní Třebaň - Povedenou rozlučku
s fotbalovou sezonou uspořádali 28.
června zadnotřebaňští fotbalisté.
Nejprve si to rozdaly týmy kapitána
Jana Paličky a hrajícího trenéra
Martina Jambora, který se načas
loučí s kariérou a zároveň slavil narozeniny. Zápas skončil 7:7. Pak se
opékalo prasátko, grilovalo maso, děti si mohly zaskákat v nafukovacím
hradě či zahrát minifotbal. V kabinách se pokračovalo zpěvem, zábava nekončila před půlnocí. (Mák)

Zklamání házenkářů: na mistrovství republiky neuspěli
ŘEVNIČTÍ DOROSTENCI JELI DO KRČÍNA MINIMÁLNĚ PRO BRONZOVÉ MEDAILE, SKONČILI ALE AŽ PÁTÍ
Na mistrovství republiky v české házené odjížděli řevničtí dorostenci 19.
června dobře naladěni. Na srazu
chyběli mladíci Jandus a Moravec,
takže do Krčína jel stabilní základ
jen s Vojtou Šnajberkem. Naše ambice? Minimálně bronzová medaile!
Bohužel jsme pátek začínali s jasnými favority Příchovicemi a domácím
Krčínem. Příchovice na nás nastoupily ve velkém stylu a do poločasu
nás přestříleli o 10 branek! Odpoledne nás čekali domácí. Trpělivou
hrou jsme si vytvořili velký náskok,
jenže pak už jsme čekali až nás soupeř dotáhne. Povedlo se dokonale!
Po sobotní porážce se Studénkou už

bylo jasné, že jsme prohráli i souboj
o bronzovou medaili. Museli jsme
zvládnout Most, abychom šli alespoň o »bramborovou«. V tomto klání se dařilo Petrovi Veselému: z dvaceti osmi branek se trefil dvaadvacetkrát! V neděli jsme se s Brnem utkali o 4. místo. Ke spoustě zranění
přibyla horečka Jendy Štecha, který
už v předchozím utkání nedal ani
gól. Vítězství bylo na dosah, ale nakonec zápas skončil remízou. Bod
stačil k lepšímu umístění Brnu.
NH Řevnice – TJ Příchovice 21:35
Branky: Štech 8, Veselý 5, Holý 4,
Jelínek 3, Kraus
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Do zápasu jsme vstoupili dobře a
vedli 2:1. Pak jsme desetkrát nastřelili tyč. Přestali jsme si věřit i z trestů a když přišlo zranění Jelínka, už
jsme nedokázali vyvinout odpor.
NH Řevnice – Sokol Krčín 22:25
Góly: Štech 10, Jelínek 7, Veselý 5
V poločase jsme vedli o tři branky!
Postupně se ale náskok snižoval, šest
minut před koncem soupeř poprvé
srovnal a závěr zvládl impozantně.
NH Řevnice – SK Studénka 16:20
Góly: Štech 10, Veselý 5, Jelínek
Než jsme se probudili, prohrávali
jsme 4:1, Michal Jelínek navíc zahodil šestimetrový hod. Zlepšený výkon v druhém dějství na zisk bodů
nestačil.
NH Řevnice – Baník Most 28:22
Branky: Veselý 22, Kraus 4, Holý,
Jelínek
Utkání se konečně odehrálo v naší
režii a ojedinělý střelecký výkon Veselého nás dovedl k první výhře.
NH Řevnice – 1. NH Brno 18:18
Branky: Veselý 8, Jelínek 6, Kraus
3, Štech
Zase nám utekl začátek, ale nadechli
jsme se k dobrému výkonu a celý zápas dotahovali. V závěru se situace
obrátila, ale soupeř se rovněž ne-

vzdal. V posledních 30 vteřinách
rozhodčí přísně nařídili trestný hod a
brněnský Bártek vyrovnal. Rychlou
rozehru ukončenou poslední střelou
zastavila tyč, v tomto utkání osmá!
Vydřený bod nám nestačil, chyběly
nám dvě branky, a tak jsme skončili
celkově až pátí.
V závěrečném hodnocení se umístil
Petr Holý na děleném třetím místě v
anketě obránců, Petr Veselý se svými 47 brankami skončil na 4. místě,
Štech byl desátý. Ostudu jsme tedy
neudělali.
Poděkování patří Našim Novinám za
poskytnutí upomínkových předmětů
pro soupeře, věrným divákům, kteří
s námi strávili celý víkend a speciálně Michalu Krbcovi, který se postavil do role kustoda a staral se nejen
o naše postižené hráče. Pro rozhodčí
jsme bohužel zůstali »vesnickými
burany«. Nedokážeme si vyskakovat
na rozhodčí, jako Petr Rosenzweik
ze Studénky. Ale zase jsme se udrželi v mezích slušnosti a nevystupovali jako trenér Příchovic Karel Andrlík, jeho nesmyslně hrubé chování
nemělo být zahráno do autu. Jeho
kluci si ovšem titul zasloužili.
Petr HOLÝ, Řevnice

