V tomto čísle Našich novin
* Kdo bude znovu kandidovat - strana 2
* Marie si v Indii splnila sen - strana 3
* Závod odstartuje Zátopková - strana 8

Mistr světa práskal
v Černošicích bičem

26. srpna 2014 - 17 (629)

Cena výtisku 7 Kč

Mladý »běžec« kradl měděné
okapy v Krejčířově vile
Černošice - Zmačkané části měděných parapetů a dalších měděných předmětů našla 15. 8.
hlídka městské policie nedaleko tzv. Krejčířovy vily v Černošicích. Poblíž zadržela podezřelého mladíka.
„Strážníkům tvrdil, že zde běhá pro zdraví a že
měděné předměty našel,“ uvedl velitel řevnické
»státní« policie Jiří Dlask s tím, že na místo dorazila kriminálka. „Mladík se následně přiznal, že
vnikl na pozemek vily a ukradené okapové svody
i další předměty chtěl prodat ve sběrně druhotných surovin - tak, jako to už udělal dříve,“ dodal.
Počínání »běžce« je dále prošetřováno.
(mif)

Srbsko chystá partnerství
se Srby žijícími v Německu

Srbsko - Srbsko navazuje kontakty s lužickosrbskou obcí Puschwitz (Bóšicy), které by časem měly přerůst v plnohodnotné partnerství.
„První setkání obyvatel Srbska s delegací z lužickosrbské obce Puschwitz se uskuteční 20. a 21.
září,“ uvedla místostarostka Srbska Svatava Biskupová. „Výprava z obce, kde žije asi 800 lidí, přijede navázat kontakty, které by později měly být
stvrzeny partnerskou smlouvou,“ dodala. (mif)

UKÁZALI SOCHY. Umělecká díla, která vznikla během letního sochařského symposia v Dobřichovicích, byla slavnostně odhalena v neděli 17. srpna.
Foto Andrea kUDRNOVÁ

Byli jsme vystaveni velkému tlaku!
ŘEDITELKA ZŠ ŘEVNICE: „VE ŠKOLE PANUJÍ DOBRÉ VZTAHY A VZÁJEMNÁ DŮVĚRA.“
Řevnice - Žádného pochybení jsem
se nedopustila! tvrdí pár dnů před
zahájením nového školního roku
Pavlína SEIDLEROVÁ. Ředitelka
ZŠ Řevnice čelí trestnímu oznámení pro podezření z porušování povinností při správě cizího majetku.
Jsme na prahu nového školního roku. Jak jste se na něj v létě připravovala? Těšíte se »až to začne«?
Každé zahájení nového školního roku je spojeno s velkým očekáváním.
Moc se těším na přivítání prvňáčků a
na setkání s kolegy po prázdninách.
Jak se na nový školní rok chystala

Do Křesla pro hosta
usedl Ondřej Havelka

Další z povedených setkání se známými osobnostmi se konalo v areálu
svinařských kurtů. Do zdejšího
Křesla pro hosta usedl režisér, zpěvák a herec Ondřej Havelka. Ačkoliv
se setkání konalo ve všední den a
počasí stále hrozilo deštěm, sešla se
zde spousta lidí. Ondřej přítomné
bavil příjemným a zábavným vyprávěním, odpovídal na krabici plnou
otázek a také s dcerou Rózou a synem Vojtou zahráli skladby, které
nacvičují na svá vystoupení.
(Dokončení na straně 9)

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

řevnická škola? Čekají ji od září nějaké novinky, změny, vylepšení?
Novinek a vylepšení je samozřejmě
spousta, ale za největší novinku a úspěch považuji získání dotace na přístavbu nové budovy školy v areálu
druhého stupně a také přidělení dotace na zateplení staré školní budovy. Vypadá to, že obrovský posun k
lepšímu zázemí pro výuku je již na
dohled, i když stavba v takové blízkosti školy s sebou vždy přináší velkou zátěž.
Ve funkci ředitelky Základní školy v
Řevnicích jste rok, co podstatného

se za tu dobu podle vás změnilo?
Změnilo se mnoho věcí, ale za nejdůležitější považuji vytvoření týmu
lidí, kteří navzájem spolupracují, komunikují a záleží jim na dobré pověsti školy. A tato změna nejen podle
mého názoru, ale i podle většiny pedagogů, opravdu nastala. Dobré vztahy a vzájemná důvěra mezi kolegy
přispívají k celkově pozitivnímu a
bezpečnému klimatu ve škole. Jen je
škoda, když jeden nebo dva jedinci
dokáží tuto atmosféru většině zaměstnanců znepříjemňovat.
(mif)
(Dokončení na straně 9)

Sochaři slavnostně
odhalili svá díla

Sochy vytvořené během letošního,
už šestého sochařského symposia,
byly slavnostně odhaleny 17. srpna
pod pěší lávkou v Dobřichovicích.
Přítomni byli sochaři Radomír Dvořák, Ivana Junková a Jan Slovenčík,
Rastislav Jacko i Jaroslav Hanák.
Iniciátorem myšlenky pořádat v Dobřichovicích sochařské symposium
byl sochař Petr Váňa, který projekt
dodnes řídí. Na vernisáži byly sochy
představeny jejich tvůrci, na housle
improvizoval rocker Jan Hrubý. Po
celý rok budou sochy k vidění u lávky, pak se stanou součástí sochořadí mezi Dobřichovicemi a Karlíkem.
Andrea HRUBÁ, Dobřichovice

V Americe je všechno jiné! tvrdí mladá houslistka
Lake George - Na festivalu v americkém Lake George účinkovala v
polovině srpna sedmnáctiletá řevnická houslistka Milena KOLÁŘOVÁ. Po návratu 24. 8. se přímo
z letiště vydala do Radvanic v
Podkrkonoší, kde jsou v těchto
dnech na soustředění její bývalí
spoluhráči z muziky Notičky.
Kde se Kolářová vzala na americkém festivalu? „Sestra Barbora je
uměleckou vedoucí akce a já tu už
počtvrté pomáhám jako administrativní asistenka. Zároveň také účinkuji na koncertech,“ uvedla Milena.

V USA. Milena Kolářová (vpravo)
se sestrou Barborou. Foto ARCHIV

Ta se svými spoluhráči 14. 8. festival, kterého se účastní sedmdesát
hudebníků z celého světa, zahájila
Beethovenovou skladbou pro smyčcový kvartet a dva lesní rohy. O
týden později pak byla členkou
symfonického orchestru, jehož koncertem festival vyvrcholil. „Také
jsem s Barborou a ředitelem festivalu Alexandrem Lombardem účinkovala v televizní show,“ dodala Milena s tím, že pobyt v USA je pro ni
úžasná zkušenost: „Všechno je tu jiné, než v Čechách, hodně jsem se
přiučila.“
Petra FRÝDLOVÁ
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Budete kandidovat: Ano! Ano! Ne! Ne!
NAŠE NOVINY SE PTALY STAROSTŮ OKOLNÍCH OBCÍ, ZDA CHTĚJÍ POKRAČOVAT VE SVÝCH FUNKCÍCH
Poberouní - Chystáte se v říjnových volbách znovu kandidovat?
ptaly se Naše noviny starostů poberounských a podbrdských obcí.
Tady je první várka odpovědí.
Michael PÁNEK, starosta Dobřichovic: „Na radnici v
Dobřichovicích jsem
již dvacet let. Prvních
osm let jsem byl místostarostou, posledních 12 let starostou.
Byla to krásná a naplňující práce. Mohl jsem realizovat
své nápady a představy o tom, jak
má vypadat malé město, snažit se
vymýšlet nové akce, seznámil jsem
se v této funkci s řadou zajímavých
lidí. celkově musím říci, že to bylo
velmi šťastné období mého života.
Vše však jednou končí a já jsem se
rozhodl na starostu již nekandidovat.
Vzhledem k času a energii, které
jsem práci starosty věnoval, chci i
nadále pro město pracovat ale jen
jako člen městské rady. Na starostu
Dobřichovic kandiduje na kandidátce oDS současný tajemník města.
Považuji ho za velmi pracovitého,
poctivého a do práce na úřadě zasvěceného člověka. Proto má ve volbách moji maximální podporu.“
Barbora TEsAŘOVÁ, starostka
Letů: „ano, kandidátku jsem podávala.
Vzhledem k tomu, že
jsem nastupovala jako starosta v polovině
volebního období, rozpracovali jsme za ty
dva roky dost projektů, které bych
ráda dodělala. Zejména se jedná o
dovybavení obce vodovodem a kanalizací - zbývá již jen pár ulic, aby
lety byly kompletně odkanalizovány a měly vodovod. Dále je nutné
stabilizovat obec z hlediska dopravy.

sunout značný kus vpřed, nastartovat
její rozvoj. Nyní je potřeba, aby dostali možnost mladší ukázat, co oni
chtějí a dokáží vykonat pro obec.“
Petra FRÝDLOVÁ, (mif)

Dobrou vůli je určitě
potřeba podpořit...

S KARDINÁLEM. Michael Pánek se během svého starostování v Dobřichovicích sešel i s kardinálem Dominikem Dukou.
Foto aRCHIv
Povedlo se posunout k realizaci několik stěžejních projektů. Na konci
září bude otevřen kruhový objezd na
silnicích ii/115 a ii/116. V září se také začne s velkým projektem obnovy povrchu v pěti ulicích, na který
jsme získali dotaci z RoP. Rozjednánu máme i dotaci pro opravu frekventované ulice Mořinská, která je v
katastrofálním stavu a přitom je
hlavní spojnicí mezi lety a levobřežní částí Řevnic. Jednat jsme začali také o výstavbě chodníku kolem
silnic ii/115 a ii/116, tedy v ulicích
Pražská a Karlštejnská, která bude
komplikovaná z hlediska vlastnictví
pozemků. Vzhledem k tomu, že obec
nemá vyřešené majetkové záležitosti
k pozemkům pod svými cestami, je
v případě snahy o obnovu povrchů v
ulicích spolupráce s vlastníky pozemků nutná. Řešení této otázky a
její posun ve prospěch obce je jedním z hlavních bodů, které chci v následujících čtyřech letech docílit.“

Vladimír ROZTOČIL, starosta
svinař: „ano, chystám se kandidovat.
Jsou rozjednané akce,
projekty, na které se
zastupitelstvu podařilo obstarat dotace rádi bychom vše dokončili, včetně vodovodu, kanalizace a čističky. Je za námi kus dobře
vykonané práce, jež v obci nemá obdoby, a další rozvoj obce nás čeká.“
Bohumil sTIBAL, starosta Všeradic: „V podzimních
volbách již kandidovat nebudu. Dvacet
čtyři let v zastupitelstvu obce, z toho osm
let ve funkci starosty,
je podle mého názoru dostatečně dlouhá doba věnovaná na oltář obce. Myslím si, že to
nebylo období promarněné. Podařilo
se realizovat spoustu věcí, obec po-

Zadní Třebaň - V Zadní Třebani se
dala před volbami dohromady početná skupina
mladých lidí, jež se hodlá podílet na
správě obecních věcí. Na
kandidátce
nazvané
Společně pro
Třebaň, kterou vede Miroslav Hejlek, je také
sedmatřicetiletá zvěrolékařka, matka
tří dětí Milena PawlicoVá.
Jak dlouho v Zadní Třebani žijete?
a proč jste si k bydlení vybrali právě
tuto obec?
Zadní Třebaň splňovala vše, co jsme
si přáli pro rodinné bydlení: Krásná
příroda, vlaková dostupnost i možnost být poblíž rodičů. Spokojeně
zde bydlíme čtyři roky.
Co se vám ve Třebani líbí a co byste
naopak zlepšili?
Zadní Třebaň je hezká vesnička s
osobitým kouzlem, neponičená satelitní výstavbou. Vzhledem k tomu,
že máme malé děti (5, 3, 1 rok), uvítala bych do budoucna chodník či
cyklostezku do Řevnic. Momentálně
je úsek pro chodce i cyklisty velmi
nebezpečný. Pozornost by myslím
zasluhovalo také nádraží. chtělo by
to parkoviště, stojany na kola...
Využité by určitě bylo i nové hřiště.
S čím jdete do voleb?
Myslím, že dobrou vůli je potřeba
podpořit.
(pef)

Na Cenu Našich novin byli navrženi další kandidáti
NA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ UŽ BYLO NOMINOVÁNO TŘICET DVA LIDÍ, DALŠÍ TIPY MŮŽETE POSÍLAT
Poberouní – Otiskujeme další jména kandidátů, kteří byli navrženi na Cenu Našich novin –
Cenu Arnošta Tučka 2014. Ocenění je určeno lidem, kteří se nezištně snaží o to, aby se v dolním Poberouní či na Podbrdsku žilo lépe.
Své návrhy či hlasy pro již navržené můžete posílat na adresu redakce@nasenoviny.net (případně
klasickým dopisem na Naše noviny, Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň). U nově navržených ne-

zapomeňte jednou větou odůvodnit, proč by se
právě tento člověk měl stát nositelem ceny. Z autorů čtenářských návrhů vylosujeme jednoho, který získá od redakce dárkový balíček a 2.000 Kč od
hlavního partnera akce, firmy K&V Elektro. cena
NN bude předána 8. 11. při oslavách Svatomartinského posvícení v letech Více o minulých cenách
si můžete přečíst na speciálních stránkách
http://cnn.nasenoviny.net
Josef KOZÁK

CÍSAŘ. Karel Král (vlevo) hraje v muzikálu Noc
na Karlštejně purkrabího. V Mariánských Lázních
zaskočil v roli Karla IV.
Foto NN M. FRÝDL

Další kandidáti Ceny NN 2014
(jména prvních kandidátů jsme otiskli v NN 15/14)
HOLÝ Jaroslav, Řevnice - za nadšené trénování
mladších fotbalistů v letech
KLIMENTOVÁ Monika, Liteň - za oživení kulturního života v obci, pořádání májových a vánočních oslav, udržování tradic a práci s dětmi
KONVALINKA Vnislav, Hlásná Třebaň - za
rozvoj obce, aktivní účast na všech akcích v obci i
po širém okolí
KRÁL Karel, Dobřichovice - za obrovskou obětavost amatérskému divadlu, za skvělou reprezentaci našeho regionu prostřednictvím hereckého výkonu v muzikálu Noc na Karlštejně
MÁLKOVÁ Lucie, Hlásná Třebaň - za práci s
dětmi-hasiči a účast na soutěžích
MARTÍNEK Jan, Zadní Třebaň - za obětavou
práci s dětmi v souboru Proměny a Notičky, za
muzikantskou pomoc při divadelních hrách
NOVÁČEK Ondřej, Řevnice - za nadšení pro
ochotnické divadlo a pomoc při čemkoliv
RANDÁKOVÁ Irena, Vižina - za práci s dětmi,

za jejich přípravu na hasičské soutěže a spoluúčast
na organizaci akcí pro děti
ŠTÁRALOVÁ Petra, Vižina - za práci s dětmi,
za jejich přípravu na hasičské soutěže a spoluúčast
na organizaci akcí pro děti
TUČKOVÁ Hana, Zadní Třebaň - za pomoc při
organizaci májů, účinkování s ochotníky, aktivní
účast při organizování kulturních akcí v okolí Zadní Třebaně i udržování družebních aktivit této obce
VALEŠ Zdeněk, Řevnice - za obětavé a moudré
vedení mládeže v oddílu Tuláci
VÁŇA Petr, Karlík - za obětavé a moudré vedení
mládeže v oddílu Tuláci
VAŇKOVÁ Monika, Zadní Třebaň - za nasazení a neúnavné aktivity pro řevnický Sokol i kino

Paní starostka je nejlepší
starostkou za dlouhá léta...

Navrhujeme na Cenu NN 2014 paní starostku obce Lety Ing. Barboru Tesařovou.
Paní starostka je nejlepší starostkou za dlouhá léta v obci Lety a velmi si jí vážíme. Její aktivní činnost nejen ve funkci starostky, ale i při dobrovolných akcích je obdivuhodná. Zasloužila se o rozvoj Letů: Zařídila dopravu školního autobusu i
pro okolní obce, což je velmi přínosné nejen pro
žáky a studenty, ale i pro seniory, veřejné osvětlení, koše na psí exkrementy, kruhový objezd atd..
S přátelským pozdravem
Rodina BRožkova
k Lesíku 179, Lety
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Vydala jsem se za snem, do Indie...
MARIE TUČKOVÁ PODNIKLA VÝPRAVU DO LADAKHU, KTERÉMU SE ŘÍKÁ MALÝ TIBET
Každý to asi známe: táhne nás to k
nějaké kultuře a nemůžeme jinak.
Sen jet do Indie jsem měla od svých
čtrnácti let. Časem se trošku proměnil, ale podstata zůstala stejná. Letos
jsem najednou cítila, že uzrál čas a že
prostě musím jet. Věci se začaly samy poskládávat... Jsem neskonale
vděčná, že jsem mohla nahlédnout
do míst, která jsou spjatá s vírou tak,
jako jsem to nezažila nikde předtím.
Ladakh, země horských průsmyků a
sedel, je po zemi přístupný jen čtyři
měsíce v roce. Dalších osm měsíců
zde vládne sníh a třeskutá zima minus 40 stupňů. Říká se mu též Malý
Tibet, hlavním náboženstvím je Mahájanský budhismus, hlavním představeným Jeho Svatost dalajlama.
Ladačané jsou usměvaví a srdeční.
Když se na někoho usmějete, stonásobně vám to vrátí.
V Lehu, hlavním městě Ladakhu ve
výšce 3500 m, vrcholily v čase naší
návštěvy přípravy na příjezd Dalajlamy. Měl zde přednášet Kalachakru,
nejvyšší budhovo učení. My jsme dělali aklimatizační výlety do okolních
klášterů. Byly prosyceny energií a
my také. Do Sarchu, kde budeme začínat náš trek, jsme se dostali přes
dvě horská sedla na střeše autobusu.
Dorazili i naši koňáci se svými čtyřnohými svěřenci. Je zde minus 50%

POHODA. Marie Tučková při odpočinku a - čtení Našich novin - uprostřed hor.
Foto ARCHIV

V SEDLE. Výprava, jejíž členkou byla Marie Tučková, při přechodu sedla
Phitse-la ve výšce 5.400 metrů.
Foto ARCHIV
kyslíku, údolím řeky Tsarab jdeme
pomalu, pomaličku. U jezera Tso Kar
jsou kočovní nomádi, chovají Pašmínské kozy, z nichž se dělá nejjemnější pashmina. Zvou nás do stanu na
čaj. Další nomádi češou rukama vlnu
z jakú. Jsou to silné zážitky...!
Tso Moriri je ohromné tyrkysové jezero s výhledy na 6.666 metrů vysoké hory bující svojí majestátností. Po
cestě pod sedlo Phitse-la ve výšce
5.400 metrů, které budeme zdolávat,
nacházíme zkameněliny. Modlím se,
ať se nám přechod podaří, i za všechny živé bytosti. Tibeťané věří, že
každá modlitba musí být zakončená
přáním pro všechny, jinak je neplatná. Potkáváme karavanu ženoucí svá
stáda jakú a koní na pastviny. Místy
mám strach o naše koně, boří se jim
ve sněhu nohy, s nákladem na zádech
jsou méně motorní, ale učím se důvěřovat. Hlavní koňák vždycky nejlépe
ví, co a jak dělat. Také jsme měli
štěstí na skvělého průvodce! Podařilo se, sedlo jsme překonali!
Zanskar je rozlehlé území se vzdálenými vesničkami, mezi nimiž často
vede jen úzká pěšinka ve skále. Procházíme téměř prázdnými vesnicemi,
všichni jdou na Dalajlamu do Lehu.

Potkáváme čorteny a modlitební zídky, které budhisté obcházejí po pravé
ruce. Naši koňáci se u každé modlí,
nádhera, mají to prostě zažité.
Puktál je krásný rozlehlý klášter ve
skále. Je zde jen jeden mnich a praktikující kamarád z Ruska. Ochotně
nás pouští do všech místností. Je na
nás, jestli v klášteře necháme nějaký
dar. Vzhledem k tomu, že mniši obětují svůj život modlitbám za všechny,

rádi dary necháváme... Rostou zde
velké šupy - jalovce, které jsou ověšeny khatagy - šály pro požehnání.
Můj krok se zpomaluje, není kam pospíchat. Vychutnávám si každý okamžik, každý krok, každý krásný výhled; kam dohlédnu, jsou jen samé
hory. Mám trochu splín, že naše cesta
už se blíží ke konci, ale říkam si, že
si to nesmím takhle kazit, když teď tu
ještě jsem. Asi jsem se dostala do přítomného okamžiku - večer, když chci
dělat zápisky do svého deníku, nevím, co jsem dělala. Vím jen, že den
byl nádherný a je mi krásně.
Občas nás k sobě někdo pozve na čaj
a trochu campy. Campa je pražené
ječmenné zrno umleté na velmi chutnou mouku, tu si přidáváme do čaje s
mlékem a cukrem. Následuje slaný
čaj s máslem připravovaný ve speciální máselnici, aby se emulze propojily. Je to vlastně taková polévka.
Ochutnáváme také džo, místní jogurt, moc dobrý a čang-ječmenné pivo. Dozvídáme se,že polovina sklizně jde na čang a arak - pálenku. Usuzujeme tedy, že se místní nemají
špatně. Jsou mnohem skromnější než
my, a přesto veselejší. Modlím se, aby
tato místa na Zemi stále byla a doufám v to, neboť jejich víra je tak hluboko zakořeněná, že jim jí snad nikdo nedokáže vzít. Óm za všechny!
Marie Tučková Bělohlávková,
Bílý kámen

ODJEZD NA SOUSTŘEDĚNÍ. Týdenní soustředění v Choceradech absolvovala řevnická taneční slupina Proměny. Hrála si tu na piráty a nacvičovala spoustu tanců od Jacksona přes Sinatru a Boty proti lásce až po
Lotranda a Zubejdu. Lenka ZROSTLÍKOVÁ, Řevnice
Foto ARCHIV

Soutěž o nejoriginálnější fotografii pokračuje až do konce srpna
Tradiční letní soutěž Našich novin o nejoriginálnější fotku z dovolené či prázdnin pokračuje. Vtipné či nějak zajímavé snímky nám můžete posílat až
do 31. srpna na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň), nebo mailem na
redakce@nasenoviny.net. Pro autory fotografií,
jež se budou hodnotící komisi v čele s Josefem Ko-

zákem líbit nejvíc, máme připravené ceny: Cykloprůvodce Dolní Berounka, průvodce a mapu Na
kole i pěšky po okolí Prahy, triko, lahev vína či
DVD se známým filmem. K první dnes otištěné fotce nám její autorka Marcela Soukupová ze Zadní
Třebaně poslala tento popisek: „Kristý se rozhodla, že bude chovat šneky, děda jí pořídil 4L skleni-

ci, kde je chová, pravidelně krmí květinami, listy,
čímkoliv, co najde po zahradě. Na každém rohu
sbírá šnečky, podařilo se jí najít i šneččí miminko,
v životě jsem to neviděla…“ Snímek Zemský ráj to
na pohled nám poslal Jaroslav Žulavský z Prahy 7,
originální značku Pozor koně u Hostomic vyfotografovala Barbora Tesařová z Letů.
(mif)
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Senioři vzpomínali na časy flašinetů
NA MARIÁNSKÉ POUTI SE O VÍKENDU 16. A 17. SRPNA V ČERNOŠICÍCH POBAVILI DOSPĚLÍ I DĚTI
O víkendu 16. – 17. 8. se konala v
Černošicích Mariánská pouť. I přes
nepříznivé počasí, jež zpočátku kazilo letní atmosféru, se akce díky poutavému programu krásně vydařila a
na své si přišli snad úplně všichni.
Děti se zasmály u pohádek a vyřádily na kolotočích, mládež se pobavila

Kina v okolí

u ohňostroje a historického šermu,
maminky (i tatínkové) se zhlédly v
ladných pohybech všemožných tanečnic, senioři zavzpomínali na časy
flašinetů a potulných komediantů, na
pódiu se střídali jedni lepší muzikanti než druzí. Když přišel hlad, honem
rychle zase odešel - nabídka domácích čerstvých a kvalitních pochutin
byla opravdu velká. A pokud měl ně-

kdo i přes všechny tyto rozmanité
vjemy pocit, že je toho málo, zašel si
ke kováři ukout podkovu, k výtvarnicím pro barvičky na obličej, k řemeslníkům pro košíky, dřevěné výrobky, šperky, mýdla a další a další.
Samozřejmě nechyběla klasická
pouťová perníková srdíčka...
Kromě zábavy se nezapomnělo ani
na výročí 100 let od vypuknutí 1.

KINO LITEŇ

29. 8. 19.00 SUPERMAN VS. ELITA
5. 9. 18.00 ŠMOULOVÉ 2

KINO ŘEVNICE

Tipy NN

27. 8. 20.00 LUCY
29. 8. 20.00 NO
30. 8. 16.00 KHUMBA
30. 8. 20.00 TŘI BRATŘI
3. 9. 20.00 FAKJŮ PANE UČITELI
5. 9. 20.00 DÍRA U HANUŠOVIC
6. 9. 16.00 LETADLA 2
6. 9. 20.00 KOUZLO MĚSÍČNÍHO
SVITU

KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
(vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 8., 26. 8., 27. 8., 29. 8., 6. 9. 15.30 TŘI
BRATŘI
25. 8. a 27. 8. 18.30 HERKULES 3D
26. 8. 20.00 HERKULES
26. 8. 17.30, 30. 8. 20.00 FAKJŮ PANE
UČITELI
28. 8. 15.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
28. 8. - 29. 8. 18.30 (Pá 17.30) SEX TAPE
29. 8. 20.00 GRAVITACE 3D
30. 8. 15.30 LETADLA 2: HASIČI A
ZÁCHRANÁŘI
30. 8. 17.30 POJEDEME K MOŘI
31. 8.- 1. 9. 18.30 PARÁDNĚ POKECAL
2. 9. - 3. 9. 17.30 (St 18.30) STRÁŽCI
GALAXIE 3D
4. 9. 20.00 STRÁŽCI GALAXIE
2. 9. 20.00 BEZVADNÝ DEN
4. 9. 17.30 ZORAN, MŮJ SYNOVEC IDIOT
5. 9. 17.30 ŽELVY NINJA
5. 9. - 7. 9. 20.00 (Ne 17.30) NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
6. 9., 8. 9., 10. 9. 18.30 (So 17.30) SIN
CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH
VRAŽDIL 3D
7. 9. 15.30 JAK VYCVIČIT DRAKA 2
7. 9. 20.00 LÁSKA NA KARI

KINO RADOTÍN
26. 8. 17.30 TŘI BRATŘI
26. 8. 20.00 CHLAPECTVÍ
27. 8., 28. 8., 6. 9. 17.30 ŽELVY NINJA
27. 8. 20.00 KOUZLO MĚSÍČNÍHO
SVITU
28. 8., 2. 9., 10. 9. 20.00 FAKJŮ PANE
UČITELI
29. 8. 17.30 LETADLA 2: HASIČI A
ZÁCHRANÁŘI 3D
29. 8. 20.00 EXPENDABLES 3
30. 8. 17.30 ŽELVY NINJA
30. 8. 20.00 MONTY PYTHON - záznam
přenosu z Londýna
2. 9. a 5. 9. 17.30 ÚTĚK Z PLANETY
ZEMĚ 3D
3. 9. 17.30 PARÁDNĚ POKECAL

MISTR SVĚTA. Jedním z účinkujících na Mariánské pouti v Černošicích byl
mistr světa v práskání bičem Pavel Votápek.
Foto NN M. FRÝDL

Zlatý hřeb »vinařek«? Sto zvířat
DOBŘICHOVICKÉ SLAVNOSTI SE KONAJÍ 30. SRPNA

Dobřichovické vinařské slavnosti
budou už podvanácté hostit krásné
prostory Křižovnického zámku v
Dobřichovicích.
»Vinařkám«, které se uskuteční 30.
srpna, tradičně předchází soutěž
vín, o niž je mezi vystavovateli obrovský zájem. Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže Vinař roku 2014 se
za účasti sommeliérů z Francie, Velké Británie a České republiky konalo 21. 8. v Paláci Žofín.
Na co se můžeme těšit poslední srpnovou sobotu v Dobřichovicích? Na
ochutnávky vín s vinaři, zábavný

park pro děti i dospělé, divadelní
scénu, cimbálovou muziku, staropražskou kapelu Třehusk, dixieland,
dívčí kapelu Euphorica, šermíře...
V 18.00 bude udělen titulu Vinař
roku 2014, budou se losovat vstupenky o luxusní mikrovlnnou troubu.
Poté zazpívá vokální soubor Cabinet a jako zlatý hřeb večera vystoupí kapely Terne Čhave a Sto zvířat.
Nabídka je lákavá, určitě se přijďte
podívat! Slavnosti začínají v 11 hodin a potrvají až do pozdních hodin.
Andrea KUDRNOVÁ,
Dobřichovice

Na Alotria mohou děti »do výšky meče« zdarma

Jedenáctý ročník Alotrií, jednoho z největších festivalů historického šermu,
tance a divadla v Česku, se bude konat 6. září od 11.00 v areálu zámku
Dobřichovice. Vystoupí na něm pětadvacet souborů z celé republiky.
Vedle již tradičních šermířských a tanečních vystoupení uvidíte i komentované ukázky sportovního šermu v podání špičkových trenérů manželů Vincencových. Samozřejmě nebude chybět historické tržiště s dětskou lukostřelbou a malováním na obličej, doplněné dobovým občerstvením. Opět po
roce vystoupí Beth A. Cooper s australskými lidovkami, těšit se můžete i na
jihomoravskou folkrockovou skupinu Tempus. Vstupné: dospělí 100 Kč,
mládež 50 Kč, děti do výšky meče zdarma.
Josef KUTÍLeK, Beroun

Daily fest bude vracet Řevnicím »kulturní slávu«
PRVNÍ ROČNÍK NOVÉHO FESTIVALU SE USKUTEČNÍ 6. ZÁŘÍ V PIVNÍM DVOŘE
Když jsem se před pár lety nastěhoval do Řevnic, byl jsem doslova nadšen množstvím hudebních i jiných
kulturních akcí, jež se tu konaly převážně během léta. Ať se jednalo o
větší festivaly, nebo menší lokální
akce, dávalo mi to pocit, že kultura
je součástí našich životů. Osobně
pro mě bylo obrovským zklamáním,
jak rychle většina festivalů skončila.
Proč? Nechápu to, byl jsem aktivním
návštěvníkem těchto akcí a vždy
jsem měl pocit, že až na pár výjimek,
byly hojně navštěvovány jak obyvateli Řevnic, tak těmi z okolí. A tak

světové války, kterou jsme si připomněli výstavou organizovanou místní pamětnicí, Milenou Křížovou. Vrcholem pouťového víkendu pak byl
emotivní závěrečný koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie s více
než třiceti účinkujícími.
Vzhledem k vysoké návštěvnosti a
úsměvům návštěvníků je vidět, že
tradiční venkovská událost z dob našich prababiček má význam i ve třetím miléniu. Těšíme se na další!
adéla ČeRVeNKOVÁ, Černošice

jsem se rozhodl – musíme udělat nový festival a vrátit Řevnicím jejich
»kulturní slávu«. Věděl jsem, že cesta to bude nelehká, ale ne nemožná.
Naštěstí hraji v kapele Daily Coffee,
a tak znám ty správné lidi. Za podpory kapely i dalších přátel připravujeme 1. ročník Daily festu, který se
bude konat 6. září od 14.30 hodin.
Místo konání jsme dlouho řešili, ale
protože koncertujeme v Al Bundě a s
majitelem jsme se bez problémů domluvili, bylo rozhodnuto. Uvedeme
náš festival na trochu netradičním
místě, na Pivním dvoře. Vystoupí ka-

pely Suzzie & MIB (cosmic crossover), Beaton (classic rock), Jefferson (poprock), Daily Coffee (punkrock) a N.V.Ú. (punk). O doprovodný
program se postará Divadelní studio
Řevnice. Divadélko je připraveno i
pro děti, které navíc mají do 15 let
vstup zdarma. Ty nejlepší hamburgery na grilu pro vás připraví skvělý
kuchař, samozřejmostí je dobře vychlazené pivo, klobásky... Přijďte
nás podpořit, poslechnout si dobrou
hudbu, poklábosit se sousedy a nacpat si pořádně břicha. Vstupné je
99 korun. Radim PÁNeK, Řevnice

* Vyzkoušet hru na kubánské perkuse (konga, bongo, timbales, cajon
a chrastítka), nebo si jen tak posedět
a zaposlouchat se do rytmů hudby,
můžete 26. 8. od 17.00 v Geoparku
Barrandien Beroun. Základní údery
a rytmy předvede jazzový hudebník
Jan Bísek. Zájemci nepotřebují vlastní perkuse, ani znalost hry na hudební nástroje.
(mic)
* Hudební festival místních a spřátelených kapel Lokal fest se uskuteční 30. 8. v Clubu Kino Černošice.
Od 14.00 do 23.30 budou hrát Suzzie
& the Man In Black, Contami Nation, Švédská Trojka, Vladimír Dvořák, Space Cripple Bastards, Secret
of Darkness a Suffocate With Your
Fame. Čas od půlnoci do 03.00 vyplní DJs Nextrem & Xception. (vš)
* Lucie Zemanová a Soul sisters
koncertují 31. 8. od 16.00 na náměstí J. Barranda v Berouně.
(pan)
* Vernisáž výstavy obrazů Hany
Mislerové se koná 5. 9. od 17.00 v
kostele sv. Maří Magdaleny na Skalce. Výstava potrvá do 2. 11. (jab)
* Koncert skupiny Brutus se uskutečí 5. 9. od 21.00 v areálu bývalého
učiliště v Litni.
Jan HaVeLKa
* Poustevna s Pietou Jana Brokofa
bude v rámci Dnů evropského dědictví zpřístupněna 6. 9. od 10 do
17.00 v barokním areálu Skalka nad
Mníškem pod Brdy.
(jab)
* Hudbu barokní Británie představí 6. 9. od 15.00 v sále kláštera Skalka soubor Societas Musicalis. Od
16.30 se v klášteře koná vernisáž
výstavy obrazů Jaroslava Bezděka,
loutek Evy Hodinkové a keramiky
Jaroslava Jocova.
(jab)
* Koncert Jaroslava Šarouna (klavír) a Michiyo Keiko (soprán) z díla
B. Martinů, G. Rossiniho, G. Mahlera aj. hostí 6. 9. od 18.00 kostel sv.
Martina a Prokopa v Karlíku. (ak)
* Křest knihy J. Königa Řevnice na
starých pohlednicích spojený s autogramiádou autora se uskuteční 9. 9.
od 19.00 v Modrém domečku Řevnice. Publikaci můžete koupit v řevnickém knihkupectví.
(sah)
* Fotografická výstava z cest Vladimíra Brože nazvaná Úhel pohledu
je do 12. 9. k vidění v zámku Dobřichovice.
Vlaďka CVRČKOVÁ
* 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)
* Výstavu Tak nám zabili Ferdinanda, která má připomenout 100. výročí vypuknutí 1. světové války, můžete v Muzeu Českého krasu Beroun
zhlédnout do 28. 10.
(pap)
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Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí
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Na kuchařské soutěži
zahraje Lucie revival
Zámecký dvůr Všeradice zve všechny na již VIII. ročník Kuchařských
slavností. Konat se budou v sobotu
20. září od 11.00 právě v Zámeckém
dvoře. Program nabídne zábavu pro
všechny věkové kategorie. Malí i
velcí diváci se mohou těšit na skupinu historického šermu Regius, kejklíře Lukáše či herečku Patricii Solaříkovou v roli M. D. Rettigové, o živou hudbu se postarají Česká Gernická kapela, Čenkomor i Třehusk,
zatančí domácí Babi Group. Zlatým
hřebem programu, který moderuje
populární Markéta Hrubešová, bude
koncert skupiny LUCIE Revival.
Čtyři mistři kuchaři letos změří síly
v soutěži na téma Vaříme s pivem
Všerad, připraveno je i několik diváckých klání včetně soutěže O nejlepší doma upečený jablečný závin.
Na závěr budou tradičně slosovány
vstupenky - na výherce čekají zajímavé ceny.
Bohumil STIBAL,
starosta Všeradic

NA POUTI. Velkému zájmu návštěvníků se předposlední srpnový víkend těšila tradiční Bartolomějská pouť ve Všeradicích.
Foto Bohumil STIBaL

Je po pouti, my máme hotovo - vodovod i kanalizaci
NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZHODNOTÍ ZASTUPITELSTVO VŠERADIC SVOJI PRÁCI ZA UPLYNULÉ ČTYŘI ROKY
Je po slavné Všeradské pouti, poslední týden měsíce srpna se krátí, za
několik málo dní se děti vrátí do
školních lavic. Prázdniny skončily a
jak jsem již několikrát psal, co se nedokončí do naší Bartolomějské pouti, bude se letos již jen těžce dohánět.
Nám se snad podařilo vše dokončit
včas. Právě se konají poslední
zkoušky na vodojemu i vodovodním
přivaděči, stejně jako na přečerpávací stanici. Dodavatelé chystají podklady pro kolaudační řízení, které
nás čeká v září. Po zdárném dokončení všech zkoušek se budou moci
na kanalizaci připojit ti občané, kteří

jsou svedeni právě na čerpací stanici. Nejpozději počátkem října začne
nový provozovatel vodovodního a

Domy už můžete napojit

Sdělujeme všem obyvatelům spodní
části Všeradic, jejichž kanalizace je
svedena do centrální čerpací stanice, že mohou ihned začít napojovat
svoje objekty na hlavní kanalizační
řad.
(bos)

kanalizačního řadu (právě je organizováno výběrové řízení) napojovat i
jednotlivé odběratele na vodovodní
síť. Přes drobné nedodělky, které se

jistě podaří odstranit, mohu konstatovat, že započatá investice se podařila dokončit v plánovaném termínu.
Chci poděkovat občanům, že byli
shovívaví a překonali všechny uzavírky a nepořádky, které nás provázely v době výstavby. Ano, možná se
někomu bude zdát, že vše není úplně
tak akorát, ale od toho máme na celé
dílo pětiletou záruční lhůtu, ve které
je zhotovitel povinen odstranit veškeré závady na díle na své vlastní
náklady. Jsem přesvědčen, že noví
zastupitelé tohoto ustanovení smlouvy plně využijí k odstranění všech
případných vad.

»Holky« ve Vinařicích prožily krásné odpoledne
V sobotu 9. srpna vystoupily hlásnotřebaňské Holky v rozpuku ve Vinařicích na akci Křídlovky ve Višňovce (viz NN 16/14). Na pozvání
autora programu Mildy Frýdla zde
předvedly svůj skotský tanec.
Doufám, že jsme neudělali velkou
ostudu a návštěvníky, kterých tam
bylo požehnaně, pobavili. Byli jsme
mile přijati starostou Vinařic a bylo

Diváci byli se mnou!

Vážený pane kolego Frýdle, milí
Třehusáci, děkuji za vystoupení u
vás a s vámi - bylo moc příjemné!
Diváci byli od začátku se mnou, a to
je to nejlepší, co mne může na vystoupeních potkat. Ve Vinařicích
jsem byl poprvé, ale znám je z vyprávění Josefa Poncara jr. Půvabným Holkám v rozpuku děkuji za
fotky z akce, které mně poslaly.
S pozdravem Josef Zíma, Praha

HOLKY S PEPÍČKEM. Hlásnotřebaňské Holky v rozpuku se ve Vinařicích
vyfotily s bardem české lidové muziky Josefem Zímou. Foto Petr KŘíŽEK
o nás dobře postaráno. Krásné od- Třehusk si zazpíval host festivalu,
poledne, krásné místo s nádherným pan Josef Zíma. My jsme se s ním
výhledem do krajiny. Moc se nám to nakonec společně vyfotili. Díky, že
všem líbilo. Zahrála jihočeská de- jsme mohli poznat tak krásný kouchovka Babouci, na kterou jsme se sek naší země. Jitka ŠVECOVÁ,
moc těšili, s naší oblíbenou kapelou
Hlásná Třebaň

Zvu občany na veřejné zasedání zastupitelstva Všeradic, které se koná 5.
září od 18.00 v restauraci Na Růžku.
Dosavadní zastupitelstvo zde zhodnotí své čtyřleté funkční období.
Bohumil STIBAL, starosta obce

Z podbrdského kraje

* Vižinský trotlík, cyklistický závod pro čtyřčlenná družstva, se koná
30. 8. ve Vižině. Zúčastnit se mohou
i pěší, caparti mohou závodit na odrážedlech. Start je v 15.00, prezentace ve 14.30 na hřišti TJ Vižina. Akce
se koná za příznivého počasí, něco
na psaní s sebou. Jana FIALOVÁ
* Prodejní výstava fotografií Františka Heuslera je v Galerii M. D.
Rettigové Všeradice k vidění do 31.
srpna.
(zad)
* Závod horských kol pro děti do
14 let se ve Všeradicích uskuteční
20. 9. Pojede se na uměle vytvořené
travnaté trati dlouhé 300 metrů.
Každý závodník bude zařazen do
kategorie dle věku. Před startem se
koná beseda o bezpečnosti a údržbě
kola. Přihášky na: www.zimavideo.cz/deti.
Martin ZIMA
* Otevřít byt, v němž měla ležet
osoba, která se nehýbe, vyjeli 13. 8.
v půl třetí ráno do Drahlovic řevničtí profesionální hasiči. Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že dveře byly
otevřeny před příjezdem jednotky a
postižená osoba je již v péči záchranky. Hasiči pomohli s transportem pacienta do sanitky.
(pav)
* Přední masku, pravý blatník a
zadní světlomet vozu Volkswagen
Passat poškodil 10. 8. před restaurací U Hřiště v Osově neznámý vandal.
Majitel má škodu 10.000 Kč. (heš)
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SDRUŽENÍ ZA LEPŠÍ KARLŠTEJN
RAMPAS Petr

starosta

48 let

nestraník

VOBOŘIL Karel

podnikatel

40 let

nestraník

KABÁT Vladimír

geodet

56 let

nestraník

TŮMA Miloslav

OSVČ

43 let

nestraník

PASTORKOVÁ Eva

podnikatel

50 let

nestraník

JANŮ Jan ml.

podnikatel

43 let

nestraník

MOTTL Jan

elektrotechnik

45 let

nestraník

KNOPOVÁ Eva

pedagog

50 let

nestraník

KARKOŠ Václav

podnikatel

49 let

nestraník

WWW.SDRUZENIZALEPSIKARLSTEJN.CZ

SDRUŽENÍ ZA LEPŠÍ KARLŠTEJN
Srdečně Vás zveme na setkání s kandidáty našeho sdružení.
Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy a vyslechneme Vaše názory.
5. 9. 2014 18:00 hod. Krupná u Kapličky
12. 9. 2014 18:00 hod. Restaurace U Nádraží
19. 9. 2014 18:00 hod. nová kavárna Pátá sezóna (u České hospody)

Těšíme se na Vás!
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

HOTOVO. Upravené náměstí a rekonstruovaný pomník padlým v Karlštejně.

9/2014 (30)

Foto Karel KŘÍŽ

Náměstí upraveno, pomník padlým opraven
VZPOMÍNKA NA MUŽE PADLÉ V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE SE BUDE KONAT POSLEDNÍ SRPNOVOU SOBOTU
Když jsem před šesti roky přišel s
myšlenkou úpravy povrchu zadní
části náměstí v Karlštejně, kde doposud byla hlína a kamení, ani ve snu
mě nenapadlo, že k realizaci dojde
až letos.
Po zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení
jsme požádali o dotaci, kterou bohužel městys nezískal. Následně chyběly finanční prostředky, protože
jsme museli řešit rekonstrukci potoka, havarijní situace na zřícených
schodech ke hřbitovu, zatékání izolací do školy, v roce 2013 přišly povodně apod.
Až letos nám finanční situace dovolila realizaci povrchu náměstí za potokem, včetně opravy poškozených

můstků, vysázení stromů a zeleně.
Děkuji všem, kteří pomohli s realizací tohoto projektu, a děkuji občanům za značnou dávku trpělivosti při
stavebních pracích. Dokončení úpravy náměstí posunulo - společně s opravou márnice a kapličky, údržbou
hřbitova, opravou Pomníku padlým
a dalšími akcemi, jako je oprava radnice, výstavba dětského hřiště apod.
- posunulo náš městys k lepšímu jak
vzhledově, tak v účelovosti.
Přijďte si zavzpomínat!
Již delší dobu byl Pomník padlým
mužům z Budňan v 1. světové válce
ve velice špatném stavu a potřeboval kompletní rekonstrukci. Chyběly
zde některé dobové fotografie, celá

jedna deska se jmény padlých, druhá
byla rozlomena, těleso pomníku bylo povětrnostními vlivy rozpraskané.
Proto jsem začal dávat dohromady
historické podklady, dohledávat chybějící jména, zjišťovat možnosti rekonstrukce pomníku. Výsledek tohoto úsilí můžete nyní posoudit sami. Těleso pomníku bylo ošetřeno a
nataženo speciální hmotou, nainstalovány nové desky se jmény, doplněny chybějící fotografie a lampičky,
obnoveny ostatní nápisy, vyměněn
plot a na taras u silnice byla instalována deska, která kolemjdoucím ozřejmuje, čeho se pomník týká.
Děkuji všem, kteří svými vzpomínkami, úsilím dohledávat v archivech
a kronikách pomohli. Jsem rád, že se

Nemáte fotky karlštejnských bunkrů?

PŘI PRÁCI. Nadšenci, kteří se pustili do obnovy předválečného bunkru v Karlštejně.
Foto Petr ŠTEMBERK

Prosíme všechny ty, kteří
mají na dobových fotografiích (ze 30. nebo 40. let
minulého století) karlštejnský bunkr nacházející
se mezi mostem a parkovištěm (nebo i jiné karlštejnské bunkry), aby nás
kontaktovali na telefonním čísle 602 284 513.
Rádi bychom objekt se vší
pietou obnovili přesně do
podoby, v jaké se nacházel
připravený na obranu v
období mobilizace a pohnutých dnech Mnichovské
krize v roce 1938. Právě
vaše fotografie nám v tom
mohou významně pomoci.

Pokoušíme se opatřit původní snímky objektu (nebo jeho sousedů v okolí) a
zjistit, jak přesně vypadal
bezprostředně po dokončení. Budeme rádi za každou (i nekvalitní) fotografii bunkru, kterou nám poskytnete k okopírování. Za
nalezenou fotografii ze 30.
či 40. let nabízíme odměnu 100 Kč a po dokončení
muzea i nadstandardní
prohlídku objektu s detailním výkladem. Děkujeme
za případnou pomoc!
Petr ŠTEMBERK,
Muzeum lehkého
opevnění Karlštejn

nám to podařilo a zvu všechny na
malou pamětní vzpomínku, která se
u pomníku bude konat v sobotu, 30.
srpna od 15 hodin.
Karel KŘÍž,
místostarosta městyse

Karlštejnské aktuality
* 5. Karlštejnská můří noc se koná
29. 8. od soumraku do 23-24.00 na
Budňanské skále. Sraz je v 19.00 na
nádraží v Karlštejně. Exkurzi vede
Petr Heřman ze Správy CHKO
Karlštejn, informace na tel.: 724
804 203. Irena JANČAŘÍKOVÁ
* Příměstský tábor Cirkusová dobrodružství pořádá od 25. do 29. srpna Domeček Karlštejn. Na programu jsou výpravy za zvířátky, výuka
cirkusových triků a dovedností,
taneční kreace, stavba šapitó, výroba kostýmů a žonglérských pomůcek i celodenní párty. Info na telefonu: 723 787 633. Eva KNOPOVÁ
* Svézt se výletní lodí po Berounce
můžete až do konce srpna v Karlštejně. Lodě odplouvají z místního
kempu denně v 10.20, 11.20, 12.20
a 13.20 hodin.
(mif)
* Entomologická exkurze se uskuteční 6. 9. Sraz je v 9.30 na nádraží v
Karlštejně. Hlavní náplní exkurze,
která potrvá 4-5 hodin, bude fauna
bezobratlých v oblasti Českého krasu. Informace na telefonu: 724 804
203.
Irena JANČAŘÍKOVÁ
* Umísťovací výstava opuštěných
koček se konala 23. a 24. 8. v karlštejnském Muzeu betlémů. Součástí
výstavy byl charitativní kočičí jarmark, jehož výtěžek bude použit na
veterinární péči a krmivo pro kočky
v útulcích.
Dana JAVůrKOVÁ
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Fotbalisté v létě získali několik posil
„V TABULCE CHCEME BÝT NA KONCI ROČNÍKU NEJHŮŘ ČTVRTÍ,“ HLÁSÍ KAPITÁN JIŘÍ KUČERA
Po sestupu z okresního přeboru čekají fotbalový Karlštejn boje ve 3.
třídě okresní soutěže. Přípravu zahájili v podhradí 22. července. Po odchodu trenéra Gabriela vedou tým
nejzkušenější hráči – kapitán Jiří
Kučera s Petrem Houškou a Pavlem
Tomáškem.
Během letní přestávky prošel hráčský kádr výraznými změnami. Tým
opustili Daniel Karmazín a Daniel
Novotný, kterým skončilo hostování. Velkou ztrátou je odchod dlouholeté brankářské opory Tomáše Císaře. Po mnoha letech skončil také velezkušený Miroslav Cajthaml. Karlštejn však v létě především posiloval,
a to na všech postech. Roli brankářské jedničky převzal mladý Radek

vším předvádět útočný fotbal, který
bude bavit jak nás, tak hlavně diváky. Přesto se chceme pohybovat v
horních patrech tabulky, rádi bychom skončili do 4. místa, horší
umístění by bylo neúspěchem,“ řekl
karlštejnský kapitán Jiří Kučera.
Michal ŠAMAN, Karlštejn

Ukradené kabely našli
policisté v kufru auta

Mořina - Kabely a transformátory
za 50.000 korun ukradl z příručního skladu firmy Lomy Mořina neznámý zloděj.
„V neděli 10. srpna kontrolovala policejní hlídka u lomu Malá Amerika
dva muže, v kufru jejichž auta byly
nalezeny věci odpovídající těm ukradeným na Mořině,“ uvedla velitelka
karlštejnských policistů Hedvika
Šmídová. „Muži byli zadrženi, případ vyšetřujeme jako trestný čin krádeže,“ dodala.
(mif)

JEŠTĚ V PŘEBORU. Fotbalisté Karlštejna v jednom z posledních zápasů v
okresním přeboru porazili na jaře Praskolesy 8:1.
Foto ARCHIV
Hüttner ze Všeradic, dále přišli Jan nerálce na mistrovské boje zdolal
Komenda z Berouna, Viktor Povýšil Rudnou 1:0. Do zápasů se zapojily
z Vonoklas, Jiří Šperl z Braníka a všechny nové tváře týmu, jejichž výMartin Dražík z Košíř. Do přípravy kony ukázaly, že by mohly být platse zapojili také karlštejnští odcho- nými posilami.
vanci – Adam Přívětivý, Václav Kar- Díky zkušenostem z vyšší soutěže
koš a Jaromír Marek.
patří Karlštejn mezi favority 3. třídy,
Karlštejn sehrál tři přípravné zápasy. přesto návrat zpět do okresního přeNejprve sice podlehl Stašovu 1:2, boru není prioritou. „Postup není napak ale porazil Všeradice 4:1 a v ge- ším hlavním cílem, chceme přede-

Podzimní rozpis A-mužstva
24. 8. 17:00 Nový Jáchymov –
Karlštejn
30. 8. 17:00 Karlštejn – Hudlice
7. 9. 10:15 Cem. Beroun – Karlštejn
13. 9. 17:00 Karlštejn – Zdice B
20. 9. 16:30 Tetín – Karlštejn
27. 9. 10:15 Karlštejn – Nižbor B
5. 10. 16:00 FK Svatá – TJ Karlštejn
11. 10. 16:00 Karlštejn – Kr. Dvůr B
18. 10. 10:15 Tmaň – Karlštejn
25. 10. 14:30 Karlštejn – Vižina
2. 11. 14:00 TJ Lužce – TJ Karlštejn
8. 11. 14:00 TJ Karlštejn – V. Újezd
16. 11. 10:15 Chodouň – Karlštejn

Děti, přijďte mezi
nás! láká TJ Karlštejn
Nábor mladých fotbalistů narozených v letech 2005 - 2009 pořádá
fotbalový oddíl TJ Karlštejn. Tréninky se konají každé úterý a čtvrtek
od 17.15 do 18.30 hodin. Informace
na telefonu: 777 558 345, mail: pripravka.karlstejn@seznam.cz. (miš)

Karlštejnskou devítku odstartuje Dana Zátopková
DRUHÝ ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU SE V KARLŠTEJNSKÉM KEMPU BUDE KONAT V NEDĚLI 31. SRPNA
Druhý ročník běhu nazvaného Karlštejnská devítka pořádá poslední prázdninovou neděli v místním kempu Domeček Karlštejn společně s karlštejnskými hasiči a úřadem městyse.
Účastníci budou rozděleni do pětadvaceti kategorií, start té hlavní je v 10.00 hodin. Trasa, kterou
připravil Stanislav Krtek z Litně, začíná v kempu,
pokračuje k první bráně hradu Karlštejna a lesními cestami i vinicí je vedena zpět do místa startu.
Malí závodníci budou závodit přímo v areálu kempu, odkud také poběží rekreační běžci. Hlavní závod přislíbili odstartovat Dana Zátopková, Oldřich Svojanovský a Dalibor Motejlek. Vítězové
hlavní kategorie obdrží křišťálové poháry. Závod
se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a
tělovýchovy Marcela Chládka, který rovněž přislíbil účast v hlavní kategorii, a za finanční podpory
hejtmana Středočeského kraje.
Poslední prázdninová neděle v Karlštejně není ur-

čena jen závodníkům, ale celým rodinám, které
zde najdou zábavu po celý den. Dopoledne boudou především dětské závodníky bavit vlk a zajíc z
nové ledové show Jen počkej zajíci. Budou také
patřit ke startérům dětských kategorií.
Odpolední program zahájí slavnostní šerpování
prvňáčků starostou městyse Karlštejna, poté se
mohou děti těšit na divadelní vystoupení a hudební produkci. V areálu nebude chybět překážkový
běh, hod na cíl, do dálky, skoky a další disciplíny,
které si mohou vyzkoušet děti i dospělí. Připraveny budou golfové aktivity, na řece Berounce se
budou moci děti projet na nafukovacím člunu. K
dispozici bude plážový volejbal, horolezecká stěna a jízda na koních. Během dne budete moci
ochutnat oboustranné berounské koláče a další
místní speciality. Podrobné informace najdete na
www.karlstejnska9.cz.
Eva KNOPOVÁ, Domeček Karlštejn

V CÍLI. Dva z běžců v cíli loň̌ského prvního ročníku Karlštejnské devítky. Foto NN M. FRÝDL

Heleno, tys vyprala klouzky na čtyřicet stupňů?!
Povídali jsme si s dětmi před prázdninami ve školce o uklízení, kdo jak
pomáhá mamince a co všechno zvládají. Vzpomněla jsem si, jak jsem
před Velikonocemi uklízela doma já.
Mám v obýváku třípatrovou černou
otevřenou vitrínku a v ní samé slony.
V nejnižším patře sídlí starý, téměř
historický psací stroj. Vždy si vezmu
velký lavor, naskládám do něj všechny figurky, otírám je a opatrně vkládám zpět do poliček. Šílená práce.
Aby mi šla lépe od ruky, poradila mi
jedna kolegyně, abych si k tomu nalila dvojku červeného a udělala si z
toho »hezkou chvilku se slony«.
Opatrně jsem naskládala všechny
sloníky do lavoru a vyndala psací stroj. Uchopila jsem ho tak nešikovně,
že mi vyklouzl z ruky a spadl na
všechny sošky do lavoru. V rychlosti

jsem ho chtěla vyndat, on mi ale vy- „Včera jsem tam byla sundat zácloklouzl podruhé a zbytek slonů dora- ny, vezu je vyprané, abychom je nezil. Koukala jsem nevěřícně na tu musely šmudlat tady u pumpy,“ ozspoušť. Nejdříve jsem vyndala zdra- námila nám. „A představte si, šla
vé slony, pak samostatné uši a nako- jsem se projít a našla čtyři klouzky,
nec choboty. Zkoušela jsem, co by jenže… Někam jsem je dala a už
šlo slepit, ale
jsem je pak nepak jsem to vz- KARLŠTEJNSKÉ POSTŘEHY našla. Třeba
dala a nevinná
budou na terazvířátka pohřbila v odpadkovém ko- se nebo na studni či v šuplíku...“
ši. Vyprávěla jsem to kamarádce Jit- Tím je Helena známá a všeobecně se
ce, ta se mohla potrhat smíchy a to ví. Ona totiž, když jede dělat genehned mě srovnávala s naší kolegyní rální úklid, stačí si ještě skočit do
Helenou, která je neobyčejně neši- lesa na houby. Proto pak jedeme ukkovná, rozbije, co se dá, všechno jí lízet ještě jednou spolu.
upadne a zbytek ztratí. A hned jsme Helena si v chatičce něco smejčila,
si připomněly příběh starý deset let. prozpěvovala si a já jsem se dala do
Helena tehdy slavila kulatiny a my mytí oken. Šlo to rychle, okýnka nejsme jí jely pomoci na chatu s úkli- jsou velká. Za chvíli bylo hotovo.
dem. Vysmejčit, umýt okna a prostě „Helo, kde máš ty záclony?“ ptám
připravit chatičku pro návštěvy.
se po chvíli.

„V tý žlutý velký igelitce, ještě jsou
mokrý, dávala jsem je tam rovnou z
pračky.“
Připravím si vitrážku a jdu navlékat
záclonky se žlutými květy a zelenými
lístečky. Jsou po babičce.
Šáhnu po první záclonce a říkám si,
že je nějak blbě vymáchaná. Vytáhnu
jí, roztřepu a něco slizkého se táhne
sem tam. Koukám jako blázen…
Volám na Helču: „Pojď se podívat,
co je to?…“
Helena se pleskla do čela!: „Jéééé,
už vím, kam jsem včera dala ty
klouzky! Položila jsem je na záclony
a…“
„Helo, tys vyprala klouzky na 40°?“
Tohle píše sám život.
Hana HRABÁKOVÁ, Beroun
(Autorka pracovala do června
v Mateřské škole Karlštejn.)
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Byli jsme vystaveni velkému tlaku!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Sdružení Řevnice dětem vám vyčítá,
že za dobu vašeho ředitelování odešly už bezmála tři desítky zaměstnanců školy, rodiče odhlašují z Řevnic své děti, zhoršila se atmosféra
ve škole. Je to pravda?
To, že děti i učitelé odcházejí a přicházejí, je naprosto běžná věc. Některé roky je jich více, některé méně.
Každá fakta se dají různě interpreto-

vat. Někteří velmi kvalitní učitelé
odešli i díky aktivitám spolku Řevnice dětem. Škola má asi 50 zaměstnanců a s velkým počtem jmen se v
ZŠ Řevnice můžeme setkávat již řadu let. Je také pravda, že v letošním

roce se někteří museli rozhodnout,
zda začnou studovat, aby splňovali
požadovanou kvalifikaci, nebo raději ze školství odejdou. Ale číslu, ke
kterému došel spolek, nerozumím.
Skutečností je, že za mého působení

Do Křesla pro hosta usedl Ondřej Havelka

Z našeho kraje

* Den otevřených dveří přístavby
základní školy v Dobřichovicích se
koná 31. srpna od 16.00. Vystoupí
Chorus Angelus, připravena bude
fotografická výstava dokumentující
stavby i časosběrný film o výstavbě
školy. ZŠ připravuje bohatý program pro děti i rodiče.
(vlc)
* Mobilní přepážka Všeobecné zdravotní pojišťovny bude fungovat 2.
září od 9 do 15.00 v zasedací místnosti MěÚ Černošice. Řešit zde bude možné běžnou agendu.
(pef)
* V novém školním roce opět zahajuje činnost oddíl mladých hasičů v
Zadní Třebani. Poprvé se sejdeme 3.
září od 17.00 v hasičské zbrojnici.
Zveme mezi sebe všechny děti starší šesti let, jež by si chtěly vyzkoušet základy požárního sportu, topografie a zdravovědy. ema MaLÁ
* Německá piva z franských pivovarů i živou hudbu nabídne 4. ročních Chmelení, jež se koná 6. 9. od
11.00 v pivovaru MMX Lety. (roch)
* Loučení s létem pořádají 6. 9. na
statku v Litni místní hasiči. Od
12.00 diváci zhlédnou soutěž družstev v netradičním požárním útoku,
ukázku výcviku policejních psů, hašení i první pomoci, mohou se zúčastnit soutěže v pití a pojídání. Od
19.00 zahraje kapela Beat-out. (jih)
* Mopedista se srazil s osobním vozem 16. 8. u výjezdu z parkoviště
nákupního střediska v Letech. Starší
muž byl s úrazem nohy a podezřením na úraz páteře zafixován ve speciální vakuové matraci a převezen
na traumatologii v pražském Motole.
Bořek BULÍČeK
* Okna dvou bagrů zaparkovaných
v pískovně u Litně rozbil 20. 8. neznámý vandal. Způsobil tak škodu
přibližně 20.000 Kč.
(heš)

(Dokončení ze strany 1)
U otázky, zda předvede hru i na svůj pověstný nástroj, ale trošku zaváhal.
„Na ukulele jsem myslel tak dlouho, až jsem je zapomněl doma,“ přiznal
Ondřej. Téměř dvouhodinové setkání bylo velice příjemné, památeční fotku
a podpis si odnesla spousta diváků. Stejně jako Ondřej Vetchý, tak i Ondřej
Havelka podepsal místním sokolům historickou tenisovou raketu. A na oplátku od nich dostal doživotní volný vstup na zdejší tenisové kurty. Od organizátorů si odnesl »petku« plnou smíchovského moku. „Takový honorář
jsem ještě nedostal, ale moc se na něj těším,“ smál se při odchodu Ondřej.
Příštím hostem v Křesle pro hosta bude moderátor televizních Událostí
komentářů a Hyde Parku Daniel Takáč. „Daniel slíbil speciálně pro toto
setkání nějaké překvapení, tak se všichni těšte,“ uvedl Zdenek Patočka, který Křeslo pro hosta organizuje. Setkání se koná 6. 9. od 18.00. Své dotazy
můžete směřovat přímo na Takáče, anebo vhodit do Krabičky dotazů ve svinařském krámku.
Text a foto Lucie Boxanová, Svinaře

Do Lesního divadla se vrátí Balada pro banditu
Reprízy úspěšného divadelního představení Balada pro banditu chystá na
první zářijový víkend řevnická dětská muzika Notičky s místními ochotníky. Na zrekonstruovaných prknech Lesního divadla v Řevnicích opět ožije
příběh lásky krásné Eržiky v podání Diany Šeplané a Nikoly Šuhaje, bandity s dobrým srdcem, v podání Miroslava Smoly. Svým hereckým umem je
podpoří ostřílení ochotníci Roman Tichý v roli hospodského Mageriho a
Alexandr Skutil jako velitel četnické stanice v Koločavě. Celý příběh je
protkán písněmi v úpravě Jana Martínka a sólové zpěvy doprovází dvacetičlenný sbor pod taktovkou Lenky Kolářové. Poslední tři letošní reprízy odehraje spolek pod vedením režiséra Jana Flemra v pátek 5. a v sobotu 6. září
od 19 hodin, v neděli 7. 9. od 17 hodin. Pavla PetROVÁ, Notičky, Leč

ve funkci ředitelky odešla pouze zhruba třetina ze spolkem uváděného
čísla, výpověď z pracovního poměru
však neobdržel nikdo. K atmosféře
ve škole jsem se již vyjadřovala, její
pozitivní hodnocení se objevuje i v
inspekčních zprávách. V minulém
školním roce byla v ZŠ dvakrát školní inspekce a rovněž kontroly i z dalších institucí. Smutné je, že to vždy
bylo na podnět - opravdu nebývá obvyklé, aby ředitel a učitelský sbor
byl vystaven takovému tlaku. Doufám, že děti tento tlak nepociťovaly
a další školní rok již bude klidnější.
Bylo na vás podáno trestní oznámení pro podezření z porušování povinností při správě cizího majetku.
Měla jste se ho dopustit neoprávněným vyplácením statisícových odměn svým dvěma zástupkyním. vyplácela jste zástupkyním statisícové
odměny? Mají podle vás autoři trestního oznámení šanci uspět, nebo
bude policisty smeteno ze stolu?
O tom, v jakém stavu je vyšetřování,
nemám v tuto chvíli žádné informace. Při rozdělování odměn jsem se
do určité míry držela principů a zvyklostí zavedených minulým vedením
školy. Zajímavé je, že trestní oznámení na mě podaly odbory, jejichž
představitelkou je členka bývalého
vedení školy. Jsem přesvědčená, že
jsem se žádného pochybení nedopustila, což potvrdila i inspekční zpráva, a pevně věřím, že ke stejnému
závěru dojde i policie.
Miloslav FRÝDL

Výluka na berounské
trati potrvá do 31. 8.
Poberouní - Dvoutýdenní výluka
na hlavní železniční trati z Prahy
do Berouna skončí v neděli do 31.
srpna ve 14.00 hodin.
Mezi Radotínem a Dobřichovicemi
se v těchto dnech jezdí po jedné koleji. Osobní vlaky jezdí mezi Radotínem a Berounem jen jednou za hodinu, výjimkou je ranní špička z Berouna na Prahu a odpolední z Prahy
do Berouna - v tu dobu je spojení organizováno každých 30 minut. O víkendu pojedou vlaky z Prahy do Berouna pouze jednou za hodinu. (pef)

Malí kutilové se naučí dělat draka, píšťalku i vlaštovku
Lety - Letovská Školinka Nona, u jejíhož zrodu
stály Michaela Kotěrová a Karolína Benešová,
oslaví v září rok od svého založení. Kam se činnost školinky za uplynulý rok posunula?
na co se mohou těšit děti, které k vám v září nově
nastoupí a nevědí, co je čeká?
V první řadě se my moc těšíme na děti. Roční harmonogram máme rozpracovaný do týdenních témat. S aktuálním tématem týdne se děti seznamují netradičním způsobem - je jim představeno hranou pohádkou nebo příběhem, který je vtahuje do
děje, a tak mají lepší představu, co se bude celý
týden dělat. Příběh uveřejňujeme na webu, aby se
s ním mohla seznámit celá rodina.
Co nabízíte kromě témat? Kroužky, zájmové aktivity, hudební výuku...?
Pro malé děti 3-6 let připravujeme hravou angličtinu Letem světem anglickým jazykem a Dovádění s paní hudbou. Novinkou bude Začínající malý
kutil, kroužek pro kluky, kde se budou seznamovat s nářadím, naučí se dělat draka, píšťalku, vlaštovku a spoustu dalších klučičích věcí. Dětem
školou povinným nabídneme oblíbenou Módní
tvorbu s Inkou Valešovou, kroužek Angličtina di-

vadelním příběhem a Angličtina pohádkou. V pátek u nás bude Hudební škola Yamaha pro rodiče
s dětmi od čtyř měsíců do šesti let.
Čím se mohou prezentovat vaši lektoři, učitelé?
V práci s dětmi je neustále nutné se zdokonalovat,
proto se naše učitelky zúčastnily týdenní letní

ZAKLADATELKY. Michaela Kotěrová a Karolína Benešová (zprava).
Foto aRCHIv

školy mezinárodního inovativního vzdělávacího
programu Začít spolu. Praktické dovednosti, které
získaly, začínají používat v Noně, ale hlavně to
byla velká studnice inspirace do naší další práce.
Prý připravujete něco i pro dospělé. Je to tak?
Ano, budou u nás skupinové kurzy anglického jazyka, od začátečníků až po pokročilé. Nabízíme i
individuální výuku všech světových jazyků. Ve
spolupráci s psycholožkami Anitou Michajlukovou a Michaelou Kvasničkovou v září veřejnosti
nabídneme dvě přednášky pro rodiče na téma výchovy dětí, a to v různých časech: pro maminky s
dětmi hned odpoledne - i s hlídáním dětí - a pro
pracující rodiče v podvečerních hodinách.
Mohou se přihlásit i rodiče, kteří u vás nemají
dítě?
Ano - je to nejen pro rodiče našich dětí, ale i pro
ostatní rodiče. Kromě zmíněných přednášek o výchově plánujeme šest setkání rodičovských skupin. V pravidelném čase se budou moci rodiče
scházet a konkrétně řešit, s čím se doma potýkají
- např. jak nastavovat hranice, co se sourozeneckými boji, různé výchovné přístupy...
Petra FRÝDLOVÁ
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Olympia Wellnes ve Všenorech
OD ZÁŘÍ NABÍDNE DESÍTKY NOVÝCH KURZŮ, ŠPIČKOVÉ TRENÉRY I MODERNIZOVANÉ VYBAVENÍ
Známé sportovní centrum Olympia Welness ve
Všenorech čekají po prázdninách velké změny.
Nový nájemce rozšířil centrum o několik zón,
například crossfitovou tělocvičnu nebo sál bojových sportů. Návštěvníky dále čekají 4 kategorie
tréninků a hlavně špičkoví sportovní specialisté,
do nichž provozovatel investoval. Výrazně také
stoupne počet kurzů pro děti. V centru Olympia
Wellness to zkrátka od září bude naplno žít
sportem. Přijďte se podívat!

Vipr a Flowin. Zóna s konstrukcí pro TRX zůstane zachována. Velký sál pak bude nově hostit
spoustu nových lekcí rozdělených podle limitu
maximálního počtu cvičících. Osobní trenéři povedou hodiny s maximální kapacitou do deseti
lidí, nebudou jen předcvičovat, ale chodit mezi
klienty, opravovat, pomáhat a nastavovat správné držení těla.

Cvičení pro děti

Všenorské sportovní centrum chce
navázat na období své největší slávy
Olympia Wellness bylo na konci devadesátých
let oblíbeným místem, kam kvůli výjimečnému
vybavení i kvalitě služeb jezdili cvičit milovníci
pohybu z daleka. Od té doby ovšem konkurence
v oboru hodně vzrostla a udržet si jedinečné postavení mezi dobře vybavenými fitness centry je
mnohonásobně těžší. Přesto je právě to cílem nových nájemců Olympia Wellness. Vsadili přitom
na spolupráci s nejlepšími odborníky, sofistikovanou skladbu nabízených programů a na pozitivní dopad cvičení na zdravotní stav klientů.
Tréninky pro každého
Sportovní tréninky jsou rozděleny do čtyř základních kategorií, aby si každý mohl vybrat přístup, který mu bude vyhovovat. Základní úroveň
představuje studiová hodina s instruktorem s kapacitou 18 osob, po ní následuje studiová hodina
s osobním trenérem s maximální kapacitou 10 lidí. Náročnější zájemci si mohou vybrat skupinový osobní trénink pro max. 4 osoby a ti, kdo vyžadují skutečně čistě individuální přístup, mají k
dispozici osobní trénink jeden na jednoho.

Nové uspořádání vychází vstříc
současným trendům
Návštěvníci sportovního centra ve Všenorech se

od září mohou těšit také na některé zbrusu nové
tréninkové zóny s novým vybavením. Jednou z
nich je tělocvična pro cross tréninky. Tento typ
cvičení zažívá v poslední době masivní rozmach,
po celém světě vzniká jedna crossfitová tělocvična za druhou, ale bohužel často chybí dostatečná odbornost při vedení těchto velmi náročných
tréninků. Cvičení pak ztrácí na účinnosti, a dokonce může být i nebezpečné. V Olympia Wellness však věnovali výběru trenérů mimořádnou
pozornost, a tak zde bude tento druh pohybové
aktivity v rukou skutečných profesionálů.
Další novinkou bude sál bojových sportů, kde
zájemci mohou navštěvovat silové kruhové tréninky, extrémní MMA tréninky i osobní boxerské tréninky. Přímo uprostřed posilovny dále vznikne nová funkční zóna, která bude věnována
funkčním tréninkům v mini skupinkách. Návštěvníky na této ploše čeká cvičení s Kettlebells,

Další novinkou v Olympia Wellness je výrazné
navýšení nabídky cvičení pro děti. Velký důraz
bude kladen na vytvoření správných návyků a
osvojení si základních technik v co nejranějším
věku, které později dětem značně usnadní provozování všech pohybových aktivit - a to zdaleka
nejen těch sportovních. V pojetí nového Olympia Wellness se dětské sportování nepojí s bolestmi, úrazy, nevyváženým a jednostranným
svalovým rozvojem či postojovými defekty, ale
naopak je tím, co může takovým problémům
efektivně předejít. Skladba kurzů i volba trenérů
má za cíl co nejvyváženější rozvoj dětí.

Od září otevíráme tyto nové kurzy pro děti
• Baletní, dramatická a taneční průprava pro
předškolní děti
• Základy jógy pro děti
• Zdravotně nápravné cvičení pro matky s dětmi
• Jóga a balet pro školní děti
• Základy silového tréninku pro juniory
• Základy cvičení na posilovacích strojích pro
juniory
Pokračovat dále budou kurzy: Dětský aerobik,
Kick box, Zumba pro děti i Squashová školička.
Nalákali jsme vás na novinky ve sportovním
centru Olympia Wellness? Těšíme se na shledanou v září! Další informace najdete na našem
webu www.olympiawellness.cz či na našem
Facebooku.

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz
Občanské sdružení

Školinka NONA
LETY, Na Návsi, vchod z ulice Prostřední, tel: 606909348, 602764705
www.skolinkanona.cz
Nabízí volná místa k celodenní docházce dětí ve věku 2-6 let.
CENA MĚSÍČNÍ CELODENNÍ DOCHÁZKY PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 5.000,-

„U NÁS KAŽDÝ TÝDEN ZAČÍNÁ NOVOU POHÁDKOU“
Pohádka nebo příběh pravidelně v pondělí vtahuje děti do tématu týdne.
Každý den: chodíme do přírody, na procházky, venku hrajeme bojovky, učíme se říkanky, zpíváme, kreslíme
Pondělí: „Pohádka, propedeutika“ - seznámení s tématem týdne za pomocí hrané pohádky nebo příběhu
Úterý: „Rytmika - tančíme a zpíváme“ - spojujeme pohyb s řečí, tím podporujeme vývoj řeči
Středa: „Grafomotorika + sport v sokole“ - práce s portfoliem a pracovními listy, hry a soutěže v sokole
Čtvrtek: „U nás - začínají umělci“ - společné kreativní tvoření na dané téma týdne
Pátek: „Relaxujeme s jógou“ - cvičíme a opakujeme, co jsme za celý týden zažili

Aktivity a činnosti jsou uzpůsobeny tak, aby si je užily a zvládly všechny děti.
☺☺ Přijďte se k nám podívat, hrajeme si i o prázdninách ☺☺

OD ZÁŘÍ NOVÉ KROUŽKY A JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ,
SLEDUJETE NAŠE WWW.SKOLINKANONA.CZ
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Češi byli do armády nahnáni násilím
FRANTIŠEK ŠEDIVÝ REAGUJE NA DÍL VOLNÉHO SERIÁLU VELKÁ VÁLKA, KTERÝ BYL OTIŠTĚN V MINULÝCH NN
V NN vychází na pokračování volný seriál Josefa Kozáka nazvaný Velká válka. Na minulý
díl, který byl otištěn v NN 16/14, reagoval bývalý politický vězeň a kronikář Zadní Třebaně,
obyvatel Řevnic František Šedivý.
(NN)
Naše noviny mají vynikající pověst lokálního zpravodajského periodika dolního Poberouní. Vše
je v nich podáváno s profesionálním přehledem.
Užitečné a často poučné jsou i pohledy do minulosti. K nim bezesporu patří seriál o první světové
válce, o níž toho dnešní generace ví pramálo. Vše
je v pořádku do okamžiku, kdy se autor v minulém dílé pouští do úvahy, zda vojáci v zajetí
„...měli dodržet přísahu a zemřít hlady, nebo volit
cestu zrady, která se později ukázala cestou výhodnou. (Tou cestou , jak se později ukazuje, jsou
legie.) Nově vzniklá republika se sice holedbala
demokracií a svobodou slova, ale proti těm »špatným účastníkům« Velké války vydala šest tzv. zákonů na ochranu republiky… Zatímco legiím stavěl stát pomníky, pomníčky padlým v obcích museli z větší části financovat pozůstalí sami…“
Pro Čechy neměla přísaha v rakouské armádě
mravní sílu. Do armády byli nahnáni násilím. Kdo
se pokusil o odpor, skončil v Jaroměři, Terezíně či
jinde. Vynucená přísaha nebyla mravním závazkem, pouze únikem tvrdému trestu.
Pokud se jí kdo cítil vázán, byla to VELKÁ
jeho věc. Ruské zajetí nebyla idyla,
ale hromadně tam vojáci jako na rakouské frontě
neumírali. Byla i města, kde pracovali v továrnách
za slušných podmínek. Důkazem je, že mnozí odjeli ze zajetí až v roce 1922 či později. Ovšem ti,
kteří podle autora volili cestu zrady, odhodili na
výzvu vůdců odboje bezpečné zajatecké pláště s
odhodláním odejít znovu na jatka této strašné války. Idea svobodného českého státu, českého království či demokratické republiky diktovala jejich
rozhodnutí. Nikdo nevěděl, dožije-li se konce.
Před nimi transsibiřská magistrála, měsíce v mrazech nad čtyřicet stupňů, pusté pláně bez vody i
života. K tomu otevřený boj s bolševickými oddíly, které se snažily legie zastavit, zajmout a zby-

MILÍ RODIČE. Pohlednice, kterou z bojiště Velké války zaslal svým rodičům otec pisatele článku Alois
Šedivý. Na snímku je v horní řadě druhý zleva.
Reprofoto ARCHIV
tek živých vrhnout do otroctví, ve kterém se poz- kracií. Tou skutečně byla. Tak ji uznávala celá Evději ocitla celá východní Evropa. Nevím, kdy se ropa. Jen později komunisté se snažili její vážnost
tato cesta ukázala výhodnou. Když se zlehčovat. To se zřejmě zafixovalo i v hlavách
domů po roce 1920, byla pra- dnešní generace, která první republiku nezažila.
VÁLKA vrátili
covní místa dávno obsazena vojáky, Pomníky byly stavěny všude padlým ve válce.
kteří se vrátili po rozpuštění rakouské armády. I ty Např. v Řevnicích byl postaven legionáři a mystrafiky. O málo lépe na tom byli italští a francouz- lím, že i v Bělči. Jeho odhalení byl tehdy přítomen
ští legionáři. Jejich návrat byl zarámován do dal- arm. gen. Bedřich Homola. (Legionář popravený
ších bojů na Slovensku a Těšínsku. Rozdíl mezi nacisty). A ještě k vyslovení se zlehčujícím nádevojáky bojujícími v rakouské armádě spočíval v chem »syn tatíčka Masaryka«. Ano, Masaryk byl
tom, že legionáři do tohoto boje šli dobrovolně, otcem národa. Byl zakladatelem moderního devědomi si toho, co je čeká. Jejich přísaha v legiích mokratického státu. Když v roce 1937 zemřel,
měla svoji sílu. Tak je národ vnímal, a tak byli ta- plakal celý národ. Nebylo téměř okna, ve kterém
ké bráni. Statečnost a osobní hrdinství mužů v ra- by nehořela svíčka. „To kalné ráno, to si pamatuj,
kouské armádě měla často jiný motiv. Ve válce mé dítě…“
platí jedno heslo: Když ne já tebe, tak ty mě! Po- Vracejme se k první světové válce s úctou ke všem,
dle toho také jedná každý voják postavený do této kteří v ní prožili těžké roky života a s díky k těm,
situace!
kteří za tuto zemi nabídli znovu své životy v zápaPrvní republika se nepotřebovala holedbat demo- se o její svobodu. František ŠEDiVý, Řevnice

„Kučbel iheno, travaj pulovr!“ okřikovala mě hospodyně
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 24)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova seniorů Anna VRANÁ. Minule vzpomínala, jak se jí měl v Etiopii
narodit druhý potomek.
(NN)
Stalo se, že l3. l0. 1963 v noci ze soboty na neděli se začal hlásit na svět
nový život! Jeník mě odvezl do nemocnice, předal mě do rukou paní
doktorky a sestřičky. Chtěl počkat na
to překvapení, ale byla mu zima, a
tak si jel domů pro kabát. Než se
vrátil, bylo děťátko na světě…
Byla jsem překvapená péčí, které se
mi dostalo: nesměla jsem vůbec vstávat, mýt se sama, obstarávat běžnou denní hygienu. Na to všechno
byla sestřička. Byla jsem zdravá, neměla jsem žádné potíže. Asi po čtyřech dnech mě Jan přivezl domů i s

dítětem. Byla to krásná holčička a
dali jsme jí jméno Tereza. Na kontroly jsme chodili na dětské oddělení
k norským lékařům. Byla zdravá a
pěkná, jen jedna věc mě trápila: slzelo jí pravé očičko a dělal se jí od toho ekzém. Oční lékař řekl, že to jsou
neprůchodné slzné cesty a po malém
zákroku se všechno upravilo.
Po krátkém čase jsme začali přijímat
návštěvy, kdekdo byl zvědavý na naše robátko. Přišli známí z českého
spolku, přijel dokonce i pan velvyslanec s chotí a naši polští přátelé
Pochečovi. Terezka se všem moc líbila. Po šesti týdnech jsme pozvali
ruskou doktorku a sestřičku na slavnostní oběd. Jídlo jim chutnalo a s
miminkem se potěšily, bylo to milé
posezení v příjemné společnosti. A
já měla dobrý pocit z toho, že je dítě
v pořádku, když je pod častou kont-

rolou. Do Československa jsme posílali fotografie našich dětí a často
jsme psali dopisy rodičům. Moje
maminka mi poslala po lidech, kteří
se vraceli do Addis, oblečení po Jiříkovi - plenky, košilky, zavinovačky
a dupačky, které jsem doma schraňovala po prvním dítěti.
V Addis jsem měla spoustu volného
času, i když jsem se starala o dvě děti a vařila každý den. Prádlo prala a
žehlila Georgina, umývala i nádobí
a s větším úklidem jí pomáhal ante
Gondere. Měla jsem dost času na to,
abych pletla přízové kabátky a čepečky pro mimi. A když jsem někdy
chtěla umýt nádobí, uklidit v pokoji
nebo něco přeprat, Georgina mě hnala od práce se slovy: „Avjet, madamí, mn makaráno, se mon travaj!
Kučbel iheno, travaj pulovr!“ Ve
volném překladu: „Ouvej, paní, proč

se staráte? To je moje práce! Hezky
si tuhle sedněte a pleťte svetr!“ Nedopustila, abych dělala něco, co se
pro mne, podle jejího mínění, nehodilo. Chlapec Gondere byl na dosah
a vždy ku pomoci. Georgina měla výrazný hlas a když na něj zavolala,
bylo ji slyšet na hony daleko. Na Terezku mluvila amharsky a jak dítě
rostlo, naučilo se rozumět a šišlat cizí řečí. Jiřík mluvil dobře a občas dokonce i překládal, čemu jsme nerozuměli. Častokrát mě napadlo, co by
se bylo změnilo, kdybych se vydala
do Čech porodit dítě. Asi bych už v
sobě nenašla dost odvahy, abych se s
dětmi vracela sama zpátky. Možná,
kdo ví - asi se teď na to dívám očima
naší staré sousedky, která říkala:
„Nejezděte nikam, mladá paní, vždyť jsou tam lvi!“ (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

Soukromá výuka hudby
u vás doma - pro děti i dospělé
Vyučované obory: KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY,
ZOBC. FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ.
Výuka probíhá zábavnou a individuální formou.

INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec.
E-MAIL: radostnahudba@seznam.cz, tel. č.: 602 646 628
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Zlatým hřebem večera byl ohňostroj
U HLÁSNOTŘEBAŇSKÉHO JEZU SE KONALY OSLAVY 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO SBORU HASIČŮ
Stodesáté výročí založení hlásnotřebaňského hasičského sboru jsme přišli oslavit 16. srpna k dolnímu třebaňskému jezu na hasičsko-hudební
festival Hasofest. Počasí nám zprvu
sice moc nepřálo, pršelo a všude byla
spousta vody, ale nakonec se vyčasilo. Začínalo se ve 13.00 dětským
programem. Děti byly sice celé od
bláta, ale soutěžily a užívaly si to, jak
jen mohly. Výrazy rodičů byly ale
horší, protože před sebou viděli večerní očistu svých ratolestí.
My, Holky v rozpuku, jsme jako
vždy prodávaly vstupenky. Jsme jak
ostříži, nikdo nám nepronikne, a tak
nám tato záslužná funkce už asi zůstane navěky. Celý den se ozývaly výkřiky dětí doprovázené muzikou. Vystřídalo se zde sedm kapel rockového
a country stylu. V dětském světě byly nachystány různé kroužky, skákací hrad a mnoho dalšího. Krásně
zmalované děti pobíhaly kolem, bylo
veselo, pořád se něco dělo. Třeba
ukázka dovednosti našich mladých

OHNI ZMAR. Na oslavách v Hlásné Třebani byla k vidění historická i současná hasičská technika.
Foto Jitka ŠVECOVÁ
hasičů, při níž děti předvedly zásah u řenou pusou. Obrovská legrace byla
opravdového ohně. Snad největší zá- u hodu sudem a taky u překážkovéjem byl o ukázku vyprošťování raně- ho běhu, kdy jedna osoba si na záda
ného z auta za pomoci hydrauliky. vzala druhou, musela utíkat určitou
Na to někteří caparti koukali s otev- vzdálenost a sbírat míčky. Osoba na

Hasičského memoriálu se zúčastnila družstva Řevnic, Letů a Jíloviště
Hasičský memoriál L. Hejlka se konal 23. srpna v Letech. Ženská i mužská družstva Řevnic, Jíloviště a domácích Letů změřila síly v požárním útoku na dva platné
pokusy a následně v netradiční štafetě, která byla sestavena z těchto disciplin: běh tunelem, vypití malého/velkého piva na čas, slalom požárního autíčka, jízda
v kolečku a pojídání buřta zavěšeného na provázku bez
použití rukou. I přes hodně nízkou účast, která nemile
překvapila i samotné pořadatele, byla akce velmi vydařená. Nejrychlejší útok měli muži Jíloviště, ale v celkovem součtu se štafetou se z vítězství radovaly Lety, Řevnice skončily na třetím místě.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

zádech se nesměla dotknout země! V
cíli se míčky počítaly a kdo přinesl
nejvíc, byl vítěz. Takže jsme viděli
plné kapsy, bundy, někdo dokonce
nesl míčky v puse... Zlatým hřebem
večera byl překrásný ohňostroj a
pouštění lampionků štěstí. Noční obloha byla poseta světýlky, každý se
snažil hlídat svůj lampion. Kam asi
doletí a kolik štěstí přinese?
Milým překvapením byla návštěva
senátora Jiřího Oberfalzera, který jako předseda správní rady Nadačního
fondu Letorosty předal hasičům šek
na 10.000 Kč. Částka bude využita
na nákup dětského vybavení k soutěžím i k zajištění nezbytných prostředků potřebných k zásahům. Hasičům patří velký dík za bezvadně zorganizovanou akci i za vše, co dělají.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Trasa koloběhu vede
z Jinců do Všenor
Všenory - Pokud jste zároveň vyznavači cyklistiky i běhu, pak právě
vám je určen »koloběh« Hřebenáč,
který se koná v sobotu 30. srpna.
Kombinovaný a částečně i orientační závod smíšených dvojic odstartuje v Jincích - sraz účastníků je v
10:50 před zdejším vlakovým nádražím. Startovat se bude tamtéž přibližně v 11:15 hod. Cíl závodu měřícího asi 37 kilometrů je ve Všenorech před hotelem Zdenka. Startovné činí 50 Kč na soutěžní dvojici.
Závodníci se mohou hlásit na:
jan.marek@razdva.cz, kde (stejně
jako na mobilu 732 541 409) získají
podrobnější informace.
(mif)

Letovským kynologům se z letního tábora nechtělo domů
Dětem se pomalu blíží škola, z čehož
nejsou nadšené. Také štěňátkům se
blíží školka, z čehož naopak majitelé
nadšeni jsou - těší se, jak si jejich
drobotina u nás na cvičáku v Letech
zase pohraje a vyblbne se. Nezadržitelně se také blíží podzimní část letošní sportovní sezony, která je stejně
bohatá na akce, jako ta jarní.
Dvoutýdenní letní výcvikový tábor
se psy jsme na přelomu července a
srpna strávili v Městci Králové. Letos slibovalo více lidí, že dorazí; některým se to povedlo, jiným ne. Ti,
kteří nepřijeli, udělali chybu, protože
tábor byl super. Počasí vyšlo přímo
excelentně. I v dobách, kdy jsme měli telefonické zprávy z našich domovů, že tam leje, my měli krásně nebo
spadlo jen pár kapek. Našemu táboru
se špatné počasí vyhýbalo obloukem.
Za celých čtrnáct dnů sprchlo trochu

víc dvakrát, teplota byla stále super,
možná by šlo i trochu ubrat… Noci
byly teplé, že se dalo spát pod spacákem, rána byla úžasná a západy slunce, ani nemluvím. Fotek máme tisíce... První týden jsme poctivě cvičili
a připravovali se na zkoušky z výkonu, které se konaly 2. srpna. Ze sedmi účastníků byli úspěšní čtyři. Po
zkouškách jsme neházeli flintu do žita, ale trénovali jsme dál. Chodili
jsme na stopy, cvičili poslušnost. Nic
se ale nemá přehánět, a tak jsme psy
nechávali do sytosti odpočinout, chodili jsme je koupat do rybníka, venčit
na louku, kde si užívali skákáním ve
vysoké vojtěšce jako kamzíci. To se
jim moc líbilo.
Podnikli jsme také výlety. Jeden do
Jičína, kde jsme vylezli na věž a fotili Jičín a okolí. Druhý výlet nás zavedl do Prachovských skal. Počasí nám

Pronajmu 1+1+K
v přízemí rodinného domu v Řevnicích.
Pokoj 18 m2 s kompletně zařízenou kuchyňskou
linkou, rozkládací gauč, pokoj 13 m2, koupelna.
Společný vstup, zahrada, sklípek a sklep, prádelna,
Nájem 7.000 Kč + poplatky. VOLNÉ!

Tel.: 257 72 1303, 605 128 725

NA TÁBOŘE. Letní výcvikový tábor v Městci Králové si užili letovští kynologové i jejich čtyřnozí svěřenci.
Foto Alena VANŽUROVÁ
přálo i ve skalách, bylo akorát. Až 27. 9. a oslavu trvání 20 let našeho
cestou zpátky nás potkaly velké lijá- cvičáku 20. září. Další zkoušky jsou
ky. Když jsme ale dojeli do tábora, naplánovány na říjen a poslední na
bylo po dešti a vrátilo se příjemné listopad. Ale to je ještě daleko…
teplo. Na táboře jsme si do sytosti První kurzy pro štěňátka se budou
užili opékání výborných buřtů na konat v neděli 31. srpna; těšíme se na
ohýnku, grilování kuřecího masíčka všechna i na to, jak za prázdniny vya taky uzení v místní udírně. Čtrnáct rostla. A taky na nová štěňátka, která
dnů uteklo jako voda a nám se ani jistě dorazí v hojném počtu.
nechtělo domů. Tábor byl zkrátka Přijďte se mezi nás podívat některou
super, neměl chybu.
neděli odpoledne, sami uvidíte, jak
V září nás čekají hned tři akce, při- se u nás cvičí. Podrobnosti, reportáže
čemž dvě jsou sportovní a jedna spo- z akcí, zajímavosti a spousty fotogralečenská. Máme naplánovány jedny fií najdete na webu www.kklety.cz.
zkoušky z výkonu na 13. 9., závod na
Alena VAnžurOVÁ, KK Lety
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Lety přivezly první body, z Hradištka
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Mistrovský podzim už
rozehrála i mužstva startující v
okresních soutěžích. Lety poprvé
bodovaly v krajské 1. A třídě.
FK LETY, krajská I. A třída

FK Lety - Slovan Velvary 1:4
Branka: Kratochvíl
Hrubé chyby v domácí obraně rozhodly o tom, že od 33. minuty nebylo o co hrát. Domácí se od prvních
minut snažili útočit, hosté čekali na
brejky a z nich vyráželi do rychlých
protiútoků. První brejk po chybě Janouše stačil ještě Štěpán chytit, ale o
minutu později už šli hosté do vedení. Ve 26. minutě po rohovém kopu
hosté rychle zaútočili do otevřené
obrany, míč putoval k útočníkovi,
který jej dorazil do prázdné branky 0:2. Velvary rozhodly utkání v 33.
minutě: střela zpoza pokutového
území zapadla za tyč domácí branky.
Druhý poločas hosté bránili náskok a
nepouštěli Lety do vážnějších příležitostí. V 63. minutě vystřelil z hranice pokutového území Kratochvíl,
jeho přízemní střela skončila v síti 1:3. Hosté definitivně rozhodli utkání v 71. minutě, kdy se střela z 20
metrů od břevna odrazila za brankovou čáru - 1:4.
Jiří KÁRNÍK
Slovan Hradištko - FK Lety 2:5
Branky: Kalivoda 2, Nejepsa 2,
Kratochvíl
Změny v sestavě přinesly kýžené
první tři body. V 16. minutě zblokovala dorážku Kratochvíla domácí
obrana, stejně dopadla i dorážka
Houšteckého. Nakonec se odražený
míč dostal znovu ke Kratochvílovi,
který jej uklidil do sítě - 0:1. O čtyři
minuty později dostal Nejepsa od
Kalivody pas za obranu, unikl a pro-

střelil brankáře - 0:2. Domácí se po
přestávce pokusili utkání zdramatizovat, v 56. minutě se ale potřetí radovaly Lety: na přihrávku Kalivody
si naběhl Nejepsa a jeho únik skončil v síti - 0:3. V 58. minutě domácí
snížili. O deset minut později si naběhl na rohový kop Kalivoda a nedal
domácímu brankáři šanci - 1:4. V
72. minutě zatáhl Nejepsa míč po
křídle, jeho centr našel Kalivodu,
jenž ani tentokrát nezaváhal - 1:5.

Domácí ještě stačili snížit, ale hosté
si závěr pohlídali a zaslouženě si odvezli tři body.
Jiří KÁRNÍK
DOBŘICHOVICE, okresní přebor

Dobřichovice - Hostivice 0:2
Hned v prvním kole čekal Dobřichovice nejtěžší soupeř: Hostivice v minulém ročníku přebory skončily druhé za postupujícími Zbuzany. Domácím navíc chyběla řada hráčů základní sestavy. Hosté hýřili pohybem,

hráli lépe kombinačně a už ve 4. minutě se po chybě domácí obrany ujali vedení. Po půlhodině hry přidali
druhý gól a bylo rozhodnuto. (oma)
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor

Loděnice B - OZT 3:2
Góly: Jambor (z penalty), Bacílek
Hosté podali sympatický výkon ještě 18 minut před koncem vedli
2:1, výhru však neudrželi.
(Mák)
Karlštejn, III. třída okres. soutěže

Nový Jáchymov - Karlštejn 7:5
Branky: Šperl 2, Zajíc, Zbudil, P.
Kučera (z penalty)
Karlštejn začal skvěle - v 6. minutě
vedl po brankách Šperla a Zajíce
0:2, pak ale přišly chyby v obraně a
domácí vývoj i skóre otočili. (miš)
VIŽINA, III. třída okresní soutěže

Tetín - Vižina A 1:3
Góly: Moravec, Sklenář, Wrobel
Výborný vstup do soutěže měla Vižina, která domácí zápasy bude hrát
na řevnickém hřišti. Plný bodový
zisk z Tetína nikdo nečekal. (Mák)

Kdy a kde hrají příště

HRÁLI SE SLAVIÍ. Mladší přípravka fotbalistů Všeradic se 23. 8. zúčastnila turnaje v Karlštejně. V sedmi zápasech změřila síly se Slavií A i B,
Milínem, Karlštejnem, Lety, Nemošicemi a Viktorkou Žižkov. „Turnaj byl
silně obsazen, zúčastnila se nejlepší družstva republiky, takže jsme spíš jeli
sbírat zkušenosti,“ uvedl trenér Michal Vitner. „Ačkoliv jsme pár zápasů
mohli vyhrát, nakonec jsme jednou remizovali a další zápasy prohráli,“
dodal s tím, že největší euforii zažili kluci v zápase proti Slavii A - zvláště
když po pár minutách dali gól a radovali se z vedení 1:0. „Propukla euforie, kluci skákali jeden na druhého, objímali se. Věřím, že hráčům dal tento turnaj víc zkušeností a fotbalového užitku, než nadcházející mistráky,“
řekl Vitner. Od září čekají každý víkend všeradickou přípravku každý
víkend mistrovská utkání. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
Foto ARCHIV

FK LETY, krajská I. A třída
31. 8. 17:00 Zavidov - FK Lety
7. 9. 17:00 FK Lety - Cerhovice
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
30. 8. 17:00 Psáry - Dobřichovice
6. 9. 17:00 Dobřichovice - Libčice
OZT, okresní přebor
30. 8. 17:00 OZT - Drozdov
7.9. 17:00 Chlumec - OZT
KARLŠTEN, III. třída okr. soutěže
30. 8. 17:00 Karlštejn – Hudlice
7. 9. 10:15 Cem. Beroun – Karlštejn
VIŽINA, III. třída okresní soutěže
30.08. 17:00 Vižina - Svatá
6. 9 10:15 Tmaň - Vižina

Házenkáři zahajují podzimní mistrovskou sezonu
V ŘÍJNU SE USKUTEČNÍ OSLAVY 88 LET NÁRODNÍ HÁZENÉ V ŘEVNICÍCH A NEDOŽITÉ STOVKY ROBERTA TAUSCHEHO
Blíží se září a s ním i nový ročník
házenkářských soutěží. Pro druholigové družstvo Řevnic začne soutěž
už 31. 8. - na našem hřišti přivítáme
Baník Most. O týden později 7. 9. se
utkáme s nováčkem KNH Chomutov, 13. a 14. 9. pojedeme do Ejpovic, resp. Kyšic. Tentýž víkend začínají i oblastní soutěže - 13. 9. v 11:50
přijede Březno s těmi nejmladšími a
ve 13:00 přivítáme Republikán. V
sobotu 20. 9. pak jedou všechna tři
družstva do Podlázek.
V letošním roce slavíme 88 let nepřetržité činnosti národní házené v Řevnicích! Ale co více: 6. 10. 2014 by se
dožil sta let neúnavný sportovec,
funkcionář, organizátor... Robert
Tausche, který doslova žil pro národní házenou. Naším přáním je, aby se
tyto dvě oslavy spojily ve vzpomínkový víkend nejen na Roberta, ale

hlavně na házenkářské úspěchy. Vyzývám proto všechny příznivce, fandy, diváky a především hráče a bývalé hráče: Přijďte 4. 10. do našeho areálu! Ten den přijedou k mistráku Modřany. V 8:30 by začali naši nejmladší, v 9:30 starší žáci a v 10:30 »Burani«. Mezitím rozlosujeme turnaj generací! V 15:00 bychom ho přerušili
a zhlédli mistrovské utkání 2. ligy
NH Řevnice – TJ Záluží. Pokud bychom nestihli dohrát turnaj, dohráli
bychom ho v neděli po ligovém utkání NH Řevnice – TJ Všenice. Sobotní
večer se počítá s malým posezením u
dobrého piva a spousty vzpomínek.
Do družstva přes šedesát (pokud se
najde někdo, kdo bude chtít hrát) zařadíme hráče trenéra Jaroslava Holého staršího, »Sápalíky« atd. Ti se nahlásí u mistra národní házené Rudolfa Zusky! »Šafránkovci« se hlásí u
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Milana Zeleného v Lidovém domě,
stejně jako hráči Jardy Holého ml. a
hráči Jardy Hrubého. Hráči Fandy
Zavadila se hlásí přímo u Františka,
»Burani« u Tomáše Veselého, nesly-

šící u Miloše Tausche, ženy starší u
Mirky Bakosové, ženy mladší u Štěpánky Jandusové a případní mládežníci u svých trenérů!
Petr HOLÝ, Řevnice

Stará garda změřila síly s německým soupeřem

Přátelský zápas v německém Plössbergu sehrála fotbalová Stará garda Zadní Třebaně. Bohužel ani Ostrovan nevylepšil »pohárový« koeficient českých týmů - se svým zahraničním soupeřem prohrál 1:2.
Před zahajovacím hvizdem se mužstva pozdravila a předala si upomínkové předměty. Domácí se brzy ujali
vedení - obranou hostů proběhl záložník a prostřelil brankáře hostů.
Ostrovan hrál trochu zakřiknutě a v
nezvyklém rozestavení - jeho souhra
proto často skřípala. Druhý poločas
začal stejně jako ten první: domácí

vstřelili branku, tentokrát hlavou. Až
potom se podařilo hostujícímu mužstvu zatlačit Plössberg do defenzívy
a Pavel Kozák zmírnil prohru střelou na 1:2. Tentýž hráč měl na noze
vyrovnání, ale z bezprostřední blízkosti nepřehodil domácího brankáře. Hrálo se na pěkném trávníku za
příjemného počasí. Po zápase jsme
se sešli na společné večeři a pozvali
hostitele k odvetě. Pozvání bylo přijato, a tak se na jaře příštího roku
opět sejdeme, tentokrát na Ostrově.
Miroslav BOUBERLE,
Foto ARCHIV
Zadní Třebaň

