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Vzplály »čarodějné« vatry

12. května 2015 - 9 (647)

Cena výtisku 7 Kč

Na řevnickém náměstí
hořel papírový pivovar

DOBROTY POD MÁJKOU. Na čtyřech místech našeho kraje už se v uplynulých víkendech konal folklorní festival
Staročeské máje. Ve Vinařicích mohli účastníci průvodu ochutnat rozličné dobroty.
Foto NN M. FRÝDL

Výroční 25. ročník Majálesu, který
každoročně pořádá Sbor dobrovolných hasičů Řevnice, se konal od pátečního prvomájového rána na řevnickém náměstí. Již od 9.00 se točilo pivo, opékaly klobásy a vařila káva, to vše za doprovodu živé hudby.
K vidění byly dvě kompletně vybavené sanitky místních záchranářů,
stará i nová hasičská technika, dokonce i hasičský dědeček trabant.
Náměstí se zalidňovalo velice pomalu, návštěvnost byla bohužel nižší
než vloni. Zřejmě kvůli nevlídnému
počasí, nebo únavy z předchozího
»čarodějnického« večera. Škoda,
program stál letos totiž opravdu zato. Nejprve ukázali mladí hasiči zákrok u dopravní nehody. To ale netušili, že si na ně vedoucí připravil
ne příjemné překvapení. „Když se
učíme zdravovědu, vysvětlujeme si,
jak poskytnout první pomoc při úrazech, všichni to berou na lehkou váhu. Ti starší to mají na háku: všechno vím, všechno znám,“ řekl Martin
Ryšavý. (Dokončení na str. 13) (box)

Zmatená žena netušila,
že je v Dobřichovicích

Největší přehlídka folkloru začala

Dobřichovice - Starší zmatená žena
se pohybovala 4. května v Dobřichovicích poblíž autobusové zastávky u odbočky do Karlíka.
„Když na místo dorazili strážníci,
zjistili, že je žena silně dezorientovaná, neví, kde se nachází,“ uvedl
velitel Městské policie Černošice
Gregor Dušička. „Hlídce tvrdila, že
již několik měsíců žije na ulici, protože její maminka a sestra jsou dlouhodobě hospitalizované v nemocnici,“ dodal s tím, že strážníci přivolali záchranáře. „Ti zmatenou ženu
převezli do psychiatrické léčebny k
vyšetření,“ uzavřel Dušička. (mif)

Poberouní - Nejdřív Beroun, týden nato Liteň, Vinařice a Mokropsy. Na těchto místech už se první
dva květnové víkendy »zastavil« poberounský festival Staročeské máje. Největší středočeská přehlídka
folkloru bude pokračovat o všech
dalších květnových víkendech.
Stovky diváků na zcela zaplněném
náměstí Joachima Barranda v Berouně se první květnovou sobotu od
rána do večera bavily nejen při vystoupeních krojovaných družin z celé republiky; v Berouně byl druhým
rokem součástí folklorní akce také

FESTIVAL POKRAČUJE V MNÍŠKU, VŠERADICÍCH, ZADNÍ TŘEBANI, LETECH A KARLŠTEJNĚ
Koláče festival. Takže se také ochutnávaly sladké dobroty všech možných
druhů a tvarů, od valašských frgálů
po originální oboustranné koláče berounské, vybíraly se ty nejlepší a
soutěžilo se v pojídání na čas.
Koláče a spousta dalších dobrot byla
k mání i o týden později ve Vinařicích - tady je pro změnu účastníkům
průvodu nabízely místní hospodyně.
Obyvatelé této malebné vsi - stejně
jako týž den obyvatelé nedaleké Litně - si po zhlédnutí vystoupení několika folklorních souborů sami zatancovali českou besedu a následně po-

razili krásně nazdobené májky.
Festival Staročeské máje bude pokračovat 16. 5. v Mníšku a Všeradicích, 23. 5. v Zadní Třebani, 30. 5. v
Letech a 31. 5. v Karlštejně. Podrobné programy na nasenoviny. net.
Miloslav FRÝDL

Kino tleskalo vestoje

Pavel Vítek se vrátil z Bali a je mu zima
Karlštejn - Nabitý zážitky se z
exotické dovolené na Bali vrátil
známý zpěvák a herec, obyvatel
Karlštejna Pavel VíteK.
Přelom dubna a května jste strávil v
Indonésii, na Bali. Proč právě tam?
Protože jsem tam ještě nikdy nebyl.
Rád objevuji a poznávám nová místa - a Asii obecně mám velmi rád.
Každý, kdo Bali navštívil, mi ostrov
doporučoval jako jeden z nejkrásnějších a nejzajímavějších koutů
světa. Musím uznat, že je to pravda.
Na Bali se jezdí nejen za koupáním, ale také za hudbou, tancem,

V INDONÉSII. Pavel Vítek na ostrově Bali.
Foto ARCHIV

sochami… Užíval jste si i umění,
nebo jste jen odpočíval na pláži?
Hlavně jsme cestovali, na pláži jsem
byl snad jen dvakrát, přestože část
pobytu jsme bydleli přímo na břehu
moře. Pohybovali jsme se mimo turistické zóny a tam jsou pláže divoké, osamocené, což má úžasnou atmosféru. Ráno se probudíte a jdete
si opatrně zaplavat do moře - vlny
jsou tu velké a musíte dávat pořádný pozor na nebezpečné spodní
proudy. Byl to pro mě úplně nový
zážitek, být u moře sám...
(mif)
(Dokončení na straně 3)

Besedu s Hanou Hnátovou-Lustigovou uspořádal 5. 5. u příležitosti 70.
výročí osvobození letovský Leťánek.
Večer v řevnickém kině vyplněný vyprávěním sestry Arnošta Lustiga, jíž
hudebně doprovázel Daniel Dobiáš,
skončil ovacemi vestoje. Vystoupily
také děti z dramatického kroužku Leťánku - recitovaly básničky napsané
malými obyvateli terezínského ghetta.
Text a foto Jitka NOSKOVÁ
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Unavte se chůzí, pivo chutná úplně jinak!
JIŘÍ GEISSLER Z DOBŘICHOVIC UŠEL ZA TŘICET DNŮ PŘES OSM SET KILOMETRŮ KOLEM STÁTNÍ HRANICE
Z měsíční pěší túry po severní hranici republiky se vrátil obyvatel
Dobřichovic Jiří Geissler. Takhle
své putování okomentoval. (NN)
Tak už jsem zase doma a potvrzuji
známé rčení: Všude dobře, doma nejlíp! Vrátil jsem se slavně, alespoň
dle přivítání, jehož se mi dostalo od
kamarádů. Uprostřed Dobřichovic se
sešla skupina podporovatelů, fandů i
čtenářů mých příspěvků s veselými
transparenty v rukou, aby mne přivítali tradičním chlebem a solí. Děvčata pak zapěla Čechy krásné, Čechy
mé. No zkrátka, jako bych se vracel
ne z Rokytnice, ale z Mt. Everestu. A
protože jsem člověk dojímavý, nebo
dojímací, hodilo mně to až slzy do
očí. Ale taky mě to hrozně těšilo, a
tak jsem si to tam díky hlavním organizátorkám téhle taškařice pořádně užil. Pak jsme si zalezli k lahvím
sektu a klábosili o mé cestě. Zkrátka
báječný večer mezi kamarády a přáteli a hlavně - zase doma.
Nakonec se mi podařilo splnit všech-

Druhá degustační
míle začne na zámku

V loňském roce se v rámci otevření
zrekonstruované ulice 5. května uskutečnil 1. ročník Dobřichovické degustační míle. Město Dobřichovice
chtělo představit a podpořit vinárničky, restaurace i další podniky, jež
se v této ulici nacházejí. Protože se
akce povedla, bude se letos 16. května opakovat.
Degustační míle začne v areálu
zámku, odkud bude také startovat 3.
dobřichovický půlmaraton. Stanovišť bude o něco více - všechna jsou
vyznačená na mapce, kterou můžete
získat buď na startu, nebo ve všech
degustačních stanovištích. Degustace bude zahájena spolu s půlmaratonem v 9.30 na nádvoří zámku. Připojit se můžete kdykoliv během dne.
Ukončení je naplánováno na 20.00.
Po ochutnání minimálně jednoho
vzorku obdržíte razítko degustačního místa do vaší mapky. Při získání
minimálně 7 razítek se stáváte absolventem Dobřichovické degustační míle 2015 a po předložení mapky
s příslušným počtem razítek obdržíte na startu odznak na památku.
Andrea KUDRNOVÁ,
Dobřichovice

Končit budu někde kolem Znojma.
To jsou zatím ale jen plány. Jisté jsou
mé zážitky, které jsou, i přes veškerou snahu popisovat vše co nejpodrobněji, v převážné míře nesdělitelné. Doporučuji všem, nechť si to také zkusí. Není třeba absolvovat takovou vzdálenost a šlapat takovou
dobu. Stačí dvě, tři túry do kopců za
chalupou, ušlapat tolik, aby už začalo něco trochu bolet a dostavila se i
únava. Nejlépe se to pozná na pivu,
to totiž chutná po takové hutnější
etapě úplně jinak, než obyčejně. Vím
o tom po třiceti prošlapaných dnech
tolik, že bych na to téma mohl napsat vysokoškolská skripta.
Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Dobřichovicemi opět
projedou korvety

ZPÁTKY DOMA. Slavné uvítání Jiřího Geisslera po jeho návratu z třicetidenní túry do Dobřichovic.
Foto ARCHIV
ny výkonnostní cíle - ušlapat alespoň ba co více, vlivem sněhové pokrývtýden, dorazit nejméně na pravý ky ještě možná o takové dva metry
břeh Labe a propojit nejnižší bod re- více, tedy 1.604 (nebo 1.605) m nad
publiky - břeh Labe ve Hřensku - s mořem. Kdo by si myslel, že z toho
tím nejvyšším, vrcholkem Sněžky. nejvyššího bodu povede cesta jen z
Právě na etapu na Sněžku hned tak kopce, byl by bláhový. Jen co jsem
nezapomenu. Byla to nejnáročnější, opustil Krkonoše, přišel na řadu
nejtěžší i nejvíce vysilující etapa. A Adršpach, Broumovský výběžek a
byl jsem rád, že jsem ji mohl absol- další hory, tentokrát Orlické. A tam,
vovat ve dvou. Po dobu výšlapu k téměř na jejich konci jsem v neděli
těm 1.602 metrům mě doprovázel 19. 4. absolvoval svou poslední, výkamarád Jarda Pechar z Dobřicho- letní etapu z Říček do Rokytnice. Na
vic. Vyrazili jsme v sobotu ráno z náměstí jsem si vyfotil místo před
Harrachova a po trase Krakonošova vchodem do kostela, kde bych měl
snídaně, Labská bouda, Martinovka zahájit svou další pouť příští rok.
jsme měli v plánu dosáhnout »zák- Mezi Chebem a Rokytnicí jsem tedy
ladního tábora« na Luční boudě. ušel 810,6 km za 30 dnů. Z nich
Mělo to být necelých 25 km, ale vi- jsem 22 dnů putoval sám a 8 dnů
nou více jak 1,5 metru měkkého sně- jsem měl doprovod. Cesta o samotě
hu, do kterého jsme se při každém byla zajímavější a svobodnější; i dalkroku bořili až po kolena, nám to tr- ší kilometry budu raději polykat více
valo přes 11 hodin! Všude pod námi o samotě, než ve skupině. Po kažv polské rovině byla již tma tmoucí a dém dni jsem věnoval hodně času
sídla jsme rozeznávali jen podle svě- sepsání aktuálních postřehů a zážittel. Dokonce již volali z recepce ků a vše pravidelně zveřejňoval na
Luční, zda jsme v pořádku.
svém facebookovém profilu. Bylo
Druhý den to měla být hračka dora- příjemné zjišťovat, kolik čtenářů si
zit tu horu během zhruba třech a půl mé příspěvky oblíbilo. Pohledem do
kilometru, ale ani to nebylo jednodu- celkového itineráře zjišťuji, že jsem
ché. V noci mrzlo, ze sněhu se stal tak někde za třetinou celkové napláled a protože polská cesta byla uza- nované vzdálenosti. V příštím roce
vřena, museli jsme nahoru po modré, budu muset sejít z Orlických hor,
podél řetězů nad krajem Obřího do- překonat Králický Sněžník a pak už
lu. Nakonec jsme ale vrcholu dosáh- bude rovina na Osoblažsku, severní
li a stanuli na nejvyšším bodě Česka, Morava a hranice se Slovenskem.

„Ano, bude to jednoznačně demonstrace síly (amerických motorů) a
krásy (amerických aut)!“ shodují se
účastníci již pátého setkání vozidel
Chevrolete Corvette, když hovoří o
spanilém konvoji, který za doprovodu mažoretek projede 23. 5. po půl
šesté odpoledne centrem Dobřichovic. Tzv. Corvette Parade bude vyvrcholením sobotního programu, kdy
se jeho účastníci vrátí do Dobřichovic po celodenním výletu na dosud
utajovaný zámek v severních Čechách. Zde, v zámeckém parku, je
čekají soutěže posádek na téma Tři
mušketýři. Mušketýrské pláštěnky,
vojáci kardinálovy gardy a další postavy nahradí kovboje a indiány či
tanečnice a tanečníky ve stylu Pomáda, kteří se v autech pohybovali v
předcházejících letech.
Třetí květnový víkend tedy bude v
Dobřichovicích opět patřit korvetám. Účastníci budou přijíždět již od
pátečního odpoledne, aby v sobotu
po deváté ráno odstartovali do soutěžního dne a po zmíněné Corvette
Parade zaparkovali v depu na rohu
ulic Za Mlýnem a Nad Jezem. Zde si
zájemci budou moci auta prohlédnout pěkně zblízka. V podvečer budou navíc k vidění i motocykly, na
kterých účastníky setkání přijedou
pozdravit přátelé z pardubického
Harley klubu. Nezbývá než doufat v
přízeň počasí, aby si účastníci i diváci vše náležitě užili.
Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Truhlu se zlatými mincemi střežily mořské panny
První květnový den se v údolí pod
kopcem Čabrák uskutečnil již šestý
Pohádkový les. Stejně jako v předchozích letech ho pořádalo rodinné
centrum Leťánek za podpory obcí
Lety, Mořinka a nadačního fondu
Letorosty Jiřího Oberfalzera.
Ačkoliv si české i norské předpovědi počasí plné dešťových mraků pěkně pohrály s nervy organizačního týmu, nakonec nám svatý Petr přál. Pirátsky laděnou akci si nenechalo ujít
bezmála 400 dětí a stejný počet dospělých. Účastníci museli projít devíti ostrovy, na každém z nich splnit
úkol a získat symbol, který byl potřeba pro rozluštění tajného hesla k
pirátskému pokladu na konci cesty.
Tam čekal sám Neptun se dvěma
mořskými pannami a bedlivě střežil
truhlu se zlatými mincemi, které by-

NA TRASE. Malí i velcí návštěvníci prvomájového Pohádkového lesa.
Foto Jitka NOSKOVÁ

ly samozřejmě z čokolády. Kromě
sladké odměny dostaly děti v cíli na
Mořince také památeční medaili. Na
malebné návsi se odehrával již tradiční jarmark a tvořivé dílny pro děti. Podle ohlasů, které se k nám do
Leťánku dostaly, se akce v »pirátském kabátě« líbila, a tak už si pomalu lámeme hlavu nad tím, jaký
bude Pohádkový les příště. Každopádně děkujeme všem za účast a
věříme, že si akci užili stejně jako
my. A těšíme se v roce 2016 opět na
viděnou. Velké poděkování patří i
těm, kteří v Pohádkovém lese účinkují: Maminky a přátelé rodinného
centra Leťánek, Dětský klub Chrpa Dobřichovice, MŠ Zvoneček – Karlík, Školy Hlásek – Hlásná Třebaň,
Koloběžíme – půjčovna koloběžek Radotín. Jitka NOSKOVÁ, Řevnice
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ČARODĚJNICE. Hořící vatry ve Svinařích i Řevnicích a ohořelá postava ve Lhotce.

Foto lucie boXAnoVá, bořek bulíček a ema buRGeToVá

Hořící vatru obdivovaly stovky lidí
HRANICE NA VRÁŽCE MĚŘILA BEZMÁLA JEDENÁCT METRŮ - REKORD LETOS ODOLAL
Řevnice - Bez deseti centimetrů jedenáct metrů. Přesně tolik letos
měřila vatra na kopci Vrážka nad
Řevnicemi, nejvyšší »čarodějnická« hranice po okolí.
Do rekordní řevnické stavby měřící
15,24 metrů, která byla v roce 2006
oficiálně uznána jako nejvyšší vatra
v České republice, jí tedy chybělo
něco přes čtyři metry, ale i tak budila respekt. „Stavělo nás ji přibližně
dvacet,“ uvedl Řevničan Pavel Jílek.
„Jeden den jsme nejprve nachystali
v lese dostatečné množství dřeva, v
neděli 26. 4. jsme pak vztyčili hranici. Na dotaz, zda se stavitelé nebáli
nechat své dílo čtyři dny bez dozoru,

Jílek odpovídá: „Trochu samozřejmě ano, ale riskli jsme to. Občas tam
hlídali mlaďoši, kteří mají někde poblíž bunkr...“
Samotné pálení přilákalo poslední
dubnový večer na Vrážku stovky lidí. Včetně ředitele řevnické záchranky Bořka Bulíčka: „Měli jsme u ohně osádku s terénním vozem. Jezdíme sem každý rok, letos poprvé jsme
nemuseli nikoho ošetřovat.“ (mif)
U ohně chystali máje
Ve Svinařích na Zelené hoře jsme se
jako každý rok sešli 30. dubna navečer, abychom o nastávající Filipo-jakubské noci oslavili příchod jara. Po

setmění byla zapálena hranice, s
»kráskou« na vrcholu. Lidí se sešlo
hodně, na menším ohýnku se opékaly buřtíky, popíjelo pivo, povídalo a
připravovaly se nadcházející máje.
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
Ohořelá krasavice
Letošní pálení ve Lhotce mezi Zadní
Třebaní a Litní se neslo v duchu odvanutí všeho zlého. Nelehkou úlohu
na sebe vzala symbolická postava vyřezaná Adamem Ambrožem z kmene
ořešáku. Přestože hořela celou noc,
nic jí to neubralo na kráse. Teď ji
můžete vidět před Klubem ve Lhotce. Ema BurgEtOVÁ, Lhotky

Návštěvníci čarodějnického odpoledne se učili hasičským dovednostem
Čarodějnické soutěžní odpoledne
pro děti připravili 30. dubna v Zadní
Třebani místní hasiči. Děcka měla
možnost ověřit si znalosti a dovednosti v oblastech týkajících se práce
s hasičským náčiním i v umění požadovaném po mladých členech sboru
při soutěžích. Návštěvníci si prohlédli techniku, stříleli ze vzduchovky, běhali, rolovali hadice, lezli po
laně, vázali uzle, určovali druhy
hasicích prostředků i topografické
značky... Děti si mohly vyzkoušet stříkání vody hasičskou hadicí s

proudnicí. Garáž se proměnila na
malé kino, kde měli návštěvníci po
celou dobu možnost sledovat videa a
fotografie z akcí hasičů. Tři nejlepší
účastníci, kteří přišli v hasičské výstroji vlastní výroby, si odnesli sladké odměny. Nakonec se opékaly buřty. Akci považuji za zdařilou, přišlo
40 dětí. Rodiče těch nejmenších projevili zájem o otevření přípravky
mladých hasičů. Za podporu děkujeme obecnímu úřadu, Renatě Novotné a Tereze Chlaňové.
Text a foto
Josef ŠeVčík, Zadní Třebaň

Do perníkové chaloupky
se dětem nechtělo

Na hřišti v Hatích se poslední dubnový den slétají houfy čarodějnic svolávají je zdejší členky SDH, které
jsou sice školeny v hašení, ale jednou do roka si dopřejí pravý opak.
Před tím, než vzplane hranice, připravují pro malé návštěvníky mnoho
strašidelných atrakcí. Děti musí do
kouzelných pytlíčků sbírat žetony za
splněné úkoly, aby si mohly nakoupit ve stánku s odměnami. Není to
jen tak, trefit hlavu bizona, přeskočit
hranici nebo se udržet na hřbetě koně. Oblíbenou kratochvílí je hledání
kuličky v sáčcích se »sajrajty«, které
báby pro děti přichystaly. Letos byl
tento úkol ztížený tím, že děti musely vlézt do perníkové chaloupky, kde
jim hledání opepřila nakukující čarodějnice a dým z pece. Někteří se
ani neodvážili dovnitř... I občerstvení je stylové - můžete se napájet želví močí nebo se svlažit vývarem ze
Šreka. Na někoho vyplave i nějaké
to vyloupnuté oko či naložený had.
Dětí se sešlo šedesát, a jak se večer
přehupoval v noc, nastalo to pravé
rejdění v záři velkého ohně. Dospělí
nad kotlíkem s gulášem a při opékání buřtů zhodnotili, jak se letošní
pálení čarodějnic vydařilo.
Jitka CHlebounoVá, Hatě

Pavel Vítek se vrátil z Bali a je mu v Karlštejně zima
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Místní kultura mě na mých cestách zajímá vždy:
navštívil jsem nádherné vodní chrámy, zapadlé
vesnice v horách, zažil pravou tropickou bouři i
ochutnával skvělou indonéskou kuchyni, která je,
mimochodem, velmi chutná a zdravá. Také jsem
poznal skromnou duši místních obyvatel
Jaký nejexotičtější zážitek jste si z tohoto kouta
světa přivezl?
Celé Bali je velmi exotické. Možná vás překvapím - nejsilnějším zážitkem pro mě byla slušnost,
která na Bali mezi lidmi panuje. A silná duchovní
atmosféra, kterou je celý ostrov doslova prosycen.
A pak samozřejmě příroda - je ještě ryzí, nezasažená turismem...
V Indonésii je touto dobou velmi teplo. Jak se
vám vracelo do středu evropy, kde se počasí každou chvíli mění a občas je to pořád ještě na zimní
bundu?
Teploty na Bali byly opravdu příjemnější - přes
den kolem 32°, v noci nešly pod 27°. Zvyknul
jsem si okamžitě. Tady je mi teď po návratu prostě zima, tak doufám, že léto přijde už brzy...
Co nevidět začne desátá sezona muzikálu noc na

V PŘÍRODĚ. Pavel Vítek si dovolenou v tropech
pořádně užil.
Foto ARCHIV

karlštejně, kde od samého začátku hrajete číšníka Peška Hlavně. Jak se těšíte? nezapomněl jste
od loňska text?
Zrovna dnes jsem z šuplíku vylovil značně »salátové« vydání mého scénáře, ta 10. sezóna je na
něm prostě už znát. Ale o to víc je, aspoň doufám,
text už mé v hlavě. I když... Určitě si jej pořádně
zopakuju. Je to nejen moje oblíbená role, ale i vítané zpestření léta...
S hradem karlštejnem je spojena i další akce, na
kterou se nepochybně těšíte – 17. července zde
budete mít velký koncert. Co si pro diváky přichystáte, na co je pozvete?
Na hradě Karlštejn budu letos koncertovat už po
čtvrté - program bude plný překvapení. Nebudou,
jako vždy, chybět zajímaví hosté, vystoupíme například s kolegy z muzikálu Mamma Mia. Kromě
šlágrů od Abby zazní na hradě samozřejmě i moje
největší hity- ať už mé vlastní, nebo ty, které máme všichni rádi. Máte pravdu, moc se na koncert
těším a zvu vás všechny 17. 7. ve 20.00 na Karlštejn. Zažijete skvělou atmosféru a budu rád, když
si se mnou zazpíváte!
Miloslav FrÝDL
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Bittová se na pódiu setká s Kelarovou
VE STŘEDU 20. KVĚTNA ZAČÍNÁ DESÁTÝ ROČNÍK ČERNOŠICKÉHO JAZZOVÉHO FESTIVALU
Desátý ročník mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice 2015
se bude konat od středy 20. 5. do
soboty 30. 5. Dramaturgie jubilejního ročníku vychází z toho nejlepšího, co jste za posledních deset let

Kina v okolí

KINO LITEŇ

15. 5. 18.00 PADDINGTON
22. 5. 18.00 FOTOGRAF

KINO ŘEVNICE
13. 5. 20.00 PROTI PŘÍRODĚ

15. 5. 19.00 Vystoupení akrobatické
jógy + vegetariánský raut
16. a 22. 5. 15.30 (Pá 20.00) AVENGERS
16. 5. 20.00 DEJTE MI POKOJ
20. 5. 20.00 KLUB RVÁČŮ
23. 5. 15.30 MALÝ PÁN
23. 5. a 27. 5. 20.00 (St 15.00) ŽIVOT JE
ŽIVOT

KINO CLUB ČERNOŠICE

mohli na festivalu slyšet a vidět.
Připravena jsou tedy zvučná jména:
Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka, Jiří Stivín, Peter Lipa, Poogie
Bell & Juraj Griglák Company, Zdeněk Bína, Otto Hejnic Trio, Sharon

Lewis & Jan Kořínek Groove atd.
Zvláštní pozornost si jistě zaslouží
společný koncert Ivy Bittové a Idy
Kelarové, které se na jednom pódiu
schází zcela výjimečně.
Vstupenky na všechny koncerty jsou

Program první části Jazz Černošice 2015

20. května: 18.00 Centrum Vráž - Jada Band, 19.00 restaurace Bolleta Trombenik, 19.00 restaurace Pod Lípou - Ad Hoc Milana Čejky, 19.00
vinárna U Mitášů - Václav Tobrman, 18.00 Club Kino - Chorus Angelus +
Canto Carso, Mifun, Columbella
21. května: 10.00 a 11.00 Club Kino - koncerty pro školy, 17.00 Centrum
Vráž - Dech Band ZUŠ Černošice, Black Note, Jazzové ozvěny kvartet,
20.00 Club Kino - Jana Koubková, Roman Hampacher, Jan Červenka
22. května: 16.30 Centrum Vráž - Street Parade Mažoretky Zlaté Prahy a
Cotton Brass Marching Band Jazz Černošice, 17.00 Centrum Vráž - Markéta Zdeňková Kvartet, 17.30 Club Kino - ulice Karlštejnská - nádraží Street Parade Mažoretky Zlaté Prahy a Cotton Brass Marching Band Jazz
Černošice, 19.00 Club Kino - Big Band VOŠ Milana Svobody, Zdeněk
Bína, Otto Hejnic Trio, Sharon Lewis & Jan Kořínek Groove
(mis)
(Program na další dny - viz www.jazzcernosice.cz)

13. 5. 19.30 ZÁKLADNÍ INSTINKT

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
11. 5. - 13. 5., 19. 5. 18.30 (Út 17.30) EX
MACHINA
12. 5. 20.00 DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
13. 5., 20. 5., 27. 5. 13.45 OVEČKA
SHAUN VE FILMU
14. 5. - 18. 5. 20.00 (Čt+Ne 18.30) ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D
15. a 18. 5. 17.30 JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
16. 5., 17. 5., 24. 5. 15.30 MALÝ PÁN
16. 5. 17.30 SAMBA
19. 5. 20.00 KLUB RVÁČŮ
20. 5. 18.30 AVENGERS: AGE OF
ULTRON
21. 5. 15.30 DIPLOMACIE
21. 5. - 24. 5. 17.30 (Čt 18.30, Pá 20.00)
ŽIVOT JE ŽIVOT
22. 5. - 23. 5. 17.30 (So 20.00) POLTERGEIST 3D
23. 5. 15.30 PÍSEŇ MOŘE
24. 5. 20.00 RYCHLE A ZBĚSILE 7

KINO RADOTÍN
12. 5. 17.30 TEORIE VŠEHO
12. 5. 20.00 1001 GRAMŮ
13. 5. 17.30 MAGICKÝ HLAS REBELKY
13. 5. 20.00 KLUB RVÁČŮ
14. 5., 16. 5., 23. 5. 17.00 (So 20.00)
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D (16.
5. není 3D)
14. 5. a 26. 5. 20.00 ZABIJÁCI
15. 5. a 22. 5. 17.30 MALÝ PÁN
15. 5. a 20. 5. 20.00 ŠÍLENÝ MAX:
ZBĚSILÁ CESTA 3D (St není 3D)
16. 5. a 20. 5. 17.30 LADÍME 2
19. 5. a 27. 5. 17.30 (St 20.00) DEJTE MI
POKOJ
19. 5. 20.00 JIMMYHO TANČÍRNA
21. 5., 23. 5., 27. 5. 17.30 (So 20.00)
ŽIVOT JE ŽIVOT
21. 5. a 26. 5. 20.00 (Pá 17.30) DEN
BLBEC
22. 5. 20.00 DIVOČINA

Staročeské máje
Zadní Třebaň, náves 23. 5. 2015
13.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
13.30 – POBOŽNOST u kapličky
14.00 – TŘEHUSK, Poberouní
14.45 – PRŮVOD krojovaných účastníků
15.00 – CEREMONIÁL žádání o právo
15.10 – NOTIČKY, Řevnice
15.40 – KONÍCI – dětské představení Divadla Trakař
16.05 – SEDMIHORKA, krojovaná dechovka z Domažlic
17.10 – O TŘECH KŮZLÁTKÁCH – dětské představení Divadla Trakař
17.40 – JIRKOVÁK, cimbálová muzika z Jirkova
18.30 – VYSTOUPENÍ DĚTÍ ze školy a školky, česká beseda, kácení májky
20.00 – TANEČNÍ ZÁBAVA ve Společenském domě

Jiří Werich Petrášek se pobavil se spolužáky

Přesně dva týdny po Květinkovém plese uspořádala obec Lety ve spolupráci s Oldou Burdou první ze série připravovaných besed – s rodákem Jiřím
Werichem Petráškem, který se domů, do Letů, velmi rád vrací a na setkání s
jejich obyvateli se upřímně těšil.
Beseda se odbývala v humorném duchu za velké účasti hlavně rodáků a spolužáků Jirky Petráška. Tématem byly příběhy z mládí v Letech, vyprávění o
hereckých začátcích, ale také o účasti v pořadu Show Jana Krause. Krátce
zmínil i svůj pořad s Marií Tomsovou – On a ona aneb Jak jsem potkala
Wericha, se kterým slaví úspěchy napříč republikou. Celý večer plynul velmi
příjemně za doprovodu písniček Osvobozeného divadla a videovsuvek z
představení Voskovce a Wericha.
Barbora TESAŘOVÁ, lety

Původní poberounský muzikál

Noc na Karlštejně
vstupuje do jubilejní, desáté sezony
Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Pavel VÍtek,
Lumír oLŠoVskÝ, Petr BeNDL, Jan Matěj RAk, Monika
VAŇkoVÁ, Adéla ČeRVeNkoVÁ, karel kRÁL, Petr ŘÍHA,
Alena ŘÍHoVÁ, Jiří oBeRfALzeR, Jiří CiCVÁRek, Jan
kuNA, ondřej NoVÁČek, Jiří VitouŠ, sbor starostů,
šermíři, metači ohně, ženské, koně, koza...

Zámek DOBŘICHOVICE, pátek 5. a sobota 6. června od 21.00 hod.
Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice -724 339 732, kultura@dobrichovice.cz

v předprodeji v Clubu Kino. Vše
podstatné se dozvíte na stránkách
www.jazzcernosice.cz. Těšíme se na
vaši návštěvu. Michal STrEjčEk,
černošice

Tipy NN

* Absolventský koncert, na kterém
vystoupí B. Němcová (klavír), V.
Rusá (klavír), O. Nagy (klavír), J.
Bezděková (zpěv), M. Solničková
(zpěv), M. Babiak (kytara) a J. Bartoníček (klarinet) hostí 12. 5. od
19.00 modlitebna církve bratrské v
Černošicích na Vráži.
(sah)
* Výstava výtvarných prací dětí ze
ZUŠ Dobřichovice ve velkém sále
místního zámku potrvá do 14. 5.,
otevřeno denně 10.00 - 20.00. (ak)
* Divadlo Tondy Novotného zahraje představení pro děti Kvak a Žbluňk 17. 5. od 16.00 v Clubu Kino
Černošice.
(vš)
* Muzikálovou jednoaktovku s
dvacítkou dobových šlágrů Mary
Pickford – příběh lásky můžete zhlédnout 17. 5. od 18.00 v Zámečku
Řevnice. Účinkují: Vl. Truc – klavír,
A. Dushkina, L. Trmalová a Vl.
Franta – zpěv.
Veronika STARÁ
* Vernisáž výstavy Čtyři roční období sestavené z výtvarných prácí
dětí a teenagerů navštěvujících výtvarné kurzy Martiny Fojtů se uskuteční 17. 5. od 18.00 ve velkém sále
na zámku Dobřichovice. Na klavír
zahrají děti z hudebních kurzů Muzikuly. Výstava je přístupná do 28.
5., denně od 10.00 do 20.00.
(ak)
* Posezení nad kronikami se koná
19. 5. od 19.00 v kavárně Modrý domeček Řevnice. Tématem setkání je
přednáška Jindřicha Königa spojená
s výstavou: 70 let od konce II. světové války se zaměřením na Řevnice. Hostem večera bude spisovatelka Ludmila Vaňková, která promluví o zážitcích z konce války. Na
výstavě budou k vidění dobové fotografie a dokumenty.
(sah)
* Kapely New Rebels, Blue Eyes,
Ž. Z., Fajnbeat, Modrolit, Heuréka...
zahrají 23. 5. od 13.00 na IV. ročníku hudebního festivalu Liteňfest v
areálu bývalého učiliště Liteň. Vstupné 50 Kč.
Jan HAVELKA
* Trampská a country hudba 70. i
80. let bude znít v klubu U Emy na
Lhotce 23. 5. od 20.00.
(ebu)
* Podvečer hudby a poezie se koná
24. 5., od 18.00 v kostele sv. Martina a sv. Prokopa Karlík. Na programu jsou skladby J. L. Dusíka, J. F.
Fischera, M. Klusáka...
(ak)
* Výstava absolventek výtvarného
kurzu ZUŠ Řevnice nazvaná Pozdní
sběr je do 31. 5. instalována v Galeriii 13, jež vznikla z bývalého skladu v areálu řevnického nádraží.
Každou sobotu a neděli od 14 do
16.00 jsou k vidění malby, kresby,
akryly, reliéfy i busty autorek. (ism)
* Výstava fotografií Miloše Schmiedbergera Jonáš a Melicharová,
Jiří Suchý a Jitka Molavcová je k vidění v kavárně Café Bím Dobřichovice.
Tomáš BÍM
* Snímky profesionálního fotografa
Karla Šustra jsou vystaveny ve vinárně Malá Morava Řevnice. (mif)
* Výstavu Verona, Beraun, Beroun,
jež ukáže geologické, paleontologické, archeologické, archivní i muzejní památky, pořádá do 28. 9. Muzeum Českého krasu Beroun. (pap)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

9/2015 (176)

Krasavice přišly s košťaty

Pálení čarodějnic se konalo o filipojakubské
noci ve Vižině. Do průvodu přišla řada krasavic se svými košťaty. Soutěžilo se v létání
na koštěti, byla jízda zručnosti s koštětem,
hod žábou do tůňky, hod koštětem, taneček
při písničce Saxána... Děti si pak za odměnu
lovily odměny z pytlíku, kde mezi pavouky a
různou havětí byly schované bonbóny. Velký
oheň hořel dlouho do noci a byl vidět z dalekého okolí. Za organizaci si zaslouží velký
dík místní sbor dobrovolných hasičů.
Jana FIAloVá, Vižina
Foto kamil HRzAl

VETERÁNI NA ZÁMKU. Třicet devět posádek historických aut se 9. května zúčastnilo 4. ročníku jízdy veteránů Okolo Karlštejna. Osmdesátikilometrová trasa, kterou účastníci dopředu neznali, měla start i cíl v Zámeckém dvoře Všeradice. (bos)
Foto lenka STIBAloVá

Vsí se nesl zvuk stříkačky a rachot lopat
DVACÍTKA BRIGÁDNÍKŮ SE NA KONCI DUBNA PUSTILA DO ČIŠTĚNÍ VŠERADICKÉ POŽÁRNÍ NÁDRŽE
Všeradičtí hasiči ve spolupráci s místními obyvateli vyčistili 25. dubna požární nádrž.
Sobotní ráno přivítalo přijatelným počasím, a tak
se hned od ranních hodin ozýval od všeradické
požární nádrže zvuk motorové stříkačky a rachot

lopat. Opět po roce bylo nutné nádrž vyčistit. Sice
počátek nevypadal nijak vesele, neboť na břehu
stálo pět lidí a hasičská technika. Naštěstí slunce
vytáhlo ospalce z postelí a v průběhu akce již pracovalo kolem dvaceti brigádníků. K úklidu byla
kromě lopat nasazena technika - traktor s vlekem
a nakladač UNC, která nám ušetřila spoustu práce. A že té práce bylo až až: hasiči akci skončili
úklidem techniky krátce po 18. hodině.
Nádrž je tedy vyčištěná, ale ještě nás čeká oprava
alespoň části těch nejpoškozenějších spár mezi

panely. Teprve poté uzavřeme výpusť a začneme
opět s napouštěním vody. V příštím roce musíme
počítat s dalšími opravami.
Děkuji všem obyvateům Všeradic a hasičům, kteří
se zúčastnili této akce, za jejich práci a kladný přístup a nasazení, s jakým se do práce zapojili. Těm,
co neměli čas přijít přiložit ruku k dílu, přeji příjemné koupání a až budou kritizovat špatný stav
požární nádrže, ať si pamatují, že zase za rok v
dubnu ji budeme čistit. Mohou přijít také.
Bohumil STIBAL, Všeradice

Okrskovou hasičskou soutěž vyhrálo družstvo Tmaně

ČISTILI NÁDRŽ. Všeradičtí hasiči při čištění požární nádrže.
Foto Tomáš ČERVENÝ

Okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů se konala 2. 5.
ve Vinařicích. První místo si
vybojovalo družstvo Tmaně,
druhé skončily Suchomasty,
třetí Koněprusy. Na dalších místech pak byla Bykoš, domáci Vinařice a ženský tým Tmaně. Závody si nenechali ujít početní
místní diváci (na snímku).
Radek FloREk, Vinařice
Toto Martina kNopoVá

Staročeské máje - Všeradice, u hospody 16. 5. 2015
12.40 – 13.00 – Dudák Petr FREI, Cerhovice
13.00 – PRŮVOD OD KOSTELA s dechovkou – SKALANKA + děti, spolky, májovníci,
starosta…
13.10 – PŘEDÁNÍ PRÁVA k pořádání májů,
zahájení festivalu
13.15 – DĚTSKÉ TANEČKY, Všeradice
13.30 – ČESKÁ BESEDA, Všeradice

14.00 – PRŮVOD VSÍ – Hraje SKALANKA

cca 17.30 – 18.00 SKALANKA, Švihov
18.00 – 18.30 NOTIČKY, Řevnice
18.35 – 19.40 – TŘEHUSK, Poberouní
19.45 – DRAŽENÍ a kácení máje
20.00 – TANEČNÍ ZÁBAVA na sále – hraje
SKALANKA
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Hráz u cvičáku byla obsypaná diváky
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ POŘÁDALI V SOBOTU 2. KVĚTNA 16. ROČNÍK ZÁVODU O PUTOVNÍ POHÁR
Šestnáctý ročník závodu máme za
sebou. Prožili jsme prima den plný
sportovních výkonů a zážitků, setkání s kamarády i známými. Děkuji
všem, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli - odvedli mnoho
hodin práce před závodem a pak samozřejmě i v samotný den D.
Počet účastníků překonal všechna
moje očekávání - závodilo 29 psovodů ve čtyřech kategoriích. Bylo nutno položit a zvednout 20 stop, posoudit 29 poslušností a 20 obran. Posuzování dvěma rozhodčími skončilo kolem páté odpoledne, než jsme
rozdali diplomy, ceny a trofeje, vyfotili ty nejlepší a závod slavnostně
zakončili, bylo půl sedmé večer.
Kromě ranních pár kapek panovalo
po zbytek dne příjemné, teplé počasí, takže hráz byla obsypaná diváky.
A bylo na co se dívat! Zpestřením
byla půjčovna koloběžek, u které bylo pěkně živo. Hodně lidí si vyzkoušelo jízdu na koloběžce se zapřaženým psem.
Nejlepší závodníci na prvních třech
místech v každé kategorii si odvezli
poháry, medaile, hodnotné věcné
ceny a krásné diplomy. Kategorii
ZZO vyhrála Jitka Procházková s
border kolií A Follower of King
Fairing Work z Čekanic, na druhém
místě byl člen naší ZKO René Janeba s fenou německého ovčáka Fantagirou z Granátové zahrady, třetí
skončila autorka tohoto článku s německým ovčákem Winner z Gargamellu. V kategorii ZM zvítězila naše

členka Ilona Kraibichová s fenou německého ovčáka Aranka Anyuka,
druhé místo obsadill Miroslav Krbec
z Berouna s fenkou německého ovčáka Ytta z Kraje Karla IV., třetí byl
další náš člen Jan Tomšů s fenkou
německého ovčáka Bafi Katrei.
Největší konkurence byla v kategorii
ZVV1. S převahou zvítězila Mirka
Štarková s celočernou fenou německého ovčáka Monou Lisou z Trojmezí. Na druhém místě byl předseda
naší ZKO Karel Ráž s fenkou dobrmana Ambra Carlos Bohemia, třetí

místo obsadila Petra Bursíková z Tábora s fenou německého ovčáka
Laura Mania Bohemia.
V poslední, nejnáročnější kategorii,
zvítězil náš člen Vladimír Kasl s německým ovčákem Xanto z Gargamellu a získal repliku putovního poháru. Xanto je mladý, jsou mu teprve dva roky, takže je předpoklad, že
by mohl zvítězit ještě dvakrát a získat velký, krásný ručně broušený putovní pohár. Druhé místo obsadil
loňský vítěz Zdeněk Jílek s fenou
německého ovčáka Chilli Dombai,

na stupních VítĚZŮ. nejlepší psovodi v kategorii ZVV1 - zcela vlevo
»stříbrný« letovský Karel Ráž.
Foto Tomáš Suchánek

na třetí příčce byl Roman Vaněk z
Berouna s fenou německého ovčáka
Lady ze Zlaťáku.
V závodu byli ještě vyhlášeni nejlepší v každé disciplíně, tedy nejlepší
stopa a nejlepší poslušnost. V obou
byla nejlepší Mirka Štarková. Třetí
figurku ovčáka za nejlepší obranu získala Petra Bursíková s fenou německého ovčáka Gisele Provokativo.
Ceny a diplomy si odnesli i nejmladší závodnice, letovská Eliška Ježková s fenkou jack russel teriéra Blueberry Vianello di Praga a nejstarší
závodník, berounský Věroslav Šedivý s fenkou německého ovčáka Terezkou z berounské bašty. Nejlepší
ženou závodu byla vyhlášena opět
Mirka Štarková. Novinkou byla anketa diváků o nejsympatičtější dvojici závodu. Staly se jí Barbora Zahradníková z Tábora s fenou švýcarského ovčáka Bambina White Chocholate. Poslední krásnou a výjimečnou cenou byla velká figurka psovoda na poslušnosti se psem u nohy,
kterou získala Mirka Štarková za
výkon, který byl ohodnocen známkou výborně.
Ceny a diplomy byly rozdány, závod
slavnostně ukončen. Velký dík patří i
sponzorům a partnerům za podporu.
Úspěšným závodníkům blahopřejeme k jejich výkonům a těm, jimž se
nedařilo podle jejich představ, přejeme, aby to příště vyšlo. V září pořádáme další závod, takže všechny závodníky znovu rádi uvítáme.
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Dokud jsme byli s Janem, nebylo nač si stěžovat
VZPOMÍNKY ŠESTASEDMDESÁTILETÉ OBYVATELKY DOMOVA SENIORŮ V DOBŘICHOVICÍCH - 42)
Do sepisování pamětí se ve svých
šestasedmdesáti letech dala obyvatelka dobřichovického Domova
seniorů Anna VRANÁ. V minulém
díle vzpomínala na svoji rodinu.
Dceru bavilo šití, naučila se šít na stroji. Zvlášť se jí povedla halena zdobená batikou, která se dala nosit ke
kalhotám i k sukni. Láska k ručním
pracím jí zůstala - šije podle potřeby pro sebe i pro rodinu. Syn je šikovný na práci s dřevem: vyrobil
pěknou skříň do své domácnosti,
krásnou psí boudu pro psa Djesinu a
pěkný pelíšek pro kočku Meluzinu.
Jednou jsme s mužem odjeli na krátký čas z domu. Už nevím, jestli jsme
se vydali do Krušných hor za houbami, ale nejela s námi ani dcera, ani

syn, ti měli vlastní program. Když
jsme se vrátili domů, našli jsme ve
špajzu na polici krásnou vánočku.
Napadlo mě, že asi teta Libuše upekla pro Jirku, ale ukázalo se, že to bylo dílo našeho syna.
Když byly děti malé, rády si hrály s
kusem těsta, vyráběly z něho různé
tvary, vykrajovaly cukroví a pletly
malé vánočky. Pak se to dalo péct a
večer se to podalo tatínkovi na talíři.
Miláčkové byli rádi, že je taťka
chválil a že se mu to líbilo. S přípravou vánoček pomáhá Jiří své ženě
dodnes, a myslím, že je tomu ráda.
Dcera Tereza žije se svou rodinou v
Americe, v San Diegu. Její kamarádky jsou udiveny tím, co všechno zastane. Dceři se daří šití, ve chvílích

volna šije pro sebe i pro děti. Umí si
vyrobit střih podle patřičné velikosti,
a co ušije, všecko dobře padne.
Když čtu po sobě, co je napsané,
vypadá to, jako by celý náš život byl
procházkou v růžovém sadě. Skutečnost je taková, že se střídaly dobré
časy s těmi obtížnějšími. Dokud
jsme žili s Janem pohromadě, nebylo nač si stěžovat; byl to člověk, na
kterého bylo spolehnutí. Stalo se, že
jsme zapomněli na noc zamknout
dům i zahradu. Až ráno jsem si toho
všimla, ale nenapadlo mě, že bych si
měla dělat starosti. Muž byl v domě,
tedy bylo vše v pořádku. Když jsem
po čase zůstala sama, dávala jsem

dobrý pozor, abych zamknula dveře i
vrátka do zahrady, aby byla zavřená
okna v domě. A protože Jan v domě
chyběl, chyběla mi často jistota, že
jsem skutečně zavřela, co bylo třeba.
A tak jsem se často šla v noci podívat, zda je zamknutý dům.
Jednou v létě se mi stalo, že jsem
trhala na zahradě rybíz. Seděla jsem
na stoličce a dávala ovoce do mísy,
když tu vidím, že někdo přeskočil
vrata a kráčí k domu. Lekla jsem se
a šla mu naproti; když mě uviděl,
obrátil se a běžel zpátky k vratům,
přeskočil je a nebylo po něm památky. (Pokračování)
Anna VRANÁ, Dobřichovice

rodinná realitní kancelář s 20 letou praxí v okrese
Praha-západ a Beroun

od 17.12.2014 nás najdete na nové adrese:

Hledáme spolehlivého spolupracovníka na pozici

VRÁTNÝ OBJEKTU NA PRAZE-ZÁPAD
Nabízíme seriózní práci pro mladšího důchodce.

Bližší info na 776 186 161

- široký sortiment služeb v oblasti realit
- komplexní servis prodeje a pronájmu
- osobní a individuální přístup
- bezpečné a seriózní jednání
- dělení a scelování pozemků
- legalizace a zápis staveb do katastru
- stanovení reálné prodejní ceny
- daňová přiznání k nemovitostem a pod.

Karlík, K Třešňovce 1091

www.dd-reality.cz
přijedeme také za Vámi!

Lenka Dvořáková
tel.: 602 266 783
lenka_dvorakova@volny.cz

Petr Dvořák
tel.: 724 036 677
dvorak-real@volny.cz
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Královský průvod
z Prahy na Karlštejn
Program před příchodem císaře a
jeho doprovodu, Karlštejn náměstí,
neděle 7. června 2015

11.00 – TŘEHUSK
- staropražská kapela od Berounky
11.35 – Kejklíř Petr THEIMER
12.05 – NAHODILÁ SEŠLOST
- písničky pro všechny generace
13.05 – Kejklíř Petr THEIMER
13.35 – VIKLAN
- irské, skotské a bretaňské melodie
14.40 – Kejklíř Petr THEIMER
15.05 – VIKLAN
- irské, skotské a bretaňské melodie
Po příchodu průvodu zdravice
vyslanců obce Srbsko

OTEVŘENO. Novou turistickou atrakci získal Karlštejn. V pátek 8. 5. tu bylo v krásně zrekonstruovaném předválečném bunkru poblíž parkoviště slavnostně otevřeno Museum lehkého opevnění.
Foto NN M. FRÝDL

Měli jsme tu už bitku, havárii i několik otrav...
KARLŠTEJNSKÝ MAZEC, KTERÝ SE KONÁ 6. ČERVNA, BUDE MODEROVAT ROCKER PAVEL MARCEL
Karlštejn - Pátý ročník setkání kapel nazvané
Karlštejnský mazec se uskuteční 6. června v
místním autokempu. Moderovat je bude muzikant, rocker Pavel MARCEL.
Na jaké kapely se mohou návštěvníci těšit?
Od 13.00 do přibližně půl dvanácté v noci se na
pódiu vystřídají kapely Sam-Ou-Hell (rock-alternative), Tyvole (rock-alternative), Metallica revival (rock-thrash), Los Chuperos (ska-reggae),
Slapdasch (rockabilly-rock'n'roll), Vosí Hnízdo
(rock), Pumpa (rock-southern rock) a Bugr (hard
rock-heavy).
Mluvil jste do dramaturgie festivalu?
Ne, kromě Pumpy, v níž sám hraju, jsem nic neovlivňoval, ani jsem do toho pořadatelům nekecal.
Pumpu jsem nabídnul částečně taky proto, aby mě
neodvolala z moderování někam na Moravu, což
v létě hrozí vždycky. Takhle jsem si pojistil, že
tento víkend nikam nepojedu a užiju si domácí
festival s klukama ze základky.
Na koho se vy osobně těšíte nejvíce?
Samozřejmě na Pumpu.
Kdybyste mohl obsadit Karlštejnský mazec podle
vlastního výběru, koho byste do kempu pozval?
Molly Hatchet, Skinny Molly, Blackberry Smoke,
Deep Purple, Garth Brooks, Billy Ray Cyrus,
Whitesnake. Tomu bychom skromně zahřáli pó-

dium s Pumpou. A to je přesně ten důvod, proč
kluci nechtějí, abych něco vymýšlel já.
Karlštejnský mazec dostal, předpokládám, jméno
podle spolku Karlštejnští mazáci, který jej pořádá. Dělaly předchozí čtyři ročníky festivalu čest
svému jménu - byl to opravdu mazec?
Tak určitě, i bitku, havárii a několik otrav jsme
měli. Ale až po tom, co šly děti spát do přilehlých
stanů a chatiček. Ráno jsme mazali rohlíky a nalévali kakao. Už jsme rockeři v letech, přeci jen
mazec je až po večerce, na festival se dá normálně vzít i děcka, což taky spousta lidí dělá.
Bude se letošní ročník akce něčím lišit od ročníků předchozích, nabídne nějaké novinky?
Každý ročník je jiný. Loni jsme akci odkládali o
měsíc kvůli povodni, která spláchla kemp odshora dolů, kapely se mění každý rok, složení publika také. Mezi přestavbami kapel se vždycky vymyslí nějaká sranda pro děti, posledně jsme měli
módní přehlídku, letos se určitě zase něco chystá,
maminy překvapí. Kromě muziky bude určitě grilování, koupání, lodičky, možná si zasoutěžíme,
dost se toho stane zcela spontánně, jak se tu všichni známe, tak to není nijak sešněrovaný.
Vy budete akci nejen moderovat, sám si na ní také zahrajete, se zmíněnou kapelou Pumpa. Čeho
se diváci od vás dočkají, na co se mohou těšit?

Dočkají se věcí z aktuálního alba Masařka a těšit
se můžou na třicetiletý kousky jako Maso mám
rád nebo Parní Pumpa. Tak tradá samozřejmě proběhne těsně předtím než na pódium vletí Bugr.
Doufám, že všichni hospodští rockeři, co už 14
let, co v Pumpě hraju, hlásí, že až budeme blíž,
tak určitě dorazí, splní svůj slib a dojdou do kempu. Blíž už to neumím.
Miloslav FRÝDL

Pavel Marcel.

Foto ARCHIV

Staročeské máje - KARLŠTEJN, náměstí 31. 5. 2015
13.30 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Domažlice
13.55 – PRŮVOD od pošty na náměstí
14.00 – SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ práva k
pořádání májů
14.10 – DĚTI MŠ Karlštejn
14.25 – DOMEČEK, Karlštejn
14.40 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZI-

KA, Domažlice
15.10 – HROZÉNKA, Praha
15.45 – LADŮV NÁRODOPISNÝ SOUBOR,
Hrusice
16.05 – TREPERENDY, Praha
16.35 – VIOLKA + MATENÍK, Praha
17.35 – TŘEHUSK, Poberouní
18.00 – KÁCENÍ MÁJKY, hraje Třehusk
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Společné košíkaření nás hodně bavilo
KARLŠTEJNSKÉ MAMINKY SE S DOMEČKEM UČILY PLÉST KOŠÍKY, KARLŠTEJNSKÉ DĚTI ZASE MALOVAT
V sobotu 18. dubna se sešly maminky s dětmi v klubovně Domečku v
Karlštejně. Společně jsme všichni
strávili příjemné tvořivé odpoledne každá účastnice si odnesla domů
krásný, vlastnoručně upleteny košík.
Uplést si košík není vůbec jednoduché, jak potvrdila maminka Monika
Kroužilová z Karlštejna, ale o to větší radost přináší. Lucie Zajícová přišla v doprovodu dcer Vandy a Dominiky. „Všechny tři jsme si odpoledne
užívaly a společné košíkaření nás
hodně bavilo,“ potvrdila.
Malování na zámku
První květnová sobota na zámku v
Králově Dvoře patřila výtvarnici Haně Peterové a dětem z Karlštejna i
Litně, které se přihlásily na kurz malování. Také tuto akci pořádalo středisko volného času Domeček Hořovice, které má odloučené pracoviště
v Karlštejně.
Tvořit se začalo v devět hodin ráno,
výtvarná činnost oslovila především
děvčata. Kurz měl za úkol ukázat,

Karlštejnské aktuality
* 6. Karlštejnskou můří noc pořádá 15. 5. od soumraku do 23-24.00
na Budňanské skále Společnost pro
ochranu motýlů se Správou CHKO
Český kras. Sraz je ve 20.00 na nádraží v Karlštejně. Exkurzi vede Petr
Heřman, oblečení i obuv do terénu,
baterku a pláštěnku s sebou. (irh)
* Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se koná 16. 5. od 9
do 10.00 u Vinice v Karlštejně. (per)
* Zájezd na divadelní představení
Divadla Radka Brzobohatého Barmanky organizuje 28. 5. Městys
Karlštejn. Odjezd z centrálního parkoviště v 17.00. Představení je přednostně určeno lidem s trvalým bydlištěm v Karlštejně, cena včetně dopravy 200 Kč. Vstupenky si můžete
rezervovat na úřadu městyse. (per)

PLETLY KOŠÍKY. Maminky s dětmi se v klubovně karlštejnského Domečku
učily plést košíky.
Foto Kateřina KelleRoVá

jak příjemně se dá hrát s barvami a
současně vytvořit opravdu pěkný
obrázek, který se stane zajímavým
doplňkem domácnosti.
Karlštejnské i liteňské děti si tvořivé
odpoledne jaksepatří užily. Naučily
se stínovat, namalovat oblohu, ale i
kůru pomeranče a nakonec si každý
odnesl vlastnoručně namalovaný obrázek. Nechyběla zábava a vzájemná
spolupráce. Každé dílo bylo jiné,
originální a především - malované
na zámku.
Kurz ještě neskončil a už všechny
účastnice věděly, že se musíme sejít
znovu. Při příchodu rodičů se nadšené maminky přihlásily na kurz pro
dospělé, který se bude konat v sobotu 16. 5. od 9.00. Středisko volného
času Domeček zve všechny, kteří si
chtějí zkusit malovat, nebo prostě
jen vyzkoušet něco nového, do zámku v Králově Dvoře. Informace i přihlášky získáte na: 723 069 167, 725
48 037, nebo na mailu eknopova@seznam.cz.,hana.peterova@ema
il.cz.
eva KNoPová, Krupná

Ve školce se běhalo mezi muchomůrkami
Každý rok pořádá Mateřská škola v
Karlštejně slet čarodějnic a čarodějů.
Účast je vždy velká a o zábavu není
nouze. Letošní čarodějnice nám bezvadně připravila Stáňa Čvančarová.
Vymyslela super čarodějnické soutěže: slalom mezi muchomůrkami,
prolézání temného tunelu, přecházení po obrovském hadovi, házení kuřecího drápku na cíl, let na koštěti...
K občerstvení se podávaly dušené
Haribo žížalky, kuchařka uvařila
kouzelné lektvary - nápoj lásky, štěstí a radosti. Účinkovaly hned na místě, neboť tu panovala fajn atmosféra.
Dopoledne zakončilo zapálení hranice se zlou čarodějnicí, předání medailí i čarodějnického vysvědčení.
Text a foto Marcela Hašlerová,
Mš Karlštejn

Světové válce daly Budňany značnou daň z krve...
…LÍTICE VÁLEČNÁ SI Z NAŠICH SPOLUOBČANŮ VYŽÁDALA DVACET DVA OBĚTÍ
Další pohled do historie Budňan zpracovaný z
pamětí někdejšího zdejšího řídícího učitele václava Hochmana nabízí Jitka švecová.
(NN)
B u d ň a n y - původně Búdy
O vzdělání dítek se stará dvoutřídní škola. Její
vkusná budova působí dobrým dojmem. O školu
pečuje místní školní rada. Školní obec tvoří Budňany s Karlštejnem, Poučník, Klučice a Hlásná
Třebaň. O vzdělání dorostu živnostenského pečuje
dvoutřídní škola pokračovací. Zábavné a poučné
čtení poskytuje obecní knihovna, která má po sloučení s knihovnou Sboru dobrovolných hašičů 625
svazků, i knihovna tělocvičné jednoty Sokol s 368
svazky, která je spojena s knihovnou obecní.
O náboženské potřeby obyvatelstva vyznání římskokatolického se stará farní úřad s jedním duchovním. Je tu chrám zasvěcený sv. Palmáci, jenž
se uvádí již při roce 1356. Farní osadu katolickou
tvoří Budňany s Karlštejnem, Poučník, Hlásná
Třebaň, Mořina a Mořinka. Obyvatelstvo vyznání
československého má svého duchovního v Berouně
a církev českobratsko-evangelická má v místě kazatelskou stanici, o níž pečuje českobratsko-evangelický farní úřad u Salvátora v Praze.
V místě je poštovní úřad s vrchním pošmistrem,
jednou úřednickou silou a 4 listonoši. Byl založen
1869. V dnešní době zpracuje ročně na 42 000 jednotek, tj. dopisů, poukázek, balíků a platenek poš-

tovního úřadu šekového. Doručovacím obvodem
jsou Budňany s Karlštejnem, Poučník, Klučice,
Srbsko, Hlásná Třebaň, Mořina, Trněný Újezd,
Lužce, Kozolupy a Bubovice.
Četnická stanice byla zřízena r. 1906 a jest o 3 mužích, v době letní o 4 mužích. Obvod tvoří Budňany
s Karlštejnem, Poučník, Klučice, Srbsko až ke Kačáku, Hlásná Třebaň, Mořina, Mořinka až ke Karlíku. O zdraví lidu pečuje obvodní lékař z Mořiny.
V místě je i zvěrolékař. Úkoly peněžního ústavu plní Spořitelní a záložní spolek pro Budňany a okolí

Z NEBE. Hrad Karlštejn na leteckém snímku z roku
1921.
Reprofoto ARCHIV

v Budňanech, zřízený r. 1907. Vklady činí skoro
400 000 Kč.
Světové válce daly Budňany značnou daň z krve,
neboť lítice válečná si z našich spoluobčanů vyžádala 22 obětí. Obyvatelstvo jim postavilo vkusný
pomník, jenž byl odhalen na paměť 10. výročí naší
samostatnosti 26. 8. 1928. Též boje za svobodu se
zúčastnily Budňany, neboť do legií vstoupilo 6 mužů. Můžeme soudit, že v Budňanech asi ze 350 mužů konalo vojenskou službu 50.
Spolkový život se obráží v 6 spolcích. Máme tu živnostenské společenstvo, Hasičský sbor, Sokol, Osvětovou komisi, Řemeslnicko-živnostenský spolek,
Okrašlovací spolek. V roce 1900 se uvádí 85 domů
a 560 obyvatel. V roce 1927 již 123 domů a 963
obyvatel. Veřejné budovy jsou škola, fara, pošta,
obecní dům, sokolovna a lidový dům.
Rok 1848 je mezníkem v našem životě. Našel v Budňanech uvědomělé občany. Byla tu zřízena národní garda, která měla s okolními vesnicemi na 200
mužů a svůj prapor. Také následující probuzenecká doba let šedesátých našla v městečku ohlas.
Roku 1882 založena čtenářská beseda, v dalších letech založen Sokol, konány přednášky, divadla ba i
hudba a zpěv značnou měrou pěstovány. Světová
válka zasáhla rušivě do toho rozvoje, ale dnes po
10 letech se poměry upravily tak, že se možno oddávati nejlepším nadějím v rozkvět městečka a vzdělání lidu.
Jitka šveCová, Hlásná Třebaň
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Brigádníci uklízeli obec

V sobotu 25. 4. ráno se sešlo na čtyřicet brigádníků v Osově a Osovci, aby se společnými silami podíleli na jarním úklidu obce.
Pracovalo se v několika partách na různých
místech: čistil se rybníček Sázka v Osově i
jeho okolí, strouha v Osovci, bylo vymýceno křoví a uklizen prostor u hřbitovní zdi i
před obecním úřadem, část pomocníků s hasiči čistila koupaliště. Počasí nám přálo,
práce šla hezky od ruky a krátce po poledni
jsme se sešli v hospůdce U Sv. Donátha, kde
pro nás paní starostka připravila křupavé řízečky. Účast byla pěkná, jen bychom příště
při společné práci pro obec rádi viděli více
místní mládeže. Marie PLECITÁ, Osov

Ohně hořely dokonce dva
Poslední dubnový den je i v Osově spjatý s
pálením čarodějnic. Letos tu byly ohně dokonce dva. Jeden na zahradě čp. 64 pro děti,
z nichž ty nejmenší přišly v čarodějnickém
úboru s košťátky a dováděly na trávníku.
Kluci, vesměs páťáci, dali přednost opékání
buřtů. Daleko větší hranice pak večer vzplála poblíž Velkého rybníka v Osově. Tradice
pálení čarodějnic se tu stále dodržuje, a tak
to má být: společnost se pobaví a kolektiv se
stmelí, což životu v obci může být jen ku prospěchu.
Marie PLECITÁ, Osov

Školáci hráli na djembe i bonga
Z PLASTOVÝCH TRUBIC »VYLOUDILI« STUPNICI I ZNÁMÉ DĚTSKÉ PÍSNIČKY
Do osovské školy v Osově zavítal
hudební pořad zaměřený na rozvoj
rytmického cítění. Hudebníci z HarmoniaUniversalis nám představili
rytmické nástroje, které nám nebyly
až tak známé - nejstarší africký buben djembe, darbuka či bonga z Kuby. Využili i nástrojů, které známe z

Káceli berounskou máj

hodin hudební výchovy: triangly,
dřevěné bloky, tamburínky či ozvučné trubky. Všichni jsme si vyzkoušeli hru na tyto nástroje pod taktovkou
pořadatelů a podle jejich pokynů
jsme dokázali vytvořit opravdu zajímavou hudbu nebo zrytmizovat házení či odrážení míče a pohyb spolužáka. V závěru jsme si zahráli na barevné plastové trubice zvané Boomwhackers. Zvládli jsme s nimi zahrát
stupnici i dětské písničky. Jako prima kapela jsme svůj rytmus skutečně objevili.
Zdravotníci byli třetí
Pět žáků ZŠ Osov se zúčastnilo soutěže Mladých zdravotníků v Králově
Dvoře. V soutěži, které předcházelo
několik lekcí první pomoci pro páťá-

ky i čtvrťáky, skončila naše hlídka na
krásném třetím místě. Pro soutěžící
byl na stadionu připraven doprovodný program místních dobrovolných
hasičů, kteří vyprošťovali zraněného
z vraku auta a předvedli ukázku vozového parku. Přijeli i policisté. Děti
měly možnost usednout do policejního vozu, prohlédnout si jeho interier nebo spustit policejní sirénu.
Osovští školáci také navštívili knihovnu a zubní ordinaci v Hostomicích. Po prohlídce v zubařském křesle se páťáci zaposlouchali do čtení
paní knihovnice, luštili zaklínadla a
měli možnost si v knihovně prohlížet a vypůjčit vybrané tituly. Prohlédli si i hostomickou školu, kam
budou po prázdninách přecházet.
Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

ÚSPĚŠNÍ VYBÍJENKÁŘI. Okrskové
i okresní kolo turnaje ve vybíjené
pro žáky 1. stupně vyhráli páťáci ZŠ
Osov a probojovali se do semifinále.
Toho se z celého okresu Beroun zúčastnilo dohromady devatenáct škol
- naši reprezentanti skončili na krásném 4. místě. Gratulujeme! Děti dostaly pochvalu za skvělý výkon, vzájemnou spolupráci a férovou hru.
Text a foto Soňa KOCMANOVÁ

V kostele otevřou věž

V pátek 29. 5. bude v rámci akce
Noc kostelů otevřen kostel v Osově
od 18.00 do 22.00. Program: Mariánské litanie a krátká pobožnost, položení květin k pomníku sv. Jana Nepomuckého, 18.40 hudební vystoupení řízené P. Kafkou, historie kostela i Osova se zaměřením na rod
Kauniců, průběžně dle přání návštěvníků výstup na věž, videoprojekce, výstavka fotografií.
(map)

Osovské děti »čarovaly« v hostomické knihovně

Své zástupce na Staročeských májích v Berouně měl 2. 5. také Osov.
Zdejší hasiči v historických uniformách na závěr pokáceli zdejší májku.
Foto Alena ŠUSTEROVÁ

Starší děti z Mateřské školy v Osově – Sovičky se zapojily do výtvarné soutěže knihovny v Hostomicích na téma Perníková chaloupka. Společně vytvořily chaloupku
z lepenkové krabice a polepily ji perníčky, které namalovaly. Nechyběli ani Jeníček, Mařenka a Ježibaba. Jejich práce byla oceněna diplomem a knihou pohádek. V
pátek 24. 4. se děti vypravily v přestrojení za čarodějnice a čaroděje do hostomické knihovny, aby si prohlédly výstavu obrázků, ilustrací a modelů perníkových chaloupek. Čekala nás hodná čarodějnice, jíž děti vymyslely jméno Tara. Přečetla dětem ukázku z knihy Dobrodružství čarodějnice Dorky, vyzkoušela jejich pohotovost
hádankami a připravila pro ně doplňovačku. Budoucí
malí čtenáři si pak listovali v knihách, někteří i kousek
přečetli. Díky knihovnici Ireně Lisé - vždy pro děti vybere zajímavou knihu a pomáhá v nich pěstovat zájem o
čtení. Text a foto Eva NÁDVORNÍKOVÁ, MŠ Osov
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Vlasovci byli jako Blaničtí rytíři...
RUSKÁ OSVOBOZENECKÁ ARMÁDA DORAZILA NA OSOVSKO O NĚKOLIK DNŮ DŘÍV, NEŽ RUDOARMĚJCI
Letošní květen je měsícem 70. výročí konce druhé světové války v ČR.
Neměli bychom zapomínat na roli
příslušníků Ruské osvobozenecké armády - ROA, zvaných vlasovci. Byli
to zajatci a zběhové z Rudé armády,
kteří bojovali proti Stalinově diktatuře, ale neztotožňovali se s nacismem. Pro Osovsko mají rozhodující
význam - přijeli sem dříve než Rudá
armáda. Své vyprávění čerpám ze vzpomínek mé matky Růženy Plecité,
jíž tehdy bylo 23 let: „Když se na jaře 1945 blížil konec války, všichni
čekali, že Prahu osvobodí Američané. O politice jsme toho moc nevěděli, ani o demarkační čáře, kterou
Američani nesměli překročit. K nám
do vsi jako první přijeli vlasovci.
Bydleli po domech – u nás byli čtyři,
slušní mladí chlapci okolo dvaceti
let. Nezdrželi se dlouho, odjeli na
Prahu, která volala o pomoc. Vrátili
se za tři dny, smutní a už jen tři, čtvr-

NA POMOC PRAZE. Vlasovci se cestou na pomoc Pražskému povstání zastavili 7. 5. 1945 v Zadní Třebani.
Foto Stanislav NOVÁK
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tý v Praze padl. Pospíchali na západ,
aby se dostali k Američanům.
K přestřelkám mezi vlasovci a Němci docházelo i v lese. Bylo tam hodně hrobů, ale pak se křížky a zahrádky ztratily. V Osově na hřbitově byli
5. 5. 1945 pochováni dva. Stály tam
dva dřevěné kříže, asi pravoslavné.
Vždy, když jsme šli pěšky na Svatou
Horu, zastavoval pan farář Krejčí
procesí u kříže nad Chlumcem a říkal, že vlasovci byli jako Blaničtí rytíři. Přijeli, zachránili a nikdo už je
nikdy neviděl. Za Prahu jeli bojovat
v době, kdy to nejvíc potřebovala.
Rudá armáda tam dorazila později.“
Letos Filip Jandus vypátral, že dosud bezejmenní jsou Anton Lučkovskij a Petko Kudelja, vojín a svobodník ROA. Dále jsou zde ostatky 4
vojínů ROA, kteří byli pohřbeni 5. 5.
1945 ve Velkém Chlumci, v roce
1949 exhumováni a převezeni na hřbitov do Osova. U jeho vchodu je
hrob Rudoarmějce Nikolaje Buligina, který byl usmrcen výbuchem nádrže s benzínem. I v okolních vsích
jsou hroby vlasovců, kteří zde padli
za naši svobodu.
Ze vzpomínek Ladislava Oborníka z
Osovce: „Vlasovci přijeli 4. 5. od
Berouna, ubytovali se po domech. U
nás jich bylo přes dvacet. Utábořili
se tu i s položebřiňáky taženými koňmi. Za deštivého 5. května se začali
přesouvat na Prahu. Byli vyzbrojeni
i tanky a obrněnými vozy, ale mně
utkvěly nízké vozíky tažené koníky.
Pamatuji si, jak vlasovci zastavili
německé auto a přinutili vojáky odevzdat zbraně. Těch tam pak v louce
hodně zůstalo, my kluci jsme je sbírali a nosili domů – já měl čtyři. K
potyčkám s Němci došlo i u pošty a
u zámku. Po bojích v Praze se vlasovci vraceli 8. 5., z těch našich se
vrátili dva. Když přijeli, Rudoarmějci, museli vlasovci nastoupit do auta
a všichni odjeli. Za hodinu se auto
vrátilo bez vlasovců. Slyšel jsem, že
je za Osovem zastřelili. Také si vzpomínám na opravdového generála,
kterého jsem viděl u pošty. Snad to
byl generál Buňačenko, jenž se štábem sídlil v Suchomastech.“
Marie PLECITÁ, Osov

!



Za slunného odpoledne v pátek 8. 5.
jsme se sešli na hřbitově v Osově,
abychom si při příležitosti 70. výročí
konce 2. světové války připomněli její oběti, které jsou zde pochovány.
Jedná se o Václava Panýrka z Osovce, který byl v roce 1943 popraven
na Pankráci ve věku 27 let, v hromadném hrobu tu leží šest vlasovců a
v dalším hrobu Rudoarmějec Bulygin. Je zde pochován i Václav Biskup
z Osovce, který zahynul pod koly ruského vozu. Pietní akt zahájil pěvecký
soubor Fabián za řízení P. Kafky,
starostka M. Čabounová uvítala přítomné. Zamyšlení o válce pronesl Josef Kozák, já jsem podle vyprávění
pamětníků přiblížila historii obětí
zde pochovaných. Kladení květin na
hroby paní starostkou a místostarostkou - byly to symbolicky šeříky - i zapálení svící doprovázela hudba souboru Fabián, zazněla také skladba
pro dvě harmoniky v podání Petra
Kafky a Matyáše Guttenberga. Slavnostní akt byl zakončen národní
hymnou.
Marie PLECITÁ, Osov
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Mníšecký zpravodaj
Mimořádná příloha o aktuálním dění v »Městečku pod Skalkou«
Čarodějnic a čarodějů bylo
plné mníšecké předzámčí
Čarodějnické odpoledne (a večer), věnované především dětem a rodinám, se v Mníšku pod Brdy
30. dubna nadmíru vyvedlo. Masek se sešlo nepočítaně; všechny děti, které se zúčastnily soutěže o
nejlepší masku, dostaly malý dárek: sladkost nebo
vynikající koláč od paní Jarolímkové. Hlavní cenu, dort s krásnou kněžnou všech čarodějnic, který
vytvořila Monika Strouhalová, si domů odnesli děti Rouskovic. Moderátor »strejda« Jirka Vozka,
golfový trenér, ale především kamarád všech masek, byl pohotový, vtipný a sklidil uznání.
Vatru postavili hasiči z Mníšku pod Brdy, za což
jim moc děkujeme. Hranice byla velká - tak akorát
pro nahoru vysazenou čarodějnici, kterou vyrobila
výtvarnice Líba Pokorná. Její pařáty odolávaly ohni hodně dlouho. Debrujáři, malí vědci, v čele s
Aničkou Čiškovou, připravili skvělý zábavný program plný pokusů - mnohdy vskutku čarovných.
Děkujeme všem, kteří přišli. Děkujeme všem malým čarodějkám a čarodějům. Děkujeme mníšeckým hasičům, kteří oheň nejen připravili, ale kteří
také nakonec vše, pro zachování bezpečí, po skončení akce uhasili.
Miloš NAVRÁTIL,
Mníšek pod Brdy

PIETNÍ SETKÁNÍ. V Mníšku pod Brdy jsme si připomněli 70. výročí konce 2. světové války, tragické lidské osudy během těžkých válečných časů i hodnotu svobody. Zástupci Armády ČR drželi u pomníku obětem
čestnou stráž, čtením autentických zápisků z kroniky roku 1945 jsme se vcítili do atmosféry posledních
týdnů a dnů války, padlým jsme věnovali modlitbu. Pietní setkání uzavřela česká národní hymna v nádherném podání pěvkyně Gabriely Jelínkové. (min)
Foto ARCHIV

V květnu Mníšek nabízí mnoho kulturních akcí
TĚŠIT SE MŮŽETE NA FOLKLORNÍ FESTIVAL, PĚVECKOU SOUTĚŽ I PODVEČERNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Květen je v Mníšku pod Brdy ve znamení mnoha
akcí - na zámku, ve městě i v barokním areálu na
Skalce. Konaly se či se ještě konat budou jarmark,
Staročeské máje, pěvecká soutěž, programy pro
děti, promítání o známém místním školáku Kájovi
Maříkovi i speciální prohlídky zámku.
Mníšecký zámek na 1. i 8. května připravil speciální kostýmované prohlídky. První májový den se
návštěvníci mohli setkat s malými pohádkovými
bytostmi při prohlídkách Putování za zámeckými
skřítky. O týden později, 8. 5., děti zámkem provázela princezna Anička. Na Pohádkových prohlídkách jí caparti pomáhali najít pohádky, které
se v komnatách poschovávaly. Po oba sváteční
dny se mohli milovníci starých časů také setkat s
hraběnkou Terezií Kastovou. Na Prvorepublikových prohlídkách ji představila průvodkyně v roli
její vnučky, která ukázala i babiččiny moderně
zařízené soukromé místnosti a vyprávěla, jak se
na zámku bydlelo mezi světovými válkami. V
sobotu 9. 5. kluci i holčičky na Podvečerních prohlídkách klekali před anděla s velkým pasovacím
mečem. Řekli své jméno, vyslechli důležité poselství a anděl je povýšil do šlechtického stavu.

Odpoledne 9. 5. se v klášteře barokního areálu
Skalka nad městem konala česká premiéra filmu
slovenských tvůrců Mauí chuapec z Radošovec.
Film je inspirován známým školákem z Lážova,
čili Mníšku, Kájou Maříkem. Při projekci se diváci seznámili i s paní režisérkou a dalšími tvůrci.
V sobotu 16. 5. ožije Mníšek pod Brdy šestnáctým poberounským festivalem Staročeské máje.
Vystoupí taneční, hudební i pěvecké soubory, folkrocková kapela, těšte se na jarmark, dudáckou
muziku i průvod ze zámku na náměstí.
Další sobotu 23. 5. zve mníšecký zámek rodiny s
dětmi opět na oblíbené Podvečerní prohlídky s
andělem a bílou paní. O týden později nezůstane
opuštěna ani zámecká zahrada. Odpoledne 30. 5.
se tu odehraje každoroční pěvecká soutěž pro malé i velké zpěváky Brdský kos. Své pěvecké umění a odvahu vystoupit před porotou a obecenstvem
předvedou malí i větší zpěváci a zpěvačky.
V neděli 31. 5. se bude na zámku slavit Den dětí.
Připraveno bude mnoho zábavných zastavení, soutěží, her i sladké odměny. Více se o akcích i programu zámku dozvíte na http://www.zamek-mnisek.cz/.
Marie CHARVÁTOVÁ, Mníšek p/B

PŘIJEL KÁJA. V sobotu 9. 5. se v budově kláštera Skalka nad Mníškem uskutečnila česká premiéra slovenského amatérského filmu/seriálu Mauí
chuapec z Radošovec, který je natočen podle prvního dílu Káji Maříka. Film vyrobilo pozitivně naladěné sdružení Rodzina veseuá ze slovenské obce
Radošovce. Do Mníšku přijela početná skupina
zástupců rodziny a byla srdečně přivítána.
Text a foto Miloš NAVRÁTIL, Mníšek pod Brdy

Staročeské máje - MNÍŠEK p/B, náměstí 16. 5. 2015
8.00 – ZAHÁJENÍ stylového jarmarku
10.00 – POBOŽNOST u kostela
13.00 – LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Plzeň - na zámku
13.35 – PRŮVOD ze zámku na náměstí
13.45 – PŘEDÁNÍ PRÁVA k pořádání májů
13.55 – DĚTI MŠ Nová, Mníšek p/B
14.05 – DĚTI MŠ 9. května, Mníšek p/B
14.15 – Pěvecká sdružení A.M.O.S a
A.M.O.Sek, Mníšek p/B

14.25 – KVÍTKO, ZUŠ Mníšek p/B
14.40 – PROMĚNY, Řevnice
15.10 – MODŘENEC, Praha
15.45 – NOTIČKY, Řevnice
16.20 – MELODIKA, Praha
16.55 – HANÁCI, Praha
17.20 – KOLÍČEK, ZUŠ I. Hurníka Praha 2
18.00 – ZRCADLA, folkrocková kapela z
Klenčí pod Čerchovem
19.00 – KONEC programu
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www.syryodkarlstejna.cz
BALKÁNSKÉ, ČERSTVÉ
A PAŘENÉ SÝRY
(jemně solené - vhodné i pro děti)

BÍLÉ I OCHUCENÉ
JOGURTY, MĚKKÝ TVAROH

(získal ocenění Regionální středočeská potravina 2014)

ČERSTVÉ MLÉKO Z AUTOMATU
PO CELÝ DEN

FARMA HOMOLKA BĚLEČ
Tel. č.: 731 839 659
Prodejní doba:
Po-pá: 7-9, 16-20, so a ne: 7.30-12 h.
Rozvoz výrobků:
farma.homolka@seznam.cz
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Na řevnickém náměstí hořel pivovar
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„A tak jsme byli nadšeni myšlenkou
Tomáše Chabery pozvat ke spolupráci Červený kříž. Zkontaktovali
jsme Evu Bernátovou z Oblastního
spolku ČČK Praha 1, která nejmenší
hasiče profesionálně namaskovala,”
uvedl Ryšavý. Po příjezdu a zajištění nabouraných vozů začala mladá
zásahová jednotka s vyprošťováním
a ošetřováním. Úsměvy jim ztuhly
při pohledech na otevřenou zlomeninu ruky, rozseknutou hlavu, rozříznutou nohu a ruku či utržený prst.
„Vše zvládli všichni na jedničku, i
když na valné většině byla vidět nervozita a strnulý výraz při pohledu na
otevřené zlomeniny a krev. Byla to
ohromná zkouška, dodal velitel malých hasičů s tím, že velice děkuje

věříme, že se vás přijde v příštím roce podívat na řevnické náměstí víc.
Lucie BOxANOVÁ, Svinaře

Z našeho kraje

HASIČI. Nejmladší řevničtí hasiči pří zásahu.
Foto Lucie BOXANOVÁ
paní Bernátové i panu Chaberovi. Po rový řevnický pivovar. Při příjezdu
odmaskování přišli na řadu nejmlad- malé hasičské jednotky tak většina
ší hasiči, kteří předvedli útok. „Aby hasila opravdový oheň. Byli vykuleto nebylo prckům líto, i pro ně jsme ní, ale vše zvládli s grácií a oheň
měli překvapení. Těsně před útokem uhasili,“ chválil své svěřence Ryšajsme přímo na náměstí zapálili papí- vý. Majáles se vyvedl, takže pevně

Vrtulník odletěl prázdný, motorkář zemřel

POLOŽILI KÁMEN. Základní kámen
k nové budově školy v Řevnicích byl
položen 4. května. Úvodní slovo na
malé zahradní slavnosti pronesli starosta města Tomáš Smrčka a ředitelka ZŠ Řevnice Pavlína Seidlerová
(na snímku). Přístavba se zateplením
vyjde na 38 milionů, přibude 11 učeben, prostory pro šatny, kabinety a
další příslušenství.
Text a foto
Gabriela GALBAVÁ, ZŠ Řevnice

Řevnice - Dvaatřicetiletý motorkář zahynul po střetu s osobním autem 10.
května před polednem na silnici mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy.
„Po příjezdu jednotky na místo byl již zraněný řidič motocyklu v péči záchranky,“ uvedl řevnický hasič Pavel Vintera s tím, že hasiči spolupracovali při ošetřování pacienta, provedli protipožární opatření a do příjezdu policie řídili dopravu. „Na místo byl vyslán i vrtulník, který však odletěl prázdný - motorkář přes veškerou snahu zasahujících svým zraněním na místě
podlehl,“ dodal Vintera.
(mif)

Hlásnotřebaňští obnovili vítání občánků

Do Podskalí se smí
vjet jen s povolenkou

Doprava v ulicích Řevnická i Třebaňská v Zadní Třebani bude až do
14. června omezena. V obci totiž
pokračuje výstavba kanalizace.
Vzhledem k uzavírce ulice Třebaňská v úseku od mostu na Řevnice k
mostu u hasičárny jsou na obecním
úřadě majitelům aut, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, vydávány povolenky k průjezdu ulicí V
Podskalí. V ulici Řevnická se část
trasy podařilo zhotovit průtlakem.
Protože je ale v těchto místech skála, bude se muset další část úseku
vyhloubit. Provoz bude dočasně řízen semafory. Uzavřena je i ulice Na
Kaplanci, objízdná trasa vede ulicí
Na Vyhlídce. Obecní úřad žádá majitele domů v dotčených ulicích, aby
zde omezili parkování aut.
Petra FRÝDLOVÁ,

* Na své veřejné zasedání, které se
uskuteční 13. 5. od 19.00 v sále U
Kafků, zve obecní zastupitelstvo
Letů. Na programu je mj. územní
plán, říční pozemky či spolupráce s
okolními obcemi.
(bt)
* Sběr nebezpečného odpadu (plechovky od barev, neznámé chemikálie, baterie...) se v Řevnicích koná
16. 5. od 9 do 11.00 u sběrného místa tříděného odpadu za obchodním
domem COOP.
(pef)
* Zvláštní vlak Všerad k prezentaci
projektu Naše vlídná nádraží a projednání studií nového využití budov
našich nádraží vyjede 16. 5. Doveze
vás také na Staročeské máje do Všeradic. Odjezdy: Beroun 11.10, Karlštejn 11.18, Zadní Třebaň 11.30, Liteň 11.44, Lochovice 12.50. Podrobný jízdní řád na www.karlstejnskomas.cz. Radomír HANAČÍK
* Farmářské trhy se konají 23. 5.
od 8 do 12.00 u zámku v DobřichoAndrea KUDRNOVÁ
vicích.
* První ročník soutěže o pohár starosty Dobřichovic pořádají v rámci
oslav 135 let SDH Dobřichovice 23.
května od 8.30 místní hasiči. Na louce u lávky se bude soutěžit v netradičně pojatém hasičském sportu i v
jiných zábavných disciplínách. (ak)
* Sousedský prodej »mezi vraty« se
v Hlásné Třebani koná 23. 5. (bav)
* Projekt Kvalita a bezpečnost místních komunikací v Letech byl
slavnostně ukončen 30. 4. v ulici Na
Pěšince. Cílem projektu s rozpočtem 17 186 981 Kč je zkvalitnění
dopravní obslužnosti dvou podnikatelských areálů napojených na hlavní Pražskou ulici.
(bt)
* Několikanásobnou zlomeninu levé nohy utrpěl 30. 4. v obci Kala
starší muž, na kterého se při opravách chlívku zřítila část zdi. Řevničtí záchranáři jej ošetřili a převezli do
motolské nemocnice.
(bob)
* Řidiče nákladního vozu Renault
Master pod vlivem amfetaminu a
metamfetaminu zadrželi 30. 4. v
Zadní Třebani karlštejnští policisté.
Muž, který navíc nebyl připoután,
přišel o řidičský průkaz.
(hek)

Zastupitelstvo Hlásné Třebaně se rozhodlo obnovit vítání nových občánků. Poprvé po dlouhých letech se vítání konalo 25. 4. v obecní mateřské
škole a bylo to velmi krásné a dojemné. Přihlásilo se 5 rodin s dětmi, akci
uváděli Ludmila Tóthová a Iva Matějková. Nejdřív starosta Vnislav Konvalinka uvítal malé občánky, poté vystoupily děti ze školky s roztomilým
programem. Na závěr se rodiče podepisovali do knihy, každý obdržel pamětní list, děti dárek, maminky kytičku. Díky všem, kteří se na přípravě akce podíleli, novým občánkům přejeme, aby vyrostli ve zdraví a aby se jim
v Hlásné Třebani dobře žilo. Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V Letech radili, jak »se z toho nesesypat«
Ve středu 6. května v podvečer se v
Letech uskutečnil seminář s názvem
Jak se z toho nesesypat. Jeho iniciátorem bylo občanské sdružení A Doma, které poskytuje sociální službu
osobní asistence v domácnostech.
Každý den se při práci setkávají s rodinnými příslušníky, kteří pečují o
své blízké, seniory zdravé i s určitými obtížemi, a marně hledají na
otázky spojené právě s péčí o ně odpovědi. Seminář v Letech seznámil

přítomné s možnostmi a nápady, jak
upravit domácí prostředí tak, aby
např. hygiena seniora nebyla tak namáhavá, lektoři poradili, jaké jsou
vhodné pomůcky pro vykonávání
samostatných aktivit, ale také jak je
důležité pro samotnou pečující osobu starat se o své psychické i fyzické zdraví, aby »se z toho nesesypala«. Poskytli mj. informace ohledně
různých příspěvků na péči o rodinné
příslušníky, nároky na kompenzační

pomůcky aj. Seminář se uskutečnil v
Letech zdarma, byl podporován z
prostředků Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost.
Pokud byste měli zájem dozvědět se
o domácí péči více, navštivte stránky občanského sdružení A Doma
http://www.adoma-os.cz, nebo můžete kontaktovat Jitku Zachariášovou na tel. 733 194 952 nebo e-mailem info@adoma-os.cz.
Barbora TESAŘOVÁ, Lety

UCTILI PADLÉ. Vzpomínka na padlé se konala 7. 5. v Zadní Třebani.
Promluvila starostka, místní hasiči
položili věnec k pomníku a všichni
minutou ticha uctili jejich památku.
Text a foto Petra FRÝDLOVÁ
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Karlštejn »skalpoval« lídra soutěže
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Zadnotřebaňský Ostrovan se konečně dočkal: po výhře
3:0 nad Všeradicemi si připsal první jarní body. Dařilo se i Karlštejnu, který deklasoval Svatou 8:0 a
navíc po výhře 3:0 získal cenný
»skalp« veducího celku soutěže,
berounského Cembritu.

hrách o jednu branku se domácí konečně dočkali 3 jarních bodů. (Mák)
Stašov - OZT 4:1
Branka: Procházka
Nadějný výsledek 1:2 držel Ostrovan
do poločasu, pak už se dokázali prosadil domácí.
(Mák)

FK LETY, krajská I. A třída

Karlštejn - Svatá 8:0
Branky: Zajíc 2, Klusák 2, Fiala,
Tomášek, J. Kučera, Šaman
Hosté nastoupili jen v devíti hráčích.
Karlštejn se poprvé prosadil ve 24.
minutě, do přestávky přidal ještě další branku. Ve druhé půli se domácí
proti unavené obraně soupeře dokázali prosadit ještě šestkrát.
(miš)
Karlštejn - Cembrit Beroun 3:0
Góly: Tomášek, Červený, Šaman
Karlštejnští si v dohrávce odloženého 16. kola na domácím hřišti vyšlápli na lídra soutěže. Všechny body
zaslouženě získali po kvalitní především druhé půli, v níž vstřelili všechny branky.
Michal ŠAMAN
Králův Dvůr B - Karlštejn 3:0.
Karlštejn utkání odbojoval, odvedl
sympatický výkon. Po půli držel bezbrankovou remízu. Domácí dali první gól z penalty a v závěru přidali z
brejků dvě branky. Michal ŠAMAN

Cerhovice - FK Lety 2:0
V odloženém utkání poslední Cerhovice předposlední Lety přehrály.
Votice - Lety 3:1
Branka: Štěrba
Bez kompletní zálohy, se třemi dorostenci v základní sestavě odehráli
hosté důstojnou partii. Domácí šli do
vedení v 7. minutě, hosté vyrovnali o
9 minut později - Kalivoda vysunul
Štěrbu, který sólo proměnil. Pak už
stříleli jen domácí. Největší šanci Letů neproměnil střídající Štěpán, jeho
obhození směřující do branky stačil
domácí obránce vykopnout.
(jik)
Lety - Černolice 5:2
Branky: Cipra 2, Kolman, Martin
Janouš, Kalivoda
Vyrovnaný zápas, ve kterém domáci
ve 2. poločase hosty přestříleli. (jik)
DOBŘICHOVICE, okresní přebor

Dobřichovice - Čísovice 4:2
Branky: Větrovec 2, Mistoler,
Smiovský

Vižina končí, jarní
sezonu už nedohraje

Řevnice - Mužstvo Vižiny, které ke
svým zápasům nastupovalo na
hřiště v Řevnicích, končí.
Tým se ještě před koncem jarních
bojů odhlásil ze III. třídy berounské
okresní soutěže. Hráči se nescházeli
v dostatečném počtu na zápasy a do
Hudlic vůbec neodjeli.
(Mák)

KArLšTEN, III. třída ok. soutěže

TĚSNÁ PROHRA. Smolný zápas sehrál zadnotřebaňský Ostrovan na svém
hřišti s ČL Beroun. Hosté si odvezli těsné vítězství 1:0. Foto NN M. FRÝDL
Domácí chtěli hostům z Čísovic ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
oplatit vysokou porážku 0:4 z podzi- OZT - ČL Beroun B 0:1
mu. Jenže na začátku zaspali a vede- Odložený zápas 16. kola byl pro Ostní se ujali gólem hosté. Dobřichovice rovan smolný. Opět neproměnil něpak sice soupeře zatlačily, ale trvalo kolik šancí, hlavně ta Čermákova ve
20 minut, než se jim podařilo vyrov- druhém poločase byla stoprocentní.
nat. V závěru poločasu se ujaly vede- Bohužel hosté z protiútoku dali branní a po změně stran dění na hřišti ku, která rozhodla.
(Mák)
zcela ovládly. Když Smiovský zvy- OZT - Všeradice 3:0
šoval na 3:1, zdálo se, že je rozhod- Góly: Soukup, Procházka, Bacílek
nuto. Stačilo však drobné nedorozu- Konečně výhra a zasloužená! Ostromění v obraně a bylo zle. Gólman van byl celý zápas lepším týmem a
Friš se srazil s protihráčem a byla z už v prvním poločase si vytvořil nětoho penalta! Hosté v 80. minutě sní- kolik příležitostí. Bohužel Osoba mížili a hrozilo pořádné drama. Naštěstí řil vysoko nad a Bacílek z nadějné
Větrovec v 83. minutě nádhernou st- pozice minul. Naštěstí druhý poločas
řelou stanovil konečné skóre. (oma) Ostrovan střeleckou smůlu prolomil.
Tuchoměřice - Dobřichovice 1:1
Postupně se trefili Soukup, ProcházBranka: Zamrazil
ka a Bacílek. Po třech domácích pro-

Sport po okolí

* 3. Dobřichovický kros půlmaraton se poběží 16. 5. Start je v areálu
zámku Dobřichovice: v 10.00 dětský závod na 1 km, půlmaraton a závod na 10 km v 10.45. Prezence začíná v 9.30. Andrea KUDRNOVÁ
* Mistrovský turnaj mladších přípravek se uskuteční 16. 5. od 9.00
na hřišti ve Všeradicích.
(ka)

VšErADICE, okresní přebor

Zadní Třebaň - Všeradice 3:0

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída

Nespeky - FK Lety 16. 5. 17:00
FK Lety - Poříčí n/S 24. 5. 17:00
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Dobřichovice - Štěchovice 16. 5. 17:00
Choteč - Dobřichovice 23. 5. 17:00
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
OZT - Chyňava 16. 5. 17:00
Neumětely - OZT 23. 5. 17:00

VšErADICE, okresní přebor

Všeradice - Žebrák 16. 5. 17.00
Tlustice - Všeradice 23. 5. 17.00
KArLšTEN, III. třída ok. soutěže
Karlštejn - Tmaň 16. 5. 17:00
Vižina - Karlštejn - ZRUŠENO, tým Vižiny odstoupil ze soutěže

LITEŇ, IV. třída okres. soutěže

S DRAKEM NA PŘÍDI. Závody dračích lodí se konaly druhou květnovou sobotu na Berounce v Dobřichovicích.
Foto Andrea KUDRNOVÁ

16. 5. 17.00 FK Liteň - Osov
24. 5. 17.00 Zdejcina - FK Liteň

Druholigové áčko nechalo všechny body hostům
HÁZENKÁŘŠTÍ MLADŠÍ ŽÁCI ŘEVNIC ZŘEJMĚ DEFINITIVNĚ PŘIŠLI O MOŽNOST ZAHRÁT SI NA MISTROVSTVÍ ČR
První májový víkend přivítali řevničtí »národní« házenkáři hrající II.
ligu Západočechy z Ejpovic a Kyšic.
Ejpovice vedou tabulku II. ligy, Kyšice se drží v jejím středu. Předpokládali jsme, že urveme body alespoň na Kyšicích, ale naši útočníci už

asi zapomněli, proč byli ještě před
čtyřmi lety postrachem všech obran.
NH Řevnice - TJ Ejpovice 11:17
Ejpovice proti nám hrají silovou
osobku - tomu se moc dlouho odolávat nedá, když není nová síla na lavičce. Do 12. minuty byla vyrovnaná
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hra i skóre, pak začali vývoj utkání
diktovat hosté. V průběhu druhé půle
Ejpovice odskočily domácím o čtyři
branky. Řevnice neproměnily pokutový hod.
NH Řevnice – TJ Kyšice 10:11
V utkání s Kyšicemi na nás stačil
jeden bek blokující hluboko v brankovišti před brankářským Otesánkem, který s našimi útočníky neměl
žádnou vážnou práci.
Mladší žáci strávili víkend včetně
přespání v Bakově nad Jizerou.
Chtěli se porvat o šanci zahrát si na
vrcholných turnajích - Mistrovství
ČR nebo v poháru mladších žáků, na
kterém se utkají týmy z druhých míst
svých oblastí. Bohužel absence nemocného střelce Radka Adamce
jejich plány zkřížila. Celé družstvo
dřelo prakticky v základním počtu,

ale tři těsné prohry znamenají tříbodovou ztrátu na cílové druhé místo v
tabulce. Ačkoliv jsou ve hře ještě 4
body, šance na posun výše už je jenom teoretická.
Mladší žáci spolu se staršími ještě
odehráli jeden zápas v roli žáků starších a tam slavili vítězství.
Béčko mužů v Bakově prohrálo
18:20.
František ZAVADIL,
Řevnice

Příští zápasy házenkářů
Modřany - Řevnice 15. 5. - st. žáci
12.30, ml. žáci 13.30, muži 14.30
Bakov - Řevnice ml. žáci 24. 5. 10.20
Podlázky - Řevnice ml. žáci 24. 5.
11.40
Řevnice B - St. Huť 24. 5. 13.15
Řevnice A - Čakovice 24. 5. 15.00

