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Ze šumavské Kvildy
běželi až do Prahy

9. června 2015 - 11 (649)

Cena výtisku 7 Kč

Kam v létě s dětmi?
Na tábor, do kempu?
MOŽNOSTÍ, JAK PROŽÍT PRÁZDNINY, JE SPOUSTA
Poberouní - Prázdniny jsou tu co
nevidět. Děti už se nemohou dočkat, rodiče si lámou hlavu, kam
své potomky poslat, aby byli spokojení, nenudili se a zažili toho co
nejvíc. Organizátoři v našem kraji se předhánějí s nabídkou táborů, kempů, letních kurzů, školiček... Tady je pár tipů.
Pobyt na anglickém letním táboře
(English Summer Camp), který se
koná buď od 9. do 14. 8. v Krkonoších, nebo od 16. do 21. 8. v Luce
nad Jihlavou nabízí letovské centrum Leťánek. Tábor pořádá rodilý
Američan Will Gathings, který žije
právě v Letech. „Ačkoliv s Willem
spolupracujeme relativně krátce,
mohli jsme se již přesvědčit o jeho
profesionálním přístupu.Věříme, že
anglický letní tábor pod jeho vede-

ním bude pro děti skvělým zážitkem,“ vzkazují z Leťánku. V případě zájmu více info na emailové adrese info@letanek.cz.
Liteňští Zálesáci pojedou od 19. 7.
do 8. 8. na oblíbený tábor u potoka
Javornice, který pořádají už několik
desítek let. Letošní celotáborová hra
bude na téma: Cesta kolem světa za
21 dní. Více na http://www.tkzalesakliten.cz/o-tabore/.
Příměstský tábor určený dětem od 3
do 12 let pořádá hlásnotřebaňský
Hlásek. Caparti jsou rozděleni dle
věku, program je přizpůsoben jejich
potřebám. Zaměstnanci Hlásku chystají tématické týdny - Sport, Zálesáci, Cesta kolem světa, Cesta časem, Starověká řemesla atd. Další
informace najdete na www.skolyhlasek.cz. (Dokončení na straně 3) (pef)

Řevničan triumfoval na mistrovství Evropy

Řevnice, Brno - Jednu z kategorií mistrovství střední a východní Evropy ve
stavění motocyklů vyhrál poslední květnový víkend v brněnských Pasohlávkách Jakub Kadeřábek z Řevnic.
„Euro Bike Fest v Pasohlávkách je největším motosrazem v České republice, účastní se ho na 5500 náštěvníků,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Řevničan.
Součástí srazu je mezinárodní výstava Big Lake Custom - mistrovství střední a východní Evropy ve stavění motorek. V té je registrováno přibližně sto
strojů. (Dokončení na straně 11)
(pef)

»Zahradní« vandal ve Třebani ničí stromy i keře
Zadní Třebaň - Zahrádkáři, chataři, pozor! V Zadní Třebani řádí vandal - zaměřuje se na stromy a keře.
Poprvé »úřadoval« na přelomu května a června. „Aniž by vnikl na cizí pozemek, postříkal okrasné stromky na zahradě jedné z chat,“ uvedla velitelka
karlštejnských policistů Hedvika Šmídová s tím, že majiteli darebák způsobil škodu přesahující 5.000 korun. „Podruhé vandal na začátku června vnikl
na pozemek rekreační chaty a ořezal tu okrasný polokeř šeříku. V tomto případě vznikla škoda 3000 Kč,“ dodala Šmídová.
(mif)

KRÁL KRÁL. Královský průvod z Prahy na Karlštejn se už podeváté konal
první červnový víkend. Karel IV. (v podání dobřichovického ochotníka Karla
Krále) s doprovodem vezl korunovační klenoty.
Foto Aleš CRHA

Starosta: Jeepy jsou nemoc! A já se nakazil

Radek Starosta.

Foto ARCHIV

Zadní Třebaň - Sraz vozů značky
Jeep se konal třetí květnový
víkend na Ostrově v Zadní Třebani. (Viz NN 10/15.) Organizátorem akce byl devětatřicetiletý Radek STaROSTa.
Jak se z »normálního« člověka stane »jeepař«?
Jeepy jsou mým koníčkem posledních zhruba pět let. Auto této značky jsem ale chtěl vždycky. Nejdřív
asi jako každý »wilise«, ale jak šla
léta, člověk spíš potřeboval vůz pro
rodinu, což willis moc není. Volba
tedy padla na SUV Grand Cherokee.

Tím jsem se nakazil nemocí zvanou
Jeep a už jsem se vezl. Dnes mám
jeepy čtyři, mezi nimi jednoho vzácnějšího z roku 86 ve verzi Pick-up
pod názvem Comanche.
Kolikátý sraz jste letos už měli a
kolik podobně »nemocných« lidí do
Třebaně dorazilo?
Sraz se konal počtvrté, zúčastnilo se
ho 38 aut značky Jeep. První sraz
byl také na Ostrově, bylo to takové
setkání lidí, které spojuje láska k vozům jedné značky. Většinou jsme se
znali jen přes diskusní stránky jeepforum.cz. (Dokončení na straně 3)

Tucet rytířů a panošů
upadl do bezvědomí
Poberouní - Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty prošel první
červnový víkend již podeváté krajem kolem dolního toku Berounky.
Průvod hlavně v sobotu sužovalo
tropické počasí - zdravotníci měli
plné ruce práce s ošetřováním lidí,
kteří z veder zkolabovali. Každá
obec připravila králi i jeho doprovodu kulturní program, všude na trase
se zpívalo, tančilo, hodovalo... V
sobotu se družina vydala z Radotína
a přes Černošice i Mokropsy dorazila do Dobřichovic, kde přenocovala.
(Dokončení na straně 11)
(pef)
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Dorostenky vybojovaly postup do kraje
HLÁSNOTŘEBAŇŠTÍ PLAMÍNCI OBSADILI V CELOROČNÍ HŘE PLAMEN KRÁSNÉ DEVÁTÉ MÍSTO
Květen byl pro nejmenší hasiče z
Hlásné Třebaně nejdůležitějším měsícem z celého roku - bylo třeba obhájit nebo zlepšit výsledky v celoroční hře PLAMEN.
Prvním důležitým dnem byla sobota
16. 5.: dvě družstva nejmladších členů sboru v Oseku soutěžila v disciplíně štafeta 4x60m. Vždy se počítá
nejlepší čas a ten nás dostal ze 14
týmů na krásné 6. místo. Abychom
však věděli, jak dopadneme celkově,
museli jsme si počkat ještě 14 dnů;
30. 5. se v Chodouni konala královská disciplina - požární útok.

Díky za sponzorský dar

Sponzorský dar v podobě vybavení
pro záchranu ve výškách, který obsahoval lana, karabiny, sedáky, vak,
kotvící desku atd., obdržela od firmy
Data Connect zastupované Petrem
Moravcem jednotka SDH Zadní
Třebaň. Součástí daru je i školení
pro záchranu ve výškách, které se
konalo 6. 6. pod vedením horolezců
ze společnosti doporučené Renatou
Novotnou. Tatáž společnost nám za
velmi nízkou cenu prodala vybavení.
Po převzetí daru v hodnotě 20.000
Kč nás čekalo další překvapení. Firma zastupovaná P. Moravcem se
rozhodla věnovat jednotce i připojení k internetu, které potřebujeme pro
snadnější komunikaci s HZS Beroun
a HZS Středočeského kraje. Právě
tam se posílají zprávy o zásahu, činnosti i odborné přípravě členů jednotky a naopak odtud přijímáme
rozkazy, pokyny a nové informace.
Děkujeme Petrovi Moravcovi i Renatě Novotné za skvělou spolupráci
s třebaňskými hasiči a za dary. Jednotka je bude využívat při výcviku a
pokud to bude nutné, tak i pro záchranu obyvatel naší obce. Budeme
rádi i za další zájemce o sponzorování Sboru dobrovolných hasičů v
Zadní Třebani. Finanční i materiální pomoc vítáme - vybavení máme
velmi zastaralé, některé chybí úplně.
Josef ŠeVčÍK ml.,
velitel JSDH Zadní Třebaň

DOROSTENKY. Reprezentantky Hlásné Třebaně na hasičských závodech v
Chýňavě.
Foto Lucie MÁLKOVÁ
Z předchozích kol nám zůstalo star- rozhlasu: SDH Hlásná Třebaň se přitovní číslo 3 a tedy hned po příjezdu praví na přípravné plato! Pak už šlo
jsme měli co dělat, abychom si vy- vše jak po másle: výstřel – smontozkoušeli požární stříkačku 1500, kte- vání hadic – běh k terčům – nastřírá byla jednotná pro všechna druž- kání do terčů. Všichni se radovali z
stva a kategorie, vynosili věci nutné úžasného času 47,31. Podle pravidel
k útoku a nechali se zapsat do pre- se však může běžet i druhý pokus, a
zence. Když odbilo 9.00, ozvalo se z tak jsme si řekli, proč to nezkusit,

horší už být nemůžeme… Čas 37,02
a 5. místo ze 14 družstev vykouzlily
všem úsměv na tvářích. Po součtu
všech bodů z podzimních kol se naši
mladí hasiči umístili na překrásném
9. místě. Jen tak dál, Plamínci!
Další reprezentantky našeho sboru,
starší dorostenky, se 30. 5. utkaly v
Chýňavě o postup do krajského kola
a reprezentaci okresu Beroun v Kolíně. Na disciplině 4x100m dosáhly
nejlepšího času 85,37, napsaly test a
čekaly na nejdůležitější disciplínu požární útok. Po technické chybě na
PS 15 nám byl umožněn druhý pokus. Hned po vyběhnutí ale rozhodčí
zvedl červený praporek, což znamenalo diskvalifikaci.Na vině nebyla
technická závada ani nedodržený
čas, ale nezastrčené tričko v kalhotách jedné ze závodnic. Verdikt rozhodčího byl definitivní, a tak jsme v
útoku již nemohli pokračovat. Přesto
jsme do krajského kola postoupili a
budeme mít v Kolíně šanci předvést,
jak šikovné dorostenky z Hlásné
Třebaně jsou. Lucie MáLKOVá,
SDH Hlásná Třebaň

Svinařští hasiči oslaví 120. »narozeniny«
Sbor dobrovolných hasičů ve Svinařích byl založen roku 1895 a slaví
tedy letos 120. výročí. Oslava se
bude konat 13. června od 10.00 v
areálu svinařského zámku. Po zahájení bude předána slavnostní zástava a ocenění zasloužilým členům
SDH. Návštěvníky čeká ukázka zásahu, sportovní soutěže i výstava techniky a fotografií. Zahrají kapely
Třehusk, Harry Band a Huml Band.
Přijďte se s námi pobavit!
Svinařské hasičky i hasiči si již nadělili dárek: vyhráli okrskovou soutěž v Karlštejně a postoupili na soutěž okresní, která se konala 30. 5. v
Chýňavě. Zde muži skončili ze 13
mužstev šestí, ženy vybojovaly 12.
místo z 15 týmů (bohužel byly diskvalifikovány v požárním útoku).
Martin HRubý, SDH Svinaře

VE SLAVNOSTNÍM. Sbor doborovolných hasičů Svinaře.

Foto ARCHIV

Dobřichovičtí ochutnali Tartiflette i choucroute
VÝPRAVY DO FRANCIE SE ZÚČASTNILO PADESÁT LIDÍ Z DOBŘICHOVIC A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ
Dobřichovice mají již 18 let partnerské kontakty s francouzským městečkem Villieu Loyes Mollon, které
leží nedaleko Lyonu, tedy 1050 km
od Dobřichovic. Letošní návštěva
partnerské obce, která se uskutečnila
v závěru května, byla ve znamení 50.
výročí sportovní organizace MollonOmnisport (MOS), obdoby našeho
Sokola. Cesty se zúčastnilo padesát
lidí z Dobřichovic i blízkého okolí, z
nichž bylo 13 dětí ze ZŠ Dobřichovice, které se učí francouzsky. Podruhé s námi jeli hudebníci z kapely
Tango Jazz Band, takže jsme mohli k
příjemné atmosféře přispět hudbou.
Jako dar jsme vezli velkou leteckou
fotografii Dobřichovic a pohár z nižborských skláren.
Francouzští přátelé v Mollonu nechali postavit velké cirkusové šapitó,
kam se vešlo snad 400 lidí včetně
české delegace. Program, který pro
nás připravili, byl bohatý a různorodý. První den jsme navštívili benediktinský klášter v Ambronay, který
byl založen již v 9. století. Odpo-

ledne i večer jsme strávili v Mollonu
na oslavách sportovního klubu.
Další den jsme mohli navštívit moderní muzeum v Lyonu (Musée des
Confluences) postavené v roce 2014

na soutoku řek Rhône a Saône. Prohlédli jsme si přírodovědecké, antropologické i umělecko-průmyslové
sbírky. V Lyonu jsme byli na obědě
a ochutnali alsaský »choucroute« v

U PŘÁTEL. Dobřichovické při návštěvě partnerského městečka Villieu Loyes Mollon vítala česko-francouzská výzdoba. Foto Václav KRATOCHVÍL

prostorách secesní pivnice Georges.
V Mollonu nám místní obyvatelé
uvařili savojskou specialitu Tartiflette (brambory, sýr réblochon, špek).
Poslední den jsme strávili s francouzskými přáteli opět ve Villieu
Loyes Mollonu. Navštívili jsme novou radnici, odpoledne většina z nás
viděla nedaleké středověké městečko Pérouges.
V návštěvách se střídáme: jeden rok
jedeme do Francie, další rok Francouzi k nám. Za ty dlouhé roky se již
mezi některými rodinami rozvinuly
skutečně přátelské, někdy téměř rodinné vztahy. Ubytováni jsme vždy
v rodinách, Francouzi zase v našich
rodinách, což přispívá k lepšímu poznávání a sbližování. Je to forma
spolupráce mezi občany zemí EU,
jež paradoxně není příliš propagovaná v oficiálních dokumentech ani ve
sdělovacích prostředcích, ačkoliv se
jedná o nejbližší vzájemné kontakty
a nejlepší poznávání lidí z různých
zemí unie. Václav KRATOCHVÍL,
Hynek MORAVeC, Dobřichovice
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Jeepy jsou nemoc! A já se nakazil
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Sraz jsme uspořádali proto, abychom se navzájem
poznali. Původně jsem očekával maximálně deset
aut, ale hned napoprvé jich dorazily čtyři desítky
ze všech koutů republiky. Nejvzdálenější účastník
byl asi z Valašska; z Moravy pokaždé jezdí kolem
osmi deseti vozů. Akci jsme podle řeky dali název
Berounka. Platí to dodnes, a platilo to i v roce
2013, kdy nás povodeň zahnala za hřeben Brd, do
Voznice. Letos jsme se zase chtěli vrátit do Zadní
Třebaně. Okolní krajina je pro vyjížďku jeepem
jak dělaná.
Jak jste na Zadní Třebaň přišel?
Kdysi jsem chodil s majitelkou chaty, která stojí
skoro v centru obce. Jezdili jsme sem a mně se
tady moc líbilo. Když jsme se pak rozešli, chatu
jsem od ní koupil.
Jak takový sraz vlastně vypadá? Jste spolu tři
dny, co podnikáte?
Poslední tři ročníky pojímáme akci jako orientační závod. Měsíc před srazem projedu trasu a vymýšlím úkoly typu: Opiš z pomníčku jména padlých bojovníků z druhé války, Změř dveře na hospodě a podobně. Trasa má většinou kolem patnácti takových zastávek. Závodník splní úkol a zapíše do výkazu, který dostane na startu. A aby to
nebylo jen nudné ježdění, jsou na trase ještě body,
kde se plní úkol na čas. Letos se to neslo v duchu
branného dne, takže jsme házeli granátem na cíl,
běhali v »atombordelu«, přezouvali kola z Tatry
805, stříleli ze vzduchovky, překonávali opičí dráhu. A nechyběl ani úkol, který mám obzvlášť rád
- řezání a sekání dřeva u mě na chatě. Na každém

NA NÁVSI. Jeden z jeepů při průjezdu Zadní Třebaní.
Foto Aleš CRHA

JEEPAŘSKÁ RODINKA. Radek Starosta s manželkou a dětmi.
Foto ARCHIV
stanovišti plní úkoly i děti - od skákání v pytli po popelnicích. Ti ovšem našli maximálně výtisky z
střelbu ze vzduchovky. Letošní trasa byla vinou minulého týdne. Ze Zbuzan jsme jeli v konvoji
výstavby kanalizace a Staročeským májům v zpátky na Ostrov. Trasa měla kolem 65 km a jako
Zadní Třebani komplikovanější, ale obec nám vy- každý rok jsme po dojezdu vyhlásili mimo dětšla vstříc a byla ochotna se dohodnout na souhře. ského a dospělého vítěze i největšího bloudila.
Kudy tedy vedla trasa?
Cenu pro vítěze orienťáku máme putovní a dětem
Z třebaňského Ostrova přes Halouny, Liteň a Vše- vždy naplníme tašky ze společných věcí, co každá
radice do krásného vojenského muzea ve Zdicích, posádka věnuje.
kde nám opět vyšli absolutně vstříc a sami připra- Kde se sejdete příští rok? Opět v Zadní Třebani?
vili pro jezdce úkol. Pak jsme pokračovali přes Pokud mě neopustí nápady a Berounka v květnu
Tetín, Srbsko a Bubovice do Zbuzan, kde byl po- příští rok nezvedne hladinu, bude sraz zase ve
slední úkol v muzeu Praga. Jeden úkol byl univer- Třebani na Ostrově. A pak dál a dál, dokud nás to
zální - každý ho mohl splnit, kde chtěl. Posádky bude bavit a dokud bude ještě někdo jezdit. Už
měly za úkol dovézt co nejstarší noviny. Vyhrálo teď vím, že příští rok bude sraz ve stylu PartyRudé právo z roku 85, které vítězům někdo našel zánského samopalu, který dříve narození určitě
na půdě. Našli se ovšem i tací, kteří se hrabali v znají ze škol.
Petra FRÝDLOVÁ

Kam o prázdninách s dětmi? Na tábor, do kempu...?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Řevnická Sportovní chystá kempy s
tenisovou přípravou. První se bude
konat od 27. 7. do 31. 7., druhý od
24. 8. do 28. 8. Využíván bude zrekonstruovaný areál za Lidovým domem v Řevnicích, při velkém zájmu i areál Za Vodou. V případě nepřízně počasí je k dispozici sál. Info
Michal Mottl 736 503 511.
Tenisu a sportovní přípravě se v Letech i Svinařích věnují bratři Pavel a
Petr Václavkovi. Jejich kempy se
konají většinou od 9 do 16.00 a jsou
určeny pro začátečníky i turnajové
hráče. Těžištěm je tenisová příprava
dle dosažené úrovně pokročilosti i
doplňkové cvičení s přesahem do ostatních sportů. Součástí kempu bude
několik soutěží. Více informací na
vaclavek@tenis-skola.cz.
Příměstské tábory i cesty k moři či
putování po okolí Karlštejna a Litně
nabízí středisko volného času Domeček Hořovice. Více informací
naleznete na: http://www.domecekhorovice.cz/tabory/.
ZUŠ Řevice pořádá od 6. do 11. 7.
příměstský tábor / Letní školu na téma Do Indie a zpátky. Ráno své

dítko přivedete v 8.00, večer v 17.00
si je vyzvednete. Letní škola je určena všem dětem ve věku od 8 do 15
let a nabízí několik oborů: tanec, filmovou tvorbu nebo výtvarnou dílnu.
Případné dotazy můžete zasílat ema-

ilem na adresu: zus.rev@seznam.cz.
Celostátní týdenní soustředění pořádají od 4. do 12. 7. v Novém Městě
nad Metují házenkáři. Zdokonalovat
v házenkářské hře se bude na 100
sportovců z celé republiky, včetně

deseti borců z Řevnic. Na východ
Čech pojedou vlakem.
„Organizátor akce Ctirad Štěpánek
je zárukou kvality házenkářských
soustředění desítky let. Sám je učitelem tělesné výchovy a k ruce si vybírá kvalitní trenéry převážně s vysokoškolským pedagogickým vzděláním se sportovním zaměřením,“
uvedl řevnický házenkář František
Zavadil.
Petra FRÝDLOVÁ

Zlomí méďové rekord?

LÉTO S TENISÁKY. Letní tenisové kempy pořádá Řevnická Sportovní i bratři Pavel a Petr Václavkovi (na snímku).
Foto ARCHIV

V rámci oslav 750 let výročí založení Berouna připravila zdejší Farní
charita benefiční akci Méďa pro charitu. Akce se bude konat 20. června
od 11.30 do 15.00 na Seydlově náměstí v Berouně. Každý, kdo přinese
plyšového medvídka, pomůže vytvořit nový český rekord v jejich počtu
na jednom místě. Na září je připravena další propagační akce, na které se
medvídci budou prodávat. Výtěžek
půjde na rozvoj Domova sv. Anežky
České v Berouně, zařízení pro osoby
s Alzheimerovou chorobou.
Jitka PAPEŽOVÁ, Beroun
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Balada pro banditu se vrací do »lesa«
V ÚSTŘEDNÍCH ROLÍCH NIKOLY A ERŽIKY SE PŘEDSTAVÍ ČLENOVÉ DĚTSKÉ LIDOVÉ MUZIKY NOTIČKY
Na prkna Lesního divadla v Řevnicích se v červnu vrátí divadelní představení Balada pro banditu v režijním vedení Jana Flemra.
Ochotníci společně s muzikanty a
dvacetičlenným sborem sehrají čtyři
reprízy úspěšného muzikálu, který v
loňském roce zhlédlo na patnáctset
diváků.

V ústředních rolích Nikoly a Eržiky
se opět představí členové lidové muziky Notičky Diana Šeplavá a Miroslav Smola, velitele četníků a hostinského Mageriho svěřil režisér ostříleným ochotníkům Alexandru Skuti-

lovi a Romanu Tichému. „Vedle výkonu herců a zpěváků představení
korunuje muzika v úpravě Jana Martínka stejně jako výkon kapely pod
jeho vedením a sboru pod vedením
Lenky Kolářové,“ uvedl Flemr.

Kina v okolí

KINO LITEŇ

12. 6. 18.00 RANGO
19. 6. ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ
MAGIE

KINO ŘEVNICE
10. 6. 20.00 TÁHNI DO PEKEL
12. 6. a 24. 6. 20.00 (St 15.00) ŽIVOT JE
ŽIVOT
13. 6. 15.30 HURÁ NA FOTBAL
13. 6. 20.00 JURSKÝ SVĚT
17. 6. 20.00 SLEPÁ
19. 6. 20.00 DEN BLBEC
20. 6. 15.30 OVEČKA SHAUN
20. 6. 20.00 POUTNÍK - NEJLEPŠÍ
PŘÍBĚH PAULA COELHA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
8. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 13.45 PÍSEŇ
MOŘE
8. 6., 9. 6. 18.30 (Út 17.30) DEN BLBEC
9. 6. 20.00 SLEPÁ
10. 6. 18.30 EX MACHINA
11. 6. 15.30 JIMMIHO TANČÍRNA
11. 6. - 17. 6. 18.30 (Pá+Ne+Út 17.30, So
20.00) JURSKÝ SVĚT 3D
12. - 14. 6. 20.00 (So 17.30) LADÍME 2
14. 6. 15.30 O MAŠINCE
16. 6. 20.00 LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
18. 6. 15.30 DÍTĚ ČÍSLO 44
18. 6. - 21. 6. 18.30 (Pá 20.00) JURSKÝ
SVĚT (So+Ne 3D)
13. 6., 19. 6. 15.30 (Pá 17.30) SEDMERO KRKAVCŮ
20. - 21. 6. 15.30 ANDÍLEK NA NERVY
22. 6. - 24. 6. 18.30 (Út 20.00) POUTNÍK
- NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
23. 6. 17.30 DEJTE MI POKOJ
25. 6. 18.30 ŽIVOT JE ŽIVOT

KINO RADOTÍN
9. 6. 17.30 ZEMĚ ZÍTŘKA
9. 6. 20.00 KŮŇ NA BALKÓNĚ
10. 6. a 13. 6. 17.30 SEDMERO
KRKAVCŮ
10. 6. a 16. 6. 20.00 SLEPÁ
11. 6., 13. 6., 16. 6. 17.30 (So 20.00)
JURSKÝ SVĚT 3D
11. 6. a 17. 6. 20.00 DRUHÁ MÍZA
12. 6. 17.30 PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 3D
12. 6. i 17. 6. 20.00 (St 17.30) DIOR A JÁ
17. 6. 10.00 ŽIVOT JE ŽIVOT
18. 6., 20. 6., 24. 6. 17.30 (So 20.00) ANDÍLEK NA NERVY
18. 6. 20.00 ODEBRAT Z PŘÁTEL
19. 6. 17.30 SEJMI PREZIDENTA
19. 6. a 24. 6. 20.00 TEMNÉ KOUTY
20. 6. 17.30 JURSKÝ SVĚT (jen 2D)

NA MÁJÍCH. Dětský folklorní soubor Klíček z Řevnic se představil 30.
května na tradičních Staročeských májích v Letech. Děti ukázaly nejen již
známou Sousedovic kobylu a Manžestr, ale také několik nových tanců. Vystoupila i přípravka Klíčku. Hravé a veselé vystoupení se náramně vydařilo.
Text a foto Romana Sokolová, Zadní Třebaň

Letní kino bude promítat na náměstí
Půl hodiny po deváté hodině večer v
sobotu 11. 7. bude mít premiéru letní kino v Řevnicích. Bude umístěno
ve dvoře vedle vinotéky Malá Morava na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. „Promítat se bude z výkonného dataprojektoru na venkovní plátno,“ uvedl Robert Bargel z občanského sdružení Gong. Uvedl, že
»filmový dvůr« bude možné navštívit už dříve a využít tak pohostinnosti rozšířeného provozu vinotéky.
Na místě budou připravena místa k
sezení, v případě zájmu bude možné
se posadit i na vlastní deku. Vstupné
na představení je dobrovolné. V případě nepřízně počasí se představení
přesune do nedalekého kamenného
kina. Na představení v řevnické sokolovně nebude mít letní kino vliv.
„Tam budeme promítat jako obvykle - středy a pátky večer i soboty

odpoledne a večer. Pouze o dvou sobotách, kdy bude letní kino, bude
kamenné promítat pouze odpolední
dětské představení,“ řekl Bargel.
Občanské sdružení Gong získalo na
provoz letního kina grant od města
Řevnice. „Program »letňáku« je zacílen na širokou veřejnost. Jde o
dobře hodnocené filmy, zároveň divácky vstřícné. Z témat si vybere
každý,“ uzavřel Robert Bargel.
Program letního kina Řevnice
11. 7., 21.30: Cesta na měsíc
- klasické dílo z doby němého filmu
(1902) doprovodí hrou na kytaru Jan
Plíhal. Následovat bude film Woodyho Allena Půlnoc v Paříži
12. 7., 21.30: Opravdová Kuráž
18. 7., 21.30: Kon-tiki
19. 7., 21.30: Klub poslední naděje
Tomáš Hromádka, Řevnice

Baladu pro banditu můžete videt 11.13. 6. od 19.00 a v neděli 14. 6. od
17 hodin.
Pavla PeTroVá,
notičky, Leč

Tipy NN

* Finská kapela Slowly Riders zahraje rock ‘n roll 10. 6. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.
(vš)
* První ročník festivalu Rockový
víkend se uskuteční 12. a 13. 6. v
Clubu Kino Černošice. V pátek zahrají kapely GotHigh, Voltage a
Bikkinyshop, v sobotu uskupení Desire For Sorrow, Mallephyr, Naurrakar a Stíny plamenů.
(vš)
* Den otevřených dveří v keramické dílně Klínec se koná 13. 6. od
10.00 do 17.00. Těšit se můžete na
prodejní zahradní výstavu keramiky
i dětskou dílnu.
(mab)
* Den plný zábavy, soutěží i hudebních vystoupení pořádá pod názvem
Zámek dětem 13. 6. od 10 do 17.00
zámek Dobříš. Rodinné vstupné 390,
jednotlivé 120 Kč.
(res)
* Bavič Zdeněk Izer a zpěvačka Šárka Vaňková představí svůj program
Furtluftdurch tour 16. 6. od 19.30 v
kině Řevnice. Monika VaňkoVá
* Herec a osobitý písničkář Jiří Schmitzer koncertuje 19. 6. od 19.00
před kostelíkem Máří Magdalény na
Skalce nad Mníškem p/B.
(jdi)
* acoustic Noise Band zpříjemní večer na grilu, který se koná 20. 6. od
20.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Den otců - nedělní odpoledne pro
tatínky a děti pořádá 21. 6. od 15 do
18.00 klub U Emy Lhotka.
(ebu)
* Výstava fotografií kamčatské krajiny a Ruska Jaroslava Franty v
zámku Dobřichovice potrvá do konce června. andrea kUDRNoVá
* Snímky Ivana Látala mapující 15
let existence folklorního souboru
Pramínek jsou do 30. 6. instalovány
v Centru Vráž Černošice.
(mal)
* Výstava Verona, Beraun, Beroun,
jež ukazuje geologické, paleontologické, archeologické i archivní památky, je k vidění do 28. 9. v Muzeu Českého krasu Beroun. (pap)

Dobřichovické divadelní slavnosti zahájí průvod
Sedmé Dobřichovické divadelní slavnosti pořádané místní divadelní společností začnou 21. června průvodem
herců Dobřichovicemi. Kromě zdejších ochotníků, kteří
uvedou tři hry, se na slavnostech představí spřátelené
soubory Divadelní sdružení Tyl, Studio mladých a Divadlo Kocábka. Připravena jsou i hudební vystoupení.
O zahájení slavností se 21. 6. postará vokální skupina
Cabinet aneb 10 tet. Její koncert v prostorách zámku
začne v 18.00 - poté, kdy na nádvoří dorazí průvod herců. Od 19.00 pak Divadelní sdružení Tyl uvede komedii
Úžasná svatba.
O tři dny později - 24. 6. - uvede od 20.00 Dobřichovická divadelní společnost (DDS) v premiéře představení
pro celou rodinu Byl jednou jeden král podle lidové pohádky a filmu Oldřicha Kautského, Bořivoje Zemana,
Jiřího Brdečky a Jana Wericha. V hlavních rolích se
představí Petr Říha a Jiří Šafránek. Pohádka pak bude k
vidění také 25. - 27. 6. a 2. - 3. 7. od 20 hodin.
Další představení DDS Mátový nebo citron se bude v

Dobřichovicích hrát 4., 5. a 6. 7., vždy od 20.00. Režie
se ujal principál DDS Petr Říha, který se rovněž obsadil
do role zapomnětlivého stárnoucího herce. V roli herce
začátečníka exceluje Jan Seidel.
Na 10. 7. od 20 hodin je naplánován muzikál Hospodkál
aneb Boj o pípu v nastudování Studia mladých, na 12. 7.,
také od 20.00, koncert Dashy a Jana Smigmátora. V jejich podání zazní evergreeny z repertoáru Franka Sinatry, Elly Fitzgerald, Tonyho Bennetta, Barbary Streisand,
Raye Charlese, Beatles, Queen…
Od 15. do 17. 7. i 19. 7., vždy od 20.00, DDS zopakuje
na nádvoří dobřichovického zámku hru, kterou zde uváděla už loni: autorské dílo Aleny Říhové podle Alexandra Dumase Tři mušketýři. Představení můžete zhlédnout
i 25. a 26. 7. v Lesním divadle Řevnice. Kabaret IKSypsilonZET představí Divadlo Kocábka v Dobřichovicích
23. 7. od 20 hodin. Spoluúčinkuje netradiční kapela tradičního jazzu MK3.
kateřina Filla VěnečkoVá,
dobřichovice

NAPOSLEDY. Závěrečný koncert
žáků klavírní a pěvecké třídy řevnického Hudebního studia Capriccio se konal 31. 5. ve Fürstově sále
v Dobřichovicích. Koncert zpěvem
s ohromným nasazením provázel
přípravný dětský sbor Sboreček vedený učitelkou Martinou Klimtovou. Malé i větší zpěváky doprovázel na klavír Filip Tvrzský. Na
snímku je Tereza Polanecká.
Text a foto Romana Sokolová,
Zadní Třebaň
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

11/2015 (178)

V Zámeckém dvoře
budou tvořit malíři

Tradiční, již desáté ART SYMPOZIUM, setkání malířů ze čtyř evropských zemí, se bude od 11. do 21. 6.
konat ve Všeradicích. Umělci z České republiky, Polska, Slovenska a
Německa budou deset dnů působit v
Zámeckém dvoře i v okolí Všeradic.
Obrazy, které vytvoří, pak budou
vystaveny v místní Galerii M. D.
Rettigové. Vernisáž uměleckých děl
se v galerii uskuteční 20. 6. od 14.00.
Bohumil STIBAL, Všeradice

Aplikace mapuje okolí

Zámecký dvůr Všeradice se zapojil
do turistického projektu Na kole i
pěšky. Jde o mobilní aplikaci, v níž
jsme vyznačili nenáročnou, 10 km
dlouhou trasu po okolí nazvanou
Zámecká vycházka s M. D. Rettigovou. Je vhodná pro pěší i cyklisty a
ukáže vám krásy sousedních obcí a
jejich okolí. Stačí si ji stáhnout do
mobilu.
(bos)

Hasiči se těší do Chorvatska
V KRAJANSKÉ OBCI DOLANY SE BUDE KONAT MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
Ve Všeradově kurýru 8/2015 jsem
informoval o tom, že přípravy mezinárodní hasičské soutěže v chorvatské obci Dolany provázejí problémy
a její konání je ohroženo. Vše se
naštěstí vyřešilo a - soutěž bude!
První mezinárodní klání hasičských
družstev z chorvatských Dolan i Daruvaru, rumunského Gerníku a českých Všeradic se uskuteční ve dnech
3. až 5. července. Velkou oporou pro
naši jednotku bude přítomnost kapely Třehusk, která je u krajanů v
Chorvatsku velmi populární a svým
vystoupením se nám postará o takřka domácí prostředí. Přesto, že nám
zatím kromě požárního útoku nejsou
další soutěže známé, již dnes je
jasné, že o zábavu bude postaráno.
Po skončení soutěží bude následovat

Na Všeradově dnu
zahrají »Kabáti«
Jménem vlády Všeradovy země, svérázného »státního útvaru« složeného z obcí Všeradice, Vinařice a Podbrdy, zvu všechny naše občany i sousedy zblízka i daleka na 4. ročník
Všeradova dne, který se bude konat
13. června od 14.00 v Zámeckém
dvoře Všeradice. Program je jako
každý rok zajímavý, nabitý soutěžemi a pro všechny účastníky oddechový. Počasí jsme objednali letní,
tak nám snad nic nebude bránit v
tom, abychom si užili příjemné odpoledne. Kromě vystoupení obyvatel
jednotlivých obcí se můžete těšit na
nelítostný boj soutěžních družstev,
vedený ovšem v duchu Fair play, a
kapelu Třehusk. Program zakončí
koncertem skupina Kabát revival.
Bohumil StiBal, Všeradice

kulturní program na hřišti a lidová
veselice, která se - jak je ve zdejším
kraji zvykem - protáhne určitě až do
rána. Jsem velice rád, že se celá akce
uskuteční, že se sejdeme s přáteli a

kamarády při společném koníčku,
kterým je pro nás všechny hasičský
sport. Příští rok by se tato akce měla
opakovat v rumunském Gerníku.
Tomáš ČerVený, Všeradice

Aktuality z podbrdského kraje

* Výstava obrazů a keramiky Věry Kdolské, manželů Vinařických i Zdeňka
Pátka je do 14. 6. k vidění v Galerii M. D. Rettigové Všeradice.
(mif)
* Všeradický Pivobus se 6. a 7. 6. zúčastnil Apetit Festivalu v Praze na Letné. Návštěvníci mohli ochutnat skvělou gastronomii, své umění ukázali Zdeněk Pohlreich, Marcel Ihnačák, Roman Paulus či Ivan Vodochodský. Nechyběla ani Markéta Hrubešová, která chystá kuchařku M. D. Rettigové.
Všerad se zde se dvěma desítkami pivovarů a minipivovarů zúčastnil Soutěže o pivo FRESH Festivalu.
(bos)
* Řidiče Fordu Transit bez »papírů« nachytali v Osovci karlštejnští policisté.
„Řekl nám, že řidičský průkaz nemá, protože mu bylo až do 25. 7. 2015 řízení motorových vozidel soudně zapovězeno,“ uvedla velitelka policistů z
Karlštejna Hedvika Šmídová s tím, že muži byla další jízda zakázána. (mif)

NA BESEDĚ. Novinář a poslanec
Martin Komárek besedoval ve Všeradicích. Foto tomáš ČERVENÝ

Komárek besedoval
u kulatého stolu
Beseda s novinářem, komentátorem
a poslancem Parlamentu ČR Martinem Komárkem se konala 5. června
v Galerii M. D. Rettigové Všeradice.
Díky nižší účasti návštěvníků byla
beseda pojata formou kulatého stolu.
Živá diskuse, která trvala téměř dvě
hodiny, přinesla odpovědi na všechny otázky účastníků. A bylo jich opravdu nepřeberné množství, od mezinárodní situace v oblasti imigrantů
a rusko - ukrajinského konfliktu,
přes osobní vztahy mezi poslanci a k
prezidentovi až po osobní Komárkův život. Na závěr poslanec přislíbil svoji účast na další besedě a soukromou návštěvu Zámeckého areálu. Bohumil STIBAL, Všeradice

DEN VŠERADOVY ZEMĚ
Zámek Všeradice, sobota 13. června 2015
14.00 – Slavnostní zahájení
- představení družstev
14.30 - První soutěžní úkol
15.00 - Vystoupení Všeradice
15.15 - Druhý soutěžní úkol
15.45 - Vystoupení Podbrdy
16.00 - Třetí soutěžní úkol

16.30 - Staropražská kapela
TŘEHUSK
17.15 - Čtvrtý soutěžní úkol
17.45 - Vystoupení Vinařice
18.00 - Pátý soutěžní úkol
18.30 - Vyhlášení výsledků
19.00 - KABÁT revival
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

6/2015 (40)

Do kempu se opět sjedou
tříkolky a motocykly
Loňský sraz motorových tříkolek a motocyklů v karlštejnském kempu zaznamenal
rekordní počet účastníků, kteří se sjeli nejen
ze všech koutů Česka, ale i z Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska a Francie.
Přilákaly je krásy našeho kraje, hrad Karlštejn i program srazu. Ten jim umožnil prohlédnout si Svatý Jan pod Skalou, dále jsme
si vyjeli na všemi očekávanou spanilou jízdu
s tajným cílem v místě, které všechny velice
mile překvapilo a kam už se nikdo z tříkolkářů, motorkářů ani automobilistů nebude
mít nikdy šanci dostat, se zastávkou v Praze
na Hradčanském náměstí, které jsme zcela
zaplnili, a to v sobotní polední době, kdy se
tu slavnostně střídají příslušníci Hradní stráže. Kolona tříkolek a motocyklů byla tak
obrovská, že její průjezd trval celých sedm
minut! Všichni účastníci byli nadšeni nejen
krásnými památkami, ale i celkovým prostředím, programem a vydařeným počasím.
Letošní, již 4. ročník srazu se v kempu koná
od 12. do 14. června. Pro nás, organizátory,
to znamená připravit opět zajímavý program
a samozřejmě také společnou vyjížďku.
(Dokončení na straně 8)
(hes)

POD MÁJKOU. Karlštejnské děti v průvodu na Staročeských májích.

Foto NN M. FrÝDl

Poberounský festival vyvrcholil v Karlštejně
ŠKOLKOVÍ CAPARTI ROZTLESKALI POČETNÉ ZÁSTUPY MAMINEK, BABIČEK I DALŠÍCH PŘÍBUZNÝCH
Karlštejn - Šestnáctý ročník poberounského
folklorního festivalu vyvrcholil poslední květnovou neděli v Karlštejně.
Festival, který je největší přehlídkou folkloru ve
středních Čechách, se konal o všech květnových
víkendech na devíti místech v Poberouní, resp. na
Podbrdsku: v Berouně, Litni, Vinařicích, Mokropsech, Všeradicích, Mníšku pod Brdy, Zadní Třebani, Letech a právě v Karlštejně.
Na zdejším náměstí nejdřív »nanečisto«, před oficiálním začátkem akce, zahrála krojovaná dudácká muzika z Domažlic. Známé písničky jako Kdyby byl Bavorov, Žádnej neví, co jsou Domažlice

Předškoláci krmili dravce

či V netolickým oudolí si s Chody zpívali i mnozí
diváci. Ledva ve dvě hodiny odpoledne dorazil na
náměstí krátký průvod krojovaných účastníků, požádali zástupci jednotlivých generací obyvatel
Karlštejna starostu městyse o právo k pořádání
májů. Veršované supliky přednesené dětmi z místmí mateřinky, Domečku i hasiči rychtář Petr Rampas neoslyšel a - taktéž ve verších - právo udělil.
Program tedy mohl začít také oficiálně. Na pódiu
i pod ním se pak v rychlém sledu střídal jeden
soubor za druhým. Početné zástupy maminek, babiček, tetiček, ostatních příbuzných i dalších návštěvníků roztleskali školkoví caparti i jejich odrostlejší kamarádi z Domečku. Ještě jednou zahráli domažličtí dudáci, zatančil Ladův Národopisný
soubor z Hrusic, diváky dostaly do varu skvělé
moravské soubory Rosénka, Violka a Mateník.
Tečku za letošním festivalem obstaralo vystoupení staropražské kapely Třehusk, která zahrála i hasičům ke kácení májky.
Miloslav FRÝDL

PUSA S POLŠTÁŘEM. Zamilovaní členové souboru Rosénka na májích.
Foto eva JŮNová

Muzeum bude hostit umísťovací výstavu koček

SMĚR HLÁSNÁ. Celá karlštějnská školka si na
Den dětí udělala výlet do nedaleké Hlásné Třebaně. Cílem byla MŠ Květinka, kde na naše děti
čekalo překvapení - tři nafukovácí hrady, ve kterých se mohly parádně vyřádit. Po dostatečném
vyskákání přišlo překvapení druhé. Na zahradu za
dětmi přijel pan sokolník, který přivezl i své opeřené svěřence. Děti se seznámily s našimi nejznámějšími dravci, některé si mohly pohladit a největší odvážlivci si vyzkoušeli i krmení ptáků. Bylo
to zajímavé a pohodové dopoledne.
Text a foto Marcela Hašlerová, Mš Karlštejn

Víkend 13. - 14. 6. bude v karlštejnském Muzeu betlémů zasvěcen tradiční charitativní akci.
Pod názvem Kočka z útulku je
také krásná se bude od 10 do 17
hodin konat umísťovací výstava
koček z útulků, na které se podílí několik občanských sdružení
z Poberouní zaměřených na
ochranu zvířat.
Pořádat výstavu opuštěných
zvířat mimo Prahu byl trochu
krok do neznáma. Někteří účastníci se zpočátku báli, jak budou s »obyčejnými« kočkami
přijati na venkově, kde bývá koček nadbytek. Ale ukázalo se, že
lidé v Karlštejně i okolí mají

srdce na správném místě a snaha pomoci útulkům v jejich nelehké práci byla oceněna. Výstava si získala respekt i věrné
příznivce a návštěvníky. Během
uplynulých ročníků dorazily do
Muzea betlémů téměř tři tisíce
návštěvníků a podařilo se najít
nový domov 42 kočkám. Rekordní byl loňský podzimní ročník, kdy bylo za víkend umístěno dvanáct koček.
Lidé mohou přinášet finanční
dary, materiální pomoc (konzervy, suché krmivo, deky...) a
mají jistotu, že vše bude věnováno výhradně na podporu
útulků. Organizátoři z akce ne-

mají žádný finanční efekt. Navzdory občas proměnlivému počasí bývá atmosféra na výstavě
skvělá, je možné ochutnat pravé
domácí koláče a buchty, prohlédnout i fotit si krásné kočičí
exempláře, nakoupit drobné suvenýry s kočičí tématikou, dozvědět se spoustu informací o
péči o opuštěná zvířata... Co je
ale nejdůležitější: mohou jen
tak přijít a svou účastí vyjádřit
podporu bohulibému snažení
několika lidí při jejich nesnadné práci s týranými a opuštěnými zvířaty. Přijďte, těšíme se na
vás!
romana Trešlová,
Muzeum betlémů, Karlštejn
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Závodníci poběží přes Velkou Ameriku
PRVNÍ ZÁVOD NOVÉHO BĚŽECKÉHO SERIÁLU BĚHEJ LESY ZAVEDE ÚČASTNÍKY AKCE KE KARLŠTEJNU
Milujete běhání, ale už vás nebaví
tvrdé silnice ve městě? Právě pro vás
je tu nový běžecký seriál Běhej Lesy,
který vás zavede na ta nejkrásnější
místa v přírodě po Česku i Moravě.
Vyrazte do přírody, kde se odreagujete a ještě uděláte něco pro své zdraví. Startujeme už 20. června - u
Karlštejna.
Běhej Lesy je seriál, který nabídne
trasy z 80 % na měkkém povrchu a
100 % na čerstvém vzduchu. Trasy
čtyř závodů jsou vhodné pro začátečníky i zkušené běžce. Kratší trasy
měří 10 km, ti zkušenější si mohou
zaběhnout 21 km. Nachystány jsou
závody i pro děti na 500 m a jeden

Běhej Lesy 2015
• 20. června KARlštejn
• 25. července lednice
• 8. srpna Bílá
• 5. září jiZeRSKá 50

Krátce z Karlštejnska

* Polodenní vycházku do Tetína,
Kody a Srbska organizuje 20. 6.
agentura Porta Praga. Cena 90 Kč +
40 Kč vstupné do kostelů sv. Kateřiny, sv. Ludmily a sv. Jana Nepomuckého. Informace portapraga@portapraga.cz, 721769586. (eh)
* Zájezd seniorů do Hvězdárny v
Ondřejově a Muzea Josefa Lady v
Hrusicích pořádá 25. 6. městys
Karlštejn. Odjezd v 8.00 z centrálního parkoviště, návrat v 17-17.30.
Zájemci se mohou hlásit do 19. 6. na
úřadu městyse.
Petr RAMPAS
* Příměstský tábor Dobrodružné
putování za pokladem chystá na začátek prázdnin karlštejnská pobočka
střediska volného času Domeček
Hořovice. Tábor se bude konat od 7.
7. do 10. 7., vždy od 8.00 do 15.30 v
klubovně Domečku Karlštejn. Na
programu jsou týmové a výtvarné
dovednosti, zábavné hry, výlety a
putování za pokladem. Cena 1200
Kč, přihlášky a informace eknopova@seznam.cz, 722 355 357. (ek)
* Karlštejnští policisté vyšetřovali
31. 5. poškrábaný lak u vozu Škoda
Octavia parkujícího v Zadní Třebani.
Majitel má škodu 30 000 Kč. (heš)

km. Účastnit se běžeckého seriálu
mohou jak jednotlivci, tak týmy.
Už 20. června odstartuje běžecký
seriál závodem na trase vedoucí kolem Karlštejna a vápencovým lomem Velká Amerika. Koncem července si zaběháme v nádherném prostředí v okolí Lednicko-valtického
areálu. Na Moravě zůstaneme i v
srpnovém závodě v Bílé a seriál zakončíme běžeckou variantou legendárního lyžařského závodu Jizerská
50. Proběhnete se přesně místy, kde
se v zimě závodí na běžkách.
„Běhej Lesy je alternativou k městským běhům a nabízí nový běžecký
zážitek uprostřed přírody. Ve spolupráci s generálním partnerem Lesy
ČR jsme hledali lokality, které budou atraktivní a nabídnou unikátní
zážitky. Každý závod je něčím výjimečný,“ vysvětluje David Douša z
agentury Raul, která seriál připravuje. „Zároveň jsme chtěli nabídnout i
společné zážitky - proto jsme zařadili týmové soutěže Tandem pro dvojice či Slow motion pro týmy s neo-

mezeným počtem členů, kterým půjde v součtu o co nejdelší čas strávený na trase.“
Registrace do všech závodů seriálu
jsou možné prostřednictvím webových stránek www.behejlesy.cz, startovné začíná na 400 Kč a nerozlišuje

mezi krátkou či dlouhou trasou. Za
startovné získají závodníci mimo jiné originální běžeckou čelenku s
unikátním designem pro každý závod a také osobní fotografie ze závodů ke stažení zdarma.
Pavlína BěHounKová, Praha

Do kempu se sjedou tříkolky...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Vymýšlíme ji tak, abychom účastníkům ukázali co nejzajímavější trasu
a zastávku naplánovali v Praze, tam,
kam se všichni vejdou, a budou opět
nadšeni. Což opravdu není jednoduché. Během pátečního večera bude
hrát kapela KIX, v sobotu velmi oblíbená a žádaná kapela Gentiana s
tradičním večerním překvapením.
Po celou dobu srazu se budete moci
občerstvit, opět za velmi příznivé
ceny, a jak už tradičně ke srazům
patří, také si zakoupit něco u stánkařů se šperky, oblečením a doplňky,
případně využít služeb airbrush a

tetování.
Někteří nedočkavci hlavně ze zahraničí přijedou již během týdne a v
kempu stráví čas ještě před srazem.
Jiní naopak zůstanou i po srazu, protože se jim zdejší prostředí líbí a
když už se ze zahraničí vydají na náš
sraz, chtějí si v Karlštejně pobyt prodloužit. Samozřejmě jsou vítáni také
návštěvníci bez tříkolek - přijďte se
podívat do kempu, prohlédnout si
krásné, originální stroje, občerstvit
se, poslechnout si živou hudbu, nebo
si při ní zatančilt.
Helena StRMiSKá, Karlštejn

Modlitba

karlštejnských vinařů

TADY BUDE VÍNO. Novou vinici na trati Vrše vysadili letos na jaře karlštejnští vinaři. Odrůdami Solaris, Cabernet cortis a Tramín červený bylo
osázeno 1,12 hektaru. Na ostatních vinicích jsme začali s tzv. »zelenými
pracemi« - podlomem. Rozumí se tím odstranění (vylomení) mladých jalových letorostů na patě a v celé výšce kmínku. Vzhledem k relativně suchému
počasí letos nemusíme spěchat s postřiky proti plísním, první plánujeme těsně před kvetením, pokud suché počasí vydrží.
Foto Jarmila KOZOVÁ
Zdeněk Beneš, VSV Karlštejn

Bože, požehnej naši vinici,
ať každým rokem je hojně plodící!
Ať úrodu nám nepokazí
škůdci, choroby a mrazy!
Ať úrodu nám neuloupí
ani zloději či kroupy!
Ať bobule, do nichž vložili
jsme práci, nám nesežerou
nenechaví špačci!
Ať do květu a sklizně nezaprší
na vinicích Plešivce a Vrších!
Ať hroznů je vždy plná putna
a víno z nich ať lidu chutná!
Pane, požehnej nám sklenku vína,
ať každý rok je lahodná a každý
rok je jiná!
A naše víno nechť milujeme stejně,
ať už je pijeme ve světě či v
Karlštejně!
S láskou k vinicím
Radomíra StřAlKová, Hulín

Voda se po deštích valila z Haknovce i z Mořiny
NA KONCI KVĚTNA 1942 ZPUSTOŠILA CENTRUM KARLŠTEJNA NIČIVÁ POVODEŇ
další pohled do historie Budňan nabízí jitka
švecová. tentokrát podle vyprávění Miloše
Smrže staršího sepsala vzpomínku na povodeň,
která Karlštejn postihla 29. května 1942. (nn)

PO POVODNI. Odstraňování povodňových škod
u Kotků.
Foto ARCHIV

Na konci letošního května to bylo právě 73 roků,
co Karlštejn zpustošila velká povodeň. Po vydatných deštích se najednou tohoto dne začala valit
voda nejen z Haknovce, ale i z Mořiny. Na náměstí se tyto dvě vlny potkaly a dolů vesnicí se již
hnala skoro padesát centimetrů vysoká vlna. Ta
ničila vše, co jí přišlo do cesty. Hlavně můstky, které tenkrát byly u každého domu. Ty vlastně byly
hlavní příčinou katastrofy ve vesnici, protože zatarasily potok a voda se vylila do všech okolních
zahrad i domů. Bylo to tak silné, že záplavová vlna
vytrhala všechny kostky, které tvořily silnici. V
Haknovci dokonce utonulo několik koní. To tenkrát
kluky dost zaujalo, chodili se dívat, jak koně leží
nohama nahoru - byl to prý dost ošklivý pohled.
Na fotografiích, které vznikly po povodni, je vidět,
že cestou na hrad Karlštejn byla alej stromů, vesměs akátů. Vypadalo to asi velmi krásně, pro nás
to je až fantastický pohled. Ani si to nedovedu pořádně představit. Stromy byly od dolní pošty až na
náměstí.
Do oprav po povodni se vrhli všichni obyvatelé
obce, každý chtěl hned, jak to bylo možné, uvést

vše u svého domu do původního stavu. Navzájem
si velmi pomáhali. Právě při těchto opravách byly
stromy vykáceny, protože překážely při práci.
jitka švecová, Hlásná třebaň

ZNIČENÉ MŮSTKY. Velká voda smetla vše, co jí
stálo v cestě.
Foto ARCHIV
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Osovské aktuality

* Druhou květnovou neděli slaví svátek
všechny maminky.Ve čtvrtek 14. 5. připravily děti z Mateřské školky v Osově pro své
maminky a babičky dárek v podobě básniček, písniček a tanečků. Nejmladší dětičky
veselou básničkou společně přivítaly rodiče,
zazpívaly o sluníčku a kytičkách, zatančily
v rytmu country. Jejich starší kamarádi recitovali verše o mamince, zahráli pohádku o
Palečkovi a jeho kamarádech, pohybem doprovodili písničky o jaru. Diváci odměnili
malé herce a herečky bouřlivým potleskem.
Po vystoupení byla připravena výtvarná dílnička, kde si společně s maminkami vyráběli kluci a holčičky barevné kytičky z organzy a korálků.
Eva NÁDvorNíkovÁ
* Páté veřejné zasedání zastupitelstva Osova se konalo 6. 5. Byl projednán návrh dohody s COOP o stavebních úpravách prodejny. Zastupitelé se seznámili s projektovou dokumentací úprav a s návrhem dohody. Tou by se obec Osov zavázala, že se bude podílet na úhradě nákladů na nové podlahy v prodejně ve výši 70.000 Kč, ostatní náklady ve výši 400.000 Kč vynaloží COOP.
Dohodu o spolupráci při rekonstrukci prodejny v Osově s družstvem COOP Hořovice
schválili všichni přítomní zastupitelé. Termín příštího zasedání zastupitelstva bude
včas oznámen a vyvěšen. Marie PLECITÁ

NA MÁJÍCH. Osovské družičky a mládenci na osovských májích.

Foto Marie PLECITÁ

Musela zaskočit přespolní děvčata i chlapci...
POSLEDNÍ KVĚTNOVOU SOBOTU SE KONALA OSLAVA MÁJE S PRŮVODEM OSOVEM A OSOVCEM
V sobotu 30. května se v Osově a
Osovci konala oslava máje s průvodem obcí. Tato tradice u nás trvá až
na malé výjimky od roku 1930; za
celou tu dlouhou dobu se v průvodu
vystřídaly desítky májovníků a májovnic. A nebyla to jen mladičká
děvčata a chlapci, kteří právě ukončili školu, ale také ženy a muži řeklo
by se v pozdním rozpuku. To byly
tzv. suché máje, při kterých se užilo
hodně legrace. Bylo to za dávných
zlatých časů této kratochvíle, kdy
průvod tvořily desítky účastníků a
mužů v hasičských stejnokrojích bylo nepočítaně. Ty doby jsou bohužel
pryč a kdo ví, jestli se ještě někdy

vrátí. Kdysi se před májovníky otevírala snad všechna vrátka, letos jich
zůstalo dost zavřených. Je to určitě
škoda - tradice by se měly dodržovat, protože obohacují náš společenský a kulturní život. I tentokrát se
účastníci shromáždili u hasičské zbrojnice, kde vyhrávala muzika a na
příchozí čekalo pohoštění připravené rodinami osovských mládenců.
Družičky byly opět tři - Lucie Houbová, Adéla Andělová a Leona Hlaváčková, stejný počet byl i mládenců, což byli Dan Matějka, Martin
Culek a Jakub Chvojka. Byl trochu
problém s jejich zajištěním, protože
těch patnácti či šestnáctiletých se u

nás letos nějak nedostávalo. Musela
zaskočit i přespolní děvčata a starší
chlapci, kteří již mají svou májovnickou zkušenost minimálně jednou
za sebou. Ale všem to převelice slušelo, když se za zvuků hudby vydali
do ulic. Ač se to možná nezdá, naše
obec je pro takové chození poměrně
náročná - Osov s Osovcem dohromady jsou hodně dlouhatánské vsi.
Naštěstí i u Houbů a Matějků bylo
připraveno množství laskomin, takže
účastníci průvodu se tu mohli příjemně občerstvit a odpočinout si.
Závěr té letošní slávy se odehrával v
hospůdce Františka Černého U Sv.
Donátha, kde se kácela májka a v

příjemném prostředí se hezky posedělo. Při této příležitosti se sluší poděkovat pilíři osovských hasičů, což
je již mnoho a mnoho let rodina
Chvojkova, kde vztah k místnímu
sboru přechází z generace na generaci a je zcela zřejmé, že drží osovské
hasiče i jejich příznivce pohromadě.
Ti se sešli už v předvečer akce, aby
ozdobili májky barevnými pentlemi
a rozvezli k domům svobodných
mladých dívek v obci. Takže poděkování patří všem, kteří se na organizaci a průběhu letošních májů
podíleli - bez jejich přičinění by se
akce nekonala a náš život by byl o to
chudší.
Marie PLECITÁ, osov

Osovský svatostánek se také letos připojil k celostátní Noci kostelů
Celostátní akce Noc kostelů se v osovském chrámu Narození sv. Jana Křtitele koná od samého
prvopočátku, letos 29. 5. tedy již pošesté, a stala
se tradiční součástí našeho společenského života.
Jejím celonárodním cílem je otevřít veřejnosti
církevní stavby a obohatit kulturní a duchovní
život i těch lidí, kteří do svatostánků běžně nevstupují a netuší, jaká nádhera se v nich skrývá.
Konkrétně osovský kostel je jednou z nejkrásnějších památek venkovského baroka a nabízí kromě stránky duchovní i silný zážitek estetický.
Stejně jako v předcházejících letech jsme i tentokrát začínali v 18.00 vyzváněním zvonů a pobožností. Přítomné uvítal J. Kozák, seznámil je s programem večera. Poté prof. V. Frajer řekl několik
slov o tom, co to vlastně kostel je a jaké má poslání. Nádherné dvouhlasé Bavorské litanie (P.
Kafka, V. Bolina, sbor Fabián) předcházely dalšímu zamyšlení V. Frajera o vině a odpuštění. Poté
se přítomní shromáždili u sochy sv. Jana Nepo-

muckého, kde vyslechli jeho pohnutý osud v podání J. Kozáka a položili květiny za zpěvu písně
Vroucně vzýván budiž Jene svatý. J. Kozák dále

NOC KOSTELŮ. V osovském kostele účinkovali
malí i velcí umělci.
Foto Marie PLECITÁ

promluvil o životě dalšího světce, jehož socha
stojí před kostelem - sv. Donátha. Následoval
koncert připravený a vedený Petrem Kafkou,
který v první části představil posluchačům starou
hudbu (H. Purcel, G. Ph. Haendel, J. S. Bach, W.
A. Mozart, J. Haydn ad.), ve druhé části pak hudbu novodobou, včetně irské lidové písně a hudby
filmové (J. Vídeňský, P. Kafka, J. Bílek, J. Lennon...) Kostel má výbornou akustiku - poslech
kupříkladu Abecedy W. A. Mozarta byl velice
osvěžující a radostný. Stejný pocit panoval i při
provedení dalších skladeb, ve kterých předvedli
své pěvecké umění smíšený sbor Fabián z Hostomic, dětský pěvecký soubor Kopretiny ZŠ Hostomice, děti ze ZUŠ Dobříš a samozřejmě multiinstrumentalista a zpěvák P. Kafka s flétnistou a
zpěvákem V. Bolinou. Zazněly klávesy, zobcové
flétny, sopránové flétny a harmoniky - v jedné ze
skladeb dokonce čtyři najednou.
(Dokončení na straně 10)
Marie PLECITÁ
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Hokeji jsme fandili v aréně i ve třídě
OSOVŠTÍ ŠKOLÁCI SE VYPRAVILI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA - VIDĚLI ZÁPAS RAKOUSKA S NĚMECKEM
Osovští páťáci se vydali v pondělí
11. května do O2 Arény v Praze na
mistrovství světa v ledním hokeji.
Hrálo Německo proti Rakousku.
Už ve škole jsme se připravovali velmi dobře. Všichni jsme měli různé
samolepky, vyrobili si transparenty i
vlajky. Pomalovali jsme si obličeje a
před arénou, kam jsme dojeli autobusem a metrem, se rozdělili do skupin. Prošli jsme rentgenem a pak dostali papírové helmy i vlajky obou
týmů. Před začátkem zápasu se na
ledě ukázali Bob a Bobek. Fanoušci
udělali i mexickou vlnu. Zápas byl
velice napínavý, po remíze jsme viděli prodloužení a nájezdy, ve kterých bylo úspěšnější Rakousko.
Po zápase jsme se vydali vlakem domů. Zápas se nám moc líbil, byl to
úžasný zážitek. Děkujeme paní učitelkám za skvělý výlet.
Hokeji jsme pak fandili i dál a doufali, že Česko vyhraje. Ve třídě jsme

si vsadili na celkového vítěze mistrovství, v banku bylo pěkných pár lízátek.
kateřina kuLhavÁ,
Zuzana FIaLOvÁ, ZŠ Osov

Děti tleskaly Vestíkovi

PŘED ARÉNOU. Osovští školáci na mistrovství světa v ledním hokeji, které
se hrálo v Praze.
Foto Anna FRANtOVÁ, Simona ŠtěpÁNOVÁ
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S KOZOU. Předškoláci si na hradě
Točníku prohlédli spoustu zvířat.
Foto Eva NÁDVORNÍKOVÁ
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Osovský svatostánek...
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V pátek 22. 5. odvezl autobus děti z
Mateřské školky v Osově pod Točník, aby navštívily hrad plný zvířátek. Podél cesty k hradu je v ohradách vítaly rohaté kozy a huňaté ovce s jehňaty. Po vydatné svačině,
kterou jim připravily maminky, se
malí objevitelé vydali za zvířátky. V
ohrádkách a klecích na ně čekali
kachny, kachňata, kohout, slepice,
kuřátka, perlička, koza, ovce i koník.
Pohladili si králíky, morčátka a hodného oslíka. Dozvěděli se, kde zvířata žijí, čím se živí, jaký poskytují
lidem užitek. Některé děti byly na
opravdovém hradě poprvé, a tak
mohly na vlastní oči vidět, jak žili
králové, které znají z pohádek. V
bývalé konírně je čekalo netradiční
divadelní představení plné světel a
barev. Nadšení a velký potlesk si vysloužil svým uměním šikovný pejsek Vestík. Děti se těšily na dvojici
točnických medvědů Martina a Agátu, za nimiž musely sejít do bývalého
hradního příkopu. Na Točníku strávily děti příjemné dopoledne. Unavení, ale spokojení cestovatelé se
vrátili autobusem zpět k maminkám.
Eva NÁDvOrNíkOvÁ, MŠ Osov
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(Dokončení ze strany 9)
Přestože většina instrumentalistů
byli žáci základní školy, měl celý
program profesionální úroveň, což
posluchači ocenili srdečným potleskem. Po krásném zážitku kronikářka
seznámila přítomné s dějinami Osova se zaměřením na nejvýznamnější
rody, jako byli např. Kaunicové. Stručnou historií obce skončil pevně
daný program. Návštěvníci následně
využili možnosti výstupu do velké
věže, v níž jsou tři zvony. Nejstarší
pochází z poloviny 16. století a byl
do Osova přenesen ze Skřiple, další
dva kostelu darovali manželé Sudíkovi z Chicaga v roce 2003. Celou
dobu konání akce byly v chrámové
lodi k nahlédnutí kroniky, výstavka
o rodu Schwarzenbergů, někdejších
majitelích panství, připravena byla
videoprojekce, kde se střídaly obrázky ze života obce a farnosti. V
nabídce bylo i malé pohoštění. Poslední návštěvníci dorazili po 22.00,
kdy měla akce oficiálně skončit.
Celkem jich letos přišlo kolem osmdesáti devadesáti, což pokládáme za
velký úspěch, stejně jako celý večer.
Marie PLECITÁ, Osov
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Němci přivezli ceduli, dostali - ceduli!
ZADNÍ TŘEBAŇ NAVŠTÍVILA DESETIČLENNÁ VÝPRAVA Z PARTNERSKÉ OBCE STEINEROTH
zadní Třebaň - Na několikadenní
návštěvu zadní Třebaně přijela 4.
6. skupinka deseti obyvatel partnerské německé obce Steineroth v
čele s novým starostou Theodorem Brennerem.
Podívali se do školy i školky, navštívili místní pivovar Bobr. Poobědvali
ve Společenském domě, povečeřeli
ve Mlýně. Přesto, že vládly tropy, vydali se němečtí přátelé do Prahy. Bý-

valý starosta Steinerothu Gottfried
Frings miluje Prahu a zná ji výborně,

se svou ženou Anke se učí dokonce
česky. Německá výprava zhlédla zá-

Syn napadl svého otce

O výjezd do Riegrovy ulice v Černošicích, kde často syn fyzicky napadá
svého otce, byla 6. června dopoledne požádána hlídka zdejší městské
policie. Útok oznámil sám poškozený. Také v tomto případě se jednalo
o přestupek proti občanskému soužití, který zde strážníci řešili již vícekrát. Při příjezdu hlídky oznamovatel odmítl lékařské ošetření a uvedl,
že věc nechce již dál řešit. Městská
policie tedy po zklidnění situace z
místa odjela. V poslední době černošičtí strážníci obdrželi několik podobných oznámení o různých neshodách a útocích v kruhu rodiny; zúčastněné osoby většinou po poučení
odmítnou věc dále řešit a návrh na
projednání přestupku nepodají. Tím
se dostáváme do tzv. začarovaného
kruhu, kdy městská policie věc nemůže dále řešit, pouze na místě provede nezbytné úkony a situaci uklidní. Po čase se tyto útoky bohužel
znovu opakují. Gregor DUŠIČKA,
Městská policie Černošice

Z našeho kraje

VE ŠKOLCE. Německá výprava se svými českými průvodci v zadnotřebaňské
mateřské škole.
Foto Pavlína NEPRAŠOVÁ

Tucet rytířů a panošů upadl do bezvědomí
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z Hlásné na Karlštejn
týden neprojedete

Hlásná Třebaň - Úplně uzavřena je
od 8. 6. do 12. 6. hlavní silnice v
Hlásné Třebani ve směru na Karlštejn - od České hospody Na Růžku
ke hřbitovu.
„Důvodem je výstavba kanalizačních přípojek,“ uvedla Lucie Málková z hlásnotřebaňské radnice s tím,
že objížďka je vedena přes Srbsko,
Bubovice a Mořinu. Až do 16. 8. má
být také uzavřena silnici od České
hospody směrem k jezu.
(mif)

Vyhláška stále platí!
vzkazuje starostka

Obecní úřad v Zadní Třebani upozorňuje obyvatele obce i rekreanty,
že vyhláška o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností z 20. 9.
2011 je stále v platnosti. Píše se v ní,
že: „…o nedělích, státních svátcích
a ostatních svátcích je každý povinen se v zastavěných částech obce
zdržet veškerých činností spojených
s užíváním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. motorových kos, křovinořezů s elektrickým
motorem, pojezdových i motorových
sekaček, motorových pil, cirkulárek,
kompresorů, rozbrušovaček, bouracích kladiv, truhlářských strojů
apod., a to v době od 00.00 do 24.00
hodin…“ Zastupitelstvo obce apeluje na občany i rekreanty, aby byli
ohleduplní ke svému okolí a zmíněnou vyhlášku dodržovali. Její porušení se postihuje podle zákona č.
200/1990Sb., o přestupcích.
Markéta SIMANOVÁ, starostka
Zadní Třebaně

sah mladší generace hasičů a poseděli s třebaňskými obyvateli u hasičské zbrojnice. Zpívalo se, grilovalo a
ochutnávaly dobroty místních hospodyň. Další den vyjela výprava do
Koněpruských jeskyň, Tetína, Dobřichovic a den ukončila v pizzerii.
V neděli 7. 6. se dopoledne rozloučili a vydali k domovu. Třebaňským
přivezli darem směrovou značku.
Vtipné bylo, že i třebaňští podarovali svoji spřátelenou obec podobnou
cedulí.
Petra FRÝDlOVÁ

Na počest císaře se také tentokrát na nádvoří dobřichovického zámku hrál
slavný muzikál Noc na Karlštejně. Vedle vynikajících místních ochotníků i
letos excelovali Lumír Olšovský, Jan Rosák, Pavel Vítek či Václav Vydra.
V neděli pokračoval průvod přes Lety, Řevnice do Zadní Třebaně. Zde
rychtářka Markéta Simanová požádala císaře o právo vařit pivo, o přívod
vody do místních chýší a odvod vody splaškové. Král práva obci udělil,
družina se občerstvila. Vladaře přišla přivítat skupina hasičů, místní drobotina zatančila, zapěla a průvod pokračoval přes Hlásnou Třebaň do
Karlštejna. Na zdejším náměstí byl přivítán starostou městyse i delegací
vsi Srbsko a také tu na něj čekala dobová hostina. Na úplný závěr byly říšské korunovační klenoty uloženy v hradní kapli Sv. Kříže. „Pro nás průvod
představoval pořádnou šichtu, hlavně v sobotu, kdy bylo únorné vedro,“
uvedl ředitel řevnické záchranky Bořek Bulíček. „Dvanáct rytířů, panošů
i dalších členů královské družiny upadlo v důsledku úmorných veder do
krátkodobého bezvědomí,“ dodal s tím, že jen za sobotu »jeho« lidé ošetřil 22 lidí a jednoho koně. Řevničtí poprvé na této akci vyzkoušeli speciálně upravené auto Smart (na snímku) vybavené léky, obvazy, kyslíkem,
defibrilátorem i dalším zdravotnickým materiálem. „V sobotních tropech
ambulancička, jak účastníci auto překřtili, mj. rozvážela pitnou vodu pro
policisty a pořadatele. Petra FRÝDLOVÁ, (mif) Foto Bořek BULÍČEK

* Sbírku použitého ošacení organizuje Obecní úřad Zadní Třebaň. Šatstvo, staré lůžkoviny, deky, obuv i
hračky můžete na radnici odevzdávat od 8. do 18. 6.
(mas)
* Vítání občánků organizuje 12. 6.
od 17.00 ve velkém sále zámku Dobřichovice místní radnice.
(ak)
* Den s hasiči se koná 13. 6. od
14.00 na na louce u lávky v Dobřichovicích. Připraven je program pro
děti i jejich rodiče.
(ak)
* Infocentrum bude v Dobřichovickém domku slavnostně otevřeno 14.
6. od 16.00. Andrea KUDRNOVÁ
* Kadeřnickou show pořádá 19. 6.
od 17.00 na náměstí v Řevnicích
Salón Klementýna. Kadeřnice představí novou kolekci účesů, vystoupí
taneční škola RAK i malé modelky,
které si pod vedením Ingrid
Valešové připravily módní přehlídku.
Kateřina KlemeNtOVÁ
* Farmářské trhy se konají 20. 6.
od 8 do 12.00 u zámku pod lípou v
Dobřichovicích.
(ak)
* Několik besídek pro děti v mateřských i základních školách a družinách uspořádala městská policie
Černošice. Děti se dozvěděly, jak se
bezpečně chovat na silnicích, o významu dopravních značek, jak postupovat při nálezu opuštěných zvířat
či jsou-li osloveni neznámým člověkem.
Otmar KlimSza
* Byla zveřejněna Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory na
opatření ke snižování energetické
náročnosti rodinných domů, výstavbu rodinných domů s nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a
na instalaci solárních systémů. Žádosti je možné podávat do 31. 10.
Další info na www.novazelenausporam.cz.
markéta SimaNOVÁ

Jakub Kadeřábek triumfoval...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jakub Kadeřábek vyhrál jednu ze tří
hlavních kategorií soutěže - Jammer
Old School. (Na nímku je při přebírání ocenění.) „Velkou roli v této kategorii hrála zvučná jména evropské
scény,“ pochlubil se Řevničan. „Na
začátku října se koná v Německu mistrovství Evropy zařazené do seriálu
mistrovství světa - to je můj zatím
asi nejvyšší cíl. Dál zatím nehledím,“ dodal s tím, že posílá velké
poděkování Jiřímu Geisslerovi, Hance Kadeřábkové i všem ostatním příznivcům za jejich podporu.
Foto aRCHiV Petra FRÝDlOVÁ

KOVÁŘI V LITNI. Práci kovářů mohli návštěvníci obdivovat 5. a 6. června v Litni.
Foto NN M. FRÝDL
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Je třeba žít prostě a beze slov, jako když roste
obilí nebo teče voda v řece.
Věci se dějí a život plyne.
V hlubokém žalu zůstáváme sami, veškeré
pomoci navzdory.
Jen naše odvaha nám pomůže vidět světlo
nového života.

Dne 19. 6. 2015 uplynou dva roky ode dne,
kdy navždy odešel náš milovaný manžel
a tatínek, pan Stanislav Balíček.
S láskou vzpomínají

Kateřina, Stanislav a Antonín

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybí rají

PŘEDPLATNÉ
na 2. pololetí roku 2015

  




  

www.syryodkarlstejna.cz
BALKÁNSKÉ, ČERSTVÉ
A PAŘENÉ SÝRY
(jemně solené - vhodné i pro děti)

BÍLÉ I OCHUCENÉ
JOGURTY, MĚKKÝ TVAROH

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 13/15 vyprší jejich
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba
si ho znovu objednat. NN do konce prosince 2015 vyjdou ještě
12x, výtisk stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 84 Kč.
Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musejí připočíst poštovné
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 228 Kč.
V případě, že nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat
v redakci (Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budete vyzvedávat.

Předplatné vybírají:
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie PALIČKOVÁ (Zadní Třebaň)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300.
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a variabilní
symbol: 142515.)

(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

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz
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Zahrádkáři objevovali krásy Liberecka
VÝPRAVA ZE ZADNÍ TŘEBANĚ SI PROHLÉDLA VRATISLAVICKÝ PIVOVAR A ZÁMEK LEMBERK
V sobotu 30. května se vydali zadnotřebaňští zahrádkáři na svůj sedmý
výlet pod vedením »nového šéfa«
zájezdů Richarda Votíka. Tentokrát
zamířili na Liberecko.
Autobus přijel zčásti zaplněný věrnými cestovateli z Měňan i několika
novými tvářemi z Litně. V Řevnicích jsme ještě přibrali tři cestovatelky z Rovin. Projeli jsme probouzející se Prahou a uháněli na Mladou
Boleslav i Liberec. Pár kilometrů za
svijanským pivovarem se nám v dálce objevil Ještěd. Za pár minut jsme
z dálnice odbočili do liberecké čtvrti
Vratislavice. Tam nás čekala prohlídka zdejšího pivovaru Konrád,
který byl založen roku 1872. Ing.
Regner nám vysvětlil, že jen sedm
pivovarů v Čechách si vyrábí vlastní
slad a dal nám ho také ochutnat, stejně jako granulovaný chmel, Žatecký
červeňák, který pivovar používá k
chmelení piva. Pivovar Konrád vyrábí 14 druhů piv - jejich dvanáctka
vyhrála v roce 2013 zlatou medaili
jako nejlepší pivo světa. Nejnovější
hit je jejich černé pivo typu ale (ejl)
nazvané Bizón. Prohlédli jsme si
varnu, chladicí zařízení i spilku. To
je místnost, kde pivo zraje ve 120 hl
vanách, jsou do něj přidány pivovarské kvasnice, které vytvářejí na pivu
asi 20 cm vysokou pěnu. Po uzrání

Stará garda vítězí

Ve »spanilé jízdě« přeborem rekreační kopané pokračuje stále neporažená Stará garda Zadní Třebaně.
SG OZT - Lékařská fakulta 5:1
Branky: Prušinovský, Matoušek,
Lietgeb, Janis, Šindler
V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal, po změně stran už dominovali domácí.
SG OZT - SG JUNIOR 7:3
Branky: Prušinovský 4, Šindler,
Matoušek, vlastní
Hosté nastoupili v devíti, přesto dvakrát vedli.
Poslední zápas hraje SG OZT 16. 6.
od 18.30 na svém hřišti proti týmu
Odra Kent. Miroslav BOUBERLE

krásný barokní zámek Lemberk. Pomalu jsme došli alejí kolem rybníka
a mírně stoupající cestou k bráně
zámku, který proslavila světice Zdislava z Lemberka a několik zde natočených filmových pohádek. Někteří
odvážlivci se vydali na zámeckou
věž. Po zdolání 148 strmých dřevěných schodů se nám naskytl úchvatný pohled na zámek, Lvovou, Jablonné, ale i na 28 km vzdálený Ještěd, hrad Ralsko a Lužické hory.

PŘED ZÁMKEM. Výprava zadnotřebaňských zahrádkářů před vstupní branou zámku Lemberk.
Foto Richard VOTÍK
se pivo přečerpá do tanků ve skle- dostali zmrzlinový pohár s griliápích, po nějakém čase se přefiltruje, šem. To bylo překvapení!
sterilizuje, plní do láhví či do sudů a Posilněni jsme se vydali do nedaleputuje k zákazníkovi. Všem jistě při- kého zahradnictví. Tam nás při vybíšla vhod ochutnávka piva natočené- rání nových přírůstků do našich
ho z tanku do velkého džbánu.
zahrádek zastihl krátký deštík. Takže
Po prohlídce pivovaru jsme odjeli na jsme urychleně zaplatili a hurá do
oběd. Jídlo bylo moc dobré: voňavé autobusu.
řízečky se salátem nebo s brambory, Z Vratislavic jsme uháněli směrem
svíčková, vepřoví vrabci. Na závěr na Děčín, do nedaleké Lvové v Podjsme jako pozornost šéfa podniku ještědí. Tam se v lese nad vsí vypíná

Krásné přírodní zákoutí
Po prohlídce zámku jsme odjeli k
Ralsku, kde v obci Noviny pod Ralskem vytváří řeka Ploučnice zajímavý přírodní úkaz. Z meandrujícího
toku mezi loukami je nasměrována
do skal, protéká několika tunýlky,
objevuje se ve velkém otvoru - Průrvě a náhle padá přes jez do velké tůně. Kolem jsou červené pískovcové
skály s přilepenými roubenými chaloupkami. Krásné přírodní zákoutí.
U tůně je i malé občerstvení a půjčovna lodí pro vodáky. Po prohlídce
Průrvy jsme se na kraji obce Noviny
posilnili a směrem na Mimoň, Mnichovo Hradiště a Mladou Boleslav
se vydali zpět k domovu.
Jarní zájezd se dle mého mínění opravdu vydařil, konečně po několika
letech nepršelo a snad všichni účastníci byli spokojeni.
Richard VOTík, Zadní Třebaň

Ochutnat můžete housenky i šneky
V DOBŘICHOVICÍCH SE BUDE KONAT PŘEHLÍDKA DOBROT Z CELÉHO SVĚTA
Přehlídka pokrmů a gastronomických specialit nazvaná Všechny
chutě světa se bude konat v sobotu
13. 6. od 10.00 do 21.00 v areálu
zámku Dobřichovice. Těšit se můžete na ochutnávku u více než šedesáti stánků. Budete moci vyzkoušet
africkou kuchyni, jejíž součástí jsou
např. malé smažené ryby či housenky. Dále iránské a marocké speciality, indickou kuchyni, argentinská
masa, maďarský perkelt, švycarský

racllete, šnečí speciality a další.
Multižánrová je i hudební složka.
Poslechnout si budete moci keltskou
muziku, reggae i africké djambe.
Večer se můžete těšit na zpestření
programu skvělou swingovou skupinou Chi Chi. Novinkou tohoto ročníku jsou lanové atrakce, které budou pro návštěvníky zdarma. Jedná
se především o lanovku přes Berounku, která bude dosahovat až 60
km rychlosti, dále sedmimetrovou

lezeckou stěnu, běh na gumě neboli
bungee running či soutěž v lezení na
pivní bedny. V rámci vstupného
(100 Kč, invalidé a děti do 10 let
zdarma) obdrží každý návštěvník
koření a unikátní časopis Všechny
Chutě světa s recepty a zajímavými
články zěměřenými na zahraniční
gastronomii. Více informací naleznete na www.foodevent.cz a na
www.vsechnychute.cz.
Štefan ORŠOŠ, Řevnice

Kolik včel je v úlu?

Dvanácté České Medobraní se bude
konat v Ořechu 28. 6. od 10.00 do
18.00. Kromě medového a medovinového jarmarku se budete moci podívat do proskleného včelína, zhlédnout ukázky včelaření včetně veřejného vytáčení a ochutnávání medu.
Můžete si vyzkoušet i přírodní léčbu
s pomocí včel, pro děti jsou připraveny hry a soutěže, pro všechny pak
hudební vystoupení.
Chcete si zahrát už teď? Pošlete nám
do 19. 6. odpověď na 3 otázky na
mail: vcelinorech@gmail.com - kdo
pošle správnou odpověď, může si na
medobraní vyzvednout odměnu a
navíc se dostane do dvou losování.
Jedno bude ve 13.00 a druhé v 16.00.
Hlavní cenou obou je velký medový
dárkový koš, ale ceny dostane i dalších 25 odpovídajícících v každém
losování. Tady jsou otázky:
1) Kolik včel je na jaře, při plném
květu přibližně v úlu?
2) Kolik medu nasbírá včela za život?
3) Co to je apiterapie a kde si ji
můžete vyzkoušet?
Vladimír GLASER, Ořech
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Potupný debakl »schytaly« Lety i Třebaň
JAK SE V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH DAŘILO FOTBALOVÝM MUŽSTVŮM NAŠEHO KRAJE
Poberouní - Pěkně »divoce« končí
mistrovské fotbalové jaro. Lety dostaly ve Slaném osm gólů, Třebaň
doma od Žebráku dokonce deset a
v Chlumci 14!!! Naopak Karlštejn
»nadělil« Lužcům devět branek.

ti měly šance, gól však vsítili hosté...
Jeden z nejlepších výkonů jara tak
nakonec body nepřinesl.
(oma)
Vestec - Dobřichovice 4:1
Branka: Štědroňský
V tropickém vedru hrané utkání mělo vysoké tempo. Vedoucí celek tabulky, jehož tým je složen z divizních a ligových fotbalistů, sice jasně
zvítězil, ale obětavě hrající tým hostů
ho donutil k plnému nasazení. (oma)

FK LETY, krajská I. A třída

SK Slaný - FK Lety 8:2
Branky: Kolman, Kalivoda
Propadák jara! Domácí se ujali vedení po pasu za obranu, který brankář
Vácha špatně odhadl. Celek Slaného
si vypracovával šance jak na běžícím
pásu, ale ke štěstí Letů míč skončil
na tyči, nebo těsně minul branku.
Přesto mezi 37. a 44. minutou vstřelili domácí tři góly a po přestávce
přidali mezi 46. a 61. minutou další
dva. Hosté zkorigovali po průniku
Kolmana v 67. minutě. Domácí ale
nepolevili a v 76. minutě vsítili sedmou a v 86. minutě osmou branku.
Mezitím stihl Kalivoda v 80. minutě

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

Benešov B - FK Lety 13. 6. 13:00
DOBŘICHOVICE, okresní přebor
Dobřichovice - Holubice 13. 6. 17:00
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor
OZT - Tlustice 13. 6. 17:00

VšErADICE, okresní přebor

Všeradice - Osek 13. 6. 17:00
KArLšTEN, III. třída ok. soutěže
Karlštejn - Chodouň 13. 6. 17:00

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní přebor

OZT - Žebrák 0:10
Ostrovan nedůstojně dohrává jarní
část okresního přeboru. Už v šesté
minutě prohrával 0:4, takže je konečný výsledek ještě milosrdný. (Mák)
Chlumec - OZT 14:0
KArLšTEN, III. třída ok. soutěže

VYHRÁLI. Finálový turnaj okresu Praha-západ vyhrála 6. 6. v Libčicích
mladší přípravka FK Lety. Vybojovala si tím postup do krajského finále, které se bude hrát 20. června v Čáslavi.
Foto Pavlína CILENTI
výsledek mírně zkorigovat.
(jik) hosté nevypracovali žádnou tutovku,
Lety - Hvozdnice 1:0
naopak Dobřichovice měly dokonce
Branka: Kolman
tři! K tomu ještě kopaly penaltu. Vše
Tímto zápasem se Lety zachránily v bez úspěchu. Trest přišel ve 25. mikrajské 1. A třídě.
Jiří KÁRNÍK nutě - soupeř šel do vedení po rychlém protiútoku. Domácí tým pokraDOBŘICHOVICE, okresní přebor čoval v aktivním napadání, dřel a
Dobřichovice - Dobříč 0:3
bojoval, leč marně. Stejný děj měl i
Domácí sehráli s druhým celkem ta- druhý poločas, ve kterém Dobřichobulky vyrovnaný zápas. Znovu ale vičtí nedali gól ani z malého vápna.
doplatili na (ne)proměňování svých V 67. minutě dostal druhou žlutou
šancí! V prvních dvaceti minutách si kartu Šlapák. Dobřichovice i v dese-

Karlštejn - Lužce 9:0
Góly: Šaman 2, Šperl 2, Červený,
Fiala, P. Kučera, Zbudil, Houška
Karlštejn si doslova otevřel střelnici
- úvodní branku vstřelil už po dvaceti vteřinách! Skóre postupně navyšoval, jubilejní desáté branky se diváci
ale nakonec nedočkali. A to ještě domácí zaznamenali přibližně stejný
počet zahozených šancí.
(miš)
Vysoký Újezd - Karlštejn 1:0
VšErADICE, okresní přebor

Všeradice - Drozdov 1:3
Branka: Augusta
LITEŇ, IV. třída okres. soutěže
FK Liteň - Mořina 1:6
Branka: Plavec

»Hecli« se a běželi ze Šumavy až do Prahy
TÝM POD VEDENÍM KAPITÁNKY MARTINY BARCHÁNKOVÉ ZDOLAL ZA DVA DNY 360 KILOMETRŮ
Vltava run je štafetový běžecký závod, který letos odstartoval z Kvildy
na Šumavě v sobotu 16. 5. O den později ho pak jeho účastníci dokončili v Praze na Hamru. Měli za sebou
téměř 360 kilometrů.
Jedním z týmů, které se akce zúčastnily, byla parta lidí od Berounky,
kteří kompenzují své psychické vytížení přes pracovní týden víkendovým běháním po lesích v okolí Mořinky, Karlštejna, Karlíka a Dobřichovic. Kapitánkou byla Martina
Barchánková, členy Lucka Chroustová, Jakub Grygar, Jirka Němeček a
další. Účast na závodě Vltava run
byla takovým vyhecováním se, zda
všichni splní předpokládanou nejnižší rychlost při zdolání 10 km alespoň
za 59 minut, zda dáme dohromady
dvanáctičlenné družstvo, které výše
zmíněných 360 km zvládne lépe, než
tým o devíti či deseti lidech. A také
zda někteří účast na poslední chvíli
nevzdají. S typem závodu, v němž je
zásadní přesná organizace a pečlivé
plánování předávek, neměl dosud ni-

kdo žádnou zkušenost. Našich dvanáct běžců bylo rozděleno do dvou
aut - jedno z nich vezlo běžce prvních šesti úseků, druhé běžci úseku 7
až 12. Auto na předávku vezlo běžce
následujícího a předchozího nabralo.
Takže po celou dobu byl na trati ve
dne v noci, za horka i deště jeden z
nás, který nesl štafetový kolík. Tímto způsobem jsme se střídali ze Šumavy až do Prahy.
Trať byla organizátory vybrána v
nejhezčích úsecích podél Vltavy i
Sázavy. V lese, po silnici, mezi poli,
v kopcích i po rovinkách, na samotách i skrz vesnice. Celková atmosféra závodu i mezi námi v týmu byla
úžasná, nechyběla dobrá nálada, humor, povzbuzení, vůle doběhnout co
nejlépe, i když se zkracující se vzdáleností ku Praze síly kvapem ubývaly, mnoho jsme toho také nenaspali.
V noci nám trochu pršelo, ale naštěstí byla taková tma, že nebylo dost
dobře poznat, co je déšť a co pot...
Každý si na svém úseku zabojoval
sám se sebou, se svými bolestmi a

strachy, náročností tratě, tmou i únavou, někdy i škodolibostí místních,
kteří ničili značení tratě, ale stále s
vědomím, že svůj úsek musí dokončit, protože na něj čeká ostatních jedenáct, kterým to přeci nesmí zkazit!
Celý víkend byl barevně protkaný
spoustou zážitků, které se vměstnaly

do pár hodin pracovního volna, zážitků, které vytvořily vazby v partě
fajn lidí. Jeden z nás, L’udo, svůj dojem z prožitého víkendu shrnul do
závěrečného motta: ,,Žiť v spoločnosti dobrých ľudí je už o sebe samo
dobrým skutkom...“
Barbora TESAŘOVÁ, Lety
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PŘEDÁVKA. Členové týmu »od Berounky« Jakub Grygar a Lucka Chroustová při předávání štafety.
Foto Barbora TESAŘOVÁ

