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Rockeři v kempu

7. července 2015 - 13 (651)

Cena výtisku 7 Kč

Fotbal u Berounky?
Čekání na zázrak!
KOPANÁ V NAŠEM KRAJI PROŽÍVÁ TĚŽKÉ ČASY
Poberouní – Dobřichovice: sestup!
Zadní Třebaň: sestup! Liteň: poslední místo v nejnižší soutěži. Lety: záchrana s odřenými zády.
Řevnice: v právě dohrané sezoně
mužstvo dospělých vůbec neměly.
Co se děje s fotbalem v našem kraji? A bude ještě někdy lépe?
„Připadá mi to jako čekání na zázrak. Nejsou lidi, není chuť a zbylým srdcařům vyprchává energie!“
Tak vidí budoucnost A-mužstva zadnotřebaňského Ostrovanu jeho kapitán a na začátku sezony i trenér Jan
Palička. Pamatuje doby, kdy se ve
Třebani kopala krajská I. B třída.
Pak se dobré roky střídaly s horšími,
až nastal strmý pád. „Nechtěli jsme
si to na podzim připustit, ale celá sezona byla odsouzená k fiasku. Tým
ztratil morálku, poslední týdny byly

už jen fraškou. Neměli jsme prakticky nic, s čím bychom mohli v okresním přeboru konkurovat,“ dodává.
Výsledek? Sestup do třetí třídy.
Stejný osud, sestup z okresního přeboru do třetí třídy, potkal letos i Dobřichovice. Ano: Dobřichovice, které ještě na podzim 2012 dlouho dominovaly tabulce krajského (!) přeboru a na dosah měly divizi. Na jaře
následujícího roku ale odešel hlavní
sponzor a s ním také trenér i většina
hráčů. S ambiciozním týmem to rázem začalo jít z kopce.
„Že Dobřichovice téměř jistě sestoupí i z okresního přeboru, bylo jasné
už po zpackaném podzimu, na čemž
se podepsal souběh několika nepříznivých okolností,“ tvrdí dlouholetý
funkcionář fotbalového oddílu Miloslav Omáčka. (Dokončení na str. 14)

Řevničtí převáželi nejvyššího českého muže
Řevnice - Tomáš Pustina, nejvyšší český muž,
měří 224 centimetrů,
váží 180 kilo. Když potřebuje k doktorovi, nebo od něj, musí jej transportovat speciální sanitka. A tu vlastní záchranáři z Řevnic.
Pustinu 25. června lékaři propustili z vinohradské nemocnice po
operaci bércového vředu na noze. „Byli jsme
požádáni, abychom ho
převezli do jeho bydliště v Humpolci,“ sdělil
ředitel řevnické zách-

Tomáš Pustina a Bořek
Bulíček. Foto ARCHIV

ranky Bořek Bulíček.
„Použili jsme k tomu
speciální sanitku, vybavenou pro převoz
takzvaných XXL pacientů,“ dodal s tím, že
běžný sanitní vůz by
pacienta s těmito mírami a váhou neuvezl.
Stejně tak by ho neunesla »obyčejná« nosítka.
Nejvyššího Čecha, kterému hrozilo, že skončí
na invalidním vozíku,
po úspěšné operaci bércového vředu čeká několikatýdenní rekonvalescence.
(mif)

KŘESŤAN NA PORTĚ. Na festivalu trampské a folkové hudby si v Řevnicích
zazpíval i Robert Křesťan. (Viz strana 4)
Foto Dáša BOROVSKÁ

Jsem velmi hrdou členkou řevnických hasičů

HASIČKA. Kateřina Šupáčková.
Foto Lucie BOXANOVÁ

Řevnice - Šéfuje řevnické školičce
Pikolín, šéfovat chtěla i zdejší radnici. Kateřina ŠUPÁČKOVÁ je
velmi akční žena.
Katko, tvoje jméno je již několik let
spojeno se školičkou Pikolín. Jak tě
něco takového napadlo?
Dceři byly tři roky a nebyla šance ji
dostat do školky. No a tak jsem vybudovala vlastní (smích). Fungujeme již pět let a zatím docela úspěšně. Rodiče k nám své děti dávají rádi, vracejí se s mladšími sourozenci,
což je pro mě potvrzení toho, že byli
spokojeni a že to děláme dobře.

Školička má celoroční provoz, s dětmi podnikáme spoustu akcí, celé léto máme připravený tématický program, tábor...
Plánujete nějaké novinky?
Jelikož jsme zaznamenali rostoucí
zájem rodičů o umístění mladších
dětí do školky, rozhodli jsme se pro
příští školní rok otevřít třídu jesliček. Budou k nám tak moci chodit
děti již od dvou let.
Za hnutí Pro Řevnice jsi jako »jednička« kandidovala na starostku,
nakonec to ale nedopadlo. Nevzalo
ti to elán a iluze? (Dokončení na str. 3)

Katastrofální vedra:
smrt, kolapsy, zranění
Řevnice - Dva mrtví. Kolapsy, bezvědomí, úrazy ve vodě. To je »účet«
veder atakujících hranici 40 stupňů
Celsia, která panovala na začátku
července. Řevnická záchranka od 3.
do 5. 7. zaznamenala o polovinu více výjezdů, než obvykle.
Na naše poměry neobvykle vysoké
teploty ukončily život ženy z Dobřichovic a muže z Černošic. „Oba byli
staří a nemocní, vedra pro ně měla
fatální následky,“ uvedl ředitel řevnických záchranářů Bořek Bulíček.
Jeden život se ale »jeho« lidem zachránit podařilo. (Dokončení na str. 2)
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Předletí? Parádní odpoledne i večer!
VE LHOTCE MEZI ZADNÍ TŘEBANÍ A LITNÍ POŘÁDALI NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU »FESTIVÁLEK«
Festiválek Lhotecké Předletí 2015 se
konal v závěru června v Klubu U
Emy ve Lhotce. Vyčasilo se do krásna, program byl zajímavý a šikovně
dramaturgicky poskládaný, obecenstvo (mix místních obyvatel, Pražáků
a okolo jedoucích cyklistů) naladěné
a vstřícné.
Vše začala klasická arabská pohádka
O holiči a barvíři v podání Divadla
Krabice Teplice. Po počátečním ostychu děti čile komunikovaly s herci,
radily, kam a jak se má děj pohádky
ubírat. Bavilo mě pozorovat i přítomné maminky, které se při sledování
příběhu jakoby opět staly malými
holčičkami. Ostatně, i já jsem byl,
»jako malej Véna«, napnutý, jestli se
krásná dcera nakonec provdá za toho
starého popletu.
Následovalo vystoupení Dobrouše,
který přítomné seznámil se zvukem
didgeridoo - nástroje původních aus-

Katastrofální vedra...

(Dokončení ze strany 1)
Šlo o mladého muže, kterého do nohy štípl sršeň. „Měl anafilaktický
šok, postupně upadal do bezvědomí,
zachráněn byl doslova pět minut po
dvanácté,“ sdělil s tím, že řevničtí
záchranáři se o prvním červencovém
víkendu nezastavili. Vyjížděli k případům kolapsů a bezvědomí z horka, k lidem popáleným od letního grilování i k úrazům, které se staly cyklistům či plavcům. „V Hlásné Třebani si v neděli 5. 7. odpoledne mladý muž rozbil hlavu po skoku do vody, v Řevnicích si zase cyklistka sjíždějící z kopce od hřbitova poranila
hlavu a zlomila ruku,“ řekl Bulíček.
Nedělní průtrž mračen s krupobitím
pro změnu pořádně »provětrala«
řevnické profesionální hasiče. „Měli
jsme několik výjezdů k popadaným
stromům a větvím,“ potvrdil jeden z
nich Pavel Vintera.
(mif)

písničkářskou tvorbu slabost. Honzu
jsem neznal, a tak jsem byl zvědavý.
Líbil se mi hrou na kytaru i písňovými texty. Správnou - živou, veselou,
trsací... - tečkou za festiválkem byla
pražská kapela El Gaučo.
Sečteno, podtrženo: Parádní odpoledne a večer. Patří se poděkovat
pořadatelce Emě, účinkujícím, divákům a obci Svinaře za finanční podporu. Jarmil CHRoMý, Praha 2

Z našeho kraje

PÍSNIČKÁŘ. Všeradický písničkář Honza Jícha.
Foto Jarmil CHROMÝ
tralských obyvatel, a přidal i pár pís- ent orientálních tanečnic ze Lhotky.
ní při španělské kytaře. Příjemné V kapele Filip Zoubek & The blues
zpestření. Poté vystoupilo divadlo Q jsou všichni zruční instrumentaMatějka a spol. se žhavou autorskou listé, v repertoáru mají bluesové
novinkou, hrou Balík, načež oko i standardy i věci najazzlé. Filip zpívá
ucho diváka potěšila polonahá žen- povětšinou anglicky a zpívá dobře,
ská těla, ladné a svůdné pohyby, zpěvačka Eva se v kapele teprve zakrásné kostýmy, příjemná hudba - bydluje, ale už je k »nepřeslechnutí«.
prostě vystoupení souboru Babiori- Poté zahrál Honza Jícha. Mám pro

V pohádkovém Bhútánu mají ministerstvo Štěstí

Z vraždy novorozence
policie obvinila matku

Mníšek - Tělo novorozence v igelitové tašce vyhozené do popelnice
našli policisté 25. 6. v Mníšku pod
Brdy. Den nato byla zadržena jedenadvacetiletá matka dítěte. „Žena je
obviněna z trestného činu vraždy
spáchané na dítěti do patnácti let,“
řekla iDNES mluvčí policie Markéta Johnová. Obviněné hrozí 15 až 20
let, nebo i výjimečný trest.
(mif)

Do řevnické čajovny zavítal filantrop a úspěšný podnikatel Libor Malý, který právě zakládá novou platformu Hearth.net (svět plný štědrosti). Malý je
nadšený budhista a cestovatel - v čajovně vyprávěl o své cestě do Bhútánu.
Tato ojedinělá země, kam není snadné se dostat (poplatek k pobytu činí 200
dolarů na den), připomíná pohádkový svět. Mají tam ministerstvo Štěstí a
na bilboardech je většinou vyfocen mladý královský pár se sloganem: Ať
žije Král! Další vyprávění Libora Malého, tentokrát o cestách po Jižní
Americe, se v Řevnicích bude konat zřejmě 31. 7. Aktuální program najdete na www.cajovnacherubin.cz.
Text a foto Jan CHeRubín, Řevnice

* Zadnotřebaňská ulice V Podskalí je z důvodů výstavby kanalizace
od 6. 7. uzavřena. Pokračují práce v
ulicích K Voškovu, Nad Nádražím a
V Zahrádkách, po dokončení prácí v
ulici Lesní bude uzavřena část ulice
na Bořích. Markéta SiMaNová
* Elektřina nepůjde 9. 7. od 7.30 do
11.30 v Letech, v ulicích U Kotle, U
Řeky, V Chaloupkách, V Loužích,
Řevnická, Jitřenka, K Mateřské škole, Lomená, Na Výsluní, Na Návsi,
Nad Slunečnou, Pražská, Sokolská a
U Hasičárny. Dne 16. 7. bude dodávka proudu přerušena od 7.30 do
12.00 v ulicích Na Pěšince, Na Výsluní, Na Hvězdárnách, Ke Skalicům
a Karlštejnská.
(bt)
* Matrika úřadu městyse Karlštejn
je z důvodu čerpání dovolené do 10.
7. uzavřena.
Petr RaMPaS
* Neprůjezdná bude až do 31. 8.
silnice ze Všenor do Černolic. Objížďka vede přes Jíloviště, Klínec,
Líšnici a Řitku.
(isv)
* Pod vlak skočil 6. 7. odpoledne v
Mokropsích u kameného mostu třicetiletý muž. „Lékař mohl již jen
konstatovat smrt,“ uvedl řevnický
záchranář Bořek Bulíček.
(mif)
* Jízdní kolo šedožlutobílé barvy,
které bylo postaveno u podchodu
nádraží ČD v Zadní Třebani a zajištěno lankovým zámkem, ukradl mezi 26. a 27. 6. neznámý zloděj. Majiteli způsobil škodu 8.990 Kč. (heš)
* Nervózního muže zaregistrovali
24. 6. u kontejnerů v dobřichovické
ulici V Zahradách městští strážníci z
Černošic. Zjistili, že se jedná o čtyřiačtyřicetiletého cizího státního příslušníka bez povolení k pobytu.
Byla vyrozuměna služba cizinecké
policie a muž byl eskortován na policejní služebnu do Řevnic.
(duš)
* okno občerstvení u čerpací stanice v Litni rozbil v noci z 22. na 23.
6. neznámý darebák. Vlezl dovnitř a
z pokladny ukradl bezmála 22.000
korun.
Hedvika ŠMÍDová

Zadnotřebaňští školáci si poslední čtvrtletí náramně užili
STARŠÍ DĚTI ABSOLVOVALY JÍZDY ZRUČNOSTI, MLADŠÍ SI UŽÍVALY DIVADELNÍ I HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dětem začaly hlavní prázdniny, a tak
všem přeji příjemné prožití letních
dnů! Zároveň bych ráda poděkovala
ochotným rodičům za spolupráci v
právě skončeném školním roce. Každé jejich pomoci si opravdu vážíme ať již se jedná o účast na našich projektových dnech, dozory při školních
výletech či sportovních akcích, nebo
různé sponzorské dary.
Poslední čtvrtletí jsme si náramně
užili. Starší žáky čekaly testy i jízdy
zručnosti na dopravním hřišti v Berouně i velmi zdařilé přírodovědně
ekologické programy v pražském
Toulcově dvoře. Mladší žáci si zase
užívali divadelní a hudební předsta-

vení společně s dětmi z naší mateřské školy. Všichni dohromady jsme
se vydali do lanového centra v Ořechu a absolvovali plavecký kurz v
Berouně.
Rodiče jsme pozvali do školy, aby se
mohli zúčastnit výuky anglického
jazyka s rodilou mluvčí. Den dětí
jsme oslavili v Karlštejně spoustou
her i jízdou na koni a v závěru června jsme se důstojně rozloučili s odcházejícími čtvrťáky.
Děkuji za vstřícnost a podporu našemu obecnímu zastupitelstvu i paní
starostce a za obětavou práci svým
kolegyním.
Pavlína Fialová,
ředitelka ZŠ a MŠ Zadní Třebaň

NASHLEDANOU. V závěru června se v zadnotřebaňské málotřídce rozloučili s odcházejícími čtvrťáky.
Foto Pavlína FIALOVÁ
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Jsem velmi hrdou členkou hasičů
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Rozhodně ne. Jsem »náplava«, přesto jsem měla šestý nejvyšší počet
voličských hlasů v Řevnicích. To nepovažuji za neúspěch. Elánu mám
pořád dost.
Co si myslíš o současné situaci v
Řevnicích?
Přestože naše uskupení i tentokrát
volby vyhrálo, jsme v opozici. Prosadit z této pozice některé nápady je
obtížnější, ale ne nereálné. Je ovšem
brzy hodnotit současné vedení.
I přesto, že jste »neuspěli«, držíte
slovo a naplňujete předvolební projekty. Co je nyní aktuální?
Velice rádi bychom zrekonstuovali
plovárnu U Vrbiček, která tu byla v
třicátých letech. Již jsme zahájili
práce, v tomto roce chceme prostor
vyčistit, lépe zpřístupnit vstup do
vody, zmapovat dno, vybudovat pěkné ohniště s posezením. Následně
bychom rádi instalovali mobiliář –
lavičky, lehátka, případně molo…
Ale to až v příštím roce.
Jaké jsou tvoje další plány v komunální politice?
Na to je ještě brzo. Jsem stále aktivní – jsem členkou finančního výboru. Uvidíme za pár let...

AKČNÍ ŽENA. Kateřina Šupáčková je nejen hasička a šéfová školičky Pikolín - také ráda sportuje.
Foto Lucie BOXANOVÁ
V letošním roce jsi založila spolek O řevnické škole se neustále mluví,
Řevnický kalamář, co to vlastně je a píše, točí reportáže, ale přímo pro
co je jeho náplní?
školu málokdo »zvenku« něco dělá.

Po domluvě s paní ředitelkou jsme
založily (osm ženských) spolek Řevnický kalamář, jehož hlavním úkolem je podpora a spolupráce se školou. Snažíme se získat finanční prostředky na pomůcky a na akce, na
které nezbývá z rozpočtu školy.
Mluvíme například o vybudování
čtenářských koutků, vybavení Bezpečného místa, dárky pro absolventy
apod. Řevnický kalamář by měl být
partnerem při komunikaci, a to jak
mezi školou a rodiči, tak i mezi školou a zřizovatelem. Naším cílem je
vytvořit ve škole a pro školu něco
pozitivního, pokusit se navodit lepší
atmosféru, vtáhnou rodiče víc do dění ve škole a dát jim prostor toto vše
spoluvytvářet.
Máš také někdy čas sama na sebe,
anebo vůbec »volný čas«?
No, díky tobě mi ho trošku ubylo
(smích). Vloni jsem se stala členkou
Sboru dobrovolných hasičů Řevnice.
Velmi mě to baví a jsem velmi hrdou
členkou tohoto spolku. Ráda sportuji, hraji volejbal, tenis, ale také ráda
zajdu s kamarády na pivko. Byť to
tak nevypadá, tak času mám dost...
Lucie BoXANová

Poslední poplácání pro štěstí, výstřel, roztažení hadic a...
DOROSTENKY Z HLÁSNÉ TŘEBANĚ REPREZENTOVALY OKRES BEROUN NA KRAJSKÉ SOUTĚŽI
V neděli 21. června jely hasičské dorostenky z Hlásné Třebaně reprezentovat okres Beroun na Krajské kolo
hry Plamen a dorostu do Kolína.
Členkami družstva byly Kačka
Snopková, Bára Kotíková, Markéta
Kotíková, Kačka Císařová, Lucka
Kudláčková, Eliška Machová a Lenka Kudláčková.
Ihned po příjezdu do Kolína nám
bylo přiděleno místo, kde jsme si
měli složit osobní věci a materiál.
Následovala prezence a přidělení
startovních čísel. Hlásná Třebaň
startovala pod číslem 5.
Okolo 9 hodiny byl na programu
slavnostní nástup, kde nám byl představen štáb, rozhodčí i hlavní vedoucí disciplín, byla nám nakázána
dochvilnost a disciplína. Stadionem
se rozezněla česká hymna a krajské
kolo soutěže bylo oficiálně zahájeno. Pro nás, dorostenky, začaly závody psaním vědomostního testu bohužel nervozita zapracovala a na
testech jsme získaly trestné body.
Tedy jsme se musely hodně snažit v
ostatních disciplínách.

V ÚTOKU. Lucie Kudláčková, Markéta Kotíková a Bára Kotíková v plném
nasazení při požárním útoku.
Foto Lucie MÁLKOVÁ
Pro zadní část útoku byl připraven s překážkami - běhalo se ve čtyřech
trénink s jednotnou »mašinou«, kde drahách tedy fofr největší! Po součtu
si děvčata měla vyzkoušet nabrání, konečných časů jsme o vteřiny skonnasátí a strojník obsluhu. Zbytek čili na 11. místě. Další disciplínou
děvčat trénoval náběhy na štafety.
byla štafeta 4x100 m, okno, překážNásledovala disciplína běh na 100 m ka, kladina a »hasičák«. Ze dvou po-

kusů se započítával ten nejlepší nám zajistil 9. místo. Jedinou šancí
na lepší umístění byl tedy pro nás
požární útok.
Příprava na plato, poslední poplácání pro štěstí, výstřel, roztažení hadic
a… Někde se zasekla voda!? Bohužel při uzavření rozdělovače se uzavřela i páka pro pravý útok a voda
došla do terčů v čase 50:54.
Ještě jsme ale měly druhý pokus.
Vše probíhalo přesně, jak má, voda v
hadicích, výstřik na terč a - najednou
pokles tlaku v hadicích. Všichni věděli, co se stalo: vzduch! Čas druhého pokusu - přes jednu minutu. Celkově z toho bylo 11. místo. Sice nastalo malé zklamáni, ale tento den
jsme získali mnoho zkušeností. Už
víme, na co se zaměřit, v čem se
zlepšit a co trénovat na příští rok.
Jako jejich vedoucí chci dorostenkám moc poděkovat za úžasné výkony a reprezentaci okresu. Konkurence byla veliká, ale já věřím a doufám, že se v příštím roce umístíme v
nejlepší pětici. Lucie MáLková,
SDH Hlásná Třebaň

Začaly prázdniny, začíná i soutěž o nejoriginálnější letní snímek
VÝHERCI SE MOHOU TĚŠIT NA TURISTICKÝ BATOH, POUZDRO NA FOTOAPARÁT ČI CYKLOPRŮVODCE
Tradiční a oblíbenou letní soutěž o nejoriginálnější
fotku z dovolené či prázdnin vyhlašují Naše noviny.
Vtipné snímky nám můžete do 6. září posílat na
adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29
Zadní Třebaň) či mailem (redakce@nasenoviny.net).
Pro autory fotografií, které se budou hodnotící komisi
v čele s Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme
připravené ceny: turistický batoh, pouzdro
na fotoaparát, průvodce a mapu Na kole i pěšky
po okolí Prahy či triko. Koně na karlštejnském statku
paní Pastorkové vyfotografovala Eva Knopová
z Krupné, děti v kabině starého náklaďáku zase
Jaroslava Štáralová z Vižiny. (mif)
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V »lese« byl Bende, Hop Trop, Buty...
ŘEVNICKÉ LESNÍ DIVADLO HOSTILO DEVĚTAČTYŘICÁTÝ FESTIVAL FOLKOVÉ A COUNTRY MUZIKY PORTA
Řevnice – Festival Porta 2015 už je
minulostí… Všichni milovníci folku a country si do sytosti užili svou
oblíbenou muziku poslední červnový víkend v řevnickém Lesním
divadle.
A že bylo opět co poslouchat! Už v
pátek 26. 6. večer, poté, co zazněla
trampská hymna Vlajka, se bohatý
hudební program rozjel naplno. Během víkendu zahráli a zazpívali divákům například Tomáš Linka s Přímou linkou, Robert Křesťan, Pavlína
Jíšová, Hop Trop, Epy de Mye nebo
Asonance. Obrovský úspěch sklidil
také zpěvák Petr Bende, který předvedl několik písniček s řevnickou
dětskou lidovou muzikou Notičky. A
pěl na ně chválu: „Musím říct, že
jsou opravdu jedinečné!“ Také Notičky byly ze spolupráce s Petrem
Bendem nadšené.
Každý rok se na Portě objeví host,
který tak úplně nezapadá do žánru
folk a country, ale diváci ho vždy
přijímají s radostí - letos to byla sku-

Kina v okolí

KINO LITEŇ

10. 7. 19.00 VELKÁ ŠESTKA
17. 7. 19.00 SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU

KINO ŘEVNICE
8. 7. 20.00 SEDMERO KRKAVCŮ
10. 7. 20.00 TERMINÁTOR
11. 7. 15.30 MALÝ PÁN
11. 7. 21.30 Letní kino - KOUZLO
MĚSÍČNÍHO SVITU
12. 7. 21.30 Letní kino - OPRAVDOVÁ
KURÁŽ
15. 7. 20.00 DRUHÁ MÍZA
17. 7. 20.00 ŽIVOT JE ŽIVOT
18. 7. 15.30 MIMONI
18. 7. 21.30 Letní kino - KON-TIKI
19. 7. 21.30 Letní kino - KLUB
POSLEDNÍ NADĚJE

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
Kino do 16. 7. nehraje.
17. 7. 19.00 DOMÁCÍ PÉČE
18. 7. 18.30 MIMONI 3D
19. 7. 19.00 MÉĎA 2

LETNÍ KINO BEROUN
7. 7. 21.30 MALÁ Z RYBÁRNY
8. 7. 21.30 ŠPION
9. 7. 21.30 DÍTĚ ČÍSLO 44
10. 7. a 13. 7. 21.30 TERMINÁTOR
GENISYS
11. 7. 21.30 SEDMERO KRKAVCŮ
12. 7. 21.30 RYCHLE A ZBĚSILE 7
14. 7. 21.30 KLUB RVÁČŮ
15. 7. 21.30 DÁMA VE ZLATÉM
16. 7., 19. 7., 22. 7. 21.30 DOMÁCI
PÉČE
17. 7. a 20. 7. 21.30 BEZ KALHOT XXL
18. 7. 21.30 JURSKÝ SVĚT
21. 7. 21.30 KOBRY A UŽOVKY

„Je to tady jedno z nejhezčích míst,
kde jsme hráli,“ řekli její členové na
adresu Lesního divadla. Ostatně do
Řevnic jezdí ráda třeba i Věra Martinová. Co se týká výsledků soutěže,
na druhém místě skončila dvojice
Tche-chan v Duu, na třetím kapela
Melda a spol. Speciální cenu udělila
porota kapele Z Hecu.
Jediné, co festivalu nepřálo, bylo počasí. V sobotu pršelo celé odpoledne
- věrné diváky déšť naštěstí neodradil. Letošní ročník Porty nesl číslo
49, příští rok se tedy bude konat jubilejní 50. ročník. „Pevně doufám,
že se podaří, aby se v Lesním divadle sešlo co nejvíc těch, kteří mají s
Portou něco společného, třeba sošku,“ řekl jeden z hlavních organizátorů Jiří Vondráček. Doufejme tedy,
že se Porta příští rok vydaří alespoň
tak jako ta letošní.
Lucie HOCHMALOVÁ

Tipy NN

BENDE S DĚTMI. Petr Bende si na Portě zazpíval s řevnickou dětskou lidovou muzikou Notičky.
Foto Dáša BOrOVSKÁ
pina Buty. Lesní divadlo bylo zapl- něm představilo také 18 nových či
něné do posledního místa, když na začínajících kapel, jejichž hudební
pódiu zněly její známé hity, např. umění hodnotila odborná porota. VíMám jednu ruku dlouhou, František těznou sošku Porty si nakonec odnenebo Tramtárie.
sla kapela Trapas. Ta potěšila diváky
Porta je soutěžní festival, a tak se na a organizátory nejen svou muzikou.

Na pouti zahraje Ginevra, zazpívá Horváth
Od pátku 17. do neděle 19. července zve město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost sv. Václava na tradiční Skaleckou pouť patřící mezi
nejvýznamnější kulturní akce celého regionu. V nabídce bohatého třídenního kulturního programu nechybí koncerty na Skalce i na mníšeckém náměstí, výstavy, loutkové divadlo, prohlídky zámku a poustevny, pouťový i
farmářský trh a plno zábavy.
Zahájení se tentokrát chopí příbramská hudební skupina Ginevra, která bude koncertovat 17. června před kostelíkem na Skalce. Čekají nás smutné
balady, veselé kramářské písně, bojové chorály i další melodie inspirované
středověkem. V sobotu je ve skaleckém areálu připravena slavnostní mše
svatá, čtení z bible, koncerty barokní hudby i mimořádné prohlídky poustevny se sousoším Piety od Jana Brokoffa. Nabídka koncertů je pestrá také
na náměstí v Mníšku, kde mimo jiné uslyšíme i Vlastu Horvátha, vítěze
druhé řady soutěže Česko hledá Superstar. Velká zábava je pak přichystána
na neděli u Zadního rybníka, kde za příznivého počasí vypukne 6. Mníšecká
pouťová neckyáda. Každý si během víkendu přijde na své, přijďte se o tom
přesvědčit.
Marie CHARVÁTOVÁ, Mníšek pod Brdy

Řevnická »zuška« pořádala MIX festival

KINO RADOTÍN
7. 7. 17.30 OVEČKA SHAUN VE
FILMU
7. 7. 20.00 OSTROV LÁSKY
8. 7. 17.30 PÍSEŇ MOŘE
8. 7. 20.00 MÉĎA 2
9. 7., 11. 7., 15. 7. 17.30 (So 20.00)
TERMINÁTOR GENISYS 3D
9. 7., 11. 7., 14. 7. 17.30 (Čt 20.00)
DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU
10. 7. 17.30 MIMONI 3D
10. 7. 20.00 RYCHLE A ZBĚSILE 7
14. 7. 20.00 LVÍ SRDCE
15. 7. 20.00 ŽIVOT JE ŽIVOT
16. 7. - 18. 7. 17.30 DOMÁCÍ PÉČE
16. 7. 20.00 V HLUBINÁCH
17. 7. 20.00 BEZ KALHOT XXL
18. 7. 20.00 ANDRÉ RIEU MAASTRICHT 2015 - přenos koncertu
Od 21. 7. do 8. 8. dovolená.

KINO CLUB ČERNOŠICE
10. 7. 20.00 BYLI JSME TAM… AMERIKA - cestopisný dokument

MIX. Třetí MIX festival Základní umělecké školy Řevnice se konal 20.
června před místním Zámečkem. Diváci mohli vidět hudební, divadelní i
taneční vystoupení, zahrát si partii se členy řevnického šachového klubu,
připravena byla výstava studentů zdejší »zušky«. Lidé se před Zámečkem
pobavili, občerstvili a strávili úžasné odpoledne i podvečer.
Monika VAŇKOVÁ, Zadní Třebaň
Foto Alexandr SKUTIL

* Muzikál Studia mladých z Roztok
u Prahy nazvaný Hospodkál aneb
Boj o pípu bude k vidění 10. 7. od
20.00 na nádvoří zámku v Dobřichovicích.
Andrea KUDRNOVÁ
* Víkend uměleckého tance se koná
od 10. do 13. 7. v Sále dr. Fürsta Dobřichovice. Info na 777 103 850. (sk)
* Komedii Slaměný klobouk aneb
Helenka je ráda v režii Iva Tamchyny
uvádí Divadelní studio - Divadelní
soubor Řevnice 10. - 11. 7. od 20.00
a 12. 7. od 17.00 v místním Lesním
divadle.
Markéta HřebecKÁ
* Vernisáž výstavy obrazů Václava
Šestáka se koná 12. 7. od 16.00 v barokním areálu Skalka nad Mníškem
p/B. Výstava potrvá do 2. 8. (ševa)
* Dasha a Jan Smigmator koncertují
12. 7. od 20.00 na nádvoří zámku v
Dobřichovicích.
(ak)
* Divadelní představení Tři mušketýři zpracované na námět známého
díla A. Dumase sehrají dobřichovičtí
ochotníci 15. - 18. 7., vždy od 20.00
na nádvoří místního zámku.
(ak)
* Noční čtení pro dětské čtenáře se
bude konat v Obecní knihovně Mořinka 17. července od 19.00. Spacák
s sebou.
(som)
* Koncert pořádá 17. 6. od 20.00 na
na Purkrabském dvoře hradu Karlštejna zpěvák Pavel Vítek. Společně
s ním zazpívají jeho kolegové z mu(spv)
zikálu Mamma Mia!
* Hudební dílna s Ivem Vrbou, kde
se bude hrát, zpívat a bubnovat, se
koná 18. 7. od 10.30 na návsi v Letech. (Za špatného počasí v knihovně.) Vstup 150 Kč/dítě + 70 Kč/sourozenec, doprovod zdarma.
(isl)
* Na festivalu trampské hudby Sekwoyfest zahrají 18. 7. v restauraci
Kulturní dům Hýskov kapely Lignit,
Kamarádi Staré řeky, Duo Tornádo,
Sekvoj aj. Vstupné 200 Kč.
(ss)
* Rockový bigband Rosario Smowing předvede svou hudebně taneční
show 18. 7. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice.
(vš)
* Výběr z díla Jaroslava Tušera, berounského rodáka tvořícího posledních 25 let v Řecku, představuje až
do 23. 8. Muzeum Českého krasu
Beroun.
Michal KOspRD
* Výstava Verona, Beraun, Beroun,
jež ukazuje geologické, paleontologické, archeologické i archivní památky, je k vidění do 28. 9. v Muzeu Českého krasu Beroun. (pap)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

13/2015 (180)

Divákům nejvíc chutnal Všerad
Beroun letos slaví 750. výročí od založení; hlavní
oslavy se konaly 20. 6. v centru města. Na Husovo
náměstí přijel král s družinou, přání městu vyslovil kardinál Dominik Duka, pokřtěna byla nová
kniha o Berouně. Všeradičtí s pivobusem zn. Citroen nesměli chybět. Pivo Všerad mělo velký úspěch, a to i přes velkou konkurenci dalších pivovarů. Dospělí ochutnávali naše pivo, děti se fotily u auta, se kterým kdysi jezdil Fantomas. Přálo
nám počasí, a tak si všichni oslavy užili.
Další zastávkou našeho pivobusu Všerad byly v
sobotu 27. června Pivní slavnosti v Cerhovicích.
K popíjení piv z pivovarů Holba, Svijany, Lobkowicz, Herold a dalších hrály kapely všech žánrů v
čele s Děda Illegal Bandem. Děti i dospělí mohli
vyzkoušet různé soutěže. Vyvrcholením večera byla soutěž o nej pivo, kde o vítězi rozhodlo hlasování návštěvníků. 1. cenu jsme s naším 11° pivem
získali my! Akci zakončil velkolepý ohňostroj.
Příště pivobus pojede do letního kina v Příbrami,
kde se bude konat 6. 8. benefiční koncert skupiny
Mandrage pro Matouše Grilla, který trpí dětskou
obrnou. Společně s pivem Všerad budete moci
ochutnat i Burgery od Houmra z Berouna. Moc se
na vás těšíme!
Pavla HADAčOVÁ, Všeradice

Výstava trvá do konce prázdnin
Díla, která vytvořilo čtrnáct umělců ze tří států Evropy na desátém ročníku mezinárodního art sympozia ve Všeradicích, si můžete až do 31. srpna
prohlédnout v místní Galerii M. D. Rettigové.
Bohumil STIBAL, Všeradice

V CHORVATSKU. Všeradičtí hasiči na závodech v chorvatských Dolanech.

Foto NN M. FRÝDL

Sílu na soutěž nabírali v termálních lázních
VŠERADIČTÍ HASIČI SE V CHORVATSKU ZÚČASTNILI MEZINÁRODNÍHO KRAJANSKÉHO TROJUTKÁNÍ
V sobotu 4. července se hasiči ze Všeradic účastnili prvních mezinárodních hasičských her v chorvatské obci Dolany. Spolu s rumunskými a chorvatskými krajany poměřili své síly ve vybraných
disciplínách.
Na místo jsme dorazili v pátek 3. 7. odpoledne. Po
přivítání a pohoštění jsme byli ubytováni u profesionálních hasičů v sousedním městě Daruvar. Večer na nás čekala bohatá večeře a představení divadelního souboru místních Čechů. Na sobotní rá-

no nám daruvarští hasiči připravili prohlídku zbrojnice a ukázku techniky. Pak jsme navštívili
zdejší termální lázně, kde jsme nabírali sílu na odpolední soutěž. Po sedmnácté hodině se všechny
jednotky sešly před dolanskou hasičskou zbrojnicí. Po slavnostním zahájení a hymnách se mohlo
jít soutěžit. Připraveny byly tři disciplíny: rozvinutí požárního útoku, přenášení vody sběračkou
do pětilitrové lahve a pití piva na čas. Nešlo o
umístění, hlavní bylo zúčastnit se a dobře se poba-

Vižinští si vyrazili na zmrzlinový pohár
Vižinští hasiči zakončili úspěšnou
sezónu cyklistickým výletem do restaurace Somnium ve Všeradicích.

Odměnou za hodnotné sportovní výkony jim byl zmrzlinový pohár.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

vit. Což se povedlo! Po skončení soutěže následoval bohatý kulturní program. Nechyběla ani kapela Třehusk, která nás podporovala a se kterou
jsme si všichni zazpívali. Příští rok by se tato soutěž měla odehrát v rumunském Gerníku a poté u
nás, ve Všeradicích. Všichni jsme si to náramně
užili a už se těšíme na další rok. Kamarádi
z Chorvatska byli moc milí a přátelští - děkujeme
za ubytování, bohaté pohoštění a za spoustu krásných zážitků. Lukáš Tesařík, sDH Všeradice

Noc na Karlštejně
Původní muzikál na motivy Jaroslava Vrchlického
Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Pavel VÍtek,
Petr JANČAŘÍk, Michaela NoskoVÁ, karel kRÁL,
Monika VAŇkoVÁ, Petr ŘÍHA, Alena ŘÍHoVÁ, Jiří
CiCVÁRek, ondřej NoVÁČek, Jiří VitoUŠ, Jan kUNA...
Šermíři, metači ohně, sbor manů, ženské, kůň, koza...

VŠERADICE, Zámecký dvůr
31. července od 20.00 hodin
Předprodej vstupenek: Zámecký dvůr Všeradice:
hadacova@some.cz, 720 247 919
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

7/2015 (41)

Nové majitele našel
Zefír i divoká Bonnie
V polovině června se v karlštejnském Muzeu betlémů konala již šestá výstava opuštěných koček. Pořádalo ji občanské sdružení Podbrdsko
a útulek Chlupáči v nouzi z Lounína
u Králova Dvora.
Je potěšitelné, že se daří tuto charitativní akci dostat do povědomí lidí z
Karlštejnska i okolí a návštěvnost i
zájem o kočky každý rok stoupá.
Zejména v sobotu jsme zaznamenali
hojnou účast, celkově za oba dny
dorazilo téměř 600 lidí. Nový domov našlo jedenáct koček a je dobré,
že se podařilo umístit i některé, které
to moc potřebovaly – rezavobílého
Zefíra, jemuž chybí noha, krásnou
modrou Bonnie, která pro svou divokost obtížně hledala umístění a novým majitelům imponovala právě
nezkrotnou povahou či »ovdovělou«
Chiquitu, která se do útulku dostala
po zemřelé paní a pobyt mezi ostatními kočkami snášela jen velmi
těžce. (Dokončení na straně 9)
Romana TREŠLOVÁ, Karlštejn

KLAUNIÁDA. Rozloučení se školním rokem se v Karlštejně konalo 26. června. (Viz strana 9)

Jeli jsme do pivovaru, už posedmé
CO PODNIKAL KLUB PŘÁTEL KARLŠTEJNA V PRVNÍM LETOŠNÍM POLOLETÍ
Jedním z úkolů činnosti Klubu přátel
Karlštejna (KPK) v minulém roce
bylo vydání Karlštejnského kalendáře pro rok 2015. Po vyhodnocení výsledků tohoto počinu po stránce finanční i etické jsme shledali, že naše
úsilí nebylo korunováno takovým
úspěchem, jaký jsme předpokládali.
Byla to jakási zkouška, která měla
rozhodnout zda dále pokračovat či
tuto činnost ukončit. Na základě toho rozhodl výbor spolku další vydávání kalendáře zastavit.
Na začátku letošního roku se naskytla příležitost iniciovaná naším členem panem Machalou uspořádat a
garantovat spolkem přednášku ředitele marketinku Plzeňského prazdroje o historickém a výrobním vývoji
plzeňského piva. Přednáška se usku-

tečnila v restauraci Pod Dračí skálou
v únoru. K ochutnávce byl v režii pivovaru poskytnut soudek 12° plzeňského piva. V režii pana Machaly se
pro zúčastněné posluchače podávalo
malé pohoštění.
Každým rokem je v 1. pololetí konána výroční členská schůze. Příprava
na ni zabírá vždy dost času, účelem
je, aby schůze mohla proběhnout na
úrovni. Nejinak tomu bylo letos. Příprava plánu práce a činností, návrh
rozpočtu, zprávy o činnosti atp. byly
předmětem náplně tří výborových
schůzí. Teprve pak jsme dospěli ke
konečnému znění, které bylo možno
předložit na výroční schůzi. Zejména jsme diskutovali o sestavování
rozpočtu a následně i plánu práce.
Z hlediska rozpočtu jsme závislí na

výběru členských příspěvků a na dotaci od Městyse Karlštejn. Protože
jsme v první fázi jednání o výši dotace předložili přehnaný požadavek,
byl nám tento snížen zastupitelstvem
městyse na 15.000 Kč tj. na úroveň
minulého roku. Posléze nám byl příspěvek snížen ještě o 5.000 Kč, takže pro letošek je to pouhých 10.000
Kč s odůvodněním, že je potřeba finančních prostředků na jiné činnosti
v rámci obce. Na základě toho jsme
museli upravit plán činností pro tento rok, přestože si převážnou část našich potřeb hradíme z vlastních prostředků. Konečný rozpočet je tedy
pro tento rok zatím 17.000 Kč.
Datum konání výroční členské schůze spolku bylo stanoveno na 27. 3.
2015. (Dokončení na straně 8) (jim)

Foto NN M. FRÝDL

Malí diváci sledovali
kino ze spacáků
V pátek 12. června se sešlo 180 dětí
i jejich rodičů na prvním promítání
Kina na kolečkách v Karlštejně.
Loučka v areálu obecního úřadu se
proměnila v pohodové hlediště. Každý si přinesl vlastní deku, spacák,
křesílko a nechyběly ani piknikové
koše plné dobrot. Než se začalo promítat, všichni se báječně bavili a dělili se o své zásoby, které se postupně doplňovaly v nedalekém obchodě.
Děti využily areál dětského hřiště a
řádně vybouřené zalehly ve 22.00 do
spacáků, aby si užily kouzlo pohádky
Tři bratři. Atmosféra byla opravdu
vlídná a přátelská, proto zveme
všechny na další promítání 24. i 25.
července a 8. srpna.
Nezapomeňte na deky, křesla, případně deštníky a něco na zub se vždy
hodí.
Eva KNOPOVÁ, Krupná

Děti z karlštejnské mateřinky viděly přistávající vrtulník i mima v akci
První červnový den navštívily děti z
mateřské školy v Karlštejně kamarády v hlásnotřebaňské školce Květinka. Další výlet jsme podnikli do
Berouna, kde jsme zhlédli ukázku
výcviku psů na místním cvičišti. A
protože výletů ani poznávání není
nikdy dost, tak jsme se o pár dnů později do Berouna vrátili. Tentokrát
jsme zamířili do kempu Na Hrázi,
kde nám svoji práci předvedli záchranáři, hasiči a policisté. Velikým
zážitkem pro všechny byl hlavně přistávající vrtulník.
Zážitky z trochu jiné oblasti jsme
měli z výletu do Černošic, kde jsme
v místním sportparku navštívili
představení Brick Circk - klaunérie

S VRTULNÍKEM. Karlštejnští předškoláci v Berouně.

Foto ARCHIV

pro děti každého věku. Celý pořad
byl odehrán jedním jediným mimem,
byl velice vtipný a děti opravdově
zabavil i pobavil...
Po hezkém představení, které se konalo v rámci festivalu ŠmikFik Fest,
jsme si náš výlet zakončili návštěvou
cukrárny. Sladká tečka na konec to
úplně nebyla, protože ty nej sladkosti nám připravili rodiče na Rozloučení s předškoláky, se kterými jsme
se slavnostním šerpováním rozloučili ve čtvrtek 25. června.
A teď tedy konečně hurá na prázdniny! Hezké a pohodové léto všem,
kdo sledují dění v naší školičce přeje
Marcela HAšLEROVÁ,
Mš Karlštejn

Naše noviny 13/15

KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, Strana 8

Jeli jsme do pivovaru, už posedmé
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Kromě výročních zpráv, zprávy kontrolní komise, návrhu plánu práce i
rozpočtu byla velká diskuze, zejména ze strany našich hostů - zástupců
Městyse Karlštejn, TJ Sokol a sboru
dobrovolných hasičů. Od spolku byl
dotaz na zástupce městyse ve věci
dopisu z března 2014 týkajícího se
úpravy rodinného domu rodiny Pelcových čp. 73 na náměstí v Karlštejně. Odpověď byla, že majitel nereaguje na výzvy městyse k úpravě domu a městys nadále usiluje o kontakt
s rodinou Pelcových. Další, pro náš
spolek významnou zprávou bylo, že
zastupitelstvo se zabývá možností
zaslání dříve odepřeného příspěvku
ve výši 5.000 Kč na náš bankovní
účet. Stav členů spolku k datu konání výroční schůze byl 35. Schůze byla ukončena pohoštěním.
V plánu práce KPK je kromě jiného
spolupráce s Městysem Karlštejn.
Na základě toho bylo na výborové
schůzi spolku v květnu dohodnuto
zaslat dopis zastupitelům týkající se
obnovy či údržby dvou cest v Karlštejně. Jednak je to páteřní komunikace procházející obcí, jednak prodloužení komunikace ke hřbitovu, v
níž se spolek angažoval již dříve. V
dopisu jsme nabídli pomoc - bude-li
zájem ze strany městyse a budeme-li
našimi kapacitami dostatečně možní.
Požádali jsme městys o písemnou
odpověď na náš dopis z května 2015,
ale odpověď zatím nedošla žádná.
V květnu jsme organizovali zájezd s

CESTOU DO SRBSKA. Členové Klubu přátel Karlštejna podnikli v červnu
pěší výlet do Srbska.
Foto Josef CIBUL?
exkursí do pivovaru Krušovice. Zá- neodmyslitelně k dějinám českého
jezdu se účastnilo devět členů, do- piva. Podoba pivovaru i způsob výprava byla zajištěna auty. Exkurse roby doznaly od časů Rudolfa II. řado různých pivovarů to byla již sed- dy změn, to podstatné však zůstalo.
má, takže technologii výroby piva Žatecký chmel, ječný slad, čirá pramáme zažitou. Kromě toho se také menitá voda, dobré kvasinky a přezajímáme o historii pivovarů. Krá- devším nadšení sládků, kteří po stalovský pivovar Krušovice byl zalo- letí uchovávají krušovickou receptužen v 16. století. První písemné do- ru příštím generacím.
klady jsou z roku 1581, avšak pivo V květnu jsme pro zvýšení tělesné
se v Krušovicích vařilo mnohem dří- zdatnosti podnikli pěší výlet do Buve. Slávu krušovického pivovarnict- bovic krásnou krajinou Českého kraví založil Rudolf II., který pro Čes- su. I když je nám jako rodákům cesta
kou korunu zakoupil pivovar v roce známá, vždy je čemu se obdivovat.
1583. Od té doby patří Krušovice Na závěr výletu se zastavíme v res-

tauraci U Kosů, jejímž majitelem je
jeden z našich členů. Pojíme, popijeme, zazpíváme si a hurá domů. Na
tyto výlety se účastníci vždy těší,
škoda, že nás chodí stále méně. V
červnu jsme si udělali výlet do Srbska. Zmoženi útrapami pochodu za
parného dne a po dobrém obědě
jsme se do Karlštejna vrátili vlakem.
Co chystáme v nastávajícím pololetí.
• 7. - 8. 7. zájezd do vinného sklípku
v Bořeticích na Moravě k našemu
dobrému známému panu Petráskovi.
Ten má vždy připraveno občerstvení
včetně programu. Zatím je k zájezdu
přihlášeno deset účastníků. Doprava
je vlakem na svoje náklady.
• Na začátku školního roku jako loni
uspořádáme pro děti sportovní klání
v různých disciplinách s občerstvením a sladkými odměnami.
• V listopadu návštívíme muzikál
Carmen v Karlínském divadle.
• Na přelomu listopadu a prosince
budeme organizovat jako každoročně sraz seniorů Karlštejna. Zde kromě kulturně zábavného programu
bude i pohoštění.
• V průběhu pololetí nachystáme
další výlety, o čemž členy i seniory
Karlštejna zpravíme prostřednictvím
jejich důvěrníků i plakátováním.
Závěrem je nutné podotknout, že naši členové sice platí příspěvky, ale
málo využívají nabízené akce. Je
proto třeba se více zajímat o aktivity
našeho spolku a zúčastňovat se jich.
Jiří MarHOul, Karlštejn

Vráťa Smrž zazpíval Divnej smích a děti křičely smíchy
Již podvaadvacáté jsme se 18. června sešli v myslivně v Karlštejně,
abychom - tak, jako v předchozích
letech - dětem ze Základní školy v
Karlštejně, které tu trávily tři dny
pod stanem, zpříjemnili podvečer. S
kapelou Kapičky a hostem Jirkou
Chybou jsme dětem hráli a zpívali
až do večerky. Přitom se opékaly
buřty a bylo veselo. Zpívala s námi
paní ředitelka, paní učitelk, ale hlavně děti - musím podotknout, že znají
opravdu hodně písniček. Na přání
jim pak Vráťa Smrž zazpíval Divnej
smích od Michala Tučného, a to byl
opravdu poprask. Děti křičely smí-

U OHNĚ. Karlštejnští školáci poslouchají písničky v podání country kapely
Kapičky.
Foto Jitka ŠVECOVÁ

chy. Tahle písnička vždycky vyvolá
velký ohlas a moc se jim líbí. A Vráťa jí taky pěkně umí. Hlavně ten jeho
smích každého rozchechtá. Pak nám
děti vytřely zrak: zazpívaly nám árii
z Prodané nevěsty, a to jsme zůstali
paf zase my. Úžasné - velká pochvala učitelům, kteří se dětem takto
věnují.
Byl to velmi příjemný večer, i počasí nám vyšlo. Děti odcházely do
svých stanů a my ještě slyšeli, jak si
povídají a chechtají se Vráťově písničce. Věřím, že se jim krásně usínalo. Těšíme se na shledání zase příště!
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Krajky a výšivky vyráběly slečny Neugebaurovy...
V BUDŇANECH KDYSI BÝVALO SEDMNÁCT OBCHŮDKŮ A »KVELBŮ«
Další pohled do historie Budňan zpracovaný z
pamětí někdejšího zdejšího řídícího učitele Václava Hochmana nabízí Jitka Švecová. Tentokrát píše o obchodech, řemeslech a vinici. (NN)
Budňany vzaly počátek při stavbě památného hradu Karlštejna. Byly to původně řady bud vystavěné pro dělníky zaměstnané při stavbě hradu. Průmysl v Budňanech není. Konávaly se zde tři výroční trhy, nyní se nekonají, ač právo zůstalo.
Obchody
Dnešní supermarkety v okolních městech se nedají srovnávat s dřívějšími obchůdky a kvelby, i
možnost pohybu obyvatel je zcela jiná. Současní
»obchodníci« se ovšem starají spíše o turisty a
vlastní kapsu - ti dřívější se starali více o blaho a
spokojenost sousedů.
V Budňanech bylo celkem 17 (!) obchůdků a kvelbů. Prodejna památek na nádvoří, občerstvení na
Kovárně, projedna pamárek u Grosů, řeznictví u
Kolářů, cukrárna u Linků, koloniál u Maříků, koloniál a textil u Libých, trafika a střižna zboží u

Kotků, cukrárna u Kotků, řeznictví u Smržů, koloniál u Boučků, konzum Včela u Trunečků, potraviny u Pivců, textil u Koudelů a textil u Strachů.
Na tak malou obec to fakt bylo docela dost.
Řemesla
Na skalnatém ostrohu na náměstí při cestě do Hlubokého pod potokem byla prastará kovárna. Kolářská živnost byla u Kotků, porážka dobytka byla
na místě Kalašových, obuvnictví u Rejhfířů, truhlářství u Sokolů, perníkářství u Kotků, krejčovství a výroba výšivek i krajek u slečen Neugebaurových, dámská krejčová v učitelské rodině Bořických, sběr bylin a léčivých rostlin u sl. Martínkové, porodnictvím se zabývaly ženy z rodin Zárubů, paní Hejmová, Maříková a v Poučníku paní
Šťáralová, lékař - MUDr. Ivan Kopecký (emigrant
z ukrajinské Volyně).
Vinice
Byly založeny již císařem Karlem IV., který nechal přivézt nejušlechtilejší druhy révy z rakouského Podunají. Vinice byly založeny na většině

jižních strání nad Berounkou, ale též na svazích
Kněží hory, na Vrších a přímo na svahu pod hradem. Vinice byly až do 16. století pečlivě udržovány a rozšiřovány, pak ale nastal úpadek. Nejdéle
se udržela vinice na Kněží hoře (po ní dnes není
ani památka), byla tu až do poloviny 19. stol. Ostatní vinice, dnes znovu obnovené, v té době byly
zarostlé křovím, lesem nebo změněny na pole.
Obnova vinic nastala až po vzniku ČSR v roce
1918. Karlštejnsko bylo vyhlášeno karanténní oblastí pro dovážené druhy révy. Tato oblast byla
zvolena jako ochrana proti zavlečení škůdců do
hlavních vinařských středisek v republice pro její
vzdálenost od nich a pro staré tradice vinařské.
Karlštejnská výzkumná stanice prodělala od svého
vzniku mnoho změn. Nyní je výzkumným pracovištěm celostátního výhnamu i producentem vyhledávaných druhů vín. Jsou to: Sylvánské, Burgundské, Ryzlink, Karlštejnské bílé, Müller Thurgau, Tramín, Portugalské, Karlštejnské červené,
Eliška bílá a Eliška růžová.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Tátové vzali manželky, přítelkyně, děti...
ŠESTÝ ROČNÍK FESTIVALU KARLŠTEJNSKÝ MAZEC SE BUDE KONAT 4. ČERVNA 2016
V sobotu 6. června se na 5. ročníku
Karlštejnského mazce sešlo kolem
400 příznivců letního hudebního festivalu. Tátové s sebou vzali nejen
manželky a přítelkyně, ale i děti, které se mohly vyřádit v dětském koutku Domečku Hořovice.
Od 13.00 začaly znít první tóny tohoto ročníku, hrají Sam-Ou-Hell,
následují Tyvole, Metallica revival,
Gregor Samsa, Slapdash Rockabilly.
Najednou se na jevišti i v hledišti
objevují vosy, Vosí hnízdo začíná a
následuje Pumpa, večer uzavírá Bugr. Festivalem bravurně provázel Pa-

Děti se na Klauniádě
loučily se školou
V pátek 26. června se karlštejnské
děti i rodiče společně loučili se školním rokem 2014/2015.
Dopoledne patřilo Základní škole z
Karlštejna, děti zahrály svým mladším kamarádům z MŠ Karlštejn a
Hlásná Třebaň Prodanou nevěstu.
Na druhé vystoupení, které nás velice potěšilo, se přišli podívat i obyvatelé městyse. Dopoledním programem děti provázeli klauni Ilona,
Karel, Jarda a Roman. Každý z nich
prošel s dětmi soutěžní disciplíny hod míčku do vodnického hrnečku,
zavazování mašle na šatech princezny, skládání popletených obrázků,
slalom k čarodějnici a další. Na
všechny soutěžící čekala medaile ze
Střediska volného času Domeček.
Během dopoledne jsme s dětmi vytvořili klauna Františka s obtiskem
ruky soutěžících. Od 14.30 připravili zaměstnanci Domečku pro děti
kreativní dílny - výrobu větrníku,
větrného tunelu, navlékání korálků,
tvorbu duhových motýlů a tradiční
malování na obličej. Po půl hodině
běhali po louce piráti, motýlci, pejskové, andělé... Podvečer jsme prožili ve společnosti loutkového divadla z MKC Hořovice a zpěvem potěšili zpěváci ze sboru Domečku
Hořovice. Klauniádě přálo počasí a
všichni jsme si užili předprázdninové odpoledne, na které přišlo 80 dětí.
Eva KNOPOVÁ, Krupná

HOBLUJ! Jeden z rozvášněných diváků na hudebním festivalu Karlštejnský
mazec.
Foto Richard SPITZER

vel Marcel se svým ročním synem.
Slunce pořádně pálilo, a tak došlo i
na koupání v Berounce, projížďku
na šlapadlech či na padellboardech.
K chuti přišel Karlíček, pravé karlštejnské pivo, které Jiří Chyba uvařil
speciálně pro mazáky.
Co víc psát? Kdo přišel, tak ví, že se
5. ročník povedl, a kdo ne, má možnost přijít za rok. V sobotu 4. 6. 2016
se opět rozezní tóny hudby na břehu
řeky Berounky v karlštejnském Autokempu. Foto i report najdete na
www.mazaci.cz.
Velký dík patří sponzorům, kamarádům a známým, kteří nás podpořili
finančně, morálně, přišli pomoci,
koupili si vstupenku… Byli jste
úžasní, bez vás bychom to nezvládli,
díky! František KASÍK, Karlštejn

Museum má o prázdninách otevřeno denně
V květnu bylo za účasti představitelů městyse oficiálně
otevřeno Museum lehkého opevnění (MLO) Karlštejn,
které představuje objekt předválečného lehkého opevnění v podobě, v níž se nacházel při mobilizaci v září 1938.
První týdny provozu musea svědčí o velkém zájmu veřejnosti a nadšeném přijetí této netradiční expozice doprovázené odborným výkladem. Museum má v červenci
a srpnu otevřeno denně, v září pak denně mimo pondělí.
V říjnu otevře milovníkům historie o víkendech a státních svátcích.
Petr ŠTEMBERK, MLO Karlštejn
Foto NN M. FRÝDL

Nové majitele našel Zefír i divoká Bonnie
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Stalo se už tradicí, že kočičí výstavy
se v Muzeu betlémů konají dvakrát
ročně. Takže všechny, kdo chtějí
kočkám i kočičím útulkům pomoci,
zveme na konec prázdnin, kdy se
29. a 30. srpna bude konat druhá a
letos poslední výstava opuštěných
koček. Můžeme slíbit, že bude k vidění více koťat, která na červnové
výstavě ještě nebyla z karanténních
důvodů. Pokud jste nemohli přijít v
červnu, můžete nás navštívit v
Karlštejně na konci srpna. Těšte se,
těšíme se.
Text a foto
Romana TREŠLOVÁ, Karlštejn

Nejkrásnější příběh ovšem nabídla
rodina, která na výstavu přišla už s
přepravkou a velkou potřebou pomoci. Jejich přáním bylo, že by si
chtěli odnést takovou kočku, která
to nejvíce potřebuje. Ať je bílá nebo
černá. Odnesli si domů Enyu, která
už byla starší a navzdory prokazatelné kráse po výstavách putovala už
několik let, protože má srdeční vadu. Pořadatelé by rádi poděkovali
všem návštěvníkům výstavy za to,
že přišli a útulky podpořili; největší
díky patří novým majitelům koček
za to, že se jich ujali.

Fotbalisté příliš spokojení nejsou, skončili až pátí
V PŘÍŠTÍM MISTROVSKÉM ROČNÍKU CHTĚJÍ KARLŠTEJNŠTÍ ZAÚTOČIT NA NEJVYŠŠÍ POZICE
Po loňském pádu z okresního přeboru bojoval letos fotbalový Karlštejn
ve 3. třídě, kde nakonec obsadil pátou příčku se ziskem 49 bodů. Cílem
do sezony byla především stabilizace kádru a zapracování nových posil.
Některé z nich se ukázaly v dobrém
světle. Především Jiří Šperl z Braníka, který vsítil 17 branek a stal se
nejlepším střelcem týmu. V brance
prokázal kvalitu Jiří Humpolík z Libuše, hru středové řady posílil zkušený Martin Dražík z Košíř, který
ale bohužel kvůli zdravotním problémům často nenastupoval. S konečným pátým místem nepanuje v
týmu úplná spokojenost. Hlavním
důvodem, proč jsme se neumístili lépe, je záporná bilance zápasů s týmy
před námi: z osmi vzájemných utkání jsme vyhráli jen dva - na podzim
na Tetíně a na jaře doma s Cembritem. Dalším důležitým důvodem je
absence tréninků, na jaře jsme toho

odtrénovali strašně málo, a to je pak
při konfrontaci s kvalitními celky
znát. V mnoha utkáních si ale Karlštejn pěkně zastřílel a jen těsně se mu
nepodařilo dosáhnout dvouciferného

vítězství. Smolné bylo předposlední
kolo, kdy se Karlštejnu ve Vysokém
Újezdě zranili tři hráči. Navíc byl
vyloučen kapitán Jiří Kučera, který
tak pro disciplinární trest bude muž-

stvu scházet v úvodu podzimu. Pro
nadcházející ročník se již nyní v
podhradí připravují smělé plány: stávající sestavu nejen udržet, ale ještě
posílit, a zaútočit na nejvyšší pozice.
Rádi bychom zabojovali o postup,
musíme ale změnit přístup a začít
makat - ani ve 3. třídě se bez tréninků nedá uspět. Letní přípravu zahájí
Karlštejnští 21. července.
Michal ŠAMAN, Karlštejn

Výsledky jarních mistráků

ZÁVĚREČNÁ VÝHRA. V posledního jarním mistrovském utkání porazili
Karlštejnští Chodouň 5:1.
Foto ARCHIV

TJ Karlštejn – Nový Jáchymov 1:3
SK Hudlice – TJ Karlštejn 1:4
Zdice B – TJ Karlštejn 0:5
TJ Karlštejn – SK Tetín 2:5
SK Nižbor B – TJ Karlštejn 1:3
TJ Karlštejn – FK Svatá 8:0
TJ Karlštejn – Cembrit Beroun 3:0
Králův Dvůr B – TJ Karlštejn 3:0
TJ Karlštejn – TJ VČS Tmaň 8:0
TJ Karlštejn – TJ Lužce 9:0
TJ Vysoký Újezd – TJ Karlštejn 1:0
TJ Karlštejn – TJ Chodouň 5:1
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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
rodinná realitní kancelář s 20 letou praxí v okrese
Praha-západ a Beroun

od 17.12.2014 nás najdete na nové adrese:

- 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

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybí rají

přijedeme také za Vámi!

PŘEDPLATNÉ

www.dd-reality.cz

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

Petr Dvořák
tel.: 724 036 677
dvorak-real@volny.cz

na 2. pololetí roku 2015
Naše noviny upozorňují abonenty, že toto číslo je poslední, které
mají předplacené. 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:

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)
Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň)
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)
Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300.
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a variabilní
symbol: 142515.)
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Na Palivčáku chytaly
tři desítky malých rybářů
Rybářský svaz Hořovice, místní organizace
Hostomice, uspořádaly v sobotu 6. června v
rámci Dětského dne rybářské závody pro
mládež v Osově.
V 8.30 se shromáždily děti k prezentaci u
rybníka řečeného Palivčák, který se nachází
v horní části obce pod tzv. Velkým rybníkem. Soutěž byla určena zájemcům v kategorii do 15 let. Malí rybáři měli několik hodin na to, aby prokázali své umění v této
disciplíně, přičemž je povzbuzovali přihlížející z řad rodičů a příbuzných. Nechyběli
ani dospělí rybáři, členové organizace, kteří
se podíleli na zdárném průběhu akce. Pro
všechny bylo připraveno občerstvení v podobě výborných klobás, které zajistil Jiří
Kotzman z Osova.
Výsledky byly následující: první místo obsadil Milan Slánský z Osova, v té době žák
3. třídy, součet mír jím chycených ryb byl
85 cm. Na druhém místě skončil Tomáš
Soukup (71 cm), na třetím místě Michala
Špačková (63 cm) a na čtvrtém Tomáš Kryll
(38 cm). Milán Slánský má i další prvenství
- chytil největší rybu. Za svůj výkon, který
mu vynesl vítězství, dostal odměnu v podobě rybářského vybavení. Závodů se zúčastnilo 30 dětí.
Marie PLECITÁ, Osov

U RYBNÍKA. Závody malých rybářů se konaly u rybníka Palivčák.

Hasičů ubývá, budoucnost je nejistá
NA KONCI ČERVNA SE KONALO VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OSOVA
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Osov se uskutečnilo ve středu 24.
června v jídelně místní základní
školy.
Byl schválen závěrečný účet obce za
rok 2014, účetní závěrka obce i účetní závěrka ZŠ a MŠ Osov. Obec
Kotopeky, se kterou obec Osov požádala o dotaci na kompostéry, již
obdržela rozhodnutí o přidělení dotace. Nyní se uskuteční výběrové řízení na jejich dodavatele, jehož se
zúčastní také zástupce naší obce.
Pak budou kompostéry nakoupeny a
přiděleny těm občanům, kteří o ně
projevili zájem. Vedle malých kompostérů pro občany budou zakoupe-

ny i velké, které budou rozmístěny
po Osově a Osovci.
Obec navštívil zástupce hasičů z Hořovic, který jednal s paní starostkou
Čabounovou o budoucnosti místní
jednotky hasičů. Ta je v současné
době nejistá, vzhledem k malému
počtu činných členů. Je nanejvýš potřebné získat nové, mladé zájemce.
Obec přijme dva pracovníky na veřejně prospěšné práce a jednoho pracovníka na společensky účelné pracovní místo. Jejich plat uhradí pracovní úřad v Berouně z dotace ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Žádost o umístění zrcadla a doprav-

ních značek u autobusové zastávky v
Osovci byla policií a Městským úřadem Hořovice vyřízena kladně. V
diskusi občané navrhli, aby bylo v
Osovci instalováno ještě další zrcadlo u výjezdu z ulice od Nových Dvorů a výhledově i na dalších nebezpečných místech v obci.
Paní starostka informovala přítomné
o uvažovaném zvýšení poplatků za
komunální odpad. Do ceny za vývoz
popelnic by se započetly náklady na
likvidaci tříděného odpadu.
Řešilo se i uzavření místní prodejny
COOP v letních měsících kvůli stavebním úpravám.
Marie PLECITÁ, Osov

Foto marie PLEcITá

Vyčistili cestu k lesu
V sobotu 27. 6. se sešli členové místních rodin Čabounovy, Míkovy a
Bednaříkovy nad Osovcem, aby zde
zkultivovali prostor nad domem Kozákových. Vysekali hromadu náletových dřevin - z důvodů nejen estetických, ale hlavně praktických. Akce se zaměřila především na vyčištění potoka, aby byl funkční při velkých deštích, kdy se od lesa valí voda a strouha ji nedokáže pojmout.
Dále bylo třeba zprůjezdnit cestu k
lesu - její stav byl už tak špatný, že
ji lidé začali objíždět po louce. Počítá se s tím, že prostor bude uklizen
až ke Třem lipkám. Výhledově se
uvažuje i o tom, že by zde vznikl
parčík. Brigády budou pokračovat i
nadále.
Marie PLECITÁ, Osov

Osovští školáci na táboře oslavili padesáté narozeniny Večerníčka
První červnový týden strávily čtyři
desítky osovských školáků na táborové základně na Zbirožském potoce. Pravidelně se sem vrací, aby zde
prožili týden plný her, soutěží a společných zážitků.
Letošním tématem byla oslava padesátých narozenin populárního Večerníčka. Jeho pohádky děti provázely celým pobytem. S Rákosníčkem pozorovaly hvězdy, s pejskem
a kočičkou zdravě vařily, s Bobem a
Bobkem sportovaly a s hajným Robátkem navštívily nedalekou hájovnu. Společně si užily spoustu zábavy, řešily rébusy, kvízy a sbíraly
cenné body do etapové hry. Vítězi
se stali všichni, protože týden bez
rodičů zvládli všichni na výbornou.
Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

NA TÁBOŘE. Osovské děti na Zbirožském potoce.

Foto Soňa kocmanová
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Děti hlasovaly a »vytvořily« nový zákon
OSOVŠTÍ ŠKOLÁCI SI PROHLÉDLI SENÁT, VALDŠTEJNSKOU ZAHRADU I PRAŽSKÝ HRAD
Osovští školáci přijali pozvání senátora Jiřího Oberfalzera a navštívili
Senát Parlamentu České republiky.
Nejdříve si prohlédli Valdštejnskou
zahradu a potom i reprezentační prostory areálu. Po prohlídce už na školáky čekal pan senátor, který s nimi
podiskutoval a společně si zahráli na
vytvoření nového zákona, podávání
návrhů a hlasování. Po malém občerstvení jsme se vydali na Pražský
hrad, kde jsme viděli výměnu stráží,
prohlédli si chrám svatého Víta, Vladislavský sál a Zlatou uličku.
Soňa KOCMaNOvÁ, ZŠ Osov

Na osovském hřbitově
řádili vandalové

Nemilé překvapení čekalo Jiřího
Jánského z Vižiny i jeho sestru, když
přišli 23. června k poledni na hřbitov v Osově. Na první pohled bylo
zřejmé, že se zde vyřádil neznámý
vandal, nebo spíš vandalové. Vrchní
mramorová deska jejich rodinného
hrobu nebyla na svém místě, ale o
kus posunuta, jako by pod ní někdo
cosi hledal. A netýkalo se to jen jednoho hrobu, takto postižených jich
bylo mnoho v celém areálu hřbitova! Jánských se pokoušeli vše vrátit
do původního stavu, ale vzhledem k
tíze mramoru se jim to nepodařilo.
Proto hned nahlásili škodu na obecním úřadu a byli přizváni policisté.
Ti přijeli místo obhlédnout druhý
den odpoledne, ale věc neshledali
jako trestný čin, takže od pátrání
upustili a věc odložili. Zastupitelé
promptně zajistili nápravu, takže už
v pátek odpoledne bylo vše na svých
místech a nájemci poškozených hrobů naštěstí nepoznají, že s deskami
bylo manipulováno. Nabízí se otázka, co bylo účelem tohoto nehorázného činu. Už jsme si zvykli, že na
hřbitově se ztrácejí věci, což ještě
před pár desítkami let byla záležitost zcela ojedinělá. Doba se mění a
úcta k mrtvým se vytrácí, což nikterak nesvědčí o zlepšující se morálce
společnosti. Musíme doufat, že bude
lépe.
marie PLEcItá, osov

V SENÁTU. Osovští školáci navštívili na pozvání Jiřího Oberfalzera sídlo Senátu.

Bagrista odkryl vchod do »tajné« chodby
Když Luboš Vaňata st. z Osova začal s pomocí bagru odklízet zeminu
a suť za prodejnou COOP v Osově,
totiž pozůstatky již dávno zbořeného pivovaru, určitě ho ani nenapadlo, že narazí na něco výjimečného.
Ale stalo se. Když byl s prací téměř
u konce, objevil se ve zdi, která odděluje zámecký park, vchod do podzemní chodby. Ta vede do bývalé

sýpky (špýcharu) nacházející se v
horní části parku, tzv. oboře.
Existence této chodby není řadě místních pamětníků neznámá. I v
osovské kronice je zmínka o tom, že
stará kamenná budova sloužící kdysi za sýpku velkostatku byla používána jako lednice a podzemní chodba k ní vedla parkem z pivovarských
sklepů. Chodba prý byla za války
skrýší pro německé zbraně a pohonné látky - benzín, olej a naftu. Před
časem se několik zájemců snažilo ji
prozkoumat - tehdy byla ještě průchozí. Zjistili, že je celá vyzděná a v
jedné části rozšířená. Bylo to ale někdy na počátku tohoto tisíciletí a od
té doby se hodně změnilo. Na několika místech se v předchozích letech
propadla zem, takže chodba je v
dnešní době zčásti zavalena a projít
již nelze. Z důvodů bezpečnosti byl
dosud velmi zachovalý vchod opět
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zasypán, takže nebylo mnoho těch,
kteří ho stihli zhlédnout.
Text a foto Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality

* Družstvo COOP Hořovice plánuje provést během letošních prázdnin v prodejně v Osově stavební úpravy, během nichž bude prodejna
uzavřena. Přesný termín není dosud
znám, předpokládá se, že práce započnou v druhé polovině července a
potrvají přibližně měsíc. Datum počátku prací zveřejníme na úředních
deskách a informačních tabulích,
jakmile ho družstvo COOP oznámí.
Účelem přestavby je rozšíření prodejní plochy, nové zádveří, rozšíření
podesty před vstupem do prodejny a
úpravy elektroinstalace.
(map)
* Nový spoj přibyl od června do
jízdního řádu autobusů linky Běštín
- Řevnice. Nový spoj vyjíždí v
18.02 z Běštína do Řevnic a v 18.45
z Řevnic zpět do Běštína. Změna je
platná do 12. 12. 2015.
(map)

Zlato ze »stříkání«
putovalo do Vižiny

Poslední červnovou sobotu se v
Podbrdech konala akce s názvem
Podbrdské stříkání. S místními družstvy změřili síly hasiči z Vižiny. Soutěžilo se v požárním útoku a v netradiční štafetě, při které jsme si užili
spoustu legrace. Do Vižiny družstvo
žen i mužů přivezlo zlaté medaile,
děti bronzové. Velký dík patří organizátorům z Podbrd, vše běželo jako na
drátkách. Jana FIaLová, vižina
Foto Petra ŠtáraLová
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Závodníci běželi lomem i v podhradí
NA KARLŠTEJNSKU PŘIBUDE SEDM STOVEK NOVÝCH STROMKŮ - ZA KAŽDÉHO BĚŽCE JEDEN
Nadšení běžci. Výjimečné a náročné
trasy. Kulisy hradu Karlštejn a lomu
Velká Amerika. Taková byla premiéra nového běžeckého seriálu Běhej
Lesy, který odstartoval 20. června na
Karlštejnsku. Přihlášeno bylo bezmála sedm stovek závodníků.
Seriál Běhej Lesy slibuje závodníkům trasy z 80 % na měkkém povrchu a ze 100 % na čerstvém vzduchu. Obě trasy na Karlštejnsku slib
dokonale naplnily, navíc nabídly běžecké unikátní tratě v podhradí majestátního Karlštejna a také uzavřeným lomem Velká Amerika s tunelem osvětleným svíčkami.
„Běželo se mi dobře a líbilo se mi,
jak byla trať vedená. V Americe
jsem musel i zpomalit, abych si tu
krásu vychutnal, protože to fakt stálo
za to,“ uvedl v cíli vítěz devatenáctikilometrové trasy David Gerych.
Podobně mluvil i vítěz závodu na 12
km, elitní český maratonec Petr Pe-

V AMERICE. Trasa závodu vedla lomem Velká Amerika poblíž Mořiny.
Foto Pavlína BĚHouNková

chek, aktuálně třetí muž domácích
tabulek. „Bylo to moc pěkné, opravdu jsem si to užil. Nejkrásnější byla
samozřejmě část vedoucí Amerikou.
Musím říct, že po měkkých cestách a
v krásné přírodě se mi běhá mnohem
líp než na silnici,“ řekl bezprostředně po doběhu do cíle. Nejlepší ženou
se stala Adéla Stráská, jež vyhrála
závod na 12 kilometrů a na stupně
vítězů se spolu s Danielem Kučerou
postavila i v Tandemu.
Nadšená z prostředí byla také Radka
Churaňová, ženská vítězka závodu
na 19 kilometrů. „Bylo to super, i
když mě od devátého kilometru trápily křeče a přemýšlela jsem, že odstoupím.Nakonec jsem to ubojovala,“ řekla vytrvalkyně, které patří v
domácích maratonských tabulkách
páté místo. Generální partner seriálu
za každého běžce vysadí v lokalitě
Karlštejna jeden nový stromek.
Pavlína BěhOUNkOVá, Praha

Na cvičáku mají prázdniny
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ POJEDOU NA »PSÍ« DOVOLENOU
Polovina letošního roku je minulostí
a máme tady léto, které je momentálně pořádně horké. Děti odjíždějí
na prázdniny, dospělí si užívají zaslouženou dovolenou, a tak i my využijeme prázdniny na cvičáku v
Letech k tomu, abychom si odpočinuli, nabrali nové síly a potěšili se
svými chlupáčky, na které máme v
průběhu roku trochu méně času.
Jako každoročně v této době vyrazíme na »psí« dovolenou. To znamená, že zabalíme všechny potřebné i
méně potřebné věci pro sebe a své
psy a odjedeme přibližně 100 km na
jiný cvičák, kde postavíme stany a

čtrnáct dnů budeme aktivně odpočívat. Možná to vypadá, že nejsme
normální, že bychom mohli klidně
zůstat doma, ale to, jak každý ví,
není právě »ono«. Dovolená je prostě dovolená …
Poslední červnovou neděli jsme se
rozloučili se štěňátky z našich kurzů.
Setkáme se s nimi opět první neděli
v září a myslím, že některá asi nepoznáme, protože za ty dva měsíce pořádně vyrostou! Přejeme krásné prázdniny, super zážitky z dovolených,
slušné počasí, žádné katastrofy a v
září na shledanou na cvičáku.
Alena VANŽUrOVá, kk Lety

V BEROUNCE. Jeden z psích frekventantů kurzů na letovském cvičáku při
osvěžující koupeli v Berounce.
Foto alena vaNŽurová

MEZI VINICEMI. Cyklistického závodu Vinařská 50, který se jel poslední
červnovou sobotu v Šatově u Znojma, se zúčastnil také tým Brcykl z Řevnic. Na úžasný závod mezi vinicemi, který je již dlouho dopředu vyprodaný, se dlouho těší všichni, závodníci i jejich doprovod. Počasí ani letos
nezklamalo - přes malou ranní přeháňku si sluníčko prorazilo cestu mezi
mraky a celý závod pak již pěkně svítilo. První v cíli z našeho týmu se objevil Milan Bělohlávek, který v čase 1.46:16 uhájil první vlnu a skončil celkově na 74. místě. Další v cíli byli Marek Kučera, Tomáš Samek, Tomáš
Indra, Klára Indrová, která si letos dojela opět pro bramborovou medaili
v kategorii ZA, a Jiří Zrostlík. Ředitelem a duší závodu je bývalý populárbí moderátor Jan Vala. (Na snímku se členy Brcyklu.) Děkujeme pořadatelům za skvělou přípravu závodu a všem našim řevnickým závodníkům za
výborné výkony. Jsme rádi, že jsme u toho mohli být s vámi!
Text a foto Hana Macourková, Řevnice

»Turisté« s holemi šli na Kamennou a Hvíždinec
V ŘEVNICÍCH SE KONALA POSLEDNÍ PŘEDPRÁZDNINOVÁ ETAPA SERIÁLU NORDIC WALKING TOUR
Osmá, poslední předprázdninová etapa seriálu Nordic Walking Tour 2015
se konala již podruhé v Řevnicích.
Poněkud sychravé počasí přivítalo v
sobotu 27. 6. v parku před Zámečkem
52 příznivců nordic walkingu různých věkových kategorií z nejrůznějších míst České republiky. Převahu
pochopitelně měli sportovci z nejbližšího okolí. Krátce po deváté začala registrace účastníků, kteří v rámci
symbolického startovného obdrželi
energetickou tyčinku, nápoj a drobné
reklamní předměty. Samozřejmostí
byla možnost zapůjčení nebo i zakoupení nordic walkingových holí. Instruktáž techniky nordic walkingu a
rozcvičku vedla dnes již řevnická
cvičitelka Ivana Černíková, která se

spolu s Honzou a Alenou Čermákovými podílela na výběru a vytyčení
tras. Ta kratší trasa v délce 8,2 km a s
převýšením 250 m vedla od Zámečku
na Kamennou, ta delší měřící 11,2
km s převýšením téměř 300 m pokračovala dále až na Hvíždinec. Účastníci si přes fyzickou náročnost obě trasy velmi pochvalovali a nevadilo jim
ani drobné mrholení. Po návratu na
ně čekalo výborné občerstvení v hospůdce naproti poště.
Kolem 14.00 zahájil produkční tým
všemi očekávanou tombolu s kvalitními cenami. Velké poděkování patří
sponzorům i městu Řevnice. Podrobnosti o dalších etapách Nordic Walking Tour najdete na www.cknw.cz.
Text a foto Jan Čermák, Řevnice
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Fotbal u Berounky? Čekání na zázrak!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
»Nepříznivé okolnosti« jsou podle
Omáčky tyto: „Nepovedl se nám vstup do soutěže, měli jsme často zraněné klíčové hráče, další na tréninky
chodili jen občas nebo dokonce ovínění, jiné nechtěli zaměstnavatelé
uvolňovat o víkendech na zápasy.
Také jsme podcenili úroveň okresního přeboru a fakt, že i na této úrovni
jsou třeba peníze. Když chybí, nelze
mít ambice. Neseženete posilu - žádný kvalitní fotbalista nehraje zadarmo -, trenéra, nepomůžou vám rozhodčí, soupeři ani nikdo jiný...“
I Liteň hrála svého času »kraj« zdejší fotbalový klub dlouho patřil k
nejlepším na Berounsku. Jenže to už
je dávno. Současnost je smutná – v
aktuálně skončeném mistrovském
ročníku 2014/15 zdejší borci skončili beznadějně poslední. Narozdíl od
Třebaně a Dobřichovic ale nesestoupili - ze IV. třídy už není kam, horší

Fotbal ztrácí srdce
Je to už skoro patnáct let, co jsem jako náplava dorazil na zadnotřebaňský Ostrov a nesměle se zeptal kluků
v červenobílých pruhovaných dresech: „Můžu za vás kopat?“
Čas utekl, hřiště dvakrát spláchla
velká voda a červenobílé pruhy vystřídala ostře oranžová. Celou dobu
se Ostrovan jako jo-jo houpal mezi
soutěžemi, ale fotbal na vesnici
pořád žil. Teď bohužel skomírá.
Rozbité mužstvo dohrávalo Okresní
přebor z donucení, zaslouženě žuchlo o soutěž níž a kdo ví, jestli nezmizí z vesnické fotbalové mapy úplně.
Nemá hráče, nemá motivaci, přestává mít srdce. A nesestoupila jen Zadní Třebaň, spadly též Dobřichovice,
Lety se zachránily na poslední chvíli, Liteň skončila úplně poslední v
úplně poslední třídě a Řevnice, jak
známo, vlastní mužstvo ani neměly.
Kamarád Míra mi říká: „Bojíš se, že
fotbal na vesnicích zanikne? Prdlajs!
Fotbal, který se hraje pro radost a
pro žízeň, přežije všechno.“
No jo prdlajs, ale kdo ten fotbal bude
hrát, když nejsme schopni se před
zápasem sejít v jedenácti lidech?
Pevně doufám, že kamarád bude mít
pravdu a vesnický fotbal (nejen v Poberouní) zase najde své ztracené srdce. Jan PAlIČKA, Zadní Třebaň

VYHRÁLA ZVĚŘ. V sobotu 4. 7. se na perfektně připraveném hřišti v Karlštejně konal třetí ročník fotbalového turnaje O Pohár Karla IV. Deset týmů
bylo rozlosováno do dvou skupin, z každé postoupily čtyři do play off. Turnaj
vyhrálo družstvo Pražská Zvěř (na snímku), které další pražský tým z Břevnova ve finále přemohlo až na pokutové kopy. Karlštejnští borci skončili ve
čtvrtfinále. Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Dan Trojan z celku Jack Daniels Letňany, nejlepším hráčem Petr Kovář (Pražská Zvěř). Děkujeme všem
zúčastněným za bezproblémový průběh turnaje a již nyní se těšíme na další
ročník. Jiří ČeCH, Hlásná Třebaň
Foto Vendula UlRyCHoVá
soutěž neexistuje. Že je liteňský fot- čů, která by vystřídala tu starší. Něbal v krizi, ví i předseda místního FC jaký podíl má i dnešní doba - u někoMiloslav Kliment: „Příčin úpadku je ho je fotbal až na xxx místě,“ míní.
několik. Jako hlavní vidím, že se v Skeptický - tak, jako »bafuňáři« jiminulosti moc nepracovalo s mláde- ných oddílů našeho kraje - ale není:
ží. Nyní chybí mladší generace hrá- „Snažíme se vytvořit zdravé jádro

klubu, které by mělo tvořit osu žácidorost-muži. Šest let máme k dispozici přípravku s mladšími žáky a premiérově v loňské sezoně hrající celek starších žáků. V horizontu dvou
let bychom rádi pokračovali dorostem. Je to jediná cesta, jak zachovat
fotbal v Litni a hrát s místními. Věřím, že je to cesta správná.“
V Litni (a Zadní Třebani) si krátce
po skončení letošní sezony, která pro
oba kluby dopadla tak strašidelně,
pohrávali s myšlenkou na spojení
obou mužstev dospělých. Nakonec
však z projektu sešlo. „Bylo několik
variant, jak zlepšit úroveň mužského
fotbalu v našem regionu mezi našimi
kluby. Nakonec vše ale zůstane jen u
spolupráce v oblasti mládeže, tzn. že
Zadní Třebaň v příští sezoně bude
hrát III. třídu a Liteň IV. třídu,“ komentuje to předseda.
Zatímco Miloslav Kliment v lepší
časy liteňské kopané pevně věří,
Zadnotřebaňan Jan Palička o růžové
budoucnosti fotbalu ve »své« obci
zase až tak přesvědčen není. Na jednom se ale se svým občasným spoluhráčem ze staré gardy Ostrovanu
Zadní Třebaň shodne - bez nové krve to nepůjde: „Nastal čas pro mladé
kluky: Zvedněte se z gauče a pojďte
kopat! Jako patriot bych si moc přál,
aby fotbal na Ostrově zůstal. Patří
tam stejně jako kaplička na náves.“
Miloslav FRÝDL

Je málo chlapů, ale přemlouvat nikoho nebudu
Řevnice - Děláme, co můžeme! říká v rozhovoru předsedkyně fotbalového oddílu TJ Slavoj Řevnice
Lucie STRATILOVÁ.
Řevnice mají na poměry regionu
slavnou fotbalovou minulost. Poslední roky je ale řevnický fotbal v
krizi. Proč? Kde se stala chyba?
Je málo chlapů, kteří by fotbal hráli.
Proč tomu tak je? Těžko říct. Asi nestíhají kvůli práci či rodině. Nikoho
nebudu přemlouvat, natož nutit chtít musí především oni sami.
V právě skončeném mistrovském
ročníku Řevnice ani neměly svoje
mužstvo – na jejich hřišti hrál tým
Vižiny, který navíc ze soutěže předčasně odstoupil. Co to bylo za projekt a co mu říkali místní fanoušci?

Právě proto, že neměl kdo hrát, nabídl pan Krbec spojení s Vižinou. Podmínkou bylo hrát na řevnickém hřišti. Ze soutěže se odhlásili proto, že se
nescházeli - málo bylo Vižinských i
Řevnických. Místní fanoušci chodili
na fotbal i nadále, i když se jim tohle
spojení moc nelíbilo.
Na začátku jara avizoval Miroslav
Kratochvíl, že začíná vznikat nové
řevnické »áčko«. Už mužstvo vzniklo a opravdu se zase bude hrát v
Řevnicích mistrovská kopaná?
Pan Kratochvíl není členem Fotbalové asociace ČR a ani ve fotbale nemá
žádnou funkci. Nicméně mužstvo
dospělých opravdu přihlášené je,
právě jsem to potvrdila. Tak snad budou hrát a scházet se v plném počtu!

V jaké ovšem budou nastupovat soutěži, v tuto chvíli opravdu nevím.
Nové mužstvo mělo začít srpnovými
duely s celky z Anglie. Platí to ještě?
V srpnu, nejspíš kolem 18. 8., tady
opravdu budou asi čtyři týmy z Anglie a tým Čáslavi - s těmi by se měly
Řevnice utkat.
Jak vidíte budoucnost řevnické kopané? Blýská se na lepší časy?
Budoucnost vidíme zčásti dobře.
Máme za sebou první sezonu mladší
připravky, od nové sezony budeme
kopat i s přípravkou starší. Nabíráme
děti již od 4 let a vytváříme minipřípravku - snažíme se tím docílit obnovení řevnického fotbalu od prvopočátků. Děláme, co můžeme...
Miloslav FRÝDL

Řevničtí házenkáři »bez Krakena« skončili poslední
Poháru mladších žáků se poslední
červnový víkend zúčastnili »národní« házenkáři z Řevnic. Kromě prvního utkání s Mostem předvedli vyrovnané a bojovné výkony. Rozdíl
mezi naším týmem a týmy soupeřů
byl v jednom až třech hráčích navíc,
kteří jsou herně, fyzicky i věkově
vyspělejší a dokáží sami pohnout vý-

sledkem. Příkladem může být Krčín,
který měl svého »Krakena«, nejlepšího střelce turnaje (sám dal 57 branek, naši dohromady 46), jinak to je
celek srovnatelný s naším. Řevnickým vadil i povrch, umělá tráva, na
níž hrají jen dvakrát v roce - ostatní
družstva ji mají na svých hřištích.
Výsledek: na lepší, než poslední, sed-

mé místo to tentokrát opravdu nebylo. František ZAVADIL, Řevnice
Výsledky: Most - Řevnice 14:7
Řevnice - Žatec 8:9

Řevnice - Plzeň Újezd 5:10
Svinov - Řevnice 11:9
Humpolec - Řevnice 11:7
Řevnice - Krčín 10:13
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V MOSTĚ. Řevnická výprava na házenkářském Poháru ČR mladších žáků v
Mostě.
Foto ARCHIV

