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Cena výtisku 7 Kč

Sochu zničil vandal,
už se rodí nová

POD EIFFELKOU. Řevnické rebelky si při pařížském mistrovství světa zaskákaly i pod věhlasnou Eiffelovou rozhlednou.
Foto Šárka PlAzzeRoVá

Dobřichovice - Socha Petra Váni
připomínala celostátní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který byl
naměřen 2. 8. 2012 v Dobřichovicích. Připomínala - dílo instalované
u dobřichovické baráčnické rychty
neznámý vandal 19. 7. zničil.
„Ano, je to tak, sochu kdosi rozmlátil na pět kusů“ potvrdil starosta
Dobřichovic Petr Hampl s tím, že
policie se zabývá různými verzemi,
ale pachatele se jí dosud chytit nepodařilo. Městu vznikla škoda převyšující 80.000 Kč. Protože původní umělecké dílo opravit nešlo, pracuje už v tuto chvíli karlický sochař
Váňa na soše nové. „Odsouhlasili
jsme, že město na zakoupení kamene uvolní 10.000 Kč,“ sdělil starosta. Práci Váňa odvede zadarmo. I
když... Určitý honorář přecijen dostane. „Slíbil, že novou skulpturu
vyrobí za 150 skleniček oblíbeného
koktejlu Aperol,“ řekl Hampl. Dobřichovický divadelník Jiří Šafránek
následně vyhlásil Veřejnou Aperol
sbírku. (Dokončení na straně 2) (mif)

»Skokanky« přivezly
z Paříže 19 medailí

Je Berounka vhodná ke koupání?

Obrovského úspěchu na Mistrovství
světa ve skákání přes švihadlo (rope
skipping) dosáhla děvčata z Řevnic
a Dobřichovic. Z šampionátu, který
se konal od 20. do 27. července v
Paříži, si odvezla celkem devatenáct
(!) medailí.
Oddíl Rebels O. K. vznikl v roce
2007 a původně byl zaměřený na
komerční aerobik. Později se děvčata pod vedením Olgy Kepkové soustředila na skákání přes švihadlo a v
roce 2010 se zúčastnila první Rope
skippingové soutěže v České republice. (Viz strana 3)
Tomáš Hromádka, Řevnice

Poberouní – Tropické počasí žene
lidi k vodě. Nemálo plavců hledá
osvěžení i v Berounce – v karlštejně, Třebaních, Řevnicích, dobřichovicích... Není ale koupání v
řece, jejíž hladina je výrazně pod
běžným průměrem, nebezpečné?
Obyvatelé našeho kraje i chataři se –
co se koupání týče - dělí na dva tábory. Členové toho prvního by už
několik let do Berounky nevlezli ani
za nic, druhá skupina si léto bez občasného či dokonce pravidelného
koupání v řece nedokáže představit.
Neodradí ji ani letošní tropy, které

KRAJŠTÍ HYGIENICI TO NEDOPORUČUJÍ, MÍSTNÍ CHEMIK SE ŘEKY NEBOJÍ
podstatně snížily hladinu a zbytek
vody v korytě výrazně oteplily. Nehrozí jim nějaké nebezpečí?
„Já bych se koupání v Berounce nebál,“ říká chemik Jan Manda z mokropeské firmy Gematest, která se mj.
zabývá rozbory vody. „Situace podle
mě není nijak dramatická. Hygienické stanice sice sledují pouze tzv.
koupací vody, a mezi ně Berounka
nepatří, ale kdyby hrozilo nějaké nebezpečí, určitě by byl vydán zákaz
vstupu do řeky. Největším problémem jsou sinice, ovšem jejich výskyt chladnější počasí minulých dní

Co dělá výtvarnice v létě? Připravuje Vánoce
Řevnice - Irena STaŇkoVá vede
v Řevnicích Výtvarný ateliér rusalka. I když si o prázdninách od
malých umělců odpočine, rozhodně se nenudí. Plní internetový obchod a - připravuje Vánoce.
Jak tráví taková textilní či interiérová výtvarnice prázdniny?
S kamarádkou jsme dokončily kolekci doplňků na našem internetovém obchodě horsen.cz. Pomalu se
vrháme na další a připravujeme Vánoce. V létě také obcházíme zákazníky, kteří od nás mají vybavení interiéru šité přímo na míru.

VÝTVARNICE. Irena Staňková s
dcerou Verunkou. Foto ARCHIV

Už jste si stačila užít někde dovolenou? Nebo se teprve chystáte?
Máme malou dceru Verunku, takže
přizpůsobujeme život a dění co nejvíce jí. Zatím s ní nechceme cestovat nikam daleko. S holkama jsme
proto vyrazily na týden s koníky ke
Křivoklátu. Bylo to úžasné, najely
jsme 200 kilometrů.
Máte nějaké místo, kam se ráda
vracíte, které vás inspiruje?
Nejvíc okolí, staré původní cesty a
remízky mezi poli. Drandíme tu s
koníkem brzo ráno, než všichni doma vstanou. (Dokončení na straně 4)

do značné míry omezilo.“ Místní odborník tedy zájemce o koupel v řece
nezrazuje, ale zároveň připomíná, že
kvalitu vody v Berounce vlastně nikdo nesleduje. To potvrzuje i Luboš
Mandík z příbramského územního
pracoviště krajské hygienické stanice: „Kvalita vod ke koupání ve volné přírodě je sledována jen na lokalitách, které jsou v monitorovacím
kalendáři vydávaném příslušnou hygienickou stanicí před začátkem rekreační sezony. (Dokončení na str. 9)

Čtrnáctileté dívce
naměřili 1,4 promile

Černošice - Ke zraněné dívce vyjížděla 16. července hlídka černošických strážníků. Při ošetření dívce
naměřili značné množství alkoholu.
„Do prostoru skateparku v Černošicích, kde mělo dojít ke zranění,
jsme vyjížděli na základě oznámení,“ řekl velitel strážníků Gregor
Dušička. „Při lékařském ošetření
čtrnáctileté dívky vzniklo podezření
na požití alkoholu,“ dodal s tím, že
dívce bylo v dechu naměřeno 1,4
promile alkoholu. „Byla převezena
do nemocnice, případ si převzala
Policie ČR a bude jej řešit i příslušný orgán Sociálně právní ochrany
dětí,“ uzavřel Dušička.
(mif)
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Skauti si na táboře užívali Stínadel
PŘES SEDM DESÍTEK DĚTÍ Z ŘEVNIC A DOBŘICHOVIC PROŽILO ZAČÁTEK PRÁZDNIN NA ROKYCANSKU
Na společný tábor vyrazily na začátku prázdnin skautské oddíly z Řevnic a Dobřichovic. Stejně jako jiné
roky se tábořilo na louce nedaleko
Lhotky u Radnic na Rokycansku.
První víkend nám se stavbou tábora
pomohli rodiče, a tak táborové stavby rychle přibývaly. Za víkend jsme
postavili tee-pee, stany, latríny, hangár, kuchyň a jídelnu. Začátkem týdne jsme už sami postavili přehradu,
stožár, ešusovník, zatloukli postele a
dodělali drobnosti. V polovině týdne
byl tábor postavený, a tak byl čas zahrát různé hry a odpočívat. V pátek

Sochu zničil vandal...

(Dokončení ze strany 1)
„Dobřichovičtí, ale i všichni ostatní,
kteří mají zájem tímto symbolickým
gestem instalaci nové sochy podpořit, mohou v podniku La Fontana,
který je poblíž místa bývalé/budoucí sochy, zakoupit libovolné množství »Aperol socha spritzu« a přispět
tím k dosažení cíle - tj. 150 sklenic,“
píše Šafránek na Facebooku Dobřichovic. »Posbírané« penzum oblíbeného drinku pak podle rychtáře
sochař Váňa po dohotovení díla
zkonzumuje s těmi, kteří na ně přispěli. Přesný termín slavnostního odhalení nové sochy v tuto chvíli ještě
známý není. „Plánuje se na konec
srpna,“ uvedl Šafránek.
(mif)

VLAJKA VZHŮRU LETÍ. Skauti v táboře při vztyčování vlajky.
jsme se vypravili na celodenní výlet úkolem skupinek rozdělených do stípo okolí. Celý den bylo krásné letní nadelských ulic bylo získat co nejvípočasí a pětadvacetikilometrový, ná- ce přívrženců na volbu Velkého Vonročný výšlap všechny nadchnul. Ne- ta. Během jednotlivých etap prokáchybělo koupání, poprvé jsme se za- zali členové ulic zručnost v zálesácstavili u Berounky a koupali se i v kém víceboji, schopnost zorientovat
nádrži v Újezdě. Po týdnu dorazily se v podzemí, přenosit a rozšifrovat
mladší děti a mohl začít běžný tábo- zprávy ze Stínadel, přenocovat u zřírový program. Odstartovala celotá- ceniny Libštejna nebo třeba zvládborová hra, sportovní aktivity, služ- nout základy zdravovědy a ošetřováby v kuchyni, hlídky, večerní táborá- ní. Kromě táborové hry jsme se věky, noční hry... Téma celotáborové novali skautské tématice, plnění odhry pro starší byla Stínadla. Hlavním borek, odborností, bobříků a zkou-

Foto Šimon MARTINEC
šek. Skauti si také trénovali tábornické a zálesácké dovednosti, upekli
si kuře v Setonově hrnci nebo měli
příležitost ulovit si a připravit rybu k
večeři. Letošní novinkou byly odpolední a večerní workshopy, kam se
děti hlásily podle zájmu. Na tábor
letos jelo 73 účastníků, což bylo opět
o něco více než loni. Počasí bylo po
většinu času tropické, čemuž odpovídal častý program v blízkosti vody.
Tábor se vydařil, už se těšíme na ten
další. Šimon MARTINEC, Řevnice

Na Cenu NN je navrženo dvacet sedm lidí. Zatím
KDO LETOS ZÍSKÁ OCENĚNÍ URČENÉ TĚM, KTEŘÍ NEZIŠTNĚ PRACUJÍ PRO POBEROUNSKÝ ČI PODBRDSKÝ KRAJ?
Poberouní – Přinášíme 26 jmen kandidátů Ceny Našich novin 2015, jak je navrhuje redakční rada nezávislého poberounského občasníku.
Podle mínění členů rady se tito lidé zasloužili v
letošním roce – a nejen v letošním – o kulturní
či sportovní povznesení regionů Dolní Berounky a Podbrdska.
K nim patří také první navržený Michal Skála ze
Svinař, jehož kandidaturu jste si mohli přečíst v
minulém čísle NN. Další jména kandidátů, která
navrhnou nositelé ceny z let minulých, uveřejníme
v dalším vydání NN. I nadále můžete posílat své
tipy i vy – čtenáři Našich novin. Již navrženým
kandidátům můžete posílat své hlasy. Pamatujte,
že každý hlas může být rozhodující. Jeden z autorů čtenářských návrhů získá dárkový balíček od
redakce a finanční prémii od partnera firmy K&V
Elektro. Více o minulých cenách si můžete přečíst
na http://cnn.nasenoviny.net.
Josef KOZÁK
Kandidáti Ceny Našich novin 2015, které navrhuje redakční rada NN:
1. BARCHÁNEK Josef, Černošice - za pomoc
při rozvoji a propagaci regionální kultury, pořádání hudebních festivalů
2. BLAŽENÍN Pavel, Černošice - za organizaci
kulturního a veřejného dění v Černošicích, za pomoc s akcemi v regionu
3. FIALOVÁ Jana, Vižina - za práci pro obec, za
organizování akcí, za spolupráci s NN
4. KÁRNÍK Jiří, Lety - za dlouholeté vedení fotbalového klubu FK Lety, který pod jeho vedením
hraje nejvyšší soutěž v našem kraji a který se stará
o desítky dětí z celého regionu
5. KLIMENT Miloslav, Liteň - za snahu o kulturní povznesení Litně, za organizování sportovního života a práci s dětmi tamtéž
6. KNOPOVÁ Eva, Krupná - za organizování
kulturních a sportovních akcí pro děti, dospělé i
seniory v našem regionu
7. KOLÁŘOVÁ Helena, Karlštejn - za organizování kulturního života v Karlštejně, za dlouholetou práci pro Karlštejnské kulturní sdružení
8. KOZÁK Petr, Řevnice - za práci pro řevnický

Sokol, za podporu regionální kultury a regionálního sportu, spolupráci s NN
9. KRÁL Karel, Dobřichovice - za přínos amatérskému divadlu, za skvělou reprezentaci regionu
prostřednictvím muzikálu Noc na Karlštejně
10. KRATOCHVÍL Václav, Dobřichovice - za
dlouholetou všestrannou práci pro Dobřichovice,
účast v kulturním dění i zásluhu na kvetoucí spo-

V ROLI. Karel Král jako purkrabí v muzikálu
Noc na Karlštejně.
Foto ARCHIV

lupráci se zahraničními partnerskými městy
11. KRBEC Stanislav, Řevnice - za dlouhodobou práci s malými fotbalisty v celém regionu
12. LÁTALOVI Marcela a Ivan, Černošice - za
dlouholeté vedení folklorního souboru Pramínek,
za snahu o zachování kulturního dědictví a účast
na kulturním životě v regionu
13. LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň - za enormní snahu o záchranu liteňského zámku a zachování odkazu operní pěvkyně Jarmily Novotné
14. MARTÍNEK Jan, Zadní Třebaň - za spolupráci se soubory Proměny a Notičky za skládání i
upravování písniček a choreografii
15. NOVÁČEK Ondřej, Řevnice - za nadšení
pro ochotnické divadlo a pomoc při čemkoliv
16. PÁNEK Michael, Dobřichovice - za dlouhodobě osvícené vedení Dobřichovic, které se pod
jeho vedením staly »kulturní metropolí« dolního
Poberouní
17. PROCHÁZKA Petr, Svinaře - za dlouholetou práci pro obec i místní Sokol
18. RANDÁKOVÁ Irena, Vižina - za práci s
dětmi, za jejich přípravu na hasičské soutěže a
spoluúčast na organizaci akcí pro děti
19. SEDLÁČKOVÁ Lucie, Lážovice - za práci
nejen pro svoji obec, pořádání akcí pro děti i
dospělé, za aktivní práci pro ochotnické divadlo
20. STIBAL Bohumil, Všeradice - za enormní
snahu o povznesení a rozvoj Všeradic, za přínos
rozvoji Podbrdska
21. STRNAD Petr, Lety - za dlouholetou práci s
malými fotbalisty v přípravce FK Lety, kterou
letos dovedl k vítězství ve středočeském přeboru
22. ŠEVČÍKOVÁ Helena, Zadní Třebaň - za
práci v SDH a péči o mladé hasiče
23. ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Třebaň - za Holky
v rozpuku, za naději, že radostný život nekončí na
nějakém věkovém horizontu
24. TESAŘOVÁ Barbora, Lety - za všestrannou
práci pro obec i celý region
25. VAŇKOVÁ Monika, Zadní Třebaň - za nasazení a neúnavnou práci pro řevnický Sokol i kino
26. VANŽUROVÁ Alena, Lety - za intenzivní
práci pro místní Kynologický klub
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Skákat může každý, když ví, jak na to!
TRENÉRKA OLGA KEPKOVÁ SE Z MISTROVSTVÍ SVĚTA VE SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO VRÁTILA NADŠENÁ
Řevnice - S devatenácti medailemi
se minulé pondělí vrátila z pařížského Mistrovství světa ve skákání
přes švihadlo výprava řevnického
oddílu Rebels O. K. V jejím čele
byla trenérka Olga KEPKOVÁ.
Čekala jste takový úspěch?
Do Paříže jsme jeli sbírat zkušenosti. Před odjezdem jsem však prozradila své ambice - umístění do 20.
místa v každé věkové kategorii bych
považovala za úspěch, tajně jsem si
myslela na umístění do 15. místa.
v jaké konkurenci se vám podařilo
tolik cenných kovů vybojovat?
Do Paříže se sjeli skokané z 26 států
světa, ze všech kontinentů. Mezi
TOP skokany patřili Asiaté z Číny,
Japonska i Koree a Američané. Exotickou účast zajistili závodníci z
Tanzánie, Tobaga, Brazílie, Mozambiku... ČR reprezentovaly čtyři týmy, k tomu jsme podporovali jedno
odvážné družstvo ze Slovenska.
v jakých disciplínách se na mistrovství světa soutěží a v čem se nejvíc dařilo »vašim« děvčatům«?
Zjednodušeně řečeno se soutěží v
tzv. Singlu Rope individual a Single
Rope Team. Každý single je rozdělen podle věkové kategorie a soutěží
se v několika disciplinách rychlostních a freestylových. Mezi rychlostní patří sprinty a vytrvalost přes alternatanig, dvojšvihy a trojšvihy, freestyle sestavy mají svá pravidla. Podobně je to v týmech, kde je nutná
souhra skokanů. Nejnáročnější jsou
free stylové sestavy v páru a ve čtveřici, vše doprovázeno hudbou. Poté
se soutěží v tzv. Double Dutch - dvě
dlouhá švihadla se zároveň točí proti
sobě. Našim holkám se nejvíc dařilo
tam, v co jsem doufala nejméně, a
opačně. Nejúspěšnější byly Juniorky
ve speedu a FS singlu v páru i týmu.
Nesmím však opomenout skokanky
starší 15 let, kde jsem šanci na úspěch neviděla vůbec. Přesto holky v
mezinárodní konkurenci obstály.
Neuvěřitelná medailová umístění ve
speedu a FS týmu jsem opravdu nečekala. Byla jsem až dojatá.
S jak velkou výpravou jste do Francie jela?
Byli jsme malá skupina - mých svěřenkyň bylo 11. Nejmladší skokance
je 11 let, nejstarší 18. Se mnou již
několik let pracují dvě maminky, bez
kterých by to prostě nešlo. Letěli
jsme letadlem, napřed jela jedna ro-

V PAŘÍŽI. Olga Kepková na mistrovství světa. Foto Šárka Plazzerová
dina autem, abychom měli dopravní Na co z francouzského mistrovství
jistotu v případě nouze.
budete nejraději vzpomínat?
Jak jste úspěch oslavili?
Jednoznačně atmosféra, spojení konOslava vlastně ani nebyla, protože tinentů, souznění skokanů z celého
bez našich dalších 40 kamarádů z tý- světa, radost z pohybu, vysněná soumu to není ono. Čeká nás ještě sou- těž. Mé »berušky« mají zážitek na
středění - budeme asi slavit tam. Ale celý život. Jsem si jistá, že se to po- město Dobřichovice nám s některý- vedlo - už v pátek mi říkaly, že by si
mi rodiči přichystalo velké překva- pobyt a soutěž daly znovu a kam že
pení už na letišti. Byl nám přistaven pojedeme přístě...
luxusní autobus, který nás zavezl na Jak jste se dostala ke švihadlům?
nádvoří dobřichovického zámku. Při studiu na FTVS (obor rehabiliTam na nás čekali rodiče, babičky, tační inženýrství) jsem zhlédla pódidědové, tetičky, kamarádi, fandové a vou sestavu chlapců, kteří bojovali o
také zástupci Dobřichovic v čele se zápočet z gymnastiky. Moc jim to
starostou. Dostalo se nám vřelého nešlo. Ale už tenkrát jsem si říkala,
přivítání, pohoštění, holky pózovaly že by mě skákání bavilo. Aktivně
fotografům. Moc jsme si to užily.
jsem začala skákat na tréninku kicka jak jste si užili týden v Paříži?
boxu. Po čase jsem si uvědomila, že
To bylo slabší. Soutěž trvala od úterý na kick-box vlastně chodím kvůli
do neděle. Tři dny jsme byli v hale švihadlu. Pak už to bylo snadné. Reod rána do večera, do hotelu jsme se kvalifikace na děti, kurzy dětského
vraceli až v 22.00. A ráno kolem šes- aerobiku. Začala jsem skákat s holté vstávali. Od pátku do neděle byl kama na trénincích aerobiku, násleprogram volnější pro holky, já fun- dovala první soutěž v ČR a já zjistigovala jako rozhodčí, což nás ve la, že to je to pravé. Tak jsme opustivolnu limitovalo. Ale Eiffelovku a ly aerobik a vrhly se na švihadla.
Notre Dame holky viděly, udělaly si Kde jste se vzala v Řevnicích a jak
nějaká ta »selfíčka«, zahrada de Lu- vznikl oddíl rebels o.K.?
xembourg voněla i za deště...
Po ukončení univerzity jsem začala

Do křesla usedne Jiří Stivín
Loni se rozjel ve sportovním klubu Sokola Svinaře projekt Křeslo pro hosta. Naši vísku během léta
navštívilo několik známých osobností - Ondra
Havelka, Daniel Takáč či Ondra Vetchý. Vzhledem k oblíbenosti akce se hlavní organizátor Zdenek Patočka rozhodl pokračovat. Páteční večer 7.
8. zahájíme v 18.00 projekcí krátkého filmu o
Marii Provazníkové. Původním povoláním dojička šíří český jazyk na Ukrajině jako laická evangelická kazatelka. Po skončení filmu usedne do
Křesla evangelický kazatel Petr Brodský, který je
Mariiným náboženským i lidským rádcem. Petr,
který si říká »potulný kazatel«, se donedávna staral o české evangelické sbory v Rumunsku, na
Ukrajině, v Srbsku, Polsku a Chorvatsku. Do konce prázdnin slíbil přijet scénárista a spisovatel
Marek Epstein, držitel mnoha ocenění za filmy
Grandhotel, Václav, Roming, BrainStorm, Vrásky
z lásky aj. a těšit se můžete i na muzikanta Jiřího
Stivína. Všichni jste na setkání srdečně zváni,
vstupné se neplatí. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

žít a pracovat v Praze. Pak jsem potkala muže a odešla za ním do Dobřichovic. Když se nám narodil syn, dala jsem si zkušební dobu pro rozhodnutí, zda se vrátím do nemocnice či
na rehabilitační kliniku, nebo zkusím pracovat s dětmi. Vyřešilo to narození dcery. Na mateřské jsem stále
trénovala s dětmi aerobik. Odpadly
služby v nemocnici, dojíždění do
Prahy, měla jsem práci v Dobřichovicích, bylo rozhodnuto. V roce
2003 nás vyplavila Berounka, odstěhovali jsme se do Řevnic a já si s sebou vzala i dětský tým. Měla jsem tu
trochu lepší podmínky k trénování.
Co všechno v oddílu nacvičujete?
Do naše týmu chodí děti od 5 do 18
let. Horní hranici prodlužuji, protože
mi ty moje holčičky stárnou, krásní a
stále chtějí skákat. Tréninky jsou zaměřeny na rytmiku, základní choreografie, koordinaci, snažím se i o kapky rehabilitace. U starších dětí se
jedná o skákání přes švihadlo, gymnastiku, aerobik, seznamuji je nenápadně s různými styly cvičení - aby
si vybraly, co je bude bavit. Poslední
dobou jsem se pustila do pódiových
skladeb, starší holky vystupují na
veřejných akcích a soutěžích. Vyjíždíme i na zahraniční workshopy.
A mimochodem - trénuji také mé milé svěřenkyně ve věkové kategorii
40 let a výše. I my skáčeme přes švihadlo. Skákat totiž může každý, jen
musí vědět, jak na to.
Přijímáte i nové členky?
Nové malé skokánky přijímám, ale
pouze do přípravky, od 5 do 7 let.
Musím si už trochu vybírat, protože
nemám kde skákat. Máme malou tělocvičničku, kam se nás moc nevejde. Děti musí mít chuť se hýbat a
nebát se hudby, rytmu a používat
ruce. Během půl roku se ukáže, zda
se děti v tomto sportu našly, či ne. A
pak je samozřejmě nejdůležitější
spolupráce a podpora rodičů. Pokud
není, je to ztráta času a mých sil.
Teď už si budete užívat léta? Co
máte v plánu po prázdninách?
Kdepak! O prázdninách musím naplánovat nový školní rok. Poslední týden v srpnu máme soustředění, kde
se skokankami proberu, jakým směrem se chtějí ubírat. Musí mít stále
motivaci. Holčičky začínají maturovat, takže maturitní plesy to jistí. Pamatuji je jako malé holky, teď už to
jsou velké ženské! Miloslav FRÝDL

Na fotografie čekáme do začátku září
VÝHERCI DOSTANOU BATOH, POUZDRO NA FOTOAPARÁT ČI CYKLOPRŮVODCE
Tradiční a oblíbenou letní soutěž o nejoriginálnější fotku z dovolené či prázdnin
vyhlásily 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.
Autorkou dnes otištěného snímku je
Lucie Kudláčková ze Zadní Třebaně.
Opatřila jej tímto popiskem: „Moje slepovaná 810ka jede po jedné koleji na
trati S76 do Lochovic.“ (mif)
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Výtvarnice v létě připravuje Vánoce
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
My jsme takoví poutníci krajinou
21. století. Zarostlé kapličky, liteňský židovský hřbitov... Těchto míst,
pokud je projedete autem, si nevšimnete. Navíc mě fascinují proměny
krajiny během ročních období i během dne. Když je napadlý sníh, jdete
v tichu, jen vaše nohy křupou...
Na který svůj výtvarný počin jste
nejvíc hrdá?
Nejvíc asi na loňskou spolupráci s
architektem Špačkem při realizaci
kaple v Benešově. Pak také na setkání při mé diplomové práci, kdy mi
dělala oponentku Adriena Šimotová.
Setkání s ní, přiblížení se k ní prostřednictvím diplomky a její komentáře, to je nedělitelné..
V Řevnicích vedete Výtvarný ateliér
Rusalka. Čím vším se zabývá?

Ateliér Rusalka navštěvují děti od
pěti do sedmnácti let. Hravým a kreativním způsobem se seznamujeme s
různými výtvarnými technikami,
styly a výtvarníky v dané době.
Co vás na práci s nimi nejvíc baví?

Na dětech mě fascinuje jejich spontánnost, hravost, upřímnost. I to, jak
se kresba vyvíjí v různém období...
Máte mezi svými svěřenci nějaký
výrazný talent?
Určitě Markétka Nováková - přes-

Kina v okolí

KINO LITEŇ

Tipy NN

7. 8. 19.00 SEDM TRPASLÍKŮ
14. 8. 19.00 JAK JSME HRÁLI ČÁRU

KINO ŘEVNICE
5. 8. 20.00 DIVOKÉ HISTORKY
7. 8. 20.00 ŽIVOT JE ŽIVOT
8. 8. 15.30 V HLAVĚ
8. 8. 20.00 WOODY ALLEN: IRACIONÁLNÍ MUŽ
12. 8. 20.00 DRUHÁ MÍZA
14. 8. 20.00 DOMÁCÍ PÉČE
15. 8. 15.30 MIMONI
15. 8. 20.00 PERNÝ DEN

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
7. 8. - 8. 8. 18.30 MALÝ DRÁČEK 3D
9. 8., 15. 8. a 17. 8. 18.30 MIMONI
13. 8. 19.00 NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
POSLEDNÍHO Z APORVERU
14. 8. 19.00 PAPÍROVÁ MĚSTA
16. 8. 18.30 TŘI BRATŘI

LETNÍ KINO BEROUN

STOVKY LIDÍ V LESE. Již potřetí se 1. srpna rozezněl řevnickým Lesním
divadlem rock´n´roll a rockabilly. Branami areálu prošlo přes 500 diváků.
Kromě českých kapel zahrály i dvě zahraniční.
Foto Zuzna ŽIDLICKÁ

Svinařským hrála Melodie, po ní rockeři
Oslava Anenské pouti se konala 25. 7. ve Svinařích. Po sportovním dopoledni (viz str. 14) se okolo 14.00 začali scházet senioři, pro které bylo připraveno posezení s dechovkou Melodie (na snímku). I přes vedro, které sužovalo přítomné a vichr, který odnesl střešní plachtu sezení, se akce vydařila. Hrálo a zpívalo se celé 4 hodiny! Sešli se samí příjemní a přátelští lidé s chutí se pobavit. Večer se hudebně přitvrdilo. Kapela To Víš rozjela
zábavu opravdu naplno. Sešlo se přes 120 návštěvníků, místních i přespolních. Věříme, že jste si akci užili a těšíme se na příští rok.
Text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

4. 8. 21.00 VYNÁLEZ ZKÁZY
5. 8. 21.00 HODINOVÝ MANŽEL
6. 8. 21.00 MISSION IMPOSSIBLE NÁROD GRÁZLŮ
7. 8. 21.00 NENASYTNÁ TIFFANY
8. 8. 21.00 TEMNÉ KOUTY
9. 8. 21.00 NESMRTELNÝ
10. 8. 21.00 VYBÍJENÁ
11. 8. 21.00 BOJOVNÍK
12. 8. 21.00 KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
13. 8. 21.00 ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ
CESTA
14. 8. 21.00 AMY
15. 8. 21.00 AMERICKÝ SNIPERS
16. 8. 21.00 SCHMITKE
17. 8. 21.00 PIXELY

KINO RADOTÍN
Do 8. 8. dovolená.
11. 8. 17.30 MISSION IMPOSSIBLE NÁROD GRÁZLŮ
11. 8. 20.00 BEZ KALHOT XXL
12. 8. a 19. 8. 17.30 (19. 8. 20.00) PAPÍROVÁ MĚSTA
12. 8. 20.00 DÁMA VE ZLATÉM
13. 8. a 15. 8. 17.30 V HLAVĚ 3D
13. 8. 20.00 NENASYTNÁ TIFFANY
14. 8. 17.30 MALÝ DRÁČEK 3D
14. 8. 20.00 IRACIONÁLNÍ MUŽ
15. a 19. 8. 20.00 (St 17.30) ANT-MAN

KINO CLUB ČERNOŠICE
14. 8. 20.00 BYLI JSME TAM - dokument

toupila z gymnázia na výtvarnou
školu, která ji baví. Ke mně do ateliéru chodí od svých 4 let. Malování
má v genech, její praděda byl známý
impresionistický malíř Ludík Kuba.
Navíc je chytrá, cílevědomá, šikovná
a hezká. Má zkrátka vše, co potřebuje mladá dáma mít!
Od dětí si teď až do září odpočinete.
Mezitím ale se svojí kolegyní chystáte nový projekt. Oč se jedná?
S Petrou Koníčkovou připravujeme
internetový obchod a značku Horsen. Jde o autorský textilní design
doplňků a interiérů. Každý si u nás
bude moci koupit originální kousek,
kabelku, závěsy, polštáře. Většinou
děláme zakázky na míru po osobní
dohodě, proto jsme připravili také eshop. Můžete se odlišovat od davu a
být originální, sví. S našimi designovými kousky.
Miloslav FRÝDl

U dolního jezu se zábavou šetřit nebude

Devátý ročník hasičsko-hudebního festivalu Hasofest se uskuteční 15. 8. od
13.00 u dolního jezu v Hlásné Třebani. Hrdí hasiči, sousedé, kamarádi, párečky ani děti se již nemohou dočkat. Není divu, zábavou se šetřit nebude nachystali jsme parádní program pro malé i velké. Čekejte ukázku techniky
i profesionálního zásahu dobrovolných hasičů. Odpoledne, strávené ve stínu stromů, na břehu a hladině Berounky, doplní vystoupení místních i přespolních kapel: Maniac, Jamaron, Odečet plynu, Nástroj snahy, Durus, InOut... Tečku v půlnoci obstará ohňostroj. Zveme vás, přijďte včas, ať si to
stihnete pořádně užít!
Martin Tuček, Zadní Třebaň

Na pouť dorazí kejklíři, šermíři, herci i muzikanti
Jarmark, kejklíři, šermíři, pohádky, houpačky a kolotoče, hudba rozličných žánrů, ranní mše - to vše nás čeká
15. a 16. srpna na Mariánské pouti před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích.
Na pouť přijalo pozvání několik hudebních skupin. Sobotní odpoledne bude vyhrávat kapela Třehusk, v podvečer bude pódium patřit skupinám Latin Wave se zpěvákem i saxofonistou Vladislavem Drtinou a Acoustic
Noise Band. Na večerní zábavě to rozjede skupina Bubny Praha. V neděli se můžete těšit na skvělého kytaristu
ze Slovinska Paula Batta či na Harry Band. Mariánskou

pouť, která je letos zapojena do oslav výročí 900 let od
první zmínky o Černošicích, zakončí koncert v podání
souboru Rosa Bohemica.
Pro děti se budou hrát tři pohádky v podání Divadla Kaká a MIMo.s. Přímo u kostela se bude točit kolotoč i cukrová vata. Další atrakce budou na děti čekat v Parku
Berounka. Tradiční výstava o historii Černošic bude otevřena po oba dny pouti v komunitním centrum MaNa
proti kostelu. Letos je věnována konci 2. světové války
v Černošicích a okolí. Podrobný program najdete na webu města.
Pavel Blaženín, černošice

* Bláznivou komedii Utrpení žáka
Hubičky, aneb… (Jak pozvat holku
na rande!) sehrají řevničtí ochotníci v
místním Lesním divadle 7. - 9. 8. a
14. - 16. 8. (Pátky a soboty od 19.00,
neděle od 18.00.) Hrají: R. Tichý, V.
Šurániová, L. Brichtová, J. Vitouš,
M. Chroust, M. Šímová, M. Bílá, I.
Květenská aj.
(šm)
* Na Dixielandovém festivalu u
lávky v Dobřichovicích 8. 8. od
14.00 vystoupí kapely J. J. Jazzman,
BrassBand.cz, Hotsy Totsy Five, Plzeňský dixieland, Steamboat Stompers, Humpolecký dixieland a Buffoon´s Steam Engines.
(ak)
* Smyčcové Duo ECO Eva a Pavla
Franců zahraje 8. 8. od 18.00 v kostele sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku skladby A. Vivaldiho, M. Mazourové a J. Temla.
(ak)
* Vernisáž výstavy kreseb Barbory
Sládkové se koná 9. 8. od 15.00 v barokním areálu Skalka nad Mníškem
pod Brdy. Zahrají David Nečas na
housle a Zámecká flétna Praha. Výstava potrvá do 30. 8.
(jab)
* Písničkář Miroslav Paleček koncertuje 9. 8. od 18.00 na Náměstí Joachima Barranda v Berouně. (mif)
* Koncert souboru historické duchovní hudby Musica da Chiesa
hostí 13. 8. od 18.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Černošice. (pab)
* Kapela Slapdash neo-rockabilly a
Johny Cash revival zahrají 14. 8. od
20.00 v Klubu obyvatel a přátel
Lhotka.
Ema BURGETOVÁ
* Koncert ROSA BOEMICA - 900
let v chrámové hudbě na území Čech
se uskuteční 16. 8. od 18.00 v černošickém kostele. Pavel BLAŽENÍN
* Obrazy a grafiky Karla Cyrila Votýpky jsou do 30. 8. vystaveny v kostelíku sv. Maří Magdalény na Skalce
nad Mníškem pod Brdy.
(jab)
* Tři desítky výtvarníků - Adolf
Born, Kamil Lhoták, Jiří Bouda, Jiří
Suchý, Tomáš Bím, Kurt Gebauer,
Jiří Slíva, Vladimír Suchánek aj.,
vystavují do konce srpna svá díla v
Galerii Café Bím Dobřichovice. (tb)
* Výstava Verona, Beraun, Beroun,
jež ukazuje geologické, paleontologické, archeologické i archivní památky, je k vidění do 28. 9. v Muzeu Českého krasu Beroun. (pap)
* Výběr z díla Jaroslava Tušera
představuje až do 23. 8. Muzeum
Českého krasu Beroun.
(mik)
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

15/2015 (182)

Všeradův kurýr už
vychází osm let!
VŠERADICKÁ PŘÍLOHA SE STALA NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NN
Je to již stěží uvěřitelných osm let,
co mají Všeradice své »noviny« právě před osmi lety, 7. srpna 2008
vyšlo první číslo Všeradova kurýra.
To dnešní má už pořadové číslo 182.

Kuchařka je hotová,
křtít se bude v září
Poslední grafické úpravy čekají kuchařskou knihu Markéta píše Rettigovou, která bude slavnostně pokřtěna 19. září na již tradiční akci
Vaření se zámeckou paní. Akce, která každoročně přiláká stovky návštěvníků, se bude konat v Zámeckém
dvoře Všeradice. Herečka Markéta
Hrubešová »oživila« recepty známé
kuchařky Magdaleny Dobromily
Rettigové, jejíž hned dvě kulatá výročí si letos připomínáme.
Na gastroslavnostech bude také pokřtěno CD kapely Třehusk Když
jsem přišel do Všeradic na posvícení. Pavla HADAČOVÁ, Všeradice

Všeradická příloha se za toto období dávno stala nedílnou součástí poberounských Našich novin.
Když jsem před těmi osmi roky psal
svůj první úvodník, sliboval jsem, že
vám Všeradův kurýr bude pravidelně přinášet informace z historie i
současnosti a hlavně o aktuálním
dění v naší obci i jejím okolí. Byl to
tehdy takový symbolický krok, kterým Všeradice chtěly vstoupit do povědomí širokého okolí, chtěly presentovat všechny své aktivity - a že
jich nebylo málo! Ohlédnu-li se zpět,
nebojím se konstatovat, že se nám to
daří.
Děkuji všem přispěvatelům, kteří
všeradické »noviny« za dobu jejich
trvání obohatili o nějaký ten článek
či fotografii. Hlavně ale děkuji
všem, kteří se v pozitivním slova
smyslu starají o to, aby bylo o čem
psát. Přeji Všeradovu kurýru do dalších let mnoho pozitivních zpráv a
stále se zvyšující čtenářský zájem.
Bohumil StiBAL, Všeradice

PEŠEK A ALENA. Poslední červencový den se ve všeradickém Zámeckém
dvoře rozezněly písně ze slavného muzikálu Noc na Karlštejně. Herecké obsazení bylo více než zajímavé - mezi poberounskými ochotníky mohli návštěvníci vidět známé umělce, jako jsou Jan Rosák, Petr Jančařík či Pavel
Vítek. Roli císaře si zahrál Václav Vydra. Diváci se bavili více než dobře,
spontánně reagovali a při příjezdu Karla IV. na koni dokonce na výzvu purkrabího povstali a vítali vladaře potleskem vestoje. Byl to neopakovatelný zážitek, který si nenechalo ujít 400 návštěvníků. Pěkné počasí krásnou atmosféru jen podtrhlo. Pavla HADAČOVÁ, Všeradice
Foto NN M. FRÝDL

Pivobus pojede na charitativní koncert do kina
Všeradické pivo Všerad můžete
ochutnat 6. srpna na charitativním
koncertu kapely Mandrage, který se
koná v letním kině Příbram. Na akci
jsme byli pozváni Tomášem Bezouškou z občanského sdružení Chci pomoci, jehož cílem je pomáhat nemocným dětem na Příbramsku. Kapela

Mandrage bude tentokrát hrát pro
Matouše Grilla, který trpí dětskou
obrnou. Jeho stav se pomaličku
zlepšuje, a to díky nákladné terapii,
kterou lékaři doporučují opakovat
každé 3 měsíce. Na hrazení terapie
se spolu s Chci pomoci můžete podílet. Pavla HADAČOVÁ, Všeradice

U Všeradic hořelo nesklizené obilí na poli
Požár nesklizeného obilí na poli u Všeradic likvidovaly 22. 7. dopoledne tři
profesionální jednotky a sedm dobrovolných hasičských sborů. Oheň na
ploše asi 400x400 m se vlivem sucha a silného větru rozšířil i na část blízkého lesa. Hasiči si v Bykoši zřídili čerpací stanoviště a dopravovali odtud
vodu k ohni. Po jeho uhašení hlídala jednotka SDH Všeradice požářiště až
do večera. Příčina požáru je v šetření.
Pavel VINTERA, HZS Řevnice
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Karlštejnský zpravodaj
Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...

8/2015 (42)

Předválečný bunkr
je přístupný denně

Velkému zájmu návštěvníků se v létě těší Museum lehkého opevnění,
které bylo před prázdninami otevřeno v Karlštejně. V objektu předválečného československého opevnění, který se nachází mezi centrálním
parkovištěm a mostem přes Berounku, se můžete seznámit s celou škálou zbraní a vybavení předválečné
armády. Objekt je zrekonstruován a
opatřen výzbrojí a výstrojí tak, jak
byl připraven k obraně naší republiky při mobilisaci v září 1938.
Netradiční expozice je doprovázená
odborným výkladem a oba prázdninové měsíce je přístupná denně od 9
do přibližně 18.00 hodin.
Dobrovolníci odpracovali na rekonstrukci bunkru více než 1000 »osobohodin« a další stovky hodin jejich
práce si vyžádala dílenská příprava
a restaurování exponátů musea,
hlavně dobových zbraní a vybavení.
Při cestách na pracovní akce nadšenci najeli téměř 7000 kilometrů.
Petr ŠTEMbERK, MLO Karlštejn

ZAHRÁLI NA »KYTARKY«. Ukulelisté koncertovali mimo jiné na karlštejnském náměstí.

Foto Jitka ŠVECOVÁ

Brnkání na »kytarky« se líbilo i velbloudovi
DO KARLŠTEJNA PŘEDPOSLEDNÍ ČERVENCOVÝ PÁTEK DORAZILO SEDM DESÍTEK HRÁČŮ NA UKULELE
Největší a nejodvážnější festival
pevninské Evropy ve hře na ukulele
se konal poslední červencový víkend v Úněticích u Prahy. V pátek
24. 7. zavítali muzikanti s malými
»kytarkami« i do Karlštejna.
Zažili jsme něco neskutečného, obrovskou show. Horda muzikantů přijela vlakem ve 14.30 do Karlštejna,
kde jsme je již nedočkavě vyhlíželi.
Hned na peronu začali brnkat na své
krásné nástroje. To byla přehlídka -

Karlštejnské aktuality

* Příměstský tábor na téma Prázdninové záhady a překvapení pořádá
od 3. do 7. 8. Domeček Karlštejn.
Info 725 482 037. Eva KNOPOVÁ
* Kytarista Štěpán Rak koncertuje u
příležitosti svých 70. narozenin 13.
8. od 20.00 v Rytířském sále hradu
Karlštejna. Vstup 200/150 Kč. (isk)
* Mše svatá se na hradě Karlštejn
koná 16. 8. od 16.00.
(isk)
* MUDr. Král, který ordinuje v
Karlštejně, bude mít od 27. 8. do 4.
9. dovolenou. První pomoc v případě
potřeby poskytne MUDr. Suchánek v pondělí, středu a pátek dopoledne
v Litni, v úterý a čtvrtek dopoledne v
Králově Dvoře.
Petr RAMPAS
* Umísťovací výstava opuštěných
koček se v Muzeu betlémů Karlštejn
uskuteční 29. - 30. 8. od 10 do 17.00.
Součástí výstavy bude charitativní
kočičí jarmark - výtěžek je určen na
veterinární péči a krmivo pro kočky
v útulcích. Romana TREŠLOVÁ
* Kontejner na bioodpad umístěný
v areálu Zámečnictví Zeman mohou
obyvatelé Karlštejna využívat každé
pondělí od 15 do 18.00.
(per)

od těch nejmenších, kterých bylo
nejvíc, až do velikosti kytary, každý
jinak malovaný. Za doprovodu malebných zvuků jsme se vydali na náměstí. Cestou jsme se zastavili před
restaurací U Ezopa, kde se zrovna
procházel velbloud. Všechny velmi
zaujal, a tak nastalo velké focení.
Myslím, že i velbloudovi se brnkání
líbilo, protože začal pěkně pózovat.
Pak jsme pokračovali na náměstí,
kde nás přivítal zástupce starosty
Únětic i pořadatelka festivalu. A začala show. Nejdříve vystoupila skupina z Irska, poté z Finska. Rozsah
hudebních stylů byl ohromný, od
Beethovena po jazz. Krásně se to po-

slouchalo. Pak se obrovská skupina
ukulelistů vydala na hrad. Přesný
počet nevím, protože se to všelijak
hemžilo, různě srocovalo, ale určitě
jich bylo okolo sedmdesáti. Po prohlídce hradu a malém vystoupení na
nádvoří se všichni přesunuli do restaurace U Janů. Začalo se zpívat a
hrát. To byla nádhera! Tvořily se
různé skupinky, všude se ozývalo jiné brnkání a zpěvy. Až jsem se dostala do party osmi lidí, tři byli Češi,
ostatní mluvili anglicky, a zazpívala
si s nimi písničku Život je jen náhoda. Bylo to asi vydařené, neboť jsem
byla odměněna potleskem. Až jsem
z toho měla »husinu«. Pěkný pocit.

Sešli se tu opravdu mistři ukulele,
jmen jsem slyšela tolik, že si je ani
nepamatuju. Dokonce jsem byla pozvána organizátorkou na sobotní část
festivalu do Únětic, ale to jsem musela odmítnout z časových důvodů.
Atmosféra byla fantastická, ani se
nám nechtělo domů. Někteří se postupně začali trousit zpět na nádraží,
pro ostatní měl přijet kolem 23.00
autobus. Velké díky patří Karlštejnskému kulturnímu sdružení, které
festival zaštítilo. Jen škoda, že se tohoto dění v Karlštejně nezúčastnilo
více diváků. Já na úchvatný zážitek
budu vzpomínat hodně dlouho.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

V letním kině se vinou větru chvílemi promítalo »3D«
Dva filmy mohli na sklonku července vidět návštěvníci zbrusu nového
letního kina v areálu městysu Karlštejn. Páteční představení se vydařilo. Byl krásný letní večer, louka u
radnice se zaplnila diváky, kteří si vybaveni dekami, spacáky a křesílky
- večer opravdu užívali. Většinou
nezapomněli ani na něco dobrého k
jídlu či pití a dávali si navzájem
ochutnat. Atmosféra měla sousedský charakter, všichni jsme se rádi
potkali a popovídali si. Diváci se
bavili a ocenili i nádherný výhled
na osvětlený hrad i kostel. U obchůdku Aleny Cubrové se pak povídalo i po skončení promítání.
Sobotní představení nebylo vzhledem k větrnému počasí tak plné, ale
děti, které přišly, se dobře pobavily.
Vítr pohyboval s plátnem, takže se v
některých chvílích promítalo »3D«.

Asterix měl opravdu velké břicho,
které navíc měnilo tvary při nárazu
větru - velká legrace. Sešly se hlavně děti z Karlštejna, které nejsou na

táboře či dovolené. V sobotu 8. srpna bude v karlštejnském »letňáčku«
od 21.30 k vidění film Sedmero krkavců.
Eva KNOPOVÁ, Krupná

VIDĚLI I HRAD. Diváci v karlštejnském letním kině mohli sledovat představení i nasvícený hrad s kostelem.
Foto Eva KNOPOVÁ
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Děti se vydaly po pohádkové trase
V KRUPNÉ SE KONALA OSKAROVA NOC - OSLAVA POLOVINY LETNÍCH PRÁZDNIN
Máme za sebou polovinu letních prázdnin, a to
není moc veselá zpráva. Nicméně v Karlštejně, na
Krupné, si s tím nikdo hlavu neláme. Skupina dětských účastníků z expedičního tábora přichystala
pro své kamarády luxusní oslavu. Zbývá přece
ještě 30 dní, než prvně zazvoní! Od kapličky vedla pohádková trasa přes Sedmero Království, kde
se děti potkaly s vodníky, u kterých házely dušičky do hrníčků a hledaly zlaté rybky. Ve Slunečním
království získávaly »dobrou náladu«, kterou sluníčko všem přináší. Lučním vílám zase pomáhaly
najít zatoulané luční kvítí, u skřítků se jimi musely stát a prolézt maličkatou norou. Velkým překvapením byla odměna od čertů - rohy. Před pohádkovou trasou se caparti povozili na poníkovi
Budulínkovi ze stáje Evy Pastorkové.
Trasa vedla krásnou letní přírodou s vyhlídkou na
řeku Berounku a hrad Karlštejn. V cíli měly děti
možnost využít louku plnou výtvarných dílniček a
pro ty nejmenší, kočárkové, zde byl hrací koutek
s kostkami. Malovali jsme na obličej, vyráběli
motýly a královské koruny. Třetí ročník akce Oskarova noc zakončilo zábavné vystoupení Honzy
Krejčíka, který zapojil do her a soutěží i rodiče.
Eva KNOPOVÁ, Krupná

OSKAROVA NOC. Jedno ze zastavení karlštejnské pohádkové trasy.

Foto Eva KNOPOVÁ

Veteráni mají sraz na náměstí
Acetylenová nostalgie v Karlštejně.
Pod tímto názvem pořádá 22. - 23.
srpna Veterán Car Club Praha spolu
s městysem Karlštejn druhý ročník
srazu veteránů, vyrobených do roku
1918. Automobily mají sraz na náměstí v Karlštejně v neděli 23. srpna mezi 12.00 - 14.00 hod.
Přijďte se podívat - fakt to stojí za
to. Nejenže uvidíte raritní stroje, ale

zážitkem pro vás budou i majitelé
těchto luxusních automobilů v dobových kostýmech.
Doufám, že vyjde počasí a moc už
se na akci těším - loňské setkání,
které se konalo v karlštejnském hotelu Mlýn a ze kterého je i snímek,
mám stále v živé paměti.
Text a foto Jitka ŠVECOVÁ,
Hlásná Třebaň

VYPADÁ TO NADĚJNĚ. Tradiční letní práce - postřik proti plísním, odplevelování, sekání trávy, stříhání (na snímku) - se v těchto dnech odbývají na
karlštejnských vinicích. „Úroda vypadá letos velice nadějně, nechci ovšem
nic zakřiknout,“ uvedl vedoucí Výzkumné stanice vinařské Zdeněk Beneš s
tím, že počasí vinařům zatím spíše přeje. „Vysoké teploty révě nevadí, problém máme pouze s nedostatkem vláhy, se kterým se špatně vyrovnávají především mladé keře,“ dodal. Podle něj by se letos měly vydařit zejména Tramín, Ryzlink rýnský, Rulandské či Kerner. (mif)
Foto NN M. FRÝDL

Základ Karlštejna položil arcibiskup Arnošt z Pardubic
K OCHRANĚ HRADU BYLO USTAVENO TŘIAČTYŘICET MANŮ, MJ. Z OSOVA, VLENCŮ ČI DRAHLOVIC
Další pohled do historie Budňan zpracovaný z
Monografie Hořovicka a Berounska, léta 1918
– 1928, nabízí Jitka Švecová. Tentokrát píše o
vzniku hradu Karlštejn.
(NN)
Lucemburkové se do našeho kraje dostali za vlády
krále Jana (1310-1346). Byl to panovník dobrodružný, který se v zemi příliš nezdržel, často pobýval v Němcích. Výborné služby mu prokázal znamenitý vlastenec a český pán našeho Podrdska Vilém Zajíc z Valdeka, jehož rod měl v majetku Žebrák. Dne 6. června 1336 přechází Žebrák, k němuž
tehdy patřily Hředle, Bavoryně, část Praskoles a
Sedlec, Tlustice, Chodouň i Běleč do majetku královské komory. Vyměnil jej král Jan se Zbyňkem
Zajícem ze Žebráku za Budyni.
Syn Jana Lucemburského Karel IV. si vyhlédl náš
kraj, aby v něm vystavěl pevný hrad, v němž by
mohla býti uložena královská koruna a korunní
archiv. A tak byl dán počátek Karlštejna - základ k
němu byl položen 10. 6. 1348 arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Správce nového hradu byl
obyčejně ze stavu panského. Prvním purkrabím
Karlštejna byl Vít z Bítova. Poněvadž chránil tak
důležitý majetek národní, stal se tento úředník zá-

KARLŮV HRAD. Karlštejn s podhradím na dobové kresbě.
Reprofoto ARCHIV

hy předním hodnostářem královským. K ochraně
hradu bylo ustanoveno 43 manů, kteří měli povinnost v čas potřeby dostaviti se na zavolání pěšky
nebo s koněm, ale vždy zbrojně k obraně hradu. V
našem kraji bylo 9 manství karlštejnských.
1. manství Kozákovské v Želkovicích
2. manství Rousovské v Želkovicích
3. Osovec
4. manství Rousovské ve Vlencích
5. manství Prokopovské ve Vlencích
6. dvůr Cilichovský v Suchomastech
7. manství v Tetíně s 2 grunty
8. dvůr Strkov v Roblíně
9. manství v Drahlovicích
Každého roku o Velikonocích zajížděl Karel IV. na
Karlštejn, aby se tu oddával zbožnému rozjímání.
Karel IV., Otec vlasti, rozžehnal se se světem 29.
listopadu 1378 a nástupcem jeho se stal nejstarší
syn Václav IV., který si rovněž zamiloval naše
Podbrdsko. Byl náruživým lovcem a proto pilně
honíval v šumných hvozdech královských v našem kraji. Zdržoval se velmi rád na Karlštejně a
Žebráce a po roce1400 zvláště milý mu byl pobyt
na Točníku. Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň
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Je Berounka vhodná ke koupání?
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
V dolním povodí řeky Berounky se
žádné místo ke sledování nenachází,“ upozorňuje a dodává: „Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme k
dispozici relevantní údaje o kvalitě

Voda v Biotopu je
pod stálou kontrolou

Radotín - Kvalitu vody pravidelně
kontrolujeme, říká vedoucí přírodního koupaliště Biotop v Radotíně Petr POUPĚ.
Zájem o koupání v Biotopu je velký. Platí stále, že v některých dnech
musíte návštěvnost regulovat, resp.
omezovat?
Ano, je to tak - při velkém zájmu vstup na koupaliště regulujeme. Není
to ani tak kvůli prostoru na koupališti, ale musíme nechat vodu, aby se
vyčistila.
Sledujete kvalitu vody v Biotopu?
Pokud ano, dochází v horkých
dnech ke snižování kvality, které by
vedlo až k uzavření koupaliště?
Vzhledem k tomu, že jsme absolutně přírodní koupaliště, bez chemie,
chodí k nám často pražská hygiena.
Mimo to si sami necháváme dělat
rozbory v soukromé laboratoři pravidelně každých 14 dní, popřípadě i
častěji. Zatím se nestalo, že by výsledky byly nedostačující, nebo že
by kvalita vody markantně klesla.
Kde se v Radotíně koupaliště nachází a kdy je otevřené?
Biotop je nedaleko radotínské základní školy, v docházkové vzdálenosti od sportovní haly i dalších
sportovišť. Naproti koupališti jsou
beachové kurty, kurty na nohejbal,
volejbal a dětské hřiště. Ve všední
dny, od pondělí do pátku, je otevřeno mezi 10.00 a 20.00, o sobotách a
nedělích od 9.00 do 20.00.
(mif)

vody v řece z hlediska její vhodnosti ke koupání, lze těžko ze strany
orgánu ochrany veřejného zdraví takové koupání doporučit. V současném suchém počasí a sníženém průtoku vody je pochopitelně možnost
koncentrace jakýchkoli znečišťujících látek či mikrobiologického zne-

čištění logicky větší než při normálních průtocích.“
Z výše napsaného vyplývá, že v našem okolí se kvalita vody nesleduje
u žádného z přírodních »koupališť«.
Pokud se lidé chodí koupat například
k rybníkům a nádržím ve Svinařích,
Leči či Osově, činí tak na vlastní ne-

Po Berounce se můžete svézt na lodi Kazi

Z našeho kraje

»PARNÍK« NA BEROUNCE. Romantickou plavbu na palubě stylové motorové lodi Kazi můžete podniknout po Berounce. Na trase mezi černošickým
a mokropeským jezem je pět přístavišť: Lipence, Černošice, Kazín, Mokropsy a Pláž. Mezi Kazínem a Mokropsy přívoz vyplouvá každou hodinu od
9.50 do 19.00.
Text a foto NN M. FRÝDL

Muž zůstal ve stěně
lomu a nemohl ven

Mořina - Muže, který se nemohl
dostat z lomu Amerika, zachraňovaly na konci července dvě jednotky profesionálních hasičů.
„K záchraně muže, který zůstal bez
jištění ve skalní stěně lomu Velká
Amerika u Mořiny a nemohl se dostat z místa, byly 26. 7. odpoledne
přivolány hasičské záchranné sbory
z Řevnic i Berouna,“ uvedl řevnický
prefesionál Pavel Vintera. Speciální
lezecká skupina muže zajistila a pomocí lanové techniky vytáhla na
hranu lomu.
(mif)

Strážnící chytili muže
hledaného policií

Černošice - Celostátně hledaného
muže zadrželi 24. července v Černošicích místní strážníci. Na podezřelého je upozornili zdejší obyvatelé.
„Hlídka městské policie vyjela na
základě oznámení do ulice Ke Švarcavě v Černošicích, kde se měl pohybovat mladík, který se choval podivně a nahlížel do zaparkovaných
aut,“ sdělil velitel strážníků Gregor
Dušička. „Na místě hlídka přistihla
čtyřiatřicetiletého muže. Po ověření
totožnosti vyšlo najevo, že jde o osobu hledanou Policií ČR,“ dodal s
tím, že muž byl podroben bezpečnostní prohlídce a převezen na služebnu »státní« policie do Řevnic. (mif)

bezpečí. Samostatnou kapitolou pak
je koupání v oblíbeném lomu Amerika, kam je přístup výslovně zakázán a občas zde hlídkuje policie.
(Viz NN 14/15.) Doporučit určitě lze
koupání v radotínském Biotopu, přírodním koupališti, kde si kvalitu vody »hlídá« přímo jeho provozovatel,
nebo třeba v berounském aquaparku.
Miloslav FRýDL

HURÁ NA POUŤ. Pouťových atrakcí všeho druhu si v těchto dnech mají
možnost užívat děti v Dobřichovicích. Kolotoče, houpačky, střelnice, skákací hrad, autodrom, létající labutě... zde budou do poloviny srpna, pak se přesunou na Mariánskou pouť do Černošic.
Foto NN M. FRÝDL

Černošická cyklostezka je uzavřená
Na základě rozhodnutí Městského
úřadu Černošice byla od konce července úplně uzavřena cyklostezka
Černošice, v úseku od hranic s hl.
m. Prahou až za osadu Na Vírku v
Černošicích. Uzavírka je platná až
do odvolání, objízdná trasa není
stanovena. K tomuto opatření přistoupilo město Černošice proto, že
v následujících týdnech budou lik-

vidovány polomy na stromech podél cyklostezky, které způsobil silný
vítr. Polomy v současné době přímo
ohrožují veškerý provoz na cyklostezce. Uzavírka je řádně označena
dopravním značením podle příslušného ustanovení zákona o provozu
na pozemních komunikacích.
Gregor DUŠIČKA,
Městská policie Černošice

* Po několikaměsíční uzavírce byla
na začátku srpna zprůjezdněna opravená hlavní silnice procházející centrem Hlásné Třebaně. NN to potvrdil
starosta obce Vnislav Konvalinka.
„Ještě nás od 17. 8. čeká uzavírka
části silnice od České hospody směrem na Mořinu,“ sdělil rychtář s tím,
že po cestě se nebude smět jezdit do
konce měsíce.
(mif)
* Večerní taneční ladění - seberozvojový taneční a pohybový večer pořádá Domek Dobřichovice 4. 8. od
18.00. Info: www.helenabezdekova.cz.
(heb)
* Zcela uzavřena je do 7. 8. silnice
z Dobřichovic do Karlíka. Při frézování asfaltu bude vjezd autobusům a
místním obyvatelům umožněn. V době, kdy bude pokládána nová asfaltová vrstva, tudy neprojedou od 8.30
do 20.00 ani zdejší obyvatelé. (ime)
* Obecní úřad Lety je z důvodů
čerpání dovolené pro veřejnost až do
7. 8. uzavřen.
(ima)
* Do 11. srpna budou vlaky mezi
Dobřichovicemi a Radotínem jezdit
pouze po jedné koleji. V rámci výluky bude také uzavřen přejezd v Černošicích.
Barbora TESAŘOVÁ
* Akce Hrátky za muzejními vrátky
se můžete zúčastnit 12. 8. i 15. 8. od
9.00 do 12.00 a od 12.45 do 15.00 v
Muzeu Českého krasu Beroun. Pro
děti s doprovodem bude připraveno
korálkové, pletené, provázkové i
papírové tvoření a dobové hry. (tok)
* Farmářské trhy se konají 15. 8.
od 8.00 do 12.00 u zámku pod lípou
v Dobřichovicích.
(ak)
* Oběšeného mladého muže nalezl
náhodný svědek v lese poblíž Vonoklas. Lékař řevnické záchranky už
mohl konstatovat pouze smrt. Událost vyšetřují policisté.
(bob)
* Osobní auto a motorka se srazily
31. 7. okolo poledne mezi obcemi
Lety a Rovina. Řidič motocyklu byl
převezen s lehčím zraněním do nemocnice. Na místě kromě řevnické
záchranky zasahovali i profesionální
hasiči a policisté.
(bob)
* Tři kovové židle s logem Budweiser Budvar ukradl v noci na 26. 7.
neznámý zloděj ze zahrádky před
bufetem v kempu v Srbsku. Majiteli
způsobil škodu 9.000 Kč.
(heš)
* Dvě jízdní kola, která měli majitelé umístěná na stojanu za autem
zaparkovaným v Hlásné Třebani a zajištěná upínacím tkalounem i pojistnými šrouby, odcizil neznámý zloděj
v noci z 27. na 28. 7. Vlastníci škodu
vyčíslili na 31.000 Kč.
(heš)
* Neznámý darebák zabavil 29. 7.
v Osově dvaaosmdesátiletou seniorku smyšlenou historkou o rozbitém
automobilu a mezitím jeho komplic
vnikl do domu, který prohledal a odcizil čtvercové zlaté hodinky s červeným páskem a dva snubní prsteny.
Vše v hodnotě 12.000 Kč.
(heš)
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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

TRANS HOSPITAL PLUS s.r.o.

přijme operátorku Dopravní zdravotní služby s místem
výkonu práce Řevnice, Mařákova 321. Požadované
vzdělání: střední s maturitou, znalost práce s PC,
organizační schopnosti. Pouze denní směna od 7 do
15.30 hod. Mzda po zaučení 15 000 kč čistého.

Informace pí.Bulíčková,
tel.602333704

Slavte „20ku“
s KLÁROU
Nezapomněli jste, že Salon
KLÁRA v Řevnicích slaví
20. výročí založení a nabízí
letos všem svým klientům
mimořádné výhody?
- 20% slevy 20. den v měsíci
- dary a ceny pro „sběrače“ kreditů za zdejší služby
- pozvánku na Retro Disco v hotelu Grand Řevnice
Podrobnosti na webu www.salon-klara.webgarden.cz

Těší se na vás všichni ze SALONU KLÁRA.

výroba a tisk dopisních obálek
www.frances.cz

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1,
252 30 Řevnice.
Mobil: Jarka Vyletová - 603 430 557
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Proč je Osovsko chráněné?

Osovsko je na první pohled zajímavé důmyslným systémem okrasných alejí, tvořených
převážně jírovci a lípami. Nejmohutnější je
alej Osov – Skřipel. Při důkladném zkoumání leteckých map lze ale objevit i promyšlené uspořádání významných staveb a dvorů.
Pokud spojíme dvory Skřipel a Nové Dvory
pomyslnou úsečkou a vytvoříme pomyslnou
kružnici o tomto poloměru se středem v Nových Dvorech, na jejím obvodu budou dvory Všeradice, Osov, Vižina a Lážovice. Spojováním těchto dvorů lze vytvořit tři shodné
rovnostranné trojúhelníky: Skřipel - Nové
Dvory - Osov, Skřipel - Nové Dvory - Lážovice, Nové Dvory - Všeradice - Vižina. Další zajímavostí je uspořádání významných
staveb okolo osovského zámku: spojíme-li
zámek a dvůr Osov pomyslnou úsečkou a
vytvoříme kružnici o tomto poloměru se středem v zámku, na obvodu kružnice bude
schwarzenberská sýpka, kaplička v Osovci
a křížek v klíčové aleji. Pokud vzdálenost
zámek Osov - dvůr Osov zdvojnásobíme a
vytvoříme kružnici se středem - zámku, na
obvodu budou dvory Skřipel a Lážovice.
Z důvodu zachování autentičnosti této výjimečné oblasti se Osovsko stalo roku 1996
chráněným územím a krajinnou památkovou zónou. Pavlína ČABOUNOVÁ, Osov

VE VODĚ. Osovecké ženy, které se přišly v parném odpoledni osvěžit na koupaliště. Foto Marie PLECITÁ

Voda v koupališti je čistá, lidí se ale koupe jen pár
PODLE PLÁNŮ ZASTUPITELSTVA BY MĚL PROSTOR BÝVALÉ CIHELNY OPĚT SLOUŽIT K REKREACI A SPORTU
Letošní tropické léto nás přímo nahání k vodě, takže by se mohlo zdát,
že i koupaliště v Osovci bude obložené lidmi, jako bývalo kdysi. Opak
je pravdou. Vyskytují se tu jen malé
skupinky lidí, i když voda je poměrně čistá a dá se tu pohodlně plavat.
S výstavbou této oficiálně požární
nádrže se začalo v roce 1968, předána k užívání byla 18. 5. 1970. Vybudována byla za pomoci místních
občanů na pozemku bývalé cihelny.
Kdy a kým byla cihelna založena,
nevíme. První zprávy o ní nalézáme
v obecní kronice z roku 1922 - vedena byla jako panská cihelna, jejím
majitelem byl Cyril Šebesta. Patřila
k ní i okolní pole a objekt byl zásoben vodou z luk. Té bylo tolik, že
stačila pro celý provoz a byla tak

čistá, že se mohla i pít. Práce tu byla
namáhavá. Tašky se sice vyráběly lisem, ale cihly byly ruční prací. Hlínu
kopalo šest lidí, kteří ji večer museli
polévat vodou. Plocha byla propojena úzkými kolejničkami s vozíky a
na nich sváželi kopáči hlínu každý
do své kůlny. Tam ji smíchali s popelem nebo mourem, aby se tolik nelepila. Pak se jí vyplňovaly formy. Syrové cihly se stavěly vedle sebe a v
každé sté udělal dělník malý důlek,
aby se kusy vyrobené za den daly lépe spočítat. Když zaschly, odváželi
je do pecí, kde se vypalovaly. V cihelně byla komorová pec systému
Bergr a jak je psáno v Monografii
Hořovicka a Berounska: „Výrobky
vynikající, hlína velmi dobré jakosti,
i něco kaolínové hlinky se tu nachá-

zelo.“ Přesto, že šly cihly na odbyt,
dostal se majitel do peněžních obtíží
a cihelnu i s poli v roce 1934 prodal
komerčnímu radovi Václavu Palivci.
Na konci války objekt sloužil jako
sídlo štábu Rudé armády. Později ho
používalo JZD jako stáj pro dobytek,
pak zde byla slepičárna. Budova cihelny se rozpadala, komín, který ke
hrám využívaly děti, byl stržen.
Dnes je tu volejbalové hřiště, které
ovšem zřídkakdy někdo využívá. I
koupaliště je využíváno v mnohem
menší míře než kdysi, přestože ho
hasiči každý rok před létem s pomocí brigádníků vyčistí. Většina původních návštěvníků raději využívá pohodlí svých bazénů. Protože podle výhledů zastupitelstva by měl být prostor bývalé cihelny zkultivován a opět

sloužit sportovním i rekreačním účelům, mohlo by koupaliště v létě zase
být centrem letního vyžití nejen místních lidí. Marie PLECITÁ, Osov

Aktuality z Osovska

* Kardinál Dominik Duka dorazí 9.
srpna do Bezdědic. V místním kostele bude od 16.00 sloužit poutní
mši u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie.
(map)
* Tradiční výstava květin Čimelice
2015 se koná 20. 8. - 23. 8. Pokud
bude mezi spoluobčany zájem, vypraví obec na akci autobus. Zájemci
se mohou hlásit na obecním úřadě u
pí Bolinové nebo na tel.: 604587714
u L. Šmejkalové. Zájezd se uskuteční podle počtu přihlášených. (map)

Třídy a školní jídelna neuvěřitelně prokoukly, vypadají dokonale...
Někteří osovští pamětníci stále používají pojmenování stará a nová škola. Ta původní je u kostela, druhá mezi Osovem a Osovcem. Jenomže ta
»nová» tu na bývalých lukách stojí už pěkných
třicet jedna let! Je to dřevěná stavba pro tento kraj
zcela netypická. Jedná se o typ, který montážní
firma sestavovala z hotových dílů a bývalá ČSSR
ho vyráběla na vývoz do Vietnamu. Možnost jiného výběru obec bohužel neměla. Proto třeba chyběla tepelná izolace, která se instalovala až dodatečně, po deseti letech. Slavnostní otevření se konalo v pátek 31. 8. 1984 v 17 hodin. Škola měla
být původně šestitřídní, ale nakonec se začínalo
pouze se čtyřmi ročníky, neboť od školního roku
1980-1981 byl 5. ročník podle nového pojetí výchovně vzdělávací soustavy přeřazen do Hostomic. Dnes je zde 5 ročníků, stejně jako bývalo ve
staré škole.

VE ŠKOLE. Obecní zastupitel Zdeněk Veverka
při práci ve škole.
Foto Marie PLECITÁ

Těch uplynulých třicet jedna let existence je až
dost na to, aby interiér budovy volal po důkladné
obnově. Třídy jsou takové celé opelíchané, tapety potrhané a zašlé, lino prošlapané a odřené, ani
stav oken není ideální. Proto obecní zastupitelstvo přistoupilo k postupné renovaci tříd, které se
ujali Zdeněk Veverka a pan Drahota, řemeslník z
Podbrd. Aniž by strhávali tapety, vyrovnávají křivý podklad a poté přišroubovávají na stávající zdi
sádrokarton. Po jeho instalaci se tento třikrát natahuje tmelem a brousí, aby stěna byla dokonale
hladká. Pak nastoupí malíř a po něm Petr Kočí,
který položí nové lino. Takto opraveny byly už
dvě třídy a jídelna, které neuvěřitelně prokoukly
a vypadají opravdu dokonale. Zbývá ještě druhá
půlka budovy, rovněž tři místnosti, které budou
jedna po druhé renovovány v následujícím období.
Marie PLECITÁ, OSOV
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Kluci mají zájem o fotbal i chuť pracovat
LETOVSKÁ PŘÍPRAVKA DOKÁŽE BÝT ROVNOCENNÝM SOUPEŘEM DRUŽSTVŮM Z MNOHEM VĚTŠÍCH MĚST
Lety - Fotbalová přípravka FK Lety má za sebou skvělou sezonu. Vyhrála mj. přebor Středočeského
kraje. Jak úspěchy svých svěřenců
hodnotí trenér Petr STRNAD?
Kterého z úspěchů si ceníš nejvíc?
Po loňském 3. místu mladší přípravky přišlo letos vítězství v turnaji o
přeborníka Středočeského kraje. To

Fotbal po okolí

* Nový tým Řevnic by měl od podzimu hrát IV. třídu okresní soutěže.
Ti, kteří mají chuť za řevnické mužstvo nastupovat, ať se přihlásí L. Stratilové (731 235 940) nebo M.
Maštalířovi (604 295 413). (Mák)
* V prvním přípravném zápase před
mistrovskou sezonou prohrál Ostrovan Zadní Třebaň 1. 8. se Všeradicemi 2:4.
(Mák)

má určitě největší váhu. Další úspěch
se podařil klukům v dlouhodobé soutěži Tatrancup, kde jsme hráli vyrovnané zápasy s týmy Kladna, Rakovníka, Slaného, Benešova, Rokycan i
Červeného Újezdu a skončili třetí.
Jak to přijde, že kluci z tak malého,
venkovského klubu jsou schopní být
rovnocenným soupeřem klubům z
tak velkých měst?
Sešli se zde kluci, kteří mají o fotbal
zájem a chuť pracovat. Ne vždy je to
na 100 %, ale to ke sportu patří. Radost z vítězství na turnaji, nebo
»skalp« silného soupeře kluky dostatečně nabudí do další práce. Rodiče
jsou ochotni s nimi absolvovat tréninkové a víkendové zájezdy na zápasy i turnaje a povzbuzovat je.
Za co »své« kluky nejvíc chválíš a za
co naopak dostávají vynadáno?
Chválím, když dokáží dovednosti z

TATRANCUP. Letovská přípravka v dlouhodobé soutěži Tatrancup vybojovala bronz. Trenér Petr Strnad zcela vlevo.
Foto Marta ŠPLÍCHALOVÁ
tréninku uplatnit při zápase či turna- my, abychom měli srovnání, jak jsme
ji. Vynadáno dostanou při nekázni na na tom a kde musí kluci přidat.
trénincích a nesportovním chování.
Sám jsi svého času za Lety hrál,
Brzy začnete trénovat na novou se- resp. chytal. Co tě přivedlo k trénozonu. S jakými cíli do ní půjdete?
vání? A máš - co se trenérské dráhy
Cílem není umístění a výhry, i když týče - vyšší ambice?
jsou také potřeba. Pro kluky je důle- K trénování mne přivedl syn, který
žitá práce s míčem v rychlosti a k to- začínal s hokejem i fotbalem dohromu zaměříme tréninky. Dále chceme mady a později se rozhodl pro fotbal.
hrát zápasy a turnaje s kvalitními tý- Vyšší ambice určitě nemám.
(mif)

Letovští fotbalisté začínají už 9. srpna

POUŤOVÝ TURNAJ. Svátek sv. Anny oslavili ve Svinařích poslední červencovou sobotu tradičním turnajem v malé kopané. Ten se letos přestěhoval z
Nádynku pod zámkem na multifunkční hřiště Sokola. Bohužel se sešly jen tři
týmy, z toho dva musely posílit dokonce i ženy. Hrálo se systémem 5+1,
dvoukolově 2x10 minut. V posledních zápasech bylo vidět, jak všem ve vedru a dusnu docházejí síly. Zlatou medaili získaly domácí Svinaře (na snímku), stříbrná příčka patřila Zadní Třebani, bronz pak Žabímu hlenu Liteň.
Děkujeme účastníkům, kteří se v sobotu ráno zvedli z kanape a přišli si s
námi zasportovat a pevně věříme, že se nás příští rok sejde o něco víc.
(Pouť - viz strana 4) Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
Foto Michal KOZÁK

První mistrovské utkání v novém
ročníku krajské 1. A třídy odehrají
fotbalisté FK Lety už 9. srpna. Soupeřem jim na domácím hřišti od
17.00 bude tým SK Hvozdnice.
Přípravu na novou mistrovskou sezonu letovské áčko zahájilo 20. 7.
Stihlo odehrát tři přípravná utkání:
Olympia Zdice - FK Lety 1:4
Branky: Nejepsa 2, M. Baubín,
Nesrovnal
FK Lety - Spartak Průhonice 2:1
Branky: Josef Baubín, vlastní
FK Lety - TJ Praga 5:0
Branky: Nejepsa 2, Poslední 2,
Nesrovnal
Přišlo několik posil - Josef Baubín z
Bohemians 1905 a Marek Baubín i
Jaroslav Nejepsa ze Sokola Vonoklasy. Staronovými tvářemi jsou Petr

Vácha z Motorletu a Petr Cipra ze
Slavie. Cílem je hrát v klidném středu tabulky a vyhnout se bojům o záchranu.
Jiří KÁRNÍK, FK Lety

Rozpis zápasů FK Lety

9. 8. 17:00 FK Lety – SK Hvozdnice
16. 8. 17:00Podlesí – FK Lety
23. 8. 17:00FK Lety – AFK Kácov
29. 8. 17:00FC Jílové – FK Lety
6. 9. 17:00FK Lety – Všenorský SK
12. 9. 10:30SK Hostomice – FK Lety
20. 9. 16:30FK Lety – S.K. Černolice
26. 9. 10:30Spartak Příbram – FK Lety
4. 10. 16:00FK Lety – TJ Kunice
11. 10. 16:00 SK Votice – FK Lety
18. 10. 15:30 FK Lety – Slavia Jesenice
25. 10. 14:30 FK Mníšek – FK Lety
1. 11. 14:00 FK Lety – FK Zbuzany
8. 11. 14:00 FK Lety – Sokol Nespeky
15. 11. 13:30 FC Zavidov – FK Lety

Řevnickému Sportclubu jen těsně unikla krajská divize
Řevnice - Tenisté řevnického Sportclubu úspěšně zvládli další část sezony. V mistrovských soutěžích
smíšených družstev všech osm
mládežnických týmů udrželo loňské pozice a tým dospělých překvapil ze všech nejvíc: jako nováček 1. třídy nepostoupil do krajské
divize jen kvůli horšímu skóre.
„Ke zkušeným hráčům typu Romana
Latioka přichází první generace odchovanců z naší tenisové školy, s nimiž jsme ve Sportclubu začínali,“ říká trenér Michal Mottl.

Dospělí zdolali i postupující Kosmonosy, pro něž to byla první porážka
od založení jejich týmu před třemi
lety. O druhém místě nakonec rozhodla těsná porážka 4:5 v Benátkách
nad Jizerou. Na turnajích jednotlivců se poslední dobou nejvíc dařilo
dorostence Daniele Švédové. Se Šárkou Richterovou, vnučkou bývalého
hokejového reprezentanta Pavla Richtera, postoupila do finále čtyřher celostátního turnaje nejvyšší kategorie
A ve Valašském Meziříčí. Turnaj VŠ
Praha pak dokonce vyhrála.

Pro Sportclub jsou tyto výsledky vzpruhou před blížící se zimní sezonou, jíž všichni začnou na zrekonstruovaných kurtech řevnického Liďá-

ku. Během léta si povrch s umělou
antukou zkoušejí nejmenší tenisté na
kempech, které pro ně Sportclub jako každoročně připravil.
(jš)
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V KEMPU. Účastníci tenisového kempu Sportclubu Řevnice, který se konal
poslední červencový týden.
Foto ARCHIV

