
Poberouní – Skončily prázdniny,
dovolené, nastal čas se bavit. Tak
to nejspíš vidí pořadatelé nejrůz-
nějších akcí - v září se jich všude
po okolí koná spousta.
Devátý měsíc v roce bude zřejmě tr-
hat rekordy - tedy alespoň co se spo-
lečenských, kulturních a sportovních
akcí určených veřejnosti týče.
Račte si vybrat! Hned první zářijo-
vou sobotu 5. 9. můžete navštívit v
Řevnicích první ročník rodinného
festivalu Hravě a zdravě. „Místní
obchodníci, podnikatelé, provozova-
telé různých zařízení, organizace a
spolky budou prezentovat sebe i svo-
ji činnost. Pro všechny, včetně zvíře-
cích miláčků, bude připraveno boha-
té občerstvení,“ láká jedna z organi-
zátorek Jitka Nosková. Týž den se v
Dobřichovicích koná festival histo-
rického šermu, hudby a tance Alot-
ria, v Mníšku pod Brdy divadelně-
hudební festival Štrůdl, v Litni Lou-
čení s létem. A svinařští mopeďáci

organizují sraz malých motocyklů
do 50 ccm. Pokud máte rádi kapelu
Chinaski, měli byste si v diáři po-
znamenat datum 6. 9. Na Radiofestu
pro Černošice tento den v černošic-
kém Sport parku Berounka kromě
populární kapely zahrají a zazpívají
i Xindl X nebo Michal Hrůza.
Nabitá akcemi je také sobota 12. zá-
ří. V řevnickém Pivní dvoře se bude
konat druhý ročník punkového festi-
valu Daily fest a v Zadní Třebani už
dvanáctý ročník Medového odpo-
ledne. Beroun láká - v sobotu i v ne-
děli - na populární podzimní hrnčíř-
ské trhy. Dvě akce týkající se jídla se
konají v sobotu 19. 9.: Všeradice
hostí vyhlášené gastroslavnosti spo-
jené s kuchařskou soutěží O pohár
M. D. Rettigové, Řevnice pro změnu
houbařský festival. A poslední záři-
jový víkend můžete strávit na histo-
rickém vinobraní v Karlštejně.
(Tipy na akce viz strany 2, 4, 5, 8, 11 a 14)

Miloslav FRÝDL

Teplotní rekord Dobřichovic odolal. Zatím
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Řevnice - Nový režisér,
zdá se, vyrůstá v našem
kraji. Sedmnáctiletý Lu-
káš MARVAL z Řevnic v
těchto dnech natáčí svůj
první »opravdový« film.
Premiéru plánuje na po-
lovinu října.
Natáčíš film o dětech z
dětského domova. Jak ses
k tomu dostal?
Vždy mi bylo těchto dětí
líto, obdivoval jsem, jak
dokážou žít bez maminky
či tatínka. Film točím pro-

to, aby se lidé dozvěděli,
jak děti z »děcáku« žijí. 
Ty »filmařinu« i studuješ.
Proč sis vybral právě ten-
to obor?
Studuji Střední průmyslo-
vou školu sdělovací tech-
niky v Praze Panské ulici,
obor filmová a televizní
tvorba. Byla to jasná vol-
ba: od svých dvanácti let
chodím na natáčení, kam
si mě zavolají. Ze začátku
jsem byl součástí anonym-
ního komparsu, v 15 le-

tech jsem dostal epizodní
roli v seriálu Gympl s ru-
čením omezeným. Poté se
moje herecká kariéra, dá
se říci, rozjela. Letos v led-
nu jsem si zahrál roli Zel-
lingera ve filmu Zločin v
Polné, který bude k vidění
příští rok na ČT1. Na natá-
čení jsem okoukal mnoho
věcí okolo režie. Přitaho-
vala mě daleko víc než
hraní, proto jsem se rozho-
dl věnovat se spíš jí. (mif)
(Dokončení na straně 3)

NA VINAŘKÁCH. Obrovskému zájmu návštěvníků se těšily Vinařské slav-
nosti, které se už potřinácté konaly poslední srpnovou sobotu v Dobřicho-
vicích. Ctitelé vína mohli ochutnat velké množství kvalitních značek, připra-
ven byl i bohatý kulturní program. (Viz strana 11) Foto NN M. FRÝDL

REJŽA. Sedmnáctiletý Lu-
káš Marval. Foto ARCHIV

Září je doslova nabité
nejrůznějšími akcemi
KAŽDÝ VÍKEND SE JICH KONÁ HNED NĚKOLIK

31. srpna 2015 - 17 (655) Cena výtisku 7 Kč

Závody moderoval
Štěpán Škorpil

Mladý filmař chce ukázat, jak se žije dětem bez rodiny

Několikrát namále měl v letošním tropickém létě celorepublikový teplotní re-
kord, kterým se chlubí Dobřichovice  - 2. srpna 2012 zde bylo naměřeno
40,4 stupňů Celsia. Rekordní hranici se letos opakovaně přiblížila meteoro-
logická stanice v Řeži na severním okraji Prahy. Dobřichovice ovšem pro-
zatím svůj primát obhájily - i díky operativnímu zásahu »teplotního koman-
da« ve složení starosta Dobřichovic Petr Hampl, majitelé agentury GEI-ŠA
(Jiří Geissler - Jiří Šafránek) a kameraman Jan Seidl jr., které vyrazilo 14.
8. se síťovým auto-adaptérem, ventilátorem a zásobami ledu právě do Řeže.
Poblíž vstupu do Ústavu jaderného výzkumu za přítomnosti zdejší místosta-
rostky jsme led rozsypali, ventilátorem studený vzduch rozehnali po celém
údolí a zamezili tak zvýšení teploty nad rekordní mez. Tento čin mj. předz-
namenává znovuodhalení mramorového teploměru, které se chystá na polo-
vinu září. Původní teploměr, který v Dobřichovicích rekord připomínal, v létě
neznámý ubožák rozmlátil na několik kusů.    Jiří GEISSLER, Dobřichovice

Agresivní motorkář
napadl řidiče auta
Dobřichovice - Agresivního motor-
káře »krotili« 24. srpna u čerpací
stanice v Dobřichovicích černošičtí
městští policisté.
K případu vyjely hned dvě hlídky
strážníků. „Na benzínce byl napaden
muž, jenž tu tankoval pohonné látky
do auta,“ uvedl velitel policistů Gre-
gor Dušička. „Agresorem byl moto-
cyklista, jenž měl po slovní rozepři
do vozu prvního muže nastříkat naf-
tu. Následně došlo k fyzickému na-
padení.“ Strážníci zajistili důkazy,
přivolali lékařskou pomoc a Policii
ČR, které případ předali.            (mif)
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Medové odpoledne zahájí kontrafagoty
V ZADNÍ TŘEBANI BUDETE MOCI OCHUTNAT MEDOVINU I MEDOVÉ PEČIVO, PŘIPRAVEN JE BOHATÝ PROGRAM
ZO Českého svazu včelařů Liteň při-
pravuje již 12. ročník Medového od-
poledne. Konat se bude 12. září od
13.15 v Zadní Třebani. Akce se sou-
běžně koná v sále Společenského
domu i venku vedle něj. Vnitřní pro-
středí je věnováno převážně včelař-
ské a kulturní části programu, venku
se odehrávají aktivity určené dětem. 
Přednášku na téma Ošetřování včel-
stev v závislosti na průběhu počasí si
připraví odborník RNDr. Ladislav
Mráz z Prahy. Přednášející vždy volí
způsob přednášky ne moc odborný,

protože větší část návštěvníků jsou
nevčelaři. Možná i díky tomu má
naše ZO stále se omlazující a rozrů-
stající se členskou základnu, což
nám řada jiných organizací závidí. 
Úvod Medového odpoledne bude
opět patřit kontrafagotistům, kterých
by letos mělo být dvanáct. Již vloni
podpořil české kontrafagotisty Ital
Sergio Lazzeri, profesor na vysoké
hudební škole v Terstu. Letos přijede
dokonce i se svým studentem. 

Prvně se představí pěvecké sdružení
ze Zadní Třebaně, které vzniklo u
příležitost letošního průjezdu Karla
IV. obcí. Součástí programu bude
následné hledání nového názvu sou-
boru vedeného Václavem Fürba-
chem. Autor vítězného názvu bude
sladce odměněn. 
Téměř již tradičně vystupují přátelé
z Pracovní společnosti nástavkových
včelařů vedeni Jiřím Matlem z Dob-
řichovic. Šíří včelařskou osvětu a

svými tématy dokáží zaujmout.
Vždy přivezou nějaké novinky, lite-
raturu a včelařská videa. Věnují se i
aktuálním výročím - letos je jím
zářijová oslava 150 let od 1. prezen-
tace medometu F. Hruschkou. 
O ochutnávku a prodej medoviny se
opět postará náš člen Josef Kočí a ve
větším měřítku pak Jiří Pouček, za-
kladatel Muzea medoviny v Praze.
Přiveze medoviny z Čech a Sloven-
ska, převážně od malovýrobců z re-
gionů. Tradičně bude k dispozici vý-
běr medového pečiva, děti si budou
moci vyzkoušet pod odborným do-
hledem zdobení medových perníčků
a namalovat včelí obrázek.
Nebude chybět ani oblíbený kvíz se
včelařskou tématikou, jehož úspěšní
řešitelé bývají štědře odměňováni
dary včelařů z naší organizace.
Na závěr pak tradičně vystoupí ko-
morní soubor Harmonia Mozartiana
Pragensis. Uvede zkrácený program,
který byl určen pro Expo 2015 v Mi-
láně.     Luboš FaiT, Zadní Třebaň

Nemáte program na první zářijovou
sobotu? Pak určitě přijďte na festival
Hravě a zdravě, který bude přehlíd-
kou toho nejlepšího, co Řevnice a je-
jich okolí nabízejí. Tento historicky
první rodinný festival plný zábavy
pro všechny věkové kategorie orga-
nizuje občanské sdružení Náruč –
kavárna Modrý domeček spolu s ro-
dinným centrem Leťánek za podpo-
ry města Řevnice. 
Od 13:00 hodin začne na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad pestrý pro-
gram, nejrůznější hry, soutěže a zá-
vody a také velký trh s bezmála čty-

řicítkou stánků. Místní obchodníci,
podnikatelé, provozovatelé různých
zařízení, organizace a spolky budou
prezentovat sebe i svoji činnost. Pro
všechny, a to včetně zvířecích miláč-
ků, bude připraveno bohaté občer-
stvení a my věříme, že nikdo neode-
jde domů s prázdnou. V rámci akce
by se měl také konat mezinárodně
uznávaný projekt Den bez aut. Ne-
bude chybět ani orientační běh, ro-
dinná hra o zdravé ceny nebo pokus
o zápis do řevnické kroniky o nej-
delší štrůdl. Do tohoto »štrůdlpodni-
ku« se může zapojit kdokoliv, kdo

do 15 hodin donese do infostánku na
náměstí svůj oblíbený domácí štrůdl
- jako poděkování dostane poukázku
na kávu v Modrém domečku. 
Premiérový rodinný festival vyvr-
cholí benefičním koncertem v  Les-
ním divadle, kde zahraje a zazpívá
oblíbená kapela The Tap Tap. Spo-
lečnost jí bude dělat řevnický dobro-
volný pěvecký sbor Canto Carso.
Přijďte se přesvědčit o tom, že Řev-
nice umějí žít! Zastavte se a zapojte
celou svoji rodinu. Uvidíte, že op-
ravdu každý si tu najde to své.

Jitka NoSkoVá, Řevnice

Přineste oblíbený štrůdl, dostanete kávu!
V ŘEVNICÍCH SE USKUTEČNÍ PRVNÍ RODINNÝ FESTIVAL HRAVĚ A ZDRAVĚ

Většina obcí Dolního Poberouní je
závislá na vlakovém spojení z Prahy
do Berouna. Důležitým bodem je
přitom smíchovské nádraží, odkud
lze přestoupit na autobusy, tramvaje
či metro. O tom, že prostory bývalé-
ho nádraží západní dráhy by si za-
sloužily rekonstrukci, není třeba dis-
kutovat. České dráhy ji do budoucna
chystají. Už teď se ale rozhodly ve
spolupráci s hlavním městem Pra-
hou, pražským dopravním podni-
kem, Ropidem, Městskou částí Pra-
ha 5, Městskou knihovnou a partne-
ry ukázat smíchovské nádraží i ve-
řejnou dopravu v netradičním světle
a zároveň také zkulturnit nevábné
prostory přestupního uzlu. 

Program bude ve středu 16. září při-
praven pro celou rodinu. Jeho cílem
bude také podpořit myšlenku kom-
binace různých dopravních prostřed-
ků, od MHD přes železnici až po
cyklistiku. Mimo jiné budou připra-
veny jízdy dětským vlakem Cyk-
lohráček Prokopským údolím,  jízdy
cyklotramvají na Barrandov, ukázka
nového elektrobusu, hudební a ta-
neční vystoupení... 
Terminál pro autobusy bude při té
příležitosti vymalován, na zastávky 
bude podle organizátorů instalována
květinová i jiná netradiční výzdoba. 
Také bude připraven závod pro do-
pravní nadšence a knihovna v krabi-
ci.  Tomáš Hromádka, Řevnice

NAPOSLEDY. Poslední jízdu absolvoval 30. 8. historický Podbrdský moto-
ráček, který každou prázdninovou neděli vozil zájemce údolím Berounky od
Zdic do Zadní Třebaně a dále pak Podbrdskem přes Liteň, Všeradice i Lo-
chovice až do Příbrami. Foto nn M. FRÝDL

Pekelníci si v Mníšku
zahrají na divadlo
Jubilejní ročník divadelně-hudební-
ho festivalu Štrůdl se koná 5. 9. od
10.00 v útulném prostředí farní za-
hrady Oáza v Mníšku pod Brdy. Tě-
šit se můžete na den plný divadla,
hudby i tvůrčích dílen. Děti čeká
pohádka O lakomé Barce v podání
Divadla Kaká či hravá performance
Petrpaslíkova divadla o tom, jak si
čerti hráli na divadlo. Dopolední i
odpolední program zpestří hudební
produkce a vystoupení dobříšského
spolku Kuklík Tyjátr.
V rámci festivalu se bude na nádvo-
ří mníšeckého zámku od 20.30 konat
koncert Zdenky Trvalcové a jejích
přátel. Představí tradiční francouz-
ský šanson namíchaný gipsy swin-
gem. Zazní písně Edith Piaf i sklad-
by Djanga Reindhartda, Serga
Gainsbourga, France Gall a dal-
ších. Info na http://rorejs.mnisek.cz.

David BÍLek, Mníšek pod Brdy

V Pivním dvoře budou
hrát JET 8 i The Fialky
Léto pomalu končí, ale stále je se na
co těšit. V sobotu 12. září se napří-
klad od 14.30 hodin v Pivním dvoře
Řevnice bude konat druhý ročník
punkového festivalu Daily Fest. I le-
tos se můžeme těšit na dobrou hud-
bu, výborné občerstvení a samozřej-
mě na setkání s přáteli u dobrého
moku. 
Festival odstartuje kapela JET8,
která svými svižnými rytmy roztančí
nejedno tělo unavené po dobrém so-
botním obědě. Hned poté budeme
pokračovat ještě svižněji s kapelou
Deliwery. V čele této party je zpě-
vačka Bára, která vládne nejen odz-
brojujícím hlasem, ale bravurně ov-
ládá i hru na příčnou flétnu a saxo-
fon. Další kapelu The Fialky není
třeba představovat. Letos slaví již
patnáct let na scéně a my jsme moc
rádi, že přijali naše pozvání do Řev-
nic. Pořádající kapela Daily Coffee
se svým »old punkem« předehřeje
pódium pro legendární Vosí Hnízdo,
které sice punk nehraje, ale svým
originálním pojetím hudby se na
festival rozhodně hodí. 
Zveme všechny na druhý ročník fes-
tivalu, který rozhodně stojí za po-
zornost.     Radim PÁnek, Řevnice

Notičky se vrátily z letního soustředění

UŽ JSOU DOMA. Z letního soustředění, které se jako každý rok konalo v
závěru srpna, se v sobotu 29. 8. vrátila dětská lidová muzika Notičky. Letos
plný autobus dětí zamířil do posázavských Chocerad. Kromě muzikantské
připravy na nadcházející rok si děti užily též spoustu legrace, sportovních
akcí, fotbálku i olympiády, absolvovaly několik výletů do lesů i po okolí,
bojovku, pěveckou soutěž Hlas Notiček, diskotéku i táborák nazvaný stylo-
vě soustřéďák. Podle deníčku, který každý den Jan Flemr poctivě psal na
webové stránky Notiček, se letošní soustředění neslo v pohodové atmosfé-
ře. Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň Foto ARCHIV

Na Smíchově bude veselo
ČESKÉ DRÁHY PŘIRAVILY PROGRAM PRO CELOU RODINU
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mladý filmař natáčí o dětech bez rodiny
DoKonČEnÍ ZE stRanY 1

Jedná se o tvůj první film?
Ano, toto je můj první režírovaný
film, pokud tedy nepočítám natáčení
videí na zahradě a tak podobně. Oh-
ledně filmařiny toho za sebou moc
nemám, poprvé jsem ve štábu praco-
val jako koordinátor komparzu na
filmu Případy 1. oddělení, který se
nedávno natáčel i v Řevnicích. 
Co všechno práce na filmu pro tebe
obnáší? Psal sis sám scénář, obsta-
ráváš i kameru, kdo tvoří tvůj
štáb...?
Kdybych měl vypočíst, co všechno
to obnáší, sedíme tu ještě týden. Na
svém filmu pracuji už přes rok. Půl
roku mi trvalo, než jsem důkladně
prostudoval téma a vymyslel skuteč-
ný námět. Poté jsem další půlrok
psal scénář, kdy už jsem musel pře-
mýšlet o tom, koho do jaké role ob-
sadím. Samozřejmě jsem řešil pro-
blém, koho si vezmu do štábu. Zvolil
jsem stejně staré lidi, kteří studují
tutéž školu, jako já, aby se naše ná-
zory moc nelišily.
V tvém snímku účinkují lidé z naše-
ho okolí. kteří a proč?
Dokument je skutečný, proto jsem
oslovil rodiny, které mají s dětmi z
dětského domova něco společného.
Od samého začátku jsem věděl, že
rodinou, která si bere dítě do hosti-
telské péče, bude rodina pana Old-
řicha Burdy - ti si opravdu holčičku
do péče vzali. Pan Oldřich s manžel-
kou Kamilou svoje role zvládli op-

ravdu skvěle. Myslím, že lepší jsem
nemohl najít. Se vším mi pomáhají. 
o čem konkrétně film je?

Dokument s názvem Domov pro-
sím! jsem pojal tak, abych všem vy-
světlil, jak to funguje do plnoletosti
dítěte. Ze začátku film vysvětluje,
jak se děti do dětského domova nej-
častěji dostávají, poté jak tam žijí.
Otevřu také téma, co vše je potřeba
udělat pro dítě, aby ho rodina dosta-
la do jakékoliv péče. Podíváme se do
rodiny, která nějakou dobu dítě v pé-
či má. A zakončíme to dítětem, které
už je pět let z dětského domova a ži-
je krásný, spokojený život.  
Proč sis vlastně vybral právě toto
téma?
Od jisté doby jsem si začal uvědo-
movat, že jsem opravdu rád za to, ja-
kou mám plně fungující rodinu, kte-
rá mě miluje a udělala by pro mě co-
koliv. A myslím, že ostatní moji vrs-
tevníci si toto ani někdy neuvědomu-
jí, proto bych chtěl ostatním ukázat,
jak se žije dětem, které rodinu nema-
jí. Děti z dětského domova se dostá-
vají do situací, kdy je někdy nazýva-
jí slovy »dítě z děcáku« a rázem si
někteří domyslí něco nehezkého. Ale

přeci jsou to normální děti jako my.
Jen s tím rozdílem, že nemají v živo-
tě štěstí.
Chystáš slavnostní premiéru?
Film bych chtěl uvést v řevnickém
kině, v půlce října letošního roku. 

Miloslav FRÝDL

Soutěžní fotografie nám můžete posílat až do 6. září
VÝHERCI sE moHou těšIt na BatoH, PouZDRo na FotoaPaRÁt ČI CYKLoPRŮVoDCE

Chci do Hollywoodu!
říká Lukáš Marval
- sedmnáctiletý Řevničan Lukáš
Marval studuje Střední průmyslo-
vou školu sdělovací techniky, obor
filmová a televizní tvorba
- umění ho zajímalo vždycky. „Ins-
piroval mě na dálku Tim Burton,
který je pro mě hvězdou,“ říká 
- kromě filmařiny se věnuje tanci, je
členem řevnické taneční skupiny
Proměny. Nedávno začal hrát golf
- „Chtěl bych bezbolestně pronik-
nout do filmového světa,“ odpovídá
na otázku, co by chtěl dokázat.
„Mým snem je samozřejmě skončit
v Hollywoodu,“ dodává. (mif)

Tradiční 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 na:
redakce@nasenoviny.net. Pro autory fotogra-
fií, které se budou hodnotící komisi v čele s
Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme připra-
vené ceny: batoh, pouzdro na fotoaparát, prů-
vodce a mapu Na kole i pěšky po okolí Prahy

či triko. Autorkou prvního dnes otištěného
snímku je Alice Vyčichlová z Karlštejna.
Pořídila ho na dovolené ve švýcarském

Zermattu a nazvala Květinová výzdoba. Fotku
holčičky čurající z paluby výletní lodi Zdenek

Patočka ze Zadní Třebaně opatřil názvem
Berounka nevyschne. (mif)

BURDOVI. V dokumentárním snímku Lukáše Marvala účinkují také manže-
lé Kamila a Oldřich Burdovi z Letů.  Foto aRCHIV

JAK TO UDĚLÁME? Lukáš Marval při natáčení dokumentu Domov prosím! Foto Theodor Dollanský
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Kapely se střídaly jedna za druhou...
U DOLNÍHO HLÁSNOTŘEBAŇSKÉHO JEZU SE USKUTEČNIL DEVÁTÝ ROČNÍK LETNÍHO HASOFESTU

Hasofest se již podeváté konal u dol-
ního jezu v Hlásné Třebani. Byla to
velmi podařená akce. Ve vedru, kte-
ré v polovině srpna panovalo, dora-
zilo mnoho miminek, capartů i vět-
ších děcek. Také řeka byla plně ob-
sazená - jak pod jezem, kde se šplá-
chaly větší děti s rodiči, tak nad ním,

kde koukaly hlavičky dospělákům.
Nebylo se čemu divit v tom tropic-
kém počasí. Atrakcí, soutěží a dal-
čích aktivit pro návštěvníky bylo při-
praveno požehnaně, včetně skvělého
občerstvení. Měli jsme trochu obavy
z nového místa. Na tom původním,
kde se Hasofest vždy konal, vyrostla

čistírna odpadních vod. Ale nový
prostor je lepší, s mnoha stromy po-
skytujícími stín. Program pro děti -
stříhání bonbonů naslepo, skládání
puzzle, stříkání na cíl... - byl připra-
vený právě tady. Obklíčený byl i
skákací hrad a stolečky s cenami. 
Zážitek pro děti i pro nás bylo auto s

výsuvným žebříkem, který dosáhne
výšky 30 metrů. Bohužel auto bylo
jen pro hasiče. Takže Tomáš Snopek
a jeho dva kolegové se nechali vysu-
nout a z výšky dokumentovali akci i
okolí. Prý bylo vidět pěkně daleko... 
Bylo velmi příjemné, když jiné ha-
sičské auto začalo stříkat a lehce zk-
rápělo každého, kdo pod spršku při-
spěchal. Dokonce se utvořila i duha!
Děti se pak dočkaly uhašení hořícího
auta - byl to pro ně velký zážitek. 
Potom začala hrát muzika. Kapely se
střídaly jedna za druhou. Když jsme
krátce po 22.00 odcházely, už to
pěkně vřelo. Muzika nás doprováze-
la až domů... Děkujeme hasičům za
super připravenou akci a těšíme se
na příští rok.          Jitka ŠveCová,

Hlásná třebaň

Novou publikaci nazvanou Setkání Černošic a Mokropes
s Berounkou vydal mokropeský fotograf a kameraman
Vladimír Dousek. Kniha je obrazovým vyprávěním o
tom, jak se kolem dolního toku Berounky na začátku mi-
nulého stolení začalo s výstavbou letních vil a jak se do
nově vznikajících letovisek začali stěhovat zajímaví li-
dé. Prostřednictvím dobových snímků, vzpomínek auto-
ra a jeho fotografií života okolo Berounky (plovárny,
přívozy) před námi vyvstává obraz dvou obyčejných sel-
ských vsí, které se během jednoho století změnily v mo-

derní městečko. Jediné, co stále zůstává a plyne dále v
čase, je řeka Berounka. 
Prezentace knihy, která vznikla ve spolupráci s Micha-
lem Strejčkem a mokropeskou tiskárnou i díky zapůjče-
ní mnoha rodinných fotografií od přátel a známých, se
uskuteční 10. září od 19.00 v černošickém Clubu Kino.
Vyprávět a promítat bude sám autor, který také zájem-
cům svou novou knihu podepíše. Večer je i příležitostí,
jak veřejnosti představit Černošickou společnost letopi-
seckou. Simona KySilKová, Černošice

Kina v okolí
KINO LITEŇ
4. 9. 18.00 POPELKA
11. 9. 18.00 DOMÁCÍ PÉČE

KINO ŘEVNICE
2. 9. 20.00 STÁLE SPOLU
4. 9. 20.00 VĚČNĚ MLADÁ
5. 9. 13.00 až 18.00 OZVĚNY FESTIVA-
LU ANIMOVANÉHO FILMU
5. 9. 20.00 NENASYTNÁ TYFFANY
9. 9. 20.00 CESTA VZHŮRU
11. 9. 20.00 DOMÁCÍ PÉČE
12. 9. 15.30 V HLAVĚ
12. 9. 17.30 ŽIVOT JE ŽIVOT
12. 9. 20.00 VETŘELCI

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
1. 9., 7. 9. 18.30 (Út 17.30) PAPÍROVÁ
MĚSTA
1. 9. 20.00 CESTA VZHŮRU
2. a 10. 9. 17.30 (Čt 15.30) DOMÁCÍ PÉČE
2. 9. 20.00 MÉĎA 2
3. 9. a 5. 9. 17.30 VYKOLEJENÁ
3. 9. 20.00 FILMOVÝ DOBRODRUH
KAREL ZEMAN
4. 9. 17.30 MIMONI
4. 9. a 12. 9. 20.00 (So 17.30) ŠPION
5. 9. 15.30 BARBIE ROCK´N ROYALS
5. 9. 20.00 BOJOVNÍK
6. 9. 15.30 V HLAVĚ
6. 9. 17.30 NESMRTELNÝ
6. 9. a 8. 9.20.00 (Út 17.30) NIKDY
NENÍ POZDĚ
8. 9. 20.00 VETŘELCI
9. 9., 14. 9., 16. 9. 13.45 PÍRKOVO
DOBRODRUŽSTVÍ
9. 9. 17.30 JURSKÝ SVĚT 3D
9. 9. 20.00 MISSION IMPOSSIBLE -
NÁROD GRÁZLŮ
10. 9. 15.30 DOMÁCÍ PÉČE
10. 9., 12. 9., 13. 9., 16. 9. 18.30 (So+Ne
20.00) GANGSTER KA
11. 9. 19.00 DON GIOVANNI - opera
12. 9. 15.30 PIXELY
13. 9. 15.30 MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE
13. 9. 17.30 FANTASTICKÁ ČTYŘKA
14. 9. 17.30 VĚČNĚ MLADÁ

KINO RADOTÍN
1. 9. 17.30 MIMONI 3D
1. 9. 20.00 PRIDE
2. 9. 17.30 BEZ KALHOT XXL
2. 9. 20.00 SLOW WEST
3. 9. a 12. 9. 17.30 (So 16.00) BARBIE
ROCK´N ROYALS
3. 9. a 5. 9. 20.00 (So 17.30) HITMAN:
AGENT 47
4. 9. 17.30 NUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 
4. 9. 20.00 VĚČNĚ MLADÁ
5. 9. 16.00 MALÝ DRÁČEK
5. 9. 20.00 IRACIONÁLNÍ MUŽ
8. 9. 17.30 PAPÍROVÁ MĚSTA
8. 9. a 11. 9. 20.00 KURÝR: RESTART
9. 9. 17.30 MALLORY
9. 9. 20.00 DOMÁCÍ PÉČE
10. 9. 17.30 MISSION IMPOSSIBLE -
NÁROD GRÁZLŮ
10. 9. 20.00 ÚŽASNÝ BOCCACIO
11. 9. 17.30 MALÝ DRÁČEK 3D
12. 9. a 16. 9. 17.30 (St 20.00) NIKDY
NENÍ POZDĚ

S OHNĚM SI PORADILI. Návštěvníci Hasofestu mohli mj. vidět, jak se
»krotí« požár automobilu. Foto Jitka ŠvECová

Šermíři se předvedou na Alotriích

Na Barrandově jsou k vidění kulisy z pohádek
Zákulisí nové pohádky Alice Nellis Sedmero krkavců i exponáty z kultovní-
ho Amadea nebo z pohádky Tři oříšky pro Popelku si můžete prohlédnout
ve filmovém studiu na pražském Barrandově.
Přepracovaná a rozšířená expozice střídá na Barrandově úspěšnou insta-
laci o hudební pohádce Tři bratři v prostoru nově pojmenovaném Film-
point. Vystavené originály doprovázejí a komentují fotografie, původní pro-
dukční dokumenty, ohlasy v dobovém tisku i vzpomínky účastníků natáčení. 
Filmpoint je otevřen o víkendu od 10.00 do 16.00 hod. Všední dny jsou pak
vyhrazeny pro předem objednané skupiny (školy, školky). Rezervace lze
zasílat na filmpoint@barrandov.cz.             tomáš Hromádka, Řevnice

S Rusalkou můžete kreslit na koňském povoze
Od září je opět možné navštěvovat výtvarné kurzy v řevnickém Atelieru Ru-
salka. Na letošek jsme připravili modrotisk barvení látek, kresbu a malbu v
přírodě na voze taženém koňmi, novou lektorku na keramiku i porcelán...
Chystáme také workshopy mramorování papíru s lektorkou z Turecka. V
našem e-shopu si budou moci malí výtvarníci vybrat designové doplňky a s
naší pomocí si po svém vyrobit svůj originální doplněk - tašku, psaníčko. V
úterý 1. září se od 17.00 koná v Atelieru Rusalka (Řevnice, Na Stránce 199)
den otevřených dveří. Přijďte se podívat! Irena Staňková, Řevnice

Autor představí novou knihu o Černošicích a Berounce

Tipy NN
* Konverzační komedie o partner-
ských vztazích a milostných trojú-
helnících Pyžamo pro šest sehrají
dobřichovičtí ochotníci 2. a 3. 9. od
19.00 na nádvoří zámku v Dobři-
chovicích.     Andrea KUDRNOVÁ
* 6. ročník Bukifestu, vzpomínky
na textaře, hudebníka a obyvatele
Černošic Michala Bukoviče se us-
kuteční 4. 9. od 19.00 v místním
Clubu Kino. Vystoupí Jitka Vrbová s
kapelou, Karel Zich revival band a
Pavel Sedláček & Cadillac. Vstupné
180 Kč.   Pavel BLAŽENÍN
* Skupina Brutus zahraje na taneč-
ní zábavě 4. 9. od 21.00 v Litni. (jh)
* Na Dobrém večeru muzikálových
duet, který se koná 5. 9. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice, zazní písně z
muzikálů Fantom opery, Miss Sai-
gon, Divotvorný hrnec, Pomáda a
West Side Story. Účinkují A. Dush-
kinová (soprán), V. Franta (baryton)
a S. Melniková (klavír).             (pab)
* Jednodenní výstava fotografií
Lucie Suché bude k vidění 5. 9. v
ulicích berounské čtvrti Černý vr-
šek. Od 14.00 zahraje v restauraci
Na Černém vršku kapela Golden Ti-
me, od 15.30 do 18.00 bude na za-
hradě domu čp. 540 otevřen impro-
vizovaný fotografický ateliér.    (lus)
* Koncert flétnistek Michaely Am-
brosi a Ivy Lokajíčkové nazvaný
Modlitby beze slov se koná 5. 9. od
14.30 v barokní areálu Skalka. Vs-
tup zdarma.   Iva LOKAJÍčKOVÁ
* Koncert operní pěvkyně Oldřišky
Musilové a klavíristy Jaroslava Ša-
rouna hostí 5. 9. od 18.00 kostel sv.
Martina a Prokopa v Karlíku.     (ak)
* Chinaski, Xindl X, Michal Hrůza
i kapely Jelen a Nebe zahrají 6. 9. od
14.00 v černošickém Sport parku
Berounka na Radiofestu pro Černo-
šice. Pavel BLAŽENÍN
* Operní pěvkyně Anda-Louise
Bogza zazpívá 7. 9. od 19.00 v sále
zámku Dobřichovice. (ak)
* Skupina World Roxette Tribute
Band koncertuje 11. 9. od 20.00 ve
dvoře u vinotéky Malá Morava v
Řevnicích.    František KOtRšAL
* Hráč na klávesové nástroje Mari-
án Varga vystoupí 11. 9. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Vstupné 200
korun. (vš)
* Výstava Verona, Beraun, Beroun,
jež ukazuje geologické, paleontolo-
gické, archeologické i archivní pa-
mátky, je k vidění do 28. 9. v Mu-
zeu Českého krasu Beroun.      (pap)

Dvanáctý ročník festivalu historic-
kého šermu, hudby a tance Dobři-
chovická Alotria se u zámku v Dob-
řichovicích odehraje 5. září od 11
hodin. Kromě šermířských a taneč-
ních vystoupení se diváci mohou tě-
šit na komentované ukázky sportov-
ního šermu v podání špičkových
šermířů z oddílu USK Praha. Nebu-
de chybět historické tržiště s dobo-
vým i současným občerstvením,
dětská lukostřelba, malování na ob-
ličej, ručně poháněný kolotoč, malo-
vané štíty i meče pro malé bojovní-
ky. V hudebním bloku vystoupí tra-
diční host festivalu, australská zpě-

vačka Beth A. Cooper, zahraje i ji-
homoravská folkrocková skupina
Tempus, jejíž tvorba je inspirována
hudbou Blackmore´s Night.
Představí se okolo 15 souborů histo-
rického šermu z celé republiky -
Artus Thor, Vae Victus, Balteus,
Bellatores, Fuente Ovejuna, Lepus,
Manus Regis, Reginleif, pořádající
skupina Alotrium a další. Akce bude
zakončena okolo 21.30 fireshow v
podání  skupin Inspiro a Ohnivé Rů-
že. Vstupné dospělí 100,  mládež 50
Kč, děti do výše meče zdarma. Více
informací najdete na www.alotri-
um.cz.     Josef KutíleK, Beroun
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V sobotu 22. srpna si obyvatelé
Vižiny připomněli 20. výročí
založení místního fotbalového
klubu. Zpočátku hostovali na
hřišti v Osově a ve Chlumci, po
pěti letech pak otevřeli své nové
hřiště ve Vižině. Časem zde vy-
rostl sportovní areál s víceúče-
lovým hřištěm, dětským hřištěm

a sáňkovacím kopcem. Sportov-
ci před oslavami »hodili« do
nového hávu kabiny, natřeli ok-
na a dveře, posekali trávu, na-
třeli brány... jednoduše odpraco-
vali řadu brigádnických  hodin.
Na slavnost byli pozváni bývalí
trenéři, bývalí hráči i příznivci
našeho klubu. V úvodu předse-

da klubu Václav Štáral všechny
přítomné přivítal, pak se slova
ujal starosta Pavel Průcha - sou-
časně bývalý hráč - a pan Mo-
ser, první trenér našeho mužst-
va. Své vystoupení předvedly
mažoretky z Hořovic, malí hasi-
či z Vižiny ukázali požární útok,
a pak se odehrál zápas bývalých
legend Vižiny proti současného
A-týmu. Diváci fandili a také si
užili při utkání spoustu legrace.
Některým hráčům, pravda, ne-
stačil dech, proto naše fotbalové
legendy chvíli hrály v patnácti,
aby vyrovnaly skóre. Jsou to
přecijen již pánové v letech, ale
zasloužili se o velký kus zábavy.
Pak přišlo na řadu občerstvení a
následovala volná zábava, která
se protáhla až do pozdních noč-
ních hodin.     Jana FIAloVÁ,

Vižina

Některým hráčům nestačil dech
OBYVATELÉ VIŽINY OSLAVILI 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FOTBALOVÉHO KLUBU

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 17/2015 (184)

NA POUTI. Bartolomějská pouť se konala před-
poslední srpnový víkend ve Všeradicích. Velký
zájem o kolotoče, střelnice, autodrom, dětský vlá-
ček (na snímku) a další dětské atrakce byl přede-
vším v neděli 23. 8. Pro dospělé byly zase připra-
veny hned tři taneční zábavy včetně pondělní pěk-
né hodinky. Všeradická fotbalová přípravka se o
sobotním pouťovém odpoledni utkala se Zdicemi.

Text a foto NN M. FrýDL

Ve Všeradicích vystavuje
žák malíře Jana Zrzavého
Výstava malíře a sochaře emila Stanislava Kola-
říka, jediného žáka malíře Jana Zrzavého, je až
do 3. října k vidění v galerii a muzeu M. D. Retti-
gové ve Všeradicích. Slavnostní vernisáž ve čtvr-
tek 3. září zahájí profesor Vladimír Franc, blízký
přítel malíře. Všichni jsou srdečně zváni.
emil Stanislav Kolařík žije v Plané u Českých Bu-
dějovic, kde má na návsi statek a velký krásný ate-
liér. Vztah k umění si budoval od dětství. Už na
základní škole zkoušel malovat, jako středoškolák
pak začal navštěvovat ateliér Jana Zrzavého. Poz-
ději byl členem několika výtvarných skupin. Ná-
mětem jeho děl jsou ženy a dívky.

Jana a Emil SOučKOVi, Halouny

Tradici se pokusíme udržet
Druhý ročník dechovkového festivalu Křídlovky
ve Višňovce ve Vinařicích je za námi. I přes to, že
nás počasí celý měsíc trápilo rekordními teplota-
mi, v sobotu 15. 8. se jako zázrakem umoudřilo a
dovolilo všem příznivcům dechovky vychutnat si
kvalitní muziku. Naše obavy, že všechny odradí
od návštěvy festivalu vlna veder, se ukázalo jako
zbytečné - chtěl bych všem divákům poděkovat
za to, že přišli a pomohli dotvořit atmosféru, která
k festivalu patří. Zároveň nám také vzkázali, že se
Křídlovky dostaly do povědomí lidí ze širokého
okolí Vinařic. My se pokusíme festival udržet,
vytvořit tradici pořádaní festivalu a pro příští roč-
níky opět pozvat tak kvalitní kapely jako letos.
Nesmíme zapomenout poděkovat také sponzo-
rům, bez kterých by se taková akce nedala uspo-
řádat, a především obyvatelům Vinařic, kteří se
jako dobrovolníci podílejí na organizaci. 

Radek FloRek, Vinařice

Soustředění si užili malí fotbalisté i dospěláci

LegeNDy. Družstvo vižinských fotbalových legent, které při osla-
vách změřilo síly se současným áčkem. Foto Kamil HrzAL

Vaření se zámeckou paní
Zámecký dvůr Všeradice 19. září
11.00 – HORKÁ JEHLA, country kapela
12.00 – Zahájení kuchařských slavností
12.10 – Kejklíř PUPA
12.40 – ALOTRIUM, šermířská skupina
12.55 – NOC S ANDERSENEM – krajanské
divadlo z chorvatské obce Dolany 
13.40 – Soutěž pro děti
14.00 – Kejklíř PUPA
14.30 – ALOTRIUM, šermířská skupina
14.45 – Soutěž pro dospělé
15.00 – Kejklíř PUPA
15.35 – ALOTRIUM, šermířská skupina 
15.50 – Vyhlášení výsledků kuchařské soutěže
+ losování diváckých vstupenek
16.30 – HOLUBIČKA – krajanský folklorní
soubor z chorvatského města Daruvar
17.05 – TŘEHUSK, staropražská kapela
17.30 – Křest knihy M. Hrubešové + CD Když
jsem přišel do Všeradic
17.45 – TŘEHUSK, staropražská kapela
18.10 – Taneční skupina Jakuba Suchého
18.30 – VOJTA LAVIČKA Band 

Druhé fotbalové soustředění se
zkraje srpna konalo na hřišti ve
Všeradicích. Zúčastnilo se ho
13 fotbalistů včetně jedné fotba-
listky. Každé ráno a večer měly
děti trénink, po obědě jsme je
vzhledem k velmi teplému poča-
sí brali vyřádit do okolních kou-
pališť. Poslední večer jsme us-
pořádali táborák, na který při-
šli rodiče a sourozenci. Nechy-
běl ani zápas rodičů proti dě-
tem, který se sice nekonal podle
pravidel, ale zato se nesl ve sk-
vělé náladě. Soustředění se vel-
mi povedlo, užily si ho děti i my,
dospělí. Text a foto 
Kristýna ANDĚLOVÁ, Vinařice
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Řevnice - O týden později, než jinde, začne v
Řevnicích nový školní rok. V budově, vlastně
budovách, řevnické školy se totiž přes léto
intenzivně opravovalo, rekonstruovalo, přista-
vovalo... a část prací právě spěje do finále. O
tom, co má místní základka za sebou, a také o
tom, co ji čeká, jsme hovořili s její ředitelkou
Pavlínou SEIDLEROVOU.
Rekonstrukce, kvůli kterým byl začátek školního
roku v Řevnicích o týden posunut, právě finišu-
jí. Stíháte, resp. příslušné firmy, aby se v pondě-
lí 7. září opravdu mohlo začít s výukou?
Máte pravdu, práce v interiérech obou školních
budov finišují. V budově druhého stupně se ve tří-
dách již maluje a uklízí, dokončují se práce v nově
vybudovaných prostorách na půdě a v nové učeb-
ně místo staré sborovny. Tam ještě budou poklá-
dat podlahu, doplňovat osvětlení a pak samozřej-
mě také malovat a uklízet. Od všech firem máme
přislíbeno, že termíny budou dodrženy a posunu-
tý začátek školního roku je reálný.
Různých oprav, úprav, rekonstrukcí jste měli na
léto naplánováno spoustu. Podařilo se vám
všechno dotáhnout?
Letošní léto bylo ve znamení staveb a stavební
práce budou pokračovat i na podzim. Ty už ale
nebudou zasahovat do užívání vnitřních prostor,
takže vyučování by mělo probíhat normálně, i
když za zvýšených bezpečnostních opatření.
Největší stavební prací je samozřejmě přístavba
nové školy. Dále jsme měnili okna a zateplovali
budovu druhého stupně, zde byla také vyměněna
střešní krytina a kompletně rekonstruována struk-
turovaná kabeláž. Navíc byla adaptována část
půdního prostoru a přestavěna stará sborovna i
bývalá ředitelna na novou učebnu.
Kromě toho se trochu na poslední chvíli začalo s
výměnou oken a zateplením budovy školní jídel-
ny i budovy prvního stupně.  V jídelně byla také
částečně zrekonstruována varna, kde přibyly nové
spotřebiče, rozšířilo se mycí centrum. Chceme to-
tiž navýšit kapacitu a nové vybavení je podmín-
kou. Věřím, že všechny změny přinesou větší
komfort pro žáky i učitele, škola si podobnou péči
již hodně zasloužila.
Zmínila jste novou budovu, která vyrůstá na
školní zahradě. Kdy bude hotová a co všechno v
ní bude?
Nová budova školy, která postupně roste v areálu
druhého stupně, by měla být hotová do konce ka-
lendářního roku. Bude v ní deset kmenových tříd,
počítačová učebna a jedna učebna pro školní dru-
žinu, sborovna a velká šatnová chodba, která bude
propojením mezi starou a novou částí.
Stavební ruch pak na obou stupních řevnické

základní školy utichne, nebo máte další plány?
Po dokončení zateplovacích prací na budově prv-
ního stupně a dokončení přístavby nové budovy
bude na čas klid. Nové prostory bude nutné vyba-
vit nábytkem a »zabydlet«. Financování vnitřního
vybavení má zřizovatel, kterým je město Řevnice,
v plánu na jaro roku 2016. Znamená to, že novou
budovu budeme plně využívat od září 2016. To
velmi pomůže provozu školy. Další významné ob-
lasti, které potřebují obměnit, jsou například re-
konstrukce elektrických sítí na obou budovách,
rekonstrukce sociálních zařízení v budově první-
ho stupně, podlahy ve třídách, dokončení rekon-
strukce varny ve školní jídelně. Z těch menších je
to vybudování nového školního hřiště, protože to
staré bylo zrušeno kvůli přístavbě, rekonstrukce
odborné učebny fyziky/chemie...
Plánů je mnoho, uvidíme, jak se je ve spolupráci
s městem podaří naplňovat. Pro uskutečnění ně-
kterých akcí bylo velkou výhodou, že škola si do-
brým hospodařením v roce 2014 na některé
změny ušetřila sama.
Mohou se žáci kromě nového, resp, upraveného
prostředí těšit i na nějaké novinky ve výuce?
Chystáme dvě velké novinky. Obě souvisí s vý-

sledky dotazníkového šetření, které jsme organi-
zovali v loňském školním roce. Zajímali jsme se o
názory rodičů, jakým směrem by se škola měla
více profilovat. Nejdůležitější je pro rodiče VÝU-
KA CIZÍCH JAZYKŮ – rozšiřujeme proto nabíd-
ku a letos poprvé kromě angličtiny, němčiny a
ruštiny bude vyučovat i francouzštinu. Na druhém
místě v preferencích rodičů je rozvoj pohybových
dovedností. V prvním ročníku budou mít děti o
jednu hodinu tělocviku více a postupně bude po-
dobná hodina přibývat i ve druhé a třetí třídě.
Náplní této hodiny bude celkový rozvoj pohybo-
vých dovedností pod vedením zkušené lektorky J.
Látalové. 
Na co se v souvislost s novým školním rokem
nejvíce těšíte y?
Těším se na žáky a učitele a na společnou práci,
těším se na nové webové stránky školy a těším se,
že díky dotaci nakoupíme knížky, vybudujeme
třídní knihovničky a budeme rozvíjet čtenářskou
gramotnost.  Těším se na spolupráci se Sportklu-
bem, s nímž budeme provozovat sportovní krouž-
ky pro děti, s Řevnickou sportovní, s Leťánkem, s
nímž budeme organizovat vzdělávací a kulturní
akce i s Modrým domečkem.     Miloslav FRÝDL

Přibude francouzština a tělocvik!
ŘEDITELKA ŘEVNICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE TĚŠÍ NA ŽÁKY, UČITELE I NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Bude dostavba dobřichovické školy Stavbou roku?
MODERNÍ OBJEKT ZADNOTŘEBAŇSKÉHO ARCHITEKTA POSTOUPIL DO DRUHÉHO KOLA SOUTĚŽE

Dobřichovice - Skvělého úspěchu,
i když zatím jen dílčího, dosáhla
dostavba základní školy v Dobři-
chovicích. S devětadvaceti dalšími
objekty postoupila do druhého
kola prestižní architektonické sou-
těže Stavba roku.
Porota vybírala z rekordních dvaase-
dmdesáti projektů, které se do 23.
ročníku respektované soutěže přihlá-
sily. Nyní bude výběr zúžen na pat-
náct finalistů, z nich pak vzejde pět
vítězů. Finálová patnáctka bude zve-
řejněna 10. září, pětice vítězných
staveb pak bude vyhlášena 13. října
na slavnostním večeru v historic-
kých prostorách pražské Betlémské
kaple. 
Autorem moderní dostavby dobři-
chovické školy je architektonický
atelier Šafer Hájek architekti s.r.o.,
jehož spolumajitelem je obyvatel
Zadní Třebaně Oldřich Hájek.
„Jsem vždycky rád, když dokončím
nějakou stavbu a dobřichovická ško-

la mě potěšila obzvláště,“ uvedl před
časem v rozhovoru pro NN. „Větši-
nou stavíme spíše domy, bytové,
kancelářské apod., z nichž má užitek
pár lidí – ti, co v nich bydlí, nebo
pracují. Škola je něco jiného. Je to
výzva navrhnout prostředí, které bu-
dou využívat další generace dětí
mnoho let. A jsem také moc rád, že
ohlasy na dobřichovickou školu jsou
velmi pozitivní,“ dodal.
V třicítce nejlepších staveb letošního
ročníku soutěže vypisované Nadací
pro rozvoj architektury a stavitelství
spolu s ministerstvem průmyslu a
obchodu poberounský kraj reprezen-
tuje ještě jeden objekt - lávka přes
Berounku v Hýskově. Kromě ní bu-
dou o celkové vítězství usilovat tře-
ba Prodloužení trasy A pražského
metra, Trojský most v Praze, Rekon-
strukce objektu Kotelna v Železném
Brodě, Nové divadlo v Plzni nebo
revitalizace kláštera v Broumově.

Miloslav FRÝDL

U JÍDELNY. Pavlína Seidlerová před rekonstruovanou budovou školní jídelny.  Foto NN M. FRÝDL

FRONTA NA ŠKOLU. O prohlídku nově otevřené přístavby školy v Dob-
řichovicích byl loni v září velký zájem. Foto ARCHIV
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karlštejn - Prázdniny skončily i
karlštejnským školákům. Jak letní
čas strávila ředitelka ZŠ karlštejn
Jiřina Janovská? a jak se těší
na právě začínající školní rok?
Jak jste prožila prázdniny?
První polovina července byla pra-
covní. Tempo se snižovalo až poté,
kdy skončila i mateřská škola - ome-
zilo se vpodstatě jen na proplácení
došlých faktur. Prvních čtrnáct dní v
srpnu to byla opravdu zasloužená
dovolená. Utekla bohužel jako voda
pod kýlem lodě, na které jsme bráz-
dili moře kolem Chorvatska. Od 19.
8. jsem se opět zlehýnka zapojovala
do práce a poslední prázdninový tý-
den jsme se už »ostře« připravovali
na začátek školního roku. 

kdy už jste zase duchem začala být
místo někde u moře či v přírodě ve
škole? 
Na školu jsem se snažila až do zmi-
ňovaného třetího srpnového týdne
příliš nemyslet. Někdy je třeba op-
ravdu úplně vypnout a odpočívat
Byl přes léto ve škole klid, nebo jste
si naplánovali nějaké úpravy, re-
konstrukce atd.?
Klid o prázdninách ve škole asi není
nikde - vždy je co opravit nebo ob-
novit. My jsme rekonstruovali odpa-
dy v ZŠ a malovali prostory technic-
kého zázemí v MŠ. V obou budo-
vách byly strojně vyčištěny koberce
i ostatní podlahové krytiny. 
kolik dětí 1. září nastoupilo do
karlštejnské školy?

Do ZŠ nastoupilo 6 prvňáčků a při-
byl i jeden nový chlapec do 3. roční-
ku. Celkem má škola 38 žáků, stejný
počet dětí je i v MŠ.
Čekají je nějaké novinky?
Zhruba po pěti letech jsme obnovili
fond učebnic, takže žáci se dočkali
nových, voňavých knih. V prvním
pololetí máme objednána dvě diva-
delní představení a hned 11. 9. začí-
náme s plaveckým výcvikem, který
potrvá až do listopadu
Na co se v novém školní roce nejvíc
těší paní ředitelka?
Nejvíce se asi těším na projekt, který
máme naplánovaný na 2. pololetí.
Víc ale prozrazovat nechci, protože i
cesta k projektu bude určitým kví-
zem pro děti.          Miloslav FrÝDL

Kočky našly nové pány
Umísťovací výstava koček se v karl-
štejnském Muzeu betlémů konala
poslední srpnový víkend. Přišlo nás
navštívit hodně kočkomilů a někteří
si od nás osvojili kočičku. V sobotu
jsme na výstavu přivezli 27 koček,
nový domov jich našlo devět. V ne-
děli se výstavy zúčastnilo 21 koček
a do nového domova odjely dvě.
Návštěvníci nás podpořili i koupí
našich rukodělných výrobků, které
jsme prodávali v charitativním ob-
chůdku. Děkujeme majitelům os-
vojených kočiček, že si je vzali do
svých domovů a děkujeme i návště-
vníkům výstavy, že za námi přijeli
do  Karlštejna. Těšíme se, že se set-
káme se všemi kočkomilnými lidmi
na další výstavě koček, která se bu-
de v Muzeu betlémů konat v červnu
2016.               Dana Javůrková, 
o. s. na ochranu zvířat Podbrdsko

Druhý sraz automobilových veterá-
nů vyrobených do roku 1918 se ko-
nal předposlední srpnový víkend.
Pod názvem Acetylenové nostalgie
ho pořádal Veterán Car Club Praha
ve spolupráci s městysem Karlštejn. 
Do Karlštejna se v neděli 23. 8. sje-
lo dvanáct unikátních vozidel, z toho
dvě z Rakouska. Byly tu  skutečně
skvosty, jedno auto bylo dokonce vy-
robeno již v roce 1903. Tato histo-
rická auta jsou ojedinělé sběratel-
ské kousky a nelze je jen tak spatřit
v běžném provozu. Ani jsem neduta-
la, jen chodila, fotila a pozorovala
cvrkot. Karlštejnské náměstí bylo po
celou dobu plné turistů, kteří se ne-
mohli vynadívat na tu krásu. Auta
byla obklíčená ze všech stran, krás-
nou  atmosféru ještě znásobili maji-
telé těchto vozů v dobových kostý-
mech. Velký rozruch byl též u stánku

s pivem, které se podávalo zadarmo.
Bylo legrační pozorovat lidi, jak ne-

věřícně koukali a ptali se: „Fakt je
to zadarmo...!?“

Program letošního srazu byl násle-
dovný. V sobotu vyjížděla kolona z
hotelu Mlýn směr Mníšek pod Brdy
a dále přes Všenory, Klínec, Líšnici,
a Řitku do Kytína. V neděli pak vyje-
ly vozy směr Sv. Jan pod Skalou přes
Rovina, Mořinu, Bubovice a Hos-
tím. Všechna auta dojela bez problé-
mů, i když některé úseky byly dosti
strmé. Všichni účastníci byli nadše-
ni krásou poberounské krajiny i vyty-
čenou trasou, kterou - stejně jako
celou akci - připravil Rudolf Žalud.
Vše klaplo skvěle, včetně počasí.
Ještě jednou velké díky Rudlovi Ža-
ludovi za perfektní organizaci a
městysu Karlštejn, že tuto akci zaští-
til. Zájem byl opravdu veliký a jak
jsem měla možnost hovořit s účast-
níky, všem se tento sraz moc líbil a
těší se již na 3. ročník. I já.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Návštěvníci Karlštejna obdivovali autoveterány vyrobené do roku 1918

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     9/2015 (43)                

NA VÝSTAVĚ. Umísťovací výstava koček se na sklonku srpna konala v karlštejnském Muzeu betlémů. Foto Dana JaVůrkOVÁ

Žáci dostali nové, voňavé knihy
karlštejnské školáky čekají v prvním pololetí dvě divadelní představení

Karlštejnský zpravodaj

KRÁSNÉ STARÉ STROJE. Nádherná auta byla předposlední srpnový ví-
kend k vidění v Karlštejně. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Z vlaku působí pohled na hrad pohádkovým dojmem...
KARLŠTEJN NEBYL JEN PEVNOSTÍ A KLENOTNICÍ, ALE I MÍSTEM ODDECHU PRO VLÁDNUTÍM PŘETÍŽENÉHO PANOVNÍKA

Do Karlštejna opět dorazí Otec vlasti
DEVATENÁCTÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ SE BUDE KONAT POSLEDNÍ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND - 26. a 27. 9.
Rok utekl jako voda a poslední záři-
jový víkend 26. a 27. září je zde opět
Karlštejnské vinobraní, letos již de-
vatenácté. Přeneste se s námi do do-
by panování Karla IV., který navští-
ví svůj hrad, aby tradiční historické
vinobraní zahájil. Těšíme se, že

dvoudenní historický program za-
ujme návštěvníky jako v minulých
letech. V sobotu i v neděli ve 13.30
hod. projde historický průvod od vi-
nic na hrad. Po oba dny můžete sle-
dovat vystoupení středověkých rytí-
řů, pištců, kejklířů a mágů, přehlídku
gotického odívání i dobové tance a
na hřišti u školy pestrý program pro
děti. V sobotu večer navíc loučový
průvod a ohňové představení v pod-
hradí. Ochutnáte kulinářské speciali-
ty a karlštejnská vína z vinic, které
založil sám Otec vlasti Karel IV. Zá-
věrem sobotní noci bude divadelní
představení Noc na Karlštejně u
mostu na pravém břehu řeky Be-
rounky. Novinkou bude v nedělní
podvečer koncert historizující fol-
krockové kapely QUANTI MINO-
RIS na nádvoří hradu. Jako host vy-
stoupí držitel hudební ceny Anděl,
špička české world music Tomáš
Kočko a Orchestr. Můžete přijet i hi-
storickým parním vlakem z nádraží
Praha-Smíchov se zastávkami v Ra-
dotíně, Dobřichovicích a Řevnicích.
Jízdní řád najdete na www.imcpl-

zen.cz. Vstupné je v sobotu 200 Kč
(vstupenka platí i v neděli), nedělní
vstupné činí 100 Kč, děti do 15 let a
návštěvníci v historických kostý-

mech mají vstup zdarma. Podrobný
program na www.karlstejnske-vino-
brani.cz.        Helena KOlÁřOVÁ,

KKS Karlštejn

Další pohled do historie Budňan zpracovaný z
Monografie Hořovicka a Berounska, léta 1918
– 1928, nabízí Jitka Švecová. Tentokrát se ještě
jednou vrací k hradu Karlštejn.                     (NN)
Ze slov historikových jasně vyniká hlavní přičina
založení hradu, který má jméno po svém zaklada-
teli. Karlštejn však nebyl jen pevností a klenotni-
cí, ale i místem oddechu pro panovníka vládními
pracemi přetíženého.
Hrad stojí na vápencové skále, 319 m. n. m. a je
obklopen pěti vyššími vrchy. Na severu je to Kně-
ží hora 398 m vysoká, která dříve souvisela s hrad-
ní skalou. Když však v roce 1543 byl hrad přesta-
vován, byl snížen terén pod dřívější hlavní branou
Voršilkou asi o 8 m. Voršilka zazděna a vystavěna
nynější brána. Tím byla Kněží hora oddělena úz-
kým úvozem od hradní skály.
Na západní straně za Mořinským potokem jest Ja-
vorka 385 m, jejíž vzdálenější (severní) část až k

dvěma dubům, které lid nazývá »Bratři«, je všeo-
becně jmenována Číhovou.
Na straně jižní, oddělen hlubokým údolím od hra-
du, ční 358 m vysoký zalesněný Plešivec, od nád-
raží pro svůj pravidelný tvar nejkrásnější. Na vý-
chod uzavírá údolí Haknovec a na jihovýchod
Haknova (lidem též Holý vrch zvaný), mezi nimiž
je úzké údolí (strž), po převratě státním nákladem
upravená, aby v době prudkých srážek vodních ne-
ohrožovala městys Budňany.
Karlštejn je osada patřící k politické obci Bud-
ňanům. Má 5 čísel a asi 30 obyvatel. K osadě
Karlštejnu náleží též samota Amerika.
Pohádkovým dojmem působí pohled na hrad z
vlaku, když se jako mohutná kulisa náhle objeví
mezi Javorkou a Plešivcem. Nejkrásnější pohledy
pro malíře nebo fotografa jsou z cesty nad koste-
lem sv. Palmácia a z Plešivce.

Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Vítězstvím 2:0 na hřišti Svaté vstou-
pili 23. 8. fotbalisté A-mužstva Karl-
štejna do nového ročníku III. třídy
berounské okresní soutěže. Jejich cí-
lem je vylepšit loňské páté místo.
Kádr se přes léto příliš nezměnil.
Tým opustil pouze Jan Komenda z
Berouna, naopak jej doplnila dvoji-
ce Lukáš Němec, Ladislav Krejzek z
TJ Staré Město na Svitavsku. Z
Újezdu nad Lesy přišla další posila –
Jakub Reimar. Důležité je, že se
Karlštejnu podařilo udržet opory z
pražských klubů - pokračují gólman
Jiří Humpolík z Libuše i Jiří Šperl z
Braníka, který byl v loňské sezoně
se 17 brankami nejlepším střelcem
mužstva. K dispozici už je také další
útočník Ondřej Cajthaml, který se
vrací po zlomenině klíční kosti. V
úvodních zápasech však týmu schá-
zí kapitán Jiří Kučera, který si odpy-
kává disciplinární trest. 
Karlštejn zahájil přípravu 28. 7. a
sehrál dva přípravné zápasy. Uspěl
na hřišti Čisovic i doma s Unionem
Strašnice B. Příprava však nevyšla
úplně podle představ. Bylo hodně

dovolených, někteří ještě léčili stará
zranění z loňské sezony, takže v pří-
pravných zápasech se hodně impro-
vizovalo. Souboj o přední příčky
nebude jednoduchý. Největšími sou-
peři opět budou Nový Jáchymov a
berounský Cembrit, zlepšení se dá
čekat od Hudlic i Vysokého Újezda.
Pravděpodobně budou opět rozho-
dovat vzájemné zápasy s favority.

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Děti se po prázdninách vrátily do školky

»NOVÁ« ZAHRADA. Děti se do karlštejnské mateřské školy vrátily už po-
slední týden v srpnu. Čekalo je tu překvapení - během letních prázdnin by-
ly na zahradu namontovány nové herní prvky. Opraveny byly také chodní-
ky, které slouží jako silnice pro jízdu na dětských odrážedlech a koloběž-
kách. Děti, které přišly do školky právě již koncem srpna, si zahradu ná-
ramně užívaly. Za vše patří velké poděkování Petrovi Rampasovi, karlš-
tejnskému starostovi, a zastupitelstvu městyse.

Text a foto Marcela HAŠLEROVÁ, MŠ Karlštejn

Fotbalisté začali sezonu výhrou
KARLŠTEJNŠTÍ BORCI CHTĚJÍ VYLEPŠIT LOŇSKÉ UMÍSTĚNÍ

ZA STARÝCH ČASŮ. Hrad Karlštejn na dobové
fotografii. Foto ARCHIV

KONČILI VÝHROU. V posledním
jarním mistráku vyhrál Karlštejn
nad Chodouní 5:1.    Foto ARCHIV

Karlštejnské aktuality
* MUDr. Král, který ordinuje v
Karlštejně, má až do 4. 9. dovole-
nou. První pomoc v případě potřeby
poskytne MUDr. Suchánek - v pon-
dělí, středu a pátek dopoledne v Lit-
ni, v úterý a čtvrtek dopoledne v
Králově Dvoře.          Petr RAMPAS
* Dodávka elektřiny v pravobřežní
části Karlštejna při silnici na Liteň
bude přerušena 7. 9. od 8.30 do
15.00 hodin.              Petr RAMPAS
* Dvanáct let starý vůz zn. Fiat
Dobló, který používala městská poli-
cie, prodává Úřad městyse Karlštejn.
Hodnota auta, které má najeto
256.000 km, je 23.600 Kč. Cenové
nabídky můžete do 11. 9. posílat na
adresu městyse.          Petr RAMPAS

DEVÍTKA. Velkému zájmu sportovců všech věkových kategorií se těšil 3.
ročník běžeckého závodu Karlštejnská devítka, který se konal v neděli 30. 8.
v Karlštejně. Závodníky posílaly na start známé tváře - Dalibor Motejlek a
Pavel Vítek, o moderování se staral Štěpán Škorpil.       Foto NN M. FRÝDL
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Osovský PROVAS

V pátek 14. 8. u zadního průčelí kos-
tela v Osově opět vyrostlo lešení -
začala další etapa rekonstrukce této
významné církevní památky.
Zcela nezbytná oprava chrámu zapo-
čala na počátku 90. let minulého sto-
letí, kdy byl objekt prakticky před
uzavřením z důvodů naprosté zchát-
ralosti a hrozby zřícení klenby. Od té

doby byla postupně spravena stře-
cha, obě věže, všechna okna, dveře a
po dlouhých desetiletích byla koneč-
ně opravena i zdevastovaná omítka.
Poprvé se u zadní části směrem ke
hřbitovu lešení objevilo v červnu
2007. Protože byla oprava chatrného
pláště vyčíslena na 6 milionů korun,
nedostávalo se peněz na jednorázo-

vou rekonstrukci - musela být rozdě-
lena na několik fází. V té první díky
vytrvalosti vikariátního technika
Pavla Kodrase i díky místní sbírce
uvolnil stát více než dva miliony, v
dalších letech to bývalo přibližně do
jednoho milionu, což stačí právě tak
na jeden nepříliš široký pruh nového
nátěru. Jednoduchými počty zjistí-
me, že letos je omítka opravována
již devátým rokem. Hradí ji minis-
terstvo kultury, které tentokrát při-
spělo částkou 700.000 Kč. Konečná
fáze by snad měla nastat v příštím
roce - poté by se měl chrám znovu
objevit v celé své původní kráse. Ra-
dost nám kazí úporná devastující
vlhkost, jejíž vinou při spodní části
objektu začíná barva odpadávat a
nepomáhají ani soustavné dílčí opra-
vy.  Marie PLECITÁ, Osov

U svatostánku opět vyrostlo lešení
OSOVSKÝ KOSTEL BY SE MĚL PŘÍŠTÍ ROK ZASKVÍT V CELÉ SVÉ PŮVODNÍ KRÁSE

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír 9/2015 (120)

OTEVŘENO. Osovská prodejna už je po rekonstrukci znovu v provozu.                 Foto Marie PLECITÁ

Obchod už slouží svému účelu
V pondělí 20. července započala rozsáhlá rekon-
strukce bývalé prodejny Jednoty v Osově, nyní
COOP, původně plánovaná na čtyři týdny.
Historie tohoto objektu započala před pětačtyři-
ceti lety, když přestala vyhovovat letitá prodejna
v domě u Voříšků a obec přistoupila k vybudová-
ní nové, panelové, na místě bývalého pivovaru.
Stavba byla zahájena v dubnu 1970, byla dílem
převážně místních brigádníků, a již 1. 12. téhož
roku byla předána k užívání veřejnosti. Původně
pultový prodej byl časem změněn na samoobsluž-
ný a byl zachován i po sametové revoluci, kdy bu-
dovu odkoupila firma Sorex, která v části objektu
měla kanceláře. Protože v současné době již ne-
byly stávající prostory a prodejní podmínky příliš
vyhovující, družstvo COOP Hořovice, které si zde
pronajímá prodejní plochu, se rozhodlo k zásad-
ním úpravám interiéru. Byla zbourána příčka me-
zi obchodem a jeho skladem, čímž byl prodejní
prostor zásadně rozšířen, přibyly nové regály a
prostředí bylo celkově zkulturněno. Instalována
byla i klimatizace. Sortiment sice zůstává stejný,
ale výběr zboží má již úroveň hodnou moderní
doby.  Nyní je již objekt majetkem obce Osov, kte-
rá na rekonstrukci obchodu přispěla částkou
70.000 korun. K radosti zákazníků byl termín
prací zkrácen o týden, stavba zkolaudována 11. 8.
a od čtvrtku 13. srpna 2015 již plně slouží svému
účelu.   Marie PLECITÁ, Osov

Osovské aktuality
* Dotaci na týdenní  zájezd do Lon-
dýna obdržela osovská škola. Děti
ze 4. a 5. ročníku odjedou 13. 9. Jed-
na z učitelek v rámci dotace absol-
vuje desetidenní kurs pro zdokona-
lení angličtiny. (map)
* Dva zaměstnanci, kteří budou vy-
konávat veřejně prospěšné práce,
přibyli OÚ v Osově. Mzda jim bude
hrazena z dotace úřadu práce. (map)
* Trampolínu ukradli předposlední
prázdninový víkend ze školy v Oso-
vě zloději. Nic dalšího se neztratilo.
Zvláštní, že? (map)
* Bývalá osovská sokolovna, která
byla celé léto mimo provoz, už má
nového nájemce. Objekt je v sou-
časné době rekonstruován, termín
otevření zatím není znám.       (map)
* Střecha osovského zámku by po-
dle jeho majitelů měla být ještě letos
opravena. Práce prý začnou už v zá-
ří, zatím ale budova i neupravovaný
park nezadržitelně chátrají.    (map)

Nohejbalový turnaj vyhrály Žijící legendy
V sobotu 1. 8. dopoledne se na místě původně volejbalového hřiště u kou-
paliště uskutečnil tradiční turnaj v nohejbalu, který se v Osovci koná téměř
pravidelně od roku 2006. Tehdy se klání zúčastnilo jedenáct družstev včet-
ně jednoho dívčího. Akce byla uspořádána na počest dvacetiletého Jarosla-
va Řehoře, který 16. 7. 2006 tragicky zahynul před OÚ v Osově při auto-
nehodě. Jeho památce byl věnován i letošní souboj sedmi družstev z Osova,
Osovce, Lštěně a Nových Dvorů. Turnaj vyhrály Žijící legendy (Marek Val-
koun, Petr Procházka, Robert Plicka) před muži ze Lštěně. Nechybělo po-
hoštění - výborné pečené maso a soudek piva.          Marie PLECITÁ, Osov

Na čimelické výstavě jsme viděli orchideje i masožravé rostliny
Zájezd na prodejní výstavu květin, zahradních
doplňků a drobného zvířectva Čimelice 2015, po-
řádaný obecním úřadem Osov, se konal 22. srpna.
V autobuse byla velká převaha žen, což jistě sou-
viselo s tématem akce. Vyjeli jsme už v osm ho-
din ráno, čímž jsme se alespoň částečně vyhnuli
největšímu náporu návštěvníků, který byl skuteč-
ně obrovský. Hlavní výstava, květinová aranžo-
vaná část, byla v areálu čimelické zámecké zahra-
dy; připravil ji kolektiv místního zahradnictví
spolu s téměř stovkou zahradníků a drobných pě-
stitelů. Oči až přecházely z té záplavy barev a tva-
rů, na své si přišli obdivovatelé květin určených k
řezu i balkónových rostlin, nechyběly bonsaje,
koření, kaktusy, sukulenty, orchideje a dokonce
ani masožravé rostliny. K vidění byl bohatý sorti-
ment trvalek a letniček, zastoupeny byly okrasné

dřeviny i léčivky. Nádherná a inspirující byla pře-
hlídka květinových vazeb i variací, zhlédli jsme
široký sortiment odrůd rajčat, paprik, afrikánů,
měsíčků a bazalek. V nabídce byla keramika,
proutí, dřevěné doplňky, osivo a cibuloviny, vše k
zakoupení. Samozřejmě jsme narazili i na stánky
se zbožím, jaké nejčastěji vídáváme v asijských
tržnicích, nechybělo ani občerstvení s občas tro-
chu šokujícími cenami. Poté, co jsme obešli celou
výstavní plochu, nalezli jsme příjemný azyl na la-
vičkách u zámku, který vlastní rodina Schwar-
zenbergů. Posezení bylo zpříjemněno barokní
hudbou dívčího smyčcového kvarteta. Protože
nám přálo i počasí, akci lze hodnotit jako velice
povedenou a jejím organizátorkám patří velký
dík. Domů jsme se plni dojmů vrátili kolem třetí
hodiny odpolední.            Marie PLECITÁ, Osov

V ČIMELICÍCH. Část osovské výpravy na výsta-
vě květin a zvířectva. Foto Marie PLECITÁ
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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

Nahodile fungující zábavná agentura GEI-ŠA
(Geissler-Šafránek) si Vás s laskavou podporou města

Dobřichovice dovoluje pozvat na

2. ročník Brdského festivalu 
svíčkové (omáčky)
Memoriál Jenufa Šuchmy,

který se uskuteční na nádvoří dobřichovického zámku 

v sobotu 10. října 2015 od 19.00 hodin.

Součástí soutěže o nejlepší svíčkovou (pravidla 
na www.dobrichovice.cz) bude i přehlídka domácích 

českých a staročeských specialit. 
Přihlaste svou svíčkovou do soutěže a získejte 

zajímavou cenu, přijďte se pochlubit 
se svou specialitou v nesoutěžní přehlídce.

Hodnotit bude odborná porota v čele s Helenou
Rytířovou a Pavlem Sedláčkem i laická veřejnost.

Neváhejte a přihlaste se do soutěže 
i do přehlídky na: jiri.geissler@infocredit.cz,

případně na tel.: 605 231 332!

pořádá NÁBOR dětí a mládeže na 

TENIS!
Proč hrát u nás tenis?
• Příjemné prostředí a pohodoví trenéři

• Tréninky neodpadávají. V případě špatného počasí

máme k dispozici pevnou halu v Letech.

• Možnost NÁHRADY ZAMEŠKANÝCH TRÉNINKŮ přes

náhradový systém Auksys

• Pořádání velkého množství akcí - turnaje, soustředění,

hory...

• Tenisové tréninky pro děti, mládež i dospělé

Tréninková místa
Svinaře  –  Hostomice  –  Lety

Více informací na www.tenis-skola.cz 
nebo na tel.č. +420 608 539 550 (Petr Václavek)
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Kanaďané předvedli vynikající show
NA VINAŘSKÝCH SLAVNOSTECH V DOBŘICHOVICÍCH VYSTOUPILA NETRADIČNÍ KAPELA LEMON BUCKET ORKESTRA

Již potřinácté se 29. srpna otevřely
brány dobřichovického zámku návš-
těvníkům, kteří si nenechali ujít koš-
tování lahodných vín za doprovodu
hudby a dalšího programu, který pro

návštěvníky připravilo město Dobři-
chovice. Na Vinařské slavnosti letos
přijelo přes třicet vinařů a nechybělo
ani dostatek stánků s občerstvením.
Zájem byl o hamburgery z bizona,
různé druhy klobás i o domácí dorty.
Na hlavní scéně se v průběhu dne
vystřídala řada hudebních skupin. Z
jižní Moravy přijel Medicimbal, sta-
ropražské kuplety zahrála kapela
Třehusk, písničky Jaroslava Ježka
uskupení Fotr a kolektiv, zapěl dám-
ský vokální soubor Cabinet. Hlavní

tahák večera, dvanáctičlenná kanad-
ská skupina Lemon Bucket Orkestra,
předvedla vynikající show. Na menší
scéně u hlavního vchodu hrál pro
milovníky dixielandu Senior Dixie-
land, který se střídal s Třehuskem a
byl zde prostor i pro šermířská vy-
stoupení skupiny Alotrium. Pro děti
byly u kostela připraveny lidové hry
- rybolov, honáček a další. 
Vinařské slavnosti snad ani letos ne-
zklamaly očekávání návštěvníků. Je
dobře, že akce získala velké množ-

ství podporovatelů, bez kterých by
se nemohla uskutečnit.
Andrea KUDrNOVÁ, Dobřichovice

Při příležitosti posvícení v obci Ne-
svačily se 29. srpna konalo setkání
rodáků a přátel obce. Po delší době
to byla větší akce, kterou obec pořá-
dala, a tudíž jsme s napětím čekali,
jak to dopadne. Obavy byly ale zby-
tečné. Od dvou hodin se začala plnit
místa a za chvilku si skoro nebylo
kam sednout. Jako první vystoupily
dobrovolné hasičky z Podbrd, které
si pro nás připravily představení na
hudbu z baletu Labutí jezero, jehož
součástí byl i požární útok s mini
výbavou přípravky. Na závěr si s
dětmi zatančily na píseň Gummy
Méďa. Přijely k nám také hlásnotře-
baňské Holky v rozpuku, které před-
vedly zábavné taneční vystoupení

na píseň Holky z naší školky. Pak
nám dvě hodiny vyhrávala malá de-
chová kapela Berounská šestka. Po-
wer-metalová kapela Dark Aid
zahrála písně ze své vlastní tvorby i
známé hity. Na závěr večera k nám
zavítala vyhlášená kapela Třehusk,
se kterou jsme si zazpívali a zatanči-
li při nádherném měsíčním úplňku.
Celé odpoledne byl dětem k dispozi-
ci skákací nafukovací hrad, o báječ-
né občerstvení se staral stánek U Pe-
čínky v čele s Lubošem Pilařem.
Velmi děkujeme všem účinkujícím
za vystoupení a také obcím Hatě,
Drahlovice a Podbrdy za pomoc při
přípravě akce. Anna FrANTOVÁ,

Nesvačily

Svinařské kurty uvítají v září další
dvě celebrity. Jako první usedne ve
středu 2. 9. do Křesla pro hosta jazz-
man, flétnista a skladatel,  student
Královské akademie v Londýně,
dirigent činoherního orchestru Ná-
rodního divadla, vítěz flétnové kate-
gorie v evropské anketě Jazz Forum
a člověk, ke kterému se hodí slovo
fenoném. Ano, budeme si podívat s
Jiřím Stivínem. Slíbené je i hudební
představení. Začátek v 18 hodin. 
Následně ve čtvrtek 10. září přijal

pozvání Marek Epstein, scénárista
filmů Grandhotel, Roming nebo
Václav, oceněný dvěma Českými
lvy a dalšími mezinárodními cena-
mi. Společně s Jiřím Vejdělkem zís-
kali na MFF v Šanghaji 2007 cenu
za scénář. Od 17.00 se bude promí-
tat televizní film BrainStorm, za
jehož scénář získal Marek Epstein
výroční televizní cenu Elsa, od
18.00 se koná samotná debata. Vs-
tup na besedy jsou zdarma.

Lucie BOxANOVÁ, Svinaře

Lahev se řidič snažil
před strážníky ukrýt
Dopoledne 20. 8. si hlídka měst-
ských strážníků všimla na parkoviš-
ti v ulici Karlštejnská v Černočicích
zaparkovaného vozu, ve kterém na
místě pro řidiče seděl muž a pil z
láhve od vína. Když uviděl strážní-
ky, snažil se láhev schovat. Když se
po několika minutách auto rozjelo,
strážníce je zastavili a vyzvali muže
k orientační dechové zkoušce na pří-
tomnost alkoholu. Zkoušku se ale
ani po několika pokusech nepodaři-
lo provést. Proto byla na místo při-
volána Policie ČR, která si muže
převzala. Gregor DUŠIČKA, 

městská policie Černošice

Lety rozdají granty
Zastupitelstvo obce Lety schválilo
podmínky pro poskytování grantů z
rozpočtu obce v oblasti kultury a
sportu pro rok 2016. Informace o
postupu, jak o grant zažádat, jaké
jsou podmínky k jeho získání, ja-
kým způsobem lze podat žádost či
jaký je systém posouzení žádostí a
možnost čerpání grantu včetně pří-
slušných formulářů najdou zájemci
na stránkách:http://www.obec-le-
ty.cz/obec-lety/finance/granty-z-
rozpoctu-obce-lety/. Žádosti o gran-
ty v oblasti kulturu a sportu na akce
konané v Letech musí být zaslány
na adresu OÚ Lety nejpozději do 30.
11. 2015.     Barbora TESAŘOVÁ,

starostka Letů

Ve Vižině se s prázdninami loučili závodem

Do Svinař ze Třebaně
4 měsíce neprojedete
OÚ v Zadní Třebani obdržel oficiál-
ní informaci o rekonstrukci mostku
přes Bělečský potok. Naplánovaná
je na 1. 9 až 20. 12. 2015. Úřad bu-
de apelovat, aby byly práce dokon-
čeny dříve. Chápeme, že se jedná o
velkou komplikaci, ale investorem
akce je Středočeský kraj a obec ne-
mohla ovlivnit její termín. Vzhledem
k začínající výstavbě kanalizace ve
Svinařích, bude objízdná trasa vede-
na přes Řevnice, kolem školky ve
Svinařích, do Hodyně a odtud zpět
směr Bílý Kámen. Situační plánek
najdete na vývěsce OÚ a na webo-
vých stránkách obce. Co se týče au-
tobusové dopravy, nebudou obslu-
hovány zastávky Svinaře, Bílý Ká-
men a Zadní Třebaň. 
Ve dnech 18. a 19. 9. budou uprave-
by povrchy v ulicích Třebaňská, K
Nádraží, Na Návsi a V Zahrádkách.
Prosíme občany, aby neparkovali na
veřejných prostranstvích a v předsti-
hu si objednali služby (např. odvoz
fekálií) mimo uvedené termíny. Ob-
jízdné trasy budou vyznačeny. 
Obecní úřad s aktivními spolky  bu-
de 17. 10. pořádat Havelské posví-
cení. Kompletní program  ještě není
znám, ale jisté je, že bude završen
večerní taneční zábavou. Nezapo-
meňte si toto datum poznačit! Pěkné
září.  Markéta SIMANOVÁ,

starostka Zadní Třebaně

Nesvačily připravily setkání rodáků

Na kurty dorazí další dvě osobnosti

Z našeho kraje 
* Schůzky mladých hasičů v Zadní
Třebani začínají 2. září od 17.00.
Rádi přivítáme i nové členy.     (ema)
* Happening k připomenutí 600.
výročí upálení Jana Husa se koná 4.
9. od 17.00 v dobřichovickém parku.
Vystoupí občané Dobřichovic.    (ak)
* Sběr nebezpečného odpadu se us-
kuteční 5. 9 v Dobřichovicích. Staré
barvy, ředidla, oleje, zářivky, televi-
ze atd. je možné odevzdat od 9 do
10.00 u nádraží, od 10 do 11.00 před
městským úřadem a od 11 do 12.00
před školkou. (peh)
* Noc sokoloven pořádá 11. 9. od
17.00 Sokol Černošice. Na progra-
mu je prohlídka sokolovny, besedy a
diskuze na téma Já a Sokol, ukázky
cvičení, výstava, soutěže… (ač)
* Na farmářských trzích  si může-
te nakoupit 12. 9. od 8.00 do 12.00 u
zámku v Dobřichovicích.             (ak)
* Zájezd na zámek Klenová u Kla-
tov, do Furt im Waldu a Chamu po-
řádají 12. 9. zahrádkáři ze Zadní
Třebaně. Info na tel.: 775 056 169
nebo r.votik@vol-ny.cz.               (riv)
* Netopýří noc se koná 12. 9. od
16.30 do 20.00 na nádvoří zámku v
Dobřichovicích. Na programu jsou
ukázky netopýrů, přednáška, pro-
cházka kolem Berounky i aktivity
pro děti. Barbora TESAŘOVÁ
* Až do 30. 9. je v Černošicích z dů-
vodu výstavby chodníku omezen
průjezd ulici Vrážská (silnice II. tř. č.
115). Provoz je řízen semafory, če-
kací doba může být v ranní a odpo-
lední špičce až 15 minut.            (duš)
* Konkurs na obsazení funkce ředi-
tele/ředitelky ZŠ Černošice vyhlašu-
je Město Černošice. Přihlášky může-
te posílat do 7. 10. k rukám starosty
Filipa Kořínka. Info: eva.jericho-
va@mestocernosice.cz. (bt)
* Jablka se nonstop od pondělka do
neděle vykupují a areálu kovošrotu
vedle nádraží ČD v Berouně. Info na
tel.: 311 625 239. (sim)
* K vyproštění psa z jímky u domu
v Řevnicích vyjížděli 20. 8. řevničtí
profesionální hasiči. Na místě bylo
zjištěno, že pes se nachází i s majite-
lem v jímce hluboké asi 2,5 m, kde
je 30 cm vody. Pes byl vytažen po-
mocí lezecké techniky a postroje,
majiteli pomohli hasiči ručně.  (pav)
* Mladý muž v Dobřichovicích při
pokládání zámkové dlažby odhodil
vadnou kostku na hromadu. Při tom
se odlomil kus betonu a rozsekl víč-
ko řemeslníkova oka. I když rána ne-
byla velká, pacient cítil bolest v oku.
Při vyšetření v oční ambulanci zjistil
lékař, že betonový úlomek narazil do
víčka oka a prorazil na druhou stra-
nu železnou šponu kterou tam měl
muž zaseklou asi dva měsíce od ře-
zání trubek. Po ošetření byl propuš-
těn do domácího léčení.             (bob)
* Škoda Pick-up zaparkovaná u pen-
zionu v Karlštejně byla vykradena v
noci z 15. na 16. 8. Neznámý zloděj
odcizil golfový bag s holemi, golfo-
vé oblečení, doklady a hodinky GPS.
Škoda je skoro 120.000 Kč. (heš)
* Dvě kola v ceně 10.000 Kč ukradl
neznámý lupič mezi 18. a 19. 8. z
kolny u chatky v zadnotřebaňském
kempu Na Ostrově. (heš)

Ve Vižině se loučili 29. srpna s prázdninami závodem pro celou rodinu. Po-
měřit síly dorazilo 13 týmů.  Trasa vedla vsí i lesem po okolí  obce. Na cestě
bylo ukryto dvacet obrázků a byly připraveny tzv. živé disciplíny, na kterých
závodníci plnili různé úkoly -  přenášeli míček na kroužku se čtyřmi pro-
vázky, zdolávali slalom na lodi, lezli po lanech, určovali suroviny čichem se
zavázanýma očima, poznávali podle sluchu věci ukryté ve vajíčkách a sbí-
rali čísla v kruhu. Na splnění úkolů a projetí trasy v délce 12 km byla dána
tříhodinová časová dotace. Po sečtení všech bodů byly vyhlášeny výsledky
a rozdány ceny. Nejvíc bodů, putovní pohár, dětský šampus a drobné dárky
získalo družstvo s názvem Doudata, druzí se umístili Stránčata a třetí byli
Buráci. Po  vyhlášení výsledků se všichni občerstvili buřty u ohně, společ-
ně poseděli a užili si poslední prázdninovou sobotu. Foto ARCHIV

Jana FIALOVÁ, Vižina 
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Dvoutýdenní výcvikový tábor absol-
vovali v polovině prázdnin členové
Kynologického klubu Lety. I tento-
krát jsme jeli do nám známého mís-
ta, na cvičák v Městci Králové, přib-
ližně 14 km od Poděbrad. Letos jsme
tu byli už podesáté...
Asi tak jako všichni z vás, i my jsme
se na dovolené pořádné ohřáli. První
týden byl ve znamení typického čes-
kého léta, kdy v noci teploty pokles-
ly na 13-14 stupňů, výjimečně bylo
chladněji. Přes den vystupovala tep-
lota na příjemných 23-25 stupňů.
Pro nás i naše psy ideální počasí. Na
druhý týden dovolené meteorologo-
vé předpověděli tropy ve dne i v noci
a vyšlo jim to dokonale. Úmorná ve-
dra jsme trávili odpočinkem. Pro na-
še psy to bylo peklo, kromě krátkého
venčení leželi v kotcích v chládku a
byli rádi, že se nemusí hýbat. 

Zkoušky se moc nepovedly
První týden dovolené byl ve zname-
ní přípravy na zkoušky z výkonu.
Trénovali jsme obranu, poslušnost i
pachové práce. Zkoušky se konaly
přesně v polovině dovolené, přihlá-
šeno bylo deset dvojic. Výkony však
odpovídaly horkému počasí - více
než polovině dvojic se nevedlo. Ne-
dá se nic dělat, psi nejsou stroje.
Zkoušek bude dost, pokud my bude-
me pilní a klimatické podmínky při-
jatelnější, určitě se zlepšíme. 
Součástí našeho kempování jsou
každým rokem výlety po okolí. Byli
jsme se podívat v Lužci nad Cidli-
nou na Barešově ranči, kde chovají
bizony a antilopy. Mimochodem,
ranč je přepychově zařízený, takže
stojí zato se tam jet podívat, ale náš
styl to není. Další výlet byl do Čes-
kého ráje, na Hruboskalsko a Vald-
štejn. Poslední cestu jsme podnikli
do lázeňských Poděbrad. 
Byli jsme trochu zklamaní z rybníků
u cvičáku. Z důvodu letošního dlou-
hotrvajícího sucha byl větší rybník
vypuštěný, vyschlý, ve druhém,
menším, bylo vody pomálu a kaž-
dým dnem nám doslova ubývala
před očima. Přesto jsme psy v rybní-
ku namočili, protože se vedro doslo-
va nedalo vydržet. 
Pro nás, lidi, byl připravený bazén
plný příjemně chladivé a čisté vody
na místním koupališti, takže nebylo
na co si stěžovat. Jen nám bylo líto

našich chlupáčků. Nakonec přivezl
jeden z nás z domova vaničku, ve
které jsme mohli naše psy aspoň
máčet, aby se zchladili.
První týden nás na táboře bylo jede-
náct a půl. Za půlku počítám půlroč-
ní holčičku Haničku, která byla stále
jako sluníčko. Druhý týden, který
jsme pojali vyloženě jako dovole-
nou, nás zůstalo šest. 
Nevšední zážitky jsme měli rozhod-
ně hned první den, kdy se přihnala
na cvičák v Městci Králové vichřice
s lijákem. Vichřice porážela stromy a
jeden takový dvěma z nás málem
spadl na hlavu. Od případných zra-
nění, o kterých nechci ani přemýšlet
- zachránilo nás auto jedné táborni-
ce, které padající strom odklonilo.
Všechno dobře dopadlo, odneslo to
naštěstí jen to auto… Ale byl to

hodně nepříjemný pocit, to mi věřte!
Ostatně vítr nás provázel celý náš
pobyt. Cvičák je umístěný v polích
za městem a vítr se tady umí pořád-
ně rozběhnout. Když ale pak nastala
úmorná vedra, byli jsme rádi za kaž-
dý vánek a větříček…
Na co jsme se moc těšili, to bylo
uzení masa, které tady provozujeme
už třetím rokem. Tentokrát byl veli-
ký zájem, a tak jsme udili nadvakrát,
protože se nám to najednou do udír-
ny nevešlo. Ovšem udit při 35 stup-
ních venkovní teploty, to je tedy ně-
co. Masíčko se móc povedlo, a tak
jsme si předposlední den dovolené
pěkně mlaskali...
Mezi další nevšední zážitky rozhod-
ně patřil útok rozzuřených vos. Při-
pravovali jsme na cvičiště makety,
protože měl být trénink obran. Ma-

ketu jsme připevňovali k zemi, což
nebylo vzhledem k její vyprahlosti
snadné. Vzali jsme si na pomoc se-
kyru, ovšem netušili jsme, že poblíž,
mají v zemi hnízdo vosy. Hlukem
jsme je tak rozčílili, že na nás vylítly
a to byl fofr. Já jsem schytala tři ži-
hadla, dvě do ruky a jedno za ucho,
Kája Ráž přesně do středu svojí holé
hlavy. Pak jsme jim utekli, ale jejich
žihadla pálila celých čtrnáct dnů.
Tak jak to na táborech bývá, tmelí se
kolektiv, a tak jsme si užili večerních
posezení, kdy jsme povídali, řešili
světové i místní události a hodně se
nasmáli. Vzhledem k tomu, že byl
kvůli suchu a nebezpečí požárů vy-
hlášen zákaz rozdělávání ohňů, měli
jsme táborák jen jednou, na začátku
tábora, a to jsme byli velmi opatrní.
Pak jsme používali elektrický gril...
Užívali jsme si však i jinak, měli
jsme různé kulinářské speciality,
každý přidal něco do placu. Jeden
večer smažil Honza bramboráky,
které jsme mu téměř trhali od rukou,
jeden večer jsme grilovali. Velký oh-
las měla také krupicová kaše aneb
Pohádka mládí. Vařila jsem já, ze tří
litrů mléka. V takovém množství to
nebyla zrovna legrace, ale po kaši se
jen zaprášilo. Mňam!

Nádherné západy slunce
Na táboře jsem si užívala fotografo-
vání. Na cvičáku jsou nádherné zá-
pady slunce focené přes velkou pláň.
Každý den jiný, zlatý, krvavý, zaml-
žený… prostě nádhera. Také jsme
viděli krásný úplněk, mimořádný,
kterému se říká prý blue moon. I ten
jsem musela fotografovat. Foťák
jsem prostě měla skoro po celou do-
bu téměř přirostlý k ruce. 
Také jsme viděli, jak místní země-
dělci sklízí obilí z lánů, které začína-
jí hned za cvičákem. Jedno políčko
je soukromníka, který ho seká stařič-
kým kombajnem. To jsme si opravdu
»užívali« - prach nám nafoukal vítr
úplně do všeho. Zato když přijela
kavalerie moderních kombajnů, byl
to koncert. Zakusovaly se do polí ta-
kovou rychlostí, že to byla radost se
dívat. Bylo to navečer, při západu
sluníčka, zkrátka nádhera. 
Dovolená utekla rychle, ale byla su-
per! Prožili jsme čtrnáct dnů plných
zážitků. Tak zase za rok... 

Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Na soustředění jsme se pěkně ohřáli
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ STRÁVILI DVA TÝDNY NA TRADIČNÍM LETNÍM TÁBOŘE V MĚSTCI KRÁLOVÉ

Na jihu převládali muslimové, pivko nebylo k dostání
ZADNOTŘEBAŇŠTÍ CESTOVATELÉ POSÍLAJÍ POZDRAV Z EXOTICKÉHO OSTROVA SULAWESI

Zadní Třebaň, Sulawesi - S kolem
do Indonésie se vydali cestovatelé
ze Zadní Třebaně Květa a Jan
Mojžíšovi. Z exotické cesty poslali
čtenářům Našich novin pozdrav.
„Ahoj, kamarádi, zdravíme vás z
přejezdu ostrova Sulawesi,“ napsal
Jan Mojžíš poté, co s manželkou
Květou a kamarádem Karlem na bi-
cyklech zdolali osm set kilometrů.
„Je tu krásně, jak si středozemci
dovedou představit. Cesty jsou růz-
né, od prašných až po asfaltové, těch
je více. Lépe nám je v horách - je to
tu hezčí a chladnější. Jih ostrova byl
suchý, prašný, převládali muslimo-
vé, a tak pivko nebylo k dostání. Což
bylo utrpení - v tom vedru už není co
pít. Hory Tana Toraja nás přivítaly
vlídněji. Udělali jsme pár výletů v

okolí. Právě teď jsme u ohromného
jezera Poso Lake. Čisté, teplé a moc
pěkné. Zrovna před námi asi upadlo
kus hor na silnici. Tak to uklízí a dá
se jet jen v noci. Čekáme do rána a
snad mezi 7-8 hodinou to projede-
me. Nehody se nám zatím vyhýbají -
jen Karel občas lepí. Strava je tu dost
monotónní: rýže a kuře. K snídani to
fakt není ono. Občas jsou dobré ryby
a krevety, báječné jsou melouny a
banány. Tak si važte naší kuchyně a
pivka za 20 Kč!“ 
Sulawesi nebo Celebes, jedenáctý
největší ostrov na světě, leží v Indo-
nésii Od Bornea ho dělí Makassar-
ský průliv, od Filipín Sulaweské mo-
ře a od Malých Sund Floreské moře.
Hlavním městem je Makasar.

Petra FRÝDLOVÁ

U ZKOUŠEK. Autorka článku Alena Vanžurová se svým psem při táboro-
vých zkouškách z výkonu.         Foto ARCHIV

V INDONÉSII. Na prvním snímku Květa a Jan Mojžíšovi (zprava), na dru-
hém ukázka sulaweské architektury. Foto ARCHIV
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Mistrovský mač se změnil ve frašku
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Lety, Poberouní - Podzimní mist-
rovská sezona už se dostává do ob-
rátek i v nižších fotbalových soutě-
žích. Zatím se daří především Le-
tům a Karlštejnu.
FK LETY, krajská I. A třída
FK Lety - AFK Kácov 5:1
Branky: Baubín 2, Kalivoda, Kra-
tochvíl, Nejepsa
Hosté si takový debakl nezasloužili.
Ve 21. minutě se uvolnil v pokuto-
vém území Kalivoda a technickou st-
řelou otevřel skóre. Ve 25. minutě po
rohu hlavičkoval hráč hostů, Šmerda
vykopl míč z brankové čáry. Ve 31.
minutě šli čtyři hráči Kácova na sa-
motného Šmerdu, který ale stačil při-
hrávku před branku odvrátit. O dvě
minuty později zatáhl míč k branko-
vé čáře Baubín, jeho centr našel Ne-
jepsu, který nahrál nabíhajícímu Kra-
tochvílovi, a ten prostřelil z hranice
pokutového území vše, co mu stálo v
cestě - 2:0. Před přestávkou se rado-
vali i hosté: křižný centr našel nabí-

hajícího útočníka, který snížil na 2:1. 
Druhý poločas začal náporem hostů.
V 50. minutě ale uvolnil Cipra nabí-
hajícího Nejepsu, který úspěšně za-
končil sólo přízemní střelou - 3:1.
Hosté nerezignovali a zatlačili Lety
před jejich branku. Mezi 65. a 73.
minutou si vypracovali pět gólových
šancí, které zneškodnil Vácha, nebo
obrana! Čtvrt hodiny před koncem
zvýšil Baubín z protiútoku na 4:1. V
84. minutě se situace opakovala: Ne-
jepsa přihrával a Baubín zakončoval
sólo - 5:1. Hosté mohli zkorigovat v
89. minutě, ale jejich šanci zneškod-
nil Janouš skluzem.     Jiří KÁRNÍK
Jílové - Lety 1:3
Branky: Nejepsa 2, Kischer J.

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - Velké Přílepy 2:2
Hlavní roli v tomto utkání sehrál no-
vě zavedený informační systém fot-
balové asociace, který byl v den za-
hájení nižších soutěží zahlcen a neu-
stále kolaboval. Po nezměrném úsilí
všech zúčastněných a nekonečné te-
lefonické komunikaci s řídícími or-
gány FAČR byl zápas s téměř půlho-
dinovým zpožděním zahájen. Nešťa-
stný rozhodčí, který z toho byl psy-
chicky úplně vyřízen, v zápase často
chyboval a mistrovský mač se změ-
nil ve frašku.     Miloslav OMÁČKA

Statenice - Dobřichovice 2:1
Branka: Smiovský
Hosté měli herní převahu i více šan-
cí, ale gól vsítili jen jeden.         (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Srbsko - OZT 0:4
Branky: Soukup 2, Palička 2
Už v páté minutě byl vyloučen do-
mácí útočník za nesportovní chování,
a tím byl určen ráz utkání. Ostrovan
měl převahu, ale dlouho se na nerov-
ném terénu nedokázal prosadit. V zá-
věru poločasu se mu však po pěk-
ných kombinacích podařilo vstřelit
dvě branky a bylo de facto rozhodnu-
to. Ve druhém dějství si hosté náskok
v pohodě hlídali a navíc přidali další
dvě branky. (Mák)
OZT - Mořina 1:3

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
Svatá - Karlštejn 0:2
Branky: P. Kučera, Klusák
První vítězství v nové sezoně se ne-
rodilo vůbec snadno. Důrazně hrající
soupeř pečlivě bránil, v první půli se
ujala jen pěkná střela P. Kučery. Ve
druhé části byl důležitý brzký gól
Klusáka. Svatá se pak už na odpor
nezmohla. Michal ŠAMAN
Karlštejn - Hudlice 1:0
Branka: Fiala
Vybojované vítězství proti mladému

týmu Hudlic. Ten si vypracoval více
šancí, ale radovali se domácí, kteří
uhájili těsný náskok z první půle.

VŠERADICE, okresní III. třída 
Všeradice - Trubín 1:4
Branka: Kácha
Tlustice - Všeradice 2:0

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Tursko - Řevnice 4:3
Góly: Pitauer, Moravec, Matoušek
Řevničtí nebyli daleko od bodu, pře-
sto, že poločas prohráli 0:2. Podali
bojovný a disciplinovaný výkon, na
což by měli navázat v dalších zápa-
sech. Domácí za stavu 3:2 nepromě-
nili penaltu. Řevnicím se to podařilo,
ale až v 88. minutě za stavu 4:2  - ča-
su na vyrovnání už bylo málo. (Mák)
Řevnice - Všenory B 2:4
Branky: Pitauer (penalta), Hruška

LITEŇ, okresní IV. třída 
Všeradice B - Liteň 6:0
Góly: Simandl 2, Kácha, Augusta,
Silbernágl, Nájemník

»Staří pánové« prohráli s Němci a chystají se do USA
Pomyslnou tečkou za úspěšnou jarní sezonou, v
níž fotbalisté Staré gardy Ostrovanu Zadní Tře-
baň ani jednou neprohráli a dokonce neztratili
jediný bod, měl být odvetný zápas s německým
týmem AH Ploessberg na domácí půdě. Záplava
omluvenek zapříčinila, že domácí hráli v jedenác-
ti, a to ještě musel nastoupit zraněný Roman Zou-
falý. Výsledek 2:3 (branky P. Procházka a M.
Koštialik) je výzvou pro příští rok, kdy se bude
hrát opět na hřišti soupeře. Po skončení zápasu si
hráči obou týmu sedli na pivo a pohoštění, které
připravili domácí hráči i jejich partnerky. Nálada
byla výborná a neznalost jazyků se vůbec neřeši-
la - všichni si velmi dobře rozuměli. Přátelé z
Ploessbergu se vrátili v pořádku domů a mailem
poděkovali za všechno s tím, že se jim u nás veli-
ce líbilo. 
V listopadu čeká SG OZT zápas v americkém
Seattlu. Na programu desetidenního zájezdu jsou

i návštěvy muzea o Nirvanně, výstavy Space
Shuttle/Boeing a olympijského areálu ve Vancou-
veru.        Miroslav BOUBERLE, Zadní Třebaň
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Rozpis podzimních zápasů
Staré gardy Zadní Třebaně
OZT - Junior SG 1. 9. 18.00
SG Metro - OZT 8. 9 19.30           
OZT – Nejistá sezona 15. 9. 17.30
SG Ruzyně - OZT 23. 9. 17.15
OZT – SG Lokáda 29. 9. 17.30
SG Odry/Kent - OZT - bude upřesněno
OZT – SG Újezd 13. 10. 17.00
OZT – SG Nová Ves p/Pleší 20. 10. 17.00

Sport po okolí
* Pět mužstev z britských ostrovů a
domácí borci se zúčastnili 15. 8. fot-
balového turnaje v Řevnicích. Z v-
ítězství se radoval celek Ferndown
sports z město Bournenouthu, druhý
skončil Cosmos z Bristolu a třetí
Keele University z Wolverhamptonu.
Domácí obsadili pátou příčku.   (lus)
* Setkání motostrojů do 50 ccm a
stáří do roku 1980 se koná 5. 9. ve
Svinařích. Sraz je v 9.30 u hospody
na svinařské návsi. (ism)
* Druholigové házenkářské mužst-
vo Řevnic změří 6. 9. od 15.00 na
svém hřišti síly s TJ Avia Čakovice.
V sobotu 12. 9. zajíždějí Řevničtí do
Kyšic, 13. 9. do Ejpovic. (pef)
* Od pondělí 7. 9. začínají na svém
hřišti v Řevnicích pravidelně tréno-
vat místní házenkáři. Do svých řád
přijmou i nové členy. Přijďte se me-
zi 16 a 18.00 podívat na první há-
zenkářský trénink, nebo si rovnou
zatrénovat. (pef)

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
FK Lety - Všenorský SK 6. 9. 17:00
SK Hostomice - FK Lety 12. 9. 10:30

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - Tuchoměřice 5. 9. 17:00 
Kněževes - Dobřichovice 12. 9. 17:00

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Lužce - OZT 6. 9. 17:00       
Tmaň - OZT 13. 9. 17:00

KARLŠTEN, III. třída ok. soutěže
Chodouň - Karlštejn 6. 9. 13:00
Karlštejn - Vysoký Újezd 12. 9. 17:00

ŘEVNICE, okresní IV. třída
Jeneč B - Řevnice 2. 9. 17:30
Hostivice B - Řevnice 6. 9. 17:00
Řevnice - Kosoř B 13. 9. 17:00

LITEŇ, IV. třída okres. soutěže
Liteň - Chyňava B 6. 9. 17.00 
Zdejcina - Liteň 12. 9. 14.00 

OsOV, IV. třída okres. soutěže
Osov - Chrustenice 5. 9. 14.00    
Osov - Tetín B 12. 9. 14.00

Stará garda Zadní Třebaně (ve světlém) před zápasem s německým Ploessbergem.  Foto ARCHIV

PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ. Ostrovan Zadní Třebaň vstoupil do nového ročníku III.
třídy okresní soutěže výhrou na hřišti Srbska 4:0.            Foto NN M. FRÝDL


