
Poberouní - Černé dny má za se-
bou železniční trať Praha – Be-
roun. Nejprve se 9. 5. večer proti
sobě na jedné koleji ocitly dva vla-
ky v Řevnicích, další den na koleje
v Černošicích sjelo osobní auto.
Do toho všeho na trati platí až do
20. května výluka mezi Řevnicemi
a Dobřichovicemi, takže vlaky na-
bírají zpoždění.
Více než hodinovou »sekeru« měly
vlaky v pondělí 9. května večer. „Jel
jsem ve 20:17 z pražského hlavního
nádraží a skončili jsme v Dobřicho-
vicích. Řekli nám, že vlak dál nejede

a můžeme očekávat i víc než hodi-
nové zpoždění. Tak jsem šel dál pěš-
ky,“ popsal svízelnou situaci Marek
Švéd, který kvůli kolizi nestihl v
Zadní Třebani přípoj do Hostomic.
Podle informací pracovníků na že-
leznici se v Řevnicích na jedné kole-
ji setkaly dva protijedoucí vlaky.
„Přes železniční přejezd směrem na
Rovina stál nákladní vlak jedoucí od
Berouna, na stejné koleji z druhého
směru osobní Regio Shark,“ popsal
očitý svědek. Na webových strán-
kách pak České dráhy hlásily ome-
zení na trati nejprve do 23:15,

následně jej posunuli do 0:30 hodin. 
Následující den 10. 5. po poledni se
další drama odehrálo mezi Černoši-
cemi a Mokropsy. Řidiče jedoucího
podél trati postihla nevolnost, se
svým vozem přerazil oplocení a sjel
do kolejiště. Na místě zasahovali
řevničtí hasiči. „Musel být zastaven
provoz na trati. Kromě nás byli
povoláni i profesionálové z Radotína
a »dobráci« z Mokropes,“ popsal
zásah řevnický hasič Pavel Vintera s
tím, že jeho kolegové vyprostili vůz
z kolejí. Případ si pak převzali dráž-
ní hasiči.        Pavla NoVáČKoVá

Svinaře jsou do konce
prázdnin »zavřené«
Svinaře - Sotva byl po několika od-
kladech zprovozněn most přes Bě-
lečský potok v Zadní Třebani, doč-
kali se řidiči další komplikace. Od 5.
5. je uzavřen průjezd obcí Svinaře. 
Důvodem je pokračující stavba vo-
dovodu a kanalizace. Od začátku
května do 31. 8. se bude pracovat na
hlavní silnici protínající obec ve
směru od Řevnic do Hodyně. Stavba
je rozdělena do několika etap. Nej-
dřív byla vyfrézována vozovka od
mateřské školy k mostku. Následo-
vat budou práce od ulice Květinová
po ulici Řevnická až do ulice V Žá-
bě (pod tenisovými kurty), kde se
propojí vodovodní řády. V další
etapě budou práce pokračovat od
ulice Dlážděná (směr od Hodyně)
po ulici Řevnická až ke školce, kde
opět budou propojeny vodovodní řá-
dy. Posléze bude uzavřena ulice
Obecní, kde bude odfrézován asfal-
tový povrch a položen nový.
(Dokončení na straně 13) (box)

V tomto čísle Našich novin
* Milušku odnesli až domů - strana 2

* Letovští vybudují školu - strana 11

Řevnice - Dva obrovské úspěchy
získala v uplynulých dnech třinác-
tiletá houslistka Magda Routová
ze Všeradic. Primáška řevnického
souboru Notičky nejprve vyhrála
Mezinárodní soutěž J. Micky, po-
sléze přivezla druhé místo ze svě-
tově uznávané a prestižní soutěže
Mistra Jaroslava Kociana. Co to-
mu říká Magdina učitelka Lenka
KoLáŘoVá?
Skvělým úspěchem bylo už 1. místo
na Mezinárodní houslové soutěži J.
Micky v Ústí nad Orlicí. V minulos-
ti ji vyhráli virtuoz Pavel Šporcl, či

koncertní mistr České filharmonie
Josef Špaček. Magda za vítězství zí-
skala stipendium na Mistrovských
kurzech Václava Hudečka.
A před pár dny uspěla i na světově
uznávané soutěži Mistra Jaroslava
Kociana v Ústí nad Orlicí...
Ano! Konkurence tady byla obrov-
ská: Srbové, Němci, Američané, Ru-
sové, Mongolci... Naprosto suverén-
ní děti, které jsou zvyklé neustále
soutěžit, koncertovat, vystupovat só-
lově i s orchestrem! A najednou se
na podiu objeví »nějaká« Routová
ze ZUŠ Řevnice. (Dokončení na str. 4)

MÁJE ZAČALY. Poberounský festival Staročeské máje, největší přehlídka folkloru ve Středočeském kraji, začal 7.
května v Berouně, Vinařicích (na snímku) a Hlásné Třebani. (Viz strany 2, 5, 7 a 11) Foto NN M. FRÝDL

Magda Routová a Lenka Kolářová
(zleva). Foto Petra FRÝDLOVÁ

Vlaky proti sobě, vůz v kolejích
NA ŽELEZNIČNÍ TRATI MEZI PRAHOU A BEROUNEM BYLO POŘÁDNĚ »RUŠNO«

17. května 2016 - 10 (673) Cena výtisku 7 Kč

Role mrchy snad

na mě pořád ještě čeká

Magda hrála srdcem, ne jako cvičená opička...!

Ujeli bez placení,
na vině prý je telefon
Černošice - Natankovali benzin a
odjeli bez placení. Podobných pří-
padů v poslední době přibývá.
Zatím poslední dva se staly 11. a 12.
května na čerpací stanici v Černoši-
cích. Místní městská policie v obou
případech řidiče vypátrala a přiměla
je zaplatit. „Úmysl se ani v jednom
případě nepodařilo prokázat - na vi-
ně byl pravděpodobně mobilní tele-
fon, který odvedl pozornost řidičů,“
uvedl velitel strážníků Gregor Du-
šička s tím, že se oba muži vyhnou i
postihu za přestupek. K jeho spá-
chání je totiž třeba prokázat úmysl-
né zavinění. (mif)

Popelka má další zlato
Vítězství za vítězstvím »sklízejí« v
posledních týdnech aerobičky z AC
Olympia Všenory - v sobotu 14. 5.
triumfovaly se sestavou A zase jed-
na Popelka na závodech v Heřma-
nově Městci. Porazily i favorizova-
né týmy Pardubic a Chrudimi.

Text a foto Katka ČERNÁ
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Milušku odnesli na »klacku« až domů
SOUBORY VIOLKA A MATENÍK ROZTANČILY NA STAROČESKÝCH MÁJÍCH V HLÁSNÉ TŘEBANI CELOU NÁVES

Květen je měsíc lásky. V lidové tra-
dici je spojován po celé Evropě se
stavěním májek. Stromy na máje
musí být silné, rovné a hodně vyso-
ké, zelený vršek koruny se zdobí ba-
revnými stuhami, fábory a květinami.
Májky se vždy musely hlídat, proto-
že ukrást májku sousedům bylo otáz-
kou prestiže, což ostatně platí stále.
V Hlásné Třebani bohužel někdo v
noci před slavnostmi májku podřízl.
Naštěstí pohotoví hasiči vše napravi-
li a »krále« znovu postavili.
A tak se naše slavnosti - konané v
rámci XVII. poberounského folklor-
ního festivalu Staročeské máje -
mohly 7. 5. uskutečnit. Bohatý pro-
gram začal průvodem krojovaných
účastníků. Než dorazil od hospody
na náves k májce, diváky potěšil vý-
borný flašinetář. Poté všechny přiví-
tal starosta obce Vnislav Konvalin-
ka, mladá chasa s dětmi požádala o
právo. A pak to šlo ráz na ráz. Nej-
dříve vystoupily děti z MŠ Hlásná
Třebaň s říkankami a tanečky, násle-
dovala Krušnohorská dudácká muzi-
ka z Mostu, zazpívaly děti z Hlásku.
Kapela Violka s tanečníky ze soubo-
ru Mateník nám nejen nádherně za-

hrála, ale doslova roztančila celou
náves. Tanečnice i tanečníci si vyb-
rali z řad diváků své protějšky a šlo
se na věc. Pěkné vystoupení bylo i
našich malých sokolíků a dovršení
programu byla precizně zatancovaná
beseda, kterou si nacvičili naši hasi-
či. Oblíbená kapela Třehusk zahrála
při dražbě i kácení májky. To bylo
veselé. Starosta z osudí vytáhl lístek

s číslem 10, který patřil Milušce Po-
korné. Hoši jí pěkně posadili na máj-
ku a za obrovského pokřiku nesli
přes náves domů. Miluška byla moc
šikovná,  nespadla. Na závěr si jiště
majitel »kytky« ze špičky máje za-
tančil na návsi sólo.
Musím všechny moc pochválit,
účast byla docela hojná a myslím, že
jsme si akci všichni pěkně užili. Vel-

ké díky hasičům za bezva připravené
pohoštění.        
Sokolové nás pak v rámci Staročes-
kých májů pozvali na Večer u cim-
bálu v sokolovně.  V televizi dávali
hokej, takže se nás sešlo málo, ale i
tak to byl večer, jak má být. Cimbá-
lová muzika Trnka nás dostala do
varu. Nejenže nádherně hráli a zpí-
vali, ale jejich tanečníci a tanečnice
to pěkně na parketu rozbalili. I my
jsme se museli zapojit a při učení ta-
nečků jsme se vyřádili i pěkně zapo-
tili. Některé prvky krokových varia-
cí byly  fakt velmi náročné.  Je prav-
da, že v průběhu večera se sál napl-
nil - asi skončil hokej... 
Ještě jednou díky všem, kteří po-
mohli a příště zase naviděnou. 
Jitka ŠVeCOVÁ, Hlásná Třebaň

Královský průvod s říšskými koru-
novačními klenoty vyrazí - už pode-
sáté první červnový víkend z Prahy
na Karlštejn. První zastávkou na
cestě z pražského Radotína budou v
sobotu 4. června Černošice.
Stejně jako loni budeme ve Sport-
parku u Berounky slavit celý den -
vždyť Karlovi IV. bude letos 700 let!
Navíc se u nás Královský průvod za-
staví již podesáté! 
V 10 hodin zahájíme dětský den se
spoustou her a soutěží. Program na
jednotlivých stanovištích zajistí So-
kol, skauti, Mraveniště, nebudou
chybět Koloběžky a sportovní in-
line Nikischool; vzdělávací »zastáv-
ky« připraví KinderGarten a Klub

Beránek. V 10.30 budou děti moci
zhlédnout tematickou pohádku Po
stopách krále Karla v podání divadla
Pod čepicí. Dále se budou moct těšit
na skákací hrad, dětský svět, foto-
koutek, výtvarnou dílnu, historické

ležení, hasičský vozový park a mno-
ho dalšího!
Hlad a žízeň budete moct zahnat u
stánků s občerstvením. To vše bude
součástí historického jarmarku se
spoustou prodejních stánků i dílen.
Od 13:15 začne program na pódiu,
který zahájí dětí z místní školky
KinderGarten, nebude chybět ani
místní folklorní soubor Pramínek,
zhlédneme také šermířská vystoupe-
ní pro děti i dospěláky! Královský
průvod dorazí v 15.15 hodin, císaře
samozřejmě přivítáme velkolepým
ceremoniálem, a potom celou slav-
nost zakončíme malým hudebním
festivalem Dylan Days.
Adéla ČerVeNKOVÁ, Černošice

Černošice se chystají na příjezd krále

Svinařští nazdobenou májku uhlídali

Festival pokračuje 
21. 5. v Zadní Třebani
13.00 – Zahájení jarmarku na návsi
13.30 – Pobožnost u kapličky
14.00 – Dudácká muzika HRUŠKA
14.45 – Průvod krojovaných účast-
níků, hraje Dupalka
15.00 – Ceremoniál žádání o právo
15.10 – TŘEBASBOR
15.30 – Rumcajs – představení šer-
mířské skupiny FUENTE OVEJUNA
16.00 – DUPALKA, Domažlice
17.00 – Jan Žižka – šermířská sku-
piny FUENTE OVEJUNA
17.30 – NOTIČKY
17.55 – TŘEHUSK 
18.30 – Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ,
beseda, kácení májky
20.00 – Taneční zábava v SD

Program ve Sportparku
10:00 -16:00 Dětský den
10:30 - Po stopách krále Karla
13:15 - Děti ze školky KinderGarten
13:30 - Artus Thor – Turnaj neuro-
zených Jménem krále
14:00 Pramínek
14:40 Artus Thor – Rytířský turnaj
15:15 příjezd Královského průvodu
16:00 Koncert Dylan Days

Malí rybáři budou
závodit na Ostrově
Rybářské závody dětí a mládeže do
15 let se konají 11. 6. v Zadní Tře-
bani. Devátý ročník memoriálu Ji-
řího Kebrdleho začne v 7 hodin ráno
prezencí u rybářské chaty na Ostro-
vě. Samotné závody, jichž se mohou
zúčastnit i nečlenové Českého ry-
bářského svazu s vlastním prutem,
se pak budou konat od 8 do 11.00.
Deset nejlepších bude oceněno ry-
bářskými cenami, ostatní obdrží
drobný dárek. Po ukončení závodů
je v plánu opékání buřtů.   
Hana BUČINSKÁ, Zadní Třebaň

UŽ JI NESOU. Výherkyni májky hlásnotřebaňská chasa odnesla podle tra-
dice na »klacku« hezky až domů. Foto Jitka ŠVECOVÁ

Vesnická tradice stavění, hlídání a
kácení májek se ve Svinařích pocti-
vě dodržuje rok co rok. Akci má na
starosti místní sbor dobrovolných
hasičů. 
V pátek 6. května navečer bylo na
plácku před restaurací U Lípy rušno,
- desítka párů silných chlapských
rukou vztyčovala krok po krůčku
vysokou máj s barevně ozdobenou
korunou. Zvláště dětské publikum
bylo celou akcí doslova fascinová-
no. Upevněná mnoha dřevěnými
klíny a za celonočního dohledu se
máj dočkala dalšího dne. Úspěšně
jsme tak - narozdíl od jiných obcí po
okolí - svou májku uhlídali před záš-
kodníky. A protože letošní májové
oslavy připadly na víkend 7. - 8. 5.,
vzdali jsme čest padlým hrdinům
první i druhé světové války u pom-
níku na návsi. V podvečer, za tónů
kapely Třehusk, motorové pily a se-
kyr pak byla májka poražena. Slav-
nosti příchodu jara byly dokončeny
v restauraci U Lípy, kde se konala
do ranních hodin taneční zábava.

Text a foto Lucie BOXANOVÁ,
Svinaře

VYHRÁVÁ ČÍSLO 10. Starosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka právě
vylosoval šťastnou majitelku májky. Foto NN M. FRÝDL

Přijede porodní bába
Nejen nastávajícím maminkám je ur-
čena beseda s porodní bábou z Ka-
nárských ostrovů Marisou Alcalá,
kterou 18. 5. od 19.00 v letovské
knihovně pořádá místní rodinné cen-
trum Leťánek. V pátek 20. 5. se koná
přednáška Zeptejme se přírody o by-
linách i jejich využití pro zdraví a o
dva dny později seminář zaměřený
na zdravý životní styl i dobrou kon-
dici. Více informací na www.leta-
nek.cz.  Jitka NOSKOVÁ, Řevnice
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Role mrchy na mě snad ještě čeká!
TŘETÍ DÍL ANKETY K LETOŠNÍMU STÉMU VÝROČÍ LESNÍHO DIVADLA V ŘEVNICÍCH

Třetí víkend v květnu již sedm let
patří v Dobřichovicích korvetám i
dalším americkým autoveteránům.
Účastníci setkání začnou přijíždět od
pátku 20. 5., hlavním dnem akce je
sobota 21. 5. A jestli se v předcháze-
jících letech korvety po sobotním
startu v místních uličkách jen tak
mihly a pak opouštěly Dobřichovice,
aby soutěžní den strávily na cestách
dále od Berounky, letos to bude ji-
nak. Dobřichovická sokolovna bude
středobodem soutěže - posádky tu 6x
absolvují průjezdní kontrolu, odtud
se budou vydávat hvězdicovou jíz-
dou k pěti kontrolním stanovištím,
kde budou plnit soutěžní úkoly.
Nejfrekventovanějším úsekem bude
hlavní silnice směrem na Řevnice,
mezi kruhovými objezdy v Letech a
u dobřichovické sokolovny. Korvety
ale potkáte i cestou na Mníšek, do
Srbska, Všeradic, Solopisk a Třebo-
tova či do Řitky a Čísovic. Během
oběda budou vozidla parkovat v are-
álu sokola, po čtvrté hodině pak bu-

dou přibližně hodinu vystavena k
prohlídce v ulici 5. května. V 17.00
zahájí starosta Dobřichovic Petr
Hampl na křižovatce ulic 5. května a

Fügnerova vystoupení Rebelek, ská-
kaček přes švihadla, která v loňském
roce přivezla z Paříže titul mistryň
světa. Zároveň vyhlásí finiš účastní-

kům Dobřichovické degustační míle,
zajímavé, lehce recesistické taškaři-
ce, která se letos bude konat již po-
třetí. Je to výlet po dobřichovických
občerstvovnách v centru městečka,
který začíná ve 14.00; za konzumaci
vybraných laskomin a nápojů získají
účastníci razítko do svých mapek,
aby v případě, že je nohy donesou do
cíle s nejméně sedmi razítky, byli
oceněni plackou »Absolvent Dobři-
chovické degustační míle«.
Korvety po vystoupení Rebelek na-
točí motory a za doprovodu moto-
cyklů Harley Davidson pomalu a
spanile projedou ulicí 5. května a
zmizí v ulici Za Mlýnem, kudy poje-
dou do depa Nad Jezem.
Měla by to být fajnová sobota se
vším všudy, pro účastníky, diváky i
náhodné hosty, jež spoluodstartuje
období zvýšené frekvence dobřicho-
vických zábav a akcí, které nám zá-
vidí široko daleko. Nezbývá než si
přát hezké počasí a suché silnice.

Jiří GeiSSLeR, Dobřichovice

Řevnice - Sto let už funguje v Řev-
nicích Lesní divadlo. U příležitosti
tohoto výročí jsme se rozhodli vy-
zpovídat jeho protagonisty. Reži-
sérka, herečka, principálka a rov-
něž autorka projektu rekonstruk-
ce divadla architektka Alice ČeR-
máková se prvně na scéně obje-
vila v roce 2002 v představení Teta
z Bruselu. A v roce 2004 už se stala
principálkou divadelního spolku. 
Vaše první představení v Lesním
divadle?
Moje první role byla služka ve hře
Teta z Bruselu režírované Milosla-
vem Šmejkalem. Byla jsem »elév-
ka« nepolíbená zkušenostmi z prken,
co znamenají svět. Abych měla na
jevišti co dělat, zadělala jsem si těsto
z mouky a vody, a to jsem pak celý
výstup hnětla. Pomohlo to a já  necí-
tila trému. Horší to bylo druhý ví-
kend, kdy nás »spláchly« povodně a
já byla nucena převzít roli milovni-
ce. Naštěstí jsem měla text odpo-
slouchaný, a tak jsem to pomocí pár
panáků a nápovědy dala.
Vaše nejoblíbenější role? 
Nemohu říct, že bych měla svoji nej-
oblíbenější roli. Oblíbených rolí by-
lo více, třeba Mary z Růžového šam-
paňského a baronesa z Marfleetu z
Novomanželského apartmá. Mám
spíš oblíbené výstupy, třeba Tekly z
Gogolovy Ženitby, když popisuji
Agátě svérázné ženichy. Nebo dia-
log Evičky a herečky ve Vratkých
prknech, když se baví o mužích a
Evička ji toho svého nakonec »půj-
čí«. To jsme s Luckou Kirovou milo-
valy a vždycky jsme si to užily. V
Oponě mám rada scénu, kdy mě vy-
strčí na jeviště jako Lucii Bílou. Di-
váci vždy řvali smíchy, a to mě baví.  
Vaše nejzápornější role?
Vysloveně záporné role jsem nehrá-
la, i když o Evičce ve Vratkých prk-
nech se nedá říct, že to je role klad-
ná. Hysterická padesátka podvádějí-
cí manžela, která jím pohrdá a nako-
nec ho s klidným srdcem »půjčí« své
kamarádce... Ale vyslovená mrcha:
to na mě snad ještě čeká... 

Kolik jste odehrála rolí? 
Napočítala jsem jich 18, možná jsem
na nějakou zapomněla. 
Váš nejnáročnější text?
Již zmíněné Růžové šampaňské a
pak Novomanželské apartmá. Tam
byla složitost v tom, že jsme byly té-
měř po celou dobu tři páry současně

na jevišti. Tři páry představující je-
den: mladý, ve středním a ve zralém
věku. Časové roviny se prolínaly a
to bylo zajímavé. Bylo to jako časos-
běrný dokument zhuštěný do dvou
hodin.
Oblíbené představení? 
Pro mě je každé představení oblíbe-

né, když ho hraji. Vždycky si tam
najdu to, co mne baví, stejně tak nás
v zákulisí baví se dívat na špílce os-
tatních. Čekáme na to vždy jak malé
děti. Je to hra. 
Nezapomenutelný zážitek? 
Zážitků je hodně. Ideální je, když
jsou vstřícní diváci, reagují a když se
to povede. Když představení šlape
bez kiksů a »palem« a máte pocit, že
je to jak dobře promazaný stroj.
Kdy Vám bylo na jevišti nejhůř?
Horké jsou chvilky, když zapomene-
te text. Naučila jsem se nestydět a
klidně si zajít před napovědní budku.
Jednou mi ale bylo ouvej v kině při
Růžovým šampaňským, kde jsme se
do toho tak zamotaly, že jsem už vě-
řila jen v zázrak...
Co jste si chtěla zahrát a nevyšlo to?
Nemám žádnou vysněnou roli, ráda
se nechávám překvapit, co mi osud
nachystá. I když: ráda bych si byla
zahrála kněžnu v Lucerně. Ta role se
mi moc líbí, hodně jí rozumím. Má
tam krásné a pravdivé repliky,
moudro zralé, upřímné a zkušené že-
ny. Někdy možná trochu sentimen-
tální, ale já jsem znamením ryba, a
ty sentimentální jsou. Tak to mě mi-
nulo, teď možná, jestli se dožiju, mi
někdo nabídne babičku…
V čem je Lesní divadlo výjimečné?
Dovolte mi zacitovat Lídu Vaňko-
vou, která to kdysi vyjádřila napros-
to bezchybně: „Lesní divadlo je pro
mě jako první láska. Pociťuji to tím
silněji, čím neodvratněji i mne časo-
vá tíseň vzdaluje z jeho jeviště. Dnes
už pokaždé z něho odcházím se smí-
šenými pocity, že je to možná napo-
sledy. Poslední potlesk, poslední dě-
kování... a provázeni svými stíny se
vracíme domů vlídným lesem, pro
který nic nekončí ani nezačíná, ale
zná nás, má nás rád a na cestu nám
dobromyslně svítí zelenými lucerna-
mi Svatojánků.“
Kde se nejraději učíte scénář?
Doma v ušáku pod lampou, na zah-
radě, v lese. Nedávám to ve vlaku
ani u televize. Potřebuji naprostý
klid a soustředění. (pan)

Poberouním budou »kroužit« autoveteráni
DOBŘICHOVICE JEDEN DEN HOSTÍ SETKÁNÍ KORVET I VÝLET PO ZDEJŠÍCH OBČERSTVOVNÁCH

NA SCÉNĚ. Alice Čermáková v jedné ze svých rolí. Foto ARCHIV

KRÁSNÁ AUTA. Korvety a další autoveterány se do Dobřichovic sjedou v
pátek 20. května. Foto Jiří GEISSLER
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Magda hrála srdcem, ne jako opička
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Diváci zpozorněli a napjatě poslou-
chali. Bylo co: Magda získala nádher-
né 2. místo, nechala za sebou všech-
ny Čechy, vychutnala si obrovský
potlesk publika a především poroty. 
Musela jsi být na ni moc pyšná...

Pyšná? To ne! Byla jsem strašně šťa-
stná - Magduš spolu s klavíristkou
Hanou Zemenovou hrály krásně. S
citem a obrovským srdcem. Neustále
říkám svým houslistům, když jdou
na podium: Hlavně hrajte s radostí a
pro radost všech, kdo vás posloucha-
jí. Hrajte srdcem! Na Magdě bylo vi-
dět, jak si svůj dvacetiminutový kon-
cert užívá a pohrává si jak s muzi-
kou, tak s posluchači včetně poroty.
Trochu pyšná jsem byla až po přečte-
ní kritiky, která na Magdičku vyšla v
novinách, a která mne utvrdila v tom,
že Magda opravdu hrála srdcem a ne
jako »cvičená opička«.
Co pro Magdu úspěch znamená?
Ač to tak nevypadá, tak další dřinu a
dřinu! Pracujeme na novém koncertě
začínáme studovat další skladby.

Co má Magda v plánu do budoucna?
Chtěla by studovat na Pražské kon-
zervatoři u vynikajícího profesora
Pavla Kudeláska, ke kterému občas
jezdí na konzultace. Má ale ještě rok
před sebou, kdy ji čeká již absolvo-
vání věhlasných Mistrovských kurzů
Václava Hudečka, soutěž ZUŠ a opět
Mezinárodní houslové soutěže. A ta-
ké doučení hudební teorie, jež je pod-
mínkou pro přijetí na konzervatoř.
vzápětí jsi absolvovala další soutěž,
tentokrát ovšem klavírní, s dcerou
Kamilou...
Bylo to opravdu hektické. Tři dny na
»Kociance« a po nich  hurá na Mezi-
národní klavírní soutěž Broumovská
klávesa v nádherně zrekonstruova-
ném  broumovském klášteře. Další
neuvěřitelné výkony dětí z celého

světa... Mám ale pocit, že ty »klavír-
ní« děti nejsou děti, ale stroje, které
neznají nic jiného, než dřinu a dese-
tihodinová cvičení. Neví ani, co je
míč, strom, příroda! To mi přijde u
takto malých dětí jako něco nelidské-
ho a nepřirozeného.
Jak jste dopadly?
Kamilka získala od odborné poroty
nádherné Čestné uznání, osobní po-
chvalu od porotců a třetí místo od
studentské poroty. Krásné ocenění,
ovšem pro mne je nejcennější to, že
Kamilka, díky především učitelce
Hance Zemenové  je výbornou klaví-
ristkou, ale hlavně sama sebou. De-
setiletou holčičkou a ne - strojem!

Petra FRÝDlová

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
18. 5. 20.00 BELMONDO
19. 5. 20.00 VZPOMEŇ SI
20. 5. 17.30 X-MEN: APOKALYPSA
20. 5. 20.00 SVÁTEK MATEK
21. 5. 15.30 KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER
21. 5. 20.00 TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP
25. 5. 15.00 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
25. 5. 20.00 MY TŘI NEBO NIKDO
26. 5. 20.00 PŘÍBĚH LESA
27. 5. 17.30 ANGRY BIRDS
27. 5. 20.00 TEORIE TYGRA
28. 5. 15.30 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA
ZRCADLEM
28. 5. 20.00 JONAS KAUFMANN: VE-
ČER S PUCCINIM

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
17. 5. 17.30 TEORIE TYGRA
17. 5. 20.00 KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER
18. 5.  13.45 HODNÝ DINOSAURUS
18. 5., 23. 5., 27. 5. 17.30 (Po 20.00) JAK
BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
18. 5. 20.00 ZLO NIKDY NESPÍ
19. 5. 15.30 DVOJNÍCI
19. 5., 20. 5., 21. 5., 24. 5., 30. 5. 20.00
(So+Út 17.30, Čt 18.30) X-MEN APO-
KALYPSA 3D (v Út není 3D)
20. 5., 21. 5., 23. 5. 17.30 (So 20.00)
SVÁTEK MATEK
21. 5. 15.30 ANGRY BIRDS
22. 5. 15.30 KNIHA DŽUNGLÍ
22. 5. a 28. 5. 18.30 (So 20.00) CAPTA-
IN AMERIKA: OBČANSKÁ VÁLKA
24. 5. 20.00 NAŠE MALÁ SESTRA
25. 5. 18.30 SOUSEDI 2
26. 5., 29. 5., 31. 5. 18.30 (Ne 15.30, Út
17.30) ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZR-
CADLEM (Čt+Ne 3D)
27. 5. 20.00 LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
28. 5. 15.30 PAT A MAT VE FILMU
28. 5. 17.30 MIKROB A GASOIL
KINO RADOTÍN
17. 5. a 25. 5. 20.00 (St 17.30) TEORIE
TYGRA
18. 5. 10.00 DECIBELY LÁSKY
18. 5. 17.30 LÍDA BAAROVÁ
18. 5. 20.00 PTÁCI A LIDÉ
19. 5., 24. 5., 28. 5. 17.30 (Út 20.00)
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
19. 5., 21. 5., 24. 5. 20.00 (Út 17.00)
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ
VÁLKA (Čt+Út 3D)
20. 5. 17.30 KNIHA DŽUNGLÍ 3D
20. 5., 25. 5., 28. 5. 20.00 X-MEN: APO-
CALYPSA (St+So 3D)
21. 5. 15.30 KNIHA DŽUNGLÍ
21. 5. 17.30 LEONARDO DA VINCI:
GENIUS V MILÁNĚ - dokument
26. 5. a 31. 5. 17.30 (Út 20.00) NAŠE
MALÁ SESTRA
26. 5. a 31. 5. 20.00 (Út 17.30) MAGGIE

SKVĚLÝ ÚSPĚCH. Magda Routová přebírá diplom za 2. místo na meziná-
rodní Kociánově houslové soutěži v Ústí n/Orlicí. Foto Lenka KoLářová

Víkendového festivalu Kvítkování
2016 se v Kostelci nad Orlicí zúčast-
nil černošický sbor Chorus Angelus.
Loni v říjnu uvítal Chorus Angelus
spřátelený Dětský pěvecký sbor
Kvítek na koncertě Zrcadlo přátel-
ství v českobratrské modlitebně v
Černošicích. Společné zkoušení i
zpívání bylo velmi podnětné, proto
jsme se tentokrát vypravili zase my
do Kostelce. 
„Cestou jsme se zastavili v Hradci
Králové v Muzeu klavírů Petrof,“
uvedli Viktorie Pešková a Natálie Ja-
nášová z komorního oddělení Cho-
rus Angelus. „ V Kostelci nás uvítal

spřátelený Kvítek. Postupně nás roz-
dělili do rodin, u kterých jsme strá-
vili noc. Druhý den ráno jsme spě-
chali na zkoušku, kde se nejen zpí-
valo, ale také se vyráběly erby. Po
obědě jsme se šli podívat do lázní,
ve kterých se údajně koupala i krá-
lovna Žofie.“ Poté následoval pří-
jemný koncert pod vedením sbor-
mistra Romana Michálka, sbormist-
ryně i klavíristky Ivany Kylarové a
Dagmar Potštejnské z Kvítku. Moc
jsme si zájezd užili a budeme doufat
v brzký příjezd našich kamarádů z
Kostelce opět k nám do Černošic.
Simona KySilKová, Černošice

Zámek DOBŘICHOVICE, pátek 3. a sobota 4. června od 21.00 hod.
Předprodej vstupenek: MěÚ Dobřichovice -724 339 732, kultura@dobrichovice.cz

Tipy NN
* Keramické tvoření v Keramické
dílně Liteň se koná 17. 5., 31. 5., 14.
6. od 15.00 pro děti a 20. 5., 6. 6. i
24. 6. pro veřejnost. (jak)
* 11. ročník mezinárodního jazzo-
vého festivalu Jazz Černošice 2016
se uskuteční od 18. 5. do 28. 5.
Podrobný program na www.jazzcer-
nosice.cz.   Adéla ČERVENKOVÁ
* Odpoledne plné ukázek, povídání
a inspirace pořádá pod názvem Živá
a vášnivá s Ivetou a Helenou 19. 5.
od 15 do 21.00 Dobřichovický Do-
mek. Andrea KUDRNOVÁ
* Z knížky Marie Doležalové Kafe
a cigárko budou herci Bára Jandová
a Gustav Hašek číst 19. 5. od 18.00
v nově otevřené kavárně Modrého
domečku Řevnice. (zud)
* Maňáskové divadélko s mamin-
kou Luckou O Dvanácti měsíčkách
můžete zhlédnout 20. 5. od 10.00 v
Dobřichovickém Domku. (ak)
* Ilustrace výtvarníka a fotografa
Iva Chvátila jsou do 20. 5. k vidění
v Galerii Bím Dobřichovice.       (ak)
* Výstava výtvarných prací dětí ze
ZUŠ Dobřichovice potrvá na míst-
ním zámku do 20. 5. Od 25. do 31.
5. na ni naváže výstava prací dětí z
Černošické výtvarné školy. (ak)
* Koncert keltské hudby se koná
22. 5. od 18.00 v čajovně Cherubín
Řevnice. Hrají Sean Barry - irská har-
fa, Andrea Kudrnová - flétny.     (ak)
* Komorní kantátu Otvírání studá-
nek hostí 22. 5. od 18.00 kostel sv.
Martina a Prokopa v Karlíku.     (ak)
* Hiphopové duo Rest & DJ Fatte a
černošický MC Faky koncertují spo-
lečně 27. 5. v Clubu Kino Černoši-
ce. (vš)
* Představení V. Renče a V. Petrů
Popelka Nazaretská uvede 29. 5. od
17.00 hodin v kostele sv. Martina a
Prokopa v Karlíku soubor Ludus
musicus. Andrea KUDRNOVÁ
* Přednáška z cyklu Utajené dialo-
gy s Jeremiášem Polcarem se usku-
teční 30. 5. od 18.00 v Dobřichovic-
kém Domku. (ak)
* Doprava. Výstavu Berounských
fotoriků můžete v Konírně Muzea
Českého krasu Beroun zhlédnout do
10. 6. Michal KOSPRD
* Václava Talicha a Rafaela Kube-
líka představí výstava O českých di-
rigentech, která je v Domově senio-
rů TGM Beroun instalována do
června. Michal KOSPRD
* Stálá výstava letovského malíře
Tomáše Bíma je instalována v Síni
slávy pražské O2 areny. Přístupná je
během akcí, jež se tu konají.      (tob)

Hrají a zpívají: Václav VYDRA, Jan RosÁk, Pavel VÍtek, 
Lumír oLŠoVskÝ, Michaela NoskoVÁ, Jan Matěj RAk,
Monika VAŇkoVÁ, Pavla NoVÁČkoVÁ, karel kRÁL, 

Petr ŘÍHA, Alena ŘÍHoVÁ, Jiří obeRfALzeR, 
Radan ŠUbRt, Jan kUNA, ondřej NoVÁČek, Jiří VItoUŠ,

sbor starostů, šermíři, metači ohně, ženské, koně, koza...

Původní poberounský muzikál 

Noc na Karlštejně
zahajuje jedenáctou sezonu 

Chorus Angelus zpíval na Kvítkování
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Všeradův kurýr

Soutěž vyhlásil někdejší starosta
Všeradic, kandidát na senátora  Bo-
humil Stibal. V čem spočívá? Napiš-
te svůj tip na zajímavý výlet do míst,
která se nacházejí na území okresů
Beroun či Praha-západ. 
„Může jít o kapličku, památný st-
rom nebo jinou místní zajímavost,
ke které ani nemusejí vést turistické
značky. Stačí místo a trasu popsat a
nejlépe společně s fotografií zaslat

na e-mailovou adresu: soutez@bo-
humilstibal.cz,“ upřesňuje podmín-
ky soutěže Stibal, jehož záměrem je
přiblížit lidem místa, kde žijí a při-
tom je ne zcela dobře znají. „Někdy
cestujeme zbytečně daleko a dlou-
ho, abychom se mohli pokochat pří-
rodními krásami či kulturními pa-
mátkami. Přitom naše nejbližší oko-
lí často ukrývá neméně zajímavé sk-
vosty, které mnohdy ani neznáme,“
míní dlouholetý starosta Všeradic.
O vítězi soutěže rozhodnou svým
hlasováním sami návštěvníci webo-
vých stránek www.bohumilstibal.cz,
kteří budou moci jednotlivým tipům
na výlet dávat svůj hlas. 

Pavla NOVÁčKOVÁ

Pošlete tip, můžete vyhrát večeři
BÝVALÝ STAROSTA VŠERADIC VYHLAŠUJE SOUTĚŽ VÝLET ZA HUMNA

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 10/2016 (202)

STAROSTOVÉ S PILOU. Staročeské
máje se konaly 14. května ve Všera-
dicích. Program začal krátce po po-
ledni předáním práva, pokračoval
několikahodinovým průvodem obcí a
vyvrcholil večerní tancovačkou. O
pokácení vzrostlé a krásně nazdobe-
né máje stojící před hospodou se
společně postarali současný i bývalý
starosta obce Roman Špalek a Bo-
humil Stibal (zleva). 

Foto Ondřej NOVÁČEK

Pálení se povedlo,
hasiči hasili jen žízeň
Další ženami oblíbený svátek – pá-
lení čarodějnic – si užily dámy i děti
v Hatích. Sešlo se jich na místním
hřišti kolem 150. Dokonce se pově-
stná pohostinnost zdejších ježibab
roznesla až do Letů, odkud se přije-
ly nechat postrašit i děti z místního
dětského domova. Rozhodně je nik-
do nešetřil - mohly si vychutnat bla-
fy s plovoucíma očima v čaroděj-
nickém kiosku, nechutnosti v perní-
kové chaloupce i projížďku na pe-
kelně velkých koních ze stáje Petra
Vlasáka.
Nic není v životě zadarmo, takže i
tentokrát si děti musely připravené
odměny zasloužit. Za každou splně-
nou disciplínu získaly pár žetonků,
které pak utratily v krámku s drob-
nými dárky. Koho neodradila bizoní
hlava ani skoky přes plameny, mohl
si pochutnat na sladkostech nebo si
odnést domů malou hračku. V ohni
pak shořela, doufejme, jediná ježi-
baba, která se odpoledne zúčastnila,
a to ta dřevěná. Až do noci se mohli
nakonec zdržet všichni, kteří se
chtěli ohřát, opéct si buřta nebo si
posedět u ohně a piva se sousedy.
Hasiči i tentokrát jen podpalovali a
hasili maximálně žízeň. 

Jitka CHLEBOUNOVÁ, Hatě

Z podbrdského kraje
* Výstavu vzduchovek pořádá 28.
5. v obecním sále v Podbrdech míst-
ní sběratel Karel Šťastný. Součástí
výstavního dne bude i střelba v ori-
ginální mechanické střelnici. Začá-
tek v 9 hodin. (JoK)
* Výstava obrazů Petra Hampla je
ve všeradické Galerii M. D. Retti-
gové k vidění do 30. 6.                (več)

Brigádnící sesbírali dvě a půl tuny odpadu

Dorazí Jana Krausová
Kultura ve Všeradicích žije! V pátek
13. 5. byla zahájena překrásná výsta-
va obrazů Petra Hampla, kterou mů-
žete v Galerii M. D. Rettigové zh-
lédnout až do konce června. O den
později jsme oslavili Staročeské má-
je, které se i letos konaly jako sou-
část poberounského folklorního fes-
tivalu. Zároveň vrcholí přípravy na
jedenáctý ročník malířského ART
sympozia Všeradice, který bude za-
hájen 8. 6. Tentokrát bude hostit 14
výtvarníků z ČR, Polska, Slovenska
a Švýcarska. Novinkou je to, že op-
roti předchozím ročníkům zde bude
větší zastoupení žen - dorazí jich 8,
mužů 7. Také jsme vsadili na mladé
umělce, kteří jistě přinesou akci no-
vý náboj a pohled na okolní krajinu
Všeradic. Sympozium vyvrcholí
slavnostní vernisáží 18. 6. od 14.00
hodin. Pokud vše dopadne dobře a
podle našich plánů, bude nám ctí
přivítat na jejím zahájení herečku a
výtvarnici Janu Krausovou.  

Bohumil STIBAL, Všeradice

Studené počasí i menší účast brigádníků nezhatily letoš-
ní úklid v okolí Hatí, který se konal 16. dubna. Sešlo se
přibližně 30 dospělých a 10 dětí ochotných prosmýčit
zelenající se příkopy a křoviska. Po loňském zevrub-
ném úklidu nebylo tolik nálezů, zato se sběrači mohli
vydat do vzdálenějšího okolí Hatí, které je sice méně na
očích zdejším obyvatelům, o to ho ale mají radši vyha-
zovači všeho možného. Čím je takové místo lépe do-
stupné autem, tím více se tam rojí odpady velkých roz-
měrů. Není nemožné najít celý vyhozený interiér auta,
nábytek nebo stavební odpad. Díky traktoru s vlekem,
který opět poskytl p. Linhart, nakladači p. Krtka i firmě,
která zapůjčila nákladní auto a zaplatila skládkovné, tak
zmizelo na 2,6 tuny odpadu z okolí celé vsi. Na závěr si
všichni mohli ohřát ruce a opéct buřty nad táborákem u
hřiště, vyměnit si sběratelské zážitky a děti dostaly spe-
ciální kartu, do níž mohou sbírat razítka za účast na bri-
gádě. Kdo přijde ještě dvakrát, může se těšit i na velkou
odměnu a pasování na mistra sběru. Děkujeme místní-
mu SDH za dobrou organizaci. Tak zase za rok!

Text a foto Jitka CHLEBOUNOVÁ, Hatě

Všeradice - Podnikáte rádi víkendové výlety po našem kraji? Chcete se
inspirovat, a nebo naopak máte tip na zajímavou trasu ve vašem okolí?
Právě pro vás je určena nová soutěž Výlet za humna, ve které navíc
máte šanci vyhrát zajímavé ceny: dárkový poukaz na večeři pro dva v
zámeckém Hostinci U Paní Magdaleny ve Všeradicích či knihu receptů
herečky Markéty Hrubešové Markéta vaří Rettigovou s cédéčkem pl-
ným staropražských písniček o jídle. 
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Karlštejn - Velkolepě oslaví Karlš-
tejn 700. výročí narození českého
krále a římského císaře Karla IV.
Program na počest Otce vlasti po-
trvá celé tři dny!
Na pátek 3. 6. připravilo karlštejnské
pracoviště Domečku Hořovice akci
nazvanou Podhradí patří dětem. Na
louce u mostu přes Berounku čeká
malé účastníky od 9 do 16.00 dětský
historický průvod, divadelní předsta-
vení, historické tržiště, řemeslné a
výtvarné dílny i vyhlášení výtvarné
soutěže České korunovační klenoty.
„Zveme všechny školy, školky, děti i
rodiče na společný den plný zábavy,
her a tvoření,“ láká organizátorka
Eva Knopová. „Každý účastník zís-
ká Královskou pečeť a vlastnoručně
vyrobené odměny. Uvítáme přihlá-
šení třídních kolektivů do 27. 5. na
e-mail: eknopova@domecekhorovi-

ce.cz nebo na tel.: 725 482 037,“ do-
dává s tím, že vstupné je 30 Kč/dítě
a návštěvníci v historických kostý-
mech jsou vítáni. Od 18.00 pak za-
hraje a zazpívá čerstvý semdesátník
Tomáš Linka se Studiem R.
V sobotu 4. 6. budou oslavy na louce
u mostu pokračovat od 11 do 18.00
Rodinným odpolednem. Děti i jejich
rodiče se mohou těšit na žonglérský
koutek, klauna, který bude capartům
vyrábět zvířátka z balónků, skákací
hrad, dojící krávu, projížďky na ko-
ních i motorovém člunu po Beroun-
ce, na hasičskou dovednostní dráhu i
tvůrčí dílny a malování na obličej. 
Program na pódiu zahájí v pravé po-
ledne vystoupení staropražské kape-
ly Třehusk, po ní bude návštěvníky
bavit kejklíř i kouzelník, k vidění
budou ukázky aerobiku, Plzeňský
dětský sbor nabídne komponovaný

pořad s písničkami z muzikálu Starci
na chmelu. Profesionální hasiči i zá-
chranáři předvedu spolu s karlštejn-
skými »dobráky« zásah u hořícího
automobilu, hasičský »potěr« z Řev-
nic i Karlštejna zase požární útok.
Malí návštěvníci se určitě pobaví při
Dětské show s Veronikou Spurnou,
dospělákům na závěr odpolední části
programu od 17.00 zahraje místní
country kapela Kapičky. Úplnou teč-
ku za sobotním slavením obstará
koncert Ilny Csákové, Hany Holišo-
vé, Pavla Vítka a Tomáše Savky.
Vrchol třídenních oslav je napláno-
ván na neděli 5. 6., kdy se u mostu
budou od 10 do 17.00 konat Histo-
rické hry zpestřené ve 12.00 rytíř-
ským turnajem v podání skupiny his-
torického šermu Štvanci. V 15.00
dorazí v čele Královského průvodu
samotný vladař Karel IV. a bude při-

vítán rychtářem i dalšími představi-
teli městyse. Od 18.00 se pak ještě
na nádvoří hradu koná koncert sboru
Canto Carso.          Miloslav FrÝDL

Karlštejnští založili
družební spolek
V Karlštejně byl založen spolek, je-
hož cílem je podporovat a rozvíjet
vztahy mezi tímto významným stře-
dočeským městečkem a jeho zahra-
ničními partnery. Oficiální název
spolku zní Sdružení karlštejnského
družení (SKD); sdružení má aktuál-
ně šestnáct členů a úzce spoluracuje
se Zastupitelstvem Městysu Karlš-
tejn i se Správou statního hradu
Karlštejn. Na ustavující schůzi byl
předsedou SKD zvolen Petr Weber.
Aktuální náplní práce spolku je pří-
prava, organizace a jazykové zabez-
pečení programu delegací karlštejn-
ských partnerských měst, které při-
jedou na oslavy výročí 700 let od
narození Karla IV. Celkově je oče-
káván příjezd asi 120 hostů z ital-
ského Montecarla, francouzského
Althen Des Paluds a německého
Mylau, kteří spolu s občany Karlš-
tejna vzdají hold českému králi a
římskému císaři mezi 3. a 5. 6. 
V dlouhodobé perspektivě se Sdru-
žení karlštejnského družení zaměří
na prohlubování vztahů mezi part-
nerskými městy, organizaci kultur-
ních akcí spojených s partnerskými
městy a jejich regiony. Jedním z cílů
SKD je také pravidelné informování
karlštejnských občanů o dění v part-
nerských městech formou vydávání
Zpravodaje SKD.      Petr Weber,

Karlštejn

Dorazí »tříkolkáři« z Čech
Německa i Švýcarska
Určitě je znáte z filmu Dva nosáči tankují
super. Jsou více či méně kapotované, s nadu-
panými motory, naleštěné, prostě krásné st-
roje. Ano, jde o motorové tříkolky. Opět se
sjedou 10. - 12. 6. do kempu na 5. karlštejn-
ský sraz trikes&moto. 
Motorová tříkolka má dávnou historii: málo-
kdo ví, že s úplně první myšlenkou třístopé-
ho stroje přišel už Leonardo da Vinci, i když
jen na papíře. Opravdový boom této mašiny
se rozjel až po válce ve Vietnamu, kdy ame-
ričtí veteráni kvůli vážným zraněním ne-
mohli jezdit na motorce, a proto si začali po-
řizovat tříkolky. Od té doby prošly »triky«
značným vývojem. Dnes jsou většinou vy-
šperkované do největších detailů, některé
otevřené, takže vidíte motor, jiné kapotova-
né jako auto, mnohé vozí za sebou malé ka-
ravany designově totožné s trikem, vybave-
né roztodivnými detaily, prostě pastva pro
oči. Jejich majitelé nejsou žádní drsní rocke-
ři, ale společenští, přátelští a vstřícní lidé se
zálibou v třístopých strojích. V Karlštejně
zažili tříkolkáři na srazech rozmary počasí
od veder po záplavy. (Dokončení na straně 8)

13.30 – ELČOVICKÁ DUDÁC-
KÁ MUZIKA, Strakonice
14.25 – PRŮVOD S MÁJKOU
14.30 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K
POŘÁDÁNÍ MÁJŮ (staros-
ta, děti, hasiči…)
14.35 – DOMEČEK, Karlštejn 
14.55 – DĚTI MŠ Karlštejn
15.10 – KVÍTKO, Mníšek p/B

15.25 – PRAŠTĚNKA, Praha
15.50 – VRBINA, Praha
16.20 – KVÍTKO, Mníšek p/B
16.35 – KOLÍČEK, Zbraslav
17.00 – KRUŠPÁNEK, valaš-
ský soubor z Prahy
17.35 – TŘEHUSK, Poberouní
18.00 – KÁCENÍ MÁJKY,
hraje Třehusk

Folklorní festival StaročeSké máje
karLŠtejN, náměstí 29. 5. 2016

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     5/2016 (52)                

ČÁRY. Populární »čarodějnice« oslavily i děti z karlštejnské školky. (Viz strana 8) Foto Marcela HAŠLEROVÁ

Oslavy budou velkolepé, potrvají tři dny
OD 3. DO 5. ČERVNA SI BUDE KARLŠTEJN PŘIPOMÍNAT 700. VÝROČÍ NAROZENÍ CÍSAŘE KARLA IV.

Karlštejnský zpravodaj
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Dvě vydařené muzikantské akce se
konaly na přelomu dubna a května v
Karlštejně.
Nejprve jsme se 29. 4. sešli v Budňa-
nech U Čepelů.  Dorazilo  pět muzi-
kantů: basa, banjo, dvě kytary a Vrá-
ťa Smrž se speciální mandolínou.
Basy se tentokrát ujal Ivan Nesler a
Česťa si užíval celý večer své kyta-
ry. Krásné písně, moc  pěkná nálada,
zaplněná hospůdka. Velké poděko-
vání vedoucímu Martinovi, který nás
pohostil výtečným tataráčkem!
První květnový den se v karlštejn-
ském kempu uskutečnilo setkání ka-
marádů trampů. Seskupení part se st-
řídalo jedno za druhým, hrálo se až

do pozdních večerních hodin. Přijeli
kluci z Kladna, Unhoště, Kralup i
Prahy »Ječný«. Napočítala jsem
okolo 30 muzikantů! 
Veselí začalo líbáním pod rozkvet-
lou větvičkou, kterou jeden  z kluků
přivezl. Takže, holky, neuschneme,
hurá! Je pravda, že jsem spoustu pís-
niček ještě znala a pěkně jsem si zaz-
pívala, ale byly i takové, které jsem
musela jen poslouchat, fakt jsem je
ještě neslyšela. Kamarádky z »Ječ-
ný« zase přivezly tolik pochoutek,
že se stůl jen prohýbal a rozdávaly

všem... Je to  nádherná tradice a tě-
ším se již na příští setkání...
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Muzicírovalo se v Budňanech i kempu
DO KARLŠTEJNA SE SJELI »KAMARÁDI TRAMPOVÉ« Z KLADNA, UNHOŠTĚ, KRALUP I PRAHY

Ve Výzkumné stanici vinařské v
Karlštejně právě lahvujeme vína
ročníku 2015. Po téměř deseti letech
máme opět v nabídce přívlastková
vína: Rulandské šedé pozdní sběr -
suché, Rulandské bílé pozdní sběr -
polosuché, Tramín červený pozdní
sběr - suché, Ryzlink rýnský kabinet
- suché, Sylvánské zelené kabinet -
suché a z červených vín Cabernet
Cortis pozdní sběr - suché. Nabídku
doplňují zemská vína Müller Thur-
gau, Svatovavřinecké, Dornfelder a
Modrý portugal.
Po dlouhé době se karlštejnská vína
dočkala ocenění na výstavách a sou-

těžích: Rulandské bílé - zlatá medai-
le a nejlepší bílé víno soutěže Lito-
měřický hrozen, Cabernet cortis - st-
říbrná medaile v soutěži Litoměřic-
ký hrozen a bronzový pohár na vý-
stavě Dny vína Most. Radost z dob-
rých vín nám však kazí pozdní mra-
zíky v posledním dubnovém týdnu,
kdy noční teploty poklesly pod -2
stupně a poškodily rašící keře révy.
V Karlštejně došlo k poškození asi
60% rašících oček, což bude mít
značný vliv na výnos v letošním ro-
ce. A v blízké Loděnici bylo poško-
zení ještě větší...    Zdeněk BENEŠ,

VSV Karlštejn

Čarodějnice ve školce

Nic je neodradilo a neustále víc jich
láká naše krásná krajina, památky i
atmosféra srazů. Přijíždějí se bavit a
je jedno, jestli jsou z Čech, Němec-
ka, Rakouska, Francie, Švýcarska či
Slovenska. Na sobotu dopoledne se
všichni účastníci srazu nesmírně tě-
ší, protože již vědí, že je čeká spani-
lá jízda do Prahy za doprovodu Po-
licie ČR. Pojedou okolo hradu Karl-
štejna a v Praze se dostanou do zají-
mavých míst, kam by se sami nemě-
li šanci dostat.
Nemusíte být ani majiteli motorové
tříkolky nebo motocyklu, abyste se
mohli této podívané zúčastnit. Sraz
je otevřen i veřejnosti, můžete v au-
tokempu strávit celý den, pobavit se,
vybrat si z nabídky stánků se šperky,
oblečením a doplňky, využít služeb
tetování nebo airbrush. V pátek ve-
čer bude hrát k poslechu i tanci od
19.30 do 23.30 žádaná kapela Genti-
ana, která hraje mimo jiné skladby
skupin Black Sabbath, Deep Purple,
Helloween, Ozzy Osbourne, v sobo-
tu odpoledne od 16 do 18.00 zpestří

zábavu kapela Dependence Rock a
večer od 19.30 do 23.30 kapela Ba-
dys, která hraje tzv. lehký bigbít st-
ředozápadní provenience. 
Když jsme před pěti lety jako čerství
majitelé triku přišli s myšlenkou po-
řádat sraz tříkolek, a to hlavně proto,
abychom se potkali s dalšími tříkol-
káři, vyměnili si zkušenosti, zážitky
a mohli spolu jezdit na vyjížďky, ani
ve snu nás nenapadlo, jaký bude mít
tato akce úspěch a do jakých rozmě-
rů se dostane. Nesmírně nás to nabí-
jí a těšíme se i na vás.

Helena STRMiSKÁ, Karlštejn

Každý rok se v karlštejnské mateř-
ské škole před filipojakubskou nocí
slétají malé čarodějnice i jejich
klučičí kamarádi. Letos si dali sraz
již 29. dubna. Ráno přilétli ze
svých domovů v originálních kos-
týmech a celé dopoledne závodili,
tančili, pojídali a  pili kouzelné
lektvary. Zábava  byla opravdu su-
per, počasí přálo a každý, kdo se
srazu zúčastnil, si odnesl krásnou
odměnu. Celé dopoledne bylo pod
vedením kouzelné hůlky učitelky J.
Štolzové. Děkujeme! Text a foto

Marcela HaŠlEROVÁ, 
MŠ Karlštejn

Karlštejnské aktuality
* Jarní výstava opuštěných koček a
psů se bude konat 21. a 22. 5. v Mu-
zea betlémů Karlštejn, vždy od 10
do 17.00.       Romana TREŠLOVÁ
* Zájezd do pražského Divadla U
Hasičů na představení Když kočky
nejsou doma pořádá 24. 5. Městys
Karlštejn. Odjíždí se v 17.00 z cent-
rálního paroviště, zájemci se mohou
hlásit na úřadu městyse.             (per)
* Přehlídka kapel Karlštejnský ma-
zec se bude konat 28. května v auto-
kempu Karlštejn. (frk)
* Do Žatce a zámku v Krásném Dvo-
ře zamíří zájezd seniorů, který 16. 6.
pořádá Městys Karlštejn. Odjezd je
v 8.00 z centrálního parkoviště, ná-
vrat kolem 18.00. Zájemci se mohou
hlásit na úřadu městyse.             (per)
* Výstava dokumentující kulturu
dvora císaře Karla IV. je až do konce
října k vidění na hradě Karlštejně.
Návštěvníci si mohou prohlédnout
tzv. Karlštejnský poklad – několik
stovek nádob a šperků z období vr-
cholného středověku vážících se k
hradu. Předměty byly do hradních
zdí ukryty v první polovině 15. sto-
letí a objeveny při restauračních pra-
cech na konci století 19. (jp)

Dorazí »tříkolkáři« z Čech, Německa...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Vína uspěla na soutěžích
RADOST VINAŘŮM POKAZILY POZDNÍ MRAZÍKY

V BUDŇANECH. Dva z účastníků
muzikantského setkání U Čepelů v
Budňanech.   Foto Jitka ŠVECOVÁ

V Karlštejně budou k vidění zajíma-
vé stroje.  Foto Helena STRMISKÁ

Obrázky z Karlštejna i jeho okolí
Se zajímavými záběry Karlštejna i jeho okolí vás počínaje posledním
číslem roku 2015 prostřednictvím svých fotografií seznamuje obyva-
telka městyse Markéta FÍLOVÁ. (NN)

SKLÍZEJÍ ÚSPĚCHY. Karlštejnská vína zase po dlouhé době bodují na
výstavách a soutěžích. Foto Zdeněk BENEŠ
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Osovský PROVAS

K jednání se na konci dubna sešlo
osovské obecní zastupitelstvo. O
čem jednalo?
Firma CMS pokračuje v zavádění
internetu v obci - v ZŠ a MŠ čp. 91
již je zaveden a bezplatně funguje.
Nyní firma začne zavádět internet po
obci a pro občany. Maximální cena
by měla být 400 Kč, dle počtu připo-
jených občanů. V nabídce je i příjem
televize. 
Byla schválena adresa okrašlujícího
spolku KOS: Osov čp. 108. 
Ve věci kanalizace se konala schůz-
ka starostů Skřiple, Lážovic a Osova
s projektanty. Umístění čističky je
plánováno v Lážovicích. 
Žádost o příspěvek SK Osov byla

odložena a bude podána znovu na
podzim pro rok 2017. 
Co se týká spolupráce při zabezpe-
čování požární techniky s obcí Skři-
pel, byla vypracována smlouva a do-
mluven příspěvek 20.000 ročně od
Skřiple Osovu. I obec Lážovice má o
podobnou spolupráci zájem. 
SDH Osov má nový spolkový pra-
por, oficiálně bude pokřtěn při příle-
žitosti 115. výročí založení. K zápi-
su do MŠ na školní rok 2016/2017
přišlo 23 dětí, přijato může být 11. 
Zastupitelé schválili stanovy Mikro-
regionu Hořovice. 
Byla projednána strategie obce Osov
na rok 2016 - 2025, kterou nechalo
zastupitelstvo zpracovat v rámci st-

rategie Karlštejnska. Dokument je
potřebný především při žádostech o
dotace. Občané mohou i nadále při-
cházet s podněty a připomínkami.
Opět se koná charitativní sbírka pro
Diakonii Broumov. Oblečení, hrač-
ky, nádobí atd. mohou lidé nosit na
OÚ během celého května. 
Svoz objemného odpadu v Osově se
uskuteční zřejmě koncem května.
Termín bude včas oznámen, kontej-
ner bude přistaven ve čtvrtek a pone-
chán i během víkendu u prodejny. 
Zastupitelstvo má v plánu provést
inventarizaci stromů v katastru obce
a ve spolupráci s p. Toulem a pí Ka-
síkovou provést revitalizaci.

Marie PLECITá, osov

Hasiči mají nový spolkový prapor
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU SE V OSOVĚ BUDE KONAT KONCEM KVĚTNA
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U OHNÍČKU. Na osovských »čarodějnicích« se také opékaly buřty.  Foto Marie PLECITÁ

Čarodějnice tančily na koštěti
Po letech se u nás 30. 4. zase pálily čarodějnice.
Sraz byl v 18.00 u prodejny v Osově, čarodějnic
malých, velkých - a dokonce i na koni - se sešla
pěkná řada a kromě nich i množství přihlížejí-
cích. Zbrojnoš přivezl káru s odsouzenou nehod-
nou ženou, kat v červené kápi si hodil přes rame-
no popravčí meč a Pavel Čaboun zanotoval k té
příležitosti jím složenou píseň. Poté jsme vyrazi-
li k hranici nad Osovcem. Cesta mezi poli byla
lemovaná hořícími loučemi, což by lépe vyniklo
za tmy - máme námět k přemýšlení, v kolik začít
napřesrok. Letos jsme plánovali, že zářící louče
budou v noci ohraničovat pěšinu. To nám ale ne-
vyšlo, protože neznámý zloděj si jich část odne-
sl! To jsme v podvečer samozřejmě ještě netušili,
takže jsme zpívajíce (někdo i bubnujíce) kráčeli
a těšili se na to, co přijde. V Osovci už čekali ha-
siči, mohli jsme tedy bez obav obestoupit hranici
a černý soudce přečetl povídání o dávném zvyku
pálení čarodějnic i o tom, že oheň spálí zlo a vše
očistí. Znovu zazněl zpěv a pět hrůzných ježibab
zatančilo na koštěti za zvuků písně Petra Skou-
mala. Pak zbrojnoš zažehl oheň a hranice vzplá-
la i s čarodějnicí na vrcholu. Načež nastala volná
zábava dospělých i dětí, opékaly se buřty, pilo se
pivo i nealko a zpívalo se při kytaře. Akce se op-
ravdu povedla. Ohně hořely i u mnoha dalších
domů, takže poslední dubnový den se u nás nád-
herně vydařil.  Marie PLECITá, osov

Noc kostelů nabídne
koncert i průvod
V pátek 10. června se v osovském
kostele Narození sv. Jana Křtitele
opět uskuteční celorepubliková akce
Noc kostelů. Návštěvníky přivítáme
v 17.00 a hned poté bude následovat
kulturní program - koncert. 
Také půjdeme průvodem k soše sv.
Jana Nepomuckého, kde položíme
květiny a bude zde krátká adorace.
Během večera nabízí program také
úvahu i promluvu profesora Václa-
va Frajera a dále prohlídku restauro-
vaných soch i váz v průčelí kostela.
K dispozici budou obrazové infor-
mace ze života místní části farnosti.
Všechny srdečně zveme, na této ak-
ci bývá tradičně příjemná atmosféra
a nebude chybět ani malé občerstve-
ní. Marie PLECITá, osov

Vrátili se hladoví, ale v dobré náladě a obtěžkáni truhlíky
Sobota, 7. května, se nesla pro obča-
ny Osovska ve znamení stromů,
keřů a květin. Obec Osov totiž pořá-
dala zájezd do Dendrologické za-
hrady v Průhonicích. 
V půl dvanácté naše šestadvaceti-
členná výprava (s početným zastou-
pením pětadvaceti žen), složená z
obyvatel Osova a okolí vyrazila od
místního obecního úřadu směrem na
Prahu. Po hodině jízdy jsme byli na
místě, kde nás čekala dvouhodinová
prohlídka s průvodkyní. Za tak krát-
kou dobu nebyla šance na procház-
ku po celé zahradě, jejíž plocha činí
80 hektarů, avšak nejzajímavější
části, jako sezonní záhony stovek
tulipánů, zmarličníky japonské, zva-
né buchtovníky, borovici coultero-

vu, jejíž šišky váží až 2,5 kg nebo
zahradní kavárnu, jsme si nemohli
nechat ujít. Díky zajímavému pro-
středí a poutavému výkladu průvod-
kyně uteklo odpoledne jako voda -
byl čas odjezdu. Po páté jsme nas-
toupili zpět do autobusu směr Osov,
obtěžkáni ze všech stran truhlíky s
rostlinami, které bylo možno nakou-
pit v zahradnictví přiléhajícímu k
zahradě. Domů se všichni vrátili pl-
ni inspirace pro vlastní zahradu, v
dobré náladě po dni stráveném na
čerstvém vzduchu, hladoví, protože
v zahradě nebyla možnost si koupit
»pořádné« jídlo, ale přesto nadšeni z
působivé podívané na krásy přírody.

Text a foto 
Pavlína Čabounová, osov
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Zámek Mníšek pod Brdy připravil - Dětský den s
rytířskou tématikou. Děti si zkusí představit, jaké
to bylo být rytířem v dobách středověkých hradů
a tvrzí. 

Na královském trůnu se usadil císař Karel z rodu
Lucemburků. Staví hrady, zakládá instituce, bu-
duje i ochraňuje. Když on vládne, nikde se nesmí
potulovat žádní lupiči a loupežníci. V Mníšku sto-
jí strážní hrádek, který ochraňuje kupeckou Zla-
tou stezku. Po ní proudí karavany naložené vzác-
ným zbožím a Karel IV. dal svým budoucím chra-
brým rytířům a statečným bojovnicím důležitý
úkol: Stezku střežit, udržovat, opravovat a pomá-
hat pocestným. 
Jak se ale v době Karla IV. stát rytířem? To si mo-
hou všechny děti přijít vyzkoušet na dětský den,
který se už rychle blíží. V neděli 29. května od 11
do 17 hodin v zámecké zahradě, aby si vysloužily

rytířský glejt, musí při zábavných soutěžních zas-
taveních zvládnout sedm dovedností rytíře. Pře-
můžou třeba loupežníka nebo najdou ukradené
zboží? Budou umět zprůchodnit kupcům cestu
nebo pomoci zbloudilým pocestným? Zazpívají
jako trubadúři, rozveselí smutnou paní a vyslouží
si malou odměnu? 
Na všechny čeká den plný zábavy. Připravena
jsou šermířská vystoupení a také škola šermu. Jak
správně držet zbraň? Jaký zaujmout správný bojo-
vý postoj a nenechat se poranit? V zámku budou
připraveny speciální prohlídky pro děti s pohád-
kovou průvodkyní a před zámkem můžete vybírat
a nakupovat u stánkařů. Marie CharváTová,

Mníšek pod Brdy

Soutěž O nejkrásnější okno
Soutěž O nejkrásnější květinové okno nebo bal-
kon vyhlašuje obec Osov. Při svých procházkách
obcí si od června až do září všímejte, které okno
či balkon se vám nejvíce líbí. Koncem září bude-
te dotazováni komisí tvořenou členy kulturní
komise a KOS Osov, komu dáte svůj hlas. Vítě-
zové budou odměněni. Marie PlECiTá, osov

Maminky dostaly věnečky
V neděli 8. května se na zahradě ZUŠ Černošice
sešly děti z přípravky a ze všech chorálků (Čer-
nošic, Dobřichovic i Řevnic), aby vyrobily s po-
mocí lektorky Hanky Poislové svým maminkám
voničky a věnečky k jejich svátku. Poté přítom-
ným pod vedením sbormistryň Zory Strnadové,
Oldřišky Musilové, Ivany Kylarové a Ludmily
Plzákové zazpívaly svůj současný repertoár.

Simona KySilKová, Černošice

V pátek 22 .dubna byl vyhlášen i v osovské škole
Den Země. Akci předcházela návštěva Planetá-
ria, kde se školáci seznámili se Zemí jako plane-
tou. Dozvěděli se, jak se vyvíjel život na Zemi i
co všechno ve vesmíru můžeme najít. Pak se děti
shromáždily na zahradě, kde si jednotlivé třídy
rozdělily úseky, které měly uklidit. Vybaveni pra-
covními rukavicemi, nářadím i odpadkovými
pytli se všichni společně pustili do práce. Děti
hrabaly trávník, sbíraly kameny i odpadky, oko-
pávaly i  zametaly. Do oběda bylo okolí školy
čisté. Děkujeme všem dětem, které pilně praco-
valy. Text a foto Soňa KOCmaNOVÁ, ZŠ Osov

Jako každý rok, i letos se poslední dubnový den
konalo u hlásnotřebaňského jezu tradiční pále-
ní čarodějnic. Díky pestrému programu a hlav-
ně  slunečnému počasí se sešlo spoustu lidí i
lidiček. Malé a velké návštěvníky čekala kromě
tradiční vatry a pálení čarodějnic také spousta
zábavy, soutěží i vyhlášení nejlepší čarodějnic-
ké masky. Sbor místních hasičů připravil bez-
vadný podvečer pro děti i dospěláky, včetně po-
hoštění. Vůně grilovaného masa a klobás se
linula po celém okolí. A domácí langoše? Ty op-
ravdu neměly  chybu.  Hranici hasiči zapálili ve
20.30.  Díky všem, kteří se na této akci podíleli.

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Školáci uctili Den Země

Hranice vzplála u jezu
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Děti si vyzkoušejí, jak se stát rytířem
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Letovský zpravodaj

Sedmnáctý ročník kynologického
závodu o putovní pohár k 928. výro-
čí první zmínky o obci Lety se konal
30. dubna. Termín vyšel na den, kdy
se pálily čarodějnice, takže v Letech
to žilo. Ve stejný den se konal v Do-
břichovicích závod Dračích lodích a

na letovském fotbalovém hřišti tur-
naj fotbalistů. 
Na závod bylo přihlášeno 29 závod-
níků, kteří změřili síly v pěti ka-
tegoriích. Ráno bylo sice chladno,
ale přes den už panovalo krásné slu-
nečné počasí. Předváděné výkony
posuzovali dva rozhodčí z Plzně, o
administrativu se v kanceláři vzorně
starala Gábina Stará s Ivanou Dro-
bílkovou. V kantýně se celý den otá-
čely Markéta Jirátová, Jiřka Janov-
ská a Lída Šebková. Disciplínu obra-
na figurovali Vojta Filip a Roman
Šonský, funkce vedoucí závodu se
zhostila Alice Kubaníková, pomáhal

ale také Miloš Forman. Celý závod
máme výborně zdokumentovaný
díky fotografům Tomášovi Suchán-
kovi, Tereze Suchánkové a Aleně
Vanžurové. 
Závod byl zahájen slavnostním ná-
stupem v půl deváté. Část závodníků
s jedním rozhodčím odjela na terény
nad Řevnice na pachové práce, dru-
hý rozhodčí začal posuzovat posluš-
nosti. Další závodníci se postupně
vraceli ze stop a pokračovali posluš-
nostmi. Po celý den se výkony posu-
zovaly bez přestávky, rozhodčí se na
place střídali. Poslední, nejatraktiv-
nější disciplínou byla obrana. 

Hodnocení výkonů skončilo kolem
16.00. Následovala příprava nástu-
pu, oficiální ukončení závodu a vy-
hlášení vítězů. Ceny, diplomy a tro-
feje těm nejlepším předávala starost-
ka obce Barbora Tesařová. Závěreč-
ný ceremoniál byl nádhernou tečkou
za dnem plným zážitků. Podrobné
výsledky jednotlivých kategorií, roz-
sáhlou reportáž ze závodu i obrovské
množství fotografií najdete na našem
webu www.kklety.cz.
Díky patří všem, kteří se podíleli na
organizaci závodu, rozhodčím, figu-
rantům i kladečům stop. Velké díky
partnerům a sponzorům. Za podporu
všem děkujeme a těšíme se na další
závod, který se bude konat 24. září. 
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Letovské aktuality
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Obce Lety se koná v sále obecního
úřadu U Kafků 18. 5. od 19.00 ho-
din. Na programu jsou mj. smlouvy
či ceny vodného a stočného. (bt)
* Poslední dobou přibývá dotazů tý-
kajících se pohybu pěších po cyklos-
tezce z Řevnic do Letů. Na obou
koncích cyklostezky je dopravní
značka, která symbolizuje jízdní ko-
lo v kruhové značce s modrým pod-
kladem. Přikazuje cyklistům užít na
takto označeném úseku jízdní kolo.
Může být ale využit i osobami, které
jízdní kolo vedou. V ČR je povoleno
užít cyklostezku též jezdcům na
kolečkových bruslích, lyžařům... Z
toho lze dovodit, že i maminky s
kočárkem a pěší mohou cyklostezku
užít, ale se zvýšenou opatrností, ne-
boť  cyklostezka je určena zejména
cyklistům. Jiří DLASK, 

Městská policie Řevnice

Staročeské máje 
Lety, náves 28. května 2016

Orkus a Vosí Hnízdo aneb
Staročeské máje »přitvrzují«
Poslední květnovou sobotu 28. 5. pořádá letovská
radnice od 12.00 v rámci poberounského folklor-
ního festivalu tradiční Staročeské máje. Ty letošní
budou ve znamení oslav 120. výročí od založení
SDH Lety. Letovští hasiči připravují doprovodný
program, který začne slavnostní valnou hromadou
v sále U Kafků, pokračovat budeme společným
průvodem ulicí V Chaloupkách. Dále hasiči zorga-
nizovali prezentaci hasičské techniky od nejstarší
koňmi tažené stříkačky, která bude zapůjčena z
Osova, až po nejnovější a největší jeřáb, který bu-
de vystaven před hasičskou zbrojnicí. V programu
našich Májů najdete také představení družstva nej-
menších hasičů. Do programu zasáhnou hasiči ješ-
tě dvakrát. 
Dechová kapela 12 Plzeň společně s mažoretkami
z kolínského Srdíčka vyvede v půl druhé odpoled-
ne od sálu U Kafků průvod přítomných až na
náves, kde začne hlavní program. Celý den pak
bude zakončen vystoupením kapel Vosí hnízdo a
Orkus. Doufejme, že nám bude přát počasí, aby-
chom si mohli v klidu bohatý program Májů užít. 

Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Letovští chtějí školu
Lety - V Letech má vyrůst škola.
Informaci potvrdila starostka obce
Barbora TESAŘOVÁ.
Prý se chystáte v Letech stavět ško-
lu. Co vás k tomu vede?
Ano, vážně uvažujeme o tom, že by
Lety měly svou prvostupňovou školu
(1. - 5. třída) s kapacitou 150 dětí. Již
pátý rok totiž vychází z naší mateř-
ské školy přes dvacet dětí ročně a po-
dle poslední demografické studie se
rodí od roku 2009 20 a více dětí. Nej-
víc se jich narodilo v roce 2014 - 27
dětí. Snažili jsme se i navýšit kapaci-
tu současné MŠ, ale v zátopové zóně
to jde velice těžko. Se stavbou školy
bychom zároveň přistavěli MŠ.
Také jsme dostali výpověď smlouvy
o školské spádovosti od Všenor a v
podobné smlouvě s Dobřichovicemi
máme garantován počet 18 přijatých
dětí do prvních tříd ročně. Toto ome-
zení už v současné době překračuje-
me. Vedení Dobřichovic nám dopo-
ručilo, abychom si zajistili v novém
územním plánu územní rezervu pro
stavbu školy.
Kde by měla škola stát?
Pokud vše dobře půjde, měla by být
postavena v Karlštejnské ulici.
Kdy se ve škole začne učit?
Nyní je zadána studie proveditelnos-
ti záměru, takže spekulovat o tom,
kdy do školy nastoupí školáci, je za-
tím hodně předčasné. (mif)

Den plný zážitků uzavřel závěrečný ceremoniál
KYNOLOGOVÉ POŘÁDALI K 928. VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI LETY ZÁVOD O PUTOVNÍ POHÁR

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 1/2016 (51)

NA ZÁVODECH. Kynologický závod o putovní pohár se 30. dubna konal na »cvičáku« v Letech. 
Foto Alena VANŽUROVÁ

12.00 – Zahájení jarmarku
12.10 – Pobožnost u kapličky
12.30 – 12 PLZEŇ
13.40 – Průvod od Kafků na
náves s mažoretkami
14.00 – Předání práva 
14.10 – MŠ Lety a Dobři-
chovice, Školinka NONA,
Lesní školka
15.00 – Ukázka malých ha-
sičů SDH Lety 
15.15 – KONÍCI, předsta-
vení Divadla TRAKAŘ

15.45 – Ukázka malých ha-
sičů SDH Lety
16.00 – KLÍČEK, Řevnice
16.30 – PRAMÍNEK, Černošice
17.00 – Ukázka malých ha-
sičů SDH Lety
17.15 – KŮZLÁTKA, před-
stavení Divadla TRAKAŘ
17.50 – NOTIČKY, Řevnice
18.30 – TŘEHUSK, Poberouní
18.55 – KÁCENÍ MÁJKY
19.00 – ORKUS
20.10 - VOSÍ HNÍZDO
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Deštník si odneste, ale zase vraťte!
NA NÁDRAŽÍ V MOKROPSECH NOVĚ NAJDETE VLAKNIHOVNU A DEŠTNÍKOMAT

Nádraží v Mokropsech v květnu oži-
vily dvě »vychytávky« pro obyvate-
le obce. Po několikaměsíčních jed-
náních se správci objektu podařilo
ve vstupu z ulice Zd. Lhoty umístit
Vlaknihovnu a Deštníkomat. 
Oba projekty vznikly ve spolupráci s
městem, které je také plátcem po-
platku za pronájem nádražního pro-
storu. Knihovnu vyrobil Milan No-
vák z regálu odloženého ve skladu
místních Technických služeb. Nyní

poskytuje útočiště knížkám, které už
v domácích knihovnách nemají
místo.
Vlaknihovna, jak již název napoví-
dá, je knihovna plná knížek urče-
ných pro cestující ve vlaku, ale nejen
jim. Knížku si klidně můžete vzít
domů a přečíst si ji v klidu v oblíbe-
ném ušáku nebo na pivku na pláži,
ale pak ji buď vraťte, nebo do kni-
hovny přineste jinou. Je-li tento ko-
loběh pochopen a zachován, zůstává
knihovna stále plná a s obměňujícím
se obsahem. První várku knih jsme
naplnili z toho, co zbylo po garážo-
vém výprodeji, další knížky jsme za-
chránili při likvidaci půdy ve škole,

něco přinesli sami občané. V kni-
hovně najdete tituly různých žánrů,
včetně těch pro děti.  
Na podobném principu funguje i
druhá nádražní novinka - Deštníko-
mat. K Vlaknihovně je připevněn
»stromek«, na kterém by v ideálním
případě měla viset různá paraplata.
Představte si situaci, kdy jedete z
Prahy, kde svítilo sluníčko a už v
Radotíně víte, že bude zle. Venku
černá tma a žení se všichni čerti,
jenže vy vystupujete v Mokropsech,
a tak si vezmete deštník z Deštníko-
matu, se suchou hlavou dojdete do-
mů a druhý nebo nějaký další den
deštník vrátíte do stojanu na nádraží.

Líbí-li se vám
deštník natolik,
že byste si ho
chtěli nechat,
v y š t r a c h e j t e
někde doma ji-
ný a ten dejte k
dispozici. S po-
divem je, že
první deštníky
zmizely z nád-
raží i za tropic-
ky slunečného počasí. Doufejme, že
posloužily jako slunečníky a ti, kteří
je využili, mají v plánu je vrátit. 
Vlaknihovna je plánovaná i pro dru-
hé černošické nádraží. Po schvalova-
cím procesu by tu měla být umístěna
během prázdnin.                Text a foto 

Bára VeSeLÁ, Černošice

Zadní Třebaň - Žádáme majitele nemovitostí, kteří jsou
již připojeni na vodu a kanalizaci, aby se dostavili na
obecní úřad k podepsání Smlouvy o dodávce pitné vody
a Smlouvy o odvodu splaškových vod. 
Prosíme, aby obyvatelé obce neukládali bioodpad (trá-
vu, listí, větve...) tam, kam nepatří - na stráně, za plot a
do vzrostlé trávy. Na bioodpad jsou biopopelnice nebo
kontejnery umístěné na dvoře obecního úřadu. V nej-
bližší době budou rozmístěny po obci.
Vzhledem k uzavírce Svinař (viz Svinaře jsou zavřené)
výrazně přibylo aut projíždějících Zadní Třebaní, hlavně

v ulici Třebaňská. Buďte pozorní zejména na přecho-
dech a dbejte na bezpečnost dětí při cestě do školy!
Prodejna Coop v obci je od 16. 5. do 26. 5. z důvodu re-
konstrukce uzavřena.
Oslavy Staročeských májů se v Zadní Třebani konají v
sobotu 21. května od 13 hodin. Poslechnout si můžete
dudáky, dechovku, folklorní soubory, zhlédnout diva-
dlo...  A přijďte v kroji - nejhezčí krojovaný účastník do-
stane odměnu! Večer se můžete pobavit na tancovačce
ve Společenském domě. Petra FRýDLOVÁ, 

zastupitelka Zadní Třebaně

V Čakovicích vyhráli
všechny zápasy
Skvěle se dařilo házenkářům Řevnic
v Čakovicích - všechno vyhráli!
Řevnice - Čakovice A koed. 20:16
Řevnice - Čakovice B koed. 18:12
Řevnice - Čakovice st. žáci 19:11
Řevnice - Čakovice muži 16:14
V Podlázkách se hrál nástavbový
turnaj mladších žáků. Za mrazivých
podmínek - padal sníh i kroupy! -
Řevnice porazily Podlázky 17:11. S
Bakovem pak nezvládly koncovku a
prohrály 12:13. V sobotu 30. 4. při-
jelo do Řevnic družstvo Podlázek. 
Řevnice ml. žáci - Podlázky 18:10
Branky: Palička 8, Hochmal 3, Za-
vadil 6, Kočí
Řevnice muži - Podlázky 21:17
Branky: Štech J. 6, Veselý P. 5, Vese-
lý M. 4, Jelínek M. 4, Krbec M. 2
Řevnice st. žáci - Podlázky 9:17
Gól: Adamec 6, Palička 2, Hochmal
Štěpánka JANDUSOVÁ, Řevnice

Ukazatele zavedou 
k bankomatu i ke kinu
Řevnice - Pro lepší orientaci návš-
těvníků slouží nově v Řevnicích in-
formační ukazatele. Turisty navedou
do centra, k městskému úřadu, na
poštu či k Lesnímu divadlu.
„Orientační systém za 120.000 Kč
se nám podařilo vybudovat díky sto-
tisícové krajské dotaci,“ uvedl řev-
nický starosta Tomáš Smrčka. Cel-
kem má být v Řevnicích umístěno
26 ukazatelů na 11 místech. Směr-
ovky lidé postupně najdou u nádra-
ží, na Palackého náměstí, ale také
pod házenou, u hřbitova či u lékár-
ny. Město navíc nabízí podnikate-
lům možnost se za poplatek do ori-
entačního systému připojit. „Na své
náklady si mohou nechat vyrobit ob-
dobnou směrovku ke své provozov-
ně ve stejném designu, ale v odlišné
barvě,“ vyzval místní podnikatele ke
spolupráci starosta Smrčka.     (pan)

Svinaře jsou »zavřené«
(dokončení ze strany 1)
Uzavírka se bude týkat celé šířky
silnice a bude trvat asi 2 týdny. Ná-
vazné práce budou v ulici Řevnická,
kde se bude taktéž frézovat a asfal-
tovat. Rozhodnutí o přesném termí-
nu prací a trase objížďky by měl Od-
bor dopravy Beroun vyhlásit během
června. Do konce prázdnin však pla-
tí zákaz průjezdu obcí. Obousměrná
objízdná trasa je vedena po trase
Svinaře – Řevnice – Zadní Třebaň –
Svinaře. Objízdná trasa pro autobu-
sy a místní obyvatele je okolo rybní-
ku Žába. Žádáme řidiče, aby respek-
tovali dopravní značení a děkujeme
za trpělivost.   Lucie BOXANOVÁ,

Svinaře

U POMNÍKU. Uctění památky padlých spojené s kladením věnců se konalo
6. května u pomníku na návsi v Zadní Třebani. Za účasti místních obyvatel
vzpomněla starostka na ty, kteří před 71 lety položili své životy. Zadnotře-
baňští hasiči v uniformách položili krásný věnec v národních barvách.  Dě-
kujeme všem, kteří přišli.    Text a foto Petra FRýdlOVá, zastupitelka obce

V obchodě si až do 26. května nenakoupíte

Z našeho kraje 
* Sběr železného šrotu pořádá 28. 5.
od 8.00 SDH Zadní Třebaň. Zájemci
o odvoz kovového odpadu se mohou
přihlásit na adrese sdhzt@seznam.cz
nebo na tel.:  721 968 046. (ema)
* Farmářské trhy se konají 28. 5.
od 8 do 12.00 u zámku v Dobřicho-
vicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Lukoláda - skautské odpoledne se
uskuteční 28. 5. od 14 do 17.00 za
sokolovnou v Dobřichovicích. Pro
děti všech kategorií jsou připraveny
soutěže o ceny, hlavolamy, trampolí-
na, kreslení, ale hlavně - střílení z lu-
ku.   Andrea KUDRNOVÁ
* Zatímco tradiční oslavu Čaroděj-
nic přečkali řevničtí hasiči »jen« s
několika planými poplachy, hned na
prvního máje hořel les mezi Černoši-
cemi a Solopisky. Oheň likvidovali
profesionálové z Řevnic, Radotína i
dobrovolné sbory z Mokropes, Tře-
botova a Solopisk. „V terénu bylo
devět aut a přes 30 hasičů,“ upřesnil
hasič Pavel Vintera s tím, že nad
Černošicemi hořela hrabanka. Místo
bylo hůře přístupné, a tak museli
hasiči natáhnout asi půl kilometru
hadic. O pět dní později vyjížděli
hasiči do Černošic znovu, tentokrát
k hořícímu kontejneru. (pan)
* Dne 12. 5. brzy ráno nahlásila žena
z Černošic, že jí zatím neznámý zlo-
děj odcizil dvě pánská jízdní kola,
která byla uskladněna v přístěnku u
domu. Protože škoda přesahovala li-
mit pro trestný čin, byl případ pře-
dán Policii ČR Řevnice.             (duš)
* Nebezpečně nalomená větev ohro-
žovala pěší, cyklisty i motoristy na
cestě K Vatinám v Zadní Třebani.
Odstranit ji 5. 5. přijeli řevničtí hasi-
či. „Byla si 15 metrů dlouhá. Odstra-
ňovala ji naše lezecká skupina, pro-
tože nebylo možné použít automa-
tický žebřík,“ popsal zásah Pavel
Vintera z HZS Řevnice. (pan)

POSLEDNÍ TURNAJ. V sobotu 14. 5. se v Berouně konal poslední turnaj
mladších přípravek této sezony. Slunečný den přinesl spoustu kvalitních zápa-
sů - hned tři týmy měly stejný počet bodů. O konečném pořadí tak rozhodo-
valo skóre. Všeradice skončily třetí, ale i to jim stačilo na celkové vítězství
sezony. Gratulujeme! Družstvo starší přípravky hrálo turnaj v neděli 15. 5. a
skončilo také třetí. Zaslouženě vyhrála přípravka Karlštejna. 
Foto ARCHIV Radek BOXAN, Svinaře
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Rodeo se bude 21. května konat v
Radotíně. V rámci Velké Prahy i St-
ředočeského kraje unikátní sportov-
ní podnik tohoto stále ještě v České
republice exotického sportu bude
mít již dvacáté čtvrté pokračování!

Příznivci vzrušující podívané budou
mít 21. 5. v Říčních lázních opět
možnost »pochutnat« si na atraktivní
zábavě. 
Právě věrní a zkušení diváci jsou
velkou devizou rodea v Radotíně,

které se, podobně jako loni, pojede o
Senátorský pohár. Ten je určen pro
celkového vítěze. Vítěz superdiscip-
líny Steer Wrestling, tedy Pokládání
dobytčete, se naopak ozdobí Vítěz-
ným štítem. Diváci uvidí dalších šest

atraktivních disciplín, většinu z nich
ve dvou kategoriích, tedy v  prove-
dení juniorů i dospělých jezdců. 
Celý den a i večer budou pro návš-
těvníky připravena další lákadla:
Stánkový prodej, bohaté občerstve-
ní, projížďky v sedle koníků z neda-
lekého Hucul Clubu, dostihový tre-
nažér... A večer pochopitelně count-
ry bál, na kterém tentokráte zahraje
kapela Rekonvalescence. 
Kdo si bude chtít celé rodeo skuteč-
ně užít, tak dorazí už v 9:30; ti, kteří
si rádi přileží – a ovšem o část atrak-
tivní podívané přijdou – mohou při-
jet až na slavnostní nástup ve 13:15.
Další podrobnosti najdete na strán-
kách http://www.praha16.eu/.

Petr BINHACK, Radotín

Vítěz rodea získá Senátorský pohár
JEZDEC, KTERÝ NEJLÉPE »POLOŽÍ DOBYTČE«, SE V RADOTÍNĚ OZDOBÍ VÍTĚZNÝM ŠTÍTEM

Vodní svět v liberecké
IQlandii byl bájó!!!
Školáci ze zadnotřebaňské málotříd-
ky vyrazili do IQlandie v Liberci. Ze
Zadní Třebaně jsme jeli vlakem na
Smíchov a pak metrem na Černý
Most. Asi po pěti minutách nám při-
jel autobus. Když utekla jedna hodi-
na, stevardka nám řekla, že se blíží-
me k Liberci. Vystoupili jsme a kou-
sek šli pěšky. A když jsme vešli do
IQlandie, už jsme viděli ten luxus!
Odložili jsme si věci do šaten a šli k
vodnímu světu, který byl bájó!!!
Když jsme z něj odešli, byli jsme
pěkně mokří. Pokračovali jsme do
druhého patra, a tam jsme dostali
rozchod. Bylo tam skleněné bludiště
a na jeho konci schody do pravěku.
Tam jsme zahlédli fosílii trilobita v
celé své kráse. Naši pozornost upou-
talo i ohnivé tornádo. Bylo moc
krásné! A pak byla na řadě elektři-
na. Viděli jsme toho moc, ani se vše
nedá vyjmenovat. Také nás v plane-
táriu čekal poměrně dlouhý film o
vesmíru, kterému se teď hodně vě-
nujeme ve škole. Už teď se těšíme na
vesmírný projektový den! 

Adéla STreJčkOVÁ,
4. třída ZŠ Zadní Třebaň

Hasiči skončili pátí
Okrsková soutěž hasičů se konala
14. května v Lochovicích.  Obec Vi-
žina reprezentovalo družstvo mužů,
které nakonec vybojovalo 5. místo.
Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina

Asistent pedagoga
pro Školy HLÁSEK
Školy HLÁSEK hledají asistenta pedagoga.
Upřednostňujeme zájemce, kteří mají chuť

pomáhat dětem s poruchami učení. Podmínkou 
je středoškolské vzdělání, akreditovaný kurz 

asistenta pedagoga zajistí škola. Asistenty jsou 
v naší škole i učitelé 1. stupně a asistent je 

plnohodnotným partnerem kmenového učitele.
Hledáme kolegu, který bude pracovat s dětmi 
1. stupně (3.- 5. třída), a to jak v dopoledních

vyučovacích hodinách, tak i v odpolední družině.
Nabízíme plný úvazek, dobré finanční 

ohodnocení, možnost osobního rozvoje. 
Do našeho týmu rádi přijmeme i muže.

V případě zájmu prosím posílejte životopis 
na adresu 

hlasekvedeni@seznam.cz 
nebo volejte na tel. číslo: 777 568 562

Svačinářka,
paní uklízečka

pro Školy HLÁSEK
Školy Hlásek hledají od září 2016 pro budovu

základní školy svačinářku a paní uklízečku 
v jedné osobě na částečný úvazek, 6 hodin
denně. Nabízíme práci na smlouvu nebo 

na dohodu. Fixní pracovní doba je od 12:00 
do 16:00, úklid je možný buď od 16:00 

do 18:00, nebo v ranních hodinách 
před vyučováním.

V případě zájmu se prosím hlaste na adresu 

hlasekvedeni@seznam.cz 
nebo volejte na tel. číslo: 777 568 562

První festival budoucí Naší školy v areálu učiliště v Litni se konal 14. květ-
ma. Celý den hrála muzika, připraveny byly výtvarné dílny pro děti, s
ukázkou techniky přijeli liteňští hasiči. Hodně pozornosti si získali také
odborníci na pěstování včel, kteří dětem i dospělým předvedli nové typy
úlů pro přirozený chov. Pokud se chcete dozvědět více o Naší škole, která
bude v provozu od září v bývalém liteňském učilišti, pak přijďte na setká-
ní s rodiči, která se budou konat: Beroun 18. 5. - kavárna Jiná káva, Niž-
bor 26. 5. - Zastávka, Řevnice 2. 6. - Malá Morava. O koncepci školy bu-
dou se zájemci besedovat zakladatelé, ředitel i část pedagogického sboru. 

Text a foto Jan JÍCHA, Všeradice

Nová liteňská škola pořádala festival
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Řevnice - Milovníci zlatavého mo-
ku si během následujících týdnů
přijdou na své. Květen a červen je
v našem okolí ve znamení pivních
festivalů a slavností. Konají se v
Praze, Nižboru, Kladně i Berouně.
Vůbec poprvé budou letos pivní
festival hostit Řevnice.
Řevnický pivní festival pořádá 28. 5.
zdejší vinotéka Malá Morava. Ve
dvoře na náměstí vedle vinotéky bu-

de od 11.00 k ochutnání produkce
více než desítky malých pivovarů z
blízkého i vzdálenějšího okolí. Na
čepu bude pivo z Jinců, Hostomic či
Všeradic, dorazí i Bobr ze sousední
Zadní Třebaně. K dostání bude zlata-
vý mok z cenami ověnčeného pivo-
varu Matuška nebo pražského Vino-
hradského pivovaru. Dalšími účast-
níky budou sedlčanský pivovar Kr-
čín či Vítek ze Sedlce-Prčice, v jed-

nání je účast Slepého krtka z Ujko-
vic. Coby zvláštní »přespolní« host
se představí pivovar Lichtwitz z
Jeseníka. Od jiných slavností piva se
řevnický festival bude odlišovat
účastí takzvaných domovarníků z
Řevnic a Karlštejna. Jejich pivní vý-
tvory budou moci návštěvníci festi-
valu ochutnat zdarma díky speciál-
ním uvítacím drinkům. Pořadatelé
radí návštěvníkům, aby si přinesli
vlastní sklo a vyhnuli se tak čekání
na sklenice. Hosté si ovšem budou
moci koupit sklenice i na místě -
pivovary chystají nabídku suvenýrů

všeho druhu. „Na grilu budou klo-
básky a steaky, hudební doprovod
obstarají naši známí na kytary,“ řekl
organizátor František Kotršal.
Ti, kdo dávají přednost monstrózněj-
ším akcím, si přijdou na své na Piv-
ním festivalu na Letné od 12. do 28.
května. První ročník slavností piva
pořádá letos i Nižbor, a to také 28. 5.
Maraton jarních »pivofestivalů«
uzavře Beroun, který na Husově ná-
městí pořádá pivní slavnosti 18.
června v rámci multikulturního festi-
valu Berounské hradby. 

Pavla NOVÁČKOVÁ

V novém cestovatelském seriálu
Jiří Matějka z Dobřichovic osobi-
tým způsobem zachytil putování za
vínem do jižní Francie.            (NN)
Zámek pod kopcem stojí vedle úzké
silnice protínající vesnici Arlay, na
jejíž opačné straně najdete na břehu
řeky Seille hezkou louku se stolky a
lavičkami, čili piknikiště. Po degus-
taci zdravě vyhládne, dojedli jsme
tam s chutí zásoby z domova a zapi-
li to půlkou láhve Réserve du Chate-
au. Alain nám jich několik daroval,
abychom nestrádali nedostatkem...
První odpolední nákup jsme měli do-
hodnutý u Pierre Richarda. To není
ten populární francouzský filmový
komik, který je sice také vinařem,
ovšem na jihu v Corbieres. Je to jen
shoda jmen. Vinařství Pierre Richar-
da sídlí v Le Vernois. To je z Arlay
asi 10 km místní silnicí přes Domb-
lans a Voiteur; z té silnice je překrás-
ný výhled na Chateau Chalon na
kopci vlevo od ní. 
Richarda jsem objevil díky kamará-
du Pavlu Jelenovi, který je všestran-
ný vinný nadšenec. Jednou z jeho
činností je redigování výborných
webových stránek ovine.cz. Jako
publicista profesionál se účastní ak-
ce zvané Le grands journes de Bour-
gogne. To je několikadenní přehlíd-
ka burgundských vín v Beaune, kam
se sjíždí obchodníci a publicisté z
celého světa, aby ochutnali velkole-
pě drahá vína, která si, zejména ti
publicisté, jinak nemohou dovolit. V
roce 2013 se tam konala speciální
prezentace jurských vinařů. Alain de
Laguiche mi poslal e-mailem poz-

vánku, já ale velké akce nemiluji, tak
jsem ji přenechal Pavlu Jelenovi. Pa-
vel toho dne, kdy se akce konala,
chtěl toho stihnout víc, hlavně veče-
ři v Chateau de Vougeot, která slibo-
vala burgundská vína snů, takže v
pavilonu s jurskými vinaři se ani ke
stánku Chateau d´Arlay, který byl v

patře, nepropracoval. Zvládl s cedul-
kou Jiri Matejka obráceně připích-
nutou na klopě lehkého odpoledního
saka jen přízemí, ale zodpovědně,
takže přivezl cenné informace. Hlav-
ním jeho objevem byl právě Pierre
Richard z Le Vernois. Jeho vína nad-
šeně popsal jako poctivě venkovská,

autentická, mohutná a nekompro-
misně jurská. Neváhal jsem, hned při
další cestě do kraje Jura jsem vinař-
ství Richarda navštívil a přivezl od-
tud nějaké lahve jako vzorky. Z nich
jako kometa zazářil Crémant du Jura
Millesimé 2004. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

První nákup u Pierre Richarda, vinaře
NOVÝ SERIÁL NAŠICH NOVIN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 8)

Řevnice hostí premiérový pivní festival
ZLATAVÝ MOK POTEČE PROUDEM I NA SLAVNOSTECH V NIŽBOŘE, BEROUNĚ ČI PRAZE

S cvičitelkou jógy
napodobovali děti
Pod názvem Spokojená ramena,
pružný hrudník uspořádalo rodinné
centrum Leťánek 7. května další z
workshopů se známou cvičitelkou
jógy Lucií Königovou. Během tří
hodin cvičení měli účastníci příleži-
tost se důkladně protáhnout hlavně v
těch partiích, které běžně »lenoší«.
Lucie se ale k překvapení mnohých
nezabývala tolik jógou (ta přišla na
řadu až nakonec), jako spíš pohybem
samotným. Pro zachování pružnosti
a překonání ztuhlosti v oblasti bráni-
ce vybízela například k napodobová-
ní malých dětí, které se při lezení na-
tahují a hrbí podle toho, jaký podnět
je v danou chvíli zaujme. Co si tak-
hle procvičit ruce tím, že se každým
z prstů dotknete postupně všech os-
tatních? Palcem to jde hravě, ale s
dalšími už to taková legrace není.
Jednoduchých, ale účinných cviků
pro spokojená ramena i záda bylo
víc než dost, takže se všichni cvičící
rozcházeli skvěle protažení a dobře
naladěni. Lucii se v Řevnicích také
líbilo, a tak zde jistě nebyla naposle-
dy. Další informace na www.leta-
nek.cz.  Jitka NOSKOVÁ, Řevnice

Hledáme spolehlivého spolupracovníka na pozici 

VRÁTNÝ OBJEKTU Jíloviště, Praha-západ.
Nabízíme seriózní práci pro aktivního důchodce.

Bližší info na 776 186 161.

Oblíbený černošický přívoz Kazín zahájí letošní provoz 1. června. Loď
plující po Berounce mezi Mokropsy a Černošicemi v loňské sezoně svezla
tisíce nadšených výletníků, kteří se vydali na cyklistickou či pěší výpravu
po přilehlém okolí či do brdských lesů. Převoznické služby pod Kazínskou
skálou budou i letos lákat na komentované vyhlídkové plavby se stylovou
převozní lodí Kazi členitým berounským údolím. Provoz přívozu je šetrný
k okolí, jeho provoz je ekologický. Pro letošní sezonu bude k dispozici až
do 28. září, tedy svátku sv. Václava. Je možné objednat naučnou plavbu
pro školní skupiny s výkladem o historii a přírodních krásách okolí řeky,
které trvají hodinu (časy vyplutí vždy v 8:00 a 9:00 hodin). V době mimo
jízdní řád, tedy ráno od 8:00 do 10:00 a večer po 19:00, si mohou zájem-
ci objednat Kazi pro privátní plavby. Více informací na stránkách
www.privozkazin.cz.  Foto ARCHIV         Karolína PELIKÁNOVÁ, Praha

Kazi opět začne brázdit Berounku
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Wrobel vstřelil tři góly Újezdu i Jenči
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Poberounské derby ve
III. třídě okresní soutěže ovládl
Karlštejn - na zadnotřebaňském
Ostrově zvítězil 3:1. Řevnický
Wrobel nasázel ve dvou zápasech
po sobě soupeřům tři branky.
FK LETY, krajská I. A třída
Kunice - FK Lety 3:1 
Branka: Čermák
Statečný výkon hostů na čtrnáct sou-
peřů nestačil. První poločas měli do-
mácí tři šance, které neproměnili, ne-
bo je vychytal gólman Vácha. A co
víc - do vedení se dostali hosté. Míč
se po ose Císař - Jablonský dostal k
nekrytému Čermákovi, který jej ukli-
dil do branky. Domácí vyrovnali po
přestávce v 46. minutě - pas za obra-
nu našel na hranici ofsajdu útočníka, 
který vyrovnal. V 59. minutě po
centru Čermáka nastřelil Kischer tyč
kunické branky. Domácí následně
vstřelili další dva góly. Obraz našeho
fotbalu dokumentuje výkon trojice
rozhodčích.                    Jiří KÁRNÍK

FK Lety - Votice 0:3
Hosté vyhráli zasloužené - byli fot-
balovější a důraznější při zakončová-
ní. Letovští fotbalisté byli po tomto
zápase na posledním místě tabulky
se ztrátou jednoho bodu na předpo-
slední dva celky.           Jiří KÁRNÍK

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - Třebotov 2:3
Branky: Křivánek, Šlapák
Domácím se vůbec nedařilo. (oma)
Rudná - Dobřichovice 5:0

Hostům nelze upřít maximální sna-
hu i bojovnost. Dobřichovičtí často
předváděli zákroky na hranici sebeo-
bětování. Vedoucí celek tabulky však
byl nad jejich síly. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
Zdice B - OZT 0:2
Branky: Fojt, Soukup
Ostrovan splnil roli favorita, když o
svém vítězství rozhodl v rozmezí 30.
a 35. minuty prvního poločasu. Nej-
prve se trefil Fojt a chvíli po něm mí-

řil přesně i Soukup. (Mák)
OZT - Karlštejn 1:3
Branky: Palička (penalta) 
Karlštejn jako lídr tabulky vedl po
poločase 2:0, ale po změně stran prů-
běh zápasu zdramatizovala proměně-
ná Paličkova penalta. Definitivní
rozhodnutí přišlo až pět minut před
koncem, kdy se trefil Klusák. (Mák)

KARLŠTEJN, okresní III. třída 
Karlštejn - Lužce 8:0
Góly: Cajthaml 2, Zajíc 2, Zbudil
(penalta), Šaman, Fiala, P. Kučera.
Lídr tabulky nenechal nic náhodě a
do vedení se dostal už po dvaceti vte-
řinách. Po první části, kterou vyhrál
3:0, přidal v té druhé dalších pět bra-
nek. Michal ŠAMAN
OZT - Karlštejn 1:3
Branky: Kučera, Hrabal, Klusák

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Řevnice - Č. Újezd B 3:1
Branky: Wrobel 3
Po dvou debaklech se Řevnice pře-
devším díky skvělému Wrobelovi
konečně bodově prosadily. (Mák)
Řevnice - Jeneč B 8:0
Branky: Wrobel 3, Škvor 2, Pitau-
er 2, Růžička
Vložený zápas, který se hrál ve stře-
du 11. 5., měl jednoznačný průběh i
výsledek. (Mák)
Dobříč B - Řevnice 5:4 
Branky: Maštalíř 2, Wrobel, Škvor 
Neskutečné: Řevnice dostaly v pos-
ledních deseti minutách čtyři branky
a z vedení 4:1 byla prohra!       (Mák)

Naučíme vás 

TENIS!

Sportclub Řevnice nabízí výuku tenisu 
s odchovanci klubu, čerstvými absolventy  
trenérského kurzu 

w vhodné pro začátečníky i pokročilé 

w  tréninky i sparingy s účastníky mistrovství 
republiky žactva, mistrovství Evropy do 14 let  
a Pardubické juniorky 2015 

w  slevové hodiny (sólo 350 Kč, 
ve dvou 210, v trojici 150) 

KONTAKT: 
info@sportclubrevnice.cz

                   Těší se na Vás 

18-letí trenérští kadeti Daniela a Filip

NOVINKA: 

VÝHODNÉ 
TRÉNINKY S KADETY 

Řevničtí házenkáři změřili druhý
květnový víkend síly s největším ri-
valem středočeské oblasti, Bakovem.
Řevnice ml žáci - Bakov 28:16
Góly: Palička 16, Zavadil 11, Hochmal
Mladší žáci vítězstvím potvrdili po-
stup na mistrovství republiky. 
Řevnice st. žáci. - Bakov 15:23
Branky: Adamec 9, Palička 3, Zava-
dil 2, Hochmal 
Starší žáci prohráli rozdílem třídy.
Navíc si z »nevinného« pádu Ondra
Kolomazník zlomil ruku! 
Řevnice B - Sokol Bakov 27:21
Góly: Stříž 7, Jelínek 6, Štech 5,
Holý 3 

Po katastrofálním začátku se začalo
dařit, bohužel jen na chvíli.
Řevnice žáci - Bakov 20:25
Branky: Palička 8, Zavadil 6, Hoch-
mal 4, Kolomazník Jiří 2
Ze střelecké přestřelky vyšli lépe
hosté. Pepa Pokorný v bráně po zra-
nění citelně chyběl, zaskakující Do-
minik Šmaus měl těžkou pozici...                              

2. liga:
Řevnice - Sokol Kyšice 14:20
Řevnice - Sokol Ejpovice 25:23
Branky:  Knýbel 9, Zavadil 7, Hart-
mann 6 Stříž 3 

Petr HOLÝ, Řevnice

Do Řevnic přijel největší rival

Sport po okolí
* Vodácký maraton se pojede
21.  5. na Berounce. Start je z tábo-
řiště v Chrástu u Plzně, cíl pod Ne-
zabudickým jezem. Info a přihlášky
na www.vodmar-beroun.cz.         (af)
* Nová sportovní hala v Černoši-
cích bude slavnostně otevřena 2. 6.
v 17.00. Návštěvníky čekají spor-
tovní i hudební vystoupení, hlavním
hostem bude patronka haly, olym-
pijská vítězka a obyvatelka Černošic
Věra Čáslavská. (ač)

Běžecká parta od Berounky Rafirunners odstartovala v sobotu 14. 5. ze šu-
mavského Zadova na svůj další závod VltavaRun. Štafetový závod měřící
360 kilometrů se běží za každého počasí, nepřetržitě - i v noci. Dvanácti-
členný poberounský tým vedený kapitánkou Martinou Barchánkovou z
Mořinky do cíle v Praze doběhl v neděli 15. 5. odpoledne.
Foto ARCHIV Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Parta od Berounky běžela ze Šumavy do Prahy

Ligoví házenkáři Řevnic porazili 15. 5. Ejpovice 25:23.          Foto Petr HOLÝ

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. A třída
21. 5. 17:00 Jesenice - FK Lety
29. 5. 17:00 FK Lety - Mníšek p/B
DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
21. 5. 17:00  Dobřichovice - Kazín
28. 5. 17:00  Č. Újezd - Dobřichovice
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
22. 5. 10:15 Cembrit Beroun - OZT
28. 5. 17:00 OZT - Svatá
KARLŠTEJN, okresní III. třída
21. 5. 17:00 Karlštejn - N. Jáchymov 
29. 5. 14:00 Nižbor B - Karlštejn
ŘEVNICE, okresní IV. třída
22. 5. 17:00 Řevnice - D. Břežany B 
25. 5.17:30 V. Přílepy B - Řevnice 
29. 5. 17:00 Nučice - Řevnice


