
Poberouní - Odpůrci přehrady, jež
měla vyrůst na horním toku řeky
Berounky, mohou slavit. Povodí
Vltavy, které plánovalo na Křivo-
klátsku postavit obří tzv. suchý
poldr, od svých záměrů ustoupilo.
Studie počítala s přehrazením Be-
rounky v jejím nejhezčím úseku. Vz-
dutí retenční nádrže mělo měřit až 38
kilometrů, pod vodou by zmizelo ce-
lé údolí řeky opěvované Otou Pav-
lem, několik kempů, vyhlášená res-
taurace U Rozvědčíka, Nezabudický
mlýn z 15. století, tři vodní elektrár-
ny, kostel… Nezmizí, Povodí Vltavy

nyní couvlo. „Na základě negativ-
nách stanovisek a vyjádření dotče-
ných obcí je protipovodňová ochrana
způsobem, který je obsažen ve studii
Protipovodňová ochrana Dolní Be-
rounky - studie retenční nádrže, ne-
realizovatelná,“ sdělil Mf Dnes ředi-
tel Povodí Vltavy Petr Kubala.
Obyvatelé i samosprávy kraje, kde
měla přehrada vyrůst, se postavily
ostře proti, naopak zástupci obcí dol-
ního Poberouní záměr vesměs sch-
valovali. „Přikláním se k realizaci z
důvodu eliminování škod na životech
a majetku,“ uvedl v NN č. 5/16 před-

seda Regionu Dolní Berounka a zas-
tupitel Karlštejna Vladimír Kabát.
Jedním z mála starostů v dolním Po-
berouní, kteří vystoupili veřejně pro-
ti přehradě, byl rychtář Hlásné Tře-
baně Vnislav Konvalinka: „Jsem rád,
že suchý poldr u Roztok nebude,“
řekl nyní. „Bylo to jedno z řešení a
doufám, že Povodí Vltavy i Středo-
český kraj budou hledat další mož-
nosti, jak snížit ohrožení našich obcí
povodněmi. V době hrozícího sucha
bychom měli řešit hlavně zadržová-
ní vody v krajině pomocí menších
nádrží,“ dodal.      Miloslav FRÝDL

Řevničtí hasiči oslavili
120. narozeniny sboru
První červencový víkend byl ve zna-
mení pokračujících oslav 120. výro-
čí založení Sboru dobrovolných ha-
sičů (SDH) Řevnice. Oslavy byly
naplánovány na tři dni a zúčastnilo
se jich mnoho hostů: politici, zastu-
pitelé, členové spřátelených sborů z
ČR i Německa, kamarádi sboru... 
Po pátečním uvítání a Valné hroma-
dě v Lidovém domě se sobota nesla
v méně oficiálním duchu. Ráno jsme
odjeli autobusem do Kladna, na pro-
hlídku stanice Hasičského záchran-
ného sboru (HZS). Sídlí zde ředitel-
ství a operační středisko HZS Stře-
dočeského kraje i ústředí Integrova-
ného záchranného systému (IZS).
Základní složky IZS (hasiči, policie,
záchranka) mají nepřetržitou poho-
tovost. Celý systém se aktivuje ohlá-
šením události na čísla 112, 150, 155
a 158. Hlavním koordinátorem IZS
jsou právě hasiči. (Dokončení na str. 2)

V tomto čísle Našich novin
* Ochotníci vsadili na komedie - str. 4
* Řachanda za vysvědčení - str. 7

Černošice - V civilu seriózní úřed-
nice, na divadelní scéně živel.
Adéla ČERVENKOVÁ si na kon-
ci června odbyla premiéru v mu-
zikálu Postřižiny, který už několik
let po celé republice uvádí pobe-
rounský divadelní soubor. Titulní
role Maryšky jí sedla náramně.
Jak ses cítila, když ti při děkovačce
v Chodové Plané tleskala tisícovka
diváků?
Rozzářeně! Je to hřejivý pocit být
součástí kolektivu, který připraví to-
lika lidem příjemně strávený večer.
A jak ti bylo před začátkem před-

stavení? Šla jsi na scénu po pou-
hých dvou zkouškách…
O zkoušky vlastně ani nešlo – vždyť
jsme si jen řekli u některých scén
text! Některé rekvizity jsem poprvé
držela v ruce až těsně před předsta-
vením, v některých scénách jsem se
ocitla poprvé opravdu až na scéně…
Ani nevím, jak jsem se cítila – vět-
šinu představení si nepamatuju, byla
jsem v totálním tranzu soustředění.
Kdy ti bylo na scéně nejhůř? A kdy
sis to naopak nejvíc užívala?
Nejvíc jsem si užila pohled z pětimet-
rového komína.   (Dokončení na str. 3)

V NECKÁCH.  Premiérovou Neckyádu ve Svinařích si její účastníci užili. (Viz strana 3) Foto Šárka PelCoVá

Adéla Červenková s Petrem Janča-
říkem v Postřižinách. Foto ARCHIV

Přehrada na Berounce nebude
POVODÍ VLTAVY USTOUPILO OD ZÁMĚRU POSTAVIT NA ŘECE SUCHÝ POLDR

12. července 2016 - 14 (677) Cena výtisku 7 Kč

Lyžařka Strachová se

podepisovala běžcům

Nečekám nikdy na nic a těším se na všechno!

Výluka na hlavní trati
změnila jízdní řády
Řevnice - Ve čtvrtek 7. 7. začala
dvoutýdenní výluka koleje mezi sta-
nicemi Praha-Radotín a Dobřichovi-
ce. Ve špičkách pracovního dne jsou
spoje až do 24. 7. redukovány na
dva vlaky za hodinu, mimo špičku a
o víkendu na jeden vlak za hodinu. 
Z jízdního řádu zmizely lokální
elektrické vlaky začínající nebo
končící v Řevnicích. Ty po dobu vý-
luky jezdí jen mezi Hlavním nádra-
žím a Radotínem. Všechny vlaky je-
doucí do Řevnic pokračují až do Be-
rouna. Ve směru z Berouna se mění
časová poloha v taktu ve špičkách
pracovního dne. (Dokončení na str. 11)

Sebevraha zachránili
Lety - Chtěl si vzít život, pak si to
rozmyslel. Přibližně padesátiletý
muž měl na kahánku, ale nakonec se
jej zachránit přecijen podařilo.
Sebevraha, který si dobrovolný od-
chod z tohoto světa na poslední chví-
li rozmyslel, zachraňovali hasiči s
policisty a lékaři 2. 7. časně ráno v
odlehlém lese mezi Lety a Mořin-
kou. „Typická demonstrativní sebe-
vražda - v opilosti si pořezal ruku a
nechal téct krev,“ konstatoval ředi-
tel řevnické záchranky Bořek Bulí-
ček. Hasiči zraněného z hůře dos-
tupných míst vyprostili a ve speciál-
ní vaně přenesli k sanitce. Následně
byl převezen do nemocnice.    (pan)
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Dolany, Chorvatsko - Jak smaží
bramborák čeští krajané v Chor-
vatsku či jak chutná boršč ukra-
jinské menšiny, měli možnost po-
soudit členové poberounské kape-
ly Třehusk. Zkraje července se to-
tiž zúčastnili Kuchařské vitráže,
kterou v rámci dne české kultury
pořádala Česká beseda Dolany.

V Dolanech i sousedním městě Da-
ruvar na Čechy narazíte na každém
kroku. V supermarketu u kasy, v res-
tauraci, ale i v pivovaru, který se na-
zývá Staročeško. Není divu, že v so-
botu 2. 7. se konaly hned dvě české
oslavy - v Dolanech i v Daruvaru.
„Špatně jsme se domluvili,“ vysvět-
lovala s úsměvem zástupkyně České

besedy Dolany a duše krajanského
spolku Svjetluška Prokopić. „Inu,
vždyť jsme Češi...“
V podvečer začali na školním hřišti
v Dolanech ve stylových stáncích
účastníci kuchařské přehlídky chys-
tat své dobroty. Krajové speciality
nabízeli Češi z Dolan, Šibovce, De-
žanovce i Němci z vísky Sirač, Ma-
ďaři z Daruvaru a Ukrajinci z Lipi-
ku. Nejprve se společně obcházeli
jednotlivé stánky, u kterých Třehusk
vyhrával písně o jídle a pití. Pak ná-
sledoval kulturní program na pódiu,
kde se tančilo, zpívalo i soutěžilo.
Úkolem borců bylo třeba co nejrych-
leji oloupat a sníst uvařené vejce. Po
setmění převzali štafetu domácí
muzikanti z kapely Veseljak, kteří
pod širým nebem vyhrávali stovkám
krajanů až do ranních hodin. 
V neděli Třehusk ještě stihl v budo-
vě krajanů zhlédnout záznam předs-
tavení Zvonokosy, který Dolanští
secvičili. Pokud vše klapne, mohli
by krajané z Dolan navštívit Pobe-
rouní v září a na Kuchařských slav-
nostech ve Všeradicích 17. září
uvést jednu ze svých vydařených ko-
medií. Pavla NOVÁČKOVÁ

Řevničtí hasiči slavili 120. narozeniny...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Exkurze se uskutečnila díky veliteli
kladenské stanice HZS Milanu Strá-
dalovi a veliteli stanice HZS Řevnice
Miroslavu Českému. Hned po příjez-
du do Kladna se nás ujali hasiči ve
službě, operační důstojník a operá-
torka tísňové linky 112, která vše
překládala do němčiny. 
Přednáška s prohlídkou začala v ga-
rážích. Prohlédli jsme si zasahující
vozidla, která jsou vybavena nejmo-
dernějšími technologiemi včetně
kontejnerů na protichemický zásah,
výsuvného žebříku a vybavení pro
zásah na vodě i ve vzduchu. Po pro-

hlídce hasičárny jsme přes prosklený
můstek přešli do druhé budovy, kde
sídlí Operační a informační středisko
kraje. Operační středisko je vybave-
no nejmodernější verzí speciálního
softwaru Integrovaný systém výjezd
a jednotným geografickým infor-
mačním systémem. V praxi to zna-
mená, že 24 hodin sedí operátoři ne-
přetržitě u obrovských LCD obrazo-
vek a sledují aktuální dění v kraji. V
momentě, kdy zazvoní telefon, musí
operátor rychle a hlavně efektivně
rozhodnout, jakou jednotku HZS na
místo nehody vyšle, s jakým vybave-
ním. Přes prosklenou stěnu sedí tři
operátorky tísňového volání, kam
jsou svedeny linky 150 a 112 z pev-
ných i mobilních telefonů v rámci
kraje. Jen pro zajímavost, krajská
linka 112 přijala v roce 2015 přes
450 tisíc hovorů, z toho 88% bylo
směřováno na 112, zbylých 12%
hovorů volalo linku 150. Hluboce
smekám před profesionálními hasiči
ve službě i před operátory obou tele-
fonních linek sedícími 12 hodin v

podzemí, bez denního světla, oken,
pouze ve společnosti monitorů, počí-
tačů, vysílaček, telefonů a zvuku kli-
matizace. Děkujeme všem, kteří nám
prohlídku umožnili.
S hlubokými zážitky jsme se vrátili
zpět do Řevnic, kde jsme po obědě
uspořádali na fotbalovém hřišti sou-
těž v požárním útoku. Protože nás
opustila německá tlumočnice, kon-
verzace byla leckdy legrační. Při ná-
stupu družstev se stanovila pravidla
»na dvě béčka na plechovky«. Od-
borný překlad: „Zwei hentenonc,
pink pink.“ Naši kamarádi z SDH
Kayna pochopili dokonale. Tři muž-
ská a jedno ženské družstvo soutěži-
lo nejprve na »dvanáctku« mašinu.
Druhé kolo se mělo běžet na němec-
kou »osmičku«. V momentě nastar-
tování jsme si přišli jak na závodu
trabantů. Onen známý prdlavý zvuk
a oblaka dýmu zahalily celé fotbalo-
vé hřiště. Bohužel mašina přežila jen
jeden útok, takže i druhé kolo se jelo
na naši »dvanáctku«. Vítězem soutě-
že se stali všichni, co se jí zúčastnili. 

Po večeři jsme se sešli v hasičárně,
kde byla připraveno bohaté pohoště-
ní i živá hudba. Jelikož se ten večer
hrálo fotbalové utkání Německo -
Itálie, mnoho přátel z Německa při-
šlo v národním dresu. Po infarkto-
vém, avšak pro Němce úspěšném zá-
věru zápasu hasičárna ožila naplno.
Povídalo se, zpívalo, tančilo až do rá-
na. Všechny rozesmála taneční scén-
ka Němců, která se pro velký úspěch
tančila dvakrát. Díky oslavám a ná-
vštěvě z Kayny se přišli do hasičárny
podívat a posedět i ti, co sem jen tak
nezajdou...
V neděli dopoledne se v hasičárně
vzpomínalo u starých fotografií a
videí, které byly pořízeny před 50 le-
ty při první návštěvě našeho sboru v
Německu. Děkujeme všem, kteří
nám pomohli s organizací a zajiště-
ním akce. Velký dík patří Česko-ně-
meckému fondu budoucnosti, jehož
příspěvek pokryl ubytování a část st-
ravování německé výpravy. Děkuje-
me také městu Řevnice a nadačnímu
fondu Letorosty, který nám věnoval
šek na 10 000 Kč.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Třehusk vyhrával »kuchařům« v Chorvatsku

S HEJTMANEM. Řevničtí hasiči Alois Barot a Miroslav Paur (zprava) se
středočeským hejtmanem Milošem Peterou. Foto Lucie BoXANoVÁ

Setkání s hejtmanem
u kávy a koláčů
U příležitosti oslav 120. výročí za-
ložení SDH Řevnice jsme ve zbroj-
nici uvítali hejtmana Středočeského
kraje Miloše Peteru, který nad naši-
mi oslavami převzal záštitu.
Starosta SDH Alois Barot s místos-
tarostkou Kateřinou Hořejší, velite-
lem Miroslavem Paurem a starostou
města Tomášem Smrčkou mu uká-
zali techniku, kterou disponují pro-
fesionální i dobrovolní hasiči. Pak
se konalo pohodové posezení se čle-
ny sboru. U kávy a domácích koláčů
jsme hejtmanovi poděkovali za jeho
podporu, seznámili ho s historií i
současností sboru a problémy, jež
dobrovolné hasiče trápí. Řeč přišla i
na tok řeky Berounky.                (box)

Sbor vznikl v hostinci
Kde se vlastně vzali dobrovolní ha-
siči v Řevnicích a proč se kamarádí
právě s německou Kaynou?
V roce 1895 v Řevnicích několikrát
hořelo, k ohni byli voláni hasiči z
Dobřichovic. Mezi občany Řevnic
vznikla tehdy myšlenka založit vla-
stní sbor. Myšlenky se ujal Josef
Spilka, který po roce přesvědčování
spoluobčanů založil s osmnácti dal-
šími lidmi 6. 2. 1896 v hostinci Na
Větrově Sbor dobrovolných hasičů
Řevnice. Z příspěvků a darů byla
zakoupena výstroj i výzbroj a první
ruční stříkačka. Bratři se scházeli k
výcviku i školení a v březnu 1896
hasili požár domu č. 1 na náměstí.
Od té doby sbor funguje nepřetržitě
dodnes. Protože i obec pochopila
význam této dobrovolné práce, za-
koupila sboru ruční stříkačku za
1300 zlatých a přidělila sboru poze-
mek na postavení hasičské kůlny. V
roce 1932 byl sboru zakoupen první
automobil Praga Grand a první
motorová stříkačka. Hasičská kůlna
se postupem času rozrůstala, byly
přistavěny tři garáže, klubovna a
služební místnost. V roce 1967 byla
navázána spolupráce se sborem z
Kayny v Německu. Od té doby - te-
dy již 50 let - se sbory navštěvují. 
V letech 1973-74 bylo postaveno
patro nad garážemi, čehož využila
státní správa a přemístila sem požár-
ní útvar z Radotína. V nedávné době
prošla zbrojnice rekonstrukcí a stala
se sídlem Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje. Své pro-
story zde má stále i náš sbor, včetně
techniky, která je občas už »za zeni-
tem«. Naší chloubou je funkční his-
torická stříkačka koňka. Velký dík
patří našim mužům, kteří se schází
každé pondělí a techniku udržují v
chodu. I když nedisponujeme mo-
derním vybavením, sbor zasahuje u
mnoha případů, zvláště u povodní.
Díky fondu hejtmana Středočeského
kraje a dotaci města Řevnice si mů-
žeme pořídit nový osobní vůz pro 9
osob, čímž se ulehčí doprava k zása-
hům i na závody. 
Celá léta se členové sboru snaží vy-
chovávat nástupce. Vzniklo družst-
vo žáků i dorostu, daří se omlazovat
základnu. V současnosti je družstvo
mladých hasičů bohužel v útlumu,
proto je jeho doplnění velkým úko-
lem. V září se bude konat nábor no-
vých členů. Nedílnou součástí sboru
jsou ženy, které v začátcích byly jen
přispívajícím členkami, později ale
začaly pracovat jako samaritánky a
měly i svá družstva. Účastní se sou-
těží, 3x závodily v okresních kolech
a loni postoupily do kola krajského.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
U KRAJANŮ. Třehusk na Kuchařské vitráži v chorvatské obci Dolany. 

Foto Svjetluška ProkoPić
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Nultý ročník Neckyády se konal v
sobotu 2. července na svinařském
rybníku Žába. 
Zprvu se zdálo, že o soutěžící bude
nouze, ale opak byl pravdou. Do zá-
vodů se přihlásilo 22 dvoučlenných
posádek, dětských, rodinných, ryze
dámských i chlapských. Proto orga-
nizátoři stanovili systém souboje
dvou posádek naráz s vyhodnocením
času. Cílem bylo obeplout bojku up-
rostřed rybníka a co nejrychleji se
dotknout druhé bojky u břehu. Osm
posádek s nejrychlejším čase pak po-
stupovalo do dalších bojů podle pa-
vouka (nejrychlejší – nejpomalejší
atd). Některé posádky celou trasu
zvládly v suchu, pod jinými nejprve
pomalu mizely necky, poté se začala
pod hladinou ztrácet i posádka. Ať
tak nebo tak, všechny posádky svoje
necky do cíle dostaly - na vodě, nebo

pod vodou. Absolutním vítězem se
stalo duo Lukáš-David, kteří porazi-
li ve finále své protivníky Maldu a
Palačinku o pouhých 9 vteřin. Bron-
zovou příčku vyhrálo rodinné duo
Petr a Áďa Procházkovi. Všechny
vítězné posádky obdržely hodnotné
ceny v podobě malých, ručně vyře-
závaných necek z dílny Petra Pro-
cházky, různé pochutiny a láhve do-
brého moku. Vzhledem k velkému
zájmu a ohlasu jak ze strany závod-
níků, tak fanoušků, je pravděpodob-
né, že se dočkáme v příštím roce po-
kračování této super akce. 
Všem organizátorům velký dík, že
se Neckyáda stane nedílnou součástí
začátku letních prázdnin. Na webu
obce www.svinare.cz si můžete pro-
hlédnout bohatou fotogalerii včetně
videozáznamu z celé akce. 

Lucie Boxanová, Svinaře

Což je paradox – mám totiž fóbii z
výšek. Takže jsem se překonala a za
odměnu pak viděla ty stovky diváků
pod námi, to bylo krásné. Nejhůř mi
bylo, když mě Francin přehnul přes
koleno (tuhle scénu jsme nikdy ne-
zkoušeli) a na můj zadek se koukalo
tisíc lidí. Ještě teď se stydím... 
Okolo Maryšky, jejích vlasů a piva,
se v Postřižinách vlastně všechno
točí. Je ti ta role příjemná, milá? 
Jako žena jsem si to velmi užívala –
i když je ten obdiv jen hraný a krása
neobjektivní a pomíjivá, přesto je to
příjemné. Na Maryšku jsem se straš-
ně těšila, ale na druhou stranu to byl
Damoklův meč – přebírala jsem roli
nejen po okouzlující Magdě Vašáry-
ové, ale také po neskutečně živelné
Pavle Nováčkové, která ji v naší ins-
cenaci původně nastudovala a něko-
lik let skvěle hrála. Jak mám být
smyslná jako paní Vašáryová, když
ona má ve filmu pár vět a řekne je
svůdně zastřeným polohlasem, za-
tímco divadelní Maryška je ukecaná
a musí ji slyšet stovky diváků v ple-
néru? Jak mám být spolehlivá kole-
gyně, když jsem to nikdy nehrála?
Mohla jsem si na tom – po divadel-
nicku řečeno - »zlámat vaz«.
Jo a mimochodem – asi teď někoho
zklamu – ale nesnáším pivo, takže
piju limonádu. Ty dlouhé vlasy ne-
jsou moje a když se koupu, mám na
sobě několik vrstev spodního prádla.
Loni jsi odehrála celou sezonu v
dalším z poberounských muzikálů –
v Noci na Karlštejně. Je lepší být
Alenou či Maryškou?
Obě ty postavy jsou mi osobně blíz-
ké – Alena je střelená, svéhlavá. Už
ve školce jsem odmítla vypít mlíko a
když mi vychovatelka řekla, že do-
kud v té sklenici bude, nemůžu si jít
hrát, vylila jsem ho před jejími zraky
na zem a s úsměvem odkráčela. Na
základce to pokračovalo poznámka-
mi, na gymplu důtkami a dvojkou z
chování. Stejně jako Alena jsem hře-
šila na svou roztomilost a důvtip...
Zato Maryška je středem pozornosti
nejen svou krásou, ale hlavně výji-
mečností. V civilu jsem nenápadná
myška, své ženské zbraně mám vět-
šinou dobře ukryté, ale občas je ráda
použiju a užívám si to – nezbývá než
doufat, že to funguje i mé Maryšce.

Jak na to loňské léto ve společnosti
Karla IV. atd. vzpomínáš?
Než to vypuklo, byla jsem roztřese-
ná a nervózní. První zkouška byla st-
rašná - zapomněla jsem hned úvodní
repliku. Brzy se ale všechno změnilo
- přišli mě povzbudit Ondra Nová-
ček a Karel Král, sluníčka souboru.
Pavel Vítek, »můj« milý Pešek, mi
téměř okamžitě nabídl tykání a pora-
dil s pěveckou technikou. Já totiž ne-
umím zpívat a pan režisér mi zatajil,
že Aleně připsali hitovku Lásko má,
já stůňu... Pavel je ale úžasný člověk
a naprostý profík, tehdy mi hodně
pomohl! Po premiéře mě přišli po-
chválit manželé Říhovi, což mě po-
těšilo. Všichni byli přívětiví a milí –

vozili mě na představení a zpět, po-
máhali mi, povídali si se mnou, radi-
li... Dokonce i pan Rosák s manžel-
kou za mnou přišli s pochvalou, toho
si považuju! A kdo nezažil předsta-
vení s Lumírem Olšovským, nepo-
znal, co je humor – on je geniální!
Byly to nádherné zážitky – hrát na
krásných místech plných pobave-
ných diváků, na to se nezapomíná!
Ještě jednou moc děkuju panu reži-
sérovi, že mě vytáhl z kanceláře a
svěřil tuhle příležitost!
Ty máš ale za sebou spousty jiných
rolí – jsi členkou pražského Divadla
Akorát. Jak ses k hraní dostala?
Divadlo mě provází celým životem –
maminka je profesionální herečka,

členka Jihočeského divadla v Čes-
kých Budějovicích. Vyrostla jsem v
hereckých šatnách a na divadelních
prknech. Ale jsem introvert, umělec-
ký život mi není vlastní, vyhovuje
mi »dělat divadlo« jen pro zábavu. 
Naše divadlo je parta kamarádů,
kteří spolu rádi tráví čas. Soubor
jsme založili před šesti lety a pořád
se někam posouváme, což je důvod,
proč mě to baví. Jinak je to dost ča-
sově i finančně náročné - zkoušíme
dvakrát týdně, o víkendech hrajeme.
Co vyděláme, padne na pronájem
zkušebny a výpravy nových inscena-
cí. Je zajímavé každého z těch lidí
sledovat, jak na sobě pracují a co je
vnitřně motivuje začít zkoušet no-
vou roli, přijít na zkoušku… 
Která z rolí ti je (či byla) nejbližší?
Jill ze hry Volnost motýlů – polibek
s hereckým kolegou se proměnil v
polibek s mým životním partnerem. 
Je nějaká vysněná role, na kterou
se těšíš, na kterou čekáš?
Nečekám nikdy na nic a těším se
vždycky na všechno!
Čeho bys chtěla v divadle dosáh-
nout?
Herecké ambice nemám. Spíš než k
divadlu mám blíž k tanci, jako teena-
gerka jsem jezdila po světových
šampionátech coby sólistka taneční
skupiny. Když už nešlo posunout se
dál, vrhla jsem se na latinsko-ame-
rické a standardní tance - to je moje
srdcová záležitost!
Jsi původem Jihočeška, žiješ v Pra-
ze – kde ses vzala v Poberouní?
Na inzerát... Před více než třemi lety
jsem odešla z práce, kde mě ubíjel
řád pevné pracovní doby, kolektiv
»fejsbukářů«, nesmyslné činnosti a
nemorální šéf. Objevila se nabídka
práce na odboru kultury pro Prahu-
západ. Nevěřila jsem, že mě vez-
mou, o místo se nás ucházelo asi
200, výběrové řízení bylo tříkolové a
trvalo skoro měsíc. Ale jsem tady!
Hodláš s naším krajem spojit i svůj
další život?
Mám ráda svou práci - je různorodá,
samostatná, je tu prima kolektiv a
jezdím si sem »odpočinout« od ruš-
ného života v Praze. Hodně fandím
našemu starostovi, Filipu Kořínkovi
– dokud tu bude, mám důvod zůstat.      

Miloslav FRÝDL

Nejprve zmizely pod hladinou necky, pak i posádky...
NA SVINAŘSKÉM RYBNÍKU ŽÁBA SE PRVNÍ ČERVENCOVOU SOBOTU KONAL NULTÝ ROČNÍK NECKYÁDY

NA KOMÍNĚ. Maryška a Pepin, ústřední postavy Postřižin.       Foto ARCHIV

VÍTĚZOVÉ. Vítězné posádky si od rybníka Žába odnesly ručně vyřezávané
necky z dílny Petra Procházky. Foto Lucie BOXANOVÁ
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Místní ochotníci vsadili na komedie
POBAVIT SE MŮŽETE V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE I V AREÁLU DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU

Řevnice, Dobřichovice - Dvě ko-
medie ze současnosti sehrají o le-
tošních prázdninách řevničtí
ochotníci v místním Lesním diva-
dle. Sousední Dobřichovická diva-
delní společnost vsadila rovněž na
komediální žánr – uvádí legendár-
ního Brouka v hlavě.
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu je
znění poznámky, kterou do žákovské
knížky údajně dostala kamarádka pl-
zeňského herce, režiséra a divadelní-
ho autora Antonína Procházky. Ten
následně sepsal stejnojmennou diva-

delní hru, kterou v polovině červen-
ce uvede se svými svěřenci z Diva-
delního studia řevnický režisér a he-
rec Ivo Tamchyna. Poprvé tak jeho
svěřenci upustili od klasických, kos-
týmových představení. 
„Komedie zachycuje současnou do-
bu a to, co by se mohlo přihodit ko-
mukoliv z nás. V práci ho do něčeho
namočí a nechají ho v tom,“ říká
režisér Ivo Tamchyna. Komedii uve-
dou ochotníci po dva červencové ví-
kendy: 15. až 17. 7. a 22. až 24. 7. V
pátky a soboty začínají představení
ve 20.00, v neděli v 17.00 hodin.
Další ochotnická představení jsou na
programu v srpnu. Současná princi-

pálka a režisérka Michaela Šmerglo-
vá oprášila svou autorskou hru z ro-
ku 2008 Sousedé od fontány. V Les-
ňáku ji uvidíte od 12. do 14. 8. a od
19. do 21. 8. V pátek a sobotu se hra-
je od 20.00, v neděli od 19.00. 
Také režisér Petr Říha z Dobřicho-
vické divadelní společnosti sáhl do
šuplíku pro hru Brouk v hlavě, kte-
rou v minulosti již v Lesním divadle
uváděl. Nyní ji ochotníci hrají v are-
álu dobřichovického zámku, a to do-
konce v kulisách z Divadla na Vino-
hradech, v nichž před lety ve slavné
dvojroli exceloval Viktor Preiss. Le-
chtivá situační komedie v hlavní roli
s Karlem Králem je v Dobřichovi-

cích  k vidění ještě od 14. do 17. čer-
vence vždy od 20 hodin. 

Pavla NOváČKOvá

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
13. 7. 20.00 PAŘBA V PATTAYI
15. 7. 20.00 LÍNÁ ZÁTOKA
16. 7. a 23. 7. 15.30 DOBA LEDOVÁ:
MAMUTÍ DRCNUTÍ
16. 7. 20.00 TEORIE TYGRA
20. 7. 20.00 TOHLE JE NÁŠ SVĚT
22. 7. 20.00 UČITELKA
23. 7. 20.00 JULIETA

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
23. 7. - 24. 7. 19.00 DOBA LEDOVÁ:
MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D

LETNÍ KINO BEROUN
12. 7. 21.30 WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
13. 7. A 23. 7. 21.30 TEORIE TYGRA
14. 7. 21.30 TOHLE JE NÁŠ SVĚT
15. 7. - 16. 7. 21.30 DOBA LEDOVÁ:
MAMUTÍ DRCNUTÍ
17. 7. 21.30 PAN DOKONALÝ
18. 7. 21.30 OČISTA: VOLEBNÍ ROK
19. 7. 21.30 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA
ZÁZRAK
20. 7. 21.30 CAPTAIN AMERICA:
OBČANSKÁ VÁLKA
21. 7. 21.30 LEGENDA O TARZANOVI
22. 7. 21.30 LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÉ
KAPELY
24. 7. 21.30 UČITELKA
25. 7. 21.30 ZHASNI A ZEMŘEŠ

KINO RADOTÍN
12. 7. 17.30 MIKE A DAVE SHÁNĚJ
HOLKU
12. 7. 20.00 SAULŮV SYN
13. 7. 17.30 PAŘBA V PATTAYI
13. 7. a 19. 7. 20.00 BELGICA
14. 7. a 20. 7. 17.30 BLÁZNIVÁ PĚTKA
14. 7. a 19. 7. 20.00 (Út 17.30) PAN DO-
KONALÝ
15. 7., 16. 7., 22. 7. 17.30 DOBA LEDO-
VÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ (v Pá 3D)
15. 7. 20.00 REVENANT ZMRTVÝCH-
VSTÁNÍ
16. 7. 20.00 LEGENDA O TARZANOVI
20. 7. 20.00 KOBRY A UŽOVKY
21. - 23. 7. 20.00 (Čt 17.30) UČITELKA
21. 7. a 23. 7. 20.00 (St 17.30) JULIETA
24. 7. 16.00 ANDRÉ RIEU 2016 - přímý
přenos koncertu

KINO ČERNOŠICE
23. 7. 20.00 MONTHY PYTHON

V »lese« zahrají kapely
z Německa a Finska
Řevnice - Lesní divadlo v Řevni-
cích ovládne osmý ročník letního
hudebního festivalu Rockabilly
CZ Rumble. Koná se 30. července
od 12.00 hodin.
Během dne vystoupí 7 českých ka-
pel a 2 zahraniční hosté z Německa
i Finska. Představí se také taneční
duo Boogiecats & Shag z Ruska s
ukázkami stylových rock’n‘rollo-
vých tanců 50. let. K vidění budou
dobové motocykly, automobily i
móda, v areálu budou stánky se sty-
lovou módou a doplňky, s hudbou i
občerstvení. Návštěvníci se budou
moci nechat stylově ostříhat a učesat
od profesionálních kadeřníků z Ně-
mecka a ČR.                                 (pan)

Do letní soutěže dorazily první fotografie
Poberouní - Tradiční a oblíbenou soutěž o nejoriginálnější fotku z dovolené
či prázdnin vyhlásily - jako každoročně na začátku léta - Naše noviny. V up-
lynulých čtrnácti dnech už dorazily první snímky.
Zajímavé či vtipné fotografie nám až do 7. září můžete posílat na adresu re-
dakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či mailem
(frydl@centrum.cz). Pro autory originálních snímků, které se budou hodno-
tící komisi v čele s Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme připravené zajíma-
vé ceny: turistický batoh, výpravnou cestopisnou knihu Leoše Šimánka Pob-
řeží Pacifiku a lahev vína.  (mif)

Speciální prohlídky zámecké zahra-
dy s výkladem průvodce pořádá o le-
tošních prázdninách státní zámek v
Mníšku pod Brdy. Návštěvníci se
dozvědí o historii a stavebním vývo-
ji, o květeně i vzácných dřevinách, o
důležitých osobnostech, které jsou s
rozvojem zahrady spojeny.
Historie zámecké zahrady v Mníšku
sahá do doby po třicetileté válce.
Tehdy se rozhodl stavitel nového ba-
rokního zámku Servác Engel zasypat
bývalý hradní příkop a místo využít
k vybudování parku s kašnou. Pů-
vodní Servácova kašna je již nahra-
zena jinými, ale dochovala se další

stavba z doby baroka - sala terrena.
Při prohlídce s průvodcem se turisté
projdou i terasovitou částí zahrady,
uslyší o její starší i modernější histo-
rii, o jejím budovateli Serváci i o
Karlu ze Schirndingu, velkém zvele-
biteli a krajináři, který dal ke konci
19. století zahradě romantickou po-
dobu. 
Na první srpnový víkend pak zámek
v Mníšku chystá opravdovou »la-
hůdku« - v pátek 5. i v sobotu 6. srp-
na bude od 20.00 hostit reprízy vele-
úspěšného muzikálu Postřižiny.

Marie ChARvátOvá, 
Mníšek pod Brdy

Tipy NN
* Představení pro děti Pohádková
vzducholoď uvede Divadlo Kukad-
lo Praha 12. 7. od 17.00 na nádvoří
zámku v Dobřichovicích.           (mif)
* Rocková kapela Monkey Estate a
hip-hopové seskupení Audiomemy
společně vystoupí 16. 7. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice.                  (vš)
* Grafiky letovského malíře Tomá-
še Bíma jsou vystaveny do 17. 7. v
pražské Galerii Hollar.                (mif)
* Vernisáž výstavy obrazů podbrd-
ského malíře Václava Šestáka se v
kavárně Jiná káva Beroun uskuteční
19. 7. od 18.00. Výstava potrvá do
konce srpna. (mav)
* Slavného Revizora v nastudování
Divadelního klubu Jirásek můžete
na nádvoří zámku v Dobřichovicích
vidět 21. 7. od 20.00. (ak)
* Komedii Eduard by to tak chtěl
uvede 22. 7. od 20.00 na nádvoří do-
břichovického zámku Studio mla-
dých z Roztok u Prahy.                 (ak)
* Anenskou pouť budou 23. 7. sla-
vit ve Svinařích. Dopoledne se v
areálu Sokola koná turnaj v malé
kopané, od 14.00 posezení při de-
chovce s večer zábava s  kapelou To
Víš. Vladimír ROZTOČIL
* Jan Smigmator a jeho hosté zaz-
pívají 24. 7. od 20.00 na nádvoří
zámku v Dobřichovicích.            (ak)
* Panoramatické fotografie Danie-
la Vojtíška, na nichž jsou zachyceny
Černošice, Mokropsy a okolí jsou
celý červenec vystaveny v mokro-
peské kapličce. (sik)

Se členkou Filharmonického sboru, altistkou Ludmilou Kromkovou si zaz-
píval řevnický pěvecký sbor Capriccio. Filmové a muzikálové písně spo-
lečně publiku představili v sále Jana Drtiny Deylovy konzervatoře na
Maltézském náměstí v Praze. Sólistka Ludmila Kromková přednesla sklad-
by Jsi můj pán, I have dream, Dream of dream a Samotářka. Další melo-
die z muzikálů West Side Story, Cats, Mamma Mia aj. ve vícehlasé úpravě
zazpívala Kromková společně s dívčím pěveckým sborem Capriccio pod
vedením sbormistryně Martiny Klimtové. Písně z filmových pohádek si
zazpívaly také děti ze Sborečku. Slovem provázela Zuzana Hudečková, na
klavír doprovázel Filip Tvrzský. Pro členky dívčího sboru Capriccio bylo
vystoupení se zpěvačkou Filharmonického sboru velkou zkušeností a zážit-
kem. Text a foto Romana Sokolová, Zadní Třebaň

Návštěvníky provedou zahradou

Řevnické děti zpívaly s profesionální altistkou

Od 14.30 historický program:
Císař Karel IV. s doprovodem, trubači, šer-
míři, historická hudba, Holky v rozpuku,
Třehusk...
Od 17.00 program letně pohodový:
Míša Nosková, Jana Rychterová, Karel
Bláha, Traxleři, soutěž o nejlepšího zpěvá-
ka písně Hlásná Třebaň je krásná...
Od 19.45 country skupina BRZDAŘI

XI. SLAVNOSTI TRUBAČŮ
Hlásná Třebaň, náves, 23. července 2016 

Na Slavnostech tru-
bačů zazpívá i Míša
Nosková.
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Všeradův kurýr

Ve dnech 24. až 26. června se jedno-
tka Sboru dobrovolných hasičů Vše-
radice zúčastnila již druhého ročníku

mezinárodních hasičských her. Po
loňské premiéře v chorvatských Do-
lanech byli tentokrát pořadateli akce
naši přátelé v rumunské vsi Gerník.
Ta je zároveň také partnerskou obcí
Všeradic.
Cesta do rumunského Banátu byla
tentokrát dlouhá a úmorná. V pátek
kolem poledne jsme po třináctihodi-
novém putování konečně dojeli na
místo. Nejdřív jsme se šli pozdravit s
přáteli do místní hospůdky, kde jsme
chvilku poseděli. Potom jsme se šli
společně ubytovat na chalupu k Bo-
humilovi Stibalovi. Po tolika hodi-
nách v autě toho měl každý z nás
dost, a tak jsme všichni postupně

začali usínat únavou. Po důkladném
odpočinku se každý chopil nástroje a
šla se udělat nějaká ta práce okolo
chalupy. Večer jsme byli pozváni na
jídlo, kde se sešla konečně všechna
tři družstva - místní gernické, dolan-
ské a my. Společně jsme se přivítali,
povečeřili a poseděli do pozdních
hodin. 
Jelikož bylo druhý den neúnosné
vedro, byla hasičská soutěž domlu-
vena až na pozdní odpolední hodiny.
K večeru jsme se všichni sešli na mí-
stním fotbalovém hřišti,  udělali spo-
lečnou fotku a mohlo se jít soutěžit.
Gerničtí hasiči si připravili disciplí-
ny, při kterých jsme se hodně nasmá-

li. Na konec si zaběhl každý ještě po-
žární útok. O umístění nešlo, šlo
hlavně o to zúčastnit se, což se nám
všem povedlo. Večer jsme dostali od
gernických hasičů upomínkové
předměty, a pak nás čekala už jen zá-
bava. V neděli odpoledne už jsme
byli na zpáteční cestě domů.
Gernickým hasičům děkujeme za
bohaté pohoštění a za hezké chvilky,
na které budeme s úsměvem na tváři
dlouho vzpomínat. Dále moc děku-
jeme Bohumilovi Stibalovi za uby-
tování na jeho chalupě. Příští rok se
tato soutěž odehraje u nás, ve Vše-
radicích. Již teď se těšíme.

Lukáš TesAřík, sDH Všradice   

Hasiči soutěžili na mezinárodních hrách
KLÁNÍ HASIČSKÝCH DRUŽSTVEV SPŘÁTELENÝCH OBCÍ TENTOKRÁT HOSTIL RUMUNSKÝ GERNÍK

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 14/2016 (206)

SOUTĚŽÍCÍ. Hasičská družstva Všeradic, Dolan a Gerníku před soutěží.                                               Foto ARcHIV

Na vernisáž výstavy
dorazila stovka hostů

S l a v n o s t n í
vernisáží byla
9. 7. ve všera-
dické galerii
M. D. Retti-
gové zaháje-
na výstava
obrazů s ná-
zvem Cesty.
Svá díla spo-
lečně předsta-
vují autorky

Petra Boukalová, Olga van Aan-
hold, Marie Sibaiová, Lenka Svobo-
dová, Marie Kovandová, Taťána
Krulová, Lenka Fryčová a Jana Gre-
gorová. Vernisáže se zúčastnila
téměř stovka hostů. Za umělkyně
promluvila Marie Sibaiová, jež po-
děkovala za možnost zde vystavo-
vat a všem, kteří se podíleli na pří-
pravě i instalaci obrazů v galerii.
Výstava, kterou lze zhlédnout do 7.
srpna je prodejní, takže zájemci si
mohou nějaké výtvarné dílo odnést
s sebou domů. Text a foto 

Veronika ČerVenÁ, Všeradice

Postřižiny se stěhují
do Zámeckého dvora
Všeradice - S komedií o pivu a krás-
ných vlasech paní správcové Postři-
žiny se na divadelní scénu vrátili
profesionální i ochotničtí herci, kteří
jsou doma v údolí řeky Berounky.
Původní muzikál Postřižiny měli le-
tos jako první možnost zhlédnout di-
váci v nádherných kulisách pivovaru
Chodová Planá. V pátek 22. 7. jsou
na řadě Všeradice. V místním Zá-
meckém dvoře bude hra se zpěvy k
vidění od 20.30 hodin. Vstupenky
jsou k dostání za 200 Kč v Zámec-
kém dvoře (hadacova@some.cz, 720
247 919), nebo na místě před předs-
tavením za 220 Kč. Vstupné pro děti
do patnácti let a důchodce nad sedm-
desát let činí shodně 150 Kč. 
V roli doktora Gruntoráda se objeví
Jan Rosák či Petr Jančařík, Francina
představuje Jiří Petříš, Maryšku
Adéla Červenková, v roli Pepina ex-
celuje Karel Král. Dále uvidíte Lu-
míra Olšovského, Alenu a Petra Ří-
hovi, Pavlu a Ondřeje Nováčkovi,
osovské hasiče, stoletou stříkačku,
motocykl... V jedné z rolí se objeví i
majitel areálu a kandidát na post
senátora Bohumil Stibal, který při
této příležitosti nabídne návštěvní-
kům i originální pivo Senátor. Násle-
dující den, 23. 7. se Postřižiny pře-
sunou do Litomyšle. V našem kraji
je herci uvedou ještě 5. a 6. srpna v
Mníšku pod Brdy. (pan)

Václav Vydra doputoval v koňském sedle do Všeradic

NEJDŘÍV KONĚ. Václav Vydra »obstarává« koně po příjezdu do Všeradic.
Foto Pavla HADAČOVÁ

Jednou ze zastávek týdenního »koň-
ského« putování známého herce
Václava Vydry a jeho přátel byl ve
středu 6. července Zámecký dvůr ve
Všeradicích. Čtrnáct jezdců na ko-
ních (a dvě hříbata) dorazilo do Vše-
radic navečer po celodenní jízdě z
Nové Vsi pod Pleší. Poté, co se »ko-
ňáci« postarali o své čtyřnohé přáte-
le, povečeřeli kachnu a přenocovali
přímo v Zámeckém dvoře. Další den
pak pokračovali do Obořiště.
V pondělí 4. 7. si Vydra z koňské
pouti naším krajem »odskočil« do
Jindřichova Hradce, kde v roli Kar-
la IV. s poberounským souborem ab-
solvoval další z vydařených repríz
muzikálu Noc na Karlštejně. Na ná-
dvoří zámku mu tleskalo přes 700
diváků.             Pavla HADAČOVÁ,

Všeradice, (mif)
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Přijmeme
kadeřnici

na živnostenský list.

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5

252 30 Řevnice

mobil: +420 731 479 745

e-mail: salon@klementyna.cz

www.klementyna.cz

LESNÍ
Slavnosti
Divadla

PUedprodej

vstupenek:
Ticketstream

Dejvické divadlo

MEstské kulturní stUedisko 

Tevnice

MMC Praha

Vstupné 350,- K7

www.divadlovlese.cz

Lesní divadlo Tevnice 29.8. - 2.9.2016 
za7átky pUedstavení vždy od 20:00

po 29. 8. 2016   Rokoko / Kancl

st 31. 8. 2016   DD / Dealer‘s Choice 

9t 1. 9. 2016   DD / Brian

pá 2. 9. 2016  DD / Zimní pohádka

2016

MARTIN KAREŠ

724 322 483
m.kares@dumrealit.cz

SPECIALISTA NA 
BEROUNSKO, 

PRAHU-ZÁPAD A PRAHU

Jsem členem Realitní 
komory ČR, která je 

důležitým kontrolním 
orgánem činnosti
realitních makléřů

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
PRODEJE I NÁKUPU: 

BYTY, DOMY, POZEMKY,
CHATY, CHALUPY,

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
ZEMĚDĚLSKÉ AREÁLY

DOPROVODNÉ SLUŽBY:

ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE
MĚŘENÍ RADONU

ODHADY NEMOVITOSTÍ
PENB-ENERGETICKÉ 

ŠTÍTKY
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S velkým očekáváním jsme ve čtvr-
tek s manželem a kamarády přijeli
do kempu stavět stany na páteční za-
hájení 5. karlštejnského srazu  moto-
rových tříkolek a motocyklů. Byli
jsme velmi překvapeni, že spousta
účastníků už je na místě, využívají
krásné lokality, aby navštívili hrad
Karlštejn, projeli se po malebném
okolí, navštívili místní hospůdky a
těšili se na páteční zahájení srazu.
O víkendu se pak karlštejnský kemp
zaplnil do posledního místečka. Jen
sobotní spanilé jízdy, na níž se účast-
níci srazu vždy nesmírně těší, se
účastnilo 186 tříkolek a 144 moto-
rek! Trasa směřovala z Karlštejna
přes Hlásnou Třebaň, Dobřichovice,
Černošice i Radotín do Prahy a zpět
kolem hradu Karlštejn do kempu.
Vyjížďka byla 80 km dlouhá a vedla

nejkrásnějšími částmi Prahy. Projíž-
děli jsme i místy, kam by se sám tří-
kolkář nebo motorkář nikdy nemohl
dostat. Vše se odehrálo za skvělé
spolupráce s Policií ČR, Dopravním
podnikem hl. m. Prahy a kamarády
motorkáři, kteří »drželi« křižovatky.
Vyjížďka byla opravdovou atrakcí
nejen pro účastníky srazu, ale i pro
obyvatele obcí, kudy jsme projíždě-
li. Dokonce jsem dostala prostřed-
nictvím sociální sítě video z průjez-
du Prahou natočené z tramvaje. 
Zahraniční účastníci srazu se shodli
na tom, že u nich by vůbec nebylo
možné projíždět hlavním městem ta-
kovými místy, jako se to daří zajistit
nám.
Oba večery zpříjemnily kapely, vy-
provokovaly tříkolkáře a motorkáře
k tanci a takovému veselí, že nikdo

nechtěl věřit, že už je půlnoc a musí-
me končit s hudbou, aby byl dodržen
noční klid. Vypilo a snědlo se téměř
vše, co jsme měli připraveno. Jedi-
nou malinkou nepříjemností byl asi
hodinový výpadek elektrického
proudu v celém Karlštejně v sobotu
vpodvečer, ale nakonec vše dobře
dopadlo. V neděli při odjezdu účast-
níků srazu jsem zjistila, že už je celý
kemp obsazen rezervacemi na příští
rok. A nesmírně nás potěšili ti, kteří
nám nejen osobně, ale i prostřednic-
tvím facebooku děkovali za úžasné
zážitky a že se již těší na příští roč-
ník. A tak až vše sklidíme, uložíme a
odpočineme si, začneme přemýšlet,
čím naše kamarády tříkolkáře pře-
kvapíme příští rok. Od podzimu pak
začneme na příštím srazu pracovat.
Helena STRMISKÁ, Karlštejn

Karlštejn zažil skvělou
běžeckou sobotu
Fantastická atmosféra, počasí tak
akorát, všechny závody vyprodané.
V sobotu 18. 6. odpoledne se v le-
sích i na loukách u Karlštejna konal
druhý závod letošního seriálu  Běhej
lesy.
Běžci se podívali do lesů a luk Čes-
kého krasu, užili si výhledy na Karl-
štejn, rozkvetlé louky i lom Velká
Amerika, který činí tento závod uni-
kátním. Pouze u příležitosti tohoto
závodu se otevřely dveře tunelu do
proslulého vápencového lomu a
běžci se mohli proběhnout místem,
které je jinak veřejnosti nepřístupné.
Dětské závody byly rozděleny do
pěti samostatných závodů dle věko-
vých kategorií. (Dokončení na str. 8)

Přátelé Karlštejna
ochutnali víno i pivo
Čím se zabýval Klub přátel Karlš-
tejna v prvním pololetí letošního
roku? Chceme dát možnost našim
členům i přátelům nahlédnout do
činnosti spolku a poreferovat o na-
šich akcích. 
Činnost v roce 2016 jsme zahájili
lednovou návštěvou pražského di-
vadla ABC, kde jsme zhlédli kome-
dii Dobře utajená partie. Výborné
obsazení bylo zárukou vynikající
zábavy. V únoru jsme navštívili Žiž-
kovské divadlo a jeho hru Cimrman
v říši hudby. Shodli jsme se, že tento
kus je v repertoáru »cimrmanovců«
jedním z nejlepších. Obou předsta-
vení se zúčastnilo kolem dvaceti
členů i dalších zájemců. Naši členo-
vé se také zúčastňují návštěv praž-
ských divadel, jejichž pořadatelem
je Městys Karlštejn. Začátkem roku
jsme hrou pétanque zahájili i spor-
tovní činnost. (Dokončení na straně 8)

Tradiční akci nazvanou Klauniáda a
také první promítání letního kina s
pohádkou Řachanda připravily na
poslední den školního roku v Karlš-
tejně zdejší pracoviště střediska vol-
ného času Domeček Hořovice a
Městys Karlštejn.
Již pět let se louka v areálu karlš-
tejnské radnice mění v prostor urče-
ný dětem. Končí školní rok a začína-
jí prázdniny, a to je třeba řádně osla-
vit. Letos měly děti možnost využít
výtvarné dílny, malování na obličej,
soutěže i hry. Vše doplnilo připrave-
né občerstvení v obchůdku Aleny
Cubrové. Na oslavu dorazil i poník
Budulínek od paní Pastorkové, který
děti povozil. Na louce se skládaly
puzzle se skřítky, nechyběly omalo-

vánky z pohádky Řachanda, stavění
z kostek či hod na cíl. Do Karlštejna
přijel zazpívat kroužek malých zpě-
váků z Hořovic a před promítáním
zahrála studentská kapela Beat Sis-
ters. Když během programu vzlétl
červený horkovzdušný balón, ozva-
lo se z davu: „Přiletěly prázdniny a
jsou tady!“ Tak tedy: všem dětem i
rodičům krásné, klidné a radostné
prožití prázdnin 2016!
Současně si dovolujeme pozvat na
další promítání v Karlštejně. Po čes-
kém filmu Dvojníci, který diváci zh-
lédli 8. 7., je nyní na programu 15. 7.
pokračování slavného »básnického«
cyklu Jak básníci čekají na zázrak a
22. 7. Jurský svět. Začíná se po set-
mění.      Eva KNOPOVÁ, Krupná

Děti dostaly za vysvědčení Klauniádu a Řachandu

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     7/2016 (54)                

V PODHRADÍ. Účastníci srazu tříkolek a motorek při jízdě Karlštejnem. Foto ARCHIV

Spanilá jízda vedla do Prahy
TŘÍKOLKY A MOTORKY ZAPLNILY KARLŠTEJNSKÝ KEMP DO POSLEDNÍHO MÍSTA

Karlštejnský zpravodaj

Jedna z atrakcí Klauniády, malová-
ní na obličej. Foto Eva KNOPOVÁ



Naše noviny 14/16 KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, Strana 8

Pétanque provozujeme a nadále pro-
vozovat chceme v místní sokolovně,
v zimě uvnitř, kdy to počasí dovolí,
také venku. Pravidelně se účastnilo 6
našich členů-seniorů, z nichž dva
byli i účastníky turnaje v Ořechu.
Nyní, kdy je mnoho jiných aktivit,
jsme hru přerušili, ale hodláme v ní
na podzim pokračovat. Vyzýváme
naše členy i další příznivce této hry k
účasti. Také jsme zahájili pravidelné
návštěvy plaveckého bazénu v Be-
rouně. Účast je zatím malá , ale věří-
me, že se během doby zlepší.
V prvním pololetí jsme uspořádali
tradiční turistický výlet do Bubovic,
kde jsme navštívili restauraci U Ko-
sů. Jejím majitelem je náš člen, u ně-
hož máme vždy postaráno o dobrý
oběd, napojení žíznivých i dobrou
zábavu. V březnu jsme byli přizváni
k degustaci vína v karlštejnské výz-
kumné vinařské stanici. Ochutnali
jsme 12 druhů vín ze sklizně roku
2015, z nichž některé druhy byly ex-
kluzivní chuti a právem byly zařaze-
ny do kategorie vín kabinetních i po-
zdního sběru. Nejsme takoví znalci
vína, abychom mohli posuzovat pro-
fesionálně, ale můžeme říci, že před-
kládané vzorky byly pro naše chuťo-
vé buňky nanejvýš příjemné. 
V květnu jsme neopomněli rozšířit
znalosti piva při návštěvě malého pi-
vovaru ve Všeradicích. Výklad slád-
ka byl pro nás poučný hlavně v tom,
že i v tak malém pivovaru se dá vařit
dobré a chutné pivo, což jsme zjisti-
li při ochutnávce, a že technologie
výroby se neliší od technologie vý-
roby ve velkých pivovarech. Bylo
nám také nabídnuto navštívit ve stej-
ném objektu muzeum M. D. Rettigo-
vé s jejími kulinářskými recepty.

Mohli jsme též porovnávat a zatřídit
vystavené bylinky. Návštěvu jsme
absolvovali tam i zpět vlakem. Při
cestě tam jsme čekali 90 minut na
přípoj v Zadní Třebani - přehlédli
jsme v jízdním řádu, že vybraný spoj
do Všeradic jede jen ve sváteční dni.
My jeli v pondělí. Při zpáteční cestě
jsme opustili hostinské místnosti
hodinu před odjezdem vlaku s tím,
že navštívíme ještě cukrárnu a trošku
si osladíme život, ale cukrárna byla
k našemu překvapení zavřená.
Z vlastní iniciativy jsme se rozhodli
provést úklid podél silnic v okolí ob-
ce a zbavit je odpadů. Věnovali jsme
tomu jednu sobotu a můžeme říci, že
odpadů bylo dost. 
Městys Karlštejn a iniciativa pana
Chvaliny nabídly občanům Karlštej-
na výpomoc v oblasti sociálních slu-

žeb - zejména dopravou či doprovo-
dem imobilních občanů, nebo těch,
co nemají možnost vlastní dopravy
do nemocnic, na nákupy, k lékaři ap.
Služba, která funguje od dubna, bu-
de velkým přínosem zvláště pro se-
niory z Karlštejna i okolí. Zájem o ni
je a doufáme, že ji budou využívat i
ti, kteří zatím neměli možnost se s ní
seznámit.
Byli jsme jako spolek požádáni Měs-
tysem Karlštejn o pomoc při zajišťo-
vání oslav 700. výročí narození Kar-
la IV. Naším úkolem bylo zajistit fo-
todokumentaci a videozáznamy os-
lav a Královského průvodu prochá-
zejícího Karlštejnem. Zajistili jsme
společnost, která dala nabídku ceny
za sestřih sledu událostí těchto oslav.
Po zvážení a rozhodnutí zastupitel-
stvem městyse Karlštejn byl doporu-

čen třicetiminutový sestřih, za který
bylo účtováno 83.000 Kč. Následně
se ukázal další zájemce. Zastupitel-
stvo se rozhodlo pro tohoto zhotovi-
tele, neboť nabízená cena byla pod-
statně nižší než ta původní. Nyní jsou
záznamy zpracovávány, sestřihává-
ny a opatřovány průvodním slovem.
Jsme zvědavi, jak to dopadne. Z pů-
vodní nabídky naším spolkem orga-
nizované bylo patrné, v jakém rozsa-
hu bude dílo předáno a mohla být na
základě toho i kontrola ve srovnání s
nabídkou. O nové nabídce neměl již
náš spolek žádné údaje, protože vi-
deozáznam a fotodokumentaci zajiš-
ťoval městys bez naší účasti. 
Činnost spolku za minulý rok byla
prezentována na březnové výroční
schůzi, které se účastnilo 16 členů.
Ve výroční zprávě zastupujícího
předsedy byla zhodnocena činnost
spolku v roce 2015 s výsledkem spl-
nění úkolů plánu. Ani pokladní zprá-
va a zpráva kontrolní komise nevy-
kazovaly žádné nedostatky. Lze tu-
díž říci, že rok 2015 byl z hlediska
spolku i jeho činností úspěšný. Nově
byl odsouhlasen plán práce a rozpo-
čet na rok 2016. Členská základna
pro rok 2016 čítá 30 členů. Po ne
zrovna obsáhlé diskusi následovalo
pohoštění.
V červenci chystáme zájezd do vin-
ného sklípku v moravských Bořeti-
cích, v listopadu zorganizujeme sraz
seniorů Karlštejna. Po celé pololetí
se budou konat návštěvy plaveckého
bazénu v Berouně, pokračování hry
Petanque, výstavy na hradě Karlš-
tejně i v Praze a výlety do okolí. V
podzimních a zimních měsících nás
čekají návštěvy pražských divadel. 
Jiří MarhOuL, KPK, Karlštejn

Přátelé Karlštejna ochutnali víno i pivo
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Přes dvě stovky malých běžců si za-
běhaly po měkkém povrchu na 500
metrech nebo 1 kilometru. V 17:30
následovaly dospělé závody, jež od-
startovala nejlepší česká lyžařka Šár-
ka Strachová hned po tom, co rozda-
la několik podpisů a fotek u autogra-
miády. Nejprve vyrazili na trasu ti z
delší devatenáctikilometrové trasy,
po nich pak ti, kteří dali přednost

kratší, dvanáctikilometrové variantě.
První protl cílovou pásku Zbyšek
Lhota, který si tak vyběhl už druhé
vítězství v letošním seriálu. Přesně
minutu po něm dorazil Radek Ada-
mec, třetí skončil Lukáš Pazdera.
Mezi ženami si pro vítězství na krát-
ké trase doběhla Daniela Havránko-
vá, pro kterou to byl první závod se-
riálu. O více než dvě minuty později

dorazila Barbora Kožnarová, Tereza
Měchurová vybojovala bronz.
Na delší trase byl v cíli první Michal
Vokrouhlík, který se hned po doběhu
svalil a chvíli chytal dech. „Byl to
hodně náročný závod, ale moc krás-
ný. Místy jsem se i stihl dívat kolem
na opravdu krásnou trasu,“ popsal
dojmy v cíli Vokrouhlík, který zvítě-
zil před druhým Martinem Nývltem
pouze o dvě sekundy. Bronz na dlou-
hé trase vybojoval Martin Fibrich.
Mezi ženami obhájila loňské vítěz-
ství Radka Churaňová, která měla
výhodu oproti soupeřkám - trasu
znala už z loňska. Druhá doběhla
Svatoslava Kacířová, třetí příčku ob-
sadila Lenka Smutná Polachová. 
Na závod Běhej lesy Karlštejn se
přijela podívat i slalomářka, mistry-
ně světa Šárka Strachová. Původně
měla vyběhnout i na kratší trať, bola-
vé koleno ji s ohledem na trénink na
trať nepustilo. Zvolila proto náhrad-
ní program: oba závody startovala a
byla fandit i přímo ve Velké Ameri-
ce. „Je to moc pěkný závod, skvělá
atmosféra. Na všech bylo vidět, že si
tu užili,“ uvedla lyžařka.
Seriál Běhej lesy pokračuje 23. 7. v
Brdech. I tam na závodníky čeká
unikátní trať v CHKO a navíc v mís-
tech, jež se veřejnosti otevřela až na
začátku letošního roku. Přes tři čtvr-
tiny startovních čísel jsou už pryč,
registrace je možná na www.behejle-
sy.cz.        Tomáš LeixNer, Praha

Karlštejn zažil skvělou běžeckou sobotu, dorazila i Strachová
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

ČEKÁNÍ NA VLAK. Účastníci výletu do Všeradic, který v květnu zorgani-
zoval Klub přátel Karlštejna. Foto ARCHIV

NA TRATI. Běžci pod hradem Karlš-
tejnem.          Foto Tomáš LEIXNER

Obrázky z Karlštejna a 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)



Strana 9, OSOVSKÝ PROVAS  Naše noviny 14/16

Osovský PROVAS

Poslední červnový týden se na osov-
ském hřišti po dlouhých letech obje-
vily kolotoče a střelnice. Stalo se tak
na pozvání obecního úřadu při příle-
žitosti místní pouti, která připadla na
víkend 25. - 26. 6. Počasí přálo, i

když horka bylo občas nadmíru, a
tak v sobotu odpoledne bylo prost-
ranství u hřiště hojně navštíveno mí-
stními i přespolními zájemci nejen o
pouťové atrakce, ale také o fotbalo-
vý turnaj starých pánů hrajících o
pohár starostky obce Osov. Memori-
álu Jiřího Kocmana se zúčastnila
mužstva Neumětel, Hostomic, Vše-
radic a chybět samozřejmě nemohl
ani SK Osov. První utkání odstarto-
valo ve 13.00 a pohár pro vítěze,
jímž se stal tým Neumětely, předá-
vala starostka Marcela Čabounová v
18 hodin, takže fotbaloví fanoušci tu
prožili napínavé odpoledne. Osovští
pánové obsadili 3. místo. 
Mezitím děti řádily na kolotočích a
dalších atrakcích, nechyběla nafuko-

vací skluzavka, stánek s perníčky a
informační stánek spolku KOS, kde
paní Matějková vysvětlovala zájem-
cům smysl i náplň jeho práce a záro-
veň nabízela ke koupi pohledy obce,
hrníčky i rukodělné práce členů. Vý-
nos včetně dobrovolných příspěvků
činil asi 2.000 Kč, které budou pou-
žity na další aktivity ve prospěch ob-
ce. Na propagačních tabulích spolku
bylo možné zhlédnout údaje o ak-
cích uskutečněných i o těch teprve
plánovaných. 
V neděli už bylo zájemců o pouťové
radovánky citelně méně, zřejmě i
proto, že z cen atrakcí se tak trochu
protáčely panenky. I tak se ale letoš-
ní pouť v Osově opravdu vydařila. 

Marie PLECITÁ, Osov  

Děti řádily na kolotoči a skluzavce
POSLEDNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND SE NA OSOVSKÉM HŘIŠTI SLAVILA POUŤ

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  7/2016 (131)

V MUZIKÁLU. Osovští hasiči i letos
účinkují s Janem Rosákem či Pav-
lem Vítkem v muzikálu Postřižiny.
Po pivovaru v Chodové Plané (na
snímku) je teď čekají představení ve
Všeradicích (22. 7.) a na zámku v
Litomyšli (23. 7.)        Foto aRCHIV

Na střechu MŠ Osov dotaci 
dostal, na opravu cisterny ne
Závěrečný účet obce Osov za rok 2015 projedna-
li na červnovém zasedání zastupitelé. Kromě něj
schválili také účetní závěrku obce Osov a účetní
závěrku ZŠ i MŠ Osov za rok 2015. 
Starostka informovala o nutnosti posouzení ener-
getické náročnosti budov i o poražení lípy u ško-
ly - byla napadena dřevomorkou a ohrožovala
bezpečnost. Byl schválen bezúplatný převod po-
zemku pč. 31 a pozemku pč. 553 do vlastnictví
obce. 
Osov dostal z Fondu rozvoje obcí a měst Středo-
českého kraje dotaci 500 000 Kč na rekonstrukci
střechy zdejší školky. Naopak žádosti o dotace na
opravu cisterny Středočeský kraj nevyhověl. 
Stížnost na stav autobusové zastávky v Osovci,
kde by bylo třeba umístit přístřešek, nemá v sou-
časné době schůdné řešení s ohledem na názor
stavebního úřadu. Studie kanalizace se skládá ze
tří variant: gravitační s odhadovanou cenou 88
milionů Kč, kombinace gravitační a tlakové
(85,4 mil. Kč), pouze tlaková (66,5 mil. Kč).
Hotová studie je k nahlédnutí na obecním úřadu.
Budou-li mít občané zájem o službu firmy Terra
Group, která nabízí zastupování při aukcích elek-
třiny, starostka zprostředkuje informační schůz-
ku. Marie PLECITÁ, Osov

Jeden strom je ptačí
Osovský spolek KOS si v uplynu-
lém měsíci připsal na »konto« další
aktivity. Pokračovaly práce na zve-
lebení parčíku v Osovci, byly natře-
ny lavičky v parčíku za poštou, kde
je příjemné v klidu posedět a odpo-
čívat pod korunami stromů. Jeden z
těch stromů je tzv. »ptačí« - každý
na něj může pověsit figurku ptáčka,
ať už vlastnoručně vyrobenou, nebo
zakoupenou. Bylo by pěkné, kdyby
se k nám připojili další pomocníci,
kteří stojí o to, aby naše malebná
obec byla ještě malebnější.

Marie PLECITÁ, Osov  

Nejvděčnější zábavou bylo prohlížení krámků

KOS pořádá regatu
Osov - Kulturní a okrašovací spolek
KOS Osov zve na soutěž netradič-
ních plavidel nazvanou Osovská re-
gata, která se koná 13. 8. od 15.00
hodin na koupališti v Osovci.
Jedná se o soutěžní klání posádek,
které si od základů postaví vlastní
plavidlo - nesmí se jednat pouze o
»obestavbu« standardního plavební-
ho prostředku (pramice, kajak...)
Maximální vnější rozměry nesmí
přesáhnout 3x4 metry, počet členů
posádky je  minimálně dva. Plavidlo
musí být poháněno vlastní silou po-
sádky, vyjímku tvoří vítr do plachet.
Hodnocena bude originalita nápadu
i stavby plavidla, umělecký dojem
při plavbě koupalištěm i rychlost.
Přihlášky a dotazy posílejte na adre-
su kos.osov@seznam.cz
Po skončení regaty bude následovat
rychlostní soutěž jednotlivců v pře-
bíhání koupaliště přes letmo uchy-
cenou lávku  nazvaná Suchou nohou
přes koupák. Tato disciplína je urče-
na pouze zletilým závodníkům.
Celé odpoledne bude pro děti při-
praveno malování na obličej a teto-
vání zdarma, dětská soutěž v malo-
vání obrázků a dražba nejlepších
obrazů. Občerstvení bude zajištěno,
po ukončení soutěží  se můžete těšit
na grilování, opékání buřtů i hru na
kytaru.                          Josef KOZÁK

Osovská pouť na počátku minulého
století byla docela jiná než nyní,
dnešní atrakce jsou na hony vzdále-
né těm dřívějším, stejně jako atmo-
sféra. Tenkrát děti dlouho předem
vyhlížely, jestli nejedou komedian-
ti, a schovávaly si penízky na atrak-
ce. Kdo měl pět korun, byl na tom
dobře. Přijížděly obvykle dva vozy
s plachtou tažené koníky, jejichž
stanovištěm bylo místo u sochy sv.
Jana. Ve vozech jejich majitelé pře-
spávali a měli v nich všechno, co
potřebovali k živnosti i k životu. V
neděli dopoledne se chodilo do kos-
tela, který býval plný lidí. Po mši
většinou zašli muži na pivo i na pár-
ky k Vackům do hostince Na poště.
K nejvděčnější zábavě patřilo pro-

hlížení krámků. Stávaly třemi smě-
ry: od kostela k faře a od školy k pi-
vovaru i ke hřbitovu. Hned u pošty
v jednom nabízeli čepice a na rohu
školy stál sud s rychle nakvašenými
okurkami, ke kterým prodavač při-
dával hrneček láku. Z Hostomic se
sladkostmi pravidelně jezdíval cuk-
rář Choura - na odbyt šla cukrová
vata a turecký med. Odsekával se
sekáčkem obyčejně za korunu a
okolo vždycky bývalo srocení vos a
včel. Krabici s cukrovím vytáhli z
vozu i Kiliánovi, na čtyři kůly natá-
hli plachtu a na pult vyložili opará-
děná srdíčka. Našli jste tady hou-
pačky a střelnice nesrovnatelné sice
s těmi současnými, ale určitě více
využívané. (Dokončení na straně 10)

NA POUTI. Informační stánek ok-
rašlovacího spolku KOS na osovské
pouti. Foto Pavel Čaboun 
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Pro prodejnu potravin přijmeme

ProdaVaČkU
Životopis můžete posílat na 

e-mail: pogrr.revnice@seznam.cz,
nebo sjednat osobní schůzku 

na tel.: 739 544 527.
Potraviny POGRR s. r. o.

Komenského 880, 252 30 Řevnice

V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)
V Arbois jsme měli domluvený po-
slední nákup vína v obchodě vinař-
ství manželů Bénédicte a Stéphane
Tissot. Věděl jsem, že v obchodě bu-
de osobně Bénédicte, což úplně sta-
čilo k očekávání dobrého závěru ná-
kupů. Bénédicte je sympatická man-
želka vinaře, jenž je jednou z oprav-
dových hvězd jurského vinohradnic-
tví. Už jeho základní Chardonnay
předčí většinu produkce ostatních
vinařů Jury,  většina vín je průběžně
vyprodaná, příděly pro obchodníky
jsou limitované. Že si z Česka vyb-
rali za partnera právě mě, je záhada.
Vím, že to zkoušeli zkušenější, větší
obchodníci a neuspěli. U Tissotů na-
kupuji dvakrát ročně, na jaře a na
podzim. Všechna vína, jež mi uvol-
ní, jsou předem prodaná, stačí, když
rozešlu čtrnáct dnů před cestou svým
zákazníkům aktuální nabídku. 
Do Arbois jsme dorazili před šestou
odpolední. Po srdečném uvítání a
konstatování, že naše kartony jsou
připraveny, nás Bénédicte bez dlou-
hých okolků pozvala k degustaci.
Začali jsme základním crémantem,
kterého jsem objednal 60 lahví a
konstatovali, že moji zákazníci roz-
hodně nebudou zklamaní. Tissotovi
dělají ještě dva opravdové crémanto-
vé skvosty, Indigene a BBF. U Indi-
gene je druhotné kvašení vyvoláno
kvasinkami z Vin de Paille. Je chu-

ťově bohaté, jemné a elegantní. BBF
je extra suchý sekt »pro znalce«,
který zraje v lahvích 4 roky na kvas-
ných kalech. Oba budou k dispozici
až na podzim, stejně jako základní
Chardonnay zvané Patchwork. Mám
tu už udělanou rezervaci na listopad
a s Bénédicte si stvrzujeme její plat-
nost. Následují dvě Chardonnay. Les
Bruyeres 2013 a Les Gravieres
2013. Zatímco réva pro to první ros-
te v jílovité půdě na podloží z modré

břidlice, to druhé pochází z vápenco-
vé půdy plné skořápek amonitů. Les
Bruyeres je komplexní víno, kde na-
jdete bohatství chutí a vůní, o kte-
rých se dá dlouze uvažovat a rozprá-
vět. Les Graviéres je čisté, výrazně
minerální a suché. Ta krásná diferen-
ce se dá zachytit i gastronomicky.
První k tučnější rybě sladkovodní,
druhé k bílé rybě mořské a mořským
plodům. Na řadu přichází Savagnin
jako předehra čtyř Vin Jaune z růz-

ných vinic. To je na přímo profesor-
ský, ale také poetický zážitek, který
u mě vyvolává velké emoce - před
lety jsem se sklenkou čtvrtého vzor-
ku Chateau Chalon vyběhl před ob-
chod a na celé náměstí vykřičel své
nadšení. Teď jsem byl rád, že ty sk-
vosty ochutnává i moje žena, že je u
toho Bénédicte a ne mladý, trochu
šedý prodavač, který tu bývá posled-
ní dobou většinou. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Křičel jsem nadšením na celé náměstí
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 12)

Nejvděčnější zábavou bylo prohlížení krámků
DOKONČENÍ ZE STRANY 9

Návštěvníci měli radost i z vystřele-
ných papírových růží a k nejoblíbe-
nějšímu povyražení patřilo »štěstí«.
V obálce za korunu jste mohli najít
panáčky, korálky a podobné drob-
nosti. Blímovi přiváželi kolotoč,
který stával u lednice, budově na-
proti samoobsluze, kde se kdysi
tloukl led. Kolotoč tenkrát ještě ne-
byl na elektriku, ale pod špičkou měl
naplocho připevněná prkna, na kte-
rých stáli čtyři kluci a točili, aby se
pak zadarmo mohli svézt. Jednou se
stala nehoda málem tragická, když
se s pasažérem utrhla sedačka. Bylo
velké štěstí, že kolotoč tehdy stál na
dvoře u Kubeců a nedobrovolný le-
tec spadl do měkkého hnojiště, takže
vyvázl bez úhony, snad jen s pocu-
chanými nervy.
Prodávající hlasitě nabízeli své zbo-
ží. „Tady je to ledo ledo,“ křičel je-
den, co dovezl tehdy ještě dost ne-

zvyklou studenou pochoutku. Mistr
kovář neodolal. „Děvečko, něco ti
nesu,“ volal radostně na dcerku a sá-
hl do kapsy. Tam ovšem nebyla zmr-
zlina, ale jen mokro - »ledo« v tom
horku roztálo...
Večer bývaly zábavy v hostinci U pi-
vovaru, kde kralovali Hamplovi a
později Boháčkovi. (Stál proti domu
Kubecových a před časem byl zbou-
rán pro sešlost věkem.) Večer se
dívky oblékly do parádních šatů,
které jinak nosily jen do kostela, a

pokud jim po celodenním pouťovém
hýření zbylo pět korun na vstup, vy-
daly se na sál tancovat s místními i
přespolními chasníky. Cizí dívky
sem o pouti nechodily. Muzikanti
pana Špatenky z Podbrd hráli až do
půlnoci, ale ani pak se hostům ne-
chtělo domů.
Hned jak pouť skončila a komedian-
ti odjeli, nastalo těšení na posvícení.
Jenže pak přišla válka a byl konec. 
Co se týká okolních farností, oprav-
du slavná bývala Bartolomějská pouť
ve Všeradicích 24. 8. Tam  pokaždé
bylo velké množství krámků, kolo-
toče, s maringotkou sem přijížděli
Sýkorovi, kteří své pojízdné obydlí
měli zřízeno na tu dobu velmi mo-
derně. Jejich vůz byl v půli přehra-
zen, vpředu měl kuchyň, vzadu lož-
nici. Tahle pouť byla a dosud je lou-
čením s prázdninami, jež ta osovská
zahájí.         Marie PLECITÁ, Osov

STÁLE SE HLEDÁ ŠÍRA!

Kontakt: monika.hertlova@gmail.com,
tel.: 721 157 330

Odměna za navrácení fenky maji-
telce 10.000 Kč!!! Šíra je kříženec,

středně velká, světle hnědé až
zrzavé barvy. Ztratila se ve čtvrtek

21.1. v brdských lesích, mezi
Dobříší a Velkým Chlumcem. 

Je očipovaná, hodná a bojácná.
Je možné, že se jí někdo 

z dobrých úmyslů ujal. Prosím 
o její navrácení. Odměna jistá. 

www.syryodkarlštejna.cz

zrajÍcÍ, 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

13 kč/l po celé prázdniny

FarMa HoMolka, BĚleČ,
tel. č.: 731 839 659

Prodejní doba: Po - Pa 8 - 20.00 h.
so a ne:  8 - 11.30 h.

naše sýry když si dáte,
náramně si pochutnáte!

Osovští »staří pánové« na letošní
pouti. Foto Petra ROTKÖGELOVÁ
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Výluka na trati do Prahy změnila...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Počínaje čtvrtým ranním vlakem od-
jíždějí »elefanty« v 5.33 ze Zadní
Třebaně, v 5.37 z Řevnic a dále v
půlhodinových intervalech až do
8.03 (odjezd ze Zadní Třebaně). Poté
následuje hodinový takt v obvyklých
časech 8.57 ze Třebaně a 9.01 z Řev-
nic. Poslední jede ve 14.57 ze Zadní
Třebaně a 15.01 ze Řevnic. V pra-
covní den opět následuje změna
časové polohy taktu - vlaky jezdí za-

se po hodině, ze Zadní Třebaně v
15.40, ze Řevnic v 15.44. Poslední z
této skupiny jede v 18.40 (resp.
18.44) a po něm už následuje běžný
čas 19.57 ze Zadní Třebaně, 20.01 ze
Řevnic a poslední ve 22.57 (resp.
23.01), opět v hodinovém taktu.
Ve směru z Prahy všechny vlaky od-
jíždějí z Hlavního nádraží, z Radotí-
na však pokračují jen některé.
Všechny časy mezi čtvrtou a osmou
hodinou ráno jsou změněné. Do
Řevnic, Třebaně a Berouna jedou v
pracovní den pouze spoje ve 4.11
(čas odjezdu ze Smíchova), 5.48,
6.48 a 7.48. Následuje změna časové
polohy na 8.25, 9.25 a dále po hodi-
ně až do 23.25. Příjemné je jistě při-
dání čtyř vložených vlaků v 15.55,

16.55, 17.55 a 18.55. O víkendech
jedou vlakové spoje z Prahy ve 4.41
(čas ze Smíchova), 5.25, 6.25 a dále
v hodinovém taktu až do 23.25.
Pro trať Zadní Třebaň - Lochovice
byl také vypracován výlukový jízdní
řád, posunutí časové polohy vlaků je
opět velmi významné. Žádné vlaky
nejsou zrušeny, ale časy odjezdů/pří-
jezdů do Zadní Třebaně byly uprave-
ny tak, aby ve Třebani vlaky obou
tratí navazovaly. 
Cestujícím doporučujeme, aby si
Výlukový jízdní řád vytiskli, nejlépe
barevně. Obsahuje v černé barvě
vlaky, které jedou bez ohledu na vý-
luku a v červené barvě vlaky, které
jedou jinak. K souboru se dostanete
na www.cd.cz po zadání Vlakem po

ČR - Traťové jízdní řády - 171 - link
se symbolem trojúhelníku.

Jan SuP, Praha

Zadnotřebaňská radnice pořídila bio
kontejnery, které pravidelně vyváží.
Obyvatelům obce to ale nestačí - bio
odpad stále odkládají na veřejných
prostranstvích.
Proto, aby lidé měli kam ukládat bio
odpad, pořídilo zastupitelstvo speci-
ální kontejnery. Přesto se stále naj-
dou tací, kteří zakládají na veřejném
prostranství svá »bioúložiště«, kam
nosí hlavně trávu. K vidění jsou ko-

lem lokálky, v ulici Lipové, na Vráž-
ce... Tato místa nebudou zaměstnan-
ci obecního úřadu čistit a po zjištění,
kdo sem odpad odkládá, bude na je-
ho náklady odvezen! 
Do kontejnerů na bio odpad ukládej-
te jen to, k čemu jsou určeny - drob-
né větve, trávu, ovoce... Leckdo se
nestydí tam nechat igelitový pytel či
třeba matrace! Obec (tedy my všich-
ni) pak za odvezení takového kontej-

neru platí větší částky, než je nutné! 
Děkujeme všem, kteří udržují zeleň
před svým domem. Zároveň žádáme
majitele zahrad a pozemků, aby od-
stranili větve a keře zasahující do uli-
ce a zastiňující dopravní značky či
veřejné osvětlení. Firma svážející od-
pad si stěžuje, že jí v některých uli-
cích vzrostlé stromy a keře znemož-
ňují průjezd.      Petra FRÝDlOVÁ,

zastupitelka Zadní Třebaně

Nový ředitel málotřídky
Zadní Třebaň - Novým ředitelem ZŠ
a MŠ Zadní Třebaň bude od 1. srpna
Mgr. Bohumil Bulíř. Rozhodlo o
tom zastupitelstvo obce, které schvá-
lilo verdikt výběrové komise. Stáva-
jící ředitelka Pavlína Fialová se roz-
hodla ukončit pracovní poměr a ze
zdravotních důvodů školu opustit. 
V závěru školního roku nastoupila
jako vychovatelka do školní družiny
Veronika Kořínková z Hlásné Třeba-
ně. Pracovní poměr v družině ukon-
čila Ivana Baráčková. Vzhledem k
potřebám některých žáků bude Ko-
řínková od září zastávat i post asis-
tentky pedagoga v I. třídě. 
V mateřské škole zůstavá učitelka
Pavlína Neprašová. Ta sice vyhrála
konkurs na ředitelku školky v Hlás-
né Třebani, ale vzhledem k atmosfé-
ře, která v tamní MŠ po odvolání do-
savadní ředitelky panuje, se rozhod-
la zůstat v Zadní Třebani. Odchod
naopak potvrdila dlouholetá pracov-
nice místní školy Eva Cafourková.
Za práci pro děti i školu jí patří po-
děkování od rodičů i zastupitelstva
obce. Na pozici školnice a uklízečky
v ZŠ byla od 1. 7. přijata Jana Hejl-
ková ze Zadní Třebaně.               (pef)

Poučení bezdomovci po sobě uklidili a odešli
Na základě několika stížností na bezpečnostní situaci v dobřichovickém par-
ku, zejména na osoby bez domova, které si zde krátí dlouhou chvíli, opíjejí
se, znečišťují veřejné prostranství a vzbuzují pohoršení, bylo Městskou poli-
cií Černošice provedeno několik denních i nočních kontrol. Strážníci při tom
řešili několik případů znečištění veřejného prostranství a veřejného pohor-
šení. Protože se jedná většinou o stejné osoby, upozornili jsme je, že v pří-
padě opakování tohoto jednání bude věc postoupena správnímu orgánu,
který může vyslovit i zákaz pobytu v obci.  Po poučení provinilci po sobě uk-
lidili a park opustili. Městská policie Černošice bude nadále park kontrolo-
vat a doufáme, že ho zbavíme obtěžujících opilých osob i nepořádku u lavi-
ček.           otmar KLimsZa, zástupce ředitele městské policie Černošice

Řevnice - Posádku náklaďáku,
která vykládala odpad ze stavební
sutě na černé skládce u bývalého
kravína Na Bořích nad Řevnice-
mi, chytila přímo při činu hlídka
zdejší městské policie.
„Dvaadvacetiletý řidič z Ořecha a o
rok starší spolujezdec ze Zlonic se
na základě pořízených snímků z fo-
topasti doznali, že nejméně ve dvou
případech neuposlechli pokynu oso-
by, pro kterou vykonávali vyklízecí
práce, a odpad neodvezli do sběrné-

ho dvora, ale vyložili právě u vrat
bývalého statku a založili tak černou
skládku,“ uvedl velitel policistů Jiří
Dlask. Dodal, že událost bude řeše-
na ve správním řízení jako přestu-
pek proti veřejnému pořádku.
Za stejný přestupek bude postihován
i pětadvacetiletý muž z Radotína,
který na konci června za nákupním
střediskem v Řevnicích vyhazoval z
kontejneru použité elektrospotřebiče
a snažil se z nich získat měděné drá-
ty. Miloslav FRÝDl

Děti strávily dopoledne s řevnickými myslivci

Dělali binec, policisté je chytili přímo při činu

Za špatné parkování
na náměstí hrozí postih
Řevnice - Řidiče, kteří nerespek-
tují pravidla parkování na náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad v Řev-
nicích, začali postihovat místní
městští policisté. NN to sdělil je-
jich velitel Jiří Dlask.
„Na hlavním řevnickém náměstí,
kde jsou na všech příjezdech umís-
těny dopravní značky upozorňující
na zónu Zákazu stání s parkovacím
kotoučem po dobu dvou hodin, byly
nově instalovány dopravní značky
upozorňující řidiče na tuto skuteč-
nost,“ uvedl Dlask. „Na tuto skuteč-
nost městská policie s dostatečným
odstupem upozorňovala, proto již
budeme postihovat ty řidiče, kteří se
nebudou dopravním značením ří-
dit,“ dodal s tím, že s vymezeným
prostorem parkovací zóny i s pod-
mínkami parkování je možné se
seznámit na stránkách města.    (mif)

V závěru školního roku jsme jeli ze
Zadní Třebaně vlakem do Řevnic a
pěšky došli ke srubu v lese, kde nás
uvítali myslivci. Tam jsme se rozdě-
lili do pěti družstev a obcházeli jed-
notlivá stanoviště. Na prvním jsme
poznávali rohy a parohy, na druhém
zbraně, na třetím zvěř a na dalším
hledali rostliny. Nejvíce se nám líbi-
lo stanoviště se psy. Za splněné úko-
ly jsme dostávali body. Potom jsme
si pochutnali na špekáčcích s chle-
bem a napjatě čekali na vyhlášení
výsledků. Dostali jsme různé slad-
kosti i dárečky a šli přes Vrážku do-
mů. Strašně jsme si to tam užili!

Bára PavLasová,
adéla sTrEjČKová,

4. třída ZŠ Zadní Třebaň

Z koně spadla 7. 7. na louce u řeky v
Letech čtrnáctiletá slečna. Vrtulník
ji s otřesem mozku transportoval do
nemocnice v pražském Motole. 

Text a foto Bořek BULÍČEK

Odpad bude odvezen na náklady toho, kdo ho odhazuje

Z našeho kraje 
* Veřejné zasedání zastupitelstva
Zadní Třebaně se koná 12. 7. od
18.00 ve Společenském domě.  (pef)
* O odstranění větví stromů a keřů
zasahujících ze soukromých pozem-
ků do místních a účelových cest, za-
stiňujících dopravní značky nebo ve-
řejné osvětlení a bránících bezpeč-
nému průjezdu vozidel žádá obyva-
tele Letů místní obecní úřad. Pokud
nebudou do 31. 7. větve odstraněny,
postarají se o to pracovníci obce. St-
romy ořežou pouze ze strany od sil-
nice, aniž by vstoupili na soukromé
pozemky.      Barbora TESAŘOVÁ
* Z důvodu výstavby vodovodu a

kanalizace je do 31. 7. obousměrně
uzavřena silnice od návsi ve Svina-
řích do Hodyně. Objížďka vede ze
Svinař ulicí Obecní do Vinice a dále
do Hodyně. Plán objízdné trasy naj-
dete na www.svinare.cz.             (box)
* Velké štěstí měli rybáři z Moravy,
kteří lovili 25. 6. večer u dobřicho-
vického jezu: spadl mezi ně starý st-
rom. Řevničtí profesionální hasiči
olši rozřezali a odstranili. „Moraváci
pak svou »kliku« řádně oslavili,“
uvedl hasič Pavel Vintera.         (pan)
* Vážný úraz cyklisty ošetřovali 2.
7. v Černošicích řevničtí záchranáři.
Starší muž se chtěl na úzké cestě uh-
nout protijedoucímu autu a zastavil
na krajnici. Po sesednutí z kola
upadl, rukou narazil na torzo zrezi-
vělé trubky  a způsobil si velkou trž-
nou ránu ruky s tepenným krváce-
ním. Po ošetření byl transportován
do nemocnice v Motole. (bob)
* Muže spícího v opuštěném domě v
černošické Komenského ulici obje-
vili 28. 6. místní strážníci. „Při kon-
trole totožnosti byl u muže nalezen
sáček s marihuanou,“ uvedl zástupce
ředitele městské policie Otmar
Klimsza. Hříšník byl předán »stát-
ním« policistům v Řevnicích.   (mif)
* Čtyři mobilní telefony ze dvou
chat v karlštejnském kempu ukradl
26. 6. v noci neznámý zloděj. Způ-
sobil škodu 33.499 Kč.               (jad)
* Modely letadel, nabíječku na au-
tobaterie a tři deky ukradl neznámý
zloděj, který se na začátku července
vloupal do chaty v Bělči, v ulici K
Vatinám. Majiteli způsobil škodu
12.000 Kč.         Jaroslav DOlEJší
* O prázdninách se strážníci měst-
ské policie v Řevnicích zaměří ze-
jména na požívání alkoholických
nápojů dětmi, prodej tabákových
výrobků dětem, na diskotéky a dodr-
žování nočního klidu.   Jiří DlASK
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FOTBALISTÉ REKAPITULUJÍ PRÁVĚ SKONČENOU MISTROVSKOU SEZONU 2015/2016

Po loňském sestupu z okresního pře-
boru nedošlo v dobřichovickém fot-
balovém týmu prakticky k žádným
změnám. Za družstvo ve III. třídě ok-
resní soutěže Praha-západ startovali
samí místní hráči, jedinou posilou
byl příchod Jana Křivánka na hosto-
vání z Letů. Měl však zpočátku vlek-
lé zdravotní problémy, takže se mohl
plně zapojit až v závěru soutěže. I
další hráči, na něž se hodně spoléha-
lo, vynechali z různých příčin někte-
ré mistrovské zápasy, takže museli
několikrát pomoci dorostenci.
Vůbec celý tento ročník byl takový
zvláštní. Po většinu času totiž druž-
stvo hrálo bez trenéra, sestavu si dě-
lali chlapi sami! Letní příprava byla
téměř symbolická a ta zimní se vlast-
ně ani nekonala. Na herním projevu
to pak bylo znát. Mužstvo leckdy
soupeřům body doslova darovalo,
zvláště proto, že skoro pořád zápasi-
lo s produktivitou v útočné fázi a st-
řílelo málo branek. Navíc ne všichni
přistupovali do bojů o mistrovské
body s pokorou a chutí vydat ze sebe
opravdu úplně všechno. Přesto dob-
řichovičtí fotbalisté nakonec obsadi-
li v soutěžním ročníku 2015/2016
slušné 5. místo ve své skupině III.
třídy. Za jedenáct vítězství, sedm re-
míz a osm porážek získali celkem 40
bodů při skóre 53:48. Pokud budou
chtít v příštím soutěžním ročníku do-
padnout lépe, budou muset hodně
přidat! Zdá se však, že pro to hodla-
jí něco udělat - přípravu chtějí tento-
krát zahájit už 15. července.
Mimochodem, po zhlédnutí výkonů
naší fotbalové reprezentace na EU-
RU musím konstatovat, že naši dob-

řichovičtí borci, kteří kopou »po fai-
runtě«, vlastně hrají docela pohled-
nou kopanou... Miloslav OMáČKa

Až na desátém místě skončili zad-
notřebaňští fotbalisté ve III. třídě be-
rounské okresní soutěže. Nebyli při-

tom daleko od mnohem lepšího umí-
stění, protože střed tabulky byl letos
hodně vyrovnaný. Bohužel samotný
závěr jara se Ostrovanu příliš nevy-
vedl a porážky se Svatou, Hudlicemi
a Vysokým Újezdem jej odsoudily k
umístění ve druhé polovině tabulky.
O záchranu však OZT bojovat ne-
musel - náskok před ostatními týmy
na chvostu tabulky byl více než lu-
xusní. Pozitivem jarních bojů byly
výkony proti mužstvům, jež opano-
valy první příčky. Přestože s postu-
pujícím Karlštejnem i druhým Já-
chymovem prohrál, museli se velcí
favorité o výhru bát až do konce z-
ápasů. Třebanští borci uzavřeli sezo-
nu 2015/2016 s poměrně vyrovna-
nou bilancí jedenácti výher, tří re-
míz a dvanácti porážek při skóre
46:48. Nejlepším střelcem je Chme-
lík se šesti brankami, následován
dvojicí Čermák a Fojt (5).       (Mák)

Řevnice mohly skončit lépe
Přesně v polovině šestnáctičlenné ta-
bulky skončili fotbalisté Řevnic po
návratu do fotbalových soutěží. Os-
mé místo ve IV. třídě okresní soutě-
že určitě není jejich maximem. Tým
má rozhodně na víc, bohužel některé
zbytečné debakly či zápasy, v nichž
ztratil jasné vítězství, jej připravily o
lepší umístění. Řevničtí borci nasbí-
rali ve třiceti zápasech celkem 46
bodů - 14 x vyhráli, 12 x prohráli a
čtyřikrát vybojovali bod. Skóre bylo
aktivní - 89:67. S fantastickou stře-
leckou formou se potkal kanonýr
Roman Wrobel, který dal 43 branek!
S úctyhodným odstupem za ním byl
Pitauer s devíti trefami.            (Mák)

Mistrovství republiky v národní há-
zené se na konci června zúčastnili
mladší žáci Řevnic. Do Žatce, kde
změřili síly s nejlepšími celky všech
krajů, cestovali v následující sesta-
vě: Pokorný J., Šmaus Do., Šmaus
Da., Mašek P., Mareš L., Kolomaz-
ník J., Kolomazník M., Zavadil V.,
Palička V., Hochmal D., Kočí J.,
Spurný D., Hartmann P. a maskot
Kofolák KUBA. Po výsledcích:
Řevnice - Studénka 14:14
Řevnice - Krčín 18:20
Řevnice - Žatec 15:17
Řevnice - Plzeň Božkov 12:19
Řevnice - Humpolec 14:13
jsme skončili pátí. Zlato vybojovala
Studénka před Božkovem a Žatcem.
V prvním zápase se Studénkou žáci
vyhrávali 14:12, ale skončilo to re-
mízou. To ještě nikdo nevěděl, že
hrajeme s budoucím mistrem ČR. V
dalších zápasech se naši snažili, ale
někdy jim chybělo i štěstí. I tak to je

velká zkušenost a být na pátém mís-
tě v republice, určitě není špatné.

Nejužitečnějším hráčem turnaje byl
Vojtěch Palička, Josef Pokorný se
umístil na třetím místě při vyhlašo-
vání nejlepších brankářů. V této se-
stavě se bohužel kluci budou scházet
už jen jako starší žáci -  Palička, J.
Kolomazník a Pokorný postupují do
starší kategorie, tak věříme, že ús-
pěch bude pokračovat tam. Děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravách
a organizaci, velký dík patří také ro-
dičům-fanouškům.
Další házenkářskou akcí bude srp-
nové soustředění v Krkonoších. 
Štěpánka JaNdUsOvá, Řevnice
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Přivezli diplom, na »bednu« nedosáhli
ŘEVNIČTÍ ŽÁCI ABSOLVOVALI MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V NÁRODNÍ HÁZENÉ Čtvrt století se hrála v Řevnicích

druhá liga národní házené. Mělo to
platit i po právě skončeném soutěž-
ním ročníku - A-tým druhou nejvyš-
ší soutěž v republice udržel, byť s
»odřenými zády«. Jenže neplatí.
Dříve narození hráči, kteří ligu drže-
li celých 25 let, už nemají síly, a tak
se spolu s mladšími zapojí »jen« do
oblastního přeboru. 
Tam přihlásíme ještě starší i mladší
žáky, kteří už strávili týden od 2. do
10. 7. pilným tréninkem na celostát-
ním soustředění v Krčíně. Odjeli na
něj Radek Adamec, Honza Kočí,
Patrik Mašek, Vojtové Palička i Za-
vadil a všichni tři bratři Kolomazní-
kové Martin, Jirka i Ondra. Klukům
se na soustředění líbilo, i když do-
stali pořádně do těla.
V sobotu 1. 10. oslavíme 90 let trvá-
ní národní házené v Řevnicích. S
programem budete včas seznámeni. 

Petr HOLÝ, Řevnice 

Házenkáři ligu udrželi,
ale hrát ji nebudou

Tým nejmladších tenistů Sportclubu Řevnice vyhrál základ-
ní krajskou skupinu a koncem srpna ho čeká vyřazovací boj
o středočeského přeborníka. „Jsme moc rádi, tak vysoko se
naši minitenisté dostali poprvé v klubové historii, je to pří-
jemné překvapení,” říká Michal Mottl, mládežnický šéftre-
nér Sportclubu. Řevničtí si poradili se dvěma týmy z Březni-
ce, Dobříší i tradičně silným Bohutínem. Bez porážky ovlád-
li jednu ze čtyř krajských skupin. Kategorie minitenis je ur-

čena dětem začínajícího školního věku. Hraje se na zkrácený kurt, přes
nižší síť a se změkčenými míči. Na letošní soupisce úspěšného týmu bylo
pět hráčů. Kromě Jakuba Korbeláře z Letů se všichni připravují v teniso-
vé škole Sportclubu. Jednoznačným základem týmu je tandem Čeněk Šupá-
ček a Tadeáš Vávra. Oba sedmiletí kluci odehráli všechna utkání, společ-
ně trénují, jezdí na turnaje a zkoušejí už tenis i na velkém dvorci. Při letoš-
ních mistrácích si prozatím drží skvělou bilanci – oba 12 zápasů a shodně
12 vítězství. Na snímku zleva Čeněk Šupáček, Tadeáš Vávra a Jakub Kor-
belář po rozhodujícím zápase a postupu. (šv)     Foto ARCHIV Sportclubu

Nadějní tenisté z Řevnic uspěli v kraji

V ŽATCI. Řevničtí mladší žáci obsadili na házenkářském mistrovství republi-
ky pátou příčku. Foto ARCHIV

Řevnická výprava na soustředění v
Krčíně. Foto Petr HOLÝ


