
Řevnice - Řidiči, pevné nervy! O
prázdninách se opravuje nejen po-
věstná dálnice D1, ale také hlavní
tah z našeho kraje na Prahu,
Pražská ulice v Řevnicích. Veške-
rá osobní doprava je a bude bě-
hem srpna svedena na tzv. objížď-
ku. Náklaďáky sem ovšem nesmí,
pod viadukt se nevejdou.
Na dopravní značky zákaz vjezdu
narazí řidiči v následujících týdnech
v Řevnicích i Zadní Třebani. Opra-
vují se hned tři železniční přejezdy,
které kvůli tomu budou uzavřeny. 
Železniční přejezd u řevnické lávky

byl uzavřen pro veškerou silniční
dopravu i chodce již na přelomu čer-
vence a srpna. Další etapa rekonst-
rukce a s tím související úplné uza-
vření přejezdu je plánované od 9. do
12. 8. Cyklisté a chodci k překonání
železniční tratě využívají zdejší pod-
chod, maminky s kočárky to ale mají
složitější. „Jezdím tudy s roční dce-
rou. Sama kočárek po schodech neu-
nesu, a tak vždycky čekám, zda by
mi někdo z kolemjdoucích nepomo-
hl. Nebo žádám dělníky na trati, jsou
vždy ochotní,“ uvedla drobná blon-
dýnka Veronika Černá. 

Z důvodu rekonstrukce mají být ve
dnech 9. až 11. srpna uzavřeny také
železniční přejezdy v ulici Pod Chy-
bou a U Mlýna v Zadní Třebani.
V Řevnicích je od 3. 8. uzavřena část
nejvytíženější ulice Pražské, od že-
lezničního přejezdu k letovskému
mostu. „O tom, že se silnice bude
opravovat ještě o prázdninách, jsme
se dozvěděli na poslední chvíli. Vše
musí být hotovo do 1. 9., kdy tudy
začíná jezdit školní autobus,“ uvedl
řevnický starosta Tomáš Smrčka.
Rekonstrukci provádí a financuje St-
ředočeský kraj. (Dokončení na str. 11)

Jan Rosák: Hady bych
asi »dal«, potápění ne!
Mníšek - Nadšený se z týdenního
natáčení ve Francii vrátil známý
moderátor i herec, obyvatel Mníš-
ku pod Brdy Jan ROSÁK. V české
verzi legendární dobrodružné
soutěže Pevnost Boyard předsta-
vuje moudrého otce Fourase.
Když ses před pár dny z Francii
vrátil, říkal jsi, že máš za sebou
»práci snů«. Jak se taková práce
snů pozná?
V novinách se dokonce objevila zp-
ráva, že »Rosák dostal práci snů«.
Většinou tahle část novinářů dost
přehání, ale teď to sedělo. Ne, že by
se mi tedy v minulosti o pevnosti
Boyard zdálo, ale když jsem tak tu
soutěž sledovával, říkal jsem si, že
bych si to docela rád někdy vyzkou-
šel. Jenže ti Francouzi si mě pořád
nějak nechtěli vybrat! A pak najed-
nou přišla nabídka jako z čistého ne-
be. (Dokončení na straně 3) (mif)

V tomto čísle Našich novin
* Fotbalisty posílil Tunisan - str. 7
* Sklizeň vína bude dobrá - str. 8

Na letošní Rockabilly Rumble, které
se konalo 30. 7. v Lesním divadle v
Řevnicích, jsem se fakt těšil. A i když
to vypadalo s počasím bídně, pořa-
datelé měli kliku - bouřky a vodopá-
dy přišly až o den později.
Ale když jsem tak o tom přemýšlel a
došlo mi, že to v divadle někdo mu-
sel po akci taky uklidit a že se to dělo
asi v tom nejhorším možném počasí,
rozhodl jsem se, že nebudu věnovat
tolik řádků kapelám a muzice, ale
vezmu tenhle malý článek jako dík
všem, kteří se do zdánlivě nesmyslné
akce před osmi lety pustili a nakonec

ji dotáhli do řevnického Lesního di-
vadla jako jednu velkou rock and
rollovou show. 
Předně - jsem rád, že nejsem jediný
»pacient« s neurčitou diagnózou po-
stižení rockabilly. Dále jsem rád, že
žiju v době, kdy nikomu nevadí ani ti
»více postižení« jedinci, kteří se vy-
dali do Řevnic. Představte si tako-
vou akci se stejnými typy lidí před
rokem 89´. A to nemám na mysli jen
odsouzení z oficiálních míst… Roc-
kabilly je pro mne životní názor a na
Rumble se to všechno krásně ukazu-
je. (Dokončení na straně 2)             (jam)

NA BOYARDU. Jan Rosák jako moudrý otec Fouras při natáčení Pevnosti Boyard.                               Foto ArCHIV

V LESE. Jedna z účastnic Rockabil-
ly Rumble. Foto Jan HrDý

Kudy do Prahy? Po objížďce!
»NARYCHLO« ZAČALA REKONSTRUKCE NEJVYTÍŽENĚJŠÍ ULICE V ŘEVNICÍCH

9. srpna 2016 - 16 (679) Cena výtisku 7 Kč

Mladí z našeho kraje

vyrazili za papežem

V nebi je Elvis a říká: Počkej, dneska je rock and roll 

Muž upadl a napíchl
se na železnou tyč
Mokropsy - Podobné scény znáte -
možná - z filmu, 2. 8. se jedna tako-
vá odehrála v Mokropsech. Starší
muž nešťastnou náhodou upadl na
schodišti z domu na zahradu a z asi
1,5 metrové výšky spadl na želez-
nou tyč, která slouží jako podpěra k
růžím. Propíchla mu záda a těsně za
hlavou vyjela ven. „Museli jsme tyč
na obou koncích zkrátit, aby mohl
být pacient převezen sanitkou do
nemocnice,“ uvedl řevnický hasič
Pavel Vintera. „Po celou dobu zása-
hu byl při vědomí a komunikoval se
záchranáři,“ dodal ředitel řevnické
záchranky Bořek Bulíček.        (pan)

Beran zastavil provoz
na trati do Berouna
Karlštejn - Zpoždění na trati mezi
Berounem a Prahou nejsou nic ne-
obvyklého. Jednou je na vině tech-
nická závada, jindy spadlý strom či
sebevrah. Ve středu 3. 8. ráno vlaky
stály kvůli - beranovi. Ten spadl do
kolejí ze skály mezi Karlštejnem a
Berounem a poškodil trolej. 
„Už jsem se v práci za zpoždění
omlouval mnohokrát, ale takový dů-
vod by mi vedoucí neuvěřil,“ řekl
Ondřej Nováček z Řevnic, jenž kvů-
li nehodě s ostatními cestujícími do-
razil do Prahy o půl hodiny později.
(Dokončení na straně 11) (pan)
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Začátkem prázdnin vyrazily skaut-
ské oddíly z Řevnic a Dobřichovic
na tradiční společný tábor. I letos se
tábořilo na Rokycansku, na louce
nedaleko Lhotky u Radnic. 
První týden, na který jedou vedoucí,
roveři a skauti i skautky, je pracovní,
budují se táborové stavby. Nejvíc se
stihne postavit první víkend, kdy po-
máhají i rodiče. Začíná se jídelnou,
latrínou, hangárem, stany a tee-pee.
Poté se zatloukají postele do stanů a
pokračuje se přehradou, stožárem,
kruhem u ohně, ešusovníkem... Le-
tos jsme postavili většinu tábora
rychle, a tak v úterý mohla první po-
lovina táborníků na výlet a ve středu
ta druhá. Ujeli jsme na raftech výlet
po Berounce 13 km z Liblína do
Hřešihlav. Cestou byl prostor pro
koupání, dovádění i kochání se kraji-
nou. Ve čtvrtek a pátek se doděláva-
li v táboře poslední drobnosti. 

V sobotu přijely děti z mladších od-
dílů a začal nám běžný táborový pro-

gram - celotáborová hra, sportovní
aktivity, služby v kuchyni, hlídky,

večerní táboráky, noční hry... Téma
celotáborové hry byla Antika. Byla
rozdělena podle věkových skupin
táborníků, cíl hry i etapy byly odliš-
né. Jedno měli však všichni společné
- krásné bílé antické obleky a spo-
lečná byla i olympiáda zakončená
rožněním selete. Kromě her bylo us-
pořádáno zdravovědné odpoledne,
večerní čajovna, výlet do Radnic,
další výlet na raftech, koupání v pře-
hradě a pro starší nechyběl ani vandr
po okolí. Čas byl i na skautskou té-
matiku, plnění odborností, odborek a
zkoušek, workshopy...
Letošní tábor absolvovalo 72 účast-
níků, přibližně stejně jako loni.
Počasí bylo většinou slunečné, ne-
jednou nás však zastihla bouřka s
pořádným deštěm. Alespoň jsme
nebyli pořád spálení a byl čas i na
společenské hry za deštivého počasí.

Šimon Martinec, Řevnice

V nebi je Elvis a říká: Dneska je rock...  
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Máš motorku? Letos jich tam bylo
zas o něco víc, tak ji přivez taky!
Chceš vedle sebe správnou kočku,
jejíž obrázek si dáš na zeď? Roz-
hlídni se… Chceš mít kérku? Můžeš
a nikdo na tebe nehodí křivej pohled.
Parta lidí se stejným smýšlením se
může sejít v klubu, nebo v hospodě,
ale aby se jich potkalo tolik na jed-
nom místě najednou, aby si všichni
užili to, co je baví, to vidím každý
rok jen v Řevnicích. 
Sestavit program, připravit něco k
snědku, tahat sudy s pivem a pravi-
delně během akce vynášet odpadky...
Stavět aparát, domluvit kapely a dou-
fat, že počasí aspoň na ten jeden den
bude dobré, aby přišli lidi, aby neby-
la špatná nálada a aby se kapelám
chtělo hrát. Spousta práce a pořád to
stojí na štěstí. Je-li bůh, tak má asi
Rockabilly rád. Nebo je tam s ním
Elvis a říká mu: „Vole, počkej do zít-
ra, dneska je rock and roll…“        
A rock and roll? Velkým překvape-
ním dne byli sedlčanští The Beauti-
fuls. Kluci předvedli perfektní show
a zasloužili by si hrát o něco později,
kdy už bylo divadlo plnější. Rozjíž-
dět se to začalo pořádně až s vystou-
pením skupiny Charlie Slavík Revue,
která mne svými vystoupeními stále
utvrzuje v tom, že patří na velké po-
dium a do větších klubů, protože v
Redutě si fakt nezatancujete. Slap-
dash zas přitáhli nejvíc lidí až před

podium, ale několik dní zápřahu bez
přestávky v práci, s rodinou a do to-
ho ještě maximální oběť pro festival
si vybraly svou daň - kluci se vydali
ze zbytku svých sil. Protože bez nich
by žádný Rumble nebyl, ovace byly
zasloužené. Překvapila mne i reakce
na kapelu Mefisto s Jirkou Šimákem
v čele. Přeci jen, chlapi jsou starý
rockový páky a jít na fesťák mezi

mladý skoropunkáče je svým způso-
bem riziko, ale byli přijati více než
vřele. Celé odpoledne jsem se ale ne-
mohl ubránit pocitu, že se loni tanco-
valo před podiem víc a že to je ško-
da. Hlavní hvězdy Boppin´B byli sk-
vělí, odehráli čistý koncert se vším,
co k rockabilly patří. Úplně na začát-
ku zahráli Sharp Roosters, kteří by
mohli v budoucnu zabodovat s pře-

dělávkami od Ramones. Bobcats,
jedna z českých legend, oslovila ze-
jména svými ploužáky. A finští The
Rockanites, na které jsem se těšil,
odehráli dobrý koncert bez větších
výstřelků. 
Kapely hrály, lidi se bavili. Ale tu
milou holku, co celý den vytvářela
účesy, musely večer pěkně bolet ru-
ce. Stejně tak její kolegyni, která dě-
lala líčení. Slečna moderátorka uvá-
děla kapely s velkou profesionalitou,
její projev rozhodně nebyl nudný.
Všechny tři přispěly k tomu, že je
Rumble tím, čím je. Motorky z Vin-
tage garage oživily scénu stejně sk-
věle jako loni a na holky od Sailor
Jerry, které nás zásobovaly dobrým
rumem, byla radost se dívat. Parta z
kempu na Pražačce, která se starala o
pití a nějakou tu baštu, by rozhodně
neměla být zapomenuta. A je tu ještě
spousta lidí v pozadí, kteří jen sem
tam proběhnou, ale kteří dali do fes-
tivalu čas i energii. Kapely jsou fajn,
kvůli nim na Rumble všichni jezdí-
me, ale to už je jen třešnička na
dortu. A já jsem moc rád, že nejsem
jedinej »postiženej«. Tak tedy dou-
fám, že za rok tu bude další Rumble,
a že ty český kapely, co letos hrály, to
nezabalí a budou hrát dál a víc i na
svých koncertech. Třeba už jen pro-
to, že tu o nich pak můžu napsat, jak
moc jim to jde. 

Jaroslav Macholán, Praha

Poberouní - Tradiční a oblíbenou soutěž o nejo-
riginálnější fotku z dovolené či prázdnin vyhlási-
ly - jako každoročně na začátku léta - Naše novi-
ny. Zajímavé či vtipné fotografie nám až do 7.
září můžete posílat na adresu redakce (Naše novi-
ny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či mai-
lem (frydl@centrum.cz). Pro autory originálních
snímků, které se budou hodnotící komisi v čele s
Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme připravené
zajímavé ceny: turistický batoh, výpravnou ces-
topisnou knihu Leoše Šimánka Pobřeží Pacifiku a
lahev vína. 
První dnes otištěnou fotku nám poslala Marie
Ševčíková z Prahy 5, nazvala ji Klokani v ZOO.
Další Pražan Miroslav Konečný svůj snímek po-
řídil na Slavnostech trubačů, které  se v Hlásné
Třebani konaly 23. července. (mif)

Skautský tábor zakončila olympiáda s rožněním selete

Letní soutěž pokračuje, fotky můžete posílat až do 7. září

VE VÍRU TANCE. Na Rockabilly Rumble se i tančilo. Foto Jan Hrdý

S VLAJKOU. Ranní nástup v krojích. Foto Anna KŘIMSKÁ
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Dokonce na roli otce Fourase - to
bylo vážně jako splněný sen.
Takže sis to užíval, co nejvíc?
Ona už ta cesta lodí na Boyard je zá-
žitkem. Jak se pomalu blížil a zvět-
šoval se, naskakovala mi přímo husí
kůže! Je to opravdu fascinující budo-
va a pak ten zvláštní způsob vstupu,
prostřednictvím speciální klece, to
všechno je ojedinělé. Po vstupu do
pevnosti si člověk uvědomí »no, jo,
tohle znám z televize, tady se pro-
cházel Delon a Lino Ventura ve fil-
mu Dobrodruzi a teď jsem tady já!« 
Boyard leží u západního pobřeží
Francie, v mořské úžině. Byli jste
ubytovaní přímo v pevnosti, nebo
vás na natáčení denně vozili?
Bydleli jsme v městečku Chatelail-
lon a dováželi nás každé ráno, jak už
jsem se zmínil, lodí, spolu s fran-
couzským štábem. To jsem si taky
vychutnával – do práce jezdím lodí a
ještě k tomu po Atlantiku! V pevnos-
ti vlastně nikdo nebydlí – tedy kro-
mě tří tygrů!
Ve Francii jste strávili asi týden. Byl
vyplněn jen prací, nebo jsi měl čas
na poznávání okolí pevnosti?
Čas na poznávání okolí nebyl vůbec.
Po příletu jsme hned zkoušeli a pak
každý den natáčeli tři díly soutěže.
Byla by ostuda, kdybychom se my,
česká část štábu, flákali, protože
Francouzi pracovali jako dobře na-
mazaný stroj. A to hned od rána,
žádné cigárko s kafíčkem! Francou-
zů pracovalo v pevnosti asi sto, kaž-
dý věděl přesně, co má dělat a taky
to perfektně dělal! Moc nás potěšilo,
že si Francouzi pochvalovali spolu-
práci s námi – prý jsme byli jeden z
nejlepších zahraničních štábů!
Jaký dojem na tebe tahle stavba,
kterou Francouzi postavili v polovi-
ně 19. století na obranu před nájez-
dy Angličanů, udělala? Předpoklá-
dám, že jste si ji s ostatními účinku-
jícími důkladně prohlédli...
Pevnost působí trochu menším doj-
mem, než se jeví v televizi, ale uv-
nitř je překvapivě hodně prostoru. Je
neobyčejně účelně využit, jednak k
instalaci kolem čtyřiceti místností s
atraktivními úkoly a jednak pro tele-
vizní techniku. Je pamatováno i na
místnosti cateringu a dokonce je tu i
malý operační sál s lékařem! Prostě
od dob, kdy tu v době vlády Pařížské
komuny sloužila pevnost jako věze-
ní, se dost změnilo.
V českém vydání světově proslulé
soutěže představuješ moudrého otce
Fourase, který soutěžícím rozdává
úkoly. Do stoletého staříka, tak, jak

ho známe z originálu, máš hodně
daleko – to se asi maskéři a vizážisté
na tobě museli vyřádit. Trpěl jsi v
maskérně hodně?
Vůbec ne! Režisér Michal Čech se
rozhodl, k mé veliké radosti, že mě
nenechá namaskovat na toho klasic-
kého papa Fourase, jak ho známe z
francouzské verze, ale že to budu
pořád já. Jen jsem se měl nechat
hodně zarůst, jak vlasy, tak vousy.
Maskérka paní Sophia mě každé rá-
no pěkně rozcuchala a nagelovala
hřívu. Mimochodem tahle sympatic-
ká dáma je u natáčení Boyardu od
samotného začátku, od prvního dílu,
tedy už 27 let! A kostým mi vymys-
lela tady doma návrhářka Zuzka St-
raková a vymyslela ho moc pěkně,
dokonce mi přišla kostým pochválit
samotná krásná Felindra, krotitelka
boyardovských tygrů!
Učil ses úkoly a hádanky pro soutě-
žící denně nazpaměť, nebo jsi měl
nějaké taháky?
No, přestože bych si hádanky asi byl
schopen zapamatovat, na Boyardu je

tradice, že se papíry s otázkami vle-
pují do ohromné knihy, kterou má
otec Fouras před sebou. A tak jsem
při listování tou maxiknihou, která
byla původně knihou liturgických
textů a zpěvů, nalezl vlepené texty
ve francouzštině, švédštině, ruštině a
dokonce arabštině - přede mnou úřa-
doval ve věži marocký papa Fouras!
Ty jako »moudrý kmet« jsi byl
všech těch bláznivých úkolů ušet-
řen. Co všechno museli soutěžící
pod tvým »dohledem« podstoupit?
A kdo vlastně soutěžil?
Na Boyardu je na výběr kolem 40
možností úkolů. Náš štáb si vybíral z
těch tradičnějších, jako zápas v bah-
ně, kafemlýnek, hasičárna, útěk z
vězení, zatopená skříň a podobně.
Francouzi tu hru hrají už skoro 30
let, takže si vymýšlejí i disciplíny,
které jsou už hodně »elektronizova-
né«. Moc se mi nelíbily a myslím, že
by nezabraly ani u našeho publika.
Troufl by sis změřit s ostatními síly
i ty, resp. – na který z úkolů by sis
troufl a na který rozhodně, ale roz-
hodně ne?
TV Prima přivezla na Boyard pos-
tupně 50 českých osobností, které
nebudu všechny jmenovat, ale všich-
ni si to moc užívali, stejně jako já. I
když – někteří z nich to měli o dost
těžší. Já bych možná zvládl hledat
klíče v hromadě hadů a štírů, nebo
šplhat po římse, ale asi bych »nedal«
potápění do zatopené klece. Hodně
jsem některé soutěžící obdivoval –
třeba Honzu Čenského, Martina Pí-
saříka, Katku Neumannovou, Jakuba
Prachaře a hodně dalších.
Byl jsi při natáčení svědkem nějaké
dramatické situace?
Dramatické to bylo od začátku do
konce. Jistě ani čeští herci, kteří jsou
zvyklí na různé nápady režisérů a
autorů, neskáčí každodenně bungee
jumping, nechodí po laně nad pro-

pastí, nebo neloví klíče v budce, kte-
rá se dost rychle plní vodou, v níž si
plavou hadi… Bylo vlastně s podi-
vem, že se nikdo nezranil, když po-
minu pár odřenin. Co si ovšem něk-
teří, hlavně dámy, trochu pocuchali,
byla psychika. Myslím, že třeba Da-
niele Šinkorové se bude pár měsíců
zdát o červech, švábech a hadech,
kteří se na ni snesli v telefonní bud-
ce, když jsem jí, jako otec Fouras,
zadával úkol. Chudák zaječela a pak
už jsem v telefonu slyšel jen vzdalu-
jící se pádící kroky…
A komické?
Nejvíc mě dostal představitel viet-
namského obchodníka z Ohnivého
kuřete, Viet, který při úkolu zvaném
»pračka« usilovně padal do pěny,
vedle stejně usilovně šlapajícího
Matěje Rychlého, bez jediného slova
nebo výkřiku, až definitivně zmizel
v metrové pěně. 
Z Francie ses vrátil 22. 7. a praktic-
ky hned z letiště jsi jel do Všeradic,
kde jsi účinkoval v muzikálu Postři-
žiny. Jak se ti hrálo, neměl jsi s tak
náhlou proměnou z otce Fourase
na doktora Gruntoráda problém?
Spíš jsem měl strach, že si nebudu
po dost velké pauze od posledního
uvedení Postřižin pamatovat text své
role. Naštěstí mi to naskočilo. 
Už víš, kdy se česká verze Pevnosti
Boyard bude vysílat?
Myslím, že se uvažuje o konci roku,
nebo začátku příštího. Teď je všech
natočených 10 dílů ve střižně, kde
dostanou definitivní podobu.
Na obrazovkách se ještě ani soutěž
nestačila objevit a už prý se uvažuje
o natáčení druhé řady. Je to prav-
da? Čeká tě další práce snů...?
Jejda, to by byl už další splněný sen.
Klidně bych se na tu legendární pev-
nost vydal znovu. A zase bych měl
po těle husí kůži, jen bych ji spatřil
na obzoru...            Miloslav FRÝDL

STARÁ SE O TYGRY. Jan Rosák, alis otec Fouras, s Felindrou, krotitelkou boyardovských tygrů.                Foto ARCHIV

UPROSTŘED MOŘE. Pevnost Boyard. Foto Jan ROSÁK
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Mezi stromy bude pobíhat naštvaný šéf
LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA SE V AMFITEÁTRU NAD ŘEVNICEMI KONAJÍ OD 29. SRPNA DO 2. ZÁŘÍ

Ricky Gervais je světově proslulý
britský komik, známý prací na něko-
lika báječných televizních show.
Jednou z nich je populární seriál
Kancl odehrávající se v korporátním
prostředí, kdy se parta zaměstnanců
snaží nepřijít o místo, což mimo jiné
obnáší i snažit se všemožně uspoko-
jovat mimořádně neschopného šéfa.
Diváci si užijí spoustu legrace - ne-

jen pokud jde o seriál. Divadlo Ro-
koko totiž připravilo jeho divadelní
adaptaci, přičemž jde o celosvětově
první uvedení tohoto díla na jevišti.
Představení si můžete užít na konci
srpna v přírodním amfiteátru nad
Řevnicemi v rámci XII. ročníku fes-
tivalu Lesní slavnosti divadla.
Ten kromě Kanclu v podání Divadla
Rokoko představí tři skvělé hry Dej-
vického divadla. V Dealer´s Choice
Patricka Marbera se představí známí
herci Ivan Trojan či Jaroslav Plesl.
Hra pojednává o skupině zaměstnan-
ců jedné londýnské restaurace, která
každý den po šichtě hraje poker. Jed-
noho dne se ale v jejím kruhu objeví
nový hráč a věci dostanou nečekaný
spád. Miroslav Krobot se pak pro-
střednictvím hry Brian nepředstaví

jen jako herec, ale také jako autor a
režisér. Do hry o skutečných událos-
tech ze života zakládajícího člena
Rolling Stones, multiinstrumentalis-
ty Briana Jonese dal vše a po záslu-
ze si za text k dílu odnesl cenu Alf-
réda Radoka. Režisér Ondrej Spišák
zase nabídne Shakespearovu hru
Zimní pohádka určenou jak dětem,
tak dospělým. Pozdní Shakespearo-
vo dílo patří navzdory pohádkovému
charakteru k autorovým poměrně
temným pracím, v nichž se odrážejí
jeho životní zkušenosti. Další důkaz,
že William Shakespeare byl nejen
génius pera, ale také mimořádný
pozorovatel lidského života.
Lesní slavnosti divadla se konají od
29. 8. do 2. 9., info na www.divadlo-
vlese.cz.          Jan VroBel, Praha

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
10. 8. 20.00 TEORIE TYGRA
13. 8. 15.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
17. 8. 20.00 LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ
KAPELY
19. 8. 18.00 STRAŠIDLA

LETNÍ KINO ŘEVNICE
12. 8. 21.15 IRACIONÁLNÍ MUŽ
13. 8. 21.15 DOBRÝ ROČNÍK
20. 8. 21.15 VLK Z WALLSTREET

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.                              (vš)

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
12. 8. 18.30 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 
13. 8., 14. 8., 19. 8., 21. 8. 18.30 (21. 8.
15.30) TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
20. 8. - 24. 8. 15.30 (So+Ne 18.30)
STRAŠIDLA
22. 8. 18.30 STAR TREK: DO NEZNÁ-
MA 3D

LETNÍ KINO BEROUN
9. 8. A 21. 8. 21.00 TEORIE TYGRA
10. 8. 21.00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
11. 8. 21.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
12. 8. 21.00 NEŽ JSEM TĚ POZNALA
13. 8. 21.00 PODFUKÁŘI 2
14. 8. 21.00 POLEDNICE
15. 8. A 17. 8. 21.00 MĚLČINY
16. 8. 21.00 KOMORNÁ
18. 8. A 20. 8. 21.00 STAR TREK: DO
NEZNÁMA
19. 8. 21.00 STRAŠIDLA
22. 8. 20.45 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL

KINO RADOTÍN
16. 8. a 20. 8. 17.30 TAJNÝ ŽIVOT
MAZLÍČKŮ 3D
16. 8. 20.00 SHORT SKIN
17. 8. 17.30 DOBA LEDOVÁ: MAMU-
TÍ DRCNUTÍ 3D
17. 8. 20.00 JASON BOURNE
18. 8. a 20. 8. 17.30 (So 20.00) STAR
TREK: DO NEZNÁMA (ve Čt 3D)
18. 8. 20.00 JULIETA
19. 8. a 24. 8. 17.30 HEIDI, DĚVČÁT-
KO Z HOR
19. 8. a 23. 8. 20.00 (Út 17.30) KROTI-
TELÉ DUCHŮ (v Út 3D)

KINO ČERNOŠICE
12. 8. 20.00 NESPOUTANÝ GJANGO -
venkovní projekce

Ochotníci v »lese«

rozbalí další dárek
Autorská crazy hra Sousedé od fon-
tány (…aneb Restituent hledá ženu)
je dalším dárkem, který bude letos
»rozbalen« v Lesním divadle Řevni-
ce. To totiž slaví sto let! 
Čím jiným by měl takový kulturní
stánek slavit, než tím, že se na jeviš-
ti bude dít něco zajímavého pro hle-
diště? My se pokusíme to naplnit.
Představení o sousedském soužití a
hlavně o tom, jak se dnešnímu muži
nejednoduše hledá ideální partner-
ka – navíc nehodlá-li tomu věnovat
příliš energie – je k vidění 12. až 14.
8. a 19. až 21. 8.  Oslavíme tu spolu
stovku divadla, 48 let od srpna
1968, výročí Majky Šímové… prostě
vše, co půjde! Hlavně ale chceme
pobavit a potěšit diváky v době, kte-
rá z velké části k popukání příliš
není. Více na www.divadlorevni-
ce.cz.       Michaela ŠMERGLOVÁ,

principálka DS Řevnice

Jarmark, kejklíři, šermíři, pohádky, houpačky a koloto-
če, hudba rozličných žánrů, ranní mše v kostele - to vše
nabídne 13. a 14. srpna Mariánská pouť v Černošicích.
Pozvání přijalo několik skupin. Sobotní odpoledne bude

před kostelem Nanebevzetí Panny Marie vyhrávat rodin-
ná kapela Petra Börneová trio - za bubny usedne sedmi-
letý bubeník, který to umí pořádně rozjet! Podvečer
bude pódium patřit populární skupině Acoustic Noise
Band a na večerní zábavě to s vámi rozjede kapela Harry
band. V neděli se můžete těšit na skvělého kytaristu kdy-
si žijícího v USA Boby Houdu, jazzový kvartet Eleny
Sonenshine a fenomenální Irenu Budweiserovou s kape-
lou. Pouť zakončíme v 18.00 koncertem Černošické ko-
morní filharmonie v místním kostele. 
Děti budou moci zhlédnout tři pohádky, přímo u kostela
se mohou svézt na kolotoči či ochutnat cukrovou vatu.
Další atrakce budou na malé návštěvníky čekat v Parku
Berounka. Stalo se již tradicí, že o pouti máme možnost
nahlédnout do černošické historie. Výstava Život v hlíně
– Marie Borková, roz. Fischerová 100 let bude věnová-
na 100. výročí narození osobnosti žijící a tvořící v Čer-
nošicích Marii Borkové, dceři Marie Fischerové Kvě-
chové. (Viz V Centru MaNa...) Podrobný program pouti
najdete na webu města. Pavel Blaženín, Černošice

Tipy NN
* Americký hot jazz a swing 20. a
30. let bude v rámci festivalu Musi-
ca Viva znít 11. 8. od 19.30 v zámku
Dobřichovice. (ak)
* X. ročník Hasofestu se koná 13. 8.
od 13.00 u dolního jezu v Hlásné
Třebani. Vystavena bude hasičská
technika, děti čekají soutěže, zahraje
několik kapel různých žánrů.     (lub)
* Kapely Nadoraz, Swing Cheek,
BrassBand.cz, Bonus Orchestra,
Stemboat Stompers, The Dixie Ban-
jo Band, The Dixieland Champions
zahrají 13. 8. od 14.00 na dixielan-
dovém festivalu na louce u pěší láv-
ky v Dobřichovicích. (ak)
* Soubor historických nástrojů Mu-
sica Da Chiesa zahraje 13. 8. od
19.30 v zámku Dobřichovice.     (ak)
* Koncert kapel Continue a Neús-
pěšný atlet hostí 13. 8. od 19.30
Klub U Emy ve Lhotce mezi Zadní
Třebaní a Litní. (ebu)
* Naučit se bubnovat na kubánské
a brazilské perkuse můžete 16. 8. od
16 do 19.00 v Muzeu Českého krasu
Beroun. Na závěr kursu Jan Bísek se
skupinou předvede využití těchto
nástrojů v popu a jazzu.              (mk)
* Country, folk a trampská muzika
v podání seskupení To bychom tak
zhruba měli zazní 19. 8. od 19.30 v
Klubu U Emy ve Lhotce.           (ebu)
* Skupina Long Silence hraje 20. 8.
od 19.00 na zahradní párty v Clubu
Kino Černošice. Hosté se mohou tě-
šit i na grilované speciality.          (vš)
* výstavu studentů AVU můžete do
31. 8. zhlédnout v Galerii Bím Dob-
řichovice. Andrea KUDRNová
* Hudební a divadelní festival se v
barokním areálu Skalka nad Mníš-
kem pod Brdy koná 20. 8. od 14.30.
Vystoupí Originální bleší cirkus, ka-
pely Burizon, Wyrton a od 18.30 zpí-
vající právník Ivo Jahelka. Vstup na
odpolední program zdarma, na kon-
cert I. Jahelky 160/130 Kč.       (dar)
* Trubadurskou lyriku doby Vác-
lava IV. představí soubor Motus
Harmonicus 20. 8. od 19.30 v zám-
ku Dobřichovice. (ak)
* Sdružení hlubokých žesťů  České
filharmonie zahraje 21. 8. od 17.00
v kostele sv. Martina a sv. Prokopa
Karlík. Andrea KUDRNová

Tryzna u příležitosti 160. výročí legendárního »národního buditele«, bás-
níka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského se konala 29. 7. u je-
ho hrobu na pražských Olšanských hřbitovech. Zúčastnila se jí i sedmi-
členná výprava Dělnické besedy Havlíček Řevnice v čele s jejím předse-
dou Miroslavem Cvancigerem. Do Prahy s sebou přivezli také historický
spolkový prapor. (Na snímku zprava M. Cvanciger a P. Marval.) Čestnou
stráž u hrobu drželi zástupci Sokola, Skautu, Selské jízdy a Českého svazu
bojovníků za svobodu. Muzikanti zahráli hymnu i vlastenecké písně, nej-
významnější  projev týkající se méně známých skutečností o životě a odka-
zu K. H. Borovského přednesl bývalý senátor Josef Kalbáč. Setkání vyvr-
cholilo v Havlíčkově restauraci u Masarykova nádraží, v domě, kde budi-
tel bydlel a zemřel. Řevničtí »havlíčci« plánují na 24. - 25. 9. výlet do
kraje Boženy Němcové. Kamil ČERNÝ, Řevnice                    Foto ARCHIV

Na Mariánské pouti zahraje sedmiletý bubeník
V ČERNOŠICÍCH BUDE PŘIPRAVEN BOHATÝ PROGRAM PRO MALÉ I VELKÉ

Řevničtí »havlíčci« uctili národního buditele

V centru vystaví hračky i keramiku
Součástí letošní Mariánské pouti v Černošicích bude i
výstava k nedožitým 100. narozeninám sochařky Marie
Borkové, která byla zakladatelkou výtvarného oboru
ZUŠ (LŠU) Černošice a ovlivnila několik generací zdej-
ších dětí. Expozice, jíž připravil Ivan Látal, bude slože-
na z ojedinělého souboru keramiky, hraček a loutek,
který nebyl ještě nikdy vystavován. K vidění budou i prá-
ce některých žáků. Vernisáž se v Komunitním centru
MaNa (proti kostelu Nanebevzetí Panny Marie) usku-
teční 10. srpna od 18.00 a doprovodí ji hudební inter-
mezzo zpěvaček ze souboru Pramínek. Výstava bude
přístupná do neděle 14. 8., denně od 10 do 12 a od 14 do
18 hodin.                Simona KySilKová, Černošice
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Všeradův kurýr

Vinařice - skvělé vystoupení Jiho-
české Podhoranky a německých
Heidelbachtal Musikanten ozdobi-
lo třetí ročník setkání dechových a
lidových kapel, které se pod ná-
zvem Křídlovky ve Višňovce kona-
lo 6. srpna ve Vinařicích.
Akce začala s takřka pětačtyřicetimi-
nutovým zpožděním - hned prvnímu
účinkujícímu souboru, Podhorance,
jež do Vinařic mířila z jihočeských

Trhových Svinů, se v Písku porou-
chal autobus. Po příjezdu muzikanti
skoro třem stovkám diváků čekání
vynahradili krásnými lidovými pol-
kami a valčíky. Většinu z nich si
spolu s nimi zpívalo celé hlediště.
Doslova do varu dostala publikum
kapela Heidelbachtal Musikanten z
německého Drebachu. Precizní, při-
tom s velkým citem odvedený vý-
kon, zakončený směsí skladeb Fran-
tiška Kmocha, diváci několikrát od-
měnili potleskem vestoje. Po krát-
kém vystoupení staropražského Tře-

husku, které provázel déšť, se natě-
šení návštěvníci dočkali zlatého hře-
bu programu, koncertu »nestárnou-
cích« bardů lidové i populární hudby
Josefa Zímy a Yvetty Simonové.
Nad třetími Křídlovkami ve Višňov-
ce převzal záštitu bývalý starosta
Všeradic Bohumil Stibal, který zde
zároveň oficiálně zahájil svoji kam-
paň do Senátu. Přímo na pódiu pak
předal výtěžek ze vstupného 12.000
korun Petře Jungmannové ze Spolku
Medvídek, jež sdružuje rodiče a přá-
tele dětí s autismem. Peníze půjdou

na výcvik asistenčního psa pro jedno
z »medvídkovských« dětí, osmiletou
Barunku J. 
Sotva skončil letošní ročník setkání
kapel, Stibal už plánuje ten příští,
čtvrtý: „Další ročník Křídlovek ve
Višňovce se bude konat 5. srpna
2017,“ sdělil. „Jsem přesvědčen, že
se nám opět povede zajistit kvalitní
program. Již dnes vím, že se o závěr
festivalu postará krajanská kapela
Bohemia z rumunského Gerníku.“

Miloslav FRÝDl

Nadšení diváci muzikantům tleskali vestoje
VE VINAŘICÍCH SE KONALO TŘETÍ SETKÁNÍ DECHOVÝCH A LIDOVÝCH KAPEL KŘÍDLOVKY VE VIŠŇOVCE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 16/2016 (208)

VE VIŠŇOVCE. Josef Zíma s Yvettou Simonovou a němečtí Heidelbachtal Musikanten ve vinařické Višňovce. Foto Barbora PISKÁČKOVÁ a NN M. FRÝDL

Děkuji účastníkům i kamarádům z Vinařic
Děkuji všem účastníkům III. ročníku Křídlovek ve Višňovce za jejich
účast, díky níž jsme mohli podpořit spolek Medvídek částkou 12.000 Kč.
Také chci moc poděkovat kamarádům z Vinařic za nezištnou pomoc při or-
ganizaci akce od jejího počátku až po závěrečný úklid - bez nich by se vše
zajišťovalo podstatně hůře. Věřím, že příští rok se spolu sejdeme opět při
přípravě dalšího ročníku. Bohumil sTIBal, Všeradice

Pošlete tip na výlet,
můžete vyhrát večeři
Všeradice - Na procházku alejemi
kolem Osova zve obyvatel soused-
ního Osovce Josef Kozák. Svůj tip
zaslal do soutěže Výlet za humna,
kterou vyhlásil někdejší starosta
Všeradic Bohumil Stibal. Výlet za-
číná u zastávky Vižina, kam doporu-
čuje dojet motoráčkem. Cestou spat-
říte nejen nádhernou a starobylou
kaštanovou alej z 19. století, která se
táhne až nad Osov, ale třeba i podiv-
ný útvar nazývaný Šance či čtverco-
vou nádrž, která bývala zdrojem vo-
dy pro osovský pivovar.  
Pokud i vy máte tip na zajímavý vý-
let ve vašem okolí a podělíte se o něj
prostřednictvím webových stránek
www.bohumilstibal.cz, můžete vy-
hrát večeři pro dvě osoby v Zámec-
kém hostinci U Paní Magdalény ve
Všeradicích. Napište stručnou cha-
rakteristiku místa, kam chcete čte-
náře pozvat a do konce prázdnin po-
šlete na e-mail soutez@bohumilsti-
bal.cz. Místo výletu se musí nachá-
zet v okresech Beroun a Praha-zá-
pad. O vítězi rozhodnou hlasováním
návštěvníci webových stránek. (pan)

Uvařili Senátora, pivo vídeňského typu
Všeradice - Nejen milovníci zlata-
vého moku a pivní znalci mají je-
dinečnou příležitost ochutnat spe-
ciál ze všeradického pivovaru,
který byl uvařen u příležitosti
kandidatury majitele Zámeckého
dvora Bohumila stibala do sená-
tu. Jde o spodně kvašené pivo ví-
deňského typu se symbolickým
názvem senátor. K dostání je to-
čené na akcích, i v lahvích.
„K vaření prémiového ležáku Vše-
rad vídeňského typu byly použity
čtyři druhy sladů a dva druhy české-
ho chmele,“ říká někdejší starosta
Všeradic Bohumil Stibal a dodává,
že pro tzv. vídeňské, spodně kvaše-

né ležáky je charakteristická jantaro-
vo-měděná barva, jež je výsledkem
použití speciálního vídeňského sla-
du. Ve vůni je cítit lehká nasládlost,
v chuti převládá silnější sladové
»tělo« s kořeněným dozníváním a
jemnou chutí oříšků. V pozadí je cí-
tit velmi jemná chmelová hořkost.
Pivo můžete ochutnat během zábav-
ných rodinných odpolední, které
chystá Zámecký dvůr. První se
uskuteční již 27. 8. v Hostomicích,
další 4. 9. v Letech. Pro děti je při-
praven žonglérský koutek, skákací
hrad, malování na obličej i klaun.
Chybět nebude živá muzika či akro-
batická koňská show.                 (pan)

Z podbrdského kraje
* Prodejní výstava fotografií Jiřího
Čermáka bude ve všeradické Galerii
M. D. Rettigové slavnostně zahájena
12. 8. v 18 hodin. Prohlédnout si ji
můžete až do 11. září.                   (več)
* První  výstavu drobného zvířectva
pořádají 20. 8. od 13.00 a 21. 8. od 8
do 15.00 v Zámeckém dvoře Všera-
dice chovatelé ze Suchomast. K má-
ní budou chovatelské potřeby i kr-
miva, zahraje živá hudba.           (bos)
* Jedenáctá »bramborová brigáda«
se uskuteční 20. 8. od 15.00 v hos-
podě Na Žižkově v Malém Chlumci.
Místní si společně oloupou brambo-
ry, nastrouhají a upečou bramboráky.
Zváni jsou všichni, škrabky si přine-
ste s sebou.          Renata ValsoVá
* V samotném srdci brdských Hře-
benů, v lese nad Drahlovicemi, za-
sahovali 3. 8. po poledni řevničtí zá-
chranáři. Muž středního věku při
sbírání hub přeskakoval potok a do-
padl tak nešťastně, že si zlomil nohu
v kotníku. Po ošetření byl převezen
do hořovické nemocnice.          (bob)
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Karlštejnské museum opevnění vs-
toupilo do druhé sezony s novými
exponáty, v novém kabátě a díky pří-
stupu obce také v atraktivnějším
prostředí!
V předjaří předcházejícímu letošní
sezoně bylo kolem muzea rušno - dí-
ky Městysu Karlštejn se podařilo
zkultivovat bezprostřední okolí mu-
zea a zpřístupnit je ve směru od mos-
tu. Byly vykáceny náletové dřeviny,
které ohrožovaly elektrické vedení,
upraven terén a vznikly štěrkované
pochozí plochy zlepšující bezpeč-
nost obyvatel i návštěvníků obce. Ke
komfortu přispěly také nové lavičky,
čistotě okolí muzea prospívá bytelný
odpadkový koš. Práce byly završeny
výsadbou aleje okrasných jabloní a
zeleného pásu oddělujícího vozov-
ku. To vše dodává místu úpravnou

eleganci, kterou si Karlštejn jako vy-
hledávaný cíl statisíců turistů bezpo-
chyby zaslouží.
Novinky se nevyhnuly ani muzeu
samotnému. Na sklonku uplynulé
první sezóny se podařilo jeho provo-
zovatelům získat tři cenné zbraňové
exponáty dokumentující technickou
a technologickou vyspělost 1. repub-
liky: dvě pušky vz. 24 ráže 7,92 mm
a samonabíjecí pistoli ráže 9 mm
Browning, které patřily k pěchotní
výzbroji Československé armády.
Touto akvizicí je zbrojní fond muzea
kompletní a karlštejnští se zařadili
mezi vojenská muzea, která mají
tyto předměty k dispozici. Letos ex-
pozici obohatila velmi vzácná (z ko-
vu odlévaná) kopie státního znaku
Republiky Československé. Krásný
polychromovaný reliéfní znak zdo-

bil hraniční orientační sloupy, které
byly do roku 1938 umístěné na kaž-
dém našem hraničním přechodu. V
současnosti není mnoho míst, kde by
je návštěvníci mohli spatřit.
Snahu o neustálé vylepšování muzea
opevnění završila nedávno patinace
pláště objektu, která přiblížila vz-
hled jeho maskování ještě více stavu
ze zářijové mobilizace v roce 1938.
Tříbarevné maskovací schéma (žlu-
tá, červenohnědá a zelená) mělo v
nadcházejícím podzimu hýřícímu
barvami zastřít bunkr pohledům ne-
přítele a »rozbít« jeho kontury.
Dnes již nic zastírat nemusíme, a tak
se Museum lehkého opevnění Karlš-
tejn může těšit rostoucímu zájmu tu-
ristů i odborné veřejnosti a přispívat
tak ke zvyšování atraktivity místa.
Petr ŠtEMBErK, MLO Karlštejn

Fotbalisté mají posilu,
Tunisana Bassema
Do koloběhu letních příprav se
zapojili i fotbalisté Karlštejna, kteří
na trávník poprvé vyběhli 4. srpna.
Do nové sezony nastupují v nelehké
pozici nováčka okresního přeboru.
Postup do vyšší soutěže přirozeně
vyžaduje i zkvalitnění kádru. Tým
zatím doplnili dva hráči. Výraznou
posilou je Tunisan Hannachi Bas-
sem, který přichází z krajského pře-
boru, kde střílel branky v dresu Jílo-
viště. Jeho příchod je velkým přísli-
bem do ofenzivy. Další novou tváří
je Martin Zýcha, který dříve působil
ve Slivenci. Přestupní řád nově neu-
znává hostování, zůstávají pouze
přestupy. (dokončení na straně 8)

Michal ŠAMAN

Z Karlštejna i okolí
* Letní kino v areálu Úřadu městy-
se Karlštejn má na programu tyto
filmy: 12. 8. Padesátka, 19. 8. Tuč-
ňáci z Madagaskaru a 26. 8. Gangs-
terKa. Promítá se od 21.00, vstupné
dospělí 80, děti 40 Kč.                (mif)
* Matrika Úřadu městyse Karlštejn
bude 10. 8. uzavřena. (per)
* Souboj s pamětí i jiné rockové ka-
pely zahrají v restauraci u karlštejn-
ského nádraží 27. 8. od 16.00.  (mif)
* Dovolenou bude mít od 5. do 12.
9. karlštejnský lékař Jaroslav Král.
První pomoc v případě potřeby od 8
do 12.00 poskytne MUDr. Suchánek
- v pondělí, středu a pátek v Litni, v
úterý a čtvrtek v Kr. Dvoře.       (per)
* Starší turistka z Holandska zko-
labovala 4. 8. v malé věži hradu
Karlštejna. Lékař záchranky z Řev-
nic ženu vyšetřil a rozhodl o tran-
sportu do nemocnice. To žena od-
mítla s tím, že ji kamarádi sami do-
praví do hotelu. Bořek BULÍČEK

Borůvkám neodolal
nikdo, jazyky zmodraly
Padesátka dětí i teenagerů z Karlš-
tejna, Litně i okolí ve věku od 5 do
18 let prožila dobrodružný týden v
Jizerských horách. 
V letošním roce se nám podařilo na-
vštívit rozhlednu Bramberk a Krá-
lovku. Každý den jsme putovali ji-
zerskými lesy, ale naše horské vý-
pravy značně zpomalovala obrov-
ská úroda borůvek. Nikdo neodolal
a dětem se jazyky jen modraly.
Chata Slovanka naplnila bříška dětí
výbornou stravou a personál zajiš-
ťoval příjemnou atmosféru po celou
dobu pobytu. Děti využily všech
možností horského areálu, absolvo-
valy divoké jízdy na bobové dráze v
Janově, vyzkoušely osm kilometrů
dlouhou jízdu na horských koloběž-
kách a trénovaly na golfovém hřišti
ski areálu Severák. Součástí areálu
je také samostatná stopovací trasa
»Jizerkových«, která pobavila děti i
dospělé. (dokončení na straně 8)   (ek)

Týdenní příměstský tábor připravili
pro děti z Karlštejna a okolí zaměst-
nanci karštejnského pracoviště Do-
mečku Hořovice. Letos se ho účast-
nilo 23 dětí - nejmladším byl čtyřle-
tý Mikuláš, který vše zvládal v abso-
lutním klidu a pohodě. 
První den patří seznamovacím hrám,
děti využily dětského hřiště i areálu
karlštejnské radnice. Také jsme jeli
vlakem do Litně - pro některé účast-
níky to byla první jízda motorovým
vláčkem. Cesta zpět do Karlštejna
vedla přes tři rybníky po naučné
stezce kolem Obory. Pověst o mysli-
veckém mládenci nás provázela celý
den, některé děti ho v lese zahlédly...
Následující den jsme se v Bukové
stali součástí Starých pověstí čes-

kých. Praotec Čech nás provázel vý-
stavou, rozbíjeli jsme kameny a hle-
dali drahokamy, nechyběla ani výro-
ba kančího tesáku. Díky krásnému
počasí jsme mohli navštívit rozhled-
nu na Studeném vrchu. 
Děti se nenudily, každý den je čeka-
lo překvapení. Velké díky patří ma-
mince Lucce Drmlové, která věno-
vala naší skupině dopoledne a při-
vedla s dcerami Dominikou i Van-
dou koníčka, na němž děti povozila.
Závěrečný den patřil jako každoroč-
ně velké zahradní oslavě, kterou si
děti samy připravily, včetně bohaté
výzdoby a všelijakých dobrot. 
Děkujeme zastupitelům Městyse
Karlštejn za podporu. 

Eva KNOPOVÁ, Krupná

Některé děti jely poprvé v životě motoráčkem...

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     8/2016 (55)                

U BUNKRU. Skupinka turistů před Museem lehkého opevnění v Karlštejně. Foto NN m. Frýdl

Bunkr nabízí nové exponáty
KARLŠTEJNSKÉ MUSEUM OPEVNĚNÍ VSTOUPILO DO DRUHÉ SEZONY

Karlštejnský zpravodaj

Účastníci příměstského tábora v
Karlštejně.     Foto Eva KNOPOVÁ
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Proto přišli do našeho mužstva hráči,
kteří zde už dříve působili právě na
hostování: gólman Jiří Humpolík z
pražské Libuše a dvojice z Braníka

Jiří Šperl - Václav Machulka. 
Kratší, ale o to intenzivnější, letní
příprava nabídne také několik pří-
pravných zápasů. První již mají fot-
balisté z podhradí za sebou, když na
svém hřišti změřili první sprnovou
sobotu síly s Hýskovem. Poslední
srpnový den vstoupí Karlštejn také
do okresního kola poháru FAČR, do-
ma přivítá vítěze duelu Mořina/Zad-
ní Třebaň. První mistrák podzimní
části sehraje Karlštejn také doma, v
důležitém souboji nováčků hostí
Drozdov. Nadcházející sezona nebu-
de jednoduchá, karlštejnský celek
čekají rychlejší, důraznější i takticky
vyspělejší soupeři, než tomu bylo ve
3. třídě. Cílem tedy bude především
vyhnout se záchranářským pracím.

Přípravné zápasy:
Karlštejn - Hýskov 1:4 

V sobotu 13. 8. se spolu s dalšími
čtyřmi mužstvy zúčastníme turnaje v
Hýskově. Ve středu 17. 8. změříme
od 18.00 na domácím hřišti síly s

Košířemi a 20. 8. nás od 10.30 také
doma čeká generálka na mistrovs-
kou soutěž, zápas s béčkem Braníka.  

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Fotbalisté získali posilu, Tunisana...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Karlštejnští vinaři v těchto dnech ve
vinicích ukončují tzv. zelené práce
(zastrkávání letorostů do dvojdrátí a
druhý podlom) a začínají s osečko-
váním (zakrácení přerůstajících leto-
rostů). Stále také probíhá nekončící
boj s pleveli.
Dosavadní průběh počasí je pro révu
příznivý, tak jako pro většinu jiných
plodin. Zejména mladé výsadby, le-
tošní a loňské, jsou díky dostatku
vláhy a teplému počasí ve velmi
dobré kondici. Bohužel však stávají-
cí počasí vyhovuje i houbovým cho-
robám, proto jsme museli v červenci
zintenzivnit chemickou ochranu. 

Sklizeň zatím předpokládáme dob-
rou, i když zcela jistě nebude tak vy-
soká, jako v roce loňském. Mohou
za to především pozdní jarní mrazí-
ky v dubnu. Kdy se sklizní začneme,
zatím přesně nevíme, ale odhaduje-
me druhou polovinu září
Novinkou v naší stanici je otevření
malé prodejny s vínem - v červnu
byl zahájen provoz prodejny lahvo-
vého, ale i stáčeného sudového  vína
z naší produkce. Prodejna je umístě-
na na hlavní cestě k hradu nedaleko
parkoviště, otevřeno má od středy
do neděle mezi 10.00 a 18.30 hodin.

Zdeněk BeNeŠ, VSV Karlštejn

Borůvkám neodolal nikdo, jazyky zmodraly
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Je to už pár let, co se městysem ne-
slo, že měli policajti na služebně
obrovského hada. „Prý jste měli na
stole dvoumetrovou kobru…?“ dělal
si náš účetní legraci z policistů…
„Ta dvoumetrová kobra na stole, to
byla Nováková, na zemi byla užov-
ka…“ odpovídal mladý policista.
„To by byla moje smrt,“ pípla jsem.
„Zavolal jsem ochranáře,“ řekl poli-
cajt, „Nováková hlídala haďoura.“
„Na užovku ochranáře?,“ divila jsem
se a dodala: „Měl jste ji zastřelit…“
„Zastřelit jsem chtěl Novákovou, jak
vyváděla. Užovky jsou chráněné,“
pronesl policajt a káravě se podíval.
Krátce nato byly prázdniny, školka
prázdná - měli jsme sanitární den. U
mé židle ve třídě se povalovala gu-
mová hadice, z dálky připomínající
hada. Pro jistotu jsem si poskočila a
několikrát zadupala. Hadice se ani
nehnula a mně se ulevilo.
V poledne jsem opět šla pro něco do
třídy a opět se »ho« lekla. To už jsem
skákala a hopsala, dupala pro uklid-
nění, ale zároveň jsem se i naštvala a
šla si postěžovat kolegyni: „Pojď se
podívat, co na mě někdo narafičil.“
A táhla jsem Elenu do své třídy. 
„Já se sice taky bojím, ale vyhodím
ti ho!“ řekla odhodlaně Elena a hnala
se k tomu nechutnému gumákovi.
„A Eli, ne abys na to šahala ruka-
ma…“ poprosila jsem.
„Vždyť je gumovej!“ odvětila Elena,
ale abych nevyšilovala, vzala si pra-
vítko. Podebrala tu hrůznost a chtěla
ji vyhodit oknem, když se ta potvora
na pravítku převážila a spadla na

zem. Lekly jsme se. Ta hodně nepo-
vedená atrapa se najednou zakrouti-
la! Pohlédla jsem na Elenu a viděla v
jejích očích smrt! Co viděla ona v
mých očích, jsem ani nedomyslela.
„Já na ní hodím kyblík!“ reagovala
jsem pohotově a vysypala na kobe-
rec dětskou stavebnici. Jenže…
Hop! Vedle!
Znovu: Hop! Zase vedle!
„Eleno!“ Vytřeštila jsem oči: „Podí-
vej na to, vypadá to jako zmije.“
Třetí pokus hodu kyblíkem a zase
nic, nebyla jsem schopná se trefit.

Haďour zajel za stěnu plnou hraček,
složenou z pěti skříněk i s nástavci…
Chvíli jsme tam bezradně stály a
popadaly dech. No, stěnu neodstrčí-
me, ta se bude muset rozebrat.
Vzpomněla jsem si na ty ochranáře a
mezitím už účetní volal policajtům.
Poradili nám, že je to určitě užovka,
že ji máme chytit a pustit. Totéž mi
poradila i ochranářka Irena, jeden z
ochranářů až z Rakovnicka a další z
Jinonic. Zbláznila jsem totiž půl Ev-
ropy. Ale jak ji máme chytit, když je
za stěnou?

Dovolala jsem se hasičům: „Potře-
buju rozebrat stěnu!“ křičela jsem do
telefonu. „Ihned přijeďte!!!“
Dorazili kluci od policie.
„Zastřelte ji!“ radila jsem jim.
„Klid,“ chlácholil mě jeden z nich.
„Odstrčíme stěnu, zvíře lapíme.“ 
A smál se. Odešla jsem pryč a přezu-
la se do kozaček. Pro pocit bezpečí.
„Vysokýma botama to nezachráníte,
ta nestvůra se vám otočí kolem pod-
patku, strhne vás na zem,“ vtipkoval
a všichni se chechtali.  „A pak vyle-
zou i ty ostatní, někde tu určitě mají
hnízdo…“ přidávali se další.
Udělalo se mi špatně.

Během hodiny už byli ve školce,
kromě TV NOVA, komplet zaměst-
nanci, policajti, hasiči, kluci z rychlé
roty a všichni chtěli stěhovat stěnu. 
Jak se k ní nahrnuli, »vetřelec« vyjel
a pohotová kuchařka ho chytla do
ručníku. A šup s ním do kyblíku.
Naklonila jsem se k tomu, kdo držel
kyblík a prosila ho: „Švihněte s tím
někde o zem, zastřelte to zvíře!“
Slyšeli to i policajti a málem zastře-
lili mě. „Vždyť je chráněná!“
„To je mi jedno! Mně jde o bezpeč-
nost dětí! Odvezte si jí někam hodně
daleko! A kyblík mi nevracejte!“ kři-
čela jsem za nimi.
Bylo mi špatně. Pořád se mi hlavou
honilo, kam všude ta obluda mohla
zalézt a co by se stalo, kdybychom ji
nenašli.
Doma jsem nebyla ničeho schopná.
A kozačky jsem odložila až cestou
do postele...  Hana HRABÁKOVÁ,

bývalá ředitelka MŠ Karlštejn

Rozpis mistrovských
zápasů Karlštejna
27. 8. 17:00 Karlštejn - Drozdov
3. 9. 17:00 Neumětely - Karlštejn          
10. 9. 17:00 Karlštejn - Broumy               
17. 9. 17:00 Chyňava - Karlštejn             
24. 9. 10:15 Karlštejn - Tetín                    
1. 10. 16:30 Stašov - Karlštejn                 
8. 10. 16:00 Karlštejn - Loděnice B      
16. 10. 16:00 Hořovicko - Karlštejn     
22. 10. 15:30 Karlštejn - Kr. Dvůr B  
30. 10. 14:30 Beroun B - Karlštejn          
5. 11. 14:00 Karlštejn - Tlustice               
13. 11. 14:00 Nižbor - Karlštejn                   
19. 11. 13:30 Karlštejn - Žebrák

Karlštejnská kobra - jedna z nových povídek bývalé ředitelky MŠ

Vinaři: Sklizeň bude dobrá

Mezitím už na Slovance čekala vodní jízda na plachtě. Kdo dojel nejdál?
Asi dvojčata Petr a Pavel Jandalovi, kteří při některých jízdách opustili i
plachtu. Počasí nám vyšlo pravé horské, vyhřívali jsme se na jizerských
loukách, krásně zmokli na Severáku, neuvěřitelně foukalo na Bramberku,
a tak si stateční účastníci Expedice 2016 užili všech rozmarů letního poča-
sí. Pracovníci Domečku připravili různé tvořivé dílny. Děti si samy ušily na
šicím stroji tašky, ozdobily je vlastním potiskem, upletly si náramky přátel-
ství, vytvořily originální ozdoby a nechyběla ani košíkářská dílna, která lá-
kala i kolemjdoucí turisty. Děti nešetřily fantazií a vytvořily opravdu pře-
kvapivá díla různých velikostí a tvarů. Letní expedice 2016 je minulosti, ale
na společné zážitky budeme dlouho vzpomínat. Na poslední prázdninový
týden chystáme příměstský tábor v Litni, bližší informace na www.dome-
cekhorovice.cz. Text a foto Eva KNOPOVÁ, Krupná

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)
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Osovský PROVAS

Světových dnů křesťanské mládeže
a setkání s papežem Františkem v
Krakově se zúčastnilo na dva milio-
ny návštěvníků z celého světa. Mezi
šesti tisíci Čechy byli i Kristýnka a
Matěj Rejskovi z Osova. S přáteli
Štěpánem a Helenou si z několika
možností vybrali víkend 29. - 31. 7.
Prostřednictvím pražského arcibis-

kupství zajistili vše potřebné k účas-
ti a vlakem odcestovali do Ostravy.
Odtud je autobus odvezl do Krako-
va, kde vyhledali České centrum,
kde kromě užitečných rad obdrželi i
baťůžek s pláštěnkou a kapesní bibli
věnovanou kardinálem Dukou. Pře-
spali ve škole a druhý den dopoled-
ne zamířili s davy dalších do Cam-
pusu Misericordia v Brzegach u
Krakova. Večer dorazil i Svatý otec
slavit společně modlitební vigilii. 
Cesta na místo pobožnosti obnášela
deset kilometrů chůze. Toho dne by-
lo úmorné vedro, naštěstí pomoc po-
skytli místní obyvatelé, kteří znave-
ným chodcům nabídli u svých domů
vodu. Řada lidí na horkém vzduchu
dokonce omdlela...

Akce byla střežena dvěma desítkami
tisíc policistů, Campus hlídali vojáci
a pomáhali stovky dobrovolníků –
skautů. Krásně vyznělo rozsvícení
svíček během vigilie - světla v noční
tmě vytvářela nádhernou kulisu. 
Mladí lidé zde i přenocovali, aby v
neděli nezmeškali slavnostní boho-
službu s papežem Františkem. Ještě
před ní Svatý otec projížděl resorty,
aby pozdravil přítomné. Nevyužil
bezpečný papamobil, nýbrž pick-up
opatřený jen předním sklem. Tento-
krát ho dobře zahlédli i Kristýnka s
Matějem, kteří ho do té doby viděli
pouze na velkých obrazovkách, roz-
místěných po celé ploše. Ve sluchát-
kách pak mohli vyslechnout mše v
českém překladu. 
Setkání se neslo ve znamení slov
Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství a toto téma pa-
pež použil i v promluvách. Odmítl
nenávist mezi lidmi, vyzval je k akti-
vitě, hledání životních hodnot a an-
gažování se pro lepší současnost i
budoucnost. Na závěr bohoslužby
přišli k oltáři čelní polští představite-
lé, to už ale Kristýnka, Matěj a jejich
kamarádi byli na cestě zpět do měs-
ta - předpokládali, že při tak obrov-
ském množství účastníků by mohli
zmeškat zpáteční cestu. Do Prahy je
dovezl bus, domů do Osova dorazili
pozdě večer - unaveni a s množstvím
zážitků. Na Kristýnku nejsilněji za-
působila papežova jízda mezi pout-
níky a Matěj na Krakov vzpomíná
takto: „Bylo to tam krásný, skvělá
atmosféra, vše bylo perfektně při-
praveno. Moc jsme si to užili.“
Prostě hluboký zážitek na celý život.

Marie PLECITÁ, Osov

Rejskovi vyrazili za papežem
KRISTÝNA S MATĚJEM SE ZÚČASTNILI SVĚTOVÝCH DNŮ KŘESŤANSKÉ MLÁDEŽE

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  8/2016 (132)

U SÍTĚ. Část účastníků osoveckého turnaje v nohejbalu. Zleva Michal Peták, Marek Poluk, Jan Šmejkal, Michal
Kocman a Roman Spousta. Foto Marie PLECITÁ

Pohár získala Lštěň
Když v srpnu 2006 na silnici mezi
Osovem a Osovcem tragicky zahy-
nul dvacetiletý Jaroslav Řehoř z
Bykoše, rozhodli se jeho kamarádi a
fotbaloví spoluhráči z SK Osov us-
pořádat každoročně nohejbalový
memoriál nesoucí jeho jméno. Le-
tos připadl na 30. 7. a konal se tra-
dičně na hřišti u koupaliště v Osov-
ci. Akci zorganizoval Petr Procház-
ka a zúčastnilo se sedm týmů slože-
ných ze zástupců Osova, Lštěně,
Radouše a Bezdědic. Tříčlenná
družstva soupeřila celé odpoledne o
vítězný pohár, který nakonec vybo-
joval celek Lštěně. Druhé místo ob-
sadily Žijící legendy a třetí SK
Osov ve složení Jan Hošťálek st.,
Jan Hošťálek ml. a Roman Vipler.
Počasí toho dne bylo příjemné, v
nabídce bylo i občerstvení - teplé
jídlo a studené pivo. Na akci finanč-
ně přispěl obecní úřad a pomohli i
hasiči, kteří zapůjčili centrálu na
výrobu elektřiny, díky patří i spon-
zorům F. Sklenářovi a V. Curichovi. 

Marie PLECITÁ, Osov

Na koupališti změří
síly sedm posádek
Osovec – Odpoledne plné zábavy
pro děti i dospělé připravil na so-
botu 13. 8. Kulturní a okrašlovací
spolek v Osově spolu s obecním
úřadem a místními sportovci. 
Na koupališti v Osovci se sejde
sedm posádek s vlastnoručně zhoto-
venými plavidly a budou soutěžit v
originalitě nápadu, jízdě krásy a sa-
mozřejmě i ve vodním sprintu. Na
závěr akce nazvané Osovská regata
si posádky i ostatní odvážlivci z řad
diváků budou moci vyzkoušet pře-
běhnout koupaliště po letmo uchy-
cených prknech. Pro děti bude při-
praven skákací hrad, malování na
obličej a soutěž v kreslení. Nebude
chybět pivo, limo a masíčko či buřty
na grilu. Plavidla vyplouvají v 15 ho-
din, srdečně zvou pořadatelé.  (JoK) 

Policie výbuch odložila
Osov - Jeden mrtvý, jedna těžce zra-
něná. Taková byla »bilance« výbu-
chu poštou doručeného balíčku, kte-
rý explodoval v lednu 2014 na re-
cepci osovské firmy Albixon. Poli-
cie nyní případ odložila - strůjce
útoku se jí odhalit nepodařilo.
Obětí atentátu se stal třiačtyřicetile-
tý provozní ředitel firmy. Mrtvý byl
na místě, bezprostředně poté, co zá-
silku otevřel. Recepční s těžkými
zraněními břicha, hrudníku i nohou
záchranáři odvezli do nemocnice.
Kriminalisté zjistili, že balíček s vý-
bušninou byl odeslán z pošty v praž-
ských Stodůlkách, k dopadení pa-
chatele však nepomohlo ani vypsání
půlmilionové odměny. Proto policie
případ po více než dvou letech odlo-
žila. Pokud se objeví nová fakta, bu-
de vyšetřování obnoveno.          (mif)

S PAPEŽEM. Kristýna a Matěj Rejs-
kovi se v Krakově nechali zvěčnit s
papežem Františkem. Tedy s jeho fi-
gurínou... Foto ARCHIV

Osovské aktuality
* Na vyzvání České biskupské kon-
ference se 2. srpna v 15.00 rozezně-
ly zvony na věži chrámu v Osově.
Připojili jsme se tím k mnoha dalším
kostelům v celé republice, abychom
vyjádřili soustrast a uctili památku
francouzského kněze Jacquese Ha-
mela. Toho o týden dříve bestiálně
zavraždili islámští radikálové bě-
hem bohoslužby, kterou sloužil v
chrámu v Rouenu.   (map)
* Druhé místo na závodech čtyřko-
lek v kategorii Mistr Quad 4x4 vy-
bojoval 18. 6. v Dobřanech Dan Ma-
tějka z Osovce. Celkově se umístil
pátý ze 74 startujících. Druhý skon-
čil i na závodech, které se konaly v
německém Torgau 2. - 3. 7. Zvítězil
mistr Německa Jürgen Mohr. (map)
* Závodu čtyřkolek v Milovicích
se 29. - 31. 7. zúčastnil Luboš Ma-
tějka z Osovce. Tým ve složení L.
Matějka, Robert Miňovský a Petr
Vlaštovka vyhrál denní orientační
závod akce Quadparáda.          (map)
* V červenci skončil provoz hos-
půdky U Sv. Donátha u osovského
kostela. Zarmoutilo to mnoho oby-
vatel obce i příznivců tohoto útulné-
ho, čistého a vkusně zrekonstruova-
ného zařízení. Škoda. (map)
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V cestovatelském seriálu Jiří Matějka z Dob-
řichovic osobitým způsobem zachytil putování
za vínem do jižní Francie.                                (NN)

Do Montigni-Les-Arsures, vesnice poblíž Arbois,
jsme se vydali dost pozdě. Jednak jsme ráno nijak
nespěchali se vstáváním a snídaní a navíc jsme
neodolali a cestou jsme zastavili v Poligny na do-
polední kávu. V Poligny jsou na náměstí 2 bary s
venkovní zahrádkou, z toho jeden je našlechtěný a
málokdy tam někdo sedí, a když, tak jsou to turis-
ti. Druhý, můj oblíbený Bar du Centre vedle bou-
langerie, je typická francouzská lidovka. Už tam
bylo pěkně nabito. Na vyvýšené terase seděli ně-
jací obchodníci v kravatách okolo notebooku, u
dalšího stolu dívky z lycea, které asi zrovna nemě-
ly vyučování, u stolků na chodníku chlapi s novi-
nami, mladé matky s miminy, jedna zestárlá hip-
pie balící si cigaretu zjevně z jiného materiálu než
tabáku, pán s pejskem na procházce, lidé s náku-
py v taškách položených na dlažbě vedle stolků,
kteří se zastavili na kávu nebo malé pivo či něja-
ký ostře barevný nápoj, kterých je ve francouz-
ských barech na stolech vždycky pestrá směsice,
přičemž většinou vítězí zelená. Měli jsme štěstí na
stolek u zdi hned vedle vchodu do baru s krásným
výhledem na prstenec skal lemující město, které
chrání velký železný kříž vztyčený uprostřed toho
skalního amfiteátru, a zároveň i s výhledem na dě-

ní před barem. Mladé matky vedle nás, evidentně
kamarádky majitelky baru, měly chuť si povídat,
zajímalo je, odkud jsme a co tu děláme a když zji-
stily, že tu nejsme na dovolené, ale tak trochu za
obchodem, tak to v nich probudilo hluboký zájem
nám prospět radami a tipy na dobré vinaře. Přitom
tahaly z krabiček na stole jednu cigaretu za dru-
hou, asi aby zvykly ta svá mimina na život, jaký
ve skutečnosti je, a ne jak si ho představují evrop-
ské vlády a parlamenty se svými protikuřáckými
zákony. V družném hovoru jsme trochu zapomně-
li na čas, a tak jsme nakonec do Montigni-Les-Ar-
sures dorazili hodinu před polednem. 
To by sám o sobě nebyl problém, hodina na ochut-

návku vín a první seznámení s vinařstvím posta-
čuje, kdybych na ten den neměl vymyšlený další
bohatý program. Navigace GPS nám našla ulici
podle adresy, kterou jsem získal na internetu. Za-
stavili jsme hned na začátku, kde byl příhodný
plácek. U prvního domu chlapík statné postavy v
montérkách myl vodou z hadice dřevěný sud. Ja-
ko odpověď na dotaz, kde najdeme Chateau-de-
Chavanes, nás zavedl k malým vrátkům v bytelné
zdi kousek výš v ulici, vrátka otevřel, pustil nás
dovnitř se slovy, že máme zazvonit na zvonek, za-
se za námi zavřel a šel si po svých. Za zdí bylo ná-
dvoří, nalevo hezký zámek, napravo řada nízkých
hospodářských budov, uprostřed prosklené dveře,
které vypadaly jako vchod do obchodu a napravo
od nich další, také prosklené, za nimiž byla vidět
řada sudů. Ty první dveře byly zamčené, ty k su-
dům naopak odemčené ale nikde ani živáčka.
Obešli jsme zámek, procházejíce upravenou tera-
sovitou zahradou, kde jsme občas narazili na sto-
py zahradnické práce, kolečko s opřenými hrábě-
mi, sekačku připravenou u travnaté plochy, ale na
žádného člověka. Našli jsme otevřený postranní
vchod, octli se v chodbě s krásnými obrazy a prů-
hledem do sálu s vysokým stropem, kde uprostřed
visel veliký a nádherný lustr, volali jsme »bon-
jour« několikrát po sobě a nic. Začalo se to podo-
bat pohádce od Boženy Němcové.  (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Podobalo se to pohádce od Němcové
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 14)

DEGUSTACE Jiří Matějka (vlevo) při ochutnáv-
ce francouzských vín. Foto ARCHIV

ZŠ a MŠ Zadní Třebaň hledá 

kvalifikovanou učitelku MŠ.
Informace na tel.: 737 907 624.

Pronajmu 4+k+k
120 m2 + tři terasy,
v rodinném domě v Řevnicích,

za 15.000 kč plus poplatky. 
Samostatný vstup. Parkety, plynové ústřední topení,

kompletně zařízená kuchyň s východem na terasu, čás-
tečně zařízeno. Společná prádelna, sklep a zahrada.

Volné od září 2016. 

Telefon: 605 128 725,
257 721 303 (i záznamník)

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!
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Kudy v srpnu do Prahy? Po objížďce!
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

„Práce zahrnují nejen položení nové-
ho povrchu, ale zejména odvedení
dešťové vody. Vytvářely se zde vel-
ké kaluže, které trápily řidiče, chod-
ce i tamní obyvatele,“ uvedl Smrčka.
Osobní auta mohou využít zdejší ob-
jížďky, po které budou jezdit i vozy
řevnické záchranky. „Naštěstí se za
normálních okolností naše sanitky
pod viadukt vejdou,“ říká její provo-
zovatel Bořek Bulíček. Problematič-

tější to budou mít hasiči. „Menší au-
ta a technické vozidlo projedou po
objížďce. Velká cisterna a výšková
technika už se tam nevejde. Každý
den jsme v kontaktu se stavbyvedou-
cím, který nás informuje, zda se dá
ještě po Pražské jet,“ uvedl profesio-
nální hasič Pavel Vintera. Až bude
Pražská zcela neprůjezdná, budou se
zásahy v Dobřichovicích a okolí po-
máhat profesionálové z Radotína či

sousedních dobrovolných sborů.
Pro nákladní auta nad 3,5 tuny a vyš-
ší než 3 metry platí zákaz vjezdu na
objížďku, oficiální objízdná trasa
pro ně ale není vyznačena. Právě ne-
respektování zákazu na objížďce se
někteří obávají. „Stačí jeden blb s
kamionem a objížďku zablokuje,“
míní Bořek Bulíček. Potom by měly
sanitky problém dostat se k případné
nehodě. Podle řevnického starosty se

proto řevničtí strážníci v srpnu za-
měří právě na tento úsek a na to, zda
je zákaz vjezdu nákladními auty
dodržován.    Pavla NOVÁČKOVÁ

Praha - Od 14. do 31. 8. se na trati Praha - Z. Třebaň
- Beroun uskuteční třetí ze série letních čtrnáctiden-
ních výluk traťové koleje. Provoz bude zachován po
jedné traťové koleji, redukce jízdního řádu budou ve
srovnání s předchozími výlukami nejméně citelné.
Zatímco odklony rychlíků do Českých Budějovic a zpět
zůstávají v přibližně stejném rozsahu, motorové vlaky
na trati 172 Zadní Třebaň Lochovice se vracejí do své
původní časové polohy, která je obsažena v celoročním
jízdním řádu. Elektrické osobní vlaky budou v úseku
Karlštejn - Beroun redukovány, jezdit se zde bude jen
jednou za hodinu v každém směru. Elefanty odjíždějící
z Prahy hl. n. v 5.17, 6.17, 7.17 a dále až do 21.17 budou
končit v Karlštejně. Osobní vlaky s odjezdem v 5.47,

6.47, 7.47 a dále až do 21.47 budou zajíždět do Berouna.
V noci mezi 22.17 a 4.47 pojedou osobní vlaky podle
celoročního jízdního řádu.
V opačném směru přestanou jezdit v úseku Beroun -
Karlštejn vlaky v 5.45, 6.45, 7.45 až 21.45 (odjezdy z
Berouna), budou vyjíždět z Karlštejna (v 5.53, 6.53 atd.).
V celém úseku Beroun - Praha hl. n. budou jezdit ele-
fanty v 5.15, 6.15, 7.15 a dále až do 22.15. Noční osob-
ní vlaky mezi 22.45 a 5.15 pojedou beze změn. Podle
popsaných změn budou mezi 14. 8. a 31. 8. osobní vlaky
jezdit bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní den nebo
víkendový den. Výlukový jízdní řád najdete na
www.cd.cz - Vlakem po ČR/Jízdní řád/Traťové jízdní
řády/trať 171. Jan SUP, Praha

»Zrušili« schránku i plot
Hlásná, Zadní Třebaň - Dvě bourač-
ky zavinili v půlce prázdnin mladí ři-
diči - v každé z obou Třebaní jednu.
Ve čtvrtek 4. 8. odpoledne nezvládl
mladý motorkář v Hlásné Třebani
svůj stroj a narazil do poštovní sch-
ránky. Po ošetření byl se zlomenou
nohou převezen řevnickými záchra-
náři do motolské nemocnice. 
V Zadní Třebani zase dvaadvacetile-
tý mladík »zrušil« 29. 7. autem plot
kolem křížku pod zdejší památnou
lípou. Z místa sice ujel, ale nechal tu
nárazem zdeformovanou SPZ svého
vozu, takže ho nebylo obtížné najít.
Mladík s  trvalým bydlištěm v obci v
následujících dnech zajistil opravu
plůtku. (bob, pef)

Beran zastavil provoz...
(Dokončení ze strany 1)
Zpoždění nabíraly vlaky celé dopo-
ledne. „Bylo částečně odřeknuto ně-
kolik rychlíků i osobních vlaků me-
zi Prahou a Berounem,“ řekl mluv-
čí Českých drah Petr Šťáhlavský. O
osudu zvířete se ale dráhy nezmíni-
ly. Zato čtenáři idnes měli jasno:
„Dnes Kaufland Beroun - skopové v
akci. To si někdo pochutnal na gri-
lovaném beranovi,“ psali ve svých
komentářích. (pan)

Dohoda je na spadnutí, Zámeček bude města
Řevnice - Řevnické radnici se podařilo dosáhnout dohody s klášterem
Dominikánů, kteří dlouhé roky usilovali o řevnický Zámeček a přilehlé
pozemky. Dohodu, kterou budou narovnána veškerá sporná práva ne-
bo pochybná vzájemná práva a povinnosti, mají na svém srpnovém za-
sedání schválit řevničtí zastupitelé.
Dle dohody Dominikáni mají uznat vlastnické právo města Řevnice k po-
zemkům, na nichž stojí mj. Zámeček, a zavázat se, že nebudou toto právo
zpochybňovat. Na oplátku na ně město převede pozemky na svém katastru.
„Jde o dva malé pozemky na Vrážce, uprostřed jiných pozemků, které již
Dominikáni vlastní. Jeden v místech, kde se pálí čarodějnice, další v poli,
kde stával řopík,“ uvedl starosta Řevnic Smrčka. Zasedání zastupitelstva,
kde se bude o tomto bodu jednat, se koná 15. 8. od 19.00 v Zámečku.   (pan)

Hlásná Třebaň - Smůla provází
výběr nové ředitelky mateřské
školy v Hlásné Třebani. Ta, která
uspěla v konkursu, se rozhodla
nenastoupit, takže zdejším zastu-
pitelům nezbylo, než vypsat nové
výběrové řízení.
Konkurs vyhlášený už na jaře vy-
hrála učitelka školky v sousední
Zadní Třebani Pavlína Neprašová.
„Jenže ta nám oznámila, že se z
osobních důvodů vzdává funkce ře-
ditelky naší MŠ. Takže se zastupitel-
stvo rozhodlo konkurs zrušit a vy-
hlásit nový,“ uvedl starosta Hlásné
Třebaně Vnislav Konvalinka.
Vítězka konkursu na nové místo ne-

nastoupila kvůli atmosféře, která v
hlásnotřebaňské MŠ panuje. Část ro-
dičů dětí, které do školky chodí, se
snažila přimět zastupitele, aby býva-
lou ředitelku neodvolávali. „Dostali
jsme petici proti odvolání ředitelky
a jednu listinu nazvanou petice. Část
rodičů dětí navštívila zasedání zas-
tupitelstva, kde jsme se snažili vy-
světlit, proč byla ředitelka odvolána.
Nyní je klid, ale je to možná tím, že
jsou prázdniny,“ sdělil Konvalinka.
Až do jmenování nového ředitele/ky
byla vedením školky pověřena Sta-
nislava Grűnerová. Případní zájemci
o místo ředitele se mohou hlásit do
2. září. (Viz strana 6) (mif)

Hlásnotřebaňští shánějí ředitelku. Zase

Hasiči zasahovali u tří
dopravních nehod
Řevnice - U tří dopravních nehod
během čtyř dní zasahovali řevnič-
tí hasiči v druhé půlce července. 
V pondělí 25. 7. krátce po 6.00 sjelo
osobní auto do příkopu na silnici z
Černošic do Radotína. Na místě byl
jeden zraněný. Další nehoda, při níž
se zranili dokonce čtyři lidé, se stala
26. 7. v Hlasné Třebani. Dvě auta se
čelně 28. 7. v noci ve Všenorech. 
„Ve všech případech jsme zabezpe-
čili auta proti ohni, čistili vozovku a
pomáhali s řízením dopravy i odta-
hem aut,“ uvedl hasič Pavel Vintera.
Další vůz vytahovali řevničtí hasiči
ze srázu 27. 7. u Klínce. „O vytaže-
ní vraku bez registrační značky nás
požádali policisté -  nacházel se totiž
nad zdrojem pitné vody pro chato-
vou oblast,“ doplnil Vintera. (pan)

Poničený plot kolem křížku v Zadní
Třebani.      Foto Petra FRÝDLOVÁ

Výluka mezi Prahou a Berounem pokračuje, skončí 31. 8.

Z našeho kraje 
* Beseda o povodních a protipo-
vodňové ochraně se uskuteční 11. 8.
od 18.00 v České hospodě v Hlásné
Třebani.    Vnislav KONVALINKA
* Na farmářských trzích si můžete
nakoupit 20. 8. od 8 do 12.00 u zám-
ku v Dobřichovicích. (ak)
* Přijetí půlmilionové dotace na re-
konstrukci Lesního divadla budou v
srpnu schvalovat řevničtí zastupite-
lé. Dotaci Řevnice získaly od Stře-
dočeského kraje. Pokračuje i veřejná
sbírka na opravu Lesňáku, od jehož
založení letos uplynulo 100 let. Přis-
pět můžete na účet u České spořitel-
ny 20036-388051399/0800.      (pan)
* Městskou architektku budou mít
Řevnice. Radní schválili uzavření
smlouvy na konzultační a poraden-
skou činnost v oblastech architektu-
ry a urbanismu s Ing. arch. Darií Ba-
lejovou Bártovou. Součástí smlouvy
je i zastupování města ve správních
řízeních v oblastech architektury a
urbanismu.          (pan)
* Velkému zájmu zejména mladých
návštěvníků se těšila diskotéka Oldy
Burdy, která se konala 30. 7. ve Spo-
lečenském domě v Zadní Třebani.
Tančilo se  hlavně na »staré pecky«,
občas zazněl i hit novější. S Burdou
se příště můžete potkat na Dětské
prázdninové párty se Spejblem a
Hurvínkem, která se koná 13. 8. od
17.00 v Králově Dvoře.               (pef)
* Kameny spadly 23. 7. na ženu v
nepřístupném terénu pod řevnickou
Černou skálou. „Měla poraněnou hla-
vu. Poskytli jsme jí předlékařskou
pomoc a poté ji nesli asi tři sta metrů
k cestě, kam mohla zajet sanitka,“
řekl hasič Pavel Vintera.            (pan)
* Peněženku s doklady, platební
kartou a penězi ukradl neznámý zlo-
děj 30. 7. odpoledne z auta zn. Opel
Vivaro zaparkovaného v Halounech.
Majitel má škodu 4.000 Kč.      (jad)
* Budovu občerstvení kempu v
Srbsku vykradl v noci ze 31. 7. na 1.
8. neznámý zloděj. Vypáčil několik
zámků i jistící mříže a odcizil kávo-
var, notebook, trezorek s penězi, ci-
garety a tvrdý alkohol. Majiteli způ-
sobil škodu 90.000 Kč.               (jad)
* Neznámý zloděj vnikl 31. 7. v no-
ci na pozemek chaty v Zadní Třebani
Za Tratí, odstranil lankový kódový
zámek, jímž bylo uzamčeno kolo
Merida Crossway 100, a ujel i s věc-
mi uloženými v brašně na zadním
nosiči. Škoda je 10.930 Kč.        (jad)

NEPROJEDETE. Do oprav hned několika železničních přejezdů se v těchto
dnech pustili dělníci. Od 9. do 12. 8. neprojedete v Řevnicích k tamnímu
kempu, od 9. do 11. 8. budou uzavřeny zadnotřebaň̌ské přejezdy U Mlýna a
Pod Chybou (na snímku). Foto NN M. FRÝDL 
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Chceme elitní klub! píší trenéři Letů
VEDOUCÍ LETOVSKÝCH PŘÍPRAVEK ZVEŘEJNILI VIZI ZDEJŠÍHO DĚTSKÉHO FOTBALU

Lety - Vizi rozvoje dětského fotba-
lu v Letech připravili trenéři všech
tří družstev místní přípravky Petr
Strnad, Petr Kalivoda, Marcel Su-
chomel a Jaroslav Pešice.
Týmy starší i mladší přípravky do-
sáhly v posledním období výrazných
úspěchů, které překračují běžnou
úroveň dětské kopané, a vybudovaly
si dobré jméno nejen v regionu Pra-
ha - západ, ale v celém Středočes-
kém kraji i za jeho hranicemi.
„Jsme přesvědčeni,“ píší trenéři, „že
si děti zaslouží ty nejlepší podmínky,
které jim umožní, aby svůj potenciál
dále rozvíjely.“ Aby toho dosáhly,
chtějí v FK Lety vytvořit zvláštní or-

ganizační strukturu zaměřenou na tr-
valou podporu dětského fotbalu. Cí-
lem je vybudovat z Letů špičkový
tým v každé dětské kategorii a před-
vádět fotbal, který se stane vzorem
pro jiné týmy. 
„Hodláme usilovat o to, aby v našich
družstvech nastupovaly vedle sou-
časných hráčů též talentované děti z
okolí. Jakkoli chceme, aby náš klub
byl elitní, nikdy nebude elitářský:
všechny týmy budou otevřeny kaž-
dému zájemci, který s námi bude
sdílet nadšení pro fotbal,“ ujišťují ve
svém textu trenéři.
Jednotlivé týmy budou vedeny dosa-
vadními trenéry, kteří budou použí-

vat moderní metody tréninku. V kaž-
dém družstvu by měli působit též
asistenti, což umožní více individua-
lizovaný přístup k dětem. Celá struk-
tura bude zaštiťována hlavním šéft-
renérem, který bude zajišťovat spo-
lečnou filozofii a strategii dětského
fotbalu v Letech. 
„Přípravu dětí bychom rádi obohati-

li o doplňkové aktivity, ať už fyzic-
ké, jako je třeba gymnastika, či du-
ševní, například teoretická průprava.
Rádi bychom navázali též spoluprá-
ci s odborníky z oblasti zdravé výži-
vy, sportovní medicíny apod. ,“ uza-
vírají Petr Strnad, Petr Kalivoda,
Marcel Suchomel a Jaroslav Pešice.

Petra FRÝDLOVÁ

Řevnice - Pestrý program sportu a
her nabídl dětem týdenní letní
kemp, který v závěru července po-
řádal Sportclub Řevnice. Dostaly
se i do místní stáje a mohly si vy-
zkoušet jízdu na koni.
Sportclub pořádal kemp jako každo-
ročně na kurtech u řevnického Liďá-

ku. Děti se učily základům tenisu,
po dopolední sportovní zátěži pro ně
byl připraven relax v podobě kresle-
ní či stolních her.

„Cílem kempů je hlavně všeobecný
pohybový rozvoj. Proto jsme pro dě-
ti připravili třeba táborovou soutěž,“
říká trenérka Lucie Vodičková. Celý
týden sbíraly body z disciplín, jako
třeba skok do dálky, hod míčkem,
sprinty, i z týmových sportů. Drama
vrcholilo poslední den - vyhrál tým
Lvů, když o pouhých šest bodů po-
razil Tygry. Rozhodl až závěrečný
fotbálek s penaltovým rozstřelem.
Tenisový turnaj ovládli sourozenci
Tučkovi ze Zadní Třebaně - Adéla
mezi mladšími, Matěj mezi staršími.
Do konce prázdnin - od 22. do 26.
srpna - se ve stejném duchu bude
konat druhý kemp. Poslední volná
místa jsou ještě k dispozici.          (šv)
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Kemp Sportclubu? Tenis, hry, koně...
PESTRÝ PROGRAM PRO DĚTI CHYSTAJÍ ŘEVNIČTÍ JEŠTĚ NA KONEC SRPNA

Lety - Fotbalové A-mužstvo FK Le-
ty sestoupilo na konci minulé mist-
rovské sezony z druhé nejvyšší kraj-
ské soutěže do 1. B třídy. V té ovšem
nehodlá hrát druhé housle a mohut-
ně přes léto posiluje.
Jednoznačně největší posilou, která
oblékla zelenočerný dres Letů, je
ještě nedávno gólman prvoligových
Bohemians 1905 Radek Sňozík. Ze
stejného klubu k Berounce přestou-
pil také Josef Baubín, z Radotína
přichází Jiří Čermák, z Vonoklas Ja-
roslav Nejepsa. „Další tři hráče ještě
zkoušíme, rozhodnutí padne do za-
čátku mistrovské sezony,“ uvedl ve-
doucí mužstva Jiří Kárník s tím, že
Lety naopak opustili Petr Vácha,
který se vrací do Motorletu, a Mar-
tin Janouš, který posílí FK Mníšek.

V prvním přátelském utkání prohrá-
li Letovští 6. 8. v Černolicích hrozi-
vě 0:11, v dalších přátelácích ještě
změří síly se Spartakem Průhonice a
SC Radotín. (mif)

Rozpis mistráků FK Lety
27. 8. 17:00 FK Lety - Sokol Zvole
4. 9. 17:00 SK Chlumec - FK Lety
10. 9. 17:00 FK Lety - D. Dušníky
17. 9. 17:00 Rožmitál p. T. - FK Lety
24. 9. 16:30 FK Lety - Loděnice
1. 10. 16:30 Sokol Kosoř - FK Lety
8. 10. 16:00 FK Lety - FK Komárov
15. 10. 16:00 FK Lety - FK Dobříč
23. 10. 15:30 Petrovice - FK Lety
29. 10. 14:30 FK Lety - Sedlčany B
5. 11. 14:00 SK Tochovice - FK Lety
12. 11. 14:00 FK Lety - SK Březnice 
19. 11. 13:30 Zdice - FK Lety

Na prahu jubilejní, devadesáté sezo-
ny stojí řevničtí »národní házenkáři.
Začátkem prázdnin se několik na-
šich hráčů zúčastnilo celostátního
soustředění žáků v Krčíně. Druhá
část soustředění se odehraje v půli
srpna v Malé Úpě! Tréninky na na-
šem hřišti začnou až s příchodem
nového školního roku. Muži měli
dobrý nápad sejít se již 3. srpna, ale
nápad se bohužel nesetkal s účastí.
První trénink by se tedy měl konat
10. 8. Potěšitelné je, že se nám vrátí
někteří hráči, kteří před časem skon-
čili. Rádi je vítáme zpět.
Na hřište v Tyršově stromořadí se
můžete přijít podívat 3. 9., kdy se
zapojíme do akce Hravě & zdravě.
Následující sobotu již začnou soutě-
že: 10. 9. změří všechna tři družstva
síly s celky Podlázek. Zatímco další
sobotu pojedou muži do Prahy na
Republikán, ti nejmladší sehrají
utkání s Březnem. V sobotu 24. 9. se
utkáme doma s Bakovem a pak už
se 1. 10. v rámci oslav »devadesát-
ky« utkáme s družstvy Modřan! 

Petr HOLÝ, Řevnice

Pojďte k nám! zvou
tenisté i házenkáři
Sportclub Řevnice přijímá nové
zájemce do tenisové školy na sezo-
nu 2016/17: děti od 4 let, ale i
dospělé. Přihlášky a žádosti o infor-
mace na info@sportclubrevnice.cz.
Nábor dětí od šesti let, kluků i ho-
lek, organizuje také oddíl národní
házené v Řevnicích. Tréninky se
konají každé pondělí a čtvrtek od 16
do 18.00. Více informací poskytne
Štěpánka Jandusová na tel.: 723 831
015. (šv, peh)

»Národní« házenkáři
oslaví devadesátku

Zelenočerný dres oblékl Radek Sňozík

V sobotu 16. července se na perfektně připraveném hřišti v Karlštejně us-
kutečnil již 15. ročník fotbalového Memoriálu Pepíčka Končela. Turnaje se
zúčastnilo deset týmů, které byly rozděleny do dvou základních skupin po
pěti. Dále postupovala z každé skupiny čtyři družstva do čtvrtfinále, dále
»klasickým« systémem play-off až do finále. Z toho jako zasloužený vítěz
vyšlo mužstvo Zlatníky. Počasí celý den přálo a atmosféra, zejména po
skončení turnaje, byla snad nejlepší v celé jeho historii. Všem zúčastněným
za organizátory děkuji a těším se na další ročník, který se budeme snažit
ještě zatraktivnit.  Text a foto Jiří ČeCH, osada Plovárna, Hlásná Třebaň

Patnáctý memoriál vyhrály Zlatníky

S KONÍKEM. Děti na kempu řevnického Sportclubu. Foto ARCHIV 

Radek Adamec střílí trestňák na sou-
středění v Krčíně.     Foto Petr HOLÝ


