
Řevnice - Na řevnickém náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad se první
zářijovou sobotu zdravě kuchtilo,
pohodově a společně jedlo, tančilo
i zpívalo. Druhý ročník festivalu
Hravě zdravě v režii Náruče a Le-
ťánku přilákal několik set návš-
těvníků. A zase neměl chybu.  
Od časného rána se na náměstí sta-
věly desítky stánků, z kašny se stal
námořní přístav, v němž sice proudi-
la sladká voda, ale nechyběly v ní
mušle, mořské hvězdy, lodě ani ba-
revné rybky. Letní přímořskou at-
mosféru podtrhoval i fakt, že náměs-

tí bylo ten den bez aut. Město se při-
pojilo k akci Dne bez aut, jež se po
celém světě slaví v září.
Oficiální start byl sice v 11 hodin,
první nedočkavci ovšem přešlapova-
li u otevřených stánků, kterých byste
napočítali na sedm desítek, již před
desátou. „Dopekli jsme po páté ráno
a pak už pospíchali sem. Několik
chlebů už jsem prodala,“ pochvalo-
vala si Alena Váňová, která na festi-
valu nabízela svůj domácí kváskový
chléb. Nechyběly stánky s dalšími
místními produkty a výpěstky. Ať už
šlo o gerbery Vladimíra Šarouna,

šťávy a medicínu Dáši Vávrové či
melouny Katky Červené. K dostání
byly i šperky, tašky, knihy…
Pro děti i jejich rodiče tu byl nespo-
čet atrakcí: malováním počínaje a
adrenalinovými zážitky a výukou
masáže srdce konče. „Poprvé jsem si
tu vyzkoušela chůzi po skle. Bála
jsem se, ale vůbec to nebolelo,”
smála se dvanáctiletá Eliška Nováč-
ková. Děti navíc mohly obcházet
stanoviště po městě a plnit úkoly.
Několik zájemců zavítalo i za vodu,
kde na ně čekali vodní skauti Bobři.
(Dokončení na straně 11)                 (pan)

Zloděj nic neukradl, 
sklo benzinky odolalo

V tomto čísle Našich novin
* Jackson vstal z mrtvých! - strana 2
* Strážníci měří rychlost - strana 11

Černošice - Zemřela Věra Čáslav-
ská! Zpráva o úmrtí  sedminásob-
né olympijské vítězky zasáhla, do-
slova, celý svět. Jak ji přijal Filip
KOŘÍNEK, starosta Černošic,
města, ve kterém nejslavnější čes-
ká sportovkyně žila?
Se slzami v očích. Věra byla velkou
osobností a skvělým člověkem, kte-
rý nám bude chybět. Za poslední tři
čtyři roky jsem měl možnost ji po-
znat osobně a moc si toho vážím.
Naposledy jsme se viděli před dvě-
ma týdny na černošické mariánské
pouti, minulý čtvrtek jsme spolu te-
lefonovali o dalším společném pro-

jektu. Včera (30. 8. - pozn. red) jsem
jí volal, abych jí předal lístky na čer-
nošický hudební festival, ale telefon
byl nedostupný. Její syn Martin mi
napsal, že se její stav zhoršil a je v
nemocnici. U místního kostela jsem
pro ni večer zapálil svíčku. Díky té
svíčce s Věrou v jejích posledních
chvílích byly tak trochu i celé Čer-
nošice… 
Bude město na úmrtí této své beze-
sporu nejslavnější obyvatelky všech
dob nějak oficiálně reagovat?
Na radnici jsme hned 31. srpna ráno
vyvěsili černou smuteční vlajku.
(Dokončení na straně 3) (mif)

ZPÁTKY V LAVICÍCH. Do školních lavic se první zářijový den z prázdnin vrátili školáci. I ti řevničtí. Foto NN M. FRÝDL

ČESTNÁ OBČANKA. Věra Čáslav-
ská byla od června 2016 čestnou ob-
čankou Černošic. Foto Petr KUBÍN

Řevnice se bavily. Hravě a zdravě
GASTROSLAVNOSTI SE CHYSTAJÍ VE VŠERADICÍCH, DOBŘICHOVICÍCH I TŘEBANI

6. září 2016 - 18 (681) Cena výtisku 7 Kč

Závod odstartoval 

světový rekordman

Doufám, že se lidé budou scházet »na kafe u Věry«...

Chatu u Berounky
zapálil neznámý žhář
Hlásná Třebaň - Chatu, která 19.
srpna shořela na břehu Berounky
mezi Hlásnou Třebaní a Řevnicemi
(viz NN 17/16), kdosi zapálil!
Chatu se několik hodin marně snaži-
lo zachránit šest hasičských sborů z
okolí. Teď se ukázalo, že oheň má na
svědomí žhář. „Neznámý pachatel
vnikl 19. 8. mezi 19.38 a 20.15 do
rekreačního objektu v hlásnotřebaň-
ské ulici Formanská, polil vnitřní
vybavení benzinem a vše zapálil,“
sdělil velitel »státních« policistů z
Karlštejna Jaroslav Dolejší. „Způso-
bil škodu ve výši půl milionu ko-
run,“ dodal. (mif)

Liteň - »Benzinka« v Litni už čelila
nájezdům zlodějů několikrát. Tento-
krát úspěšně.
Pokus o vloupání do benzinové čer-
pací stanice byl na linku 158 ohlá-
šen 25. 8. ve 4.40 ráno. Když poli-
cisté dorazili na místo, zjistili, že
zloděj měl tentokrát smůlu. „Něko-
likrát se pokusil velkým kamenem
rozbít sklo vstupních dveří, ale ne-
povedlo se mu to, do objektu se ne-
dostal,“ uvedl karlštejnský policista
Jaroslav Dolejší. I tak se ale majite-
lům jeho »návštěva« prodraží - op-
rava skla bude stát 20.000Kč.   (mif)
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V neděli 28. srpna jsme s kamarád-
kou vyrazily v Zadní Třebani k Be-
rounce. Vydaly jsme se směrem na
Ostrov, ale naše koupání v parném
poledni se změnilo v záchranu ko-
bylky, která byla ve výběhu u mostu
na Ostrov.
Určitě vlivem svého věku, vysokých
teplot a přímého slunce kobylka

upadla na bok.  Ani za pomoci maji-
telky a nás, dobrovolníků, nebyla
schopna vstát a chvílemi to nevypa-
dalo optimisticky. 
Tímto chceme obrovsky poděkovat
jak MVDr. Tereze Sophové z Řevnic
za profesionální péči a především
ochotu přijet, přestože koně nejsou
její specializace, tak profesionálním
hasičům z Berouna, kteří přivezli zá-
chranou síť pro koně a dorazilo i vel-
ké auto s »rukou«, které pomohlo
kobylce postavit se na nohy. 
V odpoledních hodinách se vše po-
dařilo! Kobylka stála na všech čty-
řech a sama došla do svého ustájení. 
Já a kamarádka jsme pokračovaly v
cestě k Berounce a byly šťastné, že
to tak dobře dopadlo.  Děkují
Jitka NOVÁkOVÁ, Zadní Třebaň

Simona ZEMANOVÁ, Praha
Foto Jitka NOVÁkOVÁ

Michael Jackson obživl, přijel do Pasek
DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA NOTIČKY STRÁVILA POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÉ DNY V KRKONOŠÍCH

Řevnice, Paseky nad Jizerou - Ze
soustředění se poslední prázdnino-
vý den vrátila řevnická dětská mu-
zika Notičky. Malí umělci si jede-
náct dnů užívali v Pasekách nad
Jizerou. Počasí  jim přálo, i když
zpočátku to vypadalo na podzimní
bundy a kabát! 
Notičky nacvičovaly mj. nové pásmo
zhudebněných básní Jaroslava Sei-
ferta. Každý den byl detailně popsán
prostřednictvím deníčku na interne-
tových stránkách, který vtipně a poc-
tivě spravoval Honza Flemr. Rodiče
hltali každé slovo a netrpělivě čekali
na další zprávy.
Na soustředění se kromě zpívání a
hraní dostalo na sportovní disciplíny.
Hrál se fotbal, k dispozici bylo za-
hradní hřiště s trampolínou, na pro-
gramu byla dokonce i olympiáda.
Notičky chodily na výlety, stavěly
domečky v lese, sbíraly houby, hrály
oblíbené společenské hry, třeba Kufr,
bavily se na diskotéce i u táboráku.
Deníček pak byl pokaždé plný vtip-
ných příhod.
Velkou událostí byla soutěž Tvář No-
tiček má známý hlas. Nejmenší děti
soutěžily se souborovým repertoá-
rem, zvítězila Madla Pawlicová před
Tomíkem Petrem a Anežkou Frýd-
lovou. „Velké Notičky se pak před-
stavily jako Elton John, Jon Bon Jo-
vi, Tap Tap, Olympic, ACDC... do-
konce i Michael Jackson vstal z mrt-
vých a dorazil do Pasek,“ psalo se

následně v deníčku. Do dalšího, o
poznání těžšího, kola postoupili
všichni.. 
Ve finále Tváře Notiček si měly čtyř-
členné týmy  připravit vlastní zpra-
cování buď písně Včelka Mája (Gott
případně Nightwork), nebo Voda má
(Hradišťan). Vyhrálo družstvo vede-
né Terezkou Petrovou s Diankou,
Marjánkou a Markétkou (Voda má),
druhé místo obsadila Kamilka s Ter-
kou Noskovou, Vojtou a Eliškou
(Včelka Mája), třetí byla Magda s
Bertem, Aničkou Pawlicovou a Be-
ruškou (Voda má). 
Muzikanti nebyli ochuzeni ani o bo-

jovku, (která končila ve dvě ráno!)
ani o rozdávání diplomů. Vyhlašo-
vala se Nejlepší malá Notička, Nej-
lepší muzikant Notiček, Nejlepší mu-
zikant Malé muzičky, Nejlepší taneč-
ník, Nejvytrvalejší muzikant... Snad i
Honza Flemr dostal diplom za vede-
ní deníčku - zasloužil by si ho!
V krámku, který je vždy připraven na
konci soustředění, si malí umělci na-
kupují za penízky, které dostávají za
odměnu v průběhu pobytu. A tak si
pořizují různé plyšáky, dobroty, škol-
ní potřeby, drobnosti atd. Vždy si při-
vezou opravdové »skvosty«!
Notičky se domů vrátily 31. srpna,

hned druhý den je čekala škola. Tak
snad všechny vykročily tou správnou
nohou... Petra FRÝDLOVÁ

Poberouní - Tradiční a oblíbenou soutěž o nejoriginálnější
fotku z dovolené či prázdnin vyhlásily - jako každoročně na
začátku léta - Naše noviny. Zajímavé či vtipné fotografie
nám až do 10. září můžete posílat na adresu redakce (Naše
noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či mailem
(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 cestopisnou knihu Leoše Šimánka Pobřeží Pa-
cifiku a lahev vína. 
První dnes otištěnou fotku nám poslala Jana Fialová z Vi-
žiny. Je na ní zachycena se svou maminkou i dcerou na vý-
letě v mariánskolázeňském parku miniatur Boheminium.
Vzhledem k tomu, že se nechali zvěčnit na pozadí Karlš-
tejna, fotografii nazvali Jako doma. 
Autorkou druhého snímku nazvaného Na Berounce je
Alena Vanžurová z Letů. (mif)

Velké díky za záchranu kobylky! vzkazují čtenářky

Snímků do letní soutěže dorazily tři desítky

V KRKONOŠÍCH. Řevnické Notičky strávily konec prázdnin v překrásné
krkonošské přírodě. Foto ARCHIv

Karel obcházel stoly
a debatoval s lidmi
Restauraci Jez dobré naděje v Dob-
řichovicích navštívil 30. 8. v rámci
své akce S Karlem na pivo bývalý
ministr zahraničí a čestný předseda
TOP 09 Karel Schwarzenberg. Při-
vítal ho starosta města Petr Hampl
a věnoval mu knihu o vilách v Dob-
řichovicích. Pan Schwanzerberg ob-
cházel jeden stůl po druhém a deba-
toval s lidmi o domácí i zahraniční
politice, příštích prezidentských vol-
bách... Vládla krásná, nekonfliktní
atmosféra. Je to úžasně moudrý člo-
věk.            Eugenie KoblížKová,

Dobřichovice
Foto ARCHIv

»Skolila« ho vedra
Na pomoc přehřátému koni do Zad-
ní Třebaně byli 28. 8. vysláni profe-
sionální hasiči z Řevnic a Berouna.
Ležící kůň, který zkolaboval vlivem
vysokých teplot, byl ochlazován, za-
stíněn a na místo byl povolán veteri-
nář. Po aplikaci povzbuzujících léků
bylo zvíře pomocí hydraulické ruky
a speciální sítě postaveno na nohy.

Pavel VINTERA, HZS Řevnice
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Místní lidé mohou napsat svůj vzkaz
do pamětní knihy, která je od čtvrtka
1. září k dispozici ve vstupní hale
městského úřadu. V neděli se konala
pro paní Věru mše v černošickém
kostele a vzpomínali jsme na ni i na
nedělním hudebním festivalu, kde s
námi v předchozích dvou letech také
byla. Jméno Věry Čáslavské je už
nyní spojeno s naší novou sportovní
halou. V červnu bylo paní Věře udě-
leno čestné občanství našeho města. 
Vy jste v roce 2013 slavnou spoluo-
byvatelku oslovil, zda by městu
nepomohla s propagací výstavby
nové sportovní haly. Byl to váš
první kontakt s ní? Vzpomenete si
ještě na toto setkání?
Ano, vzpomenu, byl to náš první
kontakt. Setkali jsme se v místní vi-
nárně a po několika minutách jsme
byli dohodnuti. Věra měla velký
elán, projekt se jí moc líbil a oprav-
du jej vzala za svůj. 
Podle vlastních slov s podporou ha-
ly nezaváhala ani na chvíli. »Pro-
půjčila« projektu svoji tvář, pomá-
hala i přímo, se sháněním peněz. V
čem byla, podle vás, její pomoc nej-
výraznější?
Projekt haly se postupně stal velkou
komunitní záležitostí, když na jeho
realizaci začala veřejná sbírka a
když se jeho tváří stala právě paní
Věra. Stal se něčím, co lidi z našeho
města začalo spojovat a vtahovat,
tématem, které se prolínalo mnoha
společenskými, kulturními a spor-
tovními akcemi. Od pokládání zá-
kladních kamínků v únoru 2015 až
po slavnostní otevření haly v červnu
2016. I díky Věře veřejná sbírka us-
pěla a hala dnes stojí. Ta obrovská
pozitivní energie, která kolem toho
vznikla, byla při slavnostním otevře-
ní haly skoro hmatatelná – a největší
potlesk, a to vestoje, byl samozřejmě
pro paní Věru. Věra a projekt haly
tak našemu městu přinesly něco hod-

ně významného ještě dlouho před-
tím, než na palubovce začala první

hodina tělocviku nebo nějakého
sportovního oddílu. 

Mezi základními kameny, tedy v
tomto případě spíš kamínky, haly je
i ten, který věnovala Věra Čáslav-
ská, má na sobě namalované olym-
pijské kruhy. nezasloužila by si, aby
hala nesla také její jméno?
Ano, zasloužila a nejspíš se tak brzy
stane. A protože v hale bude také ka-
várna, snad se budou už brzy místní
lidé scházet »na kafe u Věry«…
Když se vám takto podařilo Věru
Čáslavskou »zatáhnout« do veřej-
ného dění, spřádali jste spolu i ně-
jaké další plány týkající se města?
Paní Věra velmi fandila i tomu, aby
jako další krok pod základní školou
vznikl ještě atletický ovál s venkov-
ními hřišti. Tuhle vizi už jsme bohu-
žel spolu uskutečnit nestihli.
V rozhovoru, který jsme s paní Čás-
lavskou vedli na začátku loňského
roku, si pochvalovala, jak se v Čer-
nošicích dobře žije. Vadilo ji vlastně
jen jedno jediné: budova městského
úřadu. splníte jí její přání, zmizí v
dohledné době tahle – jejími slovy –
ostuda města?
Ano, splníme – stane se tak do konce
příštího roku. 
V rozhovoru se zmínila také o tom,
že v Černošicích by jednou měl vz-
niknout jakýsi »koutek« Věry Čás-
lavské, místo připomínající její
sportovní kariéru. Vznikne?
Ano, paní Věra souhlasila s myšlen-
kou, aby v Černošicích vznikla její
síň slávy (sama tomu skromně říkala
»koutek«), která by prezentovala ne-
jen její sportovní úspěchy, ale také
její občanské postoje a přínos k roz-
voji demokracie v naší zemi, a sa-
mozřejmě její zásluhy o rozvoj Čer-
nošic. Umístěná bude právě do bu-
dovy budoucí radnice. Již máme sta-
vební povolení, peníze i firmu - v
nejbližších dnech se začne s rekonst-
rukcí a přístavbou stávajícího objek-
tu. Hotovo bude zhruba za rok a půl.
Pro samotnou síň slávy teď hledáme
nějakého zkušeného kurátora, který
by nám ji pomohl vymyslet a připra-
vit. Miloslav FRÝDL

POVEDLO SE. Věra Čáslavská s Filipem Kořínkem při otevírání nové spor-
tovní haly v Černošicích zkraje letošního červnu.                    Foto Petr KUBín

Co se mi v Černošicích
líbí? Skoro všechno...
... V Černošicích jsme vlastně odjak-
živa. Nejdřív jsem sem jezdila za ba-
bičkou na prázdniny, později za ma-
minkou a tatínkem, když se sem od-
stěhovali na důchod. No a pak jsem
je následovala i já. Často jsem do
Černošic dávala rodičům hlídat své
děti... Co se mi tu líbí? Vlastně sko-
ro všechno. Je tu dobrý vzduch,
okolní kopce a lesy dokáží zadržet
smog, který sem jde od Prahy. Jsou
tu výborné mezilidské vztahy, děti se
odmala učí zdravit své sousedy, co
se kultury týče, centrem společen-
ského života byly Černošice vždyc-
ky. Pan starosta a lidé, kteří ho ob-
klopují, se opravdu hodně snaží.
Máme nové chodníky, nově zrekon-
struovaný kostel, staví se spousta
nových, zajímavých domů, je tu hod-
ně hospůdek a restaurací s nezamě-
nitelným stylem a duší. Ráda sem
zvu své přátele, dokonce i Japonci
už tu několikrát byli... Co mi v Čer-
noších vadí? Sídlo městského úřa-
du. To je ostuda Černošic, papunde-
kl, králíkárna. Sem přátele ze zemí,
kde si architektury váží, pozvat ne-
mohu. Zděsili by se a považovali by
to za zneuctění postavení i úřadu
starosty... Věra ČáslAVsKá,

naše noviny č. 5/15, 17. 3. 2015

Byla radost pobývat
v její přítomnosti...
Co se mi vybaví, když se řekne Věra
Čáslavská? Úsměv a pozitivní ener-
gie. Osobnost a vzor. Věra Čáslav-
ská pro mne byla velkou osobností
nejen díky svým dobře známým ús-
pěchům a občanským zásluhám za
celý svůj život. Moc na ní obdivuji,
že se neustále snažila posouvat svět
kolem sebe k lepšímu, a to až do
svých posledních dní. Měla neustále
nabitý program od přednášek a roz-
hovorů po společenské a sportovní
akce na všech úrovních, řadu kon-
taktů a pracovních jednání. Její
osobní morální integrita se spojova-
la s nadhledem a vizí, když mluvila o
tom, jaká je naše dnešní společnost
a naše země a na jakých principech
by měly stavět a stát. Při tom všem
byla ohromně skromná a pokorná. V
osobní rovině prostě bylo radost a
poučení nacházet se v její přítom-
nosti a jsem vděčný, že jsem měl tu
příležitost – její pozitivní energie a
úsměv se mi vybavují při každé vz-
pomínce. Zatím je pro mne těžké vě-
řit, že to už bude jen v těch vzpo-
mínkách. Filip KoříneK,

starosta Černošic

Věra ČÁSLAVSKÁ
- * 3. května 1942, + 30. srpna 2016
- světově proslulá sportovní gymnastka, trenérka a funkcionářka
- sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenácti-
násobná mistryně Evropy, čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa
- po srpnu 1968 byla kvůli svým postojům k invazi vojsk Varšavské smlou-
vy do Československa vyloučena z tělovýchovné organizace. Věnovala se
pak trénování, vychovávala mladé adeptky sportovní gymnastiky
- v letech 1990–1996 předsedkyně Československého olympijského výboru,
v letech 1995–2001 členka Mezinárodního olympijského výboru
- poradkyně prezidenta Václava Havla pro sociální otázky a sport
- má dceru Radku a syna Martina, až do své smrti na následky rakoviny sli-
nivky žila v Černošicích
- poslední rozloučení se uskuteční 12. září od 10.00 v Národním divadle

NA BRADLECH. Věra Čáslavská na bradlech v dobách svých největších
sportovních triumfů. Foto ARCHIV
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Na kontrafagotisty naváže Třebasbor
ZADNOTŘEBAŇSKÝ SPOLEČENSKÝ DŮM BUDE HOSTIT TŘINÁCTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE

Medové odpoledne již potřinácté
organizuje ZO Českého svazu včela-
řů Liteň a komorní soubor Harmonia
Mozartiana Pragensis. Ve Společen-
ském domě v Zadní Třebani se bude
konat 17. září od 13 hodin.
Úvod ve 13:45 je tradičně věnován
vystoupení kontrafagotistů. Letos by
jich mělo být již třináct! Na jejich
produkci naváže mladý, ale již ostří-
lený a vlastní tvorbou se chlubící,
zadnotřebaňský pěvecký Třebasbor.

S ním se na pódiu prostřídá dechové
trio ZUŠ Čelákovice, které v celo-
státní soutěži základních umělec-
kých škol získalo v roce 2016 ve své
kategorii 1. místo. 
Včelařské přednášky se letos ujme
přítel Pavel Konečný ze ZO ČSV
Černošice. Pohovoří o svých zkuše-
nostech ze zahraničí aplikovatelných
v našich podmínkách. Způsob nabíd-
ky včelích produktů a hlavně znalost
jejich užitečnosti pro lidské zdraví
ocení zajisté i nevčelaři. Přednáška
bude doplněná snímky Franka Sivic,
vynikajícího fotografa a bývalého
předsedy Slovinského svazu včelařů.
Dalším neodmyslitelným účinkují-
cím na Medovém odpoledni jsou
včely v pozorovacím úle. Včelař-
skou tématiku doplňuje kvíz o me-

dové ceny, které věnují členové ZO
ČSV Liteň. Podle mnoha nevčelaří-
cích návštěvníků jsou otázky moc
odborné. Nutí je to ale ke komunika-
ci se včelaři, čímž se dozvědí další
informace o tomto oboru a lidech
kolem včel. Děti tradičně malují ob-
rázky se včelí tématikou, za něž jsou
sladce odměněni. Mají také možnost
vyzkoušet si zdobení medových per-
níčků, které si odnesou. Akce se neo-
bejde ani bez ochutnávky a prodeje
medoviny či medového pečiva.
Tečku za Medovým odpolednem tra-
dičně udělá dechový oktet Harmonia
Mozartiana Pragensis, který kromě
tradičního klasicistního programu
uvede i skladbu Jaroslava Pelikána
Dórické tance k poctě Karla IV. Pro-
gram bude věnován i vzpomínce 260

let od narození Wolfganga Amadea
Mozarta a výročí 200 let od úmrtí
lochovického rodáka Josefa Fialy,
jež byl přítelem Mozartovy rodiny a
Mozartem byl velice ceněn jako sk-
ladatel. luboš FAit, Zadní třebaň

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
7. 9. 20.00 LILY LANE
8. 9. 20.00 NICK CAVE: ONE MORE
TIME WITH FEELING
9. 9. 17.30 BUCHTY A KLOBÁSY
9. 9. 20.00 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
11. 9. 15.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
11. 9. 17.30 UČITELKA
11. 9. 20.00 SULLY
14. 9. 20.00 ZA LÁSKOU VZHŮRU
16. 9. 17.30 MŮJ KAMARÁD DRAK
16. 9. 20.00 DÍTĚ BRIDGET JONES
17. 9. 15.30 LOVECKÁ SEZÓNA
17. 9. 17.00 THE BEATLES: EIGHT
DAYS A WEEK, THE TOURING YEARS
17. 9. 20.00 PRÁZDNINY V PROVENCE

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.                              (vš)

KINO ČERNOŠICE
10. 9. 20.00 BIG FARGO - letní kino

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
6. 9. a 15. 9. 17.30 (Čt 15.30) MATKY
NA TAHU
6. 9. 20.00 SMRT VE TMĚ
7. 9. 17.30 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
7. 9. 20.00 TAXI 121
8. 9. 15.30 NEŽ JSEM TĚ POZNALA
8. 9. - 11. 9., 13. 9. - 14. 9. 18.30 (So+St
20.00, Út 17.30) SULLY: ZÁZRAK NA
ŘECE HUDSON
9. 9. a 12. 9. 17.30 (Po 20.00) ZLODĚJ
ZELENÝCH KONÍ
9. 9. a 20. 9. 20.00 (Út 17.30) NERVE:
HRA O ŽIVOT
10. 9. 15.30  TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
10. 9. 17.30 UČITELKA
11. 9. 15.30 OBR DOBR
7. 9., 12. 9., 14. 9., 19. 9., 21. 9. 13.45
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
12. 9. 17.30 STAR TREK: DO NEZNÁMA
13. 9. 20.00 SUPER DUPER ALICE
COOPER
15., 17. - 19., 21. 9. 18.30 (So+St 20.00,
Po 17.30) DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
16. 9. 19.00 WOLFGANG A. MOZART:
COSI FAN TUTTE - opera
17. 9. 15.30 LOVECKÁ SEZÓNA: ST-
RAŠPYTEL
17. 9. a 19. 9. 17.30 (Po 20.00) PRÁZD-
NINY V PROVENCE
18. 9. 15.30 STRAŠIDLA

KINO RADOTÍN
6. 9. 17.30 TAXI 121
6. 9. 20.00 ČERNÉ DUŠE
7. 9. a 13. 9. 17.30 (Út 20.00) NEJ-
KRÁSNĚJŠÍ DEN
7. 9. 20.00 SEZN@MKA
8. 9. 17.30 LÍNÁ ZÁTOKA
8. 9. 20.30 NICK CAVE: ONE MORE
TIME WITH FEELING
9. 9. 17.30 STRAŠIDLA
9. a 14. 9. 20.00 BUCHTY A KLOBÁSY
10. 9. 15.30 DOBA LEDOVÁ: MA-
MUTÍ DRCNUTÍ
10. 9. 17.30 LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ
KAPELY
10. 9., 14. 9., 17. 9. 17.30 (So 20.00)
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
13. a 21. 9. 17.30 AŽ NA SEVERNÍ PÓL
14. 9. 10.00 TEORIE TYGRA
15. 9., 17. 9. a 21. 9. 17.30 (So+St 20.00)
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
15. 9. a 20. 9. 20.00 (Út 17.30) VLK Z
KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
16. 9. 17.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
16. 9. 20.00 SUPER DUPER ALICE
DOOPER
17. 9. 15.30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

VINAŘKY. V hlavní roli vinařských slavností bylo samozřejmě víno. Návš-
těvníci si ale užili i bohatého kulturního programu.       Foto NN M. FRÝDL

Návštěvníky »vinařek« roztančily romské rytmy 
V sobotu 27. srpna se otevřely brány dobřichovického křižovnického zámku
všem milovníkům vín a příznivcům vinařských slavností, které pořádá
město Dobřichovice společně s Českým archívem vín. Letos se slavností
účastnilo přes třicet vinařů, mezi kterými byli také účastníci soutěže Vinař
roku. Během dne zástupci Českého archívu vín společně se starostou města
Petrem Hamplem představili hlavního vítěze soutěže - stalo se jím zámec-
ké vinařství Bzenec. Uskutečnilo se také losování o ceny, přičemž hlavní
cenou byla integrovaná lednice. Nemohla chybět ani  pohodová hudba a pe-
strý program pro děti. Večer byl završen dvěma úžasnými kapelami Shum
Davar a Bachtale Apsa, které svými balkánskými a romskými rytmy roz-
tančili natěšené návštěvníky. I díky krásnému počasí se celý den velmi vy-
dařil. Andrea kudrnová, dobřichovice

Jeden z nejvýznamnějších představitelů české reggae
scény, držitel hudební ceny Anděl v kategorii Reggae a
ska Mr. Cocoman vystoupí s kapelou The Solid Vibez 9.
září v černošickém Clubu Kino. Jako předkapela se
představí místní soubor Space Cripple Bastards.
Cocomana, vlastním jménem Adama Lančiho, charakte-
rizuje originální pojetí hudby, texty s nádechem folku a
chytlavý taneční rytmus. Na české hudební scéně půso-
bí od příchodu nového milénia. Od roku 2006 se začal
zajímat o moderní podobu reggae a dancehall music. Do
širšího povědomí se dostal v roce 2011, kdy se podílel
na vzniku desky Sklizeň, která získala hudební ocenění
Anděl. V roce 2014  vydává ve spolupráci se svou kape-

lou The Solid Vibes album Zázraky, které navazuje na
úspěšnou Sklizeň a navíc s ní Cocoman udělal díky tex-
tům a projevu krok k rapové scéně. 
Koncer se koná v rámci série NAŽIVO!, která odstarto-
vala v květnu úspěšným vystoupením dua Rest & Fatte.
NAŽIVO! jsou koncerty zaměřené především na mladé
publikum, které představují přední jména české klubové
i festivalové scény přímo v Černošicích. Večery pořádá
iniciativa Na Nohou, která se spolkem Otevřené Černo-
šice provozuje i místní Letní Kino.
Tak neseďte doma a doražte si to dát s námi NAŽIVO!
Těšíme se na vás 9. září v Clubu Kino.    Jan Jelínek,

iniciativa na nohou, Černošice

Tipy NN
* Výstava Kámen a fotografie so-
chaře Jaroslava Řehny a fotografa
Jana Neuberta je od 2. 9. k vidění v
Galerii Bím Dobřichovice.          (ak)
* 13. ročník festivalu historického
šermu, tance a divadla Šermířská
Alotria se koná 10. 9. od 11.00 u ře-
ky pod zámkem v Dobřichovicích.
Vstupné 100/50, děti do výše meče
zdarma. Andrea KUDRNOVÁ
* Festival Tanec v babím létě, setká-
ní skupin a souborů zabývajících se
scénickým tancem, pořádá Taneční
studio Dobřichovice 10. 9. od 16.00
v Lesním Divadle v Řevnice. (led)
* Představení Rozmarné léto uvede
Rádobydivadlo Klapý 10. 9. od
19.30 v Biotopu Radotín. V případě
deště se hraje v Kulturním středisku
U Koruny. Dana RADOVÁ
* Akcí Svěží závan opery v lese vy-
vrcholí 11. 9. v Lesním divadle Řev-
nice oslavy 100 let tohoto přírodní-
ho amfiteátru. Od 19.00 zapějí Eliš-
ka Gattringerová (soprán), Ester Pav-
lů Mezzosoprán) i Andrej Beneš (ba-
ryton), klavír Ahmed Hedar.     (mif)
* Na komorním koncertě v kostele
sv. Petra a Pavla v Litni 18. 9. od
17.00 účinkují Hana Němcová (ky-
tara), Andrea Klepišová (zpěv), Jan
Janda (zpěv a kytara) a Martin
Křehnáč (kytara). Vstupné dobro-
volné.  Václav KlimeNt
* módní přehlídku tvorby návrhář-
ky Ivety Nedomové hostí 15. 9. od
18.00 velký sál zámku v Dobřicho-
vicích. K vidění budou oděvy z pří-
rodních materiálů, zejména lněné a
vlněné modely určené do města i do
společnosti. Vstupné 60 Kč. (ak)
* Brazilský večer plný samby mů-
žete prožít v sále Clubu Kino Černo-
šice 16. 9. Adriano Trindade z Bra-
zílie v doprovodu kapely Los Que-
mados vystoupí od 20.00.             (vš)
* Will Johns zpřítomní se svým
bandem současnou britskou blueso-
vou hudbu 18. 9. od 20.00 v černo-
šickém Clubu Kino. Koncert je sou-
částí evropského turné propagující-
ho třetí CD tohoto umělce. (vš)
* Hudební odpoledne s Jiřím Hele-
kalem a jeho dcerou Kateřinou Čaj o
třetí se koná 20. 9. od 15.00 ve vel-
kém sále Kulturního střediska U
Koruny Radotín.    Dana RADOVÁ
* Výstava o stavebním vývoji dob-
řichovických domů potrvá v zámku
Dobřichovice do 30. září.            (ak)

Do klubu dorazí držitel Anděla, Mr. Cocoman
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Všeradův kurýr

Všeradice, Gerník - Každá česká
lidová písnička má v jejich podání
minimálně deset slok. A znají jich
víc, mnohem víc, než běžný naši-
nec. Přitom žijí tisíc kilometrů od
českých hranic, v rumunském Ba-
nátu. Dávno zapomenuté lidovky i
všeobecně známé písničky zahraje
česká kapela Bohemia z rumunské
obce Gerník v sobotu 17. září ve
Všeradicích. 
Krajané totiž zavítají na jubilejní X.
ročník kuchařského klání Vaření se
zámeckou paní. Záštitu nad ním pře-
vzal kandidát na senátora Bohumil
Stibal. Právě ten před lety družbu s
Čechy z Banátu započal.

„Náš vztah ke Všeradicím a speciál-
ně k Bohouši Stibalovi je opravdu
velmi blízký. Je to náš velký kama-
rád, proto mu ze srdce přejeme ve
volbách úspěch,“ říká kapelník Bo-
hemie Václav Pieček, který do Čech
jezdí s muzikanty často. Od roku
1982, kdy dechovka Bohemia vznik-
la, hrají její členové na tancovač-
kách, svatbách, festivalech, při osla-
vách posvícení, Silvestra, Vánoc,
Velikonoc… 
„V kapele působí nastálo jen kraja-
né, ale třeba na některých svatbách
si s námi zahrají i Rumuni,“ říká
saxofonista tělem i duší. Ve svém re-
pertoáru má kapela většinou české a

moravské písničky, ale s chutí zahra-
je pro tancechtivé i rumunské či srb-
ské písně. Skladby v jejich podání
trvají často k deseti minutám, neboť
hrají mnoho slok i meziher. „Texty
máme od našich předků, některé
jsou dochované na kazetách,“ říká
Pieček, který se na další své vystou-
pení ve Všeradicích moc těší. 
Česká vesnice Gernik začala vznikat
již v roce 1827 na dvou návrších,
mezi nimiž protéká malý potok. Ně-
mecký název obec dostala podle bo-
haté úrody pšenice na polích, které
se rozkládají na okolních stráních.
Bohumil Stibal ještě coby starosta
Všeradic podepsal se svým gernic-

kým protějškem partnerskou smlou-
vu v roce 2010.  

Pavla NOVÁČKOVÁ

Kuchařům zahrají krajané z Rumunska
„UŽ SE DO VŠERADIC MOC TĚŠÍME,“ VZKAZUJE SAXOFONISTA KAPELY BOHEMIA VÁCLAV PIEČEK

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 18/2016 (210)

KOLOTOČE NA NÁVSI. Ke všeradické pouti neodmyslitelně patří trdiční atrakce.            Foto Tereza PISKÁČKOVÁ

Na posezení dorazilo
šedesát »sousedů«
Tři dny trvala vyhlášená Bartolo-
mějská pouť ve Všeradicích, která
letos připadla na poslední srpnový
víkend. Na návsi byly hojně navště-
vované pouťové atrakce a kolotoče,
v Zámeckém dvoře se podávala pos-
vícenská kachnička, v hostinci Na
Růžku se zase konaly tři taneční zá-
bavy. V sobotu se skupinou Gong, v
neděli zahrál DJ Karel Moravec. Na
oblíbeném sousedském posezení,
které se konalo v pondělí hned od
rána, se sešlo na šedesát lidí.

Barbora PISKÁČKOVÁ,
Všeradice

Z podbrdského kraje
* Prodejní výstava fotografií Jiřího
Čermáka je v Galerii M. D. Rettigo-
vé Všeradice k vidění do 11. 9. (več)
* Posezení u české dechovky s kra-
janskou muzikou Bohemia z rumun-
ského Gerníku a staropražskou ka-
pelou Třehusk pořádá Zámecký dvůr
Všeradice 16. 9. od 18.00 v kultur-
ním domě Tmaň. (bap)
* Tenisová akademie zve na nábor
pro sezonu 2016/2017. Programy
jsou vhodné pro začátečníky i pok-
ročilé všech věkových kategorií, pro
nejmenší od 4 let je určena tenisová
školička.  V letní sezoně se budou
kurzy odbývat na kurtu Zámeckého
dvora Všeradice, v zimě pak v těloc-
vičně ZŠ Liteň.  Zájemci se mohou
hlásit na tel.: 725 219 555 nebo 728
257 406. Veronika ČERVENÁ
* Tancování pro děti od 8 let vede
každý pátek od 16.45 do 18.00 v Zá-
meckém dvoře Všeradice Tereza
Piskáčková. Info na tel.: 734 832
764. (bap)
* Rodinné odpoledne pořádal 27. 8.
v Hostomicích Zámecký dvůr Vše-
radice. Diváky bavil kejklíř, skupina
Caballos předvedla akrobatické
kousky na koních, o hudební dopro-
vod se postaraly kapely Paheyl, Tře-
husk a Beat Sisters. Děti si mohly
nechat pomalovat obličej či si užít
na skákacím hradu. Pivo Senátor i li-
monáda byly zdarma. (bap)

Cyklista náraz nepřežil
Neumětely - Třiasedmdesátiletý
cyklista zahynul po srážce s autem
28. srpna večer mezi Neumětely a
Lochovicemi.
Za volantem Volkswagenu Golf byl
pětadvacetiletý muž. Příčinu nehody
vyšetřují policisté, alkohol řidiči v
dechu bezprostředně po tragické
události naměřen nebyl.              (mif)

Vižinští hasiči s Mama mobilem obsadili třetí příčku
Vižinští hasiči v závěru prázdnin
nezaháleli. Společně podnikli něko-
lik výletů za poznáním a zábavou. 
Vedoucí mládeže reprezentovaly
svůj sbor na závodě Osovská regata
v plavidle nesoucím mnázev Mama
mobil. Díky originalitě a spolehli-
vosti, s níž plavidlo Radek Štáral s
Milanem Randákem zkonstruovali,
obsadila posádka třetí místo. 
Další týden jsme se vydali vlakem
do Prahy na Neviditelnou výstavu,
lanovkou na Petřín, do zrcadlového
bludiště a na Pražský hrad. Hro-
madně jsme také vyrazili na Karlš-
tejn, kde se odehrávala večerní scé-
nická prohlídka hradu. Bohatý pro-
gram konce léta uzavřela netradiční
hasičská soutěž Vižinský střik. 

Jana FIALOVÁ, Vižina
MAMA MOBIL. Vižinské hasičky obsadily s plavidlem Mama mobil na zá-
vodech Osovská regata třetí místo. Foto ARCHIV
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Bohumil STIBAL

BUDU USILOVAT O:

• zdravý, klidný a příjemný 

venkov

• bezpečný, dostupný 

a moderní venkov

• výstavbu nové infrastruktury

• zachování typického rázu 

venkovské krajiny

• obnovení tradičních 

sousedských vztahů

• uchování lidových zvyků 

a obyčejů

VOLBY 
DO SENÁTU

OBVOD"í."16"
Beroun, Praha-západ

Máme štěstí, že žijeme 

v krásné zemi plné šikovných lidí. 

Povinností politika by mělo být 

spravovat ji selským rozumem 

a s péčí řádného hospodáře…

„

“

• absolvent Vysoké školy obchodní v Praze

• dlouholetý starosta obce Všeradice

• podnikatel

• lokální patriot

• ženatý otec dvou dcer

• podporovatel krajanů v Rumunsku 

a Chorvatsku
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Je to neuvěřitelné, ale už se zase blí-
ží poslední zářijový víkend a s ním
naše tradiční, letošní jubilejní, XX.
Karlštejnské vinobraní. 
Přeneste se s námi do doby středo-
věku, do doby panování císaře řím-
ského a krále českého Karla IV., kte-
rý se svojí chotí Eliškou Pomořan-
skou a celým císařským dvorem na-
vštíví svůj hrad Karlštejn, aby vino-
braní zahájil. Od rána bude na hradě
i v podhradí historický program, kte-
rý zabaví malé i velké návštěvníky.
V sobotu i v neděli ve 13.30 hodin
projde velký císařský průvod od vi-

nic na hrad a bude doplněn vystou-
pením středověkých rytířů, pištců,
dvorních kejklířů a mágů, přehlíd-
kou gotického odívání a dobových
tanců. 
Cestu k hradu lemují stánky s ukáz-
kami historických řemesel, návštěv-
níci ochutnají karlštejnská vína z vi-
nic, které založil sám »Otec vlasti«
Karel IV. Jsou připraveny kulinářské
speciality, královský rytířský turnaj,
vystoupení fakírů a v sobotní večer i
loučový průvod a ohňové představe-
ní v podhradí. Závěrem sobotní noci
uvede poberounský divadelní sou-

bor na pravém břehu řeky Berounky
představení Noc na Karlštejně.
Můžete přijet i historickým parním
vlakem z nádraží Praha-Smíchov,
nebo si užít okružní plavbu po Be-
rounce karlštejnským podhradím.
Doufáme, že i vám, tak, jako návš-
těvníkům v minulých letech, připra-
ví Karlštejnské vinobraní krásné a
nezapomenutelné zážitky.
Vstupné: sobota 200 Kč – vstupenka
platí i v neděli, neděle 100 Kč, děti
do 15 let a návštěvníci v historic-
kých kostýmech mají vstup zdarma. 
Další informace na www.karlstejn-
ske-vinobrani.cz, www.hrad-karl-
stejn.cz, www.mestyskarlstejn.cz. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Helena KolářoVá, 
Karlštejnské kulturní sdružení

Krátce z Karlštejna
* Dovolenou má 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)
* Zájemci o půjčení kostýmu na le-
tošní Karlštejnské vinobraní se mo-
hou do 11. 9. hlásit na tel.: 607 146
827 či prostřednictvím mailu: lac-
manova.hana@gmail.com. (hal)
* Volné vstupenky na Karlštejnské
vinobraní obdrží lidé s trvalým po-
bytem v Karlštejně a majitelé nemo-
vitostí v uzavřené části městyse. Vy-
zvednout si je mohou u Jiřího Maš-
ka, tel.: 602 344 904.                 (kks)
* Požár dvou balíků slámy a travní-
ho porostu na ploše 15x5 metrů lik-
vidovali 1. 9. odpoledne v Karlštej-
ně místní i liteňští dobrovolní a řev-
ničtí profesionální hasiči. Škoda
žádná nevznikla.   Pavel VINTERA

Vinaři budou sklízet 
první hrozny na burčák
Karlštejn - K první letošní sklizni se
chystají karlštejnští vinaři. 
Počasí na konci léta dělá správcům
vinic radost. „Pro zrání hroznů za-
tím panují podmínky přímo ideální,
ale přesto je na odhad výše a kvali-
ty sklizně ještě brzy,“ sdělil první
zářijový den vedoucí Výzkumné
stanice vinařské Karlštejn Zdeněk
Beneš. „V současné době stavíme
opěrnou konstrukci v mladých vý-
sadbách révy,“ dodal. Sklizeň prv-
ních letošních hroznů si vinaři na-
plánovali na dny před druhým záři-
jovým víkendem. „Použijeme je do
burčáku na hrnčířské trhy, které se v
Berouně konají 10. a 11. 9.,“ uvedl
Beneš s tím, že nemalé škody na
úrodě vinařům působí divoká prasa-
ta, srny a ptáci. „Uvidíme, co nám
ve vinohradu nechají,“ uzavřel. Karl-
štejnský burčák i víno budou k mání
na zdejším historickém vinobraní
poslední zářijový víkend.          (mif)

Stává se tradicí, že poslední prázd-
ninovou neděli se koná v Karlštejně
krosový běh Eleven Karlštejnská
devítka. Letos to nebylo jinak - v
neděli 28. 8. se konal již 4. ročník
tohoto běhu kolem hradu Karlštejn.
Závodníci běželi z karlštejnského
kempu k hlavní bráně hradu a dále
okolními lesy zpět do kempu. V den
závodu teplota odpoledne dosáhla
až 34 stupňů Celsia. Vedro běžcům
nesvědčí, proto se ukázalo jako vý-
hoda, že hlavní závod má start už v
10 hodin. Závod odstartoval obyva-
tel městyse, světový rekordman ve
skoku na lyžích Dalibor Motejlek.
Na trať dlouhou devět kilometrů se
vydalo 36 žen a 84 mužů.           (stk)
(Dokončení na straně 8)

Původní poberounský muzikál 

Noc na Karlštejně
uzavírá jedenáctou sezonu 

KARLŠTEJN, louka pod mostem
sobota 24. září od 21.15 hodin

www.karlstejnske-vinobrani.cz, info@karlstejnskevinobrani.cz

Hrají a zpívají: Václav VYDRA,
Pavel VÍtek,  Michaela NOSkOVÁ,

Petr JANČAŘÍk, Jan Matěj RAk,
Monika VAŇkOVÁ, karel kRÁL,
Petr ŘÍHA, Alena ŘÍHOVÁ, Jiří

ObeRfALzeR, Ondřej NOVÁČek,
Radan ŠUbRt, Jan kUNA, Jiří

VItOUŠ, sbor manů, šermíři, metači
ohně, ženské, koně, koza...

Závod odstartoval rekordman

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     9/2016 (56)                

A MÁTE NÁS TU! Téměř všechny své nové žáčky přivítala 1. září karlštejnská školka.        Foto Marcela Hašlerová

Dorazí Karel, s Eliškou i dvorem
KARLŠTEJNŠTÍ ZVOU NA XX. HISTORICKÉ VINOBRANÍ 24. A 25. ZÁŘÍ

Karlštejnský zpravodaj

VÍTĚZKA. Nejrychlejší žena Iveta
Fořtová. Foto Martina Knopová
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Hradozámecká noc se v Karlštejně
konala 27. srpna. 
Nejdříve jsme si prohlédly výstavu
Karlštejnský poklad, kterou připra-
vil Národní památkový ústav (NPÚ)
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslo-
vým muzeem v Praze. Poklad tvoří
dva soubory 387 předmětů naleze-
ných při stavebních opravách Karlš-
tejna. První obsahuje reprezentativní
kusy nádobí, druhou početnější část
tvoří módní doplňky, šperky, knoflí-
ky a přízdoby na šaty. Bylo co obdi-
vovat! Pak už jsme se těšily na boha-
tý program na nádvoří hradu. Velmi
nás zaujala skupina Krless zabývají-
cí se interpretací středověké hudby.
Pěkné bylo vystoupení šermířů ze
skupiny Grál Brno i orientálních ta-
nečnic s fakírem. Ohňová show, sen-
za podívaná, hlavně pro děti, kterých
tu bylo požehnaně. Ozývaly se vý-

křiky dětí, když se nad nimi houpaly
zapálené pochodně. Náročné tech-
nické prvky, originální choreografie
a působivé kostýmy: perfektní podí-
vaná. Návštěvníky přivítal sám Ka-
rel IV., purkrabí hradu i generální ře-
ditelka NPÚ. Vyvrcholením večera,
kterým diváky provázel (velmi vtip-
ně, jak je jeho zvykem) moderátor z
Letů Olda Burda, byl velkolepý oh-
ňostroj. Nádvoří praskalo ve švech,
účast diváků byla opravdu hojná -
však to taky stálo za to! Program za-
končilo promítání známého filmu
Noc na Karlštejně.  
A ještě jedna zvláštnost: první pro-
hlídkový okruh byl bez průvodce.
Lidé si mohli hradem chodit, jak se
jim líbilo, vracet se, prostě si to uží-
vat. Poděkování organizátorům za
opravdu podařený večer.   
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná třebaň

Lidé chodili hradem, jak se jim líbilo 
HRADOZÁMECKÁ NOC PŘILÁKALA NA KARLŠTEJN VELKÉ MNOŽSTVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

Pátý ročník hudební akce Ozvěny Modrýho Berouna
aneb Modrej Královák se uskutečnil v pátek 26. srp-
na, v předvečer městských slavností v Králově Dvoře.
Své zastoupení tu v podobě country skupiny Kapičky
měl i Karlštejn.
Do areálu králodvorského zámku, kde se přehlídka
kapel konala, jsme přijeli později, takže jsme první
dva soubory neslyšeli. Ale stihli jsme skupinu Wytra-
tějs. Hostoval s nimi Andy Seidl ze skupiny Ohaři a
Jiří Hošek ze skupiny Newyjou. Po nich vystoupily
právě Kapičky (na snímku). Moc hezký večer, pěkná
muzika i písničky. Hrálo a zpívalo se až do půlnoci, i
když účast diváků byla velmi malá...  
Ve středu 7. 9. se bude od 20.00 konat v šalandě ro-
dinného pivovaru Berounský Medvěd klubový  večer
věnovaný 50. výročí osady Kamarádi staré řeky. Za-
hraje trampská skupina Kamarádi Staré řeky a s hu-
dební gratulací přijdou i další osadníci. Určitě to bu-
de pěkný večer, tak se přijďte taky podívat! 

Text a foto Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Dvě třetiny závodu se běželo ve stí-
nu stromů, což účastníci ocenili. V
kategorii žen v nejrychlejším čase
39:43 cílem proběhla Iveta Fořtová z
Elevenrunteamu. Kategorii mužů
vyhrál Jaroslav Dražan v čase 33:37.
Traťový rekord v letošním roce ne-
byl překonán. Nejstarším účastní-
kem hlavního závodu byl jedena-

osmdesátiletý Vítězslav Jantsch z
Elevenrunteamu, který celkově do-
běhl na 112. místě. Musíme se mu
hluboce uklonit, protože za sebou
zanechal mladší běžce.
Dětských závodů, které se tradičně
běhají v areálu kempu, se zúčastnilo
131 běžců. Na trať je poslal startér
Pavel Vítek. Na závěr, téměř v pravé

poledne, byl odstartován běh pro zd-
raví, jehož se mohli zúčastnit všich-
ni běžci. Najednou mohla běžet i ce-
lá rodina. Délka tohoto běhu byla
1800 metrů, absolvovalo ho 18 bor-
ců. Vítěz byl určen losem. Tentokrát
měla štěstí nejmladší účastnice:
Amálie Petriláková, zkušená malá
běžkyně, která ve své kategorii 6-7
let obsadila druhé místo. Celé dopo-
ledne byl souběžně s během pro děti
připraven doprovodný program. Děti
si vyzkoušely různé atletické discip-
líny, byl pro ně připraven provazový
žebřík, na kterém si vyzkoušely, že
není tak jednoduché po něm lézt. Po
splnění všech stanovišť a sdělení
nejtěžší disciplíny si děti mohly vy-
brat odměnu. Dále bylo pro ně při-
praveno malování na obličej a dva
skákací hrady. Děti si tyto aktivity
užívaly, na stanovištích bylo plno do
té doby, než začalo vyhlašování vítě-
zů. Všechny závody slovem prová-
zel sportovní komentátor Štěpán
Škorpil. 
Velice nás těší kladné ohlasy závod-
níků k průběhu letošního ročníku.
Na závěr bychom rádi poděkovali
všem, kteří běh podpořili. Zvláštní
dík patří dobrovolníkům, bez nichž
by závod nebylo možné uskutečnit.
Už se těšíme na příští, pátý ročník!
Stanislav a Jana KrtKOVi, Liteň

Běžecký závod odstartoval světový rekordman Dalibor Motejlek
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Zpívalo se až do půlnoci, i když diváků přišlo málo

Vítězslav Jantsch – nejstarší účast-
ník závodu.           Foto Karel TŮMA

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)

BUBENÍCI NA NÁDVOŘÍ. Karlštejnská hradozámecká noc nabídla návš-
těvníkům bohatý program. Foto Jitka ŠVECOVÁ
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Osovský PROVAS

Okolo dvou stovek diváků a soutěží-
cích dorazilo 13. srpna odpoledne na
koupaliště v Osovci. Konal se tu 1.
ročník Osovské regaty, kterou při-
pravili členové místního kulturního
a okrašlovacího spolku KOS. 
Byla to nepochybně největší událost

uspořádaná zde v posledních letech.
První mohutný balvan spadl organi-
zátorům ze srdce naštěstí už s ran-
ním kuropěním - nebesa se po mno-
ha nevlídných dnech smilovala a ob-
loha dala tušit příjemný den bez deš-
tě a zimy. Pro zábavu na vodě a u vo-
dy, okořeněnou větrem a deštěm, by
se pravděpodobně nadchl málokdo a
usilovná několikatýdenní lopota sou-
těžních týmů by přišla vniveč, ne-
mluvě o práci pořadatelské. Ta zahr-
novala přípravu a úklid areálu býva-
lé cihelny, zajišťování atrakcí, hud-
by, pohoštění a dalších nezbytností.
Nejdůležitějším úkolem bylo vyrobit
soutěžní plavidlo, které dle regulí
muselo být vlastnoruční výroby a na
vlastnoruční pohon. Členové KOS
se inspirovali operou Rusalka a vy-
tvořili nádherný, do nejmenších de-
tailů propracovaný plovoucí ostrov s
vrbou, spanilou Rusalkou a starým
vodníkem ve studni. Nechyběl tu ani
švarný princ ve společnosti čaroděj-
nice a půvabné víly. 
Plavidel bylo na vodní ploše k vidě-
ní sedm a bylo opravdu na co se dí-
vat. Členové Divadla ze stodoly se
nechali inspirovat hrou Járy Cimr-
mana o dobytí severního pólu, kam
»driftovala« jejich Ledová kra. Z
Osovce dorazilo plavidlo Trampolí-
na se čtyřmi Pepky námořníky, smí-
šená posádka osovecko-chlumecká
plula na Katamaránu. Originalitou
této posádky byl poněkud větší vě-
kový rozptyl: pravé pádlo 22 let, le-
vé pádlo 79 let. Vižina nasadila Ma-
ma mobil s hlavní hrdinkou Mamež
a dvěma strážnými anděly. Posádka
Veselé Algidy sestávala z otce Radka

Veselého a jeho syna Ondry, z Lo-
chovic dorazilo plavidlo Ferda. 
Pár minut po třetí zazněla siréna a
moderátoři Josef Kozák i Anička
Sedláčková zahájili rozplavby. Sou-
těžilo se nejprve v originalitě plavi-
dla a v jízdě krásy, další disciplínou
byl vodní sprint, tedy jízda na čas.
Po sečtení bodů předala starostka
Marcela Čabounová zlatou medaili
tandemu Veselá Algida, stříbro zís-
kala Rusalka, o třetí a čtvrté místo se
dělily Mamež s Trampolínou. Po
skončení soutěžních jízd natáhli po-
řadatelé přes koupaliště letmo uchy-
cená prkna a zahájili přeběh zvaný
Suchou nohou přes koupák. Přejít
suchou nohou se dařilo závodníkům
do 15 let. Staří »přeběhlíci« většinou
dosáhli poloviny dráhy a zbytek do-
plavali za skandování i potlesku di-
váků. V kategorii do 15 let zvítězil
Ondra Veselý z Osovce, nad tento
věkový limit byla nejúspěšnější
Anička Sedláčková z Lážovic. 
Součástí programu byla řada atrakcí
pro děti - skákací hrad, malování na
obličej, kreslení obrázků, a v nepos-
lední řadě také žádané balónky a dá-
rečky od místní firmy, jež byla hlav-
ním sponzorem. Za to jí patří velký
dík, stejně jako obecnímu úřadu v
Osově, který se na pořádání akce vý-
znamně podílel. Poděkování patří i
dalším sponzorům. Pro návštěvníky
bylo k dispozici i občerstvení: stánek
s pečeným masem, párky, pivem a li-
monádou, druhý stánek nabízel slané
i sladké pečivo a kávu. Návštěvníci
se začali rozcházet v pozdním pod-
večeru, někteří ještě pár chvil pose-
děli při povídání a písničkách. Akce

měla výborné ohlasy z řad přítom-
ných diváků, místních i přespolních,
a lze ji hodnotit jako velmi úspěš-
nou. Nějaké malé mušky na kráse by
se sice našly, ale ty se jistě podaří do
příštího ročníku vychytat, takže - na
shledanou za rok.      Josef KOZáK,

Marie Plecitá, Osov

Zlatou medaili získal tandem Veselá Algida
V OSOVCI NA RYBNÍKU SE KONAL PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE ORIGINÁLNÍCH PLAVIDEL OSOVSKÁ REGATA

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  9/2016 (133)

NA REGATĚ. Plavidlo Rusalky osovského spolku KOS a Radek Veselý při pokusu přejít koupaliště.                  Foto Marie PLECITÁ a Markéta VaňaToVÁ

Osovské aktuality

POPRVÉ. 1. září zasedlo do lavic v
osovské škole i 15 prvňáčků. Učit
je bude ředitelka Jarmila Hanous-
ková. Hodně štěstí, zdraví a úspě-
chů!   Text a foto Marie PLECITÁ
* Zájezd na představení Divadla
Radka Brzobohatého Zlatý časy
pořádá 24. 9. Obec Osov. Odjezd
od OÚ v Osově ve 13.00, cena 400
Kč (vstupenka + autobus). Zájemci
se mohou hlásit na obecním úřadu
u pí Slánské. (map)
* O státním svátku 28. 9. se na za-
hradě ZŠ Osov uskuteční Posvícen-
ské odpoledne pro děti i dospělé.
Bude připraven skákací hrad, nafu-
kovací skákací koule, ukázka výcvi-
ku psů, soutěže i pohoštění.  (map)
* Rekonstrukce střechy školky v

Osově byla úspěšně ukončena. Op-
raveny byly i schody před hlavním
vchodem do MŠ. (map)

Osovské aktuality
* Dne 9. 9. bude od 7.30 do 15.30
přerušena dodávka elektřiny v Oso-
vě a Osovci (včetně čísel 5, 63, 64,
66, 71, 110). (map)
* Sběr nebezpečného odpadu se us-
kuteční 17. 9. od 8.15 do 8.25 v
Osově u Coopu a od 8.30 do 8.40 v
Osovci u kapličky. Vybírají se staré
barvy, motorové oleje, olejové filtry,
brzdové a chladicí kapaliny, rozpou-
štědla, kyseliny, hydroxidy, deter-
genty a odmašťovadla, fotochemi-
kálie, staré léky, zbytky zahradní
chemie, olověné aku baterie, mono-
články a zářivky. (map)
* Osovský závodník na čtyřkolce
Dan Matějka vyhrál na závodech v
Milovicích 28. 8. zlatou medaili v
kategorii Mistr 4x4. Za 4 hodiny
ujel 155 km po náročné prašné trati,
do cíle dorazil zcela vyčerpaný, ale
spokojený s výkonem a šťastný z ví-
tězství. (map)
* Rám ze schránky na urny utrhl a
ukradl 13. 8. na hřbitově v Osově
neznámý vandal. Obě zde umístěné
urny pohodil na hrob, kde je nalezl
pozůstalý. Ten incident ani neohlásil
na policii - i kdyby byl pachatel do-
paden, žádný trest by ho vzhledem k
výši škody nečekal. (map)
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Pozor, strážníci začali měřit rychlost!
»RADARY« BUDOU ROZMISŤOVÁNY NA RŮZNÝCH MÍSTECH V ŘEVNICÍCH I VE VŠENORECH

Po prázdninách vždy přibývá zraně-
ných dětí školního věku, které si ješ-
tě nezvykly na zvýšený provoz na
silnicích. Řidiči pro změnu zase od-
vykli dětem pobíhajícím po přecho-
dech. Proto se strážníci Městské po-
licie (MP) Řevnice rozhodli měřit
preventivně rychlost u přechodů pro
chodce a škol i na dalších nebezpeč-
ných místech. V srpnu strážníci ab-
solvovali celodenní školení, na kte-
rém se naučili správně měřící pří-
stroj používat a ve spolupráci s Do-

pravním inspektorátem Policie ČR
byly schváleny úseky pro měření
rychlosti. Městská policie Vestec
nám půjčí příslušný přístroj.
Řidiči se nemusí obávat, že budeme
měřit v blízkosti dopravního značení
»Začátek obce« nebo »Konec obce«.
S »radarem« budeme opravdu jen v
místech, kde měření rychlosti za-
působí preventivně a přispěje k větší
bezpečnosti dětí i dospělých.
Místa pro měření budeme postupně
rozšiřovat podle potřeb a požadavků

spoluobčanů. V září budou strážníci
v Řevnicích měřit v ulici Mníšecká
(nad přechodem pro chodce u křižo-
vatky ulic Mníšecká – Školní i nad
Mateřskou školou a dětským hřiš-
těm), dále v ulici Čs. armády (v pro-
storu nad Bambináriem)  a v ulici V
Luhu (od křižovatky s ulicí Pražská
po celé délce zastavěné oblasti).  Bo-
hužel nám Dopravní inspektorát za-
tím nepovolil měřit rychlost v ulici
Třebaňská - zde prý už měří rychlost
Policie ČR.

Ve Všenorech budeme měřit v ulici
U Silnice podél železniční trati a v
ulici Květoslava Mašity, kde je
umístěna dopravní značka s omeze-
ním rychlosti na 40 km/h.

Jiří DLASK, MP Řevnice

Ti příchozí povozili na raftu, asisto-
vali při jízdě na kajaku nebo je učili
střelbě z luku. Po celý den se ná-
vštěvníkům představovaly nejen
místní organizace, oddíly, školy,
spolky, ale i další podnikatelé... A
tak jste se během jediného dne mo-
hli dozvědět o soukromých základ-
ních i mateřských školách a cent-
rech, vidět model nově rostoucího
komplexu pěti bytových domů
Corso nebo se přihlásit do prvního
ročníku Akademie léčivé výživy. K
tomu všemu vyhrávala živá kapela. 
Řevnice tak mají své první »gastro«

slavnosti za sebou. Další je čekají
zkraje října, kdy se zde bude konat
Houbyfest. Ještě před tím ale umění
na téma grilování předvedou šéfku-
chaři 17. září na slavnostech Vaření
se zámeckou paní ve Všeradicích.
Kromě čtyř mistrů kuchařů mohou o
ceny bojovat i kuchaři-amatéři, letos
v soutěži o nejlepší škvarkovou
placku. Dobřichovice zase hostí 15.
10. třetí ročník festivalu ve vaření
svíčkové a Zadní Třebaň se tentýž
den rozhodla obnovit kuchařskou
soutěž nazvanou Balíčkova vařečka.

Pavla NOVáČKOVá

Zraněného řidiče
pomohli ošetřit hasiči
Liteň - Nákladní auto s traktorem,
který měl připojený zemědělský st-
roj, se srazily 27. srpna v Litni - Dol-
ních Vlencích.
Zraněnému řidiči náklaďáku poskyt-
li před příjezdem záchranky předlé-
kařskou pomoc řevničtí profesionál-
ní hasiči. Ti také pomáhali policis-
tům řídit v místě srážky dopravu.
„Protože ani jedno z vozidel nebylo
po nehodě pojízdné, byl z Řevnic
povolán vyprošťovací automobil,
který náklaďák s traktorem odstranil
z vozovky,“ sdělil hasič Pavel Vin-
tera. (mif)

Ovčáka ze střechy
vysvobodili strážníci
Dne 29. srpna v 9:25 přijala Měst-
ská policie Černošice oznámení -
pán tvrdil, že má na střeše rodinné-
ho domu v černošické ulici Na Dra-
hách cizího psa. 
Strážníci na místě zjistili, že pes je
skutečně na střeše objektu ve výšce
asi 2 metry a nemůže dolů. Jednalo
se o křížence německého ovčáka,
který se pravděpodobně lekl ranní
bouřky a neznámým způsobem se
mu podařilo vyšplhat na stříšku. St-
rážníci psa opatrně sundali ze stře-
chy a po zjištění majitele nalezence
předali. Otmar KLIMSZA,

Městská policie Černošice

Děti se po prázdninách vrátily do školNašli tři stříkačky,
rozdali dvacet pokut
V srpnu se Městská policie Řevnice
zaměřovala na kontrolu aut využíva-
jících objízdnou trasu, jež byla sta-
novena při rekonstrukci Pražské uli-
ce v okolí železničního přejezdu. Do
ulice V Luhu smějí pouze auta do
3,5 tuny, což ovšem mnozí řidiči ne-
respektují a jsou pak pokutováni.
Dále jsme kontrolovali dodržování
zóny Zákazu stání s parkovacím ko-
toučem na nám. Krále Jiřího z Po-
děbrad, čistoty, veřejného pořádku a
nočního klidu v parku Havlíčkovy
sady, v okolí kempů JEKA a na kon-
troly restaurací. 
Zjistili jsme celkem 95 přestupků, z
toho 78 v dopravě (67 - Řevnice, 11
- Všenory), 16 proti veřejnému po-
řádku (9 - Řevnice, 7 - Všenory) a
jeden přestupek proti občanskému
soužití. Bylo vypsáno 19 výzev pro
nepřítomného pachatele dopravního
přestupku, odhalena jedna červená
skládka a odklizen jeden autovrak.
Nalezeny a odborně zlikvidovány
byly 3 injekční stříkačky s jehlami a
uloženo 20 blokových pokut v cel-
kové částce 4.000 Kč. Jiří DLASK,

Městská policie Řevnice

Řevnice se bavily. Hravě a zdravě
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Z našeho kraje 
* Sedmý ročník Loučení s létem se
koná 10. 9. od 12.00 na nádvoří zá-
meckého areálu v Litni. Připraven je
program pro děti i dospělé s ukázka-
mi složek IZS, skákacím hradem,
trampolínou, ohnivou show, tvořivý-
mi dílnami a hudební produkcí. Vs-
tup zdarma. Jiří HrácH
* Ukázková lekce bioenergetických
cvičení pomáhajících k uvolnění od
stresu i sebeobjevování se uskuteční
14. 9. od 19 do 21.00 v malém sále
Sokolovny Řevnice. Informace na
info@letanek.cz. Jitka NOSKOVá
* Na farmářských trzích si můžete
nakoupit 17. 9. od 8 do 12.00 u zám-
ku v Dobřichovicích. (ak)
* Polodenní vycházka z Dobřicho-
vic přes Skalku do Mníšku pod Brdy
se koná 18. 9. Trasa měří přibližně
9,8 km, sportovní obuv nutná. Info
na: 607 911 151. (eh)
* Uzavírka Pražské ulice v Řevni-
cích, v úseku od železničního pře-
jezdu k letovskému mostu, byla pro-
dloužena do 9. 9. Objížďka pro
osobní auta vede přes tzv. objížďku.
Pro nákladní auta nad 3,5 tuny a
vyšší než 3 metry, která na objížďku
s viaduktem nesmějí, nebyla oficiál-
ní objízdná trasa vyznačena.     (mif)
* Obecní ulice ve Svinařích, od
kaple směrem na Zadní Třebaň, je
uzavřena. Objízdná trasa vede přes
Hodyni. Frézování, úprava obrubní-
ků chodníku, vyrovnání poklopů ka-
nalizace a asfaltování by mělo skon-
čit 12. 9. Následně se bude pracovat
v ulici Řevnická - ve směru do Řev-
nic od 12. 9. do 3. 10. a ve směru do
Hodyně od 3. do 20. 10. (box)
* Po šesti letech končí zadnotře-
baňský dětský sportovní klub Ostro-
vánek. Pokud by chtěl kdokoliv z
rodičů pokračovat, dosavadní ve-
doucí Patrik Hochmal mu přenechá
veškeré sportovní vybavení. (mif)
* Zásah několika jednotek hasičů z
okolí si vyžádal požár chaty v Zadní
Třebani 28. 8. odpoledne. Na místě
události ošetřili řevničtí záchranáři
jednoho profesionálního a dva dob-
rovolné hasiče, kteří při práci v ná-
ročném terénu a ve »vražedném«
vedru  zkolabovali. S akutní streso-
vou reakcí byl také ošetřen mladý
muž. Bořek Bulíček

Zadnotřebaňská málotřídka 1. září kromě nových prvňáčků, kterých bylo le-
tos 12, přivítala i nového ředitele Bohumila Bulíře a nový tým pracovníků
školky (na snímku). Prvňáčci si v upomínku na první školní den odnášeli
»klíč« od školy a kufřík plný praktických dárků od Středočeského kraje.
V Řevnicích 1. 9. školákům vracejícím se z prázdnin rozdávali reflexní
»placky«. Před prvním stupněm ZŠ starosta Tomáš Smrčka, před druhým
místostarostové Marie Reslová (na snímku), Ondřej Skripnik a velitel měst-
ské policie Jiří Dlask. (pef)           Foto Petra FRÝDLOVÁ a NN M. FRÝDL

V Řevnicích byly k ochutnání různé
dobroty.       Foto Petra FRÝDLOVÁ
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V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                          (NN)

Shledali jsme pak, že »náš« javor je
už pěkně vzrostlý, ale zahrada s par-
kovištěm naší oblíbené restaurace
byla zavřená. Strom jsem fotil zdál-
ky a v poledním světle, nicméně ja-
ko dokument pro bratra, aby viděl na
vlastní oči, jak se stromu daří, to
zcela postačuje. 
Čas se začal kriticky krátit, druhá
hodina odpolední, kdy většina fran-
couzských restaurací s podáváním
oběda končí, se nebezpečně přiblíži-
la. Začalo být jasné, že do té naplá-
nované hospody už to nestačíme.
Pohled na hodující pestrou směsici
hostů klášterní hospody přestával
být k vydržení. Vzpomněl jsem si, že
cestou sem, uprostřed vesnice Dom-
blans u železničních závor jsou ved-
le sebe hned dvě restaurace, přičemž
u jedné z nich stála spousta aut, což
je neklamný příznak toho, že se tam
dá dobře najíst. Čtvrt hodiny vzdále-
nosti promítnuté v čase dávalo nadě-

ji. Dorazili jsme tam ve tři čtvrtě na
dvě. Parkoviště bylo už úplně prázd-
né a uvnitř nás čekal pohled na stoly
pokryté rozdrobenou bagetou, zbyt-
ky moučníků a zmuchlanými ub-
rousky. Mezi tím se pohyboval vel-
mi starý muž se smetákem a pomalu
uklízel. Zvonek nad vchodem přivo-
lal z dveří za barem dámu štíhlého
pasu, bohatých tmavých kadeří, oz-
dobenou náušnicemi v podobě kru-
hů, jimiž by sice řádný lev neprosko-
čil, ale menší zvíře už by šanci mělo.
Nápis nad vchodem hlásal, že res-
taurace se jmenuje Chez Popeye a
jistě to byla sama Popeye - jako by z
oka vypadla popisu »ideální venkov-
ské barmanky« v jedné z povídek
Petera Mayle, anglického spisovate-
le usazeného na jihu Francie.
Ze stavu restaurace bylo zjevné, že
tady už oběd skončil, ale můj žalu-
dek, nikoliv mozek, tím jsem si jistý,
mě přiměl k otázce, jestli nám ještě
dají najíst. A Popeye, ta úžasná žena,
v tuto chvíli úchvatnější než Brigite
Bardot ve svých nejlepších letech,
zvolala silným hlasem do otevře-
ných dveří za sebou: Mami, zbylo

tam ještě něco k jídlu? Zezadu z
kuchyně se ozval hlas ještě silnější a
první slovo bylo oui, čili ano. Po-
peye našla očima jeden menší stůl,
shrábla ten binec do odpadkového
koše, posadila nás, vrátila se s čistý-
mi papírovými ubrousky, příbory a
lahví provensálského červeného. 

Stav uvolněné blaženosti

„Je tam ještě kohout na houbách,“
informovala. Nadšeně jsme souhla-
sili. Za vteřinu přistál na stole před-
krm. Burgundská šunka, plátky o
tloušťce nejméně tří centimetrů, k
tomu misky nakládané zeleniny a
ošatka nakrájené bagety. Popravdě
řečeno, štědrá porce byla přesně to,
co jsme v tu chvíli potřebovali. U
stolu nastal stav uvolněné blaženosti
a starý muž se smetákem na druhé
straně restaurace dál nerušeně poma-
lu uklízel. Po předkrmu přišlo hlavní
jídlo, celý pekáč kohoutího masa s
houbovou omáčkou a k tomu mísa

rýže, lehce rozvařené tak, aby se k
sobě lepila a dobře nasákla tu hou-
bovou omáčku. Po půlhodině jsme si
nad prázdnými talíři uvolněně vy-
dechli, a obrátili blaženě zraky vzhů-
ru. Popeye odstranila pekáč i špina-
vé talíře, donesla čisté a mísu se zá-
plavou profiteroles. Moučník pro
nejméně tucet řidičů kamionu. Sněd-
li jsme, co jsme zmohli, na závěr při-
šla proklatě silná káva v malých šál-
cích a účet s jedinou položkou: Re-
pas (jídlo) 27 €. Prosté a božské!
Rozloučili jsme se s Popeye, starý
muž se smetákem postoupil o řadu
stolů, za ním bylo čisto, připraveno
na zítřek a my měli před sebou cestu
do L´Etoile, jedné z důležitých vi-
nařských obcí Jury. L´Etoile, čili
Hvězda, má vlastní vinnou apelaci,
na vinicích se v půdě nachází zka-
menělé tyčky s průřezem ve tvaru
pěticípé hvězdičky a na okolních ná-
vrších stojí 5 zámků. (Pokračování)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Je ještě něco v kuchyni? Oui, kohout
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 16)

www.syryodkarlštejna.cz

zrajÍcÍ (oceněn regionální potravinou 2016),
BalkÁnskÝ, ČerstVÝ a PaŘenÝ

sÝr (Provázky oceněny regionální
potravinou 2015 - jemně solené,

vhodné pro děti), BÍlÉ I ocHUcenÉ
joGUrty, MĚkkÝ tVaroH (oceněn

regionální potravinou 2014)...

ČerstVÉ MlÉko z aUtoMatU 13 kč/l

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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Chůze je pro něj radost a pomáhá mu
cítit se lépe i psychicky. 
Může nevidomý provozovat Sever-
skou chůzi samostatně?
To nemůže. K provozování Severské
chůze nevidomý potřebuje kromě 2
párů nordic walkingových holí také
traséra s velkou dávkou nadšení pro
tento pohyb.
Ty ses tohoto úkolu nadšeně zhosti-
la. Jaká je tedy tvá úloha trasérky?
Mým úkolem je zajistit, aby měl ne-
vidomý volnou trasu a informovat
ho včas o překážkách v terénu. Jed-
nodušší je chůze po široké a zpevně-
né cestě. Je-li cesta dost široká, cho-
díme vedle sebe. Na úzké pěšině je
možné jít za sebou, ale je potřeba
absolutní důvěra. Martin mi důvěřu-
je, že ho včas upozorním na překáž-
ky nebo třeba pobíhající psy či pro-
jíždějící cyklisty a já zase věřím, že
Martin na mé povely zareaguje. Dů-
ležité je udržovat konverzaci a sou-
časně dokázat včas upozornit na pří-
padnou nerovnost v terénu či změnu
směru, a to pokud možno ještě dřív,
než se má odbočit. Povely by měly
být jasné, třeba: Za pět kroků je pro-
hlubeň! Nevidomý zpomalí a opatr-
něji našlápne nebo v případě větve
na zemi zvedne výše nohu.
Mohou nevidomému nordic wal-
kingové hole pomoci v lepší stabili-
tě při chůzi?
Do jisté míry ano. Hodně záleží na
technice. Nordic walking je dyna-
mická chůze, kdy se od holí spíš od-
rážíme, než abychom se o ně opírali.
Hole jsou za tělem a při odrazu se

paže dostávají dozadu za tělo. Sp-
rávnou techniku chůze po rovině
Martin zvládá skvěle, problém se
stabilitou nemá. Náročnější je chůze
z kopce, kdy vnímá nepříjemný po-
cit, jako by dělal »kroky do nezná-
ma«. Když začne silněji foukat vítr,
nebo někde na zahrádce poblíž trasy
sekají trávu, tyto zvuky působí na
Martina rušivě a způsobí, že se hůře
orientuje. Někdy musíme i zastavit a

nabral znovu správný směr.
Proč ses rozhodla dělat nevidomým
trenérku v nordic walkingu?
Dávám tak chůzi s holemi jiný roz-
měr. Naplňuje mě to dobrým poci-
tem a baví mě pomáhat. Vidím v tom
velký smysl, protože věřím, že nor-
dic walking může pomoci nevido-
mým zlepšit kvalitu života, objevit a
užívat si radost z pohybu.
Jak vypadá instruktáž správné tech-

niky nordic walkingu pro nevido-
mého?
Úloha instruktora se může na první
pohled zdát složitá, ale není. Nevi-
domí jsou velmi vnímaví a pozorně
naslouchají. Napřed je seznámím s
teoretickou částí a následuje praktic-
ká ukázka. Zeptám se nevidomého,
zda se ho mohu dotknout a pak ho už
jen navedu na správný pohyb. Tech-
niku chůze si osvojuje v několika
krocích a speciálním cvičením natré-
nujeme koordinaci pohybů. Před
tím, než se rozejdeme, pomůžu nevi-
domému navléct rukavičky, které
jsou součástí nordic walkingových
holí, zopakuji techniku, chytneme
správný rytmus a vyrážíme...
Kateřina Hrnčířová, Loděnice

Chůze s nevidomým Martinem mě baví!
DOKONČENÍ ZE STRANY 14

Ivana Černíková při chůzi s nevidomým masérem Martinem. Foto ARCHIV

Vlastní bydlení v nádherné přírodě

Na závodníky bude 
v cíli čekat masér
Nordic Walking Challenge Czech
Republic, motivační a benefiční zá-
vod v Severské chůzi, se uskuteční
24. 9. v Řevnicích. Prezentace zá-
vodníků začíná v 9.00 v Lesním di-
vadle, kde bude připraven i dopro-
vodný program. Startuje se v 10.30 u
staré hájovny. Délka tratě je 6 km,
pro nevidomé 3 km.
V cíli se účastníci mohou těšit na ob-
čerstvení, workshop techniky Sever-
ské chůze, ukázku tejpování či ma-
sáž. Bude možné si vyzkoušet chůzi
bosky nebo po střepech.
Více informací o celé akci najdete
na stránkách www.nwccr.cz.         (ič)

Možná se Vám Naše noviny dostaly do
ruky náhodou, když jste byli u vašich
známých na návštěvě, anebo je pravi-
delně dostáváte do schránek. Ať je to
jakkoliv, jestliže v nejbližší době uvažu-
jete o novém bydlení a líbí se Vám tento
region, měli byste dalším řádkům věno-
vat větší pozornost.
Důvody, proč se lidé dívají po novém byd-
lení, jsou různorodé. Rodina se zvětšuje o
další roztomilý přírůstek a panelákový byt,
kde jste všichni doposud bydleli, je stísně-
ný. A tak přestěhovat se do rodinného do-
mu na venkov, kde mohou děti zdravě vy-
růstat a vy budete mít stále práci v dobré
dojezdové vzdálenosti, se jeví jako uvážli-
vé rozhodnutí. Možná začínáte myslet na
důchod a poohlížíte se po pozemku, kde
byste si postavili domek vašich představ se
zahrádkou. I když důvody jsou rozdílné,
všichni hledají příjemnou obec s dobrou
dopravní dostupností a hezkou přírodou v
okolí, kde by si mohli zrealizovat svůj sen o
vlastním bydlení. Jedním z řešení může být
nabídka prodeje devíti stavebních parcel v
obci Svinaře, určených k výstavbě rodin-
ných domů.
Všechny pozemky jsou prodávány včetně
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace,
elektřina, asfaltová komunikace a veřejné
osvětlení), které se začínají budovat nyní a
budou dokončeny v létě 2017. Pozemky
jsou rovinaté, na jižním okraji obce v blíz-
kosti lesa. Podle územního plánu je povo-
lená zastavitelnost 40% a stavbu lze reali-

zovat s jedním podzemním a dvěma nad-
zemními podlažími. Zahájit výstavbu lze v
létě 2017 po dokončení inženýrských sítí.
Jak již bylo řečeno, pozemky se nachází v
obci Svinaře, v okrese Beroun a jsou ob-
klopeny nádhernou přírodou na úpatí brd-
ských lesů. Pokud máte rádi výhled do ze-
leného údolí, jízdu na horském kole po hře-
beni Brd, venčení vašeho psa po polích a
loukách nebo jen procházky po lese, je tato
lokalita právě pro Vás. Občanská vybave-
nost obce jde ruku v ruce s její velikostí.
Momentálně se zde nachází školka, ob-

chod, hospoda, sportovní areál a barokní
zámek s parkem. Veškerá zbylá vybave-
nost je v nedalekém městečku Řevnice, vz-
dáleného 4 km východně k Praze. Výbor-
nou předností lokality je výhodná dopravní
dostupnost do Prahy - autem do centra za
50 minut, autobusem a následně vlakem
za 35 minut.
Jestliže se chcete o tomto projektu dozvě-
dět více, navštivte naše stránky www.nuca-
sa.cz a nebo nás kontaktujte na telefonním
čísle 724 600 964, kde vám rádi zodpoví-
me všechny Vaše dotazy.
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Dobřichovice si poradily i s Vízkem
ŘEVNICKÉ FOTBALISTY ROZHODČÍ »ZAŘÍZL« HNED V PRVNÍM MISTRÁKU NOVÉ SEZONY

Poberouní - Fotbalisté rozehráli
nový mistrovský ročník. v prvním
kole se dařilo hlavně Dobřichovi-
cím, Letům a  všeradicím.
FK LETY, krajská I. B třída
Fk Lety - Zvole 5:1
Branky: Turek 2, Poslední, Císař,
Čermák
Vstup do sezony se Letům nad oče-
kávání vydařil: v neúplné sestavě na-
střílely Zvoli pět branek. V 23. minu-
tě neproměnil Cipra pokutový kop za
hraní rukou v pokutovém území, je-
ho střela skončila na tyči. Domácí se
ujali vedení až po hlavičce Turka v
31. minutě. Hosté kontrovali v 38.
minutě, kdy povedená střela skončila
za zády Sňozíka. Domácí šli znovu

do vedení ve 49. minutě, opět po hla-
vičce Turka. Důležitý třetí gól vstře-
lil v 61. minutě Poslední a dvě poji-
stky ještě přidali v 86. minutě Císař a
v 88. minutě Čermák. Jiří kárNík

KARLŠTEJN, okresní přebor 
karlštejn - Drozdov 1:1
Branka: Silovský (z penalty)
Absence osmi hráčů Karlštejna byla
na hře znát. Soupeř nebyl lepší, ale
dokázal se po úspěšném brejku do-
stat do vedení. Domácí alespoň kori-
govali z penalty, když se po faulu na
Fialu prosadila nová posila Silovský.
Bod je však spíše ztrátou.            (miš)

DOBŘICHOVICE, okresní III. třída
Dobřichovice - Jíloviště B 8:1
Góly: Šlapák 3, větrovec 2, Pavel
kryštůfek, Petr kryštůfek, Prosický
Devadesát natěšených diváků vidělo
v úmorném vedru zasloužené vysoké
vítězství domácích. Za hosty nastou-
pily bývalé ligové osobnosti: Láďa
Vízek, Ivan Hašek, Horst Siegl, Jirka
Bezpalec a další, vesměs starší hráči,
kterým se ale nedařilo udržet krok s
nadšeně bojujícím domácím týmem.

Čestný úspěch Jíloviště zaznamenal
v závěru utkání Hašek.               (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
oZT - Zdice B 1:1
Branka: Palička
Prakticky celý zápas měl Ostrovan
výraznou převahu. Hosté se do šancí
nedostávali a de facto jedinou střelou
na branku si zajistili bod. Domácí šli
do vedení v půlce 1. poločasu, kdy se
po rohu přesnou hlavičkou prosadil
kapitán Palička. Ten měl ještě dvě
příležitosti, ale bohužel nemířil přes-
ně. Zdice vyrovnaly nedlouho po
změně stran a také po rohu. Přes vel-
kou snahu Třebaňských se už do
konce skóre nezměnilo.             (Mák)

VŠERADICE, okresní III. třída
všeradice - Mořina 5:1
Branky: Šebek 2, Simandl, kácha,
Silbernágl Martin 
Až na prvních 5 minut, kdy jsme
soupeře pustili do dvou šancí, a po-
sledních 15, které jsme vypustili a
dovolili soupeři snížit, jsme odehráli
pěkný zápas. Branek jsme mohli na-
střílet ještě mnohem víc.               (vit)

ŘEVNICE, okresní IV. třída 
Zvole B - Řevnice 4:3
Branky: Novák, Pitauer, Jabálek
Řevnice vedly ve 30. minutě tři nula
a nic nenasvědčovalo tomu, že by o
vítězství měly přijít. To by ale ne-
směl sudí předvést doslova skandální
výkon. Otáčel fauly, ignoroval signa-
lizace pomezního a domácí »dotla-
čil« ke třem bodům. (Mák)

LITEŇ, okresní IV. třída 
Liteň - rpety 1:3
Branka: v. Los
Do nové sezony vstoupili Liteňští s
omlazeným kádrem a několika posi-
lami. Celý zápas jsme měli více ze
hry - škoda nevyužitých šancí. V 1.
poločase jsme šli 2x sami na branká-
ře, jednou hosté odvraceli z brankové
čáry. Soupeř hrozil z rychlých brejků
a z minima vytěžil maximum.   (mik)

ZAHODILI PENALTU. V okresním poháru fotbalisté Ostrovanu Zadní Tře-
baň prohráli 31. srpna na svém hřišti s Karlštejnem 1:7. V prvním poločase
jeden z domácích »zazdil« penaltu (na snímku).               Foto NN M. FRÝDL

Fyzioterapeutka Ivana ČErNí-
ková z Řevnic se dlouhodobě vě-
nuje nordic walkingu. Zúčastnila
se několika závodů v Severské
chůzi - v roce 2014 skončila třetí
na 1. otevřeném mistrovství Čr v
nordic walkingu, o rok později
byla šestá na 1. otevřeném mist-
rovství Evropy.
Jak ses dostala k Severské chůzi?
V dětství jsem měla vážné problémy
s pohybovým systémem, které jsem
nesla až do dospělosti. Pravidelná
chůze s holemi mi výrazně pomohla
zlepšit zdravotní stav. Nordic wal-
king jsem tedy aplikovala jako účin-
ný doplněk fyzioterapie, který pos-

tupně přerostl v mé životní poslání.
Projekt nevidomého Ondřeje Zmeš-
kala zdolat maraton na Velké čínské
zdi byl pro mě inspirací. Seznámila
jsem se s nevidomou Eliškou a poté
s nevidomým Martinem, kterého
jsem vyškolila ve správné technice
chůze s holemi. Ujala jsem se role
trasérky a začala s ním »chodit«.
Moc mě to baví a naplňuje radostí.
Proto jsem se rozhodla umožnit dal-
ším nevidomým a slabozrakým vy-
zkoušet si chůzi se sportovními ho-
lemi. Navázala jsem kontakt s na-
dačním fondem Českého rozhlasu
Světluška a představila jim nápad
uspořádat benefiční závod v Sever-

ské chůzi, do něhož bych ráda kro-
mě veřejnosti zapojila i samotné ne-
vidomé. Zrodil se tak projekt Nordic
Walking Challenge Czech Republic.
Jak vnímáš chůzi s nevidomým
Martinem?
Je to pro mě povznášející pocit. Tré-
nink s Martinem mě nabíjí o to víc,
když vidím, že ho to baví. Na dru-
hou stranu je to velká zodpovědnost.
Musím sledovat nejen trasu, ale i sp-
rávnou koordinaci pohybů a vylaďo-
vat techniku chůze. Výhodou pro mě
je, když jsem na tom výkonnostně
lépe. Jednoduše přizpůsobím tempo,
snadno udržím konverzaci a nemu-
sím přitom lapat po dechu.
Jak spolu komunikujete?
Konverzace plyne přirozeně. Poví-
dáme si o běžných věcech a součas-
ně popisuji situaci na trase. Třeba
zda se proti nám neřítí splašený cyk-
lista nebo tam nepobíhají děti. Po
očku mrknu na techniku chůze, pří-
padně za pochodu opravuji chyby.
Proč se Martin rozhodl věnovat Se-
verské chůzi?
Martin je profesí masér. Chůze s ho-
lemi ho nejen baví, ale také prospívá
jeho zádům. (Dokončení na straně 13)
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Chůze s nevidomým Martinem mě baví!

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, krajská I. B třída
10. 9. 17:00 FK Lety - D. Dušníky
17. 9. 17:00 Rožmitál p. T. - FK Lety
KARLŠTEJN, okresní přebor
10. 9. 17:00 Karlštejn - Broumy               
17. 9. 17:00 Chyňava - Karlštejn
DOBŘICHOVICE, okres. III. třída
7. 9. 17:30 Dobřichovice -  Kněževes
11. 9. 17:00 V. Přílepy - Dobřichovice
17. 9. 17:00 Dobřichovice - Vonoklasy
ZADNÍ TŘEBAŇ, okresní III. třída
10. 9. 17:00 OZT - Zdejcina
18. 9. 17:00 Vysoký Újezd - OZT
VŠERADICE, okresní III. třída 
10. 9. 17:00 Všeradice - Vysoký Újezd 
18. 9. 10:15 Cem. Beroun - Všeradice 
ŘEVNICE, okresní IV. třída
11. 9. 17:00 Čisovice B - Řevnice
18. 9. 16:30 Řevnice - Klínec
LITEŇ, okresní IV. třída 
11. 9. 17.00 FK Liteň - Chyňava B
18. 9. 17.00 Tetín B - FK Liteň

Rozlosování se měnilo
Fotbalový celek Horoměřic odeslal
pozdě přihlášku do soutěže a byl za-
řazen do lV. třídy. Podal odvolání a
v bitvě právníků zvítězili! OFS  Pra-
ha-západ byl přinucen Horoměřice
zařadit do lll. třídy pouhý týden
před zahájením soutěže! Tu tedy bu-
de hrát 15 družstev a celé rozloso-
vání muselo být na poslední chvíli
upraveno! V rubrice Kdy a kde hrají
(viz níže) už najdete aktualizované
údaje.  (oma)

Shánějí pomocníky,
trenéry i právníky
Lety - FK Lety hledá pomocníky,
kteří by spolu s ním začali naplňovat
vizi rozvoje dětského fotbalu v tom-
to klubu (viz NN 16/16).
„Děkujeme těm, kteří už nám po-
moc nabídli, a zároveň vyzýváme
ostatní rodiče, příznivce, studenty...,
kteří jsou ochotni obětovat pár ho-
din svého času týdně,« říká trenér
Petr Strnad. Upřesňuje, že klub by
stál o spolupracovníky v následují-
cích oblastech: trenéři a asistenti
(bývalí hráči, učitelé tělocviku...),
zdraví, životní styl, vzdělání (výži-
vový poradce, fyzioterapeut, psy-
cholog...), technická a administra-
tivní činnost (architekt, právník...),
obchod, finance, marketing atd.
„V podstatě jakákoli profese je pří-
nosem a každý, kdo se k nám přidá,
posílí tým lidí, kteří chtějí fotbal v
Letech posunout dál,“ tvrdí Strnad.
Po prázdninách mají v Letech nový
dívčí tým, novou umělou trávu na
malém hřišti, nové trenéry i asisten-
ty. S případnými dotazy můžete
kontaktovat trenéra na adrese:
ps.strnad@seznam.cz.                 (pef)

V Řevnicích chystají
tenisový turnaj rodin
Řevnice - Táta s dcerou a proti nim
na kurtě máma se synem. Anebo si
děti můžou prohodit. Atraktivní sou-
boje opět nabídne Václavský turnaj
rodinných párů, který na konci letní
sezony tradičně pořádá Sportclub
Řevnice. Hrát se bude  na kurtech u
Liďáku 28. 9., o svátku svatého Vác-
lava. Dvojice mohou tvořit nejen ro-
diče s dětmi, ale blízcí příbuzní. Jde
hlavně o to, aby každý v páru patřil
do jiné generace a mladšímu nebylo
víc než 18 let. Páry z různých rodin
hrají proti sobě o poháry, věcné ce-
ny, ale hlavně jde o dobrou zábavu.
Přihlásit se může každý do 14. 9. na
e-mail info@sportclubrevnice.cz Na
téže adrese a do stejného termínu
Sportclub přijímá zájemce do zimní
tenisové školy. (šv)


