
Poberouní - obrňte se trpělivostí:
na hlavní trati mezi Prahou a Be-
rounem budou až do 5. 7. výluky!
od 27. 4. do 7. 6. se bude pracovat
na dvou úsecích současně.
Největší trable si zažijí ti, kteří se
budou potřebovat dostat do Berouna
- od 20. 4. až do 5. 7. jsou osobní
vlaky v úseku Karlštejn - Srbsko -
Beroun a zpět nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou. Kladem je,
že autobus z Karlštejna pojede kaž-
dou půlhodinu - první ve 4.59, po-
slední ve 21.29. Nepotěší však jízd-
ní doba autobusu, kterou je 40 mi-

nut. Cestujícím je umožněno vystou-
pit na zastávce U Černého koně v
centru Berouna. Jen čtyři osobní vla-
ky mají výjimku a jedou v celé trase
až do Berouna - spoje z Prahy hl. n.
ve 21.17, 22.17, 23.17 a 0.27. V pra-
covní dny bude po 14 minutách če-
kání (v 19.11) vypraven i osobní
vlak s odjezdem z Prahy v 18.17.
České dráhy prodlouží jízdy osob-
ních vlaků, které kolem poledne a
večer končí v Řevnicích, až do
Karlštejna. 
V opačném směru jedou v celém
úseku Beroun - Praha pouze spoje ve

22.45, 4.15, 4.45 a 3.45 (jezdí jen
pracovní dny). Osobní vlak z Karlš-
tejna v 5.53 (ze Řevnic v 6.01) jede
jako vlak i v úseku Beroun - Karlš-
tejn, avšak z Berouna již v 5.33 a v
Karlštejně počká do svého odjezdu v
5.53. Nabídkou navíc je zvláštní
vlak, který jede jen v sobotu mezi
Berounem (7.28) a Karlštejnem
(7.36). Tam je možné přestoupit do
navazujícího osobního vlaku s od-
jezdem v 7.53. Autobusy jedou z Be-
rouna ve 4.45, 5.45, 6.15 a dále v
půlhodinových intervalech až do
21.15. (Dokončení na straně 11) (jas)

V tomto čísle Našich novin
* Dívku zklidnili záchranáři - strana 7

* Dobřichovičtí urazili boha - strana 14

Řevnice - Živoucí legenda české
historické beletrie i řevnického
ochotnického divadla slaví pořád-
ně kulaté narozeniny. Ludmila
VaňkoVá přišla na svět o devět
let později, než Československá
republika, 9. května 1927.
Upřímně blahopřeju k tvému vý-
jimečnému jubileu. Vypadáš skvěle
a rozhodně ne na tolik, kolik ti
údajně je – cítíš se taky tak?
Cítím se asi tak na sto padesát a těší
mě, že to není tak nápadné.
Jak to děláš, že vypadáš takhle a že
ti to pořád takhle píše? Prozraď
nějaký zaručený recept na fyzickou

i mentální dlouhotrvající svěžest...
Z výšeuvedeného plyne, že žádný
recept nemám. Zato mám zrcadlo a
dobře vidím, že už to dávno není ta-
kové, jako dřív. Ale to je snad nor-
mální. Ve skutečnosti jsem mnohem
zchátralejší, než vypadám. Postupu-
jícímu času neunikneme, na to ne-
jsou žádné recepty a zbytečně poly-
kané léky už vůbec ne. Těch deva-
desát roků jsem prožila dejme tomu
bez jakékoli drogy, přestože jsem
třicet let kouřila a večer si většinou
dám i nějakou skleničku. Ale s mí-
rou, což se mi jeví jako to nejdůleži-
tější. (Dokončení na straně 3)        (mif)

NA STARTU. Přes tisíc cyklistů se
22. 4. v Dobřichovicích zúčastnilo
závodu Trans Brdy. (Viz strana 14)

Foto Petra STEHLÍKOVÁ

Ludmila Vaňková při křtu jedné ze
svých knih.      Foto NN M. FRÝDL

Výluky potrvají do července!
ČESKÉ DRÁHY NAPLÁNOVALY OPRAVY NA DVOU ÚSECÍCH HLAVNÍ TRATĚ SOUČASNĚ

25. dubna 2017 - 8 (697) Cena výtisku 7 Kč

Nejstarší obyvatelka
kraje zemřela

Jubilantka utíká před oslavami k moři, do Kalábrie

V domě hořela kuchyň,
škoda je osm set tisíc
Řevnice - Škodu 800 000 Kč způso-
bil 19. 4. ráno požár kuchyňské lin-
ky a zařízení kuchyně v řevnickém
bytovém domě.
„Obyvatelé domu byli mimo budo-
vu, patnáct hasičů z Řevnic i Dobři-
chovic požár likvidovalo pomocí
dvou vodních proudů v dýchací
technice,“ uvedl řevnický profesio-
nál Pavel Vintera s tím, že jeho kole-
gové zároveň dohašovali vynesené
věci zasažené ohněm. „Příčina požá-
ru je v šetření,“ dodal.                 (mif)

Hlásná Třebaň postaví
novou lávku přes řeku
Hlásná Třebaň - Novou lávku přes
Berounku hodlá postavit obecní
úřad v Hlásné Třebani. Ta stávající
byla poškozena při povodních v ro-
ce 2002 a pomalu dosluhuje.
„Povodeň v roce 2013 velké škody
nenapáchala, ale od té doby stav
lávky sledujeme, včetně potápěčské-
ho průzkumu pilířů v korytě řeky.
Strach při chůzi po lávce tedy nikdo
mít nemusí,“ uvedl starosta Hlásné
Třebaně Vnislav Konvalinka s tím,
že obecní úřad zadal firmě, která se
o most stará, vypracování studie na
novou lávku. „Měla by být pro pěší
a cyklisty s odděleným provozem,
na stejném místě, nebo v blízkosti té
původní,“ sdělil starosta, podle ně-
hož by stavba měla trvat asi dva ro-
ky. Studie, která navrhne definitivní
verzi, má být hotová na konci roku.
„Budeme se snažit získat dotace,
požádáme o pomoc Státní fond do-
pravní infrastruktury, z vlastních
prostředků stavbu  schopni financo-
vat nejsme,“ uzavřel Vnislav Kon-
valinka. (mif)

Největší středočeská
folklorní akce začíná
Poberouní - Přes čtyři desítky sou-
borů z tuzemska i zahraničí vystou-
pí během celého května na pobe-
rounském festivalu Staročeské má-
je. Největší přehlídka folkloru ve st-
ředních Čechách začne 6. 5. ve Svi-
nařích, Hlásné Třebani a Berouně.
Máte-li rádi kroje, lidovou muziku,
zpěv a tanec, přijdete si v květnu na
své. K Berounce dorazí cimbálovky,
dudácké muziky, dechovky, taneční-
ci i zpěváci ze všech možných náro-
dopisných oblastí. Chystají se stylo-
vé jarmarky, pobožnosti, průvody i
tancovačky. (Viz strany 2 a 8) (mif)
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Sedmdesát dětí hledalo v Havlíčkových sadech vajíčka

Dejte koruny..., koledovali házenkáři
O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ VYRAZILI - NAVZDORY MIZERNÉMU POČASÍ - NA POMLÁZKU MALÍ I VELCÍ
Poberouní - v celém kraji se o veli-
konočním pondělí vydali malí i vel-
cí s pomlázkami na koledu. A nejen
kluci. Zatímco jindy se ale hoduje
od časného rána, letos si vzhledem
k mizernému počasí koledníci vět-
šinou přispali.
V Řevnicích vyšla na koledu početná
výprava Notiček. »Do práce« se daly
v půl osmé ráno, končily kolem páté
odpoledne. I když většinu odpoledne
pršelo, malí muzikanti se odradit ne-
dali. U Ledvinků poobědvali a břicha
si pořádně nacpali i na poslední »šta-
ci« u Skalů, kde se stoly prohýbaly
pod spoustou lahůdek. 
„Děkujeme všem, kteří  nám otevřeli
dveře, děkujeme za oběd, za koledu,
pohoštění i příspěvky,“ vzkazuje jed-
na z vedoucích Notiček Pavla Petro-
vá a dodává: „Naše příznivce zveme
na nejbližší vystoupení, která nás
čekají 6. 5. na Staročeských májích v
Berouně a 7. května v Tuchlovicích.“ 

V Řevnicích celý den hromadně ko-
ledovali také házenkáři. »Poslední
mohykán«, neúnavný (zato pořádně
znavený) Petr Holý dorazil kvečeru s
pomlázkou zazpívat i házenkářským
příznivcům i do Zadní Třebaně:
„...dejte koruny, na ty naše meruny,

pro házenou Řevnice, děkujeme veli-
ce...“ Byl to nevšední zážitek, jako
každoročně. Díky, Petře!
Ve Svinařích Velikonoční svátky za-
čaly tradičním řehtáním – zvykem,
který se v naší obci udržuje zuby
nehty. Na Zelený čtvrtek i Velký pá-

tek obchází děti všechna stavení a
domácnosti a zvukem svých řehta-
ček nahrazují zvonění zvonů, které
podle tradice odlétají do Říma. Cho-
dí se třikrát denně: ráno, v poledne a
večer. Na Bílou sobotu řehtání na-
hrazuje obchůzka po koledě. I přes
velikou nepřízeň počasí, které vypa-
dalo spíš jako vánoční než veliko-
noční, se děti k řehtání přeci jen se-
šly a tradici udržely i tento rok.
Boží hod velikonoční se ve Svina-
řích nesl ve sportovním duchu - na
zdejších kurtech se konal už 33. roč-
ník hokejbalového turnaje. Z klání
osmi družstev vyšly vítězně Drahlo-
vice A, které ve finále porazily Mal-
vazinky 3:0. Nejlepším střelcem se
stal Marcel Nájemník, nejlepším
brankářem Zálom, oba členové týmu
Drahlovice A.
Pondělní dopoledne patřilo malým i
velkým koledníkům, které neodradi-
lo ani aprílové počasí. Ti menší zís-
kali za koledu vajíčko nebo sladkou
dobrotu, ti větší se občerstvovali
hlavně alkoholem. Koledníků bylo
letos opravdu hodně - škoda, že ně-
které domácnosti neotevřou ani těm
nejmenším... 
Petra FrÝDLová, Zadní třebaň

Lucie BoXANová, Svinaře

Kdo o Bílé sobotě dopoledne vyrazil
do řevnických Havlíčkových sadů,
mohl po roce opět narazit na veliko-
nočního zajíce v životní velikosti a
také na spoustu barevných vajíček.
Již potřetí zde totiž rodinné centrum
Leťánek uspořádalo zábavné dopo-
ledne inspirované americkým hledá-
ním velikonočních vajec. Na start
dorazilo přes 70 dětí oproti loňským
60. A tak se Řevničan Michal Plzák,
který se bravurně zhostil role zajíce,
při rozdávání odměn v podobě zajíč-
ků z lineckého těsta nezastavil. Ná-
vštěvníci si na závěr mohli přímo v
parku vybrat z nabídky občerstvení.
Poděkování patří všem, kdo přišli, i
také těm, kdo naši akci podpořili,
jmenovitě panu Kuchařovi, který
nám opět nezištně poskytl připojení
k elektřině. Přejeme všem krásné ja-
ro a těšíme se příští rok zase na vidě-
nou.      Jitka NoSKová, Řevnice

NA KOLEDĚ. Řevnické Notičky vyrazily na pomlázku s trakařem, házenkář
Petr Holý s vozembouchem.       Foto Petra FRÝDLOVÁ a Petr PAWLICA

HLEDALI VAJÍČKA. Zajíc v Havlíčkových sadech.  Foto Jitka NOSKOVÁ

STAROČESKÉ MÁJE 
Stylové jarmarky * Ceremoniály žádání o právo * Průvody * Kácení májky * Tancovačky…

V Kanclíku vás naučí,
jak se doma vaří pivo
Dobřichovice - Přednášku na téma
vaření piva v domácích podmín-
kách pořádá 2. 5. v nově otevře-
ném dobřichovickém Kanclíkuob-
chůdku Pavel Kubásek. 
Jeden z řevnických »domovarníků«
seznámí zájemce s tím, jak se dají v
domácích podmínkách vařit kvalitní
spodně kvašená piva. Přednáška za-
číná v 19.00, vstupné 100 Kč.   (pan)

Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách - XVIII. poberounský folklorní festival Čarodějnice se budou
pálit po celém kraji
Poberouní - Tradiční pálení čaroděj-
nic se i letos bude konat 30. dubna
na Vrážce mezi Řevnicemi a Zadní
Třebaní. Zdejší vatra je už roky nej-
vyšší široko daleko.
Oslavit filipojakubskou noc můžete i
jinde. Čarodějnický oheň na řevnic-
kém »plácku« Za Vodou pořádá stej-
nojmenný spolek. Od 18.00 je při-
praveno opékání buřtů, dílničky pro
děti i občerstvení. Vítáni jsou zejmé-
na ti, kteří dorazí v maskách.
V Letech se čarodějnice budou pálit
u zdejšího srubu, v Hlásné Třebani
zase u dolního jezu. Živo tady bude
už od 15.00, kdy začíná program pro
děti. Celý večer bude vyhrávat re-
produkovaná hudba. V Litni vatra
vzplane na nádvoří zámku. Vstup do
areálu bude možný od 16.30. Pro dě-
ti i dospělé bude připravena čaroděj-
nická olympiáda a soutěž o čaroděj-
nického střelce.    (pan, jih)

V cíli pohádkového 
lesa bude čekat kejklíř
Pohádkovým lesem se můžete projít
1. května. Start je v době od 13.00
do 15.00 v Letech - na silnici č. 116
z Letů směr Karlštejn odbočíte do-
prava do lesa asi 500 metrů před od-
bočkou na Mořinu a zde již bude
start označen. V cíli, na návsi v Mo-
řince, účastníky čeká občerstvení a
jarmark, kde si na své přijdou malí i
velcí, a kejklíř. Poslední památeční
medaile bude v cíli předána v 18:00. 
Z Mořinky zpět do Letů se dostane-
te kyvadlovou dopravou. Parkovat je
možné pod letovským mostem. 

Kateřina Smoterová,
mořinka

BEROUN, nám. J. Barranda
sobota 6. května od 9.30

* Národopisný soubor Postřekov
* Domažličanka * Domažlická du-
dácká muzika * Notičky * Praš-
těnka * Kominíček * Dudák Petr
Frei * Třehusk * MŠ Pod Homol-
kou * ZŠ Závodí * Duhová školka
* MŠ Vrchlického 
* Přehlídka koláčů z celé ČR

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves
sobota 6. května od 14.00

* Domažlická dudácká muzika

*  Národopisný soubor Postřekov
* Domažličanka * Třehusk * Kro-
jovaná chasa * MŠ Hlásná Třebaň
* Holky v rozpuku * Sokolové *
Beseda

SVINAŘE, náves
sobota 6. května od 18.00

* Od 13.00 průvod obcí
* Dudácká muzika Praštěnka
* Kominíček  * Třehusk * MŠ
Svinaře * Flétnový sbor Evy
Kolandové
* Od 20.00 taneční zábava U Lípy

Festival se dále koná:
- 13. května ve Vinařicích
- 14. května v Černošicích-
Mokropsech a v Praze na Malé
Straně (náplavka u Hergetovy
cihelny)
- 20. května   v Zadní Třebani a
Všeradicích
- 28. května v Letech 
- 29. května v Karlštejně

Podrobné info na:
http://majenasenoviny.net
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Řekněme to takhle: Je prospěšné uží-
vat si každou radost, kterou život
přinese, ale nepřehánět. Vyplatí se to. 
Právě ti vyšla další kniha. Není o
urozených pánech, krásných dá-
mách ani o nadpřirozených bytos-
tech – je o tobě. Jak se ti psalo?
Bylo to velmi zvláštní psaní a při-
stihlo mě nepřipravenou. Čekala
jsem, že to bude snadná věc, bez zd-
louhavého pátrání  po archívech, že
to sfouknu do půl roku a kdoví, jest-
li to vůbec vyjde na celou knihu.
Mýlila jsem se absolutně ve všem i s
těmi archívy. Prakticky šlo o většinu
minulého přepestrého století se dvě-
ma světovými válkami i dvěma tota-
litami, a s tím bylo třeba se vyrovnat.
Celé lidstvo v jeho závěru s přícho-
dem elektroniky prošlo absolutní
kvalitativní změnou jako nikdy dřív.
Jsme prostě jiní, než před třiceti lety,
ačkoli předchozí proměna zabrala
celé tisíciletí. A nesahala až do mor-
ku kostí jako dnes.
S čím ses při sepisování své biogra-
fie prala nejvíc? 
Nechtěla jsem podléhat mylným vz-
pomínkám a každou maličkost, kte-
rá se nějak týkala dění kolem nás,
jsem si, pokud to šlo, ověřovala, jak
se říká, z nezávislých zdrojů. K ob-
vyklým encyklopediím přibyla wiki-
pedie. A protože drobných vzpomí-
nek je daleko víc než hlavních udá-
lostí, zabralo mi to bádání víc času,
než romány. Svižně procvičovaný
paměťový lalok mozku začne sám
od sebe chrlit vzpomínky. A další a
další až je jich tolik, že se ani do roz-
měrné knihy nevejdou. Měla jsem
strach, že materiál budu mít sotva na
sto stránek. Ale kniha jich má čtyři-
krát víc a musela jsem škrtat jako
nikdy. O obrázkových přílohách ani
nemluvím. Dodnes jsem se z hromad
starých fotografií nevzpamatovala. 
Co tě naopak nejvíc bavilo?
Můj nejmilejší čas patří bezesporu
dětství, které formovalo mou bu-
doucnost, i když vzalo nelítostný ko-
nec už v mých patnácti. Právě ty nej-
líbeznější vzpomínky až příliš často
končí smutně. Ale po třech čtvrtích
století už je to krásný stesk.
Dojímala ses hodně, nad starými
fotkami, při vyvolávání vzpomínek?
Znáš někoho, koho by se takové vz-
pomínání nedotklo? Ve starých foto-
grafiích se nepřehrabujeme tak čas-
to, aby nám stačily zevšednět.
Jaký byl »život na rozhraní věků«?
Měnila bys, nebo to byl ten nejlepší,
který tě mohl potkat?
Ani to, ani ono. Život už je takový.

Prožila jsem válku, prožila jsem ne-
přátelskou diktaturu, která mi zastři-
hla křidélka k rozletu, ale stačila mi
dorůst a nakonec jsem nejen v sou-
kromém životě a na jevišti dosáhla
všeho, oč jsem usilovala. Asi mi při-
tom pomáhal pocit závazku k mým
rodičům. Ztratila jsem je oba příliš
brzy. V patnácti a v osmadvaceti.
Byla jsi lecčím, pracovala jsi do-
konce i jako výhybkářka na nádraží
v Karlštejně, větší část svého života
jsi ale spisovatelka. Nelituješ, že ses
nestala - profesionální herečkou?
Jsem spisovatelka teprve čtyřicet let.
Skoro do padesáti jsem to netušila. A
za to, že mi to s divadlem nevyšlo,
děkuju osudu. Jen si to představ, co
bych byla dnes? Vídám v televizi ty
zoufalé starce, kteří (a které) se snaží
udržet na výsluní. Zdá se ti, že je to
pěkný pohled? Mně ne. Mohla jsem
se potácet mezi nimi po obrazovce,
doufat, že zítra mě ještě někde bu-
dou chtít a já budu schopná ujít těch
pár kroků od auta do studia...
Ptám se samozřejmě schválně, tvé
jméno je natrvalo zapsáno do histo-
rie řevnického Lesního divadla.
Hrála jsi tu i režírovala v jednom z
jeho nejslavnějších období. Jak na
ty roky vzpomínáš? Na co nejvíc?
Vzpomínám na ně s nostalgií a lás-
kou. Vždyť co může být krásnějšího,
než právě v mladých létech prožít to-
lik životů. Nemít jen jedno mládí.
Možná jen kvůli divadlu jsem byla
mladá ještě v šedesáti, když jsem
končila. Nekončila jsem z donucení,
ale ráda. Jiná múza mě zavolala a na-
štěstí jsem ji poslechla. Jinak to ne-
jde. Jen v nejtvořivější době lidské-
ho života, mezi padesáti a šedesát-
kou, jsem byla schopná sloužit sou-
časně oběma. A na co nejvíc vzpo-
mínám? Ani na okamžik nezaváhám.
Samozřejmě to je Vrchlického-Fibi-
chova trilogie Hippodamie, kterou
jsme hráli tři sezóny po sobě od
mých čtyřiadvaceti. Laskavostí na-

šeho patrona státních drah v Řevni-
cích o půlnoci stavěl pařížský rych-
lík do Prahy, aby se diváci z hlavní-
ho města před odjezdem domů doč-
kali konce představení. Tehdy se au-
ty jezdilo jen výjimečně.
Lituješ ze své divadelní éry něčeho? 
Na špici nesplněných přání jsou dvě:
Líza v Pygmalionu a Wildova Salo-
me. Jinak mám pocit, že jsem hrála
úplně všechno, po čem srdce hereč-
ky může zatoužit. Těch rolí bylo 70
a téměř všechny v první kvalitě. Ale
jsem nenasyta - samozřejmě jsem
chtěla hrát i všechny ostatní.
Nemáš někdy nutkání se ještě na
prkna »lesňáku« vrátit? V kostýmu,
v roli, pochopitelně...
Teď jsi se prozradil, že ti ještě není
devadesát. To víš, že ne.
Ty, rodilá Pražka (jak říkával man-
žel jiné slavné spisovatelky Marie
Kubátové) ses do Řevnic stěhovala
nadvakrát - za války a pak znovu na
začátku 60. let minulého století. Je
to tvoje osudové místo, byla jsi tu
ráda, jsi tu ráda, nebo jsi toužila žít
jinde a prostě to nevyšlo? 
Jak bych mohla toužit žít někde jin-
de? Řevnice mě provázejí celým ži-
votem. Řevničanka jsem odjakživa, i
když zpočátku jen sezónní. Rodiče
koupili náš dům týden před mým na-
rozením. Sem patřily mé první ús-
měvy i slzy, první mládí a zakrátko i
většinu života jsem tu prožila trvale.
Nikdy jsem nelitovala. Ale ano, tro-
chu přece. Když nás sem Němci ná-
silně vyhnali za války, každý večer
jsem opouštěla Prahu s pocitem křiv-
dy a lítosti. Ale když jsme se sem na-
trvalo stěhovali v roce 1961, po stes-
ku už nezůstala ani stopa. Dojížděla
jsem většinou do Prahy a vždy, když
jsem při návratu vystoupila z vlaku,
byla jsem šťastná a připadala jsem si
osvobozená. I můj manžel, který byl
ryzí Pražák až do čtyřicítky, si to tu
zamiloval. Co tu chybí? V Řevnicích
najdeš všechno, co si jen můžeš přát.

I  všechny svody velkoměsta, stojíš-
li o ně, vždyť je to do Prahy jen
skok. Chybí tu jediná věc. Moře.
Co máš na Řevnicích nejraději?
Divadlo, řeku, les a tenis. Bohužel je
miluju už jen platonicky. Ale vzpo-
mínky neumírají.
Zrovna jsi v procesu balení – kam
se chystáš? Těšíš se?
Nakrátko odjíždím do Kalábrie,
abych se vyhnula možným oslavám.
Třeba by ani nebyly, na stáří přece
slavit není co. Tak radši zapomeňme.
Těším se na moře a na růžový oblá-
ček nad sopkou Stromboli.
Jedeš odpočívat, nebo už spřádáš
plány na další knihu a v ústraní se
hodláš pustit do díla? 
Na odpočinek budu mít dost času v
příštím století. Ale v tom týdnu budu
jen přemýšlet a snít. Je třeba se zba-
vit právě skončeného rukopisu, vyči-
stit si hlavu a zvyknout si na nové hr-
diny. V mé královské řadě dosud
chybí začátek. Začínat se má vždyc-
ky prvním, a to je v řadě českých
králů Vratislav.      Miloslav FRÝDL

S KMOTREM. Kmotrem románu Ludmily Vaňkové Zapomenutý král byl další slavný obyvatel našeho kraje, reportér,
scénárista a muzikant Josef Klíma. Foto NN M. FRÝDL

O SOBĚ. Obálka autobiografie
Ludmily Vaňkové Život na rozhraní
věků, která je v prodeji od 24. dub-
na. Reprofoto ARCHIV

Ludmila VAŇKOVÁ
* prozaička a autorka románů zej-
ména s historickou tematikou
* vystudovala sociologii a psycho-
logii na Universitě Karlově; v roce
1948 byla z FF UK z politických dů-
vodů vyloučena, doktorát dokončila
až po více než dvaceti letech 
* studovala Pražskou konzervatoř,
neúspěšně se hlásila na DAMU, hrá-
la a režírovala ochotnické divadlo
* pracovala jako sekretářka v nakla-
datelstvích, v letech 1964–1972 by-
la redaktorkou nakladatelství Alba-
tros, od roku 1973 do 1977 pracova-
la jako výhybkářka v Karlštejně
* jejím manželem byl výtvarník Jo-
sef Paukert, syn Jan Paukert je pro-
gramátorem a příležitostným hudeb-
ním skladatelem
- od roku 1961 žije v Řevnicích



Naše noviny 8/17 KULTURA, OD ČTENÁŘŮ, Strana 4  

Porotci hodnotili stovky výtvarných děl
PRÁCE MLADÝCH UMĚLCŮ JSOU VYSTAVENY V ŘEVNICKÉM MODRÉM DOMEČKU I V ZÁMEČKU

Na začátku února vyhlásila ZUŠ
Řevnice ve spolupráci s místním
Modrým domečkem 9. ročník regio-
nální výtvarné soutěže s názvem Dě-
ti květin – mír, láska, přátelství, svo-
boda. Soutěž byla určena všem žá-
kům základních a mateřských škol a
ateliérů ve věku 5-15 let v regionu
Dolní Berounky a Mníšku pod Brdy.
„Mottem naší soutěže je Není důle-
žité vyhrát, ale zúčastnit se. Cílem je
uspořádat setkání mladých umělců
našeho regionu na jedné výstavě,
kdy mohou vidět, jak se tvoří a pra-
cuje v jiných školách. Prostě jednou
za rok se potkat, vědět o sobě, vytvo-
řit prostor pro inspirativní setkání i
pro učitele, kteří mohou zhodnotit
svůj přístup k práci se žáky a ke zp-
racování tématu,“ říká Ivana Junko-
vá, ředitelka ZUŠ Řevnice. 
Dle věku byla soutěž rozdělena i do
příslušných věkových kategorií.
„Soutěž byla ukončena v pátek 7. 4.,
kdy se nám ve škole nashromáždilo

350 výtvarných děl. Je to absolutně
nejvíce prací, které se do soutěže do-
sud přihlásily. Celkem se zúčastnilo
16 škol a ateliérů, což nám udělalo
velikou radost,“ uvádí Junková a do-
dává: „Odborná porota složená z
uměleckých odborníků vybírala nej-
lepší tři práce z dané věkové katego-
rie. A výběr to opravdu nebyl jedno-
duchý! Vernisáž a slavnostní vyhlá-
šení a ocenění všech výherců se us-
kutečnilo 19. dubna v Zámečku.
Všechna oceněná díla jsou vystave-
na do 28. června v Modrém domeč-
ku, všechna přihlášená díla pak do
konce školního roku v Zámečku.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
26. 4. 20.00 ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
28. 4. 17.30 MIMI ŠÉF
28. 4. a 29. 4. 20.00 (So 17.30) ZAH-
RADNICTVÍ. RODINNÝ PŘÍTEL
29. 4. 15.30 KRÁSKA A ZVÍŘE
29. 4. 20.00 UTEČ

KINO LITEŇ
Kino promítá pouze pro školy.    (vš)

KINO ČERNOŠICE
Kino nepromítá.

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
25. 4., 28. 4., 1. 5., 3. 5. 17.30 (Pá+St
20.00) RYCHLE A ZBĚSILE 8
25. 4. 20.15 NAPROSTÍ CIZINCI
26. 4. 17.30 LOUPEŽ VE VELKÉM
STYLU
26. 4., 9. 5. 20.00 (Út 17.30) ZTRACE-
NÉ MĚSTO Z
27. 4. 15.30 ANDĚL PÁNĚ 2
27. 4., 29. 4., 30. 4., 2. 5., 7. 5. 18.30 (So
20.00) ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ
PŘÍTEL
28. 4. 17.30 NEZNÁMÁ DÍVKA
29. 4. 15.30 ŠMOULOVÉ: ZAPOME-
NUTÁ VESNICE
29. 4., 1. 5., 3. 5. 17.30 (Po 20.15) THE
CIRCLE
30. 4., 7. 5. 15.30 MIMI ŠÉF (7. 5. - 3D)
4. 5. 15.30 MASARYK
4. 5. 18.30 DEPECHE MODE LIVE IN
BERLIN (záznam koncertu)
5. 5., 6. 5. 17.30 (So 15.30) ŠPUNTI NA
VODĚ
5. 5., 6. 5., 8. 5. 20.00 (So 17.30) ST-
RÁŽCI GALAXIE VOL.2 (Pá 3D)
8. 5. 17.30 LOUPEŽ VE VELKÉM
STYLU
9. 5. 20.00 PO BOUŘI

KINO RADOTÍN
25. 4. 17.30 OCHRÁNCI
25. 4. 20.00 ÚSTAVA
26. 4. 17.30 ZTRACENÉ MĚSTO Z
26. 4. 20.00 SAFARI
27. 4., 29. 4., 2. 5., 6. 5., 9. 5. 17.30 (So
20.00) ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ
PŘÍTEL
27. 4. 20.00 ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI
28. 4., 5. 5. 17.30 MINI ŠÉF 3D
28. 4., 3. 5. 20.00 (St 17.30) NOCTURA-
MA
29. 4. 16.00 HÁDEJ, HÁDEJ S KO-
COURKEM 4
29. 4., 3. 5. 17.30 (St 20.00) THE CIRKLE
2. 5. 20.00 SÁMSKÁ KREV
4. 5. 20.00 DEPECHE MODE: LIVE IN
BERLIN (záznam koncertu)
5. 5., 10. 5. 20.00 (St 17.30) LADY
MACBETH
6. 5. 16.00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A
KOČIČCE
6. 5. 17.30 STRÁŽCI GALAXIE VOL.2
9. 5. 20.00 NAPROSTÍ CIZINCI

mlADí umělCi. Účastníci slavnostního vyhlášení výherců regionální vý-
tvarné soutěže, které se konalo 19. dubna. Foto Lucie BoXAnová

Ochotníci získali v Sadské čtyři hlavní ceny
Krajské postupové přehlídky v Sadské  se zúčastnila Dobřichovická diva-
delní společnost opět - 7. 4. jsme s naším Broukem v hlavě zahajovali již 19.
ročník Klicperových divadelních dnů. Situační komedie J. Feydeaua hraje-
me často a rádi - režisér Petr Říha umí jednotlivé postavy dobře typově ob-
sadit a vést. Tuto hru ještě vyšperkoval pohlednými společnicemi od »Něžné
kočičky«, takže si užije nejen ucho, ale i oko divákovo. Porota, která musí
zhlédnout  všechna soutěžní představení, byla v hodnocení našeho výkonu
velmi vstřícná a spokojená - získali jsme čtyři hlavní ceny: Petr Říha za nej-
lepší režii, Karel Král i Jiří Šafránek za nejlepší herecký výkon a soubor
DDS za nejlepší inscenaci hry. Čestného uznání za herecký výkon se dočkal
i Petr Bendl. Hlavní a pro nás nejdůležitější cenou ovšem je přímá nomi-
nace spolku s Broukem v hlavě na národní přehlídku venkovských divadel-
ních souborů Krakonošův divadelní podzim 2017 do Vysokého nad Jizerou.
Je nám ctí. Alena Říhová, ddS dobřichovice

Tipy NN
* Luboš Pospíšil trio zahraje 26. 4.
od 20.30 ve velkém sále zámku Do-
břichovice.   Andrea KUDRNOVÁ
* Skupina Asonance zahraje 28. 4.
od 20.00 v Kulturním domě Plzeňka
Beroun. (hz)
* Hudební styl tango argentino v
podání souboru Escualo kvintet mů-
žete začít objevovat 28. 4. v Černo-
šicích. Těleso složené z českých
muzikantů, jež získalo ocenění Vel-
vyslanectví Argentinské republiky,
uslyšíte v Clubu Kino od 20.00. (vš)
* Oslava keltského svátku Beltain
se uskuteční 29. 4. od 12.00 na ná-
dvoří zámku v Nižboře. Zahrají ka-
pely Dick  O B́rass,  Isara, Bohemi-
an Pipe Band, Happy To  Meet a Dé
Domhnaigh, dobové tance předvede
skupina Gall-Tír, těšit se můžete na
sokolnickou přehlídku, válečníky z
Vousova kmene i večerní ohňovou
show. Veronika MIKEŠOVÁ
* Lidová pašijová hra bude k vidě-
ní 29. 4. od 14.30 v zámeckém par-
ku před kostelem sv. Jakuba Starší-
ho ve Zbraslavi. (kad)
* Hasičský majáles se koná 1. 5. od
9.00 na náměstí v Řevnicích. K vidě-
ní bude současná i historická záchra-
nářská technika, ze Svinař přijedou
Mopeďáci, své dovednosti předve-
dou mladí hasiči. Pro děti budou při-
praveny různé atrakce, dospělým za-
hraje živá hudba. (box)
* Kresby Pavla Kantorka jsou pod
názvem Převážně, ale nejen o koč-
kách a lidech vystaveny od 2. 5. v
Holandském domě Beroun. Setkání
s autorem se uskuteční na závěr vý-
stavy, 20. 5. od 10.00.                    (aš)
* Meditační koncert tibetských mís
s korou hostí 5. 5. od 19.00 Čajovna
Cherubín Řevnice. (jch)
* Kurz vitráž formou Tiffany pořá-
dá 6. 5. od 10 do 15.00 Klub U Emy
Lhotka. Cena 560 Kč, nutná rezer-
vace. Ema BURGETOVÁ
* Rockový a bigbeatový koncert
skupin Mad Ride a Hamr se usku-
teční 6. 5. od 20.00 v Clubu Kino
Černošice. (vš)
* Slovenská herečka a zpěvačka
Szidi Tobias koncertuje 7. 5. od
19.00 v kině Řevnice. Vstupné 390
korun. (ppl)
* Výstava Cesta Ludvíka Vaculíka z
Řehonůřky do Prahy je instalována v
zámku Dobřichovice. Fotografie ze
šuplíků Vaculíkovy rodiny a Janko-
vy ilustrace k tátovým knížkám tu
můžete vidět do 14. 5.                    (ak)
* Umělecký směr POP ART před-
stavuje až do 31. 5. Café galerie Bím
Dobřichovice. (ak)

Skauti na nádvoří zámku pletli pomlázky

Jako každý rok, i letos v Dobřichovicích ožilo 8. dubna nádvoří zdejšího
zámku při jarních trzích, které město každoročně pořádá. Vedle běžných
trhovců se akce tradičně účastnili Skauti, kteří pomáhali dětem s pletením
pomlázek a pečením výborných placek na kamnech. Připraveny byly i díl-
ny, kde si mohly děti z ovčího rouna vytvořit pohádkové postavičky nebo
si u zkušeného kováře vykovat podkovičku či jiný talisman. Během dne se
děti projížděly na konících a v odpoledních hodinách se mohly zajít podí-
vat do zámku na velikonoční pohádku divadla Kukadlo Jeremiáše Polca-
ra, které v Dobřichovicích pravidelně hrává. V podvečerních hodinách vy-
stoupil ve svatebním sále dětský pěvecký soubor Chorus Angelus. Počasí
se vydařilo, a tak to bylo milé setkání, při kterém se lidé mohli pobavit a
zároveň si nakoupit výzdobu na velikonoční svátky. 

Text a foto Andrea Kudrnová, dobřichovice
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Všeradův kurýr

První jarní fotbalové mistráky jsou
za námi. Do soutěže berounského
okresu naskočila i mladší přípravka
Všeradic. Na svém hřišti změřila sí-

ly s týmy Loděnic, Berouna, Hosto-
mic a Rpet. Vstup do jarní sezony se
vydařil, skočili jsme na 2. místě s je-
dinou porážkou od Berouna.

V pátek 21. 4. jsme pozvali k přátel-
skému utkání celek Lochovic. Po-
druhé v tomto měsíci se v dresech
představila naše školička, kde hrají
děti od 3 let. „Rádi bychom pozvali
další děti ročníku 2008 a mladší, kte-
ré mají zájem o pohyb se zaměřením
na fotbal, aby přišly na nábor ve stře-
du 26. 4. od 17.00 na fotbalové hřiš-
tě ve Všeradicích. Při tréninku se vě-
nujeme míčovým hrám, koordinaci,
ale hlavně zábavným a pohybovým
aktivitám,“ zvou trenéři školičky
Kristýna Lapáčková a Stanislav Še-
bek. Před prvním mistrákem si s Lo-
chovicemi ověřila své schopnosti i
starší přípravka. Ta pak v neděli 23.
4. ve Felbabce nastoupila k prvnímu
jarnímu mistrovskému klání. Kluci v
turnaji ani jednou neprohráli, porazi-
li Zdice B 6:2, Felbabku 4:3, Hudli-
ce/Svatou 7:0 i Loděnice 4:1 a po-
právu skončili na prvním místě.
Další turnaj malé všeradické fotba-
listy čeká 29. 4. v Hostomicích.
lucie BOXaNOVÁ, FK Všeradice

Přijďte k náboru! zvou fotbalisté 
JARNÍ FOTBALOVÁ SEZONA ZAČALA I NEJMENŠÍM BORCŮM FK VŠERADICE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 8/2017 (226)

ŠKOLIČKA. Nejmenší všeradičtí fotbalisté, školička, ve které se zá-
kladům kopané učí děti od tří let, si v pátek 21. dubna zahráli přá-
telské utkání s vrstevníky z Lochovic.           Foto Lucie BOXANOVÁ

Galerie nabídne
emotivně nabité umění
Malířky Olga van Aanhold, Petra
Boukalová, Lenka Fryčová, Marie
Kovandová, Marie Sibaiová a Len-
ka Svobodová se po roce vracejí do
galerie M. D. Rettigové ve Všeradi-
cích. Na výstavě Cesty 2017 od 9. 5.
do 11. 6. představí svá nová díla:
oleje, akryly a akvarely s náměty
krajin, zátiší, aktů i abstrakcí.
Můžete se těšit na umění emotivně
nabité, barevné, empatické a ženské.
Vernisáž se koná 13. 5. od 15.00.
Tereza BOuKalOVÁ, Nesvačily

Návrhářka představila
jarní a letní modely
Módní přehlídka kolekce pro ja-
ro/léto 2017 návrhářky Kláry Šmíd
Jiráskové se ve spolupráci s krejčov-
stvím JH konala 22. dubna v galerii
Zámeckého dvora Všeradice.
Návrhářka působí v Berouně ve vla-
stním butiku Niveau de Klara. Ve
Všeradicích představila modely ins-
pirované 70., 80. a 90. lety. Týž den
byla v galerii zahájena i výstava
tvorby žáků ZŠ Liteň, jež bude k vi-
dění do 7. 5. Těšíme se na vaši návš-
těvu!       Barbora PISKÁČKOVÁ,

Zámecký dvůr Všeradice

Podbrdské aktuality
* Pálení čarodějnic se uskuteční 30. 4. na
louce za fotbalovým hřištěm ve Všeradicích.
Občerstvení bude zajištěno. (pzi)
* Tradiční velikonoční pochod se konal na
Velký pátek ve Vižině. Sešlo se přes šedesát
účastníků všech věkových kategorií. Byla
připravena Šmoulí stezka s dopravní temati-
kou. Děti ve vajíčku hledaly úkoly, jež mu-
sely splnit a zapamatovat si písmenko, aby v
cíli rozšifrovaly tajné heslo. Pak teprve mo-
hly jít hledat poklad. Našel ho Luboš Fou-
sek, který se o něj spravedlivě rozdělil. Na
cestu zpátky se všichni posilnili buřtem ope-
čeným na ohni. Letošní účast byla rekordní,
tak zase za rok. Přidáte se k nám?            (jaf)
* Požár hromady listí a větví u vlakové za-
stávky v Nesvačilech byl nahlášen 14. 4. Na
místo jako první dorazili dobrovolní hasiči z
Litně a ihned začali oheň zalévat vodou. Ho-
řící listí bylo nutné rozhrabat a následně do-
hasit všechna ohniska. K zásahu dorazila
také hasičská jednotka SŽDC Praha, která
ale nakonec zasahovat nemusela. (jih)

Vižinští po obci nasbírali pět pytlů odpadu
K celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko se připojili hasiči z
Vižiny. Po obci posbírali 5 pytlů odpadu, svezli se historickým vláčkem, za-
zpívali si s kapelou Třehusk, opekli si v Lochovicích buřty a vraceli se spo-
kojeni domů. Děkujeme všem, kteří se k nám přidali a dali tak dárek plane-
tě Zemi, která 22. 4. oslavila svátek. Text a foto Jana FIALOVÁ, Vižina
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Karlštejn – Ve středu 29. března oslavila sto-
páté narozeniny. O tři týdny později - 19. 4. v
půl páté ráno - nejstarší obyvatelka Karlštejna
i celého berounského regionu Anna Švestková
v hořovické nemocnici zemřela.
Posledních pět let žila obdivuhodně vitální žena s
jen stěží uvěřitelným ročníkem narození 1912 ve
Zdicích, v tamním domově pro seniory. Sem ji
také přišla 29. 3. k významnému jubileu poblaho-
přát spousta členů její rozvětvené rodiny a spolu s
nimi i zástupci Středočeského kraje a »vyslanci«
jejího bydliště - starosta městyse Karlštejn Petr
Rampas, za sociální a kulturní komisi obce Hana
Lacmanová a blízké paní Švestkové: druhá nej-
starší obyvatelka Karlštejna Marie Mengerová i
bývalá sousedka Hana Horejcová. Stoly se prohý-
baly pod spoustou dobrot, zpívalo se při harmoni-
ce, oslavenkyně přijímala gratulace a dokonce si
nechala zahrát svoji oblíbenou skladbu, Vejvodo-
vu polku Škoda lásky.

Pár dnů po oslavě však musela být Anna Švestko-
vá převezena do nemocnice v Hořovicích. 
„Její zdravotní stav se pomalu, ale jistě zhošo-
val,“ uvedl mladší z jejích dvou synů čtyřiasedm-
desátiletý Pavel Švestka. „Trpěla nedostatkem st-
ravy, kterou nepřijímala – to málo, co se jí poda-
řilo sníst, okamžitě zvrátila. Bezprostřední příči-
nou úmrtí bylo selhání ledvin a celkové vyčerpá-
ní organismu,“ dodal s tím, že pro nejbližší pří-
buzné byla maminka » svým způsobem nesmrtel-
ná«. „My jsme si mysleli, že vlastně není možné,
aby zemřela. Máme to v sobě stále, ale bohužel to
není pravda…“ řekl Švestka, který od 80. let mi-
nulého století žije s manželkou v Kanadě. „Když
bylo mamince devadesát, cestovala za námi sama
na šest týdnů do Toronta. Zvládla to úplně skvě-
le,“ přidal vzpomínku.
Pohřeb Anny Švestkové se koná ve středu 26.
dubna od 14.30 hodin ve smuteční síni na hřbito-
vě v Hořovicích. Miloslav FRÝDL

Karlštejnské aktuality
* Očkování psů proti vzteklině se koná
3. 5. od 14 do 14.15 v Krupné a od 14.30
do 16.00 ve dvoře Úřadu městyse Karlš-
tejn. Cena očkování je 100 Kč. (per)
* Zápis do Mateřské školy Karlštejn se
uskuteční 4. 5. od 15 do 17.00. Zákonní
zástupci dítěte k zápisu přinesou přihláš-
ku do MŠ potvrzenou pediatrem, rodný
list dítěte i občanský průkaz. Přihláška je
na webu ZŠ  a MŠ Karlštejn. (per)
* »Družební« zájezd do partnerského
města Mylau v Německu organizuje ve
dnech 12. až 14. 5. radnice Karlštejna.
„Cestu, ubytování a snídaně hradí měs-
tys, pro jeho občany je v autobuse vyhra-
zeno 14 míst,“ sdělil starosta Karlštejna
Petr Rampas s tím, že odjezd je stanoven
12. 5. na 12.00, příjezd se předpokládá
14. 5. kolem 18.00. Zájemci se mohou
hlásit na úřadu městyse. (mif)
* Běžecký závod Běhej lesy Karlštejn je
naplánován na sobotu 27. 5. Pořadatelé
počítají s účastí až dvou tisíc závodníků.
Start i cíl je v Mořině, trasa závodu bude
vytyčena kolem hradu Karlštejna, Dubu
Sedmi bratří, po hraně lomů Malá Ame-
rika a Mexiko, účastníci se proběhnou i
po dně lomu Velká Amerika. (mif)

Dívku s hřebíkem v noze
zklidnili až záchranáři
K celkem »obyčejnému« zásahu vyjížděli řevnič-
tí záchranáři na Velikonoční pondělí odpoledne
do Karlštejna. Dle  hlášení dispečinku se v objek-
tu čerpací stanice nacházela mladá dívka, která si
do nohy vrazila hřebík a nemohla ho vyndat.
Když posádka dorazila na místo, slečna s hřebí-
kem v noze právě začínala kolabovat a takzvaně
hyperventilovat.
Když jsme ve stresu nebo nervózní kvůli nějaké
náročné situaci, občas cítíme, že nám srdce tluče
mnohem silněji, což posléze způsobuje, že
dýcháme mnohem rychleji než obvykle. V tako-
výchto situacích je možné, že jde o takzvanou
hyperventilaci, neboli zrychlené a prohloubené
dýchání, při kterém je přísun kyslíku mnohem
vyšší, než jaká je potřeba organismu. Často bývá
hyperventilace způsobená pociťováním paniky,
stresu a úzkosti.
Po zklidnění pacientky a vyndání hřebíku byla
převezena na chirurgické ošetření do berounské
nemocnice.              Bořek BULÍČEK, Řevnice

Letos jsme v karlštejnské školce
přivítali jaro opravdu netradičně. Z
jedné severočeské indiánské vesnič-
ky k nám zavítal pán, který nám vy-
právěl o životě indiánů. Dozvěděli
jsme se, jak si obstarávali potravu,
jaké měli zbravě na lov, z čeho si
zhotovovali oblečení, jaká si stavěli
obydlí..., nových informací bylo op-
ravdu hodně. Nebylo to však jen sa-
mé povídání, ale dokonce jsme si i
zazpívali indiánské písničky a došlo
i na tance. To si děti opravdu moc
užily. Celé dopoledne jsme zakonči-
li vlastnoruční výrobou indiánské-
ho náramku. Text a foto

Marcela HAŠLEROVÁ,
MŠ Karlštejn

Karlštejnští předškoláci přivítali jaro netradičně, s indiánem

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     4/2017 (64)                

NA OSLAVĚ. Anna Švestková se starším synem Antonínem při oslavě svých 105. narozenin. Foto NN M. FRÝDL

Nejstarší obyvatelka zemřela
ANNA ŠVESTKOVÁ JEŠTĚ STAČILA OSLAVIT STOPÁTÉ NAROZENINY

Karlštejnský zpravodaj
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Karlštejn - Na skvělý stylový pro-
gram se mohou těšit návštěvníci
Staročeských májů v Karlštejně.
Na náměstí pod hradbami hradu
poslední květnovou neděli tradič-
ně vyvrcholí poberounský folklor-
ní festival.
Zlatým hřebem karlštejnské části
programu XVIII. folklorního festi-
valu Staročeské máje v neděli 29.
května bezesporu bude tempera-
mantní slovenský soubor Šarvanci.
Zdatně sekundovat mu ovšem určitě
bude valašská cimbálovka Kyčera i
další zúčastněné soubory: Vonička,
Osmikráska, Furiant a Mateník.
Program na náměstí zahájí ve 13.30
vystoupení staropražské kapely Tře-
husk. Ta také před půl třetí dovede k
pódiu průvod krojovaných účastníků
akce, aby mohli zástupci všech karl-
štejnských generací požádat starostu

městyse o udělení práva k pořádání
májů. Bezprostředně poté se mamin-
kám, babičkám i ostatním příbuz-
ným představí děti z místní školky a
Domečku. Na závěr akce, v 18.00,
pokácejí karlštenští hasiči máj před
muzeem betlémů. Miloslav FRÝDL

Před zápasem 15. kola fotbalového
okresního přeboru Karlštejn -Neu-
mětely ocenili karlštejnští fotbalisté
manžele Alžbětu a Františka Šrám-

kovi za dlouholetou činnost v oddí-
lu. Pan František Šrámek je správ-
cem TJ od roku 1962, tedy neuvěři-
telných 55 let. Svého času zde půso-

bil i jako předseda a trenér. Paní Alž-
běta Šrámková dlouhá léta vykoná-
vala funkci hospodářky TJ i správ-
kyně ubytovny. Oba zažili výstavbu
areálu v 70. letech, mnoho sportov-
ních úspěchů a neúspěchů i smutné
události, když se karlštejnským hřiš-
těm prohnalo několik povodní.
Manželům poděkovali za oddíl Mar-
tin Směšný, starosta městyse Karlš-
tejn Petr Rampas, kapitán týmu Jiří
Šperl a zástupce »staré gardy« Jaro-
slav Fanta. Na závěr slavnostního
ocenění zahájil František Šrámek
mistrovské utkání čestným výko-
pem. Za oddíl fotbalu i Tělovýchov-
nou jednotu Karlštejn manželům
Šrámkovým srdečně děkujeme, pře-
jeme mnoho štěstí a především zdra-
ví!          Michal ŠAMAN, Karlštejn

Vrchol festivalu: slovenští Šarvanci
STAROČESKÉ MÁJE SE V KARLŠTEJNĚ BUDOU KONAT POSLEDNÍ KVĚTNOVOU NEDĚLI

DĚKUJEME. Alžběta a František
Šrámkovi. Foto Michal ŠAMAN

Na velikonoční Zelený čtvrtek po odeznění modlitby Slá-
va na výsostech Bohu (Gloria in excelsis Deo) zvony
každoročně umlkají a odlétají do Říma pro požehnání
svatého otce. Letí zcela tiše, první ty nejstarší, které zna-
jí cestu, na konci malé, aby se neztratily, průvod uzaví-
rají Zikmund z chrámu svatého Víta a Marie z Týnského
chrámu. Zvonění nahrazují děti z řehtačkami, V Korně
se jich letos sešlo 27 - během tří dní oběšly s řehtačka-
mi obec osmkrát. Na Velikonoční pondělí se dětí  s pom-
lázkou vydalo ještě víc a i když počasí nepřálo, pořádně
si to užily. Text a foto Kateřina JÍCHOVÁ, Korno

Karlštejnské aktuality
* Odvoz nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se v Karlštejně
uskuteční 13. 5. od 9 do 10.00 na
sběrném místě U Vinice. Budou při-
staveny dva kontejnery, každý, kdo
bude chtít odpad odvézt, si s sebou
musí přinést občanský průkaz. (per)
* Vážení spoluobčané, až do 5. 7.
omezte, prosím, parkování před ko-
lejemi vedle nádraží ČD v Karlštej-
ně. V tomto prostoru parkují autobu-
sy, které při výluce převážejí cestu-
jící mezi Karlštejnem a Berounem.

Petr RAMPAS, starosta městyse
* Dvakrát během pár dní museli
karlštejnští »státní« policisté zasa-
hovat ve Vysokém Újezdě. Nejprve
neznámý zloděj ukradl osm europa-
nelů, které byly složené na neoplo-
cené parcele, a způsobil tím majite-
lům škodu 26.808 Kč. Pár dní nato
odcizil neznámý z lupič z neoploce-
ného pozemku novostavby domu te-
pelné čerpadlo. Další tepelné čer-
padlo ukradl z neoploceného po-
zemku novostavby v téže ulici. Cel-
ková škoda je 151.000 Kč.         (jad)

Zvony odletěly do Říma, zastoupily je děti s řehtačkami

Fotbalisté z podhradí ocenili věrné manžele Šrámkovi

KOČKA V TRÁVĚ. Jarně-velikonoční pozdrav doputoval na adresu redakce
od obyvatelky Karlštejna Eva Jůnové. Děkujeme!             Foto Eva JŮNOVÁ

MALÍ KARLŠTEJŇÁCI. Na Staročeských májích se i letos se stylovým pro-
gramem představí děti z místní školky. Foto NN M. FRÝDL

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



Strana 9, OSOVSKÝ PROVAS  Naše noviny 8/17

Osovský PROVAS

V sobotu 25. března se uskutečnila výroční schů-
ze SK Osov. Přítomní fotbalisté i hosté uctili mi-
nutou ticha památku zemřelých členů a byli se-
známeni s činností klubu za rok 2016 včetně zprá-
vy o hospodaření. 
Kromě pravidelných zápasů ve 4. třídě okresní
soutěže, kde se mužstvo drží ve středu tabulky, se
konaly i brigády. Vedle údržby hřiště a jeho okolí
byly opraveny chodby, kabiny, byla vyměněna
okna v sále i u kabin, vyměněny sítě za spodní
bránou a natřeny sloupky. Byla rovněž zakoupena

světelná tabule ukazující skóre a odehrané minu-
ty. Ve spolupráci s obecním úřadem se podařilo v
rámci osovské poutě uspořádat turnaj starých pá-
nů o Pohár starostky obce Osov. Klub doufá, že se
tradice udrží i pro příští roky. Určitě to bude letos,
kdy je také ambiciózním cílem vylepšit umístění v
tabulce okresní soutěže a snad i postoupit do vyšší
třídy. Vzhledem ke změně občanského zákoníku
bylo nutné zvolit nový název klubu, většina hla-
sujících se vyslovila pro název SK Osov 1920 z.s.
Letopočet značí rok sepsání prvních stanov SK
Osov, které se podařilo dohledat. Dále byla zvole-
na nová revizní komise. V roce 2018 plánuje klub
oslavit 50. výročí založení oddílu v rámci SK.
Členové mají rok na to vymyslet návrhy, jak toto

výročí důstojně oslavit. Na závěr bylo poděková-
no všem, kteří se aktivně podílí na činnosti klubu.

Marie PLECItá, osov

Sportovci vymýšlejí, jak oslavit výročí
OSOVŠTÍ FOTBALISTÉ SI NA VÝROČNÍ SCHŮZI ZVOLILI NOVÝ NÁZEV KLUBU - SK OSOV 1920

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  5/2017 (142)

Výletníci viděli skanzen
a nakoupili si květiny
V sobotu 8. 4. uspořádal obecní úřad v Osově zá-
jezd do Skanzenu polabské lidové architektury v
Přerově nad Labem. Zúčastnili se ho místní obča-
né i několik zájemců z okolních obcí. Čas odjez-
du byl stanoven na 10.00, na 12.00 byla napláno-
vána prohlídka areálu. Historie skanzenu začíná
okolo roku 1900 aktivitami Ludvíka Salvátora
Toskánského, na něž navázalo v roce 1967 Polab-
ské muzeum. Do současné doby bylo na plochu o
rozloze téměř 2 hektary přeneseno 30 objektů -
chalupy, špýchary a další drobnější lidové památ-
ky. Můžeme tak zblízka nahlédnout do rodinného
i pracovního života našich předků, což umocňují
četné dobové figuríny, které dotvářejí atmosféru
domácností i živností zde představovaných. Pro-
hlídka areálu byla nesmírně zajímavá a poutavá,
zhlédli jsme i výstavu Jaro na vsi, ukázky zdobe-
ní vajec, výrobu perníku a mohli zakoupit ruko-
dělné výrobky všeho druhu. Přálo nám počasí,
takže výsledný dojem byl velmi příjemný, i díky
nabídce občerstvení. Využili jsme také možnost
navštívit zdejší rozsáhlé zahradnické centrum a
zakoupit nejrozmanitější druhy květin či keřů.
Domů jsme dorazili v půl šesté s pocitem příjem-
ně stráveného dne.           Marie PLECItá, osovVE SKANZENU. Účastníci zájezdu do Přerova nad Labem. Foto Marie PLECITÁ

K zápisu dorazilo 23 dětí

Brigádníci zvelebili koupaliště, vyčistili kaštanku

Věnovat můžete obuv i hračky
Sbírku pro diakonii Broumov pořádá Obec Osov.
Darovat lze ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ruč-
níky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby, při-
krývky, polštáře, deky, obuv, hračky, menší elek-
trospotřebiče a knihy. Nelze vzít ledničky, televi-
ze, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečiště-
ný a vlhký textil. Věci můžete odevzdat od 15. 5.
do 18. 6. na obecním úřadě. Děkujeme všem, kte-
ří takto pomohou potřebným lidem.             (map)

V pondělí 3. dubna se otevřela osovská škola
pro budoucí prvňáčky. Po 14. hodině přivítaly
učitelky první předškoláky, kteří dorazili k le-
tošnímu zápisu. Děti se představily, počítaly,
poznávaly tvary a barvy, kreslily i recitovaly.
Dokazovaly svými znalostmi, že už jsou na ško-
lu připravené. Za svoji píli a odvahu byli všich-
ni caparti odměněni pamětním listem a kočič-
kami z rukavic, které pro ně vyrobily děti ze
školní družiny. Celkem přišlo k zápisu dvacet tři
budoucích prvňáků. Text a foto 

Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Brigáda na úklid koupaliště v Osovci se konala 1.
dubna. Tradičně ji svolává osovský sbor dobro-
volných hasičů - nádrž kromě koupání slouží to-
tiž především jako zdroj vody pro hasiče. Díky
tomu, že na březen panovalo nezvykle teplé a
slunné počasí, koupaliště stačilo hezky vysch-
nout. Počasí nám přálo i při brigádě. Nebe bylo
bez mráčku, teplota stoupala k 17 stupňům, práce
šla pěkně od ruky. S vlastními košťaty, lopatami a
kolečky přišlo pomoci hodně obyvatel naší obce
všech věkových kategorií - díky tomu bylo asi za
hodinku a půl hotovo. Pak přijeli hasiči s cister-
nou a nádrž vystříkali zejména v místech, která
jsou ve stínu, a zůstává zde bahno. Po pořádné
práci se všichni odměnili malou svačinkou v po-
době dozlatova opečených špekáčků. Koupaliště
je tedy připravené na novou sezonu a pomalu se
začíná plnit vodou. Děkujeme všem, kteří přiloži-
li ruku k dílu.           Markéta VaňatoVá, osov

Pět valníků křoví
O týden dříve, 25. března, se uskutečnila brigáda
ke zprůchodnění kaštanky pod lesem v rámci ak-
ce Čtyřlístek polních stezek. V 9.00 na určené

místo, tedy ke kaštance nad Osovcem, dorazilo 17
brigádníků včetně dětí z Osova, Osovce, Vižiny a
Chlumce. Muži pracovali s křovinořezy a moto-
rovou pilou, ženy se zahradnickými nůžkami. Po-
dařilo se zprůchodnit celou cestu od Vižiny k
Osovu (od rokle k odbočce před Černým křížem).
Pět valníků vysekaného křoví bylo odvezeno nad
Osovec, kde bude spáleno při čarodějnicích.
Pracovalo se do 16.00, brigádníci dostali občer-
stvení.   Marie PLECItá, osov

NA BRIGÁDĚ. Obyvatelé Osova a Osovce při
údržbě koupaliště.      Foto Markéta VAŇATOVÁ
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Přípravy na Velikonoce se odbývaly
nejen v domácnostech, ale i v osov-
ské škole. 
Pravidelně se společně připravujeme
na velikonoční jarmark školní druži-
ny. Protože se učíme vzájemně si po-
máhat a spolupracovat, zvládáme
pracovat i tvořit ve skupinách pod
vedením nejstarších spolužáků. Pod

našima šikovnýma rukama vznikala
spousta výrobků s velikonoční tema-
tikou. Školní družina vyhlásila sou-

těž ve sběru vaječných pouchů. Sou-
těže se zúčastnilo 17 žáků, vybráno
bylo 351 pouchů, které byly využity
na velikonoční dekorace. 
Všechny výrobky byly k vidění i k

prodeji následující den na družino-
vém jarmarku, kde je páťáci obratně
nabízeli. Kdo přišel, mohl se příjem-
ně naladit na jaro. Všem, kteří náku-
pem přispěli do fondu školní druži-
ny, děkujeme. 
Ještě před prázdninami nás čekal
Den se zajícem, který nám schoval
velikonoční poklad v Bažantnici.
Řešení různých úkolů i nástrah jsme
zvládli, poklad našli. Velikonoční
prázdniny mohly začít.  

Soňa Kocmanová, ZŠ osov

Koupím
zemědělské pozemky
bez omezení výměry v obcích Malý Chlumec,

Velký Chlumec, Osov, Osovec a Skřipel. 

Platba při podpisu smlouvy.

Hledám ke koupi 
rodinný domek, 

chalupu nebo statek
v obcích Malý Chlumec, Velký Chlumec, 

Osov, Osovec a Skřipel.

Kontakt: Petr Dvořák 
602 37 38 39

Poklad zajíc schoval v Bažantnici
OSOVŠTÍ ŠKOLÁCI VYRÁBĚLI VELIKONOČNÍ »ZBOŽÍ« A PRODÁVALI JE NA DRUŽINOVÉM JARMARKU

NA STEZCE. Osovští školáci se vydali 20. 4. do Králova Dvora na oslavu
svátku naší planety. Na startu každá třída dostala putovní květinu planety
2017 a vydala se na ekologickou naučnou stezku podél hradeb zdejšího zám-
ku. Na jednotlivých stanovištích zámku se školáci seznamovali s recyklací
odpadů, prověřili si znalosti v poznávání lesních živočichů i ryb, vyzkoušeli
si ekologické hry a pokusy. Dozvěděli se o zkamenělinách Českého krasu,
prohlédli si i hasičskou techniku. Planetu Zemi pak mohli malovat na zem.
Společně si zasadili strom přání a postavili věž z plastových lahví. I když po-
časí akci moc nepřálo, všichni si odnesli spoustu zážitků a poučného mate-
riálu. Text a foto Soňa Kocmanová, ZŠ osov

výroba a tisk dopisních obálek

www.frances.cz

K čarodějnické vatře
se půjde průvodem
Oslava čarodějnic s průvodem se v
Osově bude konat v neděli 30. 4.,
sraz je u prodejny COOP v 18.30.
Trasa povede polní cestou nad Oso-
vec k přichystané vatře, kde bude
připraven program, soutěže s odmě-
nami, občerstvení i velké překvape-
ní pro děti. A samozřejmě zde bude
zapálena hranice s čarodějnicí. Zve-
me malé i velké, čarodějnické pře-
vleky jsou vřele vítány.            (map)

V Osovci hořela kotelna
Osovec - Požár v kotelně rodinného
domu v Osovci vypukl 6. dubna
před půlnocí.
Majitel se při snaze o uhašení ohně
popálil na ruce. Několika hasič-
ským sborům z Osova i okolí se
oheň podařilo »zkrotit« až kolem
třetí hodiny ranní, z vybavení kotel-
ny, včetně uskladněného topiva, se
toho ale příliš zachránit nepodařilo.
Dvě malé děti, které v domě spolu s
dospělými bydlí, byly po dobu zása-
hu hasičů u sousedky. Příčina vzni-
ku požáru se vyšetřuje.             (map)

NA JARMARKU. Osovské páťačky při prodeji dětských výrobků na družino-
vém jarmarku. Foto Soňa kocmanová
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Výluky na hlavní trati budou trvat...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zastávky v Berouně a Karlštejně
jsou před staniční budovou, zastávka
Srbsko je zřízena v obci na rozcestí k
mostu, Beroun U Černého koně je v
zastávce MHD. Ve všech rychlících
s výjimkou SC Pendolino (nezasta-
vuje v Berouně) budou cestující od-
baveni jako v osobním vlaku. 
Ve čtvrtek 27. 4. se k výluce Karlš-
tejn - Beroun přidají i práce na úseku
Praha hl. n. - Praha Radotín, jež po-
trvají do 7. 6. Pravděpodobně bude
zaveden jednokolejný provoz mezi
Radotínem a Smíchovem. Ve směru
do Prahy všechny vlaky od 22.31 do

8.45 (odjezdy ze Řevnic) pojedou
přes Prahu Smíchov. Spoje od 9.01
do 22.01 (ze Řevnic) pojedou odklo-
nem přes Krč a budou projíždět zas-
távky Velká Chuchle, Krč, Kačerov
a Vršovice. Opačným směrem poje-
dou přes Smíchov vlaky počínaje
osobním v 9.17 a dále celé odpoled-

ne a noc až do 4.47 (odjezdy z Prahy
hl.n.). Ostatní osobní vlaky a rychlí-
ky od 5.12 do 8.12 (odjezdy z Prahy
hl.n.) pojedou odklonem přes Prahu
Krč, mimo Prahu Smíchov. 
Cestujícím, kteří by se chtěli dostat

do/z Velké Chuchle nebo Smíchova
mimo preferované časové úseky,

bude k dispozici náhradní autobuso-
vá doprava. Autobusy pojedou v 30-
ti minutových intervalech bez ohle-
du na skutečný příjezd vlaku, který
mají nahrazovat. První autobus z
Radotína na Smíchov pojede v 5.29,
poslední ve 22.23, takt se mění v
9.23. První autobus ve směru na
Radotín odjede ze Smíchova v 5.13,
poslední ve 22.07, takt se mění v
9.07. Výlukový jízdní řád najdete na
www.cd.cz.               Jan SUP, Praha

Tři dny o Velikonocích se děti v zadnotřebaňské
školce rozhodně nenudily. V pondělí si s paní uči-
telkou upekly velikonoční beránky. A to rovnou tři
– jeden zůstal u nás, ve školce, další dva jsme vě-
novali školákům. Beránci se pekli podle receptů
od dětí, které přinesly z domova. Míchali jsme,
šlehali, vážili až z toho všeho vznikla tři chutná
těsta, která jsme nalili do forem a dali do trouby.
Než se beránci upekli, děti si pohrály na zahradě.
Ještě před obědem pak beránky ozdobily a odne-

sly do školy. V úterý jsme si na angličtině s Kvě-
toslavou  Benešovou vyrobili malá vajíčka v hníz-
dečku. Ve středu děti podnikly cestu za veliko-
nočním zajíčkem, který ztratil košíček a děti mu
ho pomohly najít. Cestu připravila pí Kostková,
které děkuji nejen za přípravu trasy, ale i za výpo-
moc při této akci. 
Týden po Velikonocích školku navštívila skupina
zdravotníků z Českého červeného kříže s akcí
Medvídkova nemocnice. Zdravotníci děti sezná-

mili se základy zdravovědy za pomoci jejich oblí-
bených plyšáků. Akce se dětem velice líbila, nej-
více když mohly své plyšové kamarády zavázat
do obvazů a různě je ošetřit. 
Zápis do mateřské školy se koná 27. 4. od 14 do
17.00 v kanceláři MŠ. K zápisu si prosím přineste
přihlášku dítěte s potvrzením od doktora (přihláš-
ku získáte v MŠ, nebo na webu školky), rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Michala VOBORNíKOVÁ, MŠ Zadní třebaň

Lidem chybí ordinace
i pobočka spořitelny
Řevnice - Nejen pro řevnické seni-
ory se zhoršila situace poté, co se z
Řevnic přestěhovala ordinace
praktické lékařky MUDr. Peškové
do sousedních Letů a pobočka
České spořitelny do Dobřichovic.
Do nových provozoven se totiž vět-
šina seniorů, kteří nemají možnost
vlastní dopravy, dostává jen obtížně
- chybí vyhovující spojení. Na sví-
zelnou situaci nyní obyvatelé upo-
zornili vedení města v otevřeném
dopise, který podepsalo několik de-
sítek lidí. Řevničtí radní proto zhor-
šení dostupnosti lékařské péče a slu-
žeb zařadili na program jednání zas-
tupitelstva, které se má konat 15. 5.
Rada města uložila pracovníkům
ekonomického odboru provést prů-
zkum trhu na zajištění smluvního
dopravce pro přepravu osob v trase
Zadní Třebaň - Řevnice - Lety - Do-
břichovice a variantně v trase Řev-
nice - Lety - Dobřichovice.       (pan)

Místo zničených stromů vysadí silničáři nové
Poničené stromy u silnice 115 mezi Řevnice-
mi a Svinaři budou obnoveny! Tak zní roz-
hodnutí Krajské správy komunikací (KSÚS),
díky níž bude alej podél silnice znovuzasaze-
na. Ke konci února neznámý vandal mačetou
nasekl a zlomil 8 vzrostlých stromů. Policie
po uplynutí zákonné lhůty na prověření přípa-
du případ odložila, pachatel neznámý. Pozi-
tivní je, že KSÚS rozhodla, že ještě v dubnu
zajistí likvidaci škod, odkopání kořenů a
následně vysadí osm vzrostlých stromů. Bude
to stát 79 000 Kč. Buďme tolerantní k ome-
zení dopravy způsobené výsadbou! Zlomené
stromy se mezitím »zázračně« zazelenaly.

text a foto Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Brigádu na úpravu zahrady pořá-
dala škola v Zadní Třebani. Přišli
rodiče, pomáhaly děti i příznivci.
Hlavní náplní brigádníků bylo čiš-
tění hřiště nad školou od plevele,
aby mohly děti trávit hodiny tělesné
výchovy právě tam a družinové děti
mohly hřiště využít k míčovým
hrám. Natíraly se i lavičky, čistila
zeleň či osazovaly se záhony. Na
závěr bylo připraveno pohoštění s
opékáním buřtů. Text a foto 
Petra FRýdloVÁ, Zadní Třebaň

Zlato přivezly z Prahy i ze Dvora Králové

Objížďka z Řevnic do Letů bude půl roku zavřená
Lety - Opravy železničního viaduktu na tzv. objížďce z Řevnic do Letů uza-
vřou tudy vedoucí silnici od 12. června do 30. listopadu. Vyplynulo to z in-
formační schůzky, která se konala 21. dubna v Řevnicích.
„Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů: rekonstrukce vlastního
mostu, výměna mostních konstrukcí, dílčí úpravy podjízdné výšky, úprava
koryta potoka Kejná včetně protipovodňového hrazení, přeložky trakčního i
sdělovacího vedení a oprava místní komunikace U Viaduktu,“ uvedla sta-
rostka Letů Barbora Tesařová s tím, že stavbu provede společnost Strabag s
několika subdodavateli. „Uzavírka objížďky je zkrácena z původních 10 mě-
síců, pracovat se bude nepřetržitě, o víkendech, svátcích, mnohdy i v noci.
Harmonogram prací obce dostanou v květnu,“ sdělila starostka.
Na železnici výluka začne 11. 7. a bude s přestávkami trvat asi tři měsíce.
Celou dobu bude funkční jedna kolej. „Mezi Dobřichovicemi a Řevnicemi
bude omezen provoz, mnoho vlaků z Prahy bude končit v Dobřichovicích, z
Berouna zase v Řevnicích. Budeme se snažit vyjednat náhradní autobusovou
dopravu přes Lety v obou směrech,“ uzavřela Barbora Tesařová.             (mif)

Třebaňští předškoláci motali své plyšové kamarády do obvazů

Z našeho kraje 
* Přednášku Autoterapie při bolesti
zad MUDr. Jarmily Haubnerové
hostí 27. 4. od 17.00 Dobřichovický
domek.           Andrea KUDRNOVÁ
* S nošením dětí a vázaním šátku
bude 28. 4. od 10.30 do 12.00 v
Dobřichovickém domku seznamovat
maminky s miminky i v očekávání
Andrea Študencová. (ak)
* Svoz nebezpečného a velkoobje-
mového odpadu se v Letech koná
29. 4. od 13 do 15.00 na sběrném
místě v Polní ulici. Svoz se netýká
elektrospotřebičů, ty lze celoročně
odkládat u hasičárny.                      (bt)
* 18. ročník celodenního Jarního zá-
vodu jednotlivců o putovní pohár k
příležitosti výročí první zmínky o
obci Lety pořádají 29. 4. místní ky-
nologové. Máte-li chuť a baví vás dí-
vat se na pejsky, co umí cvičit, jste
srdečně zváni. (ava)
* Čarodějnice u Menhiru v Mořin-
ce pořádá 30. 4. od 18.00 zdejší
obecní úřad. Pro děti bude připraven
program a občerstvení, nebudou
chybět čarovné lektvary. Oheň nám
přijedou zapálit dobrovolní hasiči z
Letů.         Kateřina SMOteROVÁ
* Milion korun na obnovu povrchů
a propustků lesních cest získala od
Státního zemědělského intervenční-
ho fondu letovská radnice. Radnice
již ve výběrovém řízení vybrala fir-
mu Strabag, která práce týkající se
oprav povrchů přívalovými dešti
poškozených cest v obecním lese u
Haloun provede. Začnou v červnu a
hotovy mají být do srpna.          (pan)
* Jednotka SDH Řevnice přijme do
svých řad nové členy ve věku nad 18
let s dobrou kondičkou. Zájemci nás
mohou kontaktovat na 605 725 242
nebo 776 370 025. (box)
* Město Černošice hledá uchazeče
na pozici strážník Městské policie.
Bližší info najdete na www.mesto-
cernosice.cz.               Jan DVOŘÁK
* Dvě auta se čelně srazila 17. 4. na
silnici mezi Řevnicemi a Mníškem
pod Brdy. Zraněnou osobu ošetřili
záchranáři a převezli ji do nemocni-
ce, řevničtí profesionální hasiči zaji-
stili auta proti požáru a uniklé pro-
vozní kapaliny likvidovali sorben-
tem. Po dobu zásahu byla silnice
zcela uzavřena.      Pavel VINteRA

Úspěšně zahájily letošní novou závodní sezonu aerobičky AC Olympia
Všenory - zlaté medaile přivezly ze závodů v pražských Modřanech i ve
Dvoře Králové nad Labem. Mladší Kadetky letos soutěží se sestavou Zoo-
tropolis-město zvířat, starší Juniorky pak mají název Sedm statečných. V
sobotu 6. 5. se všenorské závodnice  zúčastní klání  v Čelákovicích, 13. 5.
v Heřmanově Městci. Text a foto Katka ČERNÁ, Všenory

Brigádníci ve škole



Naše noviny 8/17 CESTY, Strana 12

Dobřichovice - Neobvyklou pouť
kolem hranic České republiky
podniká obyvatel Dobřichovic,
ochotnický herec a recesista Jiří
Geissler. V sobotu 15. 4. skon-
čila v jihomoravském Mikulově
druhá etapa jeho cesty. Za měsíc
našlapal po svých přes 700 kilo-
metrů.
Jak se ti šlo, co nohy, bolely hodně?
Vyrážel jsem 13. 3. z Rokytnice v
Orlických horách, cílového místa 1.
etapy v roku 2015. Měl jsem ambice
překonat tehdejší výkon, ale ukázalo
se, že to byly plány příliš smělé a
nad moje síly. Příčin je několik, tou
největší asi zcela odlišný charakter
terénu. Zatímco v českých horách se
člověk vydrápe nahoru na hřeben a
tam se pak pohybuje vpodstatě po
»rovině«, Jeseníky a zejména Bes-
kydy snad nemají jediný pořádný
hřeben. Je to z mého pohledu shluk
samostatných hor, každou z nich si
člověk musí pěkně vylézt nahoru a
posléze zase sestoupat do údolí, ne-
bo přinejmenším do sedla. Bralo mi
to spoustu sil, nejen fyzických. Když
se člověk drápe potřetí za den do pří-
krého srázu, začíná se to projevovat
i na morálce. Navíc ani cesta dolů
není žádný med. S jedním batohem
na zádech a druhým přirostlým na
těle vpředu jsem si často připadal jak
malý fiátek, který má za sebou při-
pojen vozík plný písku, jede z Mníš-
ku do Řevnic a dole má rozpálené
brzdy doběla. Takže, když můj dál-
koměr v Mikulově na nádraží ukázal
715,1 km byl jsem spokojen.
Přežil jsi ve zdraví?
Myslím, že ano, i když nohy samo-
zřejmě bolely. A nejen nohy, v růz-
ných chvílích bolelo celé tělo. Zák-
ladem všeho je hlava. Tvůj rozum se
hrbí, když zjistí, že po týdnech, mě-
sících a létech povalování se na ka-
napi a výhradním cestování autem se
po těle najednou chce, aby na to
zapomnělo a 30 dnů nedělalo nic ji-
ného, než se hýbalo. A hlava to začí-
ná zkoušet. První přijde signál, že
bolí nohy, když to překonáš, přijdou
záda, pak ruce, a tak se to pořád stří-
dá dokola. Nohy ale zlobily nejvíc.
Začaly se tvořit otlaky, které byly
zprvu jen citlivé, později i bolestivé,
pak se mi vytvořil jeden obří puchýř.
Během prvního týdne se dostavila
ještě jedna bolest - křeče v pravém
stehně. Přicházely znenadání, doká-
zaly se mě držet i několik kilometrů
a jak přišly, tak odezněly. Střídavě
mě pak provázely až do konce. 

Stojí ti to všechno za to?
Stojí. Už jen ta vnitřní radost, že se
člověk dokáže kousnout a něco pře-
konat, že přitom navíc potká spoustu
zajímavých lidí a zažije mnoho pří-
hod, vidí věci, které z okénka auta,
ale mnohdy ani od řidítek kola vidět
nejsou, to vše za trochu té námahy a
sebeovládání stojí.
V NN tvoje putování mapujeme cel-
kem podrobně, ale pro případ, že by
někdo nevěděl: Proč ses vlastně roz-
hodl obejít po svých republiku?
Těch důvodů bylo několik. Jedním z
prvních byla úvaha nad vlastní živo-
tosprávou a pochybnosti, zda jsem

schopen s tím něco udělat. Napadlo
mě, že výraznou pomocí by byla
změna prostředí, co možná nejdelší
pobyt v co možná největší vzdále-
nosti od naší ledničky. Přišel nápad
na cestu do Santiaga di Compostela.
Tu ale chodí spousta lidí, považuji ji
za zprofanovanou a komplikovanou.
Pak vyšla kniha dnes již zesnulého
herce a moderátora Vladimíra Čecha
s Čechem po Čechách - přepis tipů
na výlet ze stejnojmenného pořadu
rádia Blaník. Její součástí byly ka-
pitoly věnované Hřebenovce, rece-
sistické pouti započaté v mládí, kdy
Vladimír s kamarády vyrazil po hra-
nicích a zkoumali závislost kvality
piva na zeměpisné poloze. Později
se k té pouti vrátil, ale bohužel ji už
nestihl dokončit. To mě inspirovalo.
Sedl jsem k počítači a vypsal si po-
drobný itinerář cesty založené na pu-
tování po turistických cestách co
nejblíž naší státní hranici. Vyšlo mi
to na 2.050 km ve směru hodinových
ručiček. Zbývalo se přinutit vyrazit.
Na to je nejlepší recept začít o věci
hovořit na všech frontách. Člověk si
na sebe vytvoří jakýsi celospolečen-
ský tlak, okolí začne zajímat, jak se
připravuješ, kdy vyrazíš..., a ty, pro-
tože nechceš vypadat jako žvanil a
chvástal, se musíš sebrat a jít. 
První etapu jsi absolvoval na jaře
2015, loni jsi kvůli zdravotním kom-
plikacím vynechal. Kdybys měl po-
rovnat předloňské a letošní putová-
ní, jak by to dopadlo?

Porovnatelné to je, srovnatelné ob-
tížně. Když jsem v březnu 2015 vy-
cházel z Chebu, absolutně jsem ne-
tušil, co čeho jdu, jak to bude, co za-
žiji, zda to dokáži. V Dobřichovicích
se tehdy uzavíraly sázky, zda budu
doma do neděle, ve středu nebo až
koncem dalšího týdne. Já si v klídku
odšlapal 30 dnů, urazil 810 km a
vrátil se nadšen. Letos jsem vychá-
zel již jako rutinér a byl překvapen,
co vše mě může překvapit. O jiném,
náročnějším, terénu, jsem již hovo-
řil. Přidaly se k tomu zkušenosti se
službami v jiném regionu. Zatímco
tehdy jsem šel turisticky zajímavými
a rušnými místy, letos to bylo zčásti
opačně. Rychlebské hory jsou pova-
žovány za jeden z nejopuštěnějších
regionů. Sehnat tam ubytování, příp.
najít dopravní spojení do místa noc-
lehu, navíc v této mezisezóně, neby-
lo jednoduché. Když se to podařilo,
narážel jsem na nepochopitelný ne-
zájem o své peníze. S takovou neo-
chotou se trochu přizpůsobit, stát se
konstruktivnějším a vyjít hostu, kli-
entovi vstříc, jsem se dlouho neset-
kal. Vládnou tam ještě socialistické
manýry, lidé si mnohdy neuvědomu-
jí, že to je špatně a že časy se mění.
Pozitivní na druhé etapě byla skuteč-
nost, že jsem daleko větší část trasy
ušel opravdu mezi hraničními patní-
ky. Před dvěma lety byly takové úse-
ky spíše raritou, letos to bylo v řá-
dech desítek kilometrů.
Co všechno jsi letos na té 715 kilo-
metrů dlouhé trase viděl, zažil?
Každý den něco. Stačí mít jen oči
otevřené, uši nastražené a být připra-
ven vnímat své okolí. Mnohdy jsem
narazil na úplné samozřejmosti,
hlouposti, které ale v kombinaci s
čistou hlavou a svobodnými myšlen-
kami přinášely potěchu, námět na
přemýšlení. Představ si, že ráno ko-
lem půl osmé vstaneš, nasnídáš se,
ošetříš nohy, zabalíš si, nasadíš ba-
toh, čapneš hůlky do rukou a vyra-
zíš. Máš naplánováno 25-30 km, což
ve složitém terénu představuje 8-10
hodin šlapání. Takže jdeš, a víš, že
do večera nebudeš dělat nic jiného,
než jen dávat pořád dokola jednu no-
hu před druhou. Máš vypnutý tele-
fon, nikdo tě neotravuje a najednou
zjistíš, že ti myšlenky začínají tančit
v hlavě. Myšlenky všeho druhu, od
naprostých kravin až po hlubokomy-
slné až filosofické úvahy. A v tomto
stavu objevíš studánku s hrnečkem,
jdeš kolem zajímavé chalupy, nara-
zíš na idiotskou naučnou stezku - to-
mu tématu se máš možnost věnovat
vlastně skoro nekonečný časový
úsek. Z každého dne jsem psal záz-
nam - trochu popis cesty, trochu po-
pis pocitů a myšlenek, které jsem ten
každý den ve své hlavě zpracovával,
a večer to dával na facebook. Moc
mě těšilo, kolik čtenářů se mými pří-
spěvky bavilo. Párkrát jsem to nesti-
hl večer a již mi chodily smsky, co se
děje. Ani před těmito lidmi jsem si
nechtěl ustřihnout ostudu a vykašlat
se na to. Pravda je, že pravidelní čte-
náři sami označili mé letošní přís-
pěvky za méně radostné a optimis-
tické; musím s nimi souhlasit. První
etapa byla o radosti, pocitu svobody,
objevování nového. Letos převládala
urputnost, souboj se sebou samým,
přemáhání bolesti. To se nějak proje-
vit muselo. (Druhý díl rozhovoru otisk-

neme příště.) Miloslav FrÝDl

Připadal jsem si jako fiátek s přívěsem
JIŘÍ GEISSLER Z DOBŘICHOVIC STRÁVIL DRUHÝ MĚSÍC NA PĚŠÍ POUTI KOLEM HRANIC REPUBLIKY

NA HOŘE. Jiří Geissler na vrcholu Králického Sněžníku.       Foto ARCHIV

JSME S TEBOU. V Bělé přišli dobřichovického poutníka pozdravit přízniv-
ci z Havířova. Foto ARCHIV
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Celodenní výlet do Karlových Varů,
do Světa záchranářů a rezervace
SOOS, podnikly 22. dubna děti ze
ZŠ Liteň a SDH Řevnice. 
„Akci jsme plánovali a domlouvali
dlouho dopředu, protože dostat se do
Světa záchranářů je náročné. Už teď
se objednávají termíny na školní rok
2018/2019,“ říká liteňská učitelka
Tereza Macourková. Cesta směr
Karlovy Vary byla poklidná, děti by-
ly ráno rozespalé a pohádka Doba
ledová je příjemně ukolébávala. Na
místě jsme byli s lehkým předsti-
hem, na procházku jsme ale jít ne-
mohli - spustil se silný déšť. Ve
Světě záchranářů se nás ujala paní
Jandová, která usadila děti do konfe-
renční místnosti a pustila jim film o
nástrahách a nebezpečích. 
Co vlastně ten Svět záchranářů je a
proč jsme se sem s dětmi vydali?
Areál tvoří několik budov včetně ne-
mocnice, policejní služebny, hasič-
ské stanice či domečku rizik. Všech-
ny budovy jsou vybaveny technikou
pro věrnou simulaci rizikových situ-
ací. V městečku jsme se naučili, jak
se zachovat při nehodách, požáru,
jak přivolat pomoc, jak reagovat v
krizových situacích. Lektoři si nás
rozdělili do 4 skupinek, jednu z nich
tvořili jen dospělí. I ti nejmenší,
čtyřletí prcci zvládli tříhodinový
program sami, bez dozoru. Vyzkou-
šeli jsme si, jak máme postupovat,
když se staneme svědkem dopravní
nehody, jak máme pomoci člověku,
který dostane záchvat, jak poskyt-

nout první pomoc včetně resuscita-
ce. Zažité postupy nám byly často
vyvraceny: zapomeňte na stabilizo-
vanou polohu, zapomeňte na podklá-
dání hlavy, špendlení jazyka nebo
strkání nějakého předmětu do úst,
když je člověk v záchvatu! V do-
mečku rizik jsme si vyzkoušeli, jaké
nástrahy a nebezpečí číhají v našich
domácnostech – lezení dětí na skříň
s následným převrácením, dětská
postýlka pod poličkou s knihami,
zapojená žehlička, dětské hračky na

schodech... „V domečku hasičů jsme
se ocitli v komplet vyhořelé domác-
nosti, kde oheň způsobila rychlovar-
ná konev zapojená do zásuvky. Na
vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jaké
to je, když se místnost začne plnit
kouřem. Během pár vteřin jsme na
sebe v místnosti neviděli a po zemi
se plazili z domečku ven,“ popisuje
vedoucí dětského družstva SDH
Řevnice Kateřina Hořejší. V policej-
ní služebně děti určovaly, komu by
otevřely dveře domů, trénovaly po-

pis osoby, jež mohla být zlodějem.
Nejvíce je ale zaujalo improvizova-
né vězení, kdy se »za mříže« hnali
úplně všichni.
Nás dospělé instruktoři pustili na tre-
nažér, který simuluje převrácení auta
o 360°. „Nic podobného bych ne-
chtěla zažít v reálu. Když visíte hla-
vou dolů na bezpečnostních pásech a
váš život závisí jen na tom, jak dobře
jste se před jízdou připoutali. Kolem
vás začnou lítat všechny předměty,
co v autě ležely. Právě ty mohou být
leckdy strůjcem zranění,“ konstatuje
Macourková. Všech 38 dětí vypada-
lo po programu naprosto nadšeně.
„Věřím, že si uvědomily, co všechno
na ně číhá za nebezpečí a že si díky
tomuto programu budou umět po-
moci. Anebo budou umět pomoci
někomu jinému v ohrožení života.
Areál se bude brzy rozšiřovat o další
interaktivní místa, plánuji, že se sem
v budoucnu se školou vrátíme,“ uza-
vírá Macourková. 
Plni dojmů jsme se vydali ještě směr
Františkovy Lázně do národní pří-
rodní rezervace SOOS. Naučnou
stezku mezi rašeliništěm a minerál-
ními slatiništi děti proběhly, největší
úspěch sklidila expozice dinosaurů v
životní velikosti s velkoplošnými re-
produkcemi obrazů Zdeňka Buriana.
Po více než pěti hodinách zážitků
jsme vyrazili k domovu. Zpáteční
cesta domů byla živější a nervově
náročnější, ale zvládli jsme to. Ve
zdraví a s plno krásnými vzpomínka-
mi.     Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Která potěšení by neměl ignorovat moudrý muž?
NOVÝ SERIÁL NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 28)

Hlásnotřebaňská výprava si prohlédla maďarské Versailles

Po zemi jsme se plazili ven z domku...
DĚTI ZE ŘEVNIC A LITNĚ SE VYPRAVILY DO KARLOVARSKÉHO SVĚTA ZÁCHRANÁŘŮ

ZA KATREM. Děti od Berounky za mřížemi policejní služebny v karlovar-
ském Světě záchranářů. Foto Lucie BOXANOVÁ

V cestovatelském seriálu Jiří Matějka z Dobři-
chovic osobitým způsobem zachytil putování za
vínem do jižní Francie.                                      (NN)

Černovláska se představila jako Sophie, otevřela
první láhev, což bylo rosé a začala degustace. To
rosé se jmenuje Les Jardins d’Eden, čili rajská
zahrada, a to myslím dokonale vystihuje poslání
rosé ve Středomoří, jak jsem se o tom už zmínil.
Zároveň začala vyprávět historii vinařství Gaia,
která začíná v roce 1997, když se Guillaume Bou-
vet usadil v Languedocu.
Guillaume pochází z vinařské rodiny, jeho otec
vlastní vinice v Savojských Alpách. Odtud se vy-
dal jako mladík na zkušenou. Pracoval v Bur-
gundsku, kde se naučil úctě k půdě, respektive to-
mu, čemu se ve Francii říká terroir. To je souhrn

typických vlastností půdy, klimatu, místní tradice
a dalších subtilních detailů určité vinice, které do-
hromady jsou základem ojedinělého charakteru
vína, které odtud pochází. V Burgundsku také zís-
kal bohaté zkušenosti jak využívat při výrobě vína
dubové sudy. V jižní Africe studoval obchodní
praktiky a nakonec v Itálii sbíral zkušenosti s pěs-
továním révy metodou biologického zemědělství.
Sophie nalila další víno, bílé Claire de Lune, čili
Svit Luny, z odrůdy Marsane. V ceníku má vinař-
ství k tomuhle vínu citát z Cicera „Le sage ne doit
pas faire fi des plaisirs: Qu' il sache aimer la fem-
me et apprécier le vin.“ Volně přeloženo: „Moud-
rý muž by neměl ignorovat potěšení z lásky žen a
dobrého vína.“ Víno bylo výborné, byla ho, tak
řečeno, plná pusa, Marsane je už taková odrůda.
Dává mohutná bílá vína, která silně reflektují mi-

neralitu půdy a zároveň jsou výrazně ovocná.
Následovalo Desinvolte, červené z odrůdy Syrah.
Název se dá přeložit všelijak – příležitostné, ne-
formální, léžerní, ale myslím, že se myslí »pro
každou příležitost«, čili základní víno pro každý
den za dobrou cenu. V tomto případě 5,40 Euro za
láhev. Pak přišlo na řadu červené zvané Harmo-
nie, vyvážená kupáž odrůd Grenache, Syrah a Ca-
bernet Sauvignon a k tomu další vyprávění o tom,
jak v roce 2000 koupili půdu ve Fouzilhonu, hek-
tary zarostlé těmi křovisky zvanými garique,
vykopali to hloží motykami a založili vinice. Teh-
dy také vymysleli svému novému vinařství jmé-
no. Gaia je řecká bohyně země, vlastně sama Ze-
mě. Postupně pak od roku 2001 do 2003 vinice
osazovali různými odrůdami vinné révy.
(Pokračování) Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Do termálních lázní Bükfürdö se 32
bazény a s vodní plochou více než
5200 m2 vyrazila skupina cestovate-
lů z Hlásné Třebaně a okolí. Naše
parta obsadila autobus a hurá za sm-
radlavou, ale zdravou vodou do Ma-
ďarska. Cestou jsme se zastavili ve
skanzenu v rakouském městečku
Monchhof. Viděli jsme vesničku do-
kumentující život před asi 100 lety.
Byly zde domky s původním zaříze-
ním, obchůdky s tehdejším sorti-
mentem a mnoho ukázkových řeme-
sel té doby: pekárna, lékárna, klo-
boučník, opravář radií, konzervárna
potravin, hasičský sklad, mlékárna,
kovářství, lidová škola... Zde mne
odchytil pan »učitel« Mirek Ureš a
dal mi přes zadek místní rákoskou!
Taky tu je vinohrad s křížovou ces-

tou, fara, několik desítek kočárků a
panenek, obrovská sbírka hodin,
hospůdka... Mne, jako Švecku, nej-
víc nadchl  švec a boty, které tam by-
ly vystaveny. Byli jsme z toho úplně
v šoku.  Obdivuhodná práce manže-
lů, kteří na zřízení skanzenu nedo-
stali ani korunu, vše pořizovali na
vlastní náklady a svou prací. 
A pak hurá do lázní. Výhodou zájez-
du bylo, že jsme byli ubytováni v
hotelu Répce, který je s lázeňským
areálem spojen krytou chodbou,
takže jsme chodili v župánku rovnou
do bazénů. Klídek a pohoda, jednou
v teplém, podruhé ve studenějším, i
saunu jsme zvládli.  V sobotu jsme si
udělali výlet do městečka Fertod a
prohlédli si reprezentativní palác Es-
terhazyů přezdívaný maďarské Ver-

sailles. Moc pěkná podívaná. Pak až
do neděle odpočinek v bazénech, vý-
borná strava, pivo i vínečko a milí a
vstřícní Maďaři, kteří se naučili bá-
ječně česky. Zdejší voda na nás pů-
sobila blahodárně, má vysoký obsah

vápníku, magnézia a fluoru. Domů
jsme vrátili zdraví a vysmátí. Díky
cestovce, naší průvodkyni, šoférovi
Tomášovi a - celé naši partě za skvě-
lou náladu a bezva společnost! 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Hlásnotřebaňská výprava v Maďarsku. Foto Zdena JINDROVÁ
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Dobřichovičtí urazili fotbalového boha
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA Z NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Vedoucí celek fotbalo-
vé III. třídy okresu Praha-západ v
derby překvapivě podlehl Vonok-
lasům. A stejně překvapivě pro-
hrál doma Karlštejn s Chyňavou.
LETY, 1. B třída
FK Lety - Rožmitál 4:1 
Branky: Nejepsa, Jarolím, Krato-
chvíl, Čermák
V pohledném utkání tahali hosté za
kratší konec. Ve 13. minutě šli do-
mácí do vedení: Poslední uvolnil
Nejepsu, který přešel přes dva hráče
a přesnou přízemní střelou otevřel
skóre. V 18. minutě chyba v domácí
obraně vyústila ve faul před pokuto-
vým územím a z nařízené standard-
ky Rožmitál vyrovnal. Vedení domá-
cím vrátil v 25. minutě Jarolím, kte-
rý z přímého kopu trefil přesně horní
roh branky. Po přestávce, ve 47. mi-
nutě skóroval hlavou Kratochvíl, je-
hož našel před brankou Poslední -
3:1. V 79. minutě Jarolím orazítko-
val tyč branky hostů. Tři minuty
před koncem vysunul Jarolím Čer-
máka, brankář hostů byl u míče dří-
ve, ale promáchl a Čermák pohodlně
skóroval do prázdné branky - 4:1. V
závěru mohl ještě navýšit skóre Čer-
mák, ale jeho střela skončila těsně
vedle branky.                Jiří KÁRNÍK

Loděnice - FK Lety 2:1 
Branka: Kratochvíl

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Chyňava 1:4 
Branka: Rulf
Sto dvacet diváků sledovalo potup-
nou prohru domácích favoritů. Karl-
štejn šel sice do vedení hned v 5. mi-
nutě, ale o tři minuty později už bylo
srovnáno a pak už se trefovali jen
hosté. Naposledy ve druhé minutě
prodloužení. (mif)
Tetín - Karlštejn 1:1 
Branka: Bassem Hannachi 

DOBŘICHOVICE, III. třída
Vonoklasy - Dobřichovice 3:2
Branky: Kratina, Šlapák
Derby ve Vonoklasech se Dobřicho-
vicím nepovedlo. Ačkoliv měly vět-
šinu zápasu převahu a dostávaly se
do zakončení mnohem častěji, než

domácí, šance trestuhodně zahazo-
valy. Obětavě hrající domácí ohrozi-
li v první půlce branku Dobřichovic
jen dvakrát, ale postačilo jim to na
nerozhodný poločasový stav 1:1.  Po
přestávce nervózní hosté několikrát
nepropasírovali míč do branky sou-
peře ani z největší blízkosti a urazili
tak fotbalového boha. Zvítězili tudíž
houževnatí domácí, kteří vsítili tři
góly ze standartek: dva z rohových
kopů, jeden z penalty. Dobřichovičtí
tak letos poprvé prohráli, selhali pře-
devším střelecky a psychicky. Pořád
jsou první, náskok na čele tabulky se
ale zmenšil na šest bodů.           (oma)
Dobřichovice - Třebotov 3:1
Branky: Smiovský, Prosický,
Krištůfek
Domácí měli od počátku výraznou
převahu, kterou dokázali vyjádřit i
gólovými zásahy. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
OZT - Vysoký Újezd 3:5
Branky: Fojt, Burián, vlastní
Zápas měl kuriozní úvod, když skóre
otevřely na obou stranách vlastní
branky. Ostrovan se sice v průběhu
první půle dostal do vedení, ale do
poločasu soupeř stav otočil. Po změ-
ně stran se do správné branky (po
vlastní v 1. poločase) trefil Burián a
vyrovnal, ale hosté šli z penalty opět
do vedení, jež potvrdili dvě minuty
před koncem pátým gólem.     (Mák)
Cembrit Beroun - OZT 3:0
Favorit nepřipustil překvapení. Ost-
rovan prohrál počtvrté v řadě. (Mák)

ŘEVNICE, IV. třída
Klínec - Řevnice 4:0
O osudu utkání rozhodl první polo-
čas, v němž domácí nasázeli řevnic-
kým fotbalistům tři branky.     (Mák)
Řevnice - Libeň 6:0
Góly: Wrobel 3, Dohnalík 2, Vácha

FK LITEŇ, IV. třída 
Liteň - Tetín B 2:2 
Branky: Weiss, Kináč
Osov - Liteň 5:1
Branka: Duha

VÍTĚZOVÉ. Zlatý Jiří Hudeček, stříbrný Jaroslav Kulhavý a bronzový Ma-
touš Ulman (zleva) v cíli dobřichovického závodu.   Foto Ludmila HŮLoVá

Velký otvírák 18. cyklu Kolo pro ži-
vot odstartoval 22. 4. závodem Trans
Brdy České spořitelny. U Berounky
v Dobřichovicích vyrostlo pestroba-
revné městečko, diváků i závodníků
však vinou zimy, deště a větru dora-
zilo méně, než v předchozích letech.
Na závodních trasách odstartovalo
pokořit bahnitou trať přes 1100 sta-
tečných. Bikery potrápilo občasné
sněžení, kroupy, vítr, technické i ko-
řenové pasáže, ostrá stoupání a ne-
bezpečné kluzké sjezdy. Pochybuji,
že měli závodníci možnost vychut-
nat si rovinaté úseky s krásnými
vyhlídkami do okolí.

Místní biker Jiří Hudeček (GIANT
Trans Brdy Team) prolomil letos
smůlu a radoval se hned ze tří vítěz-
ství. Nejdřív vyhrál souboj o vrchař-
skou prémii. Chytil se ho jen olym-
pionik Jaroslav Kulhavý (Speciali-
zed Racing) a Matouš Ulman (Česká
spořitelna Accolade), kteří se utrhli a
střídali se v průběhu závodu na špici.
Druhým triumfem bylo, že se s ča-
sem 2:23:45 stal absolutním vítězem
61 km dlouhého závodu (právě před
Kulhavým a Ulmanem). A tím tře-
tím, nepochybně největším vítězst-
vím dne pro Hudečka bylo narození
jeho prvního potomka, dcery Fran-

tišky. Holčička se narodila během
závodu, proto se Hudeček v areálu
vůbec nezdržel - hned uháněl za že-
nou a dcerkou do porodnice. 
Mezi ženami bodovala Jitka Škar-
nitzlová (Česká spořitelna Accola-

de), která jela na čele hned od začát-
ku. Druhé místo vybojovala Jana
Pichlíková (Erste Premier Petr Čech
Sport) a třetí Lenka Fridrichová
(Ghost Team). Ludmila HŮLOVÁ,

Lety
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Hudeček vyhrál, co se dalo: prémii, závod i - dceru!

Sport po okolí
* Nejbližší zápasy odehrají řevničtí
»národní« házenkáři poslední dub-
nový víkend: 29. 4. 9.30 Březno -
Řevnice (koeduci), 29. 4. 11.00
Řevnice (muži) - Republikán, 30. 4.
Bakov - Řevnice  (ml. žáci, st. žáci i
muži). (pef)
* Dobřichovický kros půlmaraton
se poběží 6. 5. Start je u místního
zámku, prezentace dětí v 9.30, dos-
pělých v 10.00, hlavní závody od-
startují v 10.45.                               (ak)
* 5. ročník závodů dračích lodí se
na Berounce v Dobřichovicích us-
kuteční 6. 5. Prezence posádek zač-
ne v 10.00, první jízda bude odstar-
tována v 11.00. (ak)

Svinařský trojúhelník, závod pro všechny příznivce a milovníky strojů  Sta-
dion, uspořádali 15. 4. již posedmé Mopeďáci Svinaře. Jelo se, jako vždy,
na okruhu pod svinařským zámkem - částečně po silnici, částečně po trav-
natém povrchu. Start i cíl byly v lipové aleji. Stroje byly rozděleny na upra-
vené a neupravené, po rozjížďkách následovalo finále. Umístění ve skupině
s upravenými mopedy: 1. Miroslav Lisý 2. Jiří Slezák,  3. Pavel Šourek (na
snímku), s neupravenými mopedy: 1. Radek Mrtvý, 2. Jan Hornof, 3. Jiří
Vostárek. Poděkování všem za organizaci i pořadatelskou službu, za výbor-
né občerstvení a panu Noskovi i Foukalovi za povolení jezdit na jejich
pozemcích. Foto Karel VeVerKa Michal KozáK, Svinaře

Mopeďáci kroužili pod svinařským zámkem

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
29. 4. 17:00 FK Lety - FK Kosoř
6. 5. 10:15 FK Komárov - FK Lety

KARLŠTEJN, okresní přebor
29. 4. 17:00 Karlštejn - Stašov             
7. 5. 17:00 Loděnice B - Karlštejn  

DOBŘICHOVICE, III. třída
29. 4. 17:00 Čisovice - Dobřichovice
6. 5. 17:00 Dobřichovice - Jinočany

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
30. 4. 17:00 OZT - Svatá 
6. 5. 17:00 Chrustenice - OZT  

ŘEVNICE, IV. třída
30. 4. 17:00 Pikovice - Řevnice 
7. 5. 17:00 Řevnice - D. Břežany B 

FK LITEŇ, IV. třída 
30. 4. 17:00 Liteň - Vižina 
7. 5. 17:00 Osek B - Liteň 


