
Řevnice - Mrtvého muže nalezl
17. května dopoledne nedaleko
myslivecké klubovny v Řevnicích
cyklista, který tudy náhodou pro-
jížděl. Přibližně padesátiletý oby-
vatel Letů se u klád za bývalou há-
jovnou pravděpodobně zastřelil.
„Ve středu 17. 5. v 11.45 mi zavolala
obyvatelka Řevnic, že na lesní cestě
nedaleko klubovny Mysliveckého
svazu byl projíždějícím cyklistou na-
lezen muž, který nejevil známky ži-
vota,“ uvedl velitel řevnických měst-
ských policistů Jiří Dlask. Dodal, že
na místo vyslal hlídku strážníků, kte-
ří prostor vymezili páskou a spolu se
»státními« policisty zabezpečili před
vstupem nepovolaných osob. „Pří-
pad si následně převzali pracovníci

Kriminální služby a vyšetřování ÚO
Praha-venkov západ, kteří provedli
ohledání místa nálezu a ve spoluprá-
ci s přivolaným lékařem i mužova tě-
la,“ potvrdil Dlask a upřesnil, že po-
blíž mrtvého se našla i »krátká střel-
ná zbraň«.
K ohledání těla byli přivoláni řevnič-
tí záchranáři. „Lékař mohl jen kon-
statovat, že asi padesátiletý muž utr-
pěl střelné poranění hlavy neslučitel-
né se životem,“ řekl ředitel záchran-
ky Bořek Bulíček. „Přesnou příčinu
této nešťastné události stanoví výjez-
dová skupina Policie ČR, ale s nej-
větší pravděpodobností se jednalo o
sebevraždu - u mrtvoly ležela nejen
pistole, ale i dopis na rozloučenou,“
uzavřel ředitel.       Miloslav FRÝDL

Rukojmí osvobodila 
zásahová jednotka

V tomto čísle Našich novin
* Do kempu míří tříkolky - strana 7
* Běželi ze Šumavy do Prahy - strana 15

Zadní Třebaň - Zpíval na vyhláše-
ném poberounském masopustu,
vítal císaře Karla IV. a jeho prů-
vod, naposledy jste ho mohli vidět
i slyšet na Staročeských májích v
Zadní Třebani. Pěvecký Třeba-
sbor vede profesionální fagotista,
filharmonik a třebaňský »novou-
sedlík« Václav FüRbAch.
Jak dlouho žiješ v Zadní třebani,
kdo ti tuto lokalitu doporučil?
Ve Třebani žijeme s ženou Monikou
a dětmi Toníkem (6) i Markétkou (4)
šest let, o víkendech za námi jezdí
můj syn Ondra z prvního manželst-
ví. Předcházelo tomu hledání fi-

nančně dostupného bydlení v okolí
Prahy, v blízkosti železnice a smě-
rem na jih od metropole - já i Moni-
ka totiž máme rodinné kořeny v již-
ní části naší republiky. Nakonec se
nám podařilo nalézt chatu na prodej
právě zde, v Zadní Třebani. Upravili
jsme ji k rodinnému bydlení a mu-
sím říct, že jsme zde oba šťastní!
Bydlíte v horní části třebaně, což
má spoustu nevýhod. Najdeš i něja-
ké výhody?
Ano, bydlení »na chatě« má nevý-
hody: nezpevněná příjezdová cesta,
vynášení odpadu, pošta daleko...
(Dokončení na straně 3) (pef)

KORVETY A DISNEY. Sedmý sraz korvet, amerických aut, spojený s jejich
výstavou a spanilou jízdou se konal 20. 5. v Dobřichovicích. Téma setkání
byl Walt Disney, takže za volanty nablýskaných bouráků bylo možné spatřit
leckterou z »jeho« postav. (Viz strana 13) Foto Štěpánka KoHoutoVá

Václav Fürbach.       Foto ARCHIV

Za bývalou hájovnou
našel cyklista mrtvolu
PADESÁTILETÝ LETOVAN ZŘEJMĚ SPÁCHAL SEBEVRAŽDU

23. května 2017 - 10 (699) Cena výtisku 7 Kč

Dvanáctiletý Matěj

triumfoval v lize

Za zpěváka se nepovažuji, zpívám si jen pro radost!

Pískovcová socha svatého Jana Ne-
pomuckého, jejímž autorem je aka-
demický sochař Petr Váňa z Karlíka
(na snímku uprostřed), byla poprvé
veřejně představena během velkole-
pých Svatojánských slavností Nava-
lis 15. května v Praze.
Na plovoucím podiu uprostřed Vlta-
vy pod Karlovým mostem byla socha
symbolicky předána starostce chor-
vatského města Komiža Tonce Ivče-
vič. Nyní poputuje do zmíněného ry-
bářského města na ostrov Vis, kde
bude 18. 7. osazena a požehnána kar-
dinálem Dominikem Dukou. Patron
všech lidí od vody se stane ochrán-
cem tamních rybářů i loďařů navště-
vující přístav z celého světa.

Lucie TURNEROVÁ, Praha
Foto Zdeněk VALEŠ

Sochu z Karlíka požehná v Chorvatsku kardinál

Řevnice - Zasahující policista byl
postřelen 13. 5. při akci na řevnic-
kém náměstí. Pachatele musela zne-
škodnit zásahová jednotka.
Vše výše napsané se odehrálo, ale -
jen »jako«. V Řevnicích se totiž ko-
nalo cvičení družstev Integrovaného
záchranného systému SOS Extreme
2017. „Zásahová jednotka, krajské
ředitelství policie, záchranky a poli-
cisté ze základních útvarů si nacvi-
čovali postup při zneškodnění střel-
ce, který se v budově zabarikádoval
s rukojmím,“ uvedl velitel řevnické
městské policie Jiří Dlask.         (mif)
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Hasiči na nočních závodech dokončili oba pokusy

Staročeské máje nezastavil ani déšť
POBEROUNSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL POKRAČOVAL NA DALŠÍCH PĚTI MÍSTECH VČETNĚ PRAHY

Poberouní - Hned na pěti místech
pokračoval o uplynulých dvou
víkendech poberounský folklorní
festival Staročeské máje. Největší
přehlídka folkloru ve středních
Čecháh vyvrcholí 27. 5. v Letech a
28. 5. v Karlštejně. 
V Černošicích-Mokropsech se májo-
vé slavnosti konaly v neděli 14. 5.
Slunečné přípravy chvíli před zahá-
jením vystřídal prudký déšť. Ani ten
však nezastavil kapelu Třehusk ve
veselém rozjezdu akce, a tak vše šlo
dle programu. Tradiční průvod kro-
jovaných účastníků přivedli od mok-
ropeské kapličky na Masopustní ná-
městí muzikanti a tanečníci z místní-
ho souboru Pramínek ještě pod jem-
nými kapkami deště, nicméně bě-
hem uvítání starosty Filipa Kořínka
opět vysvitlo sluníčko, a tak si všich-
ni návštěvníci mohli zbylá vystoupe-
ní užít v suchu a teple. Odpolednem
nás provedla Magdaléna Voldřicho-
vá ze zmíněného Pramínku, která
vedle moderování a účasti v průvodu
stihla i vydražit májku a vystoupit ve
dvou souborech, za což jí patří velký
dík! Koncem slavnosti nás opět nav-
štívil déšť, takže májka byla pokřtě-
na hned dvakrát. Jaro, vítej! 
Adéla ČeRVeNKOVÁ, Černošice

Stejný den se Staročeské máje kona-
ly i v Praze - na Malé Straně, kde

V sobotu 13. 5. se vydalo družstvo
SDH Řevnice do Sloupu na 10. roč-
ník noční soutěže v požárním sportu.
Účast byla hojná: dorazilo 6 družstev
žen a 26 družstev smíšených a mužů
z blízkého i dalekého okolí. V 21.00
skončila registrace a šlo se závodit.
Každé družstvo mělo na útok dva po-
kusy, takže bylo jasné, že se soutěže-
ní protáhne až do rána. Únava a tma
byly i příčinou několika nehod a úra-
zů. Nervozita stoupala - první pokus
se pár družstvům nepovedl, jiná zá-
vod předčasně ukončila. Řevnické
smíšené družstvo nastoupilo na
»plac« jako poslední. Někdo už byl
unavený, někdo nervózní, někdo v
klidu, všichni ale závod brali s hu-
morem. Možná i díky tomu se nám
oba pokusy vydařily. Ten rychlejší
stačil na 9. místo, což považujeme v
takové konkurenci za úspěch. Celou
dobu závodů hrála hudba, bylo při-
praveno občerstvení a tombola - štěs-
tí sedlo i na zástupce našeho sboru.

Závod se vydařil a velmi se nám lí-
bil. Nikdo se nezranil, dokončili
jsme úspěšně oba pokusy a tak jsme
se spokojeně ve 4 hodiny ráno vráti-
li domů. Velký dík patří organizáto-
rům i účastníkům soutěže.

Dvě ceny pro Řevnice
Mladí hasiči z Řevnic se na jaře za-
pojili do soutěže Požární ochrana
očima dětí a mládeže, jejímž vyhla-
šovatelem je Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezka. Naše děti se zapo-
jily do dvou ze tří kategorií: literární
a výtvarné. Okres Praha-západ obdr-
žel 453 prací v obou kategoriích, ra-
da prevence tak měla nelehké rozho-
dování. „Jsme hrdí na to, že z našeho
kroužku jsou oceněny hned dvě děti,
Samík Chábera a Kateřina Hořejší,“
hodnotí vedoucí kroužku Kateřina
Hořejší. Úspěšní autoři si ocenění
převzali 19. 5. v Jílovém u Prahy.

Kateřina HOřejší,
Lucie BOXANOVÁ,  SDH řevnice

... Zadní Třebani...       Foto Petra FRÝDLoVÁ ...a Všeradicích.       Foto NN M. FRÝDL  

NA MÁJÍCH. Momentky z poberounského folklorního festivalu Staročeské
máje v Mokropsech... Foto Petr KUBíN

... Vinařicích... 
Foto NN M. FRÝDL

OCENĚNÍ. Úspěšní řevničtí hasiči
Kateřina Hořejší a Samík Chábera
při přebírání ocenění.  

Foto Kateřina Hořejší

Návštěvníky festivalu
přivítají domovarníci
Řevnice - Desítky druhů piv budete
moci ochutnat na 2. ročníku Pivního
festivalu. Koná se 27. 5. na řevnic-
kém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
a nabídne několik novinek. Pivní
maraton potrvá od 11 do 19.00.  
První příchozí budou moci ochutnat
piva z varen místních domovarníků.
Svá piva jako uvítací nápoje nabíd-
nou Řevničané Pavel Kubásek a
Ondřej Nováček i karlštejnský Jiří
Chyba. Účast potvrdily pivovary
Hostomický Fabián, Krčín ze Sedl-
čan, Malešov, broumovský Matuška,
Vilém z Jinců, Vinohradský pivovar,
všeradický Všerad či Bad Flash z
Prahy. Nebude chybět ani nově otev-
řený pivovar z Kytína nebo »exotic-
ký« pivovar z Nového Šaldorfu u
Znojma. Sdružení přátel piva ve
svém stánku nabídne piva z pol-
ských minipivovarů i pivní suvený-
ry. Další informace najdete na
www.pivnifestivalrevnice.cz.   (pan)

měly podobu Adriatického odpoled-
ne. Kromě českých a moravských
souborů se zde představily i dva sou-
bory chorvatské, diváci se mohli
svézt po Vltavě na benátských gon-
dolách i chorvatských falkuších či
ochutnat speciality od Jadranu.
Čistě český charakter měly naopak
máje ve Vinařicích. Nesly se tradič-
ně v srdečném duchu, průvod muzi-
kantů, májovníků i hasičů obcházel
malou vísku několik hodin. Skoro u
u každého domu se hrálo a tancova-
lo, u mnoha z nich bylo připraveno
bohaté občerstvení. Program vyvr-

cholil vystoupením folklorního sou-
boru Klíček i chodské dechovky
Sedmihorka, o špičku poražené máj-
ky se - tak, jak to má být - strhla po-
řádná rvačka. (mif)

V Zadní Třebani se Staročeské máje
konaly 20. května. Diváci si mohli
vychutnat pestrý kulturní program.
Kromě »domácích« souborů zahrála
Krušnohorská dudácká kapela a sk-
vělá dechová kapela Netolička z již-
ních Čech. Vrcholem programu bylo
vystoupení dětí ze školky a česká be-
seda zatančená ve čtyřech kolonách.

Díky všem, kteří přispěli ke zdárné-
mu průběhu!     Petra FRÝDLOVÁ,

Zadní Třebaň

Staročeské máje ve Všeradicích se
20. 5. vydařily. Přesto, že ranní oblo-
ha »slibovala« bouřku, během dne se
vyčasilo. Průvod byl náročný: dvor-
ky nám otevřelo a občerstvení při-
pravilo více lidí. Hojnou účast měl i
zajímavý podvečerní program. Díky
májovníkům vedeným Lukášem Te-
saříkem za výbornou organizaci a
nasazení při přípravě letošních oslav. 

Bohumil STIBAL, Všeradice
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Za zpěváka se nepovažuji, zpívám...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Zápory ovšem vynahradí čerstvý vz-
duch, zpěv ptactva, hezký výhled do
krajiny a - slovy zpěváka Pal‘a Ha-
bery - »výběrové ticho«! Pro nás,
muzikanty (Monika se mnou hraje v
orchestru FOK na hoboj a anglický
roh), je devizou i to, že můžeme na
naše nástroje cvičit kdykoliv a niko-
ho tím nerušíme, což by bylo samo-
zřejmě v případě žití v bytě nereálné.
Ty jsi profesionální muzikant i zá-
roveň i profesionální zpěvák? 
Kdepak, za zpěváka se nepovažuji.
Zpěv jsem nikdy nestudoval, zpívám
si pouze pro radost.
Jak tedy vznikl  Třebasbor ?
Vznik Třebasboru byl postupný a
nenápadný. Myšlenka založit pěvec-
ký sbor ve Třebani mě napadla již
dávno. A nejen mě, kdysi tento ná-
pad zmínila i zdejší výtvarnice Blan-
ka Hovorková. Byl jsem ale tehdy
časově dost zaneprázdněn, takže
jsem to zavrhl. Pak přišel další pod-
nět od architektky a zastupitelky
Pavly Pavlasové - jestli bychom ne-
mohli s mou ženou Monikou, Ivanou
Baráčkovou a Honzou Bartoněm ně-
co zazpívat při rozsvícení vánočního
stromku na třebaňské návsi. Násle-
dovalo vystoupení při příležitosti
průvodu Karla IV., tam už se nás se-
šlo deset. Zkoušení i následné vys-
toupení mě moc bavilo, jak se říká

»chytlo mě to«, a tak jsem oslovil
zúčastněné zpěvačky i zpěváky, zda
by v této bohulibé činnosti nechtěli
pokračovat. Všichni souhlasili, a tak
jsme tu, už dva roky.   
Jak jste dospěli k názvu Třebasbor?
Na Medovém odpoledni Luboše Fai-
ta jsme vyhlásili anketu o nejlepší
název pro náš sbor. Zvítězil návrh
zmiňované Pavly Pavlasové - za od-
měnu dostala sklenici medu.
Přijímáte ještě do sboru nové členy?
Třebasbor má aktuálně 15 zpívají-
cích členů: 4 soprány, 6 altů, 2 teno-
ry, 3 basy. Kdokoliv ve věku 18 - 99,
kdo rád zpívá a má chuť si s námi za-
pět, může se přihlásit. Znalost not je
předností, ale máme i členy, kteří no-
ty neumí, part si nahrají na mobil a
podle nahrávky se svůj hlas naučí.
Vynalézavosti a nadšení pro věc se
meze nekladou! 

Kdy a kde zkoušíte?
Zkoušíme jednou týdně podle do-
mluvy - všichni jsme v tzv. produk-
tivním věku, takže jeden společný
termín se nám bohužel najít nepoda-
řilo. Zpočátku jsme zkoušli po rodi-
nách, teď díky podpoře starostky a
zadnotřebaňských zastupitelů máme
k dispozici místnost i klávesy. Fi-
nančně nám na ně přispěla obec, za
což jí zpětně děkuji! 
Co zpíváte a kde vás můžeme slyšet?
Zatím zpíváme pouze při různých
akcích spojených se Zadní Třebaní,
náš repertoár se tedy odvíjí přede-
vším od této skutečnosti: lidové pís-
ně, koledy, renesanční písně, spiritu-
ály...  Protože ale akustické podmín-
ky v místech našich vystoupení
(Společenský dům či náves) nejsou

pro sborové zpívání ideální, přemýš-
lel jsem o tom, kde jinde bychom si
také mohli zazpívat. Vzpomněl jsem
si na naši kamarádku, houslistku An-
nu Veverkovou, která se mi zmiňo-
vala o tom, že v kostele sv. Mikuláše
v Borku u Suchomast se čas od času
konají koncerty. Následně jsme se s
Annou a mojí ženou Monikou do-
mluvili, že bychom tam nějaký kon-
cert také mohli zorganizovat.
Takže - kdy se bude konat? 
Koncert v Borku u Suchomast se us-
kuteční 18. června od 16.00 hodin. S
Třebasborem vystoupí pražský sbor
La Grande Bande, Anna Veverková
zahraje na housle, Monika Boušková
na hoboj a já na fagot, vstupné bude
dobrovolné. Těšíme se na vás! 

Petra FRÝDlOVÁ

NA MASOPUSTU. Václav Fürbach (s harmonikou) a jeho Třebasbor na masopustu v Zadní Třebani.     Foto ARCHIV

Václav FüRbACh
- devětatřicetiletý profesionální mu-
zikant, člen Symfonického orchest-
ru hlavního města Prahy FOK a
PKF Prague Philharmonia
- studoval Vojenskou konzervatoř v
Roudnici nad Labem, Pražskou
konzervatoř a Hudební akademii
múzických umění, vše obor fagot
- ženatý, s manželkou Monikou
mají dvě děti, z prvního manželství
má syna
- jeho koníčky jsou rodina, hudba,
vaření a zahradničení

Původní poberounský muzikál 

Noc na Karlštejně
vstupuje do dvanácté sezony 

Zámek DOBŘICHOVICE 
pátek 2. a sobota 3. června od 21.00 hod.

Předprodej vstupenek: Infocentrum Dobřichovice, 
kultura@dobrichovice.cz; info: noc.nasenoviny.net

Hrají a zpívají:

Václav VYDRA, Jan
RosÁk,  ondřej BÁBoR,
Jan Matěj RAk, Monika
VAŇkoVÁ, karel kRÁL,

Pavla NoVÁČkoVÁ, Petr
ŘÍhA, Alena ŘÍhoVÁ,

Jiří oBeRfALzeR, Radan
ŠUBRT, Jan kUNA,

ondřej NoVÁČek, sbor
starostů, šermíři, metači

ohně, ženské, koně, koza...

Královský průvod - putování císaře
Karla IV. a jeho doprovodu s koru-
novačními klenoty na Karlštejn - se
letos uskuteční 3. a 4. června. 
Vladař se svou chotí Alžbětou Po-
mořanskou a příslušníky královské-
ho dvora vyjede v sobotu 3. 6. z Ra-
dotína a bude pokračovat přes Čer-
nošice i Mokropsy do Dobřichovic,
kde stráví noc. Na počest Karla IV.
zde bude připraven bohatý celood-
polední a večerní program. Návštěv-
níky od 12.00 čeká na prostranství
pod zámkem dobová hudba, loutko-
vé divadlo, královský rytířský turnaj
i turnaj na koních, připraven bude
vojenský výcvik pro kluky a holky,
mystická akrobacie, taneční vystou-
pení a ohňová show. Na 19.00 je na-
plánován koncert Jana Hrubého,
Vladimíra Merty a Hromosvodu. Od 
21.00 pak na nádvoří zámku k vidě-
ní muzikál Noc na Karlštejně s Vác-
lavem Vydrou v roli císaře. Populár-
ní veselohra se na stejném místě hra-
je i v pátek 2. 6. v tomtéž čase.
V neděli 4. června se průvod vydá z
Dobřichovic přes Lety, Řevnice a
Zadní u Hlásnou Třebaň do Karlš-

tejna, aby zde, v hradní Kapli sv.
Kříže, slavnostně uložil říšské koru-
novační klenoty. 
Druhá část průvodu - poselstvo ba-
vorského vévody Štěpána II. vyrazí
v sobotu 3. 6. z Králova Dvora. Po
přivítání představiteli města bude
pokračovat přes Beroun do Tetína,
kde zakončí první den své pouti.
Připraven bude kulturní program
vztahující se k první Přemyslovně,
svaté Ludmile. V neděli 4. 6. zamíří
poselstvo vévody Štěpána II. do Srb-
ska, kde se k němu připojí zdejší de-
legace. Společně pak do Karlštejna
dorazí okolo 15.00, krátce před pří-
chodem průvodu císaře Karla IV. 
Jedenáctý ročník Královského prů-
vodu, který letos spadá do oslav vý-
ročí 670 let od korunovace císaře
římského Karla IV. českým králem,
pořádá již počtvrté město Dobřicho-
vice ve spolupráci se skupinou his-
torického šermu Alotrium a Dobři-
chovickou divadelní společností.
Podrobný program a informace na-
jdete na www.pruvodkarlaiv.cz.

Andrea KUDRNOVÁ,
Petr HAmPl, Dobřichovice

Císař se chystá na Karlštejn
KRÁLOVSKÝ PRŮVOD SE USKUTEČNÍ 3. A 4. ČERVNA
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Do kina míří Ondřej Havelka s kapelou
HUDEBNÍ FESTIVAL JAZZ ČERNOŠICE NABÍDNE OD 24. KVĚTNA DO 3. ČERVNA PATNÁCT KONCERTŮ
Černošice - Hudební festival Jazz
Černošice nabídne od 24. května
do 3. června patnáct koncertů. 
Veřejná část začíná 24. 5. od 18.00
koncertem Dixie Road Pavla Kopač-
ky v IconiQ kafé. Ve stejný čas bu-
dou hrát i Mifun - Columbella v Clu-
bu Kino. Ve 20.00 můžete vybírat z
koncertu kapely Tabaskar v Restau-
raci & baru Bolleta a Davida Dra-

gouna v restauraci Pod Lípou. Ve
čtvrtek 25. 5. vystoupí od 17.00
Dech Band ZUŠ Černošice v Clubu
Kino a Beata Hlavenková od 20.00 v
modlitebně Církve bratrské. V pátek
26. 5. se publiku představí JJ Brass
Band - Marching Band na dvou krat-
ších koncertech - od 16.30 na open-
air scéně Centrum Vráž a od 17.30
na železniční zastávce v ulici Karlš-

tejnská. Hlavní páteční program zač-
ne v Clubu Kino od 19.00 a nabídne
Golden Big Band Prague, Libor
Šmoldas Organ Trio, Miss Mikey
May i Organ Grinders. V sobotu 27.
5. vystoupí od 10.00 v restauraci
Bolleta Eleny Sonenshine; na hlav-
ním koncertě se od 19.00 v Clubu
Kino sejdou Mike DiRubbo, Peter
Lipa a Terne Čhave. V neděli 28. 5.

nabídne festival Ondřeje Havelku a
Melody Makers v Clubu Kino od
19.00. V sobotu 3. 6. se ještě od
19.00 ve Sport Parku Berounka ko-
ná tzv. dojazzná. Více na www.jazz-
cernosice.cz.              Vilém ŠEDIVÝ

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
24. 5. 20.00 NA MLÉČNÉ DRÁZE
26. 5. a 27. 5. 17.30 PIRÁTI Z KARIBI-
KU: SALAZAROVA POMSTA
26. 5. 20.00 ZAHRADNICTVÍ
27. 5. 15.30 PŘÍŠERKY POD HLADINOU
27. 5. 20.00 FILM NA PŘÁNÍ: LA LA
LAND, MASARYK, MOONLIGHT
31. 5. 20.00 POSLEDNÍ RODINA
2. 6. 17.30 WONDER WOMAN
2. 6. 20.00 VETŘELEC: COVENANT
3. 6. 16.00 PIRÁTI Z KARIBIKU: SA-
LAZAROVA POMSTA

KINO LITEŇ
Kino promítá pouze pro školy.    (vš)
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
23. 5. a 26. 5. 17.30 CUKY LUKY FILM
23. 5. 20.00 LADY MACBETH
24. 5. 13.45 LICHOŽROUTI 
24. 5. 17.30 ŠPUNTI NA VODĚ
24. 5., 27. 5., 30. 5. 20.00 (Út 17.30) VE-
TŘELEC COVENANT
25. 5. - 27. 5., 29. 5., 31. 5. 18.30 (Pá
20.00, So+Po 17.30) PIRÁTI Z KARIBI-
KU: SALAZAROVA POMSTA
27. 5. 15.30 ŠMOULOVÉ: ZAPOME-
NUTÁ VESNICE
28. 5. a 3. 6. 15.30 PŘÍŠERKY POD
HLADINOU
28. 5. 18.30 LOUPEŽ VE VELKÉM
STYLU
29. 5. 20.00 DENÍK STROJVŮDCE
30. 5. 20.00 NA MLÉČNÉ DRÁZE
1. 6., 3. 6., 5. 6., 7. 6. 18.30 (So 20.15, Po
17.30, St 20.00) WONDER WOMAN 2.
6. a 5. 6. 17.30 (Po 20.15) PIRÁTI Z
KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
2. 6. 20.00 ZAHRADNICTVÍ: RODIN-
NÝ PŘÍTEL
3. 6. 17.30 STRÁŽCI GALAXIE VOL.2 
4. 6. 15.30 MIMI ŠÉF
4. 6. 18.30 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
KINO RADOTÍN
23. 5. 17.30 CUKY LUKY
23. 5. a 31. 5. 20.00 (St 17.30) POSLED-
NÍ RODINA
24. 5. 17.30 STRÁŽCI GALAXIE VOL.2
24. 5. 20.00 NA MLÉČNÉ DRÁZE
25. 5. - 27. 5., 31. 5. 17.30 (Pá+St 20.00)
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (So+St 3D)
25. 5. a 30. 5. 20.00 (Út 17.30) POLINA
26. 5. - 27. 5., 2. 6. 17.30 (So 15.30) PŘÍ-
ŠERKY POD HLADINOU 3D
27. 5. 20.00 NOČNÍ SMĚNA
30. 5. 20.00 CUKY LUKY
1. i 7. 6. 17.30 (St 20.00) ŠPUNTI NA VODĚ
1. 6. a 7. 6. 20.00 (St 17.30) Z PAŘÍŽE
DO PAŘÍŽE
2. 6. 20.00 WONDER WOMAN
3. 6. 17.30 DANCER

NA KŘTU. Slavnostní křest vlastního životopisu řevnické spisovatelky Lud-
mily Vaňkové spojený s autogramiádou se konal 17. 5. v knihkupectví Neo-
Luxor na pražském Václavském náměstí. Knihu pokřtil reportér a scénáris-
ta Josef Klíma z Dobřichovic i moderátorka Českého rozhlasu Patricie St-
rouhalová. Spisovatelka na akci zároveň oslavila své 90. narozeniny, které
měla 9. května. Foto Petr BrodecKý veronika BAŠTová, Praha

Chorus pojede do hor
Dětský pěvecký sbor Chorus Ange-
lus vystoupí 25. 5. v černošickém
Clubu Kino. Od 17.00 zazpívají vět-
ší děti z koncertního oddělení a pří-
pravky pod vedením Jany Egemové.
Nejmenší zpěváčci z Chorálku Čer-
nošice se sbormistryní Ludmilou Pl-
zákovou vystoupí v rámci celorepu-
blikové akce ZUŠ OPEN 30. 5. u
Mokropeské kapličky v dopoledních
hodinách pro školkové děti. 
Dobřichovický Chorálek zapěl na
tradičních Jarních trzích v areálu mí-
stního zámku. Letos se nám přihlási-
lo více chlapců-zpěváčků, ale přijí-
máme i děvčata. Na léto už pilně při-
pravujeme týdenní soustředění, ten-
tokrát pojedeme do Jizerských hor.
Simona KySILKOVÁ, Černošice

Organizace Spojených národů vyhlásila rok 2017 Mezi-
národním rokem udržitelného cestovního ruchu pro roz-
voj. Proto byl jubilejní 45. ročník Mezinárodní dětské
výtvarné soutěže zasvěcen tématu Cestování. Zúčastnilo
se ho 25 690 účastníků z 83 zemí. 
„Mám to velké potěšení oznámit, že žáčci naší ZUŠ zís-
kali 7 medailí a 7 čestných uznání, což je v tak velké kon-
kurenci obrovský úspěch. Mezi oceněnými jsou Julie
Slovenčíková, Ondra Strejček, Prokop Sodomka, Vojta
Vosáhlo, Anička Dvořáková, Ludmila Váňová za indivi-
duální díla, dále pak Bětka Bartáková, Matěj Boxan, Lu-
káš Cihelka, Emma Férová, Alice Chlebounová, Česťa
Krejčí, Kristin Kuthanová, Emma Ada Mullerová, Ště-
pán Polák a Anna Tamchynová, kteří získali Medaili za
kolektivní práci i Čestné uznání za kolektivní práci pod

vedením učitelky Michaely Caskové,“ hodnotí ředitelka
ZUŠ Řevnice Ivana Junková. „Jde o ocenění za grafiku
tj. celek triček a Lesní abecedu i pohledy, které děti vy-
tvořily u příležitosti 100. výročí Lesního divadla,“ dodá-
vá Junková. 
Děti budou oceněny na slavnostním zahájení výstavy 1.
6. v Lidické galerii. Výstava byla založena v roce 1967 k
uctění památky dětí z obce Lidice zavražděných němec-
kými nacisty i všech dalších dětí, jež zahynuly ve váleč-
ných konfliktech. Během své historie získala mezinárod-
ní věhlas a stala se jednou z největších výstav dětské
tvorby v Evropě i ve světě. Díla budou v Lidické galerii
vystavena do 30. 10., tedy pokud si budete chtít udělat
výlet a přitom ocenit práci našich žáků, nabízí se skvělá
příležitost. Lucie BOXaNOVÁ, Svinaře

Tipy NN
* Pražský gospelový sbor Rainbow
Gospel Choir a místní amatérský
sbor Pňora Škluntuc koncertují v ki-
ně Řevnice 23. 5. od 19.00. Vstupné
dobrovolné. (bt)
* Kurz Krajina kolem nás vedený
Ing. arch. Václavem Kubcem pořá-
dá 24. 5. a 31. 5. Výtvarná dílna Li-
teňského pupíku. Účastníci se vyda-
jí do okolí Litně se skicáky, tužkou,
pastelkami, vodovými barvami,
temperou i tuší. Sraz je v 15.10 v
dílně pod místním kinem, info na:
776 657 733.                 Karel Tůma
* Letní závěrečnou slavnost, na níž
předvedou zájmové kroužky své
aktivity, například divadlo a tanec,
pořádá 27. 5. od 15.30 Dobřichovic-
ký domek.   andrea KUDRNOVÁ
* Kapela To bychom tak zhruba
měli... hrající country, bluegrass a
folk vystoupí 27. 5. a 2. 6., vždy od
19.30 v klubu U Emy Lhotka.  (ebu)
* Ivan mládek se svým Banjo ban-
dem zahraje kině Řevnice 28. 5. od
19.00. Vstupné je 420 Kč, pro rezer-
vaci vstupenek lze psát na info@ak-
cerevnice.cz nebo volat na telefon
777 078 723. (pan)
* Výstava prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ Dobřichovice je v míst-
ním zámku přístupná od 29. 5. do 2.
6., denně 10 - 22.00. (ak)
* Hudební parník  vypluje 30. 5.
ve 14.30 od lávky v Černošicích na
okružní plavbu k mokropeské pláži.
Jízdné se neplatí. (mav)
* Koncert ZUŠ Řevnice Jak šly děti
s Mozartem do Lesa, na kterém
vystupí žáci »zušky« s orchestrem
Camerata Bohemica a dalšími inter-
prety, se uskuteční  30. 5. od 18.00 v
mí-stním Lesním divadle.          (pef)
* Festival Rockový slunovrat, na
němž zahrají mj. kapely Sto zvířat,
Tata bojs či Timudej, se koná 3. 6. v
Lesním divadle Řevnice.         (krch)
* Výstava fotografií Berounští foto-
rici 2017 - Voda je přístupná v mu-
zeu Českého krasu Beroun do 11.
června. Petra ZEIDLEROVÁ
* Výstava malíře a grafika Petra
Ptáčka je do 27. 6. instalována v
Café galerii Bím Dobřichovice. (ak)

Ústřední kolo celostátní soutěže
ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje se
konalo od 11. do 14. 5. v Liberci.
Postoupila do něj hned tři děvčata
ze ZUŠ Řevnice, žákyně Lenky Ko-
lářové. První den nastoupila Anič-
ka Pawlicová a jako jedna z nej-
mladších ve své kategorii si vyhrála
2. místo. Terezka Petrová, jež soutě-
žila o den později, skončila třetí.
Čerstvě šestnáctiletá Magdička

Routová, si 13. 5. nadělila k naroze-
ninám 1. místo. K tomu ještě obdr-
žela zvláštní cenu za provedení sk-
ladby O. Kukala Pozdní hodina,
kterou zahrála v neděli 14. 5. na
Koncertě vítězů. „Všem moc gratu-
luji a jsem na ně pyšná - všechna
děvčata hrála moc pěkně a úroveň
soutěže byla velká,“ uvedla  Lenka
Kolářová. Petra FRÝDLOVÁ,

Zadní Třebaň

Malí řevničtí umělci uspěli v mezinárodní výtvarné soutěži

VÍTĚZKY. Houslistky, které uspěly na soutěži v Liberci. Zleva Magda Rou-
tová, Anna Pawlicová a Tereza Petrová. Foto Lenka KoLářová

S diplomem přijely všechny houslistky
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Všeradův kurýr

V sobotu 13. května jsme v prosto-
rách Zámeckého dvora Všeradice od
rána vítali  účastníky pátého ročníku
veteránské jízdy Okolo Karlštejna.
Soutěž, jíž pořádají členové ÚAMK
Ořech pod vedením Jiřího Peldři-
movského a Stanislava Šoty, se koná
jednou za dva roky. Do Zámeckého
dvora se sjelo přes padesát automo-
bilů, od nejstarších z roku 1910 po
americké veterány. 
Po snídani měli účastníci na progra-
mu rozpravu, v 9.30 následoval start
do první etapy. Ttrasa vedla přes Ko-
něprusy, Tetín, Srbsko, serpentinami
do Hostimi, údolím ke Svatému Jánu

a do lomu na Mořině, kde byla pře-
stávka na oběd. Odpoledne se pokra-
čovalo přes Kuchař, Karlickým údo-
lím do Dobřichovic, dále přes Řev-
nice, Zadní Třebaň, Svinaře, Sku-
hrov do cíle ve Všeradicích. Zde se v
prostorách restaurace konalo slavno-
stní vyhlášení výsledků a posezení
do pozdních večerních hodin. V ne-
děli po snídani závodníci navštívili
hrad Karlštejn a poté se vrátili zpět
do Zámeckého dvora na oběd.
Děkujeme pořadatelům i účastníkům
za návštěvu a těšíme se na příští set-
kání.        Barbora PiSKÁČKOVÁ,

Zámecký dvůr Všeradice

Historická auta kroužila kolem Karlštejna
PÁTÝ ROČNÍK JÍZDY AUTMOBILOVÝCH VETERÁNŮ MĚL START I CÍL V ZÁMECKÉM DVOŘE VŠERADICE

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 10/2017 (228)

V PRŮVODU. Členové sboru dobrovolných hasičů v Radouši při oslavách 120. výročí založení svého sboru.
Foto Petr CÍSAŘ

Na vernisáž dorazilo
sedm desítek hostů
Po velmi úspěšné výstavě Cesty v
loňském roce se rozhodly Olga van
Aanhold, Petra Boukalová, Lenka
Fryčová, Marie Kovandová, Marie
Sibaiová i Lenka Svobodová a s
nimi i Jitka Tomešová výstavu ve
všeradické galerii M. D. Rettigové
zopakovat. V neděli 7. 5. se vysta-
vovatelky sešly v Zámeckém dvoře,
aby svá díla ve výstavním sále nain-
stalovaly. Den »D« nastal 13. květ-
na, kdy byla výstava Cesty 2017
zahájena slavnostní vernisáží. Zúča-
stnilo se jí na sedm desítek hostů,
úvodního slova se ujala jedna z vy-
stavovatelek Olga van Aanhold. Ex-
pozice je prodejní a potrvá do 11. 6.
Návštěvníci se mohou těšit na oleje,
akryly a akvarely s náměty krajin,
zátiší, aktů a abstrakcí. Galerie je
otevřena Út – Pá od 9 do 16, o ví-
kendu pak od 10 do 17 hodin.

Veronika ČerVeNÁ, Všeradice

Hasiči slavili narozeniny
Krásných 120 let existence oslavil 13. 5.
Sbor dobrovolných hasičů Radouš. Nád-
herné počasí snad bylo pro tuto akci speciál-
ně objednáno - jen podtrhovalo význam ak-
ce. Centrum obce zaplnila hasičská technika
ze širokého okolí. K vidění byly ruční a mo-
torové stříkačky, historická požární vozidla i
nejmodernější technika, zkrátka bylo se nač
dívat. Moderoval Karel Moravec, hrála Šeu-
covská Muzika a místní hasičky nabízely
občerstvení. Po slavnostním zahájení násle-
doval průvod obcí ukončený kladením věn-
ců k pomníku padlým. Poté byli oceněni
zasloužilí členové místní SDH. Odpolední
program vyvrcholil ukázkou mladých hasi-
čů i složek IZS ČR a celý den byl uzavřen
taneční zábavou, která se protáhla dlouho
přes půlnoc. 
Akce byla velice vydařená a zajímavá. Ob-
rovský obdiv zaslouží kolektiv hasičů v Ra-
douši. Vzájemná spolupráce členů ve všech
věkových kategoriích, společný zápal pro
práci ve sboru i zásahové jednotce, to vše
svědčí o tom, že tento sbor bude ještě dlou-
hou dobu hybnou silou v obci. Děkuji za po-
zvání na oslavy a přeji tomuto kolektivu
mnoho zdaru v dalších letech.
Bohumil StiBAL, starosta SDH Všeradice

Skóre jsme otevřeli my - gólem do vlastní sítě

PŘED STARTEM. Automobiloví veteráni na všeradickém Zámeckém dvoře.
Foto Barbora PISKÁČKOVÁ

Čtvrté kolo jarní části mistrovských utkání mladších
přípravek se hrálo 13. 5. na hřišti Loděnic. V prvním ut-
kání jsme ČL-U Beroun porazili díky trefám Tomáše
Boxana a Terezky Vinšové 2:1. V zápase proti Rpetům
se prosadili hned 4 naši střelci: Lukáš Toth, Martin Pi-
voňka, Kuba Huml a Terka Vinšová. Vyhráli jsme vyso-
ko 6:1. Třetí zápas s Hostomicemi byl dlouho vyrovna-
ný; skóre jsme otevřeli my, bohužel gólem do vlastní
sítě. Začala se projevovat nervozita, leckdy i pláč a ode-

vzdanost. Během zápasu se nám nepodařilo dát gól, i
když jsme si dokázali vypracovat několik nadějných
šancí, a prohráli jsme 0:2. Po pauze v kabině jsme na-
stoupili proti domácím Loděnicím, které vedou tabulku.
Na hráčích byla už znát únava. Zápas byl plný faulů,
breku, promarněných šancí a odevzdanosti. Rozhodně
jsme nebyli Loděnicím takovým soupeřem, jakým do-
kážeme být - prohráli jsme 0:2. Celkově jsme se umís-
tili na 3. místě za vítěznými domácími a Hostomicemi.
Poslední mistrák nás čeká 27. 5. v Berouně.
V neděli 14. 5. se ve Všeradicích představila i naše star-
ší přípravka a předvedla - koncert. Kluci bojovali, běha-
li, stříleli, o čemž svědčí i závěrečné skóre 24:2. Šimon
Vitner nasázel soupeřům 13 gólů a poprávu si vystřílel
nominaci ve výběru okresu Beroun, který sehraje okres-
ní kolo soutěže v Mělníku příští týden.
Ve středu jsme si místo tréninku zahráli pár přáteláků
proti Hostomicím. Původně měla hrát jen část starší pří-
pravky, ale nakonec jsme hráli všichni: dvě starší pří-
pravky Hostomic, dvě starší přípravky a jedna mladší
Všeradic. V sobotu 20. 5. měla mladší přípravka volno,
starší spřivezla z turnaje ve Svaté po 2 výhrách a 2 pro-
hrách třetí místo. Lucie BOXANOVÁ, FK Všeradice

NA TURNAJI. Všeradická přípravka s dalšími účastní-
ky turnaje v Loděnicích.           Foto Lucie BOXANOVÁ
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RYTÍŘSKÝ DĚTSKÝ DEN
10. 6. od 10:00

! ŠERMÍŘSKÁ VYSTOUPENÍ

! ŠKOLA ŠERMU PRO DĚTI

! HRY A SOUTĚŽE

POZVÁNÍ NA ZÁMEK V MNÍŠKU POD BRDY

MELODY MAKERS
! 19:00 ZÁMECKÁ ZAHRADA

! PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ ZAHÁJEN

5. 7.

www.zamek-mnisek.cz

! PROHLÍDKY ZÁMKU PRO DĚTI

! PRVOREPUBLIKOVÉ
PROHLÍDKY PRO DOSPĚLÉ

! KOUZELNÉ SKLEPENÍ

! HRAVÁ VÝTVARNÁ
DÍLNA

! PANENKY V HISTORICKÝCH
KOSTÝMECH
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Karlštejn –  Na třídenní návštěvu
partnerského města Mylau vyrazi-
la v pátek 12. května výprava z
Karlštejna. Cestu do Saska pod-
niklo čtyřiatřicet malých i velkých
obyvatel městyse.
Mylau slavilo 650. výročí založení a
pozvalo si na tu slávu zástupce
svých partnerských měst – kromě
Karlštejna ještě italského Monte-
carla a francouzského Althen des
Paluds. O vznik všech čtyř se zasadil
císař a král Karel IV.
„Hostitelé si pro nás připravili boha-
tý program,“ uvedl starosta Karlštej-
na Petr Rampas. „V sobotu dopoled-
ne se na místním gotickém hradě,
který ve 14. století i s příslušným
panstvím patřil pod vládu Koruny
české, sešly všechny delegace. Po
přivítaní od starosty Mylau, bylo na
programu několik proslovů a předá-

vání dárků,“ dodal rychtář. Darů pro
všechna spřátelená města prý Karlš-
tejnští vezli několik, ale největší
»prezent« všem zúčastněným připra-
vili karlštejnští školáci - zazpívali
Beethowenovu Ódu na radost, která
je od roku 1985 oficiální hymnou
Evropské unie. 
„Zpívali sice česky, ale aplaus i tak
sklidili obrovský,“ zdůraznil starosta
a pokračoval v popisu oslav: „V so-
botu odpoledne se v kostele sešlo asi
tři sta obyvatel městečka. Po další
zdravici jsme zasedli ke kulatému
stolu a moderátor nás zpovídal, co a
jak dál. Evropa se spojuje, je dobře,
že vznikají partnerství mezi městy.
Podobné kontakty je potřeba udržo-
vat – takže se v Mylau třeba za 650
let znovu sejdeme... Vzpomněli jsme
tam i zakladatelku a velkou podpo-
rovatelku tohoto partnerství, paní

Gizelu, která před měsícem nečeka-
ně zemřela.“
Rampas si po návratu pochvaloval
celkovou atmosféru zájezdu do Sas-
ka. „Řidič byl výborný, stejně jako
parta, která se do Německa vydala.
V autobusu byla legrace, děti zpíva-
jícím dárkem zabodovaly a ještě
jsme stihli v neděli  i oběd na našem
území,“ doplnil s tím, že obrovský
dojem na něj udělal největším cihlo-
vým most na světě, který si Karlš-
tejnští během své cesty prohlédli.
Byl postaven z šestadvaceti milionů
cihel v letech 1846 – 1851 mezi mě-
sty Mylau a Netzschkau nad řekou
Göltzsch. Vlaky na trase z Norim-
berku přes Hof do Lipska po něm
jezdí dodnes.
A protože se výprava do Mylau
vydařila, hodlá radnice městyse pod-
niknout ještě letos cestu do dalšího z

partnerských měst. „Na konci srpna
by se měl konat zájezd do italského
Montecarla,“ dodal starosta Karlštej-
na Petr Rampas.    Miloslav FrÝDl

V kempu se koná
šestý sraz tříkolek
Většina lidí dnes už ví, že TRIKE
znamená motorovou tříkolku. Obje-
vuje se jich u nás v Česku čím dál
víc - motorová tříkolka snoubí při
jízdě bezprostřední spojení s příro-
dou stejně jako motorka, ale s poho-
dlnější  jízdou. Samozřejmě, motor-
káři nedají na své jednostopé miláč-
ky dopustit a každá z těchto dvou
variant strojů má své klady i zápory.
Nezáleží ale na tom, zda jezdíte na
triku nebo na motocyklu, obě spoju-
je jedno: úžasný a zcela jiný pocit
při jízdě, než v autě… a o to jde. 
Přesně o totéž jde nám, organizáto-
rům srazu triků a motorek: umožnit
jednou ročně setkání tříkolkářů i mo-
torkářů. Letos to bude již 6. karlš-
tejnský sraz motorových tříkolek a
motocyklů, který se uskuteční druhý
červnový víkend, tj. 9. -11. 6. v au-
tokempu Karlštejn. Sjedou se tříkol-
ky nejen z Čech, ale i z Německa,
Rakouska, Itálie, Francie, Sloven-
ska, Polska a Švýcarska. Některým
strojům jsou vidět motory, někdy až
nevídaně silné, jiné jsou kapotované
jako auto a spousta tím, že přijíždě-
jí z velké dálky, vezou si i karavany
designově totožné s trikem.  Všech-
ny láká Karlštejn, zdejší specifická
krajina i atmosféra srazu. Jedním z
největších lákadel tohoto srazu je
sobotní spanilá jízda. (hes)
(Dokončení na straně 8)

Do Mirakula se vrátíme!
slibuje dětem učitelka
Blíží se konec školního roku, a to ve školách
znamená, že nastává  doba školních výletů.
Karlštejnská školka není výjimkou. Výlety
se plánují dlouho dopředu a jak se blíží doba
jejich uskutečnění, máme spoustu práce s
doladěním všech zdánlivých maličkostí,
které jsou však důležité - hlavně když cestu-
jeme  s malými dětmi. 
Na letošní výlet jsme se rozjeli do Milovic a
navštívili jsme tamní zábavně - naučný park
Mirakulum. Musím napsat, že naše volba
byla opravdu dobrá. Počasí nám přálo a my
jsme využili krásného slunečného dne, aby-
chom vyzkoušeli zdolavat úžasné a originál-
ní herní prvky pro malé i dospěláky, zastavi-
li jsme se v kontaktní mini ZOO a vyřádili
se na obřích trampolínách i skluzavkách.
Čas nám tu velice rychle utekl a nestihli
jsme ani vše prozkoumat. Je toho opravdu
mnoho a na léto zde ještě  připravují  vodní
svět. Jsem ráda, že naše volba při výletu
padla právě na Mirakulum a určitě se tam v
budoucnu s dětmi opět ráda podívám. 

Marcela Hašlerová, Mš Karlštejn

13.30 – TŘEHUSK, staro-
pražská kapela
14.25 – PRŮVOD S MÁJKOU
14.30 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K
POŘÁDÁNÍ MÁJŮ (staros-
ta, děti, hasiči…)
14.35 – DOMEČEK, Karlštejn 
14.50 – DĚTI MŠ Karlštejn
15.00 – KAMÝČEK, Kamýk n/V

15.30 – VONIČKA, Čestlice
15.55 – OSMIKRÁSKA, Praha
16.15 – FURIANT, Malá Bělá
16.45 – MATENÍK, Praha
17.10 – ŠARVANCI, sloven-
ský soubor z Prahy
17.35 – KYČERA, Praha
18.00 – KÁCENÍ MÁJKY,
hraje cimbálovka Kyčera

Folklorní festival StaročeSké máje
karLŠtejN náměstí, 28. května 2017

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     5/2017 (65)                

V PARKU. Karlštejnští předškoláci při návštěvě parku Mirakulum. Foto Marcela HAŠLEROVÁ

Karlštejnští školáci zpívali Ódu na radost
ČTYŘIATŘICET OBYVATEL MĚSTYSE SE VYPRAVILO DO PARTNERSKÉHO MĚSTA MYLAU

Karlštejnský zpravodaj
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karlštejn - Pavel ŠVEStkA žije
od roku 1980 v kanadě. Po pádu
komunistického režimu je však v
Čechách často, někdy dokonce ča-
stěji, než by si přál. V březnu při-
letěl oslavit 105. narozeniny své
maminky, nejstarší obyvatelky
karlštejna Anny Švestkové, v dub-
nu se vrátil na její pohřeb.
Jak jsi přijal zprávu o úmrtí ma-
minky?
Maminka skonala třináct dní poté,
co jsme se vrátili do Kanady z oslav
jejích 105. narozenin... Zpráva o je-
jím úmrtí byla zvláštní - naše máma
pro nás byla »nesmrtelná«, nedoká-
zali jsme si představit, že jednou ne-
bude. Ale už na zmíněných oslavách,
o které mimochodem velmi stála,
jsme pociťovali, že to »není ona«, že

se něco děje. Tušili jsme, že se nej-
spíš blíží její konec, ale nepředpo-
kládali jsme, že se to stane tak brzo.
Zaskočilo nás to.
V souvislosti s čím budeš na ma-
minku nejvíc vzpomínat?
Předně vůbec nemůžu vstřebat, že už
tu není. Byl jsem zvyklý jí denně
telefonovat, z Austrálie, Nového Zé-
landu, odevšad. Vždycky se mě pta-
la: Z jaké pr..le zase voláš? Byla cha-
rakteristická přímočarostí, upřím-
ností, pravdomluvností a klidem.
Klidem i - k lidem. Že by se někdy
rozčílila, nebo vybouchla, to jsme u
ní neznali. A to už od dob, kdy jsme
byli s bráchou malí. Když jsem do-
stal pohlavek, tak od táty - ten se s
tím »nesejřil«.
Jaký osud tě zavál do Kanady?
V době komunismu jsem opustil re-
publiku. S mojí bývalou ženou jsme
v létě 1980 emigrovali po dlouhých
přípravách přes Jugoslávii a Vídeň

do Kanady - měli jsme tam příbuzné,
kteří nám v začátcích pomohli.
Jak ses tam »chytal« pracovně?
Nebyla to žádná legrace. Tady jsem
byl »inkoust«, který pracoval jako
vedoucí autodopravy - měl jsem pod
sebou 104 lidí, 80 dopravních pro-
středků a hlavu jak budňanský sta-
rosta. V Kanadě jsem začínal v auto-
dílně, vůbec nikomu jsem nerozu-
měl. Půl roku jsem se učil anglicky,
studoval místní střední školu a pak
se dostal do garáže, kterou vedl Slo-
vinec. Udělal jsem si - omylem, po-
dotýkám - celokanadskou licenci na
automechanika, což mi otevřelo ces-
tu k dealerovi Audi-Porsche v To-
rontě. Tady jsem pak potkal kamará-
da Ivana z volejbalu v Praze. Taky
emigroval a v Kanadě měl firmu,
která se zabývala instalacemi i servi-
sem rentgenů. Přetáhl mě k sobě a já
u něj zůstal pětadvacet let.
Trochu mimo tvůj obor...

Jasně, musel jsem se zase učit. A učil
jsem se usilovně - od kafe, přes pivo,
alkohol až k těm rentgenům. Ivan, už
doma, v Praze, měl totiž vždycky rád
alkohol. (Dokončení v příštím čísle)

miloslav FrÝDL

Tradice pokračuje: prvomájová
»hraná« - setkání kamarádů trempů
se v karlštejnském kempu jako vždy
uskutečnilo 1. května. Krásné po-
časí tam přilákalo spoustu trampů i
příznivců starých trampských písni-
ček. Přijeli hoši z Kladna, Berouna,
z Prahy i několik našich z blízkého

okolí. Ze všech stran se ozývalo
Ahoj!, kemp byl zcela zaplněn. Klu-
ci  pobíhali s rozkvetlou větvičkou a
líbali nás ostošest, abychom prý neu-
schly - bylo hodně veselo... 
Hrálo se, až se hory zelenaly a Be-
rounka se rozvlnila. Písnička střídala
písničku, vládla opravdová pohoda.

Všichni buď poslouchali, nebo si
broukali, pokud znali slova. Po kaž-
dé písničce se ozýval potlesk a tra-
diční Umí! Bylo to moc hezké setká-
ní, jsem ráda, že tato tradice pokra-
čuje a přijíždí stále více lidí. Díky
všem za super muziku a příští rok
zase v Karlštejně nashle. 
Další karlštejnská »hraná« se konala
v sobotu 6. května u Čepelů  v Bud-
ňanech. Vyrazila jsem na ni na kole,
hned po skončení Staročeských má-
jů u nás, v Hlásné Třebani. Sešlo se
sedm  výborných muzikantů. Kvůli
kouření se hoši domluvili, že bude-
me sedět venku na zahrádce. Vůbec
nám to nevadilo, bylo docela slušné
počasí a pro jistotu tam byly připra-
veny deky. Noví pronajímatelé této
hospůdky nás přivítali tataráčkem,
což nás potěšilo: Chutnal výborně!
Hrálo se a zpívalo do nočních hodin.
Náš kamarád Česťa Vacura, spoluza-
kladatel kapely Kapičky nás mile
překvapil - své písničky zpíval z hla-
vy, žádné papíry, na které jsme byli u
něho zvyklí. Patřila mu velká poch-
vala, což se mu evidentně moc líbilo
a přidával další a další písničky, kte-
ré jsme kdysi s Kapičkami hrávali.
Byla to velmi povedená akce, až na
moji jízdu na kole domů. Za benzin-
kou mě přepadli  tři  velcí psi. Lítali
kolem  mého kola, děsně štekali a já

šlapala jako o život - bála jsem se, že
mě kousnou do nohy. V dálce jsem
slyšela zvuk píšťalky, ale psi na to
vůbec nereagovali - doprovodili mě
až za zatáčky. Když už jsem viděla
rovinku v Hlásné, musela jsem
zastavit a vydýchat se. Asi jsem udě-
lala světový rekord v rychlosti a sko-
ro nemohla popadnout dech. Ale ani
tento nepříjemný zážitek mi vzpo-
mínku na »hranou« nezkazil. 
Jitka ŠVECOVá, Hlásná třebaň

Maminka byla přímočará a upřímná
PAVEL ŠVESTKA VZPOMÍNÁ NA SVOJI MAMINKU, NEDÁVNO ZESNULOU NEJSTARŠÍ OBYVATELKU KARLŠTEJNA

PRVOMÁJOVÁ PUSA. Prvomájový
polibek autorky článku Jitky Šveco-
vé s jedním z muzikantů pod rozkvet-
lým šeříkem.                 Foto ARCHIV

Karlštejnské aktuality
* Dovolenou má do 26. 5. karlštejn-
ský lékař MUDr. Jaroslav Král.
První pomoc poskytne MUDr. Su-
chánek - 23. a 25. 5. v Králově Dvo-
ře, 24. a 26. 5. v Litni.                 (per)
* Běžecký závod Běhej lesy Karlš-
tejn je naplánován na 27. 5. Start i
cíl je v Mořině, trasa závodu bude
vytyčena kolem hradu, Dubu Sedmi
bratří, po hraně lomů Malá Amerika
a Mexiko, účastníci se proběhnou i
po dně lomu Velká Amerika.    (mif)
* Zájezd seniorů do zámku Chyše s
prohlídkou zámku, pivovaru a stálé
expozice Karla Čapka pořádá 8. 6.
Městys Karlštejn. Odjezd v 8.00 z
centrálního parkoviště. Zájemci se
mohou do 5. 6. hlásit na úřadu měs-
tyse. Petr rAmPAS
* Vážení spoluobčané, až do 5. 7.
omezte, prosím, parkování před ko-
lejemi vedle nádraží ČD v Karlštej-
ně. Parkují tady autobusy, které při
výluce převážejí cestující mezi
Karlštejnem a Berounem.

Petr rAmPAS, starosta městyse
* Zadní blatníky, všechny dveře,
zavazadlový prostor, přední kapotu i
nárazník, oba přední blatníky a stře-
chu votu zn. Škoda Octavia zapar-
kovaného u silnice za nádražím v
Karlštejně propíchal 10. 5. nezjiště-
ným předmětem neznámý vandal.
Navíc poničil přední i zadní světla,
čelní sklo a přes pravé zadní a pravé
přední dveře vozidla vyryl vulgární
nápis. Majiteli způsobil škodu
70.000 Kč.         Jaroslav DOLEJŠÍ

Sraz tříkolek v kempu
(Dokončení ze strany 7)
Pro organizátory znamená, ač se to
možná nezdá, nejméně třičtvrtě ro-
ku příprav - chceme nabídnout co
nejzajímavější trasu, aby se účastní-
ci srazu dostali na místa, kam by sa-
mi neměli možnost na svém stroji
zajet. Atmosféru můžete s majiteli
tříkolek nasát i vy ostatní, kteří bys-
te se chtěli na přehlídku strojů podí-
vat. Sraz je otevřen veřejnosti, mů-
žete v kempu strávit celý den, poba-
vit se, vybrat si z nabídky stánků se
šperky, oblečením a doplňky, využít
služeb tetování. V pátek bude od
19.30 do 23.30 k poslechu i tanci
hrát již tradičně  kapela Sweet Pain,
v sobotu od 16 do 18.00 rocková ka-
pela Dependence Rock, od 19.30 do
23.30 oblíbená kapela Badys.
Těšíme se na účastníky srazu i
návštěvníky a věříme, že se 6. roč-
ník akce vydaří.

Helena StrmiSká, karlštejn

»Hraná« se konala v kempu i u Čepelů v Budňanech

V BEROUNĚ. Helena a Pavel Švestkovi při návštěvě Berouna 19. května,
den před jejich návratem do Kanady. Foto NN M. FRÝDL

Silničáři chystají sanaci skály u silnice
Skála na okraji Karlštejna se náhle na konci března uvolnila a zavalila sil-
nici ve směru na Hlásnou Třebaň. „Krajská správa a údržba silnic uvol-
něné kameny odklidla a od té doby místo denně monitoruje,“ uvedl 19.
května starosta Karlštejna Petr Rampas. „Připravují projekt na sanaci
skály, ale kdy to provedou, nikdo netuší,“ dodal s tím, že spadlé kameny
zůstaly vedle silnice, aby »utvořily dopadovou plochu s ohrádkou«. (mif)

Foto Petr RAMPAS 
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Letovský zpravodaj

Nová sezona začala letovským ky-
nologům 22. 4. zkouškami z výkonu
podle zkušebního řádu Kynologické
jednoty. Zúčastnilo se jich 12 zájem-
ců - sedm skládalo zkoušku ZOP
(zkouška ovladatelnosti psa), pět
zkoušku ZPU1 (zkouška pracovní
upotřebitelnosti 1. stupně). Od rána
visely mraky těsně nad zemí a celé
dopoledne jsme mokli - jak na sto-
pách nad Řevnicemi, tak na place u
cvičáku. Přesto zkoušky všichni spl-
nili: čtyři dvojice na známku dobře,
tři dvojice velmi dobře a pět dvojic
výborně. Gratulace patří všem.
Hned další sobotu, 29. 4., nás čekala
velká sportovní akce - 18. ročník jar-
ního závodu o putovní pohár. Dora-
zilo úctyhodných 32 účastníků. Zá-

vodilo se celý den v pěti kategoriích.
Hned po nástupu odjela část závod-
níků s jedním rozhodčím na stopy,
na cvičišti začal posuzovat druhý
rozhodčí poslušnosti - téměř do dvou
hodin odpoledne. Když se všichni
vrátili ze stop, rozhodčí se na place
vystřídali. Po poslušnostech posou-
dil rozhodčí všechny výkony v dis-
ciplíně obrana. Ačkoliv jsme nepro-
marnili snad ani chvilku, posuzování
výkonů ukončili rozhodčí až kolem
půl páté odpoledne. 
Závěrečný nástup a vyhlašování těch
nejlepších bylo moc hezké. Všichni
si odnesli diplomy, věcné ceny a me-
daile za účast, ti nejlepší vyhráli
krásné poháry a velké množství věc-
ných cen. Kromě vyhlášení prvních

tří nejlepších v každé kategorii byly
vyhlášeny ještě tituly Nejlepší po-
slušnost, Nejlepší stopa, Nejlepší
obrana, Nejstarší a Nejmladší závod-
ník, Nejlepší žena – psovod a nej-
starší psí závodník. Nejlepší závod-
ník v kategorii ZVV2 vyhrál nejen
pohár, ale také repliku putovního po-
háru. Podrobné výsledky i s fotogra-
fiemi najdete na naší webové strán-
ce. Nejlepší v nejobtížnější kategorii
závodu, ZVV2, byl již podruhé Ro-
man Vaněk s fenou německého ov-
čáka Lady ze Zlaťáku. Roman vy-
hrál letos již druhou repliku krásné-
ho ručně broušeného poháru z červe-
ného skla. Pokud přijede příští rok
na další ročník závodu a vyhraje se
svojí fenou potřetí, bude překrásný

putovní pohár definitivně jeho! To je
výzva!
Byla to pěkná akce, nakonec i poča-
sí vyšlo, přestože ještě v pátek tomu
nic nenasvědčovalo. Podle ohlasů se
všem závod líbil, a tak doufám, že si
přijedou zazávodit i na naše příští
závody. Děkuji všem, kteří se jakko-
liv podíleli na zajišťování závodu -
bez nich by to prostě nešlo.
Do prázdnin nás čekají ještě dvoje
zkoušky z výkonu, takže stále trénu-
jeme, abychom psy dobře připravili. 
Čtrnáct dnů na přelomu července a
srpna hodláme odjet na tradiční letní
výcvikový tábor. Letos poprvé do
nové lokality, tak se těšíme. 
Podrobnosti na www.kklety.cz.
Alena VANŽUROVÁ, KK Lety

Letovské aktuality
* Vyprávění výtvarnice a autorky
osobních mandal Jany Janouchové
o tom, zda mohou krásné, magicky
působící obrazy léčit, předvídat
osud a měnit nám život, hostí 24. 5.
od 17.30 sál U Kafků Lety. Vstup
volný. Barbora TESAŘOVÁ
* Slavnostní uvítání Karla IV.,
jenž s družinou poveze korunovační
klenoty na Karlštejn, zastupiteli
města a ostatními letovskými pod-
danými se v Letech na návsi usku-
teční 4. 6. od 10.20. Pro děti budou
od 9.00 připraveny hry a zábava ve
staročeském městečku.                 (bt)
* K likvidaci oleje, který znečistil
silnici mezi Lety a Mořinou, byli 16.
5. přivoláni profesionální hasiči z
Řevnic. Olej vytekl z proražené mo-
torové vany osobního auta, které na-
jelo na velký kámen na vozovce. Ha-
siči ho posypali sorbentem a násled-
ně uklidili. Pavel VINTERA

Folklorní festival StaročeSké máje
LetY náves, 27. května 2017

Program májových oslav
začne na návsi v poledne
Poslední květnovou sobotu 27. 5. pořádá letovská
radnice od 12.00 v rámci poberounského folklor-
ního festivalu tradiční Staročeské máje. Protože
program loňských májů, který se nesl ve znamení
oslav 120. výročí založení SDH Lety, vzbudil mezi
diváky velký ohlas, rozhodli jsme se ukázky výcvi-
ku i techniky hasičů do májového programu zařa-
dit také letos. Samozřejmě se opět představí i nej-
menší hasiči, kteří mimochodem před nedávnem
vyhráli okresní soutěž zdravotnických družstev.
Dechová kapela Nektarka ze  Strakonic společně s
kolínskými mažoretkami vyvede ve 13.45 odpoled-
ne od sálu U Kafků průvod (nejen) krojovaných
účastníků až na náves, kde ve 14.00 začne předá-
ním práva k pořádání Staročeských májů hlavní
program. Kromě folklorních souborů se v něm po-
prvé představí také místní pěvecký sbor Pňora
škluntuc. Celý den pak bude zakončen vystoupe-
ním kapel Harry band a Running sushi. Doufejme,
že nám bude přát počasí a nezmokneme, jako před
rokem, abychom si mohli v klidu a pohodě bohatý
program letovských májových oslav užít. 

Barbora TESAŘOVÁ, starostka Letů

Vaněk vyhrál podruhé. Ještě jednou a pohár je jeho!
LETOVŠTÍ KYNOLOGOVÉ USPOŘÁDALI ZKOUŠKY Z VÝKONU I OSMNÁCTÝ ROČNÍK JARNÍHO ZÁVODU

Aktuální informace o dění v Letech a okolí 1/2017 (52)

NA BEDNĚ. Vítězové letovského jarního závodu o putovní pohár.                           Foto Alena VANŽUROVÁ

12.00 – Zahájení jarmarku
12.10 – Pobožnost u kapličky
12.30 – NEKTARKA, dechovka ze Strakonic
13.45 – Průvod od Kafků na náves s dechov-
kou a mažoretkami
14.00 – Předání práva, zahájení festivalu
14.10 – MŠ Lety, MŠ Dobřichovice, Školin-
ka NONA, Leťánek
15.00 – Ukázka malých hasičů SDH Lety 
15.15 – OSMINKA, Praha
15.40 – KRUŠPÁNEK, valašský soubor

16.15 – NOTIČKY, Řevnice
16.45 – Ukázka malých hasičů SDH Lety
17.00 – PROMĚNY, Řevnice
17.35 – PŇORA ŠKLUNTUC, Lety
17.50 - Ukázka hasičů SDH Lety, 
prezentace techniky
18.05 - MORAVSKÁ BESEDA, Proměny
18.30 – TŘEHUSK, Poberouní
18.55 – KÁCENÍ MÁJKY, hraje Třehusk
19.00 – HARRY BAND, Řevnice
20.10 - RUNNING SUSHI, Lety
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Adresa: , Lety 252 29      

@: info@jecafe.cz  725 940 597              

                   www.jecafe.cz     

Nově otevřeno:
LÉKÁRNA - U Sv. Anežky, tel.: 603 188 833
KAVÁRNA- J + E Café, tel.: 725 940 597
VINOTÉKA - LET’S WINE, tel.: 603 545 900
BUTIK - SILUET, tel.: 731 065 799
DĚTSKÝ TEXTIL - PEPCO (červen)
FARMÁŘSKÉ POTRAVINY (červen)

2 NP:
KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
MASÁŽE
TĚLOCVIČNA
LÉKAŘSKÉ ORDINACE
ODBĚROVÉ LABORATOŘE - PREVEDIG (červen)

OBCHODNÍ CENTRUM LETY
centrum Vašeho regionu

Těšíme se na Vaši návštěvu!

OC Lety
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Osovský PROVAS

Vzpomínková akce k památným dnům osvoboze-
ní a k účasti vojínů Ruské osvobozenecké armády
v boji proti fašistům se konala 6. května na hřbi-
tově v Osově. Uspořádal ji spolek Ruská tradice v
zastoupení předsedy Igora Zolotareva. 
Krátce po poledni se u rekonstruovaného hrobu
vojínů ROA shromáždili účastníci, kteří sem do-
razili z podobného setkání na Olšanských hřbito-
vech. Jak uvedla jedna z nich, Eugenie Číhalová,
velkou roli při pořádání zmíněných akcí zastávají
ruští emigranti, kteří prchli do Československa
před bolševickým terorem. Uvedená organizace
zajistila i umístění náhrobku se jmény padlých vo-

jínů - vlasovců, kteří do našeho kraje dorazili ně-
kolik dnů před Sovětskou armádou a vyhnali
Němce. Odtud odjeli na pomoc Praze a měli ne-
malý podíl na osvobození některých jejích částí.
Místo vděčnosti je čekalo zatčení Rusy a většinou
likvidace. Na začátku shromáždění I. Zolotarev
pohovořil o důvodu a významu konání těchto piet
a pěvecké duo Marie a Olga za doprovodu piana
zazpívalo nádherné ukrajinské lidové písně, do-
jemné a plné stesku. E. Číhalová rusky přednesla
báseň pro padlé hrdiny a následovala krátká pra-
voslavná bohoslužba sloužená ukrajinsky. 
Kněz poté česky hovořil o tom, jak těžké bylo pro
vojáky ROA rozhodování mezi krutým, nelidským
bolševismem a zločinným fašismem. Jako vždy
na  podobné střety doplatí ti, kteří válečné běsně-
ní nezavinili. Na válečné mučedníky, kteří padli a
jsou pochováni daleko od svých domovů, bychom
neměli nikdy zapomenout. Bohoslužba byla pro-
vázena překrásnými zpěvy, kněz na závěr všech
šest hrobů vykropil a byly zapáleny svíce. I když

účast místních nebyla velká, zprávu o konání vz-
pomínky jsme se dověděli příliš pozdě, její průběh
byl krásný a důstojný.   Marie PLECITÁ, Osov

Hřbitovem zněly dojemné ukrajinské písně
V OSOVĚ SE KONALA VZPOMÍNKA NA KONEC VÁLKY A VOJÁKY RUSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  6/2017 (143)

Dan Matějka vozí ze závodů 
jednu medaili za druhou
Dvě zlaté medaile v zá-
vodech třídy 4 x 4 a cel-
kové prvenství vybojo-
val 6. - 7. 5. v Trstěni-
cích mladý závodník na
čtyřkolce Dan Matějka
z Osovce, člen LTCar
racing teamu.
První závod sezony ab-
solvoval  18. - 19. 3. v
Sedlčanech. I když trať
byla blátivá, zabojoval
a dojel první. O týden
později, v Šiklově mlý-
ně, se na dlouhé, rychlé
a místy velmi technické
trati při jízdě střetl s ji-
ným závodníkem a do-
jel na druhém místě. 
V německém Triptisu
23. 4., na jezdci i diváky skvěle obsazeném závo-
dě Dan opět prokázal své jezdecké umění a po
dlouhém i vyčerpávajícím boji »urval« krásnou
druhou příčku.   Marie PLECITÁ, OsovVZPOMÍNÁME. Účastníci vzpomínkové akce na osovském hřbitově. Foto Marie PLECITÁ

VÍTĚZ. Dan Matějka s
pohárem, který získal v
Trstěnicích.
Foto Luboš MATĚJKA

Školáci slavili Den Země

K čarodějnické hranici se šlo do Osovce průvodem

Osovské aktuality
* Noc kostelů se koná 9. 6. od 18. 00 do 22.00 v
Osově. Program zahájí varhanní koncert, uslyšíte
pěvecké duo Mariolja, připraveno je povídání o
sv. Františku z Assisi i úvaha na téma středověk a
dnešek. Budeme číst z farní kroniky založené v
roce 1756, dozvíte se o historii kostela i o jeho
opravě. K nahlédnutí budou tabla o historii, ze
života místní komunity, fotoalba i kroniky, bude-
te moci vystoupit na věž ke zvonům.            (map)
* Suché máje s průvodem obcí a za účasti krojo-
vaných družiček pořádají 10. 6. v Osově místní
hasiči. Ve 14.00 vyrazí od hasičské zbrojnice za
doprovodu hudby průvod. Cíl je stanovený na
prostranství u staré školy, kde se bude kácet máj-
ka a v nabídce bude i občerstvení.                  (map)

Naše planeta oslavila 22. 4. svátek a popřát se
jí snažili i osovští školáci. Sešli se na školní za-
hradě vybaveni rukavicemi, montérkami a ná-
řadím. Rozdělili jsme si úkoly a vrhli se do prá-
ce. Páťáci vykopali díry pro stromky a navozili
zeminu. Čtvrťáci vypleli bylinkovou zahrádku,
třeťáci i druháci uklidili kolem živého plotu, prv-
ňáci pomáhali se sběrem odpadků a zasadili si
strom splněných přání. Před polednem jsme se
všichni sešli a zasadili nový strom, lípu srdči-
tou. Text a foto Soňa KOCMANOVÁ, ZŠ Osov

Poslední dubnový den se v Osově konal druhý
ročník průvodu čarodějnic.  V podvečer se u míst-
ního obchodu sešlo značné množství účastníků
místních i přespolních, v čarodějnickém úboru i v
civilu, děti, dospělí i psi. Po hudebním příspěvku
se dlouhý průvod vydal polní cestou do Osovce,
kde byla připravena hranice. V čele táhl katův pa-
cholek káru s ježibabou, byl tu kat a nechyběli ani
muzikanti. Trasa byla lemována hořícími louče-
mi, jež v přicházejícím šeru umocňovaly pohád-
kovou atmosféru. Cestou zněla truchlivá píseň a
zpívalo se i na místě dalšího děje. Na vrchu hra-
nice byla umístěna čarodějnice a vzplál mohutný
oheň. Pro děti byly připravené soutěže, také krou-
žily na košťatech kolem plamenů a všechny si za
své snažení odnesly dárkový balíček. Značný kus
práce během akce odvedli hasiči. Jednak svědo-
mitě a neúnavně udržovali oheň v bezpečných
mezích a za druhé si s nimi mohly děti vyzkoušet
užití hadic s vodou. S nastávající tmou poskytla
dětem prostory jedová chýše stojící pár desítek

metrů od hlavního dění, také odtud si po splnění
úkolu odnesly dárek a k dispozici zde pro všech-
ny bylo občerstvení v podobě špekáčků a nápoje
všeho druhu. Akce se opravdu vydařila, za což
patří dík obětavým organizátorům a také nebi za
to, že na nás tentokrát neposlalo déšť. 

Text a foto Marie PLECITÁ, Osov
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Dobřichovice chystají stěhování úřadu
ZASTUPITELÉ ZVAŽUJÍ PŘEMÍSTĚNÍ RADNICE DO AREÁLU HASIČSKÉ ZBROJNICE

Dobřichovice - Dobřichovická rad-
nice zvažuje stěhování svého úřa-
du blíže centru, do areálu hasičské
zbrojnice v ulici 5. května.
„Umístění stávající hasičské zbrojni-
ce není dobré - je tu nevhodný vjezd
na pozemek, kolmo k ulici 5. května,
kde je velký provoz pěších a cyklis-
tů. Naopak tento areál má z důvodu
polohy velký potenciál pro občan-
skou vybavenost,“ píše se v zadání,
se kterým radnice oslovila pětici ar-
chitektonických kanceláří, jež zpra-
covaly studie využití areálu. Účelem
studií je prověření možnosti umístit v
areálu hasičárny nejen budovu měst-
ského úřadu, ale také knihovny, mul-
tifunkčního sálu a informačního cen-
tra. Bylo by také vhodné propojit
areál s areálem ZUŠ. Nově vzniklý
multifunkční sál by měl sloužit pro
zasedání zastupitelstva i koncertní a
divadelní vystoupení. Studie má pro-

věřit, zda se tyto stavby na pozemky
vejdou, případně navrhnout jejich
uspořádání a ověřit, zda by pro no-
vou hasičárnu mohl být využit areál
současného městského úřadu.
Rada o návrzích diskutovala v dubnu
s tím, že je nezbytné, aby se s návr-

hy seznámili zastupitelé a veřejnost.
„Zastupitelstvo zatím nepřijalo žád-
né konkrétní rozhodnutí. Dali jsme
si za úkol ke studiím shromáždit při-
pomínky s tím, že se k tomuto téma-
tu vrátíme na dalších zasedáních,“
sdělil starosta Dobřichovic Petr

Hampl. Dodal, že jednotlivé studie si
lze prohlédnout na webu města. 

Pavla NOVÁČKOVÁ

Třetímu květnovému víkendu vévodily v Dobři-
chovicích společenské akce. V sobotu 20. května
se konala DDM - Dobřichovická degustační míle.
Vinárníci, kavárníci i restauratéři podél páteřní
cesty nachystali speciální nabídku, po jejímž
zkonzumování každý obdržel razítko a za šest ra-
zítek v mapce i odznak Absolvent DDM. Ještě ko-
lem čtvrté odpoledne to nevypadalo na nějak zá-
vratnou účast, vpodvečer se ale vše v dobré obrá-

tilo. Za školu se začaly sjíždět korvety, americká
auta, jež si letos již posedmé dala dostaveníčko v
Dobřichovicích. Jejich majitelé je po celodenní
soutěži chvíli vystavují a následně spanilou jízdou
projedou centrem. Dvacet pět soutěžních vozů
před pátou doplnilo 9 korvet ze spřáteleného praž-
ského klubu. Téma srazu byl Walt Disney, takže
mezi auty bylo možné zahlédnout myšáka Mic-
kyeho, Sněhurku, trpaslíky... Tou dobou již byla

ulice 5. května doslova obležena stovkami diváků.
Vytvořili příjemnou a přátelskou atmosféru, do
které tu a tam zaburácely silné výfuky. Davy divá-
ků se po průjezdu aut neotočily na cestu domů, ale
pustily se do nabízených lahůdek podél cesty, a
tak byli nakonec spokojeni úplně všichni. Příště
by se setkání korvet mělo konat 18. - 20. 5. 2017
a tématem pro posádky bude »hippies«. Je na co
se těšit. Jiří GeiSSleR, Dobřichovice

Před kapličkou v Letech bývá rušno
při všech významných obecních
událostech. Půvabnou atmosféru
návsi využívá i stále více snouben-
ců. V pátek 19. 5. si tu řekli Ano teď
již manželé Adéla a Miloslav Vond-
ráškovi. Další svatba nás čeká 10.
června. Foto Alena VANŽUROVÁ

Barbora TESAŘOVÁ, Lety

Řevničtí nabízeli své zboží »mezi vraty«

Na policejních stránkách je i mapa kriminality
Praha-západ - Dva lidé letos zemřeli na silnicích okresu Praha-západ. A to i
přesto, že se podle statistik Policie ČR počet nehod v okrese v porovnání s
loňským rokem snížil. Zatímco letos jich policisté od ledna do konce dubna
evidují 208, loni jich bylo 224 včetně jedné smrtelné.
I tyto informace vám nyní poskytnou nové webové stránky oddělení Policie
ČR sídlících v obcích okresu Praha-západ. Informace najdete na adrese
www.bezpecnaprahazapad.cz a jejich součástí webu je i mapa kriminality s
ikonami jednotlivých deliktů. Na stránkách si můžete prověřit věci v pátrá-
ní - auto, mobil nebo ztracené doklady. Příspěvky lze také sledovat na soci-
ální síti facebook – Bezpečná Praha západ. V přípravě je nová aplikace pro
chytré mobilní telefony. (pan)

Třebaňští přivítají
návštěvu z Německa
Výprava z německé partnerské obce
Steineroth vedená starostou Theo
Brennerem přijede 25. 5. do Zadní
Třebaně. Čtrnáct Němců bude uby-
továno v rodinách. Pokud se s nimi
bude chtít kdokoliv ze Zadnotřebaň-
ských pozdravit a prohodit pár slov
německy, angličky či česky, bude ví-
tán. Ve čtvrtek 25. 5. mají napláno-
vané posezení a večeři ve Mlýně, v
pátek jedou na výlet do Prahy a ve-
čer se bude povídat i zpívat v hasi-
čárně. Přijďte a vezměte s sebou ně-
co dobrého! Zazpívá Třebasbor. V
sobotu Steinerothští pojedout na
zámek Zbiroh a do pivovarů v Jin-
cích i Hostomicích. Také sem může-
te jet s nimi! V neděli dopoledne se
německá výprava vydá domů. 

Petra FRÝDlOVÁ, zastupitelka
Zadní třebaně

VODÁCI NA BEROUNCE. Dvacet devět posádek v šesti kategoriích se zú-
častnilo 20. a 21. 5. vodáckých závodů na Berounce. V sobotu dopoledne se
jel sjezd s vloženou střelbou ze vzduchovky na trase Karlštejn - Řevnice - ost-
rov Zadní Třebaň. Odpoledne čekal účastníky slalom v náhonu u zadnotře-
baňského ostrova (na snímku), v neděli dopoledne pak sprint na Berounce u
ostrova. Řevnické ženy skončily v celkovém pořadí druhé, muži osmí, proto-
že vynechali sjezd, aby byli schopni zajistit pořadatelskou službu na jezech v
Karlštejně a Třebani. Děkujeme radnici v Karlštejně, Zadní Třebani a Řev-
nicích za podporu a vstřícný přístup, stejně jako všem majitelům pozemků u
náhonu v Zadní Třebani. Text a foto Libor KVASNIČKA, Řevnice

* K bezvědomí asi padesátileté ženy
byli 20. 5. voláni záchranáři z Řev-
nic. Při příjezdu posádky na místo
již byla v bytě policejní hlídka, která
prováděla resuscitaci pacientky. Přes
veškerou snahu však lékař konstato-
val smrt. Její pravděpodobnou příči-
nou je oběšení - policisté při příjez-
du ženu odřízli z provazu, na kterém
visela. (bob)
* K odstranění sloupu ohrožujícího
chodce v Hlásné Třebani vyjeli 13.
5. na žádost policie řevničtí profesi-
onální hasiči. Do dřevěného sloupu
telefonního vedení narazil nákladní
vůz a »opřel« jej o štít domu.    (pav)
* Odcizení sazenic smrkových st-
romků řeší Policie ČR v Řevnicích.
Krádeží 5 768 kusů sazenic, které
byly určeny na sadbu v řevnických
lesích poškozených při předloňské
sněhové kalamitě, vznikla městu
škoda 43 260 korun. (pan)

NA STŘEŠE. Dvě auta se srazila 19.
5. odpoledne u nákupního střediska
v Řevnicích - jedno z nich skončilo
na střeše. Záchranáři ošetřili mla-
dou řidičku a s lehkým zraněním ji
převezli do pražské nemocnice. 

Text a foto Bořek BULÍČEK

Dobřichovicemi burácely silné motory nablýskaných korvet

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se konají 27. 5.
od 8.00 do 12.00 u zámku v Dobři-
chovicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Zábavné odpoledne s plněním
úkolů v terénu, táborákem a opéká-
ním buřtů pořádá 28. 5. od 15.00 na
hřišti proti kostelu v Černošicích
místní Sokol. (čil)
* Kováři, podkováři, dráteníci, no-
žíři, šperkaři, pasíři i další řemeslní-
ci se představí na Setkání kovářů,
které se uskuteční 3. a 4. 6. v areálu
bývalého učiliště Liteň. Zahrají ka-
pely Třehusk a Pohodáři, historický
šerm předvede skupina Viridis Mili-
tes. Zdeněk SlAVAtA
* Akci věnovanou oslavě Evropské-
ho dne chráněných území s názvem
Českým krasem za Hagenem pořá-
dala 20. 5. Správa CHKO Český
kras. Na dvanáctikilometrové nauč-
né stezce si 700 účastníků prověřilo
a doplnilo přírodovědné znalosti. Ve
štolách kolem Malé Ameriky se mo-
hli potkat s tajemným Hagenem.

Hana HOFmeiSteROVÁ

Pátý prodej mezi vraty se v Řevnicích konal v sobotu 20. května. Zájemci
si od svých spoluobčanů mohli od 10 do 15.00 koupit oblečení, hračky nebo
knihy. Foto NN M. FRÝDL

Ano si řekli na návsi
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V polovině května si výprava Holek
v rozpuku z Hlásné Třebaně udělala
výlet na Kokořínsko, do vesničky
Želízy. Chtěly jsme si prohlédnout
zdejší vyhlášené Čertovy hlavy. 
Sice výstup nás docela zdolal, bylo
po dešti a skalní cesty dost klouzaly.
Ale jelikož jsme stále »holky v roz-
puku«, dokázaly jsme to bez úhony a
- byla to super podívaná! Čertovy
hlavy jsou asi 9 metrů  vysoké skal-
ní reliéfy  dvou  obřích hlav, vytesa-
ných do pískovcových bloků. Uni-
kátní dílo vytvořil sochař Václav Le-
vý v letech 1841-1846. 
Pak jsme se vydaly po modré značce
a dostaly se do Liběchova. Zde jsme
chtěly navštívit  barokní zámek z do-
by kolem roku 1730, ale bohužel byl
zavřený.  Tak jsme se občerstvily v
místní restauraci a autobusem dojely
do Mělníka. Prohlédly jsme si zdejší

zámek, který byl v roce 1992 v resti-
tuci vrácen zpět slavnému rodu
Lobkoviců, konkrétně knížeti Jiřímu
Janu z Lobkovic, který zde pobývá i
s rodinou. Z ochozu rezidence jsme
se pokochaly výhledem na soutok
řeky Labe s Vltavou. A protože jsme
měly ještě dost času, tak jsme navští-
vily kostnici v kryptě kostela sv.
Petra a Pavla. Jsou zde umístěny
pozůstatky asi patnácti tisíc osob
různého stáří, pohlaví a etnického
původu. V minulosti sem totiž byly
sváženy kosti nalezené na různých
místech v okolí Mělníka, pozůstatky
válečných událostí třicetileté války a
dalších šarvátek. Mělnická kostnice
patří spolu se sedleckou u Kutné Ho-
ry  k největším v České republice.
Výlet se nám vydařil a moc líbil - i
díky suprovému počasí.  
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Půlka pro vás, druhá pro mě - co pít budeme mít všichni!
POSLEDNÍ DÍL SERIÁLU NN: CESTA DO LANGUEDOCU ANEB FRANCOUZSKÝ TÝDEN 30)

Holky se kochaly Čertovými hlavami
HLÁSNOTŘEBAŇSKÁ VÝPRAVA SI UDĚLALA VÝLET NA KOKOŘÍNSKO A DO MĚLNÍKA

VE SKALÁCH. Holky v rozpuku před Čertovými hlavami.      Foto ARCHIV

V cestovatelském seriálu Jiří Ma-
tějka z Dobřichovic osobitým způ-
sobem zachytil putování za vínem
do jižní Francie.                       (NN)
Na závěr nás Sophie provedla po
vinařství a osvětlila nám funkci pří-
strojů za degustačním pultem. Je to
manuální plnička láhví a zátkovač-
ka, vedle etiketovač. Většina i men-
ších vinařství vlastní nějakou, třeba
malou plnící linku, takhle raritně
jednoduché vybavení jsem ještě ni-
kdy nepotkal. Při loučení přede mě
Sophie postavila otevřenou láhev
Carpe Diem a k sobě přisunula Con-
fidences se slovy: To se líbí ženám a
Carpe Diem zase mužům. Pak napůl

rozdělila zbytek lahví a řekla: Tahle
půlka je pro vás, druhou si odnesu
domů já, a budeme mít všichni co pít
k večeři. Jak francouzské! Oni nikdy
nevnímají víno samo o sobě, ale
vždycky v páru s jídlem. 
Večeři jsme nakoupili cestou v ma-
lém krámku u hlavní silnice v měs-
tečku Gabian. Dva druhy krájené ter-
riny jako předkrm, syrové klobásy v
tenkém střívku k opékání nebo grilo-
vání jako hlavní jídlo a ještě hlávko-
vý salát i rajčata. K tomu byly zbyt-
ky bagety od včerejška lehce osma-
žené na olivovém oleji. Rosé Les
Jardins d´Eden jsme vypili jako ape-
ritiv, k terrinám bylo Desinvolte a k

výborným klobásám opečeným na
pánvi Carpe Diem. Co jiného? Uží-
vej dne!
Ráno jsme zabalili, po snídani ukli-
dili kuchyň, zaskočili do obchodu
našich domácích zaplatit za pobyt.
Byla tam zrovna Lucova sestra, hez-
ky tělnatá a jak se patří k takové fi-
guře dobrácky veselá a nabitá sálají-
cí energií, takže nám udělila pěknou
dávku startovací rychlosti, která vy-
držela až do Alsaského města And-
lau, kam jsme dorazili po sedmé ve-
čer. Zjistili jsme, že penzion Au Ca-
non (U Kanonu), kde jsme měli re-
zervované ubytování, je nedobytně
zavřený. V autě plném vína se spát
nedalo, jedině vsedě. Zachránil nás
recepční hotelu Zink za rohem, který
- byť jsme ho vyrušili od večeře -
nás s šarmem a ochotou ubytoval.
Na večeři jsme šli do naší oblíbené
hospody Le Relais de la Poste, která
se vyznačuje výborným jídlem a tím,
že i ta nejlevnější vína, která tu ser-
vírují ve džbáncích, jsou mnohem
lepší, než často o dost dražší vína
jinde. Večeře byla samozřejmě vý-

borná a patřičně dlouhá, provázená
blaženým pocitem, že dnešní večer
tak dobře dopadl. Nakonec jsme tam
zbyli jako poslední hosté a z ku-
chyně přišel kuchař a natočil si z
pípy sklenici piva. A já mu povídám:
No jo, to chápu, já když večer skon-
čím ve svém vinném obchodě, tak
taky běžím na pivo do nejbližší hos-
pody. A on se zeptal odkud jsme, já
na to, že z Česka a on: No jo, Pilsner
Urqel, to je dobré pivo. A jaká vína v
tom vašem krámku máte? Tak jsem
mu řekl, že samá francouzská, hlav-
ně z Alsaska, a také z Jury a teď že
právě vezeme nákup z Languedocu z
apelace Faugéres a on, že to zná.
Faugéres, to jsou par excellence ví-
na! řekl s vykřičníkem na konci věty
a zvednutým ukazovákem. A já si na-
jednou uvědomil, že tady normálně
kecám s tím kuchařem - francouz-
sky! Moje francouzština, takříkajíc
nulová, se po té dobré večeři a tý-
denním krásném dobrodružství mezi
francouzskými víny a vinaři o kou-
sek od té nuly asi odlepila. (Konec)

Jiří MATĚJKA, Dobřichovice

Málotřídka v Zadní Třebani,
v malebné krajině u Berounky hledá

UČITELE/UČITELKU
se vzděláním na 1. stupeň

Nabízíme otevřené, bezpečné a přátelské 
prostředí. Těší se na Vás vstřícní rodiče, malý

kolektiv a sehraná parta dětí. Nástup dle dohody.
Dobré vlakové spojení z Prahy a Berouna.

Kontakt: zsamszadnitreban@seznam.cz,
737907624 - ředitel Bohumil Bulíř

Naše noviny-nezávislý poberounský občasník vybírají

P Ř E D P L A T N É
na 2. pololetí roku 2017

Naše noviny upozorňují abonenty, že s číslem 12/17 vyprší jejich 
předplatné. Pokud máte o doručování NN zájem i nadále, je třeba 

si ho znovu objednat. NN do prosince 2017 vyjdou 13x, výtisk
stojí 7 Kč. Předplatné na 2. pololetí tedy činí 91 Kč. 

Ti, kteří chtějí NN posílat poštou, musí připočíst poštovné 
12 Kč/číslo, zaplatí tedy dohromady 247 Kč. V případě, že
nechcete platit poštovné, je možné NN nechávat v redakci 

(Zadní Třebaň, Třebaňská 96) nebo na udané adrese 
v Zadní Třebani či v Řevnicích, kde si je budete vyzvedávat. 

Předplatné vybírají: 
Ema MALÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 190)

Lucie HOCHMALOVÁ (Zadní Třebaň) 
Stanislava FRÝDLOVÁ (Zadní Třebaň, Třebaňská 96)

Předplatné lze též poukázat na účet 211170229/0300. 
(Nezapomeňte uvést doručovací adresu a var. symbol: 132517.)
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Jedenáctý ročník lukolády uspořáda-
li 13. května  v areálu dobřichovické
sokolovny skauti ze střediska Lesní
Moudrost. 
Pro děti i dospělé byla přichystaná
soutěž v lukostřelbě v šesti věko-
vých kategoriích. Nejlepší střelci zí-
skali i sladkou odměnu. Kromě luku
bylo pro děti přichystáno plno atrak-
cí: lanovka, lezení po provazovém
žebříku, trampolína, chůze po slack-
line, skluzavka, hod kroužkem na
cíl, trefování plechovek... Během
odpoledne se přišlo podívat a zasou-
těžit si několik desítek rodin, počasí
nám během akce také přálo.
Na druhý květnový víkend jsme si
naplánovali ještě jeden netradiční
skautský projekt - výrobu pramice.

Členská základna nám roste, lodě už
pomalu stárnou, proto jsme se roz-
hodli si vyrobit novou pramici P550.

Veškerý materiál a zázemí jsme měli
už přichystané v dílně ve Všenorech,
a tak jsme se mohli pustit s radostí

do díla. Během soboty jsme do »ko-
pyta«, to je forma na výrobu lodi,
nanesli barvu a pak postupně dělali
jednotlivé vrstvy lodě. Zjednoduše-
ně řečeno: vždy se položí nastříhaný
kus tkaniny, která se nasytí pryskyři-
cí a pak se překládá další vrstvou.
Tato práce nám vystačila na celou
sobotu. V neděli ráno jsme po chvíli
přemáhání loď dostali z kopyta a
mohli pokračovat. Loď jsme zbrou-
sili a natřeli její vnitřní plochu. Teď
už zbývá jen vyrobit i upevnit sedát-
ka a můžeme vyrazit na řeku. Na
podzim máme v plánu vyrobit další
pramici. Akci finančně podpořil St-
ředočeský kraj - děkujeme! 

Šimon MaRTiNEc, středisko
Lesní Moudrost, řevnice

Sněženky a Machři obsadili pěkné »dvojciferné« místo

Běželi 360 kilometrů ze Šumavy do Prahy

Skauti stříleli z luků a vyráběli pramici
JEDENÁCTÉ LUKOLÁDY V DOBŘICHOVICÍCH SE AKTIVNĚ ZÚČASTNILO NĚKOLIK DESÍTEK RODIN

MĚLI NAPILNO. Skauti druhý květnový víkend uspořádali lukoládu a pustlili se i do výroby pramice. Foto Šimon MARTINEC a Petr NOVÁK

Začátkem května se tým ZŠ Řevnice
pod názvem Sněženky a Machři zú-

častnil závodů dračích lodí v Dobři-
chovicích. Původně jsme sice pláno-

vali »čistokrevně« dámskou posád-
ku, ale dámy se v našem školním ko-
lektivu ukázaly jako nedostatková
komodita. Nezbylo, než doplnit se-
stavu pánským živlem a změřit síly s
dalšími smíšenými posádkami. Naše
manažerka Bohunka se ukázala být
ženou na svém místě a dokázala ne-
jen zorganizovat posádku, ale též ne-
chala vyrobit pro všechny žlutý tri-
kot, což nás v podstatě předurčovalo
k tomu, abychom se probojovali
minimálně do finále. Páteční trénin-
ková rozplavba se velmi vydařila a
naplnila nás optimismem.
V sobotu dopoledne 6. května jsme

se sešli v plném počtu, na poslední
chvíli dolaďovali taktiku a naše
mentorka Lída vymyslila úderný po-
křik: Sněženky a Machři – vítězství
jim patří! 
Potom už nastal památný okamžik -
nalodili jsme se a vyrazili. Kýženého
výsledku bylo nakonec dosaženo:
probojovali jsme se do finále a obsa-
dili pěkné dvojciferné místo. Prů-
měrná posádka by se s takovým výs-
ledkem nejspíš spokojila, ne tak
Sněženky a Machři. Předsevzali
jsme si totiž, že si nejpozději do pěti
let vypádlujeme zlatý pohár!

Martin KUNc, ZŠ řevnice

Někdo Vltavu sjíždí na lodi, někdo kolem ní rád
běhá. Myslím, že my rádi obojí, ale tentokrát jsme
dali přednost běhu. A to již potřetí.
Skupinka běžců z Mořinky a okolí prožila - a pře-
žila! - víkend při štafetovém běhu Vltava run v
délce 360 kilometrů ze šumavského Zadova až do
Prahy ve společnosti dalších přibližně tří tisíc
běžců. Pravidelně bývají připraveny pěkné úseky
pro běh i kochání přírodou - a to ve dne i v noci,
kdy je běh lesem a podle vody o to dobrodružněj-
ší. Nejinak tomu bylo letos.
Tento závod je velmi náročný na psychiku a rege-
neraci organismu, protože nevyspání a únava se
projevuje na každém běžci. Proto je moc důležitá
celková atmosféra v týmu. Našemu leadrovi,
Martině Barchánkové, se pravidelně daří dávat
dohromady sportovce tak, abychom dobrou nála-
du mezi sebou pěstovali a dokázali se podržet při
jakémkoli zdaru i zmaru. Aby bylo veselo i tehdy,
kdy je člověk fyzicky nebo psychicky dost na
dně. Za to vám všem z Rafirunners velký dík!

Barbora TEsařOVÁ, Lety

Plavební sezona začne první červnový den
Oblíbený přívoz Kazín v Černošicích zahájí letošní plavební sezonu ve čtvr-
tek 1. června. V minulých dvou letech převezla stylová loď Kazi tisíce nad-
šených výletníků, kteří se vydali na cyklistickou nebo pěší výpravu po okolí
Černošic či do brdských lesů. 
I letos budou převoznické služby pod Kazínskou skálou lákat na komento-
vané vyhlídkové plavby členitým údolím Berounky. Kromě vyhlídkových
plaveb funguje i tzv. »pendl« - přívoz mezi přístavišti Kazín a Mokropsy.
Ten je od letoška začleněn do Pražské integrované dopravy a bude tedy pod-
léhat tarifům PID. Je také možné objednat naučnou plavbu pro školní sku-
piny s výkladem o historii a přírodních krásách okolí řeky, které trvají hodi-
nu. V době mimo jízdní řád, tedy ráno od 8 do 10.00 a večer po 19.00 si
mohou zájemci objednat Kazi pro privátní plavby. Letošní plavební sezona
potrvá do 28. 9., tedy svátku sv. Václava.        Lucie TURNEROVÁ, Praha

JEDEM! Sněženky a Machři vyrážejí do boje.      Foto Laura STRATILOVÁ

START. Tým kapitánky Martiny Barchánkové
(čtvrtá zprava) na startu závodu.   Foto ARCHIV

Zlaté a stříbrné medaile přivezly 13. 5. ze závo-
dů Poupata 2017 v Heřmanově Městci aerobič-
ky trénující ve Všenorech. O týden dříve získaly
v Čelákovicích Kadetky se sestavou Zootro-
polis v konkurenci 12 týmů první místo, Junior-
ky se sestavou Sedm statečných byly druhé. Po-
děkování patří zraněné Viktorce, jež nastoupila
alespoň na začátek sestavy s berlemi a trenérce
Štěpánce, která zaskočila za nepřítomnou zá-
vodnici. Text a foto Katka ČERNÁ, Všenory
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Diváci místo fotbalu sledovali letadla
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA Z NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Další domácí debakl
schytali zadnotřebaňští fotbalisté -
tentokrát je 9:0 »vyškolily« všera-
dice. Řevnice v podbrdském derby
obraly o bod favorita z Mníšku.

LETY, 1. B třída
Dobříč - FK lety 0:3
Branky: Nejepsa, Jarolím, Císař
Zasloužené tři body zvenku. Domácí
zahájili utkání aktivně, ale vedení se
v 19. minutě ujaly Lety: pohlednou
kombinaci završil přízemní střelou
Nejepsa - 0:1. Ve 35. minutě zahrál
domácí stopér v pokutovém území
rukou a Jarolím se z penalty nemýlil
- 0:2. Další obrovskou šanci spálil v
45. minutě Cipra, který přestřelil od-
krytou branku! Po přestávce přišel
na hřiště úplně »jiný« domácí tým a
letovský gólman Sňozík najednou
nevěděl, kam dřív skočit. Hosté defi-
nitivně rozhodli utkání v 72. minutě,
kdy si střídající Císař naběhl na při-
hrávku Nejepsy a nedal domácímu
brankáři šanci - 0:3. Navýšení skóre
odmítl v 87. minutě Nejepsa, jež po
přihrávce Jarolíma přestřelil z bez-
prostřední blízkosti branku!        (jik)
FK lety - Petrovice 2:1
Branky: Cipra, Čermák
Pohledný a bojovný fotbal předvá-
děly oba týmy po celých devadesát
minut. Domácí se ujali vedení v 7.
minutě, kdy Jarolím uvolnil přesnou
přihrávkou nabíhajícího Cipru, jehož
střelu vyrazil brankář hostů nohou,
ale na dorážku hlavou již neměl

nárok. V 16. minutě Petrovice vy-
rovnaly a před přestávkou mohly jít
i do vedení, ale Sňozík v posledním
okamžiku zasáhl. Po přestávce se
rychleji rozkoukali domácí - v 52.
minutě nacentroval míč do pokuto-
vého území Jarolím a Čermák hla-
vičkoval přesně k tyči - 2:1. V pos-
ledních deseti minutách hráli hosté
vabank a málem se jim i podařilo
vyrovnat. Lety nicméně získaly další
tři body a upevnili si čtvrtou příčku v
tabulce.                          Jiří KáRNÍK

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - Hořovicko B 5:2
Branky: P. Kučera, Klusák, Šperl,
vlastní, Rulf
Karlštejn pro kvalitním výkonu proti
mladému béčku Hořovicka ukončil
sérii čtyř zápasů bez vítězství a za-
slouženě bral tři body. K výhře vý-
razně nakročil v úvodu - už ve 3. mi-
nutě vedl 2:0, pak i neproměnil pe-
naltu, ale stále udržoval náskok.
Šancí na obou stranách bylo na dva
zápasy, ale Karlštejn si pohodlně
udržoval náskok.    Michal ŠAMAN
Karlštejn - Tetín 2:3
Branky: Bergman 2
V semifinále poháru OFS Beroun se
musel Karlštejn obejít bez dvojice
gólmanů. Tetín otevřel skóre brzy z
přímáku. Domácí sice zápas otočili,
jenže soupeř vyrovnal a radoval se z

postupu do finále.                         (miš)
Králův Dvůr B - Karlštejn 7:0
I když Karlštejn na půdě lídra tabul-
ky předvedl o úroveň kvalitnější
výkon, než v pohárovém zápase, do-
stal nasypáno sedm branek. Doplá-
cel na vlastní chyby, které Královo-
dvorští trestali. Michal ŠAMAN

DOBŘICHOVICE, III. třída
Kněževes - Dobřichovice 0:4
Branky: Janouš, Šlapák, Krištů-
fek, Kratina
Na hřišti posledního celku tabulky
stačil Dobřichovicím průměrný vý-
kon k přesvědčivému vítězství. Di-
váci se tak spíše než předváděnou
hrou mohli bavit sledováním startu-
jících letadel - dráha ruzyňského le-
tiště je doslova několik metrů od
hřiště. Miloslav oMáČKA
Dobřichovice - Nučice 7:2
Branky: Šlapák 2, Zamrazil 2,  Ja-
nouš, Kratina, Štědroňský
Hosté bojující o záchranu v soutěži
zaskočili domácí aktivním napadá-
váním jejich rozehrávky a tvrdou ag-
resivní hrou. Ve 22. minutě se do-
konce ujali vedení. Ve 30. minutě si-
ce vyrovnal Šlapák z penalty, ale ve
35. minutě už opět po perfektně kop-
nutém trestňáku vedli hosté. K obra-
tu zavelel ve 49. minutě nejlepší
hráč na hřišti Jakub Janouš, který
fantastickou střelou z dálky srovnal!

V 63. minutě se zblízka trefil Václav
Zamrazil a bylo to 3:2 pro Dobřicho-
vice. Potom se už domácí uklidnili a
dále navyšovali skóre.               (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
oZT - všeradice 0:9
Branky všeradic: Nájemník 4,
Silbernágl 3, Kácha, Šebek
Do dvaadvacáteé minuty byl stav
0:0, poté si však hostují střelci řekli,
že je čas mířit do černého a za dal-
ších třiadvacet nasázeli do sítě zou-
falého a odevzdaného Ostrovanu pět
gólů. Další domácí ostudu dokonalo
druhých pětačtyřicet minut.     (Mák)
Chodouň - oZT 0:0

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Mníšek p/B 1:1
Branka: Koštialik
Hosté měli více ze hry a vypracova-
li si také spoustu šancí, trefili se však
jen jednou. Řevnicím stačil na vy-
rovnání povedený centr z trestného
kopu, který do branky usměrnil střá-
dající Koštialik. (mif)
libeř - Řevnice 3:4

FK LITEŇ, IV. třída 
liteň - Doubravan Újezd 2:1
Branky: Simandl 2

Dalších několik mistráků mají za
sebou »národní« házenkáři Řevnic.
Koedukovaný tým (kluci+holky)
zvítězil v Březně. 
Březno - Řevnice 15:17 
Branky: Zavadil 7, Šupáček 5, Da-
niel Šmaus 4, Spurný
Poslední dubnový den jsme doma
změřili síly s Bakovem.
Řevnice st. žáci - Bakov A 18:19
Góly: Palička 7, Huml 9, Zavadil 2
Řevnice - Bakov B 27:10 
Branky: Palička 12, Huml 11, Za-
vadil 4
Řevnice ml. žáci - Bakov 22:20

Branky:  Zavadil 15, Hochmal 7
V sobotu 13. května se hrálo v
Modřanech. 
Modřany - Řevnice koeduci 12:16
Góly:  Zavadil 5, Šupáček 4, Spur-
ný 3, Daniel Šmaus 2, Hochmal 2
Modřany - Řevnice st. žáci 21:23
Góly: Huml 13, Adamec 9, Palička
Naši kluci dokázali v závěru soupe-
ře přestřílet.
Spartak Modřany - Řevnice 27:23
Branky: Hartmann 14, Stříž 4,
Štech 2, Zavadil 2, Edl
Souboj o udržení druhého místa v
tabulce a případný postup na místo

první nám nevyšel. V prvním polo-
čase jsme ještě čtyřbrankový »tr-
hák« dohnat dokázali, ve druhém už
ne. O den později jsme se zúčastnili
turnaje mladších žáků v Podlázkách.
Řevnice - Bakov 17:19 
Branky: Zavadil 11, Hochmal 5,
Šupáček
Řevnice - Podlázky 19:18 
Branky: Zavadil 10, Hochmal 5,
Daniel Šmaus 3, Šupáček
Výsledky z 20. 5.:
Stará Huť - Řevnice 27:19 
Stará Huť - Řevnice koed. 10:8
V sobotu 3. 6.se budou hrát poslední
zápasy soutěže, do Řevnic přijedou
Čakovice. Po odehrání zápasů od 10
do 13.00 pořádá IQ Ouvey s házen-
káři Dětský den. Jeho součástí bude
oslava 25 let od založení IQ Ouvey.
Zveme všechny sportovce i fanouš-
ky: Přijďte si zahrát a vysoutěžit za-
jímavé ceny. Občerstvení zajištěno. 
Závěr sezóny oslaví mladší žáci 23.-
25. 6. v Žatci, účastí na Mistrovství
ČR v Národní házené.

Štěpánka JANDUSová
Petr Holý, NH Řevnice
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Házenkáři s IQ Ouvey chystají dětský den

Sport po okolí
* 36. ročník turistického pochodu
Kudy uháněl Šemík pořádá TJ Če-
chie Karlín Praha 27. 5. Start tras v
délce 17, 28, 35 (cyklistická) a 48
km je mezi 6.45 a 10.30 na nádraží
v Zadní Třebani, cíl na fotbalovém
hřišti v Neumětelích.                    (szi)
* Možnost zahrát si volejbal či no-
hejbal na multifunkčním hřišti s
umělým povrchem nabízí Obec
Lety. Klíče od lavice se sloupky a
sítí je možné získat po dohodě s obs-
luhou hospůdky Offside.             (bt)

Výsledky soutěže Nejlepší závodník
Sap ligy kickboxu za rok 2016 se
vyhlašovaly 6. 5. se na soutěži Pra-
gue Open. Ze tří disciplín vyhrál
dvanáctiletý Matěj Vlasák z Leče
hned dvě - lightcontact a kicklight.
V polovině června se žák 6. třídy ZŠ
F. J. Řezáče v Litni zápasící za ro-
dinný klub Orient gym zúčastní mi-
strovství ČR, kde bude obhajovat ti-
tul mistra a vicemistra z loňska.

Text a foto Petr  VLASÁK, Leč

Matěj triumfoval v lize

NEROZHODNĚ. V domácím zápas s favorizovaným Mníškem dokázaly řev-
ničtí fotbalisté »vyválčit« remízu 1:1.     Foto NN M. FRÝDL

Kdy a kde hrají příště
FK LETY, 1. B třída
28. 5. 17:00 Sedlčany B - FK Lety
3. 6. 17:00 FK Lety - TJ Tochovice

KARLŠTEJN, okresní přebor
27. 5. 17:00 Karlštejn - ČLU Beroun B 
3. 6. 17:00 Tlustice - Karlštejn  

DOBŘICHOVICE, III. třída
28. 5. 17:00 Statenice - Dobřichovice
3. 6. 17:00 Dobřichovice - Kosoř B

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
28. 5. VOLNO
3. 6. 17:00 OZT - Nový Jáchymov  

ŘEVNICE, IV. třída
28. 5. VOLNO
4. 6. 17:00 Zlatníky B - Řevnice 

FK LITEŇ, IV. třída 
28. 5. 17:00 Liteň - Tlustice B 
3. 6. 14:00 Libomyšl - Liteň 


