
Řevnice - Náhlá úmrtí. Pokusy o
sebevraždu. Kolapsy. Psychické
problémy. Úrazy dětí. Co mají ty-
to případy společného? Vedro a
sucho.
„Je to tak - vlivem horka a jím způ-
sobených zdravotních obtíží nedoká-
zali naši lékaři v uplynulých čtrnácti
dnech pomoci šesti lidem v okolí
Řevnic,“ potvrdil ředitel zdejší
záchranky Bořek Bulíček. Podle něj
se ze stejného důvodu výrazně zvý-
šil i počet výjezdů k seniorům, kteří
měli problémy s dušností či se srd-
cem, psychiatrickým pacientům a li-

dem kteří se pokusili o sebevraždu.
„Padesátiletý Řevničan se chtěl zabít
tím způsobem, že se pořezal na ruce,
ještě o osm let mladší žena z Černo-
šic zase spolykala větší množství
prášků,“ dodal Bulíček.
»Jeho« lidé v první polovině června
vyjížděli prakticky denně k úrazům
dětí. Jednalo se především o pády z
kola, klouzačky, koloběžky či tram-
políny, několik dětí se zranilo při
hrách na zahradě nebo v přírodě.
„Ošetřovali jsme převážně tržné rá-
ny na hlavě a zlomeniny,“ uvedl ře-
ditel s tím, že výčet případů je dlou-

hý: „7. 6. si sedmiletá holčička z
Řevnic způsobila po pádu z kola trž-
nou ránu hlavy. Hlavu si při pádu
rozbil i tříletý Řevničan 8. 6., stejně
stará obyvatelka Dobřichovic 9. 6. a
také tříletá slečna z Černošic 12. 6.
Tržnou ranou hlavy skončil 14. 6. v
Řevnicích pád ročního dítě ze scho-
dů,“ sdělil Bulíček. Narozdíl od ca-
partů si odrostlejší děti »pořizovaly«
hlavně zlomeniny: 10. 6. si osmiletý
chapec v Dobřichovicích zlomil po
pádu z kola nohu, 11. 6. spadl jede-
náctiletý obyvatel Hatí z trampolíny
a zlomil si zápěstí. Miloslav FRÝDL

Rockový Slunovrat
měl dohru na policii
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Řevnice - Devadesáté narozeniny
oslaví 2. 7. Řevničan František
ŠEDIVÝ. Muž, který aktivně bo-
joval proti totalitě nacistické i ko-
munistické, bývalý politicky vě-
zeň. Živoucí legenda, jeden z těch,
kteří psali novodobé české dějiny.
Prožil jste neuvěřitelně dramatický
a naplněný život. Už jste se dal do
sepisování pamětí?
Do sepisování pamětí jsem se dosud
nedal. Žili jsme v době, která přiná-
šela mnoho neobvyklých situací, jež
jiné generace neprožívají. To z nás
udělalo zcela jiné lidi, lidi s jiným
pohledem na svět. Často přemýšlím

o tom, že některé události zachytím
- v mém životě jich bylo nezvykle
mnoho. Rok 1938, válečné poměry,
komunistický puč, totalita, součas-
nost. Bylo by opravdu o čem psát.
Které události ze svého života pova-
žujete za nejdůležitější, které ve va-
šich memoárech – až je jednou na-
píšete – určitě nebudou chybět?
Prvním hrubým zásahem do mého
života bylo vyloučení z reálky v
roce 1942. Byl jsem po těžké nemo-
ci a vlastně na ulici. V jedenáct do-
poledne s vysvědčením: Žák opouští
ústav na základě vládního nařízení...
(Dokončení na straně 3) (mif)

TŘÍKOLKY V KEMPU. Bezmála tři stovky motorových tříkolek a motocyklů se sjely druhý červnový víkend do kempu
v Karlštejně. (Viz strana 7) Foto Petra FRÝDLOVÁ

František Šedivý při přebírání Ce-
ny NN určené osobnostem našeho
kraje. Foto NN M. FRÝDL

Lidem je vedro, kolabují, umírají
„PŘIBYLO ÚRAZŮ, POKUSŮ O SEBEVRAŽDU I NÁHLÝCH ÚMRTÍ,“ ŘÍKÁ ZÁCHRANÁŘ
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Závodníci vrhali

kládu a pili pivo na čas

Devadesátník František Šedivý se těší na oslavu 

Muže z lomu Amerika
vysvobodili hasiči
Mořina - Zraněnému muži, který
spadl 11. 6. z šestimetrové výšky do
lomu Amerika u Mořiny, vyjeli na
pomoc záchranáři i hasiči.
„Zraněnému na nepřístupném místě
poskytl předlékařskou pomoc lezec
hasičského záchranného sboru,“ řekl
řevnický profesionální hasič Pavel
Vintera. Muž byl policejním vrtulní-
kem přepraven k sanitce, která jej -
poté, co byl ošetřen - transportovala
do nemocnice. „Podobných případů
s létem přibývá,“ sdělil vrchní poli-
cejní inspektor Martin Wiesner.
„Vstup do lomu Velká Amerika je
přitom zakázán a kromě zranění zde
hrozí i pokuta,“ dodal.                (mif)

Nález mrtvoly u řeky
vyšetřuje kriminálka
Řevnice - Mrtvé tělo objevili 15. 6.
odpoledne na břehu Berounky po-
blíž náhonu bývalého mlýna náhod-
ní kolemjdoucí.
„K nálezu mrtvoly u Berounky jsme
spolu s policisty byli přivoláni i
my,“ sdělil řevnický profesionální
hasič Pavel Vintera. „Žádné infor-
mace ale k případu nemáme a i kdy-
bychom měli, vzhledem k tomu, že
si případ převzala kriminálka,
poskytovat bychom je stejně ne-
mohli,“ dodal. Kromě kriminalistů
na místo vyrazili také policisté ze
slapského poříčního oddělení. Tělo
ohledal koroner. „Nebyla známá to-
tožnost ani pohlaví zemřelé osoby,
na místo byl povolán soudní lékař,“
uvedl pro Novinky.cz policejní
mluvčí Zdeněk Chalupa. „Krimina-
listé následně nařídili soudní pitvu,“
doplnil. (mif)

Řevnice - Na řevnickém oddělení
policie měl dohru festival Rockový
Slunovrat, který se počátkem června
konal v místním Lesním divadle.
Krádež osobních věcí nahlásilo ně-
kolik návštěvníků akce. Neznámý
pachatel či pachatelé prořezali prav-
děpodobně v noci stan a odcizili pe-
níze, stravenky, osobní doklady i
mobilní telefony. „Pokud si někdo z
hostů festivalu všiml podezřelého
jednání nějaké osoby, může to ozná-
mit policistům v Řevnicích na tele-
fon 974 882 741 nebo na linku 158,“
vyzývá policie. (pan)
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Na dodržování povolené rychlosti by
si měli začít dávat řidiči projíždějící
Svinařemi. Od začátku června zde na
třech místech měří radary, které ob-
starala obec. 
„Oslovili jsme osm dodavatelů a vý-
robců, po srovnání pak vyšla nejlépe
firma DAS Elektro,“ říká starosta
Svinař Vladimír Roztočil. „Umístění
radarů vyplývá z principu, že mají
zaměřit vozidla v místech, kde je oz-
načení začátku obce. Vše jsme kon-
zultovali s výrobcem i s Policií ČR,“
dodává Roztočil. Cílem je předejít
neštěstí, které na místních komunika-
cích hrozí každý den všem, ale hlav-
ně dětem, kteří přechází silnici Řev-
nická a následně jsou nuceni po ni jít
až na náves.

Silnice II/115 je tranzitní komunika-
cí pro obyvatele okolních obcí, kde
stále přibývá obyvatel. Denně po ní
projede i velký počet vozidel nad 7,5
tuny, nákladní i kamionové dopravy.
Riziko nebezpečí srážky chodců s
auty je velké. Není výjimkou, že od
Řevnic jezdí auta vysokou rychlostí
a pak zuby nehty dobržďují na zužu-
jící se části silnice u můstku. V rámci
dubnového projektu Bezpečné cesty
v úseku u sportovního areálu měřili
policisté. Zastaveno a pokutováno za
přesažení povolené rychlosti tu bylo
téměř každé projíždějící auto! Pevně
proto věříme, že toto opatření otevře
projíždějícím řidičům oči a napříště
sundají nohu z plynu.

lucie BoXAnová, svinaře

Bojíme se o naše krásné náměstí!
ČLENKY SPOLKU SRDCE ŘEVNIC: CHCEME VZBUDIT ZÁJEM O TOTO TÉMA...

Akce s názvem plánovací setkání tý-
kající se rekonstrukce či tvorby ná-
městí v Řevnicích se konalo 12.
června.
Setkání, jehož se v jídelně řevnické
školy zúčastnila asi stovka lidí, bylo
organizováno formou workshopu či-
li aktivního se zapojení lidí do tvor-
by náměstí. Architekti, kteří byli
městem vybráni na základě soutěže
Petra Parléře, představili lidem dvě
pracovní verze projektů, jaká by mě-
la být podoba náměstí. Poté byl pro-
stor pro věcné dotazy k variantám ve
smyslu, zda lidé rozuměli vysvětlení
obou variant. Nebyl prostor pro do-
tazy, které se týkaly zadání celého
projektu. Čili byly pouze představe-
ny 2 projekty (pracovní verze - dou-
fejme) a společnými silami se hleda-
ly výhody i nevýhody jednotlivých
variant. Přítomní lidé byli  rozděleni
do 6 pracovních skupin, které obslu-
hovali facilitátoři (firma najatá měs-
tem pro zprostředkování  komunika-
ce mezi městem a veřejností), kteří
zjišťovali od lidí zmíněná pozitiva a
negativa variant. Tři skupiny lidí se
vyjadřovaly k variantě A, zbylé 3
skupiny k variantě B. Postřehy se za-
pisovaly na veliké archy papíru. Pa-
píry (archy k příslušné variantě) se
poté prohodily mezi skupinami a do-
plnily se o postřehy druhé skupiny.
Potom se archy vyvěsily a lidé bodo-
vali jednotlivé postřehy u každé va-
rianty podle svých priorit - k negati-
vům přiřazovali červené lepící štít-
ky, k pozitivům zelené. Archy zůsta-
ly architektům k vyhodnocení, s
nímž bychom měly být v dohledné
době (asi za 14 dní) seznámeni. Přib-
ližně v září by mělo následovat hod-
nocení (debata, diskuze) o návrzích
v kruhu veřejném.

Obě varianty jsou špatné
Myslíme si, že obě varianty jsou
špatné,  a to z jednoduchého důvodu:
nerespektují současný stav krásného
zeleného náměstí, které nám závidí
široko daleko, a které nenajdete od
Prahy po Beroun. Zeleň je v obou
variantách výrazně redukována a na-
hrazena zpevněnými plochami
(dlážděním). Architekti a město to
zdůvodňují tím, že plochy jsou po-
třeba zpevnit kvůli setkávání lidí. Na
dotaz, kolik setkání se do roka dělá,
starosta při včerejším schůzování
odpověděl, že čtyři. Máme přitom
další místa pro setkávání - náměstí

Palackého, které je zpevněné, a vel-
ký reprezentativní prostor před Zá-
mečkem. Tyto alibistické důvody
nám nepřipadají dostatečné pro uči-
nění tak velkých a nevratných kroků.
Celý projekt je i příliš drahý (hovoři-
lo se cca o 30 mil. Kč), a to jsou při-
tom ve velmi špatném stavu chodní-
ky téměř v celých Řevnicích. Jak by
k tomu přišli lidé v ostatních částech
Řevnic? Čili - nám to celé nedává
smysl a přijde nám to absurdní. 
Jeden pamětník mi sdělil, že Řevni-

cím se říkalo vzdušné lázně a byly
velmi vyhledávané pro pobyt. Když
návštěvník vystoupil z vlaku, dalo se
prý dojít až na hřbitov celou cestu ve
stínu. Dříve architekti měli smysl
pro funkčnost. Nyní jsou architekti
spíše lovci bizarností. Stále zdůvod-
ňují pobyt a setkávání jako hlavní
důvod funkce náměstí, ale málo si
uvědomují, že bez té zeleně už ten
pobyt není možný. Přílišné horko,
prašnost, velice zhoršené mikrokli-
ma, zvýšený hluk a neestetická hod-

nota jsou jen malé výčty toho, proč
nelze tímto betonovou lobby zdů-
vodnit. 
Rádi bychom tedy podali informace
o smýšlení a postoji našeho spolku k
projektu náměstí. Jsme pro to opra-
vit současné povrchy vhodnými ma-
teriály a hlavně zachovat současnou
podobu a charakter  náměstí.
Nelíbilo se nám, že obě varianty by-
ly navrženy tak, že uvažují s velký-
mi dlážděnými plochami a nepočíta-
jí se současným rozsahem zeleně. V
podstatě lidem podsunuly stejné ře-
šení (nemožnost výběru), i když v
únoru se konala schůze s architekty
v užším kolektivu na radnici, kde se
jasně řeklo, že jedna varianta zeleň
zachová v plném rozsahu. Čili - toto
dodrženo nebylo. 
Dle našeho názoru se při setkání 12.
června mnoho lidí vyjádřilo k tomu,
že zeleň chtějí zachovat, a velmi se
nad řešením variant pozastavovali.
Chtěli bychom vzbudit zájem o toto
téma a upozornit na probíhající kro-
ky, aby řešení nebylo předem roz-
hodnuto. V žádném případě nechce-
me, aby se tento postřeh či postoj
změnil v nějaký politický boj. Ani
nechceme vystupovat nějak hyste-
ricky. Chceme jen upozornit na nor-
mální funkční věci, na které se často
v moderní době zapomíná. Bojíme
se o naše krásné zelené náměstí a
chceme udělat vše pro jeho zachová-
ní. A chtěli bychom upozornit na to-
to dění.       Jaroslava vyletová,
Kateřina ČeRvená, srdce Řevnic

Na plánovacím setkání občanů s ar-
chitekty ateliéru Archum k obnově
řevnického náměstí byly představe-
ny dvě pracovní studie, na kterých
veřejnost hodnotila výhody a nevý-
hody řešení dopravy, parkování, ze-
leně nebo průchodnosti. Zástupci
spolku Srdce Řevnic tvořili jen část
z téměř stovky občanů, kteří se k ná-
vrhům vyjadřovali. 
Organizátoři setkání výsledky hlaso-
vání k jednotlivým řešením nyní
hodnotí a během dvou, tří týdnů je
představí pracovní Komisi pro ob-
novu náměstí, v níž má Srdce Řev-
nic rovněž své zástupce. A až potom
přistoupí architekti k návrhu finální
studie, do které se pokusí zapracovat
připomínky a názory, na nichž se

shodla většina řevnických občanů.
Nemohou vyhovět stoprocentně
všem, protože představy o tom, jaké
náměstí by bylo funkční a krásné, se
přirozeně různí. Nemalá část veřej-
nosti si naopak přála zvětšit pohodl-
né dlážděné plochy. Již dnes je ale
jisté, že řevnické náměstí zůstane
zelené. Stávající zdravé stromy zůs-
tanou zachovány a budou vysazeny i
nové. A travnaté nebo květinové plo-
chy se rozhodně nezmenší tak, aby
to nepříznivě ovlivnilo klima na ná-
městí, i kdyby byly třeba upraveny
jinak, než ty stávající. 
Koncepce obnovy náměstí vzniká
přes dva roky. Nemáme v úmyslu ho
přestavět, ctíme jeho historickou po-
dobu, ale potřebujeme tu zklidnit

dopravu, rekonstruovat povrchy,
zlepšit průchodnost i jeho vzhled a
dát pravidla zásobování i parkování.
Proto jsme přihlásili náměstí do ar-
chitektonické soutěže O cenu Petra
Parléře. Oceněné návrhy byly vysta-
veny a publikovány, konalo se setká-
ní ateliérů s živnostníky a obyvateli
náměstí. Byla zřízena komise pro
Obnovu náměstí, jež doporučila dal-
ší spolupráci s vítězným ateliérem a
určila priority zadání. Zmíněné plá-
novací setkání s občany mělo veliký
ohlas. Na webu města i v městském
zpravodaji Ruch dílčí výstupy zve-
řejňujeme. Účast veřejnosti na pro-
měně řevnického centra je pro nás
důležitá.  Marie Reslová, 

místostarostka Řevnic

Auta projíždějící Svinařemi hlídají od června radary

Řevnické náměstí zůstane zelené!

ABY ZŮSTALO ZELENÉ. Spolek Srdce Řevnic se bojí o budoucí podobu
hlavního řevnického náměstí. Foto NN M. FRÝDL

CHYTILI KAŽDÉHO. Téměř všechna auta, jež při měření projížděla kolem
svinařských kurtů, překročila povolenou rychlost. Foto Lucie BOXANOVÁ
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Bylo to několik dní po tom, kdy do-
zněly strašné výstřely z krypty koste-
la v Resslově ulici. Těmito událost-
mi a jejich důsledky byl můj další ži-
vot poznamenán. Poslední rok války
jsem byl tzv. totálně nasazen v továr-
ně Junkers. Tam jsem se dostal do
kontaktu s ilegální skupinou. Zatčení
jsem unikl odjezdem na zákopy, od-
kud jsem utekl po bombardování a
ostřelování Brna koncem dubna
1945. Ocitli jsme se v koloně váleč-
ných uprchlíků - ranění vojáci s pro-
sáklými obvazy a horečkou v očích,
vedle nich matky či babičky tlačící
kočárek a do toho motorky vezoucí
prchající oficíry nebo nákladní auta s
vojáky toužícími ještě po boji. Spasil
nás Čech prchající s ukradeným ná-
kladním autem. Ráno jsme se ocitli v
lese nad Českou Třebovou a odtud
jedním z posledních vlaků dojeli do
Prahy a domů. Přivítání bylo veliké.
Zul jsem si boty natáhl se na otoman
s tím, že si chvilku zdřímnu. Spal
jsem až do večera dalšího dne! 
Válka skončila, ale mělo být ještě
hůř...
Ano. Nastoupil jsem na obchodní
akademii a užíval  si mládí. Jenže
přišel únor 1948. Bratr, povoláním
novinář, v prvních dnech po puči
opustil republiku. Já se dostal na vy-
sokou školu a hned po nástupu za-
čal zakládat skupinu studentů brání-
cích pronikání komunismu. V létě
roku 1949 mě velmi dobrý známý
seznámil s mužem vyslaným ze zah-
raničí ke koordinování protikomuni-
stického odbje. Věřil jsem mu stále
méně a nakonec vyslal jednoho ho-
cha do zahraničí se zprávou o po-
chybném chování tohoto muže. O
této zprávě se dozvěděla státní bez-
pečnost, já byl 8. 5. 1952 zatčen a
odsouzen na čtrnáct let. Propustili
mě až poslední den února 1964. Mo-
je první cesta byla na hřbitov. Musel
jsem odevzdat mamince madonku,
kterou mi v den zatčení podstrčila.  
Na které či která období svého živo-
ta vzpomínáte nejraději? A na která
byste raději zapomněl?
Nejraději vzpomínám na své dětství.
Miloval jsem krásné letní dny, kdy
jsem stál a okraji zahrádky a vychut-
nával pohled do zeleně a dál na lesy.
Sledoval jsem mráčky, jak plují po
obloze, jak se kupí a zase rozpadají.
To jsem dělával i později v lágru.
Krásná byla léta mého studia v be-
rounské obchodní akademii i léta v
prvních dnech rodinného života, kdy
jsme pořád něco vymýšleli a ze
všeho měli velikou radost. Často
jsme cestovali - kolikrát jsme přešli
Krkonoše, kilokrát viděli vody Bal-
tu...  A na co bych rád zapomněl? Na
všechna setkání se zlými lidmi. 
Je vám s odstupem času líto těch
dvanácti let »ztracených« za mříže-
mi a v pracovních lágrech?
Čím jsem starší a čím více se setká-
vám se zlými lidmi, tím častěji se mi
vnucuje myšlenka, že léta obětovaná
za něco a za někoho jsou nenávratně
ztracená. Na druhé straně se setká-
vám s lidmi, za které bych strčil ruku
do ohně a kteří si velkou oběť zaslu-
hují. Nevím - asi bych do toho šel
zase, ale zřejmě už opatrněji.
Co pro vás znamenal listopad 1989,
který smetl čtyřicet let trvající ko-
munistickou totalitu a vrátil Česko
zpět mezi demokratické státy?
Listopad 1989 vlastně přinesl napl-

nění toho, zač jsme bojovali. Krátce
předtím 28. října jsem hovořil na le-
gendárním Blaníku asi k 500 studen-
tů. Vyzval jsem blanické rytíře, aby
vyšli z hory a změnili ten násilnický
systém, ve kterém jsme žili. A ejhle -
za několik dní »to prasklo«. Když
jsem pak spustil vlajku na budově
Melantrichu před zaplněným Vác-
lavským náměstím, byl jsem hlubo-
ce dojat a stěží se vypotácel ven.
Jste zklamán z vývoje, kterým od té
doby naše země od té doby prošla a
prochází?
Jsem zklamán nejen z vývoje, ale i
samotným uspořádáním po odstra-
nění komunistické vlády. Občanské
forum sice splnilo svůj historický
úkol, ale dál mělo vše vrátit do kole-
jí před komunistickým pučem nebo
do politického systému před válkou.
To se nestalo, místo toho zůstali ve
vládě komunističtí funkcionáři. Ří-
zení státu vlastně zůstalo ideově ve
stejných rukách, což pociťujeme do-
dnes. Jak dlouho se bude země z to-
hoto stavu dostávat, se neodvažuji
odhadnout.
Jak vám je, když čtvrt století po
změně režimů prezident Zeman po-
sílá pozdravná poselství komunis-
tickým »ochráncům« zadrátova-
ných hranic sdruženým v Klubu
českého pohraničí a obdivně vzhlíží
k Rusku okupujícímu část Ukrajiny
či ke komunistické Číně?
Nemohu souhlasit s jeho postoji ani
s jeho sympatiemi k některým spol-
kům, které svoji činnost odvíjejí od
způsobů, jež byly součástí totalitní
ideologie a jako takové byly dávno
zavrženy.   
Bojíte se toho, co nás v budoucnos-
ti čeká? A máme se bát my?
O budoucnost této země se nebojím
- přes všechny těžkosti vzkvétá. Po-
dívejme se kolem sebe. Jak vypadají
města, obce, co všechno se postavilo
od roku 1989. Na místech zpustoše-
ných zřícenin dnes stojí paláce. Není

to povzbuzením k víře v ducha vlast-
ního národa? 
Jste velkým znalcem historie a váš
život, vaše osudy, jsou její živoucí
součástí. Dokáží se podle vás lidé z
historie poučit?
Občas se mi zdá, že se někteří lidé
nedokáží nebo nechtějí poučit. Proč
lidé ztrácejí důvěru v demokracii, ve
svobodu? Malicherné spory mezi
zvolenými představitali se často vy-
stupňují ve vzájemné ostouzení.
Prostý občan se potom už jen z po-
hodlnosti vrací do minulosti, v níž
hledá okamžiky, kdy mu bylo lépe a
na to špatné zapomíná. Ale opakuji:
stále věřím v genia tohoto národa.
Patříte k silné generaci řevnikého
ochotnického divadla. Jak na ty
časy vzpomínáte?
Divadlo mě naplňovalo už od dět-
ství, těžiště mé divadelní činnosti ale
spadá do období po válce. Nevychá-
zel jsem z rolí, režisér  Materna a po
něm i Mirek Plachý mne stále obsa-
zovali. Nejčastěji vzpomínám na Sen
noci svatojánské, Ze života hmyzu,
Malajský šíp či »Furianty«. Miloval
jsem řevnické lesní divadlo a celý ži-
vot jsem i v dobách těžkých v duchu
nasával vůni pryskyřic, jež mne tu
omamovaly. Když jsem se v roce
1964 po návratu z lágru nalezl diva-
dlo zpustošené, hned při zpáteční
cestě jsem se zastavil u Josefa Bene-
še - řekli jsme si, že to takhle nene-
cháme. Tak začala obroda mého vy-
sněného místa. A znovu jsme hráli. 
Dalším vaším velkým koníčkem by-
la myslivost. Pořád ještě je?
Odmala jsem chtěl být lesníkem. K
tomu jsem si od rodičů vyprosil vs-
tup na reálku, po níž jsem chtěl jít na
Vysokou lesnickou. Po válce jsem se
však k tomu nevrátil a jen se těšil až
se jednou stanu »normálním« mys-
livcem. To se mi vyplnilo až po
mnoha desítkách let. V myslivosti
jsem nespatřoval jako hlavní lov, ale
péči o zvěř. To mě dosud neopustilo

a asi už neopustí. Na lov již téměř
nechodím, ač divoká prasata mě ne-
přestala lákat. Uvidíme, až jak se
budu zdravotně cítit...
Čím si děláte na »stará kolena«
radost? 
Musím se přiznat, že už jsem si dáv-
no žádnou radost neudělal, tak nějak
záměrně. Dva roky se potácím v ne-
dobrém zdravotním stavu. Jsou mo-
menty, kdy se těším na nějaký zásah,
o němž vím, že potom bude lépe. S
velkým potěšením očekávám setkání
s dobrými lidmi. Totéž platí o zdra-
votním stavu mé ženy - upřímně se
raduji, je-li jí opravdu lépe a její stav
se lepší. Je toho málo, co člověka v
tomto věku těší. Nyní se těším, dá-li
Bůh, jak oslavím devadesátiny.
Už víte, jak je budete slavit?
Pozvu své přátele a s nimi pozvednu
číši jako dík Nejvyššímu, že mi do-
přál dožít se těchto dnů. Všechny
pozvu pod jeho ochranu a doma pak
zasedneme a v tiché pohodě povolí-
me svým citům. Tohle výročí za to
přece stojí.              Miloslav FRÝDL

U POMNÍKU. František Šedivý při odhalování pomníku politickým vězňům, v místech, kde u mořinských lomů stával
lágr pro lidi nepohodlné komunistickému režimu.        Foto NN M. FRÝDL

František ŠEDIVÝ
- narodil se 2. 7. 1927 v části Zadní
Třebaně, která byla později připoje-
na k Řevnicím
- za války se zapojil do protinacis-
tického odboje, po komunistickém
puči v únoru 1948 distribuoval letá-
ky, organizoval ilegální skupiny a
pomáhal při útěcích do zahraničí
- v roce 1952 byl zatčen a za vele-
zradu i vyzvědačství odsouzen na
14 let odnětí svobody; v únoru 1964
byl podmínečně propuštěn
- první místopředseda Konfederace
politických vězňů, předseda Klubu
dr. Milady Horákové
- autor několika knih
- nositel Řádu T. G. Masaryka II.
třídy za vynikající zásluhy o rozvoj
demokracie a lidská práva
- čestný občan Z. Třebaně i Řevnic
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Rozkoš předvede veselou tragédii
NA NÁDVOŘÍ DOBŘICHOVICKÉHO ZÁMKU ZAČNOU 23. ČERVNA DEVÁTÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI

Devátý ročník Dobřichovických di-
vadelních slavností se uskuteční po-
čátkem léta na nádvoří zdejšího zám-
ku. O slavnostní zahájení se 23. 6. od
20.00 postarají Dobřichovická ko-
morní filharmonie ZUŠ, dámská vo-
kální skupina Cabinet a muzikanti
pod taktovkou Saši Skutila.
Hned druhý den, v sobotu 24. 6., vy-
stoupí ochotníci z Bakova nad Jize-
rou s inscenací Modré z nebe a ví-
kendový program uzavře v neděli za-
jímavá parta složená z žen i děvčat
kdysi se zabývajících prodejem lás-
ky, kterým divadlo pomáhá s návra-
tem do běžného života. Nedělní divá-
ci se tak budou moci nejen pobavit,
ale zároveň i pomoci s důležitou a
složitou terapii. Divadelní skupina
Rozkoš předvede veselé drama se
zpěvy Tragédie na Mississippi.
Prvního července k nám zavítá zná-
mé kočovné divadlo Ad Hoc s kome-

diálním operním dramatem Il conge-
latore: Zmrazovač. 4., 5. a 6. 7. uve-
de Dobřichovická divadelní společ-
nost úspěšnou a oceňovanou komedii

Brouk v hlavě. Od 13. 7. se místní
ochotníci na nádvoří zámku předsta-
ví opět, tentokrát  s novotou Peklo v
hotelu Westminster. Hra bude reprí-

zována ve dnech 15. – 16., 19., 20. –
22. července. 
Předposledním bodem programu se
23. 7. stane další komedie - Nevěsta
k pohledání - v provedení divadelní-
ho spolku Vojan z Libice nad Cidli-
nou a divadelní slavnosti uzavře kon-
cert  kapely Circus Brothers, která
kombinuje balkánskou dechovku,
diskotékový beat, laciný pop a špina-
vý house. Začátky všech představení
jsou ve 20.00, vstupenky si můžete
zakoupit na www.webticket.cz/pro-
gram/dds nebo v Cafe Galerii Bím.

Jiří GeiSSler, dobřichovice

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
21. 6. 20.00 ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
23. 6. 17.30 TRANSFORMERS: POS-
LEDNÍ RYTÍŘ
23. 6. 20.00 HOLKY NA TAHU
24. 6. 16.00 AUTA 3
24. 6. 20.00 film na přání: LOGAN /
UTEČ / I DVA JSOU RODINA
28. 6. 20.00 DENÍK STROJVŮDCE
30. 6. 17.30 JÁ PADOUCH 3
30. 6. 20.00 VŠECHNO, ÚPLNĚ
VŠECHNO

KINO LITEŇ
Kino promítá pouze pro školy.    (vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
20. 6. 19.00 NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
21. 6. 19.00 ZÁKON HELENA
22. 6. 19.00 ŠPÍNA
Po představeních následuje beseda.   
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
20. 6. 17.30 MĚSTO 44
20. 6. 20.00 POLSKI FILM
21. 6. 13.45 BALERÍNA
21. 6. 17.30 VETŘELEC COVENANT
21. 6. 20.00 MUMIE
22. 6. 15.30 ZAHRADNICTVÍ: RODIN-
NÝ PŘÍTEL
22. 6., 24. 6., 28. 6., 30. 6. 18.30 (So
17.30, St 20.00, Pá 19.00) TRANSFOR-
MERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ (Čt+So 3D)
23. 6., 23. 6., 26. 6. 17.30 (So 20.15, Po
17.30) HOLKY NA TAHU
23. 6. 20.00 POBŘEŽNÍ HLÍDKA
24. 6. - 25. 6. 15.30 AUTA 3 (v Ne 3D)
25. 6. 18.30, 28. 6. 17.30 EXTRÉMNÍ
RYCHLOST
26. 6. 20.00 KRÁL BELGIČANŮ
27. 6. 17.30 STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
27. 6. 20.15 SMRTIHLAV
29. 6. 18.30 VŠECHNO, ÚPLNĚ
VŠECHNO
1. 7. - 7. 7. 18.00 JÁ PADOUCH 3 

LETNÍ KINO BEROUN
30. 6. 21.30 ŠPUNTI NA VODĚ
1. 7. 21.30 HOLKY NA TAHU
2. 7. 21.30 TRANSFORMERS: POS-
LEDNÍ RYTÍŘ
3. 7. 21.30 POBŘEŽNÍ HLÍDKA

KINO RADOTÍN
20. 6. 17.30 DENÍK STROJVŮDCE
20. 6. 20.00 SMLOUVA S VRAHEM
21. 6. 17.30 MUMIE 3D
21. 6. 20.00 DĚVČE ZE SIRKÁRNY
22., 28., 30. 6. - 1. 7. 17.30 (Pá+So 20.00)
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
22. 6. 20.00 STÍNY V RÁJI
23. 6. - 24. 6. 17.30 AUTA 3 (v Pá 3D)
23. 6. 20.00 BOHÉMSKÝ ŽIVOT
24. 6. a 28. 6. 20.00 HOLKY NA TAHU
27. 6. 17.30 VŠECHNO NEBO NIC
27. 6. a 4. 7. 20.00 (Út 17.30) KRÁL
BELGIČANŮ
29. 6. - 1. 7. 17.30 JÁ PADOUCH 3 
29. 6. a 5. 7. 20.00 VŠECHNO, ÚPLNĚ
VŠECHNO

HRNEC V LESE. Divadelní představení Divotvorný hrnec režírované Ja-
nem Flemrem se dva červnové víkendy hrálo v Lesním divadle Řevnice.
Hlavní role Čochtana se s velkou grácií ujal Alexandr Skutil, vynikající vý-
kon předvedla Káča v podání Dianky Šeplavé (na snímku). Nezklamali ani
Maršálek (Roman Tichý) a milý Káči Woody (Ondřej Nováček). »Třešnič-
kou na dortu« je dvanáctičlenný orchestr vedený Janem Martínkem, který
se postaral i o hudební úpravy. Režisér slibuje, že se v září do Lesního diva-
dla s hrou ještě vrátí. Foto Vladislav SKALA (pef)

Sbor zakončil sezonu
Letošní sezonu Dětský pěvecký sbor
Chorus Angelus z Černošic v polovi-
ně června zakončil na koncertu smí-
šeného studentského sboru Evropská
v pražském kostele Martin ve zdi.
Pod vedením umělecké vedoucí Ja-
ny Egemové a za doprovodu klaví-
ristky Natálie Egemové zazněly jar-
ní písně Hradeckého, Ebena i Temla
spolu s Kopelentovou Mouchou na
královském sídle a anglickou I never
touched a rainbow od Ruth Artma-
nové. Spolu se sborem Evropská za-
zpívali lidovou Tancuj, tancuj, vy-
krúcaj a sklidili velký potlesk. 
Chorálek Černošice ke konci školní-
ho roku vystoupil několikrát: na fes-
tivale Jazz Černošice, na celostátní
akci ZUŠ OPEN v Mokropeské kap-
ličce i na společném koncertě se za-
čínajícími muzikanty v Základní
umělecké škole Černošice.
Chorálek Dobřichovice potěšil pod
vedením sbormistryně Zory Strna-
dové klienty Domova pro seniory.
Za doprovodu kytary, flétny i houslí
zazněly především písně spojené s
jarem. Na závěr děti zazpívaly také
známé lidové písně.
Simona KySilKoVá, černošice

Řevnické Lesní divadlo obsadí ochotníci
Řevnice - Řevnické Lesní divadlo bude na přelomu června a července pat-
řit ochotnickým souborům. První prázdninový víkend, od pátku 30. 6. do
neděle 2. 7., zde uvede komedii Velký holky nepláčou režisérka Alice Čer-
máková, která si v kuse sama přidělila jednu z hlavních rolí. Úsměvná ko-
medie o vztazích mezi muži a ženami se bude hrát vždy od 20 hodin.
Svérázný ochotnický soubor tvořený hlavně herci ze sousedních Dobřicho-
vic obsadí divadlo 8. a 9. 7. V režii Lenky Loubalové zde uvede letní hudeb-
ní revue Zlatý cigáni. Mezi ochotníky se objeví někdejší řevnický starosta a
muzikant Miroslav Cvanciger, Štěpán Mikoláš, Karolína Seidlová, Eva
Koppová, Petr Soukup, Eliška Lechnerová, Irena Faloutová... „Představení
je hodně hudební, taneční, efektní. S muzikou, koňmi, ohněm a slepičí po-
lévkou v ceně. Baví mě amatérské herce poňoukat k vlastnímu pohledu na
téma a vycházet z jejich zkušeností i možností,“ říká Loubalová.           (pan)

Tipy NN
* Kapela To bychom tak zhruba
měli... zahraje 23. 6. od 19.30 v
Klubu U Emy Lhotka.                (ebu)
* Tomáš Klus, Petr Bende, Věra
Martinová, Ivo Jahelka, Poutníci aj.
vystoupí na festivalu Porta, který se
koná 23. - 25. 6. v Lesním divadle
Řevnice. Další info na www.porta-
festival.cz.         Jiří VondráčeK
* Výstavu keramické tvorby dětí,
dospělých i seniorů pořádá Záska-
lák Liteň v místním kině 23. 6. od 9
do 19.00 a 25. 6. od 14 do 19.00.
Součástí výstavy je keramická sou-
těž pro děti na téma Pohádkové po-
stavy. Informace na tel.: 603 536
700.  Jana KrTKoVá
* Svatojánská pouť s bohatým kul-
turním programem se koná 24. a 25.
6. ve Svatém Janu pod Skalou. (pef)
* Zábavné Mifun párty se můžete
zúčastnit  25. 6. od 15.00 v Clubu
Kino Černošice. Sbor Mifun  před-
vede, co vše se naučil, zahraje me-
xická kapela Mogo Mogo.          (vš)
* disco s Oldou Burdou se koná 30.
6. od 17.00 na hřišti v Letech.     (bt)
* Šansony, populární, jazzové, roc-
kové i sprostonárodní písně budou
na programu Kabaretu Nekonečno,
který studenti HAMU uvedou 4. 7. od
19.00 v Clubu Kino Černošice. (vš)
* Krajinomalby Bohuslava Kasala
z Dobřichovic jsou do 4. 8. k vidění
v dobřichovickém zámku.           (ak) 

Pátý ročník Mix festivalu Základní umělecké školy Řevnice se pod názvem
Avantgarda konal 10. 6. Zahájila ho ředitelka ZUŠ Ivana Junková s řev-
nickým starostou Tomášem Smrčkou (na snímku), diváky programem pro-
vázeli Alice Čermáková a Jan Slovenčík. Orchestr regionu Dolní Berounky
složený z žáků i absolventů ZUŠ Řevnice, Dobřichovice a Černošice za-
hrál pásmo skladeb L. Andersona, skvělá byla bubenická show Aries ze
ZUŠ Liberec. Vystoupili i další žáci ZUŠ Řevnice, Kapela Les, Studio Dan-
ce Point... O závěr se postaral mladý swingový orchestr Ježkovy stopy z
Konzervatoře Jaroslava Ježka. ZUŠ vyhlásila projekt Maminky pečou pro
zušku - díky darovaným dobrotám se ve prospěch Klubu při ZUŠ vybralo
3245 Kč. „Děkujeme všem, kteří nám napekli, kteří prodávali a hlavně
těm, kteří nakoupili a přišli podpořit MIX Festival,“ vzkazuje ředitelka
Junková. Text a foto Petra FRÝDLOVÁ, Zadní Třebaň

Zuška pořádala festival, zahájil ho starosta



Strana 5, VŠERADŮV KURÝR  Naše noviny 12/17

Všeradův kurýr

Přesto, že ranní počasí 17. 6. nepů-
sobilo moc přívětivě, polední slunce
protrhlo mračna a začalo být příjem-
né letní počasí. I na hřišti v Podbr-
dech, kde se konal šestý den Všera-
dovy země sdružující Všeradice,
Vinařice a právě Podbrdy. Ve 14.00
nastoupila vláda Všeradovy země,
aby přivítala návštěvníky, účinkující
a hlavně představila pětičlenné sou-
těžní týmy. Jaké budou soutěžní

úkoly, věděl v té době jen tým pořa-
datelů. Discipliny se v rychlém sledu
prolínaly s vystoupeními jednotli-
vých obcí - diváci měli celou dobu o
zážitek postaráno. A bylo se opravdu
na co dívat. Každá obec poctivě a
dlouho nacvičovala svá kulturní vys-
toupení, všichni předvedli, že umí.
Maximum vložily do programu pod-
brdské ženy, jejichž tři vystoupení
měla nebývalý úspěch. Pomalu se
blížil závěr a všichni jsme měli po-
cit, že odpoledne uteklo tak nějak
rychle. Protože na předchozím roč-
níku předseda vlády zadal soutěžním
družstvům za úkol přinést na letošní
ročník za každou obec štrůdl, muse-
la vláda před vyhlášením provést

kontrolu plnění; opravdu všichni
splnili. O kvalitě předložených vzor-
ků svědčí to, že dříve než se podaři-
lo všechny rozkrájet, mizely průběž-
ně v žaludcích účastníků. Proto příš-
tě mají všechna družstva za úkol při-
nést vdolky. Letošní domácí úkol
nejlépe splnili Podbrdští, jejichž
štrůdl se opravdu vydařil.
A jak dopadlo klání obcí Všeradovy
země? Na 3. místě skončily Všeradi-
ce, na 2. místě Podbrdy a na stupeň
nejvyšší vystoupalo velice silné a
sladěné družstvo Vinařic. Pořádání
7. ročníku setkání zastřešují Všera-
dice. Mají tak možnost odčinit letoš-
ní slabší výkon a získat lepší pozici
na stupních vítězů. 

Děkuji účinkujícím, soutěžním tý-
mům i divákům za účast na letošním
ročníku. Děkuji obci Podbrdy za per-
fektně připravenou a zajištěnou akci,
je vidět, že je zde velice dobrá parta,
která drží pohromadě a udělala ma-
ximum proto, aby se vše podařilo.
Akce tohoto typu ukazují, že se lidé
i v dnešní době dokáží pobavit za
minimálních nákladů, svým vlast-
ním přičiněním. Právě takovéto ak-
ce typu »Národ sobě« stmelují a po-
máhají udržet přátelství lidí nejen v
obci, ale i mezi obcemi. Proto se již
dnes těším na příští setkání ve Vše-
radicích, které se uskuteční dne 9.
června 2018.        Bohumil STIBal,

předseda vlády Všeradovy země

Sladěný tým Vinařic nedal ostatním šanci
ŠESTÝ DEN VŠERADOVY ZEMĚ HOSTILY V SOBOTU 17. ČERVNA PODBRDY

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 12/2017 (230)

A LEŤ! Jedním ze soutěžních úkolů při Dnu Všeradovy země v Podbrdech byl hod kládou do dálky.
Foto NN M. FRÝDL

Světlušky putovaly za světlem
Divadelní představení sehrála 9. 6. ve Sboru Ji-
řího z Poděbrad Církve československé husitské
v Tmani skupina dětí Světlušky, která při tmaňské
Náboženské obci CČSH vznikla loni. Majitel Zá-
meckého dvora Všeradice Bohumil Stibal připra-
vil pro děti překvapení v podobě skákacího hradu
a plastové krávy. Atrakce měly úspěch - Světluš-
ky se mohly krásně vydovádět, vybít přebytečnou
energii a uvolněné zahrát náročné představení.
To se konalo v rámci Noci kostelů, jíž zahájila fa-
rářka Růžena Adamová. Následovalo slovo k při-
pomenutí 100. výročí bitvy u Zborova a podílu
tmaňských legionářů na budování Českosloven-
ského státu i Církve československé husitské ve
Tmani. Zdejší sbor je zasvěcen králi Jiřímu z Po-
děbrad i legionářům, kteří se zasadili o znovu-
vzkříšení českého národa. Zahájena také byla vý-
stava kopií dokumentů tmaňských legionářů a fo-
tografií z projektu 100 výročí bitvy u Zborova a
význam legionářů při budování Československé-
ho státu a CČSH na Tmani. Poté jsme byli vtaže-
ni do děje divadelní hry Se Světluškami za Hu-
sem, Lutherem a legionáři - Cesta za světlem. Di-
váky strhl výkon pavouka Stracha spřádajícího
své zlé pavučiny napříč staletími. Světlušky hrály
sami sebe a putovaly s námi historií. Někdy vese-
lou, jindy smutnou, jak to v životě bývá. Ale ko-
nec dobrý, všechno dobré. Noc kostelů  pak uza-
vřela Óda na radost. Lidé ale neodcházeli, využi-
li farní zahrady k občerstvení  a přátelským set-
káním, děti ke hrám. Děkujeme OÚ Tmaň Bohu-
milu Stibalovi, CČSH, dětem i návštěvníkům.

Jana Šmardová KOulOVá, CČSH Tmaň

Všeradické sympozium uzavřela slavnostní vernisáž

Z podbrdského kraje
* Veřejné zasedání městyse Liteň se
uskuteční 22. 6. od 19.00 v zasedací
místnosti úřadu městyse.           (lum)
* II. ročník střelby ze vzduchovky
se koná 24. 6. od 10.00 v areálu hos-
pody v Podbrdech. Kromě střelby na
pohyblivé terče mechanické střelni-
ce bude k vidění výstavka rybář-
ských prutů a navijáků Václava Vi-
nopala, který svou sbírku buduje půl
století. Zahraje živá hudba. (JoK)
* Dechová kapela Moravanka kon-
certuje 30. 6. od 19.00 v Kulturním
domě Neumětely. (kan)
* Okresní soutěž hasičských druž-
stev Plamen se konala ve Vižině.
Tři sta mladých hasičů i dorostenců
z celého okresu Beroun změřilo bě-
hem dvou dnů síly v požárním úto-
ku, štafetě 4 x 60m, štafetě i požár-
ním útoku CTIF. Počasí přálo, akce
byla hodnocena velmi kladně. Dě-
kujeme všem, kteří se na organizaci
náročného víkendu podíleli.       (jaf)

Takřka deset dnů měli obyvatelé a návštěvníci Všeradic
možnost po obci potkávat umělce se stojany a plátny.
Byli to účastníci XII. ročníku mezinárodního ART
Sympozia z ČR, Slovenska, Švýcarska, Srbska, Make-
donie a Chorvatska, kteří zde tvořili. Letošní ročník ov-
ládly ženy - zúčastnilo se jich sedm proti šesti mužům.
Jejich snažení vyvrcholilo slavnostní vernisáží 17. 6. v
galerii M. D. Rettigové, jíž se zúčastnila minimálně pa-
desátka hostů. Jsem přesvědčena, že všichni odcházeli
spokojeni a plni uměleckého dojmu z vystavených děl.
Do konce září je ve všeradické galerii můžete zhlédnout
i vy. Příští, třináctý ročník sympozia začneme připravo-
vat co nevidět. Jistě se nám podaří zajistit kvalitní umě-
lecké obsazení, abychom návštěvníkům mohli poskyt-
nout minimálně tak silný estetický zážitek, jako letos.

Veronika ČerVená, Zámecký dvůr VšeradiceÚčastníci letošního sympozia.   Foto Bohumil STIBAL
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Druhý ročník akce Podhradí patří
dětem připravily 2. června pro děti
Městys Karlštejn, Středisko volného

času Domeček a ZŠ Karlštejn. Dva-
cet šest studentů Střední pedagogic-
ké školy vytvořilo pohádkovou trasu

od karlštejnského mostu až na ná-
městí pod hradem. Děti z mateských
a základních škol dostaly na startu
rytířský sáček na sbírání královské-
ho pokladu. 
Sáčky se po cestě k hradu plnily dia-
manty různých barev. Děti pomáhaly
Berušce s Ferdou sbírat tečky, které
poztrácela na cestě k poště. Karlš-
tejnská Bílá paní provedla děti po
hradbách, kde nesměly vzbudit zlé
čarodějnice. Na cestě čekal i ptačí
král s lesní paní, kteří si pro děti při-
pravili spoustu otázek o přírodě. Za-
stávek bylo osm a královský poklad,
který děti získaly, kontroloval v cíli
samotný pan král s královnou. Za
odměnu se děti celé dopoledne bavi-
ly pod majestátným hradem Karlš-
tejnem. Na druhý ročník akce Pod-
hradí patří dětem přijelo divadélko

Kozlík s pohádkou O Luciáškovi, od
rána na děti čekali žongléři, kteří je i
učitelky učili žonglovat. Nechyběla
výroba balónkových zvířátek a výro-
ba obřích bublin. Výtvarné dílny by-
ly plné dětí, a tak se s pomocí krás-
ných princezen tvořilo celé dopoled-
ne.  eva DrBALoVá, 

Domeček Karlštejn

Sedm set odvážných
vyrazilo za Hagenem
V sobotu 20. 5. pořádala Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, oddě-
lení Správa CHKO Český kras tra-
diční akci věnovanou oslavě Evrop-
ského dne chráněných území s ná-
zvem Českým krasem za Hagenem.
Na dvanáct kilometrů měřící naučné
stezce si účastníci na jednotlivých
stanovištích prověřili a případně do-
plnili své přírodovědné znalosti.
Mohli se nejen ve štolách kolem
malé Ameriky potkat s tajemným
Hagenem, ale také si přičichnout k
houbám, které v Českém krase ros-
tou, zblízka se podívat na pár bezo-
bratlých živočichů, poznávat a určo-
vat luční květiny i dřeviny, pohladit
si netopýra, potěžkat si zkamenělé-
ho trilobita nebo si vyrobit jeho sád-
rový odlitek. Počasí bylo jako na
objednávku příjemné na delší po-
chod, a tak určitě nikdo ze 700 od-
vážných, kteří z Karlštejna vyrazili,
své odvahy nelitoval. 
Poděkování patří dobrovolným spo-
lupracovníkům, kteří na stanoviš-
tích celý den trpělivě razítkovali
účastnické karty a odpovídali na do-
tazy.   Hana HofmeiSteroVá,

CHKo Karlštejn

Do Karlštejna se sjeli
milovníci silných strojů
Druhý červnový víkend se do kempu v Karl-
štejně sjely stovky vyšperkovaných a naleš-
těných motorových tříkolek i motocyklů.
Šestého ročníku srazu se zúčastnilo přesně
151 triků a 136 motocyklů z Česka, Němec-
ka, Polska, Rakouska i Slovenska. V pátek
večer sice trochu pršelo, ale od koncertu ka-
pely Sweet Pain hrající jižanský rock to úča-
stníky srazu neodradilo. V sobotu jsme se za
slunečného počasí vydali do Prahy. Okolo
Mariánských hradeb, Chotkovou ulicí i ko-
lem Rudolfina jsme dojeli k Národnímu pa-
mátníku na Vítkově se sochou Jana Žižky,
třetí největší bronzovou jezdeckou sochou
na světě. Většina účastníků tady ještě neby-
la, bylo to tedy pro ně zajímavé. Po odpo-
činku jsme pokračovali přes Václavské ná-
městí, Újezd i Malostranské náměstí zpět do
Karlštejna. Odpoledne nás pobavila rocková
kapela Dependence, večer oblíbená skupina
Badys. Připojit se mohli nejen vlastníci triků
a motorek, ale i veřejnost. Lidí, kteří si při-
šli prohlédnout »vytuněné« a naleštěné stro-
je bylo opravdu hodně.    (Dokončení na str. 8)

Diváky přilákaly děti ze školky a slovenský soubor Šarvanci

Květen pro děti z karlštejnské ma-
teřské školy skončil příjemným  vy-
stoupením na Staročeských májích.
Teď se připravujeme na vystoupení
pro rodiče a rozloučení s našimi
předškoláky.
Červen jsme zahájili oslavou Dne
dětí - zúčastnili jsme se akce Pod-
hradí patří dětem, kterou pořádal
Domeček Hořovice a městys Karlš-
tejn. Zhlédli jsem báječné vystoupe-
ní divadla Kozlík, které za námi
jezdí i do školky.
Krásný zážitek jsme měli z návštěvy
sokolníka, který přijel do naší školky

a přivezl nám ukázat své svěřence.
Seznámili jsem se s malou sovičkou,
na vlastní oči jsme viděli dravého
orla, sokola i výra. Ti, kteří se nebá-
li, si vyzkoušeli, jaké to je, když vám
takový dravec usedne na ruku. Děti
byly odvážné, a tak zájem o to, kdo si
půjčí velkou koženou rukavici s pa-
mlskem, byl veliký. Vystoupení bylo
zajímavé, děti nadšené. Jinak si uží-
váme sluníčka, na zahradě stavíme
hrady z písku, jezdíme na koloběž-
kách nebo hrajeme míčové hry.

Marcela HAŠLEROVÁ, 
MŠ Karlštejn

Sokolník dětem ukázal orla, sokola i výra

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     6/2017 (66)                

DOBRODRUŽSTVÍ S DRAVCI. Karlštejnští předškoláci si při návštěvě sokolníka a jeho pomocnice vyzkou-
šeli, jaké to je, když jim dravec usedne na ruku. Foto Marcela HAŠLEROVÁ

SLOVÁCI NA MÁJÍCH. Vystoupení slovenských Šarvan-
ců patřilo s programem dětí z místní školky k vrcholům
Staročeských májů v Karlštejně.        Foto NN M. FRÝDL

Poklad kontroloval pan král s královnou
V KARLŠTEJNĚ SE USKUTEČNIL DRUHÝ ROČNÍK AKCE PODHRADÍ PATŘÍ DĚTEM

Karlštejnský zpravodaj

Karlštejn - Na deseti místech celého našeho kraje (a
v Praze) se letos konal osmnáctý ročník poberoun-
ského folklorního festivalu Staročeské máje. Vyvr-
cholil v neděli 28. května v podhradí Karlštejna.
Poprvé se náměstí zaplnilo při vystoupení dětí z místní
školky a karlštejnské pobočky Domečku Hořovice.
Předcházel jim krátký průvod krojovaných účastníků a
ceremoniál žádání o právo. Premiérově malí i velcí oby-
vatelé městyse nežádali o souhlas s pořádáním májů sta-
rostu - ten měl jiné povinnosti, a tak za něj zaskočila
radní Hana Lacmanová. Poté, co právo udělila, mohla
začít přehlídka krojovaných družin ze všech koutů repu-
bliky. Kamýček střídal na pódiu Voničku, po Osmikrás-
ce nastoupil Furiant. Při vystoupení pražského Matení-
ku a slovenských Šarvanců se prostranství před Muze-
em betlémů zaplnilo podruhé. Na závěr hasiči porazili
nazdobenou májku, čímž symbolicky ukončili nejen
karlštejnské máje, ale i celý poberounský festival.  (mif)



Naše noviny 12/17 KARLŠTEJNSKÝ ZPRAVODAJ, Strana 8

Karlštejn - Pavel ŠveSTKA, syn
donedávna nejstarší obyvatelky
Karlštejna, jež v dubnu – třináct
dní poté, co oslavila 105. narozeni-
ny – opustila tento svět, žije v Ka-
nadě. První část rozhovoru jsme
zakončili vzpomínáním na to, jak
v Torontu po své emigraci v létě
roku 1980 začínal.
Zůstal jsi poté, cos opustil republi-
ku, v kontaktu s rodinou?
Ano, zůstal. Dopisovali jsme si, jed-
nou za rok jsem všechny obtelefono-
val. Teď si skajpujeme a dost často
do Čech jezdíme, máme v Praze byt. 
Kdy ses prvně vrátil domů?
V září 1989, ještě před tím, než
skončila vláda komunistů. Abych se
sem dostal, vzdal jsem se dokonce i
českého, tehdy československého
občanství. Přiletěl jsem jako emi-
grant odsouzený Husákovým reži-
mem na dva a půl roku za únos ro-
diny do zahraničí. Když jsem viděl
uniformy esenbáků, dobře mi nebylo
– byť jsem byl oficiálně Kanaďan.
Atmosféra byla příšerná, lidi nadá-
vali na komunisty a celý východní
systém. Byl jsem z té tehdejší zdejší
reality dost vyděšený, celou tu dobu
jsem se příšerně bál. Posledních pět
dnů jsem proseděl na Karlštejně, pak

mě potají odvezli na letiště. Když
jsem seděl v letadle Lufthansy, byl
jsem nesmírně spokojený.
Sešel ses tehdy s celou rodinou?
Komplet s celou.
Jaké to bylo?

Zvláštní. Krátké. Já byl příšerně ner-
vózní, měl jsem opravdu strach, že
mě zavřou, pořád jsem na to musel
myslet. »Nad vodou« mě držel jen
ten kousek kanadského papíru... Sot-
va jsem se vrátil do Kanady, přišel

listopad 1989 a já hned zjara deva-
desátého roku frčel zase do Čech. Už
beze strachu... V roce 1993 jsem po-
žádal o navrácení státní příslušnosti.
Teď už jsi zase Čech, žiješ střídavě
tady i v Kanadě – litoval jsi někdy
toho, že jsi emigroval?
Nelitoval. Viděli jsme jinou kulturu,
jiný druh lidského chování, přístup
jednoho k druhému. Tady jsou lidi
na sebe oškliví, speciálně řidiči.
Přesto uvažujete, že se nastálo vrá-
títe do Čech...
Ano. Řešíme to stále. Porovnáváme
pro a proti – je to těžké a relativní,
ale vpodstatě se nedá sedět jedním
zadkem na dvou židlích. Kamarádi,
které jsme měli v Kanadě, umírají,
tady jich máme pořád dost. Nehledě
na to, že tahle česká zemička je nej-
krásnější kout na světě. Bez diskusí i
bez sentimentu. Sednu v Praze do au-
ta a jsem za deset minut v Brdech, za
hodinu pod Ještědem. Když sednu v
Kanadě do auta, kde jsem za deset mi-
nut, za hodinu? Ani to nemůžu říct...
Jaký máš vztah ke Karlštejnu?
Vazba je obrovská. Jako kluk jsem s
rodiči na Karlštejn jezdil, Karlštej-
nem jsem žil a leccos tu i budoval.
Pak jsem ale odešel a vzhledem k to-
mu, že táta neměl ani ponětí, že jed-
nou bude převrat a já se vrátím zpát-
ky, rozštípl to jednoduše: Karlštejn
dal bráchovi, na mě zbyla pole.
Čímž pro mě Karlštejn skončil. Pus-
til jsem slzu, ale nedalo se nic dělat,
takový je život...   miloslav FrÝDl

Kolem gotického hradu a běžně ne-
přístupným lomem Velká Amerika
vedla 28. 5. trať závodu Běhej lesy
Karlštejn. Atraktivní prostředí přilá-

kalo 2 000 dospělých běžců a 300
dětí - tolik, že závod byl vyprodaný
už dlouho před startem.
Od 15.00 vypouštěl startovním vý-

střelem radní Středočeského kraje
Jan Skopeček na trať závodníky pěti
dětských kategorií. Benjamínci a
předžáci běželi 500 metrů, nejmlad-
ší, mladší i starší žáky čekala kilo-
metrová trasa. Po půl šesté odstarto-
val starosta Mořiny Vojtěch Štička
závod na 19 a 12 km. Do cíle kratší-
ho závodu doběhl jako první Zbyšek
Lhota před druhým Jiřím Křečkem.
Pro třetí místo si doběhl z druhé star-
tovní vlny Dan Fiala. „Super závod:
trasa skvěle značená, soupeři řádní.
Měl jsem náskok, tak jsem si mohl i
užít trasu,“ pochvaloval si vítěz. Me-
zi ženami vyhrála Jana Grygarová,
na krk jí ale do posledního kilometru
dýchaly druhá Alexandra Fraňková a
Tereza Měchurová. „Běžela jsem na
krev, a pak ještě zrychlit,“ vysvětlo-
vala svou taktiku nejrychlejší žena.
V závodě na 19 km protnul cílovou
pásku jako první Jan Mrázek. „Mu-
sel jsem se soustředit na každý krok,
některá stoupání byla nekonečná,“
tvrdil suverénní vítěz. Druhý doběhl
Dušan Podroužek, třetí skončil Mi-
chal Vokrouhlík. Mezi ženami byla
nejrychlejší Marcela Rambová: „S

největší soupeřkou jsme se vyheco-
valy a bojovaly až do posledního ki-
lometru.“ Druhá skončila Svatoslava
Kacířová, třetí Petra Dolejšová.

Aneta GrAbmüllerovÁ,
Praha

Nemůžeme sedět na dvou židlích!
DRUHÁ ČÁST ROZHOVORU SE SYNEM NEDÁVNO ZESNULÉ NEJSTARŠÍ OBYVATELKY KARLŠTEJNA

NA TRATI. Dva z běžců na trati
karlštejnského závodu.

Foto Aneta GRAbmüLLERová

Terasa s výhledem na hrad hostila první svatbu
Na opravené terase v areálu městyse Karlštejn s krásným výhledem na
hrad i kostel Svatého Palmáce, se konala historicky první svatba. Ukrajin-
ští snoubenci si tu řekli Ano 16. června ve 13.00. Novomanželům přejeme
do společného života hodně štěstí. Hana LACmAnová, 
Foto ARCHIv zastupitelka Karlštejna

Do Karlštejna se sjeli...
(Dokončení ze strany 7)
Čekalo je i dobré jídlo a pití, stánky
se šperky, oblečením a doplňky i te-
tovací kamion. V neděli dopoledne
se všichni pomalu rozloučili a odje-
li domů. Zůstávají zážitky, fotogra-
fie, videa a pro mě, organizátorku
srazu, rezervace všech chatiček a
karavanů v kempu, což mě velmi tě-
ší. Takže s manželem po odpočinku
začneme pomalu plánovat sraz dal-
ší... Helena STrmISKÁ, Karlštejn

Karlštejnské aktuality
* Prvním filmem, který promítne
letní kino v areálu úřadu městyse
Karlštejn, bude 30. 6. od 21.00 An-
děl páně. Deky s sebou!              (per)
* II. ročník recesistického turnaje
tenisových čtyřher pořádá 1. 7. od
10.00 na fotbalovém hřišti v Karlš-
tejně spolek Minitenis Srbsko. (per)
* TJ Karlštejn nabízí zázemí pro
tenisový trénink dětí a dorostu.
Vhodné jak pro trenéra mládeže, tak
pro tréninkovou skupinu. Info na:
tjkarlstejn@seznam.cz.              (miš)
* Tři chovankyně Dětského domo-
va se školou Praha 2, které byly od
6. 6. na útěku, zadržela hlídka Poli-
cie ČR z Karlštejna na Mořině. Ne-
zletilé dívky byly předány zpět do
uvedeného DDŠ. (maw)

„Užil jsem si i trasu,« pochvaloval si vítěz běžeckého závodu

NA CESTÁCH Pavel Švestka na výletě v Kanadském Yukonu. Foto ARCHIv

V Karlštejně (a nad ním) se »rojily« balony
V sobotu 3. června zavítala do Karlštejna Letní balonová tour pořádaná
balonovou společností z moravského Břestku. O lety nad naším krajem byl
velký zájem. Foto Eva Jůnová
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Osovský PROVAS

Ve středu 17. května po poledni se v prostorách
osovské Restaurace u hřiště sešli zasloužilí hasiči
okresu Beroun. 
Taková setkání se konají pravidelně jedenkrát
ročně, vždy v místě bydliště vybraného zaslouži-
lého hasiče - vloni to bylo v Nižboru, letos padla
volba na Osov. Hasiči tu hodnotí uplynulé období
a mají rovněž možnost v klidu si přátelsky popo-
vídat. Vedle »domácího« Josefa Chvojky a Li-
bušky Procházkové jsme zde kromě dalších
zasloužilých členů okresu přivítali  i Josefa Štět-
ku, předsedu okresního sdružení dobrovolných
hasičů okresu Beroun a Jiřího Mrkáčka, vedoucí-
ho odborné rady pro historii. Ten přivítal přítom-
né, včetně osovské starostky Marcely Čabounové,
a pohovořil o organizačních záležitostech. Poté
předal slovo právě starostce, která všem poděko-
vala za dlouholetou přínosnou práci a velmi oce-

nila, že Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Osově
pod vedením pana Chvojky skvěle pracuje již
mnoho let. Obec se snaží dle možností práci SDH
podporovat. Paní starostka také všechny přítomné
pozvala na oslavy 115. výročí založení SDH v
Osově, které se uskuteční v sobotu 16. září.  
Po jejím vystoupení promluvil k přítomným Josef
Štětka - jeho řeč se opět týkala povětšinou orga-
nizačních záležitostí. Pak už se všichni věnovali
volné zábavě. Připraveno bylo i malé občerstvení.  

Marie PLECITÁ, Osov

Osov hostil zasloužilé hasiče
STAROSTKA POZVALA NA OSLAVY 115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  7/2017 (144)

V KOSTELE. Účastníci osovské Noci kostelů při kulturním programu a prohlídce zvonů. Foto Marie PLECITÁ

Brigádníci uklidili zahradu

»Odrostlejším« družičkám i mládencům to moc slušelo

Noc kostelů zahájily zvony
V pátek 9. 6. v 18.00 začala v osovském chrámu
Noc kostelů, kterou zde  pořádáme již mnoho let.
Po pravidelném vyzvánění zvonů zazněly varha-
ny a následovalo přivítání přítomných Josefem
Kozákem, který představil program. Opět zahrály
varhany, poté Marie Rejsková pohovořila o živo-
tě i následnících sv. Františka z Assisi  a Václav
Frajer přednesl úvahu o obsahu oltářního obrazu
Jana Heslera Ježíšův křest. Následovala úvaha J.
Kozáka na téma Středověk a dnešek a mluvený
program zakončila Marie Plecitá čtením z farní
kroniky založené v roce 1756. Části programu
byly uvozeny varhanní hrou Josefa Plecitého ml.,
který také tento blok hudby a slova zakončil. Ná-
sledovaly výstupy na věž, prohlídka materiálů tý-
kajících se historie obce i farnosti, promítání dia-
pozitivů a nechybělo ani drobné pohoštění. Akci
si tentokrát nenechalo ujít na šedesát návštěvníků
nejen místních, ale i okolních, a to z oblastí i vel-
mi vzdálených.   Marie PLECITÁ, Osov

Brigádu k úklidu areálu staré školy v Osově, kte-
rá je již ve vlastnictví obce, svolal spolek KOS
na neděli 4. června po poledni. Stalo se tak s oh-
ledem na akce plánované do těchto prostor v
příštích týdnech. Pomoci přišlo patnáct občanů,
kteří vysekali trávu a uklidili dvorek i zahradu,
ženy se vedle toho věnovaly také úklidu místnos-
tí, s nimiž se počítá jako se zázemím pro účinku-
jící na budoucích akcích. Text a foto 

Marie PLECITÁ, Osov  

V sobotu 10. června uspořádali místní hasiči v
Osově Suché máje s průvodem obcí. Hasiči při-
stoupili k tomuto řešení z důvodu nedostatku mla-
dých slečen, jež by se mohly ujmout tradiční role
družiček. V příštím roce už bude situace v tomto
směru příznivější, protože do toho pravého věku

jich do té doby pár doroste. To ovšem rozhodně
neznamená, že by máje s družičkami v podání
krojovaných žen o trochu starších nebyly stejně
pěkné a zábavné... 
Start byl u hasičské zbrojnice v Osově, kde se po-
dávalo občerstvení a vyhrávala hudba. Družičky
byly tři: Libuška Procházková, Miluška Chvojko-
vá a vypomoci přišla i lážovská kamarádka Dáša
Brázdová. Všem to v krojích moc slušelo, stejně
jako dvěma mládencům, Karlu Chvojkovi a Lu-
káši Vaňatovi. Jak už bývá zvykem, některé dveře
se otevřely, jiné zůstaly zavřené; akci lze ovšem
bezesporu považovat za velmi úspěšnou po všech
stránkách. V některých domácnostech připravili i
malé pohoštění a nechyběl ani tanec. Cílem prů-
vodu bylo prostranství u osovského hřiště, kde
stála májka a kde unavení účastníci nejprve pose-
děli a zazpívali si s kapelou. K šesté hodině se
májka porážela, u ní se pak tancovalo a vládla ob-
zvláště příjemná a veselá  nálada. Postupně sem
dorazili ještě další spoluobčané a ve družné zába-
vě se za doprovodu hudby pokračovalo do večer-
ních hodin.  Marie PLECITÁ, Osov

NA MÁJÍCH. Osovské družižky a mládenci na Su-
chých májích.      Foto Marie PLECITÁ
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Řevničtí prvňáčci s několika kama-
rády ze čtvrté třídy se vydali na Den
dětí zjistit, zda dokážou přespat jen
tak v lese. Vyjeli jsme vlakem i au-
tobusem do Malé Chuchle a odtud
stoupali k malé ZOO s lesními zvířa-
ty. Na úvod jsme se seznámili s jele-
ní rodinkou a mohli ji nakrmit zele-
nými listy. Zahráli jsme si hru Neto-
pýr a můry, obdobu hry Na slepou
bábu, opekli buřty, chleba i jablíčka
a čekali na šero. Aby nám čas lépe
utíkal, zpívali jsme si. Když se slu-
níčko začalo blížit k západu, dostali
jsme všichni šátek na oči a vydali se
k blízkému plotu. Měli jsme se při-
držovat ohrady a poznávat jinými
smysly než zrakem, co se nám při-
plete do cesty.
Všechny trochu vyděsilo, co nás če-
ká, když první Alenka začala křičet a
odmítala jít dál. Minutu po ní šla jiná
dívka a situace se opakovala. Byli
jsme pěkně napjatí a nervózní, ač
jsme slyšeli konejšivý hlas paní uči-
telky a tušili, že se nám nic zlého ne-
může stát. Byla to stezka odvahy a
jen málokdo byl tak statečný, že tiše
ohmatával, co na cestě potkal. Větši-
ně z nás se chtělo utéct a asistenti
nás vodili zpátky. Když jsme si sun-
dali šátky, až po nějaké chvíli jsme si
dokázali pohladit kožešiny, které nás
tak vyděsily. Najednou nám bylo

příjemné pomazlit se s liškou nebo
norkem, zasmáli jsme se ruce pana
instruktora, která po nás chňapala,
dokázali jsme se dotknout čelisti, ro-
hů muflona i dalších věcí, jež na plo-
tě visely.
Hru Oči zvířat jsme si už potmě za-
hráli s baterkou. Svítili jsme na lesk-
noucí se oči a ve skupinkách je »lo-
vili« tím, že si zapamatujeme jejich
názvy. Natálka nás ohromila, když
na konci dokázala odříkat všechna
zvířata i s jejich pořadím. A nejen
večer - seznam zopakovala bez zavá-
hání i ráno. Na závěrečnou bojovku
ztichlým lesem bez baterky se chtělo
už jen málokomu. Kluci byli ochotni

jít i s děvčaty, že je budou »ochraňo-
vat«, jen aby nemuseli sami. Nej-
větší statečnost projevil Janek, který
šel poslední a úplně sám. 
Nastal čas, kdy jsme se měli rozejít
ulehnout do spacáků. Jedna skupin-
ky bránila základnu v lesní chatě,
největší skupinka spala venku pod
otevřeným stanem a ti nejstatečnější
vyrazili do lesa i s paní učitelkou
spát přímo pod stromy. Šumění a
zvuky lesa nám zpočátku nedaly us-
nout. Ale protože jsme byli náročnou
cestou i programem značně utrmáce-
ni, tak jsme nakonec usnuli všichni.
Někdo vnímal, že přes nás v noci
skákali zajíci, my ostatní jsme se

probudili až zpěvem ptáků a brzkým
halekáním spolužáků. Ráno přijel
pro spacáky jeden z tatínků a přivezl
nám teplý čaj i palačinky a buchty
od maminek. Moc jsme si pochutna-
li! Ještě jsme si prohlédli výběhy se
zvířátky, pohoupali se a proběhli v
lese a už jsme se vydali na cestu
zpět. Vyzkoušeli jsme si naši odvahu
a také význam jednotlivých smyslů
pro zvířata i pro lidi. Pro všechny to
byl nezapomenutelný zážitek. Do-
konce i pro rodiče, kteří doma pad-
noucí, už po obědě spící děti nepo-
znávali a měli nečekaně klidné od-
poledne. Ludmila CHROuSTOVÁ,

ZŠ Řevnice

Vrátili se z přírody, chystají slavnost

Statečný Janek šel poslední a sám
ŘEVNIČTÍ PRVŇÁČCI SE VYPRAVILI DO ZOO A VYZKOUŠELI SI, ZDA DOKÁŽÍ PŘESPAT V LESE

V ZOO. Řevničtí školáci na dobrodružné výpravě spojené se spaním v lese.                  Foto Ludmila CHROUSTOVÁ

Děti ze ZŠ Zadní Třebaň se společ-
ně s předškoláky zúčastnily školy v
přírodě v Peci pod Čerchovem. Tří-
dy jsme vyměnili za přírodu, po-
znatky získávali prostřednictvím zá-
žitků, vztahy upevňovali hrami.
Společný týden jsme si moc užili.
Podnikli jsme výpravu na Čerchov,
navštívili Domažlice a Klenčí pod
Čerchovem, seznámili se s legendou
o drakovi ve Furth im Wald, bojova-
li o Daliborův poklad, zpívali u tá-
boráku, zúčastnili se Dne dětí v mí-
stní vesnici a večerní bojovky čtvťá-
ků, soutěžili v netradiční olympiádě,
plavali v rybníku Babylon... Školní
děti se staraly o své mladší kamará-

dy a - bylo nám spolu moc dobře...
Ve středu 14. 6. žáci 3. a 4. ročníku
navštívili Smíchovskou průmyslo-
vou školu. Žáci studující na této
škole je zasvěcovali do tajů fyziky
společnými pokusy v nově vybave-
né laboratoři. Bylo to dobrodružné a
ohromně zajímavé. Příští týden nás
čeká projektový den na téma Zadní
Třebaň. S výsledky projektu se bu-
dete moci seznámit na Zahradní
slavnosti, která se uskuteční 28. 6.
od 16.00 na školní zahradě. Slavno-
stně se rozloučíme s předškoláky i
čtvrťáky a pasujeme prvňáky na čte-
náře.        Dominika ŠuSTEROVÁ,

ZŠ Zadní Třebaň

Málotřídka v Zadní Třebani,
v malebné krajině u Berounky hledá

UČITELE/UČITELKU
se vzděláním na 1. stupeň,

VYCHOVATELKU
školní družiny.

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 toto číslo je poslední, které
mají předplacené. 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.)

Mateřinka oslaví své  
výročí »na Havaji«
Lety - Zahradní slavnost chystá v
rámci oslav 35. výročí svého zalo-
žení letovská mateřská škola. 
Slavnost, jež se uskuteční 21. 6. od
16.30, bude současně rozloučením s
předškoláky - mateřinku jich opou-
ští osmnáct. Oslava se ponese v ha-
vajském stylu se vším, co k létu pat-
ří: slunce, pláž, palmy, kokosy, mo-
ře. „Budeme tančit s havajskými ta-
nečnicemi, plnit tematické disciplí-
ny, zavítá k nám originální maskot,“
láká ředitelka Jana Šalková Rozsy-
palová. K vidění budou i fotografie
z historie školky. Školka byla v Le-
tech otevřena v roce 1982. (pan)

V PŘÍRODĚ. Zadnotřebaňské děti
se svým ředitelem na škole v příro-
dě.         Foto ARCHIV
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Objížďka zavřená, kolony až na most
NĚKTEŘÍ ŘIDIČI NERESPEKTUJÍ ZÁKAZ VJEZDU A SNAŽÍ SE PROJET POD OPRAVOVANÝM VIDUKTEM
Řevnice, Lety - Fronty aut táhnou-
cí se od železničního přejezdu na
řevnické náměstí či na letovský
most. Tak to denně vypadá poté, co
12. 6. začala uzavírka tzv. objížď-
ky mezi Řevnicemi a Lety.
Řevnické závory jsou pověstné širo-
ko daleko tím, že se zde čeká dlouhé
minuty - před příjezdem vlaku a
mnohdy i po jeho odjezdu. Proto by-
la také objízdná trasa vedoucí pod
železničním viaduktem řidiči osob-
ních aut hojně využívána. Teď to až
do 30. 11. nebude možné - tak dlou-
ho (tedy v případě, že dodavatelská
firny dodrží slíbený termín) potrvá
oprava zmíněného viaduktu.
„Fronta aut na závorách v obou smě-
rech je samozřejmě mnohem delší,
ale žádné velké stížnosti jsme zatím
nezaregistrovali,“ uvedl necelý týden
po uzavření objížďka starosta Řevnic
Tomáš Smrčka. „Bude důležité, aby
dodavatel dokončil práce včas a ne-
dopadlo to, jako třeba v Zadní Tře-
bani, kde kraj nezvládl opravy  pře-

mostění potoka. Proto také budou
Řevnice i Lety jednou měsíčně úča-
stníky kontrolních dnů,“ dodal.
Větší problémy v prvních dnech po
uzavření objížďky nezaznamenal ani
Obecní úřad v Letech. „Místy se ale
vyjíždí s problémy z místních cest na

Pražskou II/115 v době, kdy projíždí
kolona aut z Řevnic,“ uvedla starost-
ka Barbora Tesařová. V těchto situa-
cích prý velmi pomáhá kruhový ob-
jezd. Někteří řidiči nerespektují zá-
kaz vjezdu na objížďku a snaží se
pod opravovaným viaduktem přes

stavební stroje projet. „Mají ale smů-
lu, neprojedou, takže si zanadávají
na stavbu a otáčí to zpět,“ dodala s
tím, že respektování dopravního zna-
čení namátkově kontroluje městská
policie. Miloslav FRýDL

Praha – Stávající výluku na trati Praha - Beroun do-
plní aktuálně týden výluk nočních. Několik vlaků
bude nahrazeno autobusem.
Nejvýznamnější změny nastanou v noci z 27. na 28. 6.,
z 28. na 29. 6. a z 29. na 30. 6. Sedm vlaků Praha –
Beroun nebo Praha - Řevnice počínaje odjezdem ve
21.47 z Prahy hl. n. a konče 4.47 bude v úseku Praha hl.
n. – Praha Smíchov nahrazeno autobusem. Spoj v 0.27
(odjezd z Prahy hl. n.) bude v úsecích Praha hl. n. – Pra-
ha Smíchov nahrazen autobusy, jako vlak pojede jen v
úseku Praha Smíchov – Dobřichovice. V opačném smě-

ru bude během zmíněných tří nocí nahrazeno autobusem
mezi Smíchovem a Hlavním nádražím sedm vlaků; prv-
ním z nich je spoj ve 21.01 ze Řevnic, posledním vlak ve
4.01. Některé z nich jsou výchozí z Řevnic, některé z
Karlštejna, jiné z Berouna. Během nočních výluk 25. 6.
/ 26. 6., 26. 6. / 27. 6., 30. 6. / 1. 7., 1. 7. / 2. 7., 2. 7. / 3.
7., 3. 7. / 4. 7. bude zavedena náhradní autobusová do-
prava u některých vlaků v úseku Dobřichovice – Řevni-
ce, případně Dobřichovice – Beroun. Všechna opatření v
přehlednější formě najdete ve Výlukovém jízdním řádu,
na portálu ČD.   Jan SUP, Praha

Vandal rozbil auto,
zloděj ukradl prut
Zadní Třebaň - Dvakrát během pár
dnů museli karlštejnští policisté za-
sahovat v kempu na zadnotřebaň-
ském Ostrově.
Nejprve neznámý vandal rozbil boč-
ní okno zaparkovaného auta a způ-
sobil tím majiteli škodu 3.000 Kč.
„V noci z 13. na 14. 6. pak nezjiště-
ný zloděj ukradl rybářský prut zn.
Mivardi, který si tu nechal nahozený
jeden z rybářů,“ uvedl policejní ins-
pektor Martin Wiesner s tím, že ško-
da je 3.500 Kč. (mif)

Letní turné zahájila 16. 6. na kur-
tech ve Svinařích zpěvačka a hereč-
ka Jana Vaculíková. Zazněly známé
písně i novinky z chystaného CD.
Atmosféru nezkazily ani dešťové
přeháňky, jež zaháněly obecenstvo
pod střechu, či snaha zvukaře vy-
rovnat se s akustikou a větrem, kte-
rý odnášel slova přímo od úst. Ve
druhé části koncertu vystoupila
muzikálová a popová zpěvačka
Petra Jandíková. Text a foto

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Lety dobře třídí, dostaly sedmdesát tisíc

Autobusová linka spojí Řevnice s Černošicemi
Poberouní - O možnosti prodloužení autobusové linky z Černošic přes Dob-
řichovice a Karlík až do Řevnic jednali starostové obcí mikroregionu Dolní
Berounka na svém letošním třetím zasedání. Podle Martina Brzického z
ROPID by toto rozšíření mohlo začít platit od prosince 2017. 
Starostové dále diskutovali o změnách týkajících se autobusové linky spo-
jující Karlík – Dobřichovice – Všenory a Mníšek. Na programu bylo i pro-
jednání společného nákupu energií na roky 2018 a 2019. Jednání Dolní Be-
rounky se zúčastnil i radní Středočeského kraje pro oblast hospodářského a
regionálního rozvoje včetně evropských projektů a rozvoje venkova Věslav
Michalik. Starostové se zajímali především o dotace a investice zaměřené
na problémy, které náš region nejvíce trápí:  školství, doprava, zemědělství
a rozvoj výstavby za hranicemi obvodu hlavního města Prahy. (pan)

Řidič srazil ovčáka
a od nehody ujel
Černošice - Německého ovčáka sra-
zil v černošické ulici dr. Janského 5.
června neznámý řidič. Pokračoval v
jízdě, aniž by zraněnému zvířeti po-
skytl první pomoc.
Na místo události svědci přivolali
městské policisty. „Strážníci psa s
poraněnou přední tlapou převezli na
služebnu,“ uvedl jeden z nich Otmar
Klimsza. „I když pes neměl známku
ani čip, povedlo se s pomocí zaměst-
nankyně městského úřadu jeho maji-
tele brzo dohledat a psa mu pře-
dat,“dodal. (mif)

UŽ PLUJE. Novou plavební sezonu zahájil zkraje června Přívoz Kazín. Lo-
dí Kazi se můžete svézt z Černošic na druhou stranu Berounky do Lipenců,
nebo podniknout okružní plavbu do Mokropes.        Foto Petra FRÝDLOVÁ

Noční výluky ochromí trať z Prahy do Berouna

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se konají 24. 6.
od 8.00 do 12.00 u zámku v Dobři-
chovicích. Andrea KUDRNOVÁ
14. České medobraní se koná 25.

6. od 10.00 v Ořechu. Návštěvníky
až do 18.00 čekají ochutnávky medu
a medoviny, medový jarmark, ukáz-
ka včelaření i včelí laboratoře.  (gla)
* Druhý ročník Neckyády se ve
Svinařích na rybníku Žába uskuteč-
ní 1. 7. od 14.00. Zúčastnit se může
každý - posádky jsou dvoučlenné,
jet mohou ženy, muži, děti nebo mi-
xy. Registrační poplatek činí 100 Kč
za posádku, k dispozici jsou 2 iden-
tické necky a 4 pádla. Vstupné pro
diváky je dobrovolné.                 (box)
* Od  3. 7. do 7. 7. bude z důvodu
vybírání dovolené uzavřen Obecní
úřad v Zadní Třebani.                 (sim)
* Grant na kulturní, společenskou či
sportovní akci mohou žádat pořada-
telé v Řevnicích. Druhé kolo dotací
uzavře zdejší radnice koncem červ-
na. Město vyčlenilo pro organizátory
200 000 Kč. V 1. kole komise rozdě-
lila  179 000, ve 2. kole bude k dis-
pozici 41 000 Kč.  V této sumě je za-
počteno 20 000 Kč, jež v prvním ko-
le přidělila komise pořadateli Hou-
byfestu. Ten se ale nakonec rozhodl
akci neuspořádat. O rozdělení sumy
bude rozhodovat pětičlenná komise,
jež žádosti posuzuje podle tří hlav-
ních kritérií: důvěryhodnost žadate-
le, reálnost financování a přínos pro
město, jeho reprezentaci. (pan)
* Závěrečný koncert uspořádaly
16. 6. hudební kroužky při zadnotře-
baňské málotřídce. Zazněl sbor i só-
lové zpěvy, hrálo se na klavír, kytary
i flétny. Na dvouhodinovém koncer-
tě vystoupilo 20 dětí a těšil se velké-
mu zájmu přihlížejících.              (pef)
* I. ročníku memoriálu Miroslava
Lébla v »tak trochu jiném požárním
sportu« se 17. 6. v Klínci zúčastnili
řevničtí dobrovolní hasiči. Útok
končící v hospodě se oběma druž-
stvům povedl - ženy byly stříbrné,
muži bronzoví. Druhého kola, které
se konalo po protestech některých
družstev, se Řevničtí už nezúčastnili
a skončili nakonec poslední.     (box)
* K mláděti labutě zamotanému do
rybářského vlasce vyjížděli 11. 6.
řevničtí profesionální a mokropesští
dobrovolní hasiči. Po vyproštění byl
pták vypuštěn do přírody.           (pav)

Sedmdesát tisíc korun získala obec Lety za třetí místo v celorepublikovém
finále soutěže ve sběru separovaného odpadu Křišťálová popelnice, kterou
pořádá společnosti Ekokom. Krajské kolo Lety vyhrály. Finále se konalo
14. 6., letovská starostka Barbora Tesařová (na snímku) na něm převzala
diplom za 3. místo. Letovské trumfly pouze velká města Jihlava a Lanš-
kroun. Foto ARCHIV (pan)

Turné začalo na kurtech
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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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Jedenáctý ročník Královského prů-
vodu se konal první červnový víkend
(viz NN 11/17). V roli císaře a krále
Karla IV. se počtvrté objevil Karel
Král, královnu Alžbětu ztvárnila
Monika Vaňková. Jednou z tradic
Královského průvodu jsou praporeč-
níci, kteří jdou v čele průvodu a ne-
sou praporce měst i obcí, jež se prů-
vodu  účastní. Letos byla zastoupena
i naše Hlásná Třebaň.
Ve 13.30 jsme již byli všichni na-
chystáni a s nedočkavostí jsme oče-
kávali císaře i jeho průvod. Konečně
jsme uslyšeli bubny, všichni volali:
Už jedou, císař se blíží! Nejhezčí by-
lo, když císař přicházel na náves a
uviděl nás, vykřikl: Holky jsou tady!
To nás moc potěšilo. Slavnostní při-
vítání bylo opět podařené. Nejdříve
krále pozdravil purkmistr Vnislav
Konvalinka, předal dary a konal se
přípitek. Pak nastala naše chvíle, tzv.
kratochvíle. Letos jsme si připravili
vítací komando ve stylu starých ře-
mesel. Abych řemesla uvedla, přiví-
tala jsem vladaře těmito slovy:
Císaři a králi náš, 
dobře, že zas cestu máš
naší Hlásnou Třebaní,
kde Tě zdraví poddaní!
Zdraví Tě a vítají,
řemesla svá říkají,
dávají Ti záruku
s dary HOLKY V ROZPUKU!

Pak  jsme chodily  jednotlivě a každá
mu řekla svůj slogan k řemeslu a
předala malý dárek. Zastoupena byla
husopaska - maličká su, husy pasu,
vzdát hold králi už se třasu, dřevoru-
bec - já tu v lese kácím stromy, čistím
stezky pro Tvé hony,  lazebník - jest-
li někdy zavoláš, ostříhám Tě, králi
náš, zahradnice - mé květiny, napří-
klad, vyzdobí Ti celý hrad, selka -
dohlížím na vepře, slípky, též abys
měl plné sýpky, včelař - starám se o
včelí roje, o med a tím blaho Tvoje,

rybář - na Tvé stoly z mojí sítě, dodá-
vám Ti ryby hbitě, řezník - já se sta-
rám, bys měl denně, skvělé maso na
pečeně, kuchař - mé kuchařské umě-

ní v nebe Tvůj břich promění. A já
budu dbáti dosti, by ses pomněl do-
sytosti, hostinskej - a teď poslyš,
králi náš, jistě velkou žízeň máš, svěř
se mému pivečku, z třebaňského sou-
dečku! Od včelaře dostal medovinu,
od rybáře zrovna chyceného tuňáka
v plechu, kuchař mu předal výbor-
nou svíčkovou (protože jsme se do-
zvěděli, že jí má císař nejraději) a
nakonec dostal od hostinského tře-
baňské pivečko. 
Dle ohlasu se všichni velmi dobře
bavili, a to bylo to nejpodstatnější. I
když trošku pršelo, náladu to niko-
mu nevzalo, bylo to moc pěkné od-
poledne.  Jsem moc ráda, že tato tra-
dice zůstává, neboť to vždy stojí za
to a vzpomínky nám nikdo nevezme.
Ještě musím podotknout, že se na-
jednou mezi námi objevil předseda
Hnutí ANO Andrej Babiš, a tak vz-
nikla i společná fotka. Zato jsme le-
tos postrádali kamaráda senátora Jir-
ku Oberfalzera. Tak snad příště... 
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Mé kuchařské umění v nebe Tvůj břich promění...
OBYVATELÉ HLÁSNÉ TŘEBANĚ VÍTALI CÍSAŘE KARLA IV. I JEHO DOPROVOD VE VERŠÍCH

K oslavám se připojilo sedmnáct obcí
KRÁLOVSKÝ PRŮVOD POJEDENÁCTÉ PROŠEL KRAJEM KOLEM DOLNÍHO TOKU ŘEKY BEROUNKY

S PŘEDSEDOU. Holky v rozpuku s předsedou Hnutí ANO Andrejem Ba-
bišem, který také přijel pozdravit Královský průvod.                Foto ARCHIV

A jedééém! 
Královský průvod je jedinou kultur-
ní akcí, jež propojuje obce na dolní
Berounce od Radotína až po Beroun.
A protože se v našem kraji stále na-
jdou lidé, kteří energií, nápady i úča-
stí v průvodu pomáhají už přes deset
let přispět k oživování historie spoje-
né s císařem a otcem vlasti Karlem
IV., další ročník Průvodu s koruno-
vačními klenoty na Karlštejn – Krá-
lovský průvod se uskutečnil 3. a 4. 6.
L.P. 2017. Letos byl i připomínkou
670 let od korunovace císaře římské-
ho Karla IV. českým králem. Velký
dík patří kostýmovaným účastníkům
a vůbec všem poutníkům, kteří se
rok co rok vydají na dvoudenní cestu
s korunovačními klenoty na Karlš-
tejn pozdravit vladaře, císaře řím-
ského a krále českého Karla IV. 
Průvod se loni rozrostl o druhou část
nazvanou Poselstvo vévody Štěpána
II.. Letos vyrazilo z Králova Dvora
přes Tetín, kde bylo připraveno při-
vítání jak od města i církve. V nedě-
li pak přes Srbsko poselstvo doputo-
valo na karlštejnskou louku, kde se
spojilo s průvodem, který vyšel z
Radotína, a společně pak vystoupaly
k hradu. Korunovační klenoty byly

slavnostně uloženy za přítomnosti
císaře a jeho nejužšího doprovodu
do kaple Svatého kříže. 
Císař s početnou družinou každoroč-
ně stráví noc v Dobřichovicích, po-
řadatelském městě, kde bylo na zám-
ku přichystáno večerní královské
pohoštění pro setkání zástupců zah-
raničních partnerských měst se zás-
tupci zúčastněných obcí i Středočes-

kého kraje. Dobřichovický program
byl letos lákavý: množství nejrůz-
nějších představení, aktivit a dílni-
ček pro děti i dospělé. Po deváté ve-
černí, když utichl Hromosvod na po-
diu u řeky, začalo krásnou písní Kar-
la Svobody představení Noc na Karl-
štejně - mimořádně oblíbené před-
stavení poberounských ochotníků i
profesionálů, tradiční součást Krá-

lovského průvodu. Kromě něj mohli
návštěvníci zblízka i zdaleka zažít
výjimečné rytířské turnaje v podání
profesionální skupiny Štvanci - v so-
botu na louce dobřichovické, v nedě-
li na louce karlštejnské.
Jádro průvodu v historických kostý-
mech tvořili herci z Dobřichovické
divadelní společnosti, skupina histo-
rického šermu Alotrium, společnost
historických aktivit Reginleif, dále
jezdci z Radotína a Kosoře, Burdýři,
k průvodu se v kostýmech připojily
další skupiny historického šermu,
bubeníci, sokolníci, každá obec měla
svého praporečníka s historickým
praporem, skupinu kostýmovaných
účastníků průvodu tvořili zahraniční
hosté z partnerských měst.
Královský průvod a Poselstvo vévo-
dy Štěpána prošly 13 obcemi, kde
čekalo na císaře i jeho doprovod uví-
tání a dary, letos pečlivě střežené cí-
sařskou gardou. Obce, přes něž pout-
níci přímo neprocházeli, vyslaly po-
selstva; celkem se k oslavám připoji-
lo 17 obcí. Svá poselstva z dalekých
krajů se zdravicemi císaři Karlu IV.
vyslala též zahraniční partnerská
města.      Ladislava  CVRČKOVÁ,

Dobřichovice

ZŠ F. J. Řezáče Liteň přijme od 1. 9. 2017

dva aprobované UČITELE/KY 1. stupně 
a VYCHOVATELE/KU ŠD.

Životopis zasílejte na horka.vera@email.cz.

NEJDŘÍV ŠAŠEK. V čele Královského průvodu, ještě před samotným císa-
řem, si vykračoval šašek. Foto Roman ALBRECHT
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Dohráno, Dobřichovice slaví postup
JAK SI V UPLYNULÝCH ČTRNÁCTI DNECH VEDLA FOTBALOVÁ MUŽSTVA Z NAŠEHO KRAJE

Poberouní - Fotbalisté odehráli
poslední mistráky jarní části sezo-
ny. dobřichovičtí už kolo před
koncem oslavili postup do okresní-
ho přeboru, naopak Zadní Třebaň
sestupuje do IV. třídy.               (mif)
LETY, 1. B třída
Březnice - FK Lety 1:8
Branky: Poslední 3, Čermák 3,
Jarolím (penalta), nejepsa
Hosté suverénně ovládli hřiště a udě-
lili domácím lekci z produktivity i
fotbalovosti. Vedení se ujali už ve 2.
minutě: Nejepsa byl faulován v po-
kutovém území a penaltu proměnil
Jarolím. V 9. minutě po křídle unikl
Císař a jeho zpětnou přihrávku dora-
zil do sítě Poslední - 0:2. Poté se do-
mácí vzpamatovali a vypracovali si
tři šance. Lety dobře kombinovaly a
ve 39. minutě zvýšily náskok: po
přihrávce Nejepsy opět skóroval Po-
slední. Domácí vzápětí snížili, ale
dvě minuty před přestávkou navýšil
náskok hostů dorážkou Čermák -
1:4. Druhý poločas domácí po další
brance v 48. minutě z kopačky Neje-
psy odpadli. Brankostroj pokračo-
val: v 64. minutě završil hattrick Po-
slední po kombinaci s Jarolímem -
1:6. Poté Čermák nastřílel další dva

góly a zkompletoval též svůj hat-
trick; druhou branku přidal v 66. mi-
nutě po přihrávce Růžičky - 1:7, třetí
po úniku Nejepsy a přihrávce před
prázdnou branku - 1:8.                  (jik)
FK Lety - olympia Zdice 2:1
Branky:  Císař, Baubín
Poslední zápas sezony se hrál v do-
volenkovém tempu.  Letům o nic ne-
šlo, hosté opouštějí 1. B třídu.    (jik)

KARLŠTEJN, okresní přebor
Karlštejn - nižbor 4:2
Branky: Bassem, Tomášek, Ša-
man, Bergman. 
Karlštejn ve slepené sestavě proti
poslednímu Nižboru nezačal dobře a
v úvodu prohrával. Trpělivou hrou
ale dokázal skóre ještě v první půli
otočit. Ve druhé části byla znát pře-
vaha domácích, kteří sice zvýšili ná-
skok, ale zároveň pálili neskutečné
tutovky, viz dvakrát překopnutá
prázdná branka z malého vápna. Pře-
sto si Karlštejnští pohodlně došli pro
tři body. Michal ŠAMAn
Žebrák - Karlštejn 0:2
Branky: Bergman 2
Karlštejn nastoupil na půdě předpo-
sledního celku doslova s torzem. Při
absenci obou golmanů dostal v bran-
ce příležitost Jan Hrabal, který si ale

počínal zkušeně. Borcům z podhradí
pomohl gól v úvodu - po chybě bran-
káře dorážel do prázdné brány Berg-
man. Žebrák trápily nepřesnosti,
hosté podnikali výpady a po jednom
z nich se podruhé prosadil Bergman.
Karlštejnští tak závěr sezony mohli
oslavit třemi body. (miš)

DOBŘICHOVICE, III. třída
Červený Újezd - dobřichovice 0:4
Branky: Kratina, Janouš, smiov-
ský, Krištůfek.
Dobřichovice tentokrát zdobila neje-
nom maximální bojovnost a vysoké
tempo, ale i atraktivní pohledná hra,
jež byla do přestávky korunována
třemi brankami. Poslední, čtvrtý gól
vsítil v 61. minutě Krištůfek - potom
se už jen dohrávalo a slavilo na otev-
řené scéně. Hosté,si totiž tímto vítěz-
stvím,definitivně zajistili první mís-
to v tabulce a postup do okresního
přeboru! Miloslav oMáČKA
dobřichovice - Kazín 2:0
Branky: skučko, smiovský
Zápas se hrál v režii domácích. Nás-
ledující dokopná byla spíše komorní
- všichni byli v myšlenkách s trené-
rem Kocourkem, jemuž se v poloča-
se udělalo zle a musel být převezen
do nemocnice. (oma)

ZADNÍ TŘEBAŇ (OZT), III. třída
Hudlice - oZT 4:2
Branky: sabo, neubauer d.
Ostrovan držel se třetím týmem ta-
bulky krok přes půl hodiny, poté ale
přišly dva zásahy v rychlém sledu za
sebou. Hostům slouží ke cti, že ani
po třetí brance nesložili zbraně, což
jim přineslo odměnu v podobě sníže-
ní. A protože dokázali zareagovat i
na další gól favorita, skončil zápas
přijatelným výsledkem.            (Mák)
oZT - srbsko 2:3
Branky: neubauer d., Horváth
Ostrovan sice vedl, ale hosté doká-
zali vývoj otočit. OZT je devátý a po
reorganizaci sestupuje do IV. třídy.
Naposledy hrál dlouholetý kapitán,
bojovník a srdcař Jan Palička, který
se rozhodl ukončit kariéru. Díky za
vše, co pro OZT udělal.            (Mák)

ŘEVNICE, IV. třída
Řevnice - Bojanovice 4:3
Góly: Wrobel 2, Krejsa, Vaňásek
Domácí nad druhým týmem tabulky
po sedmatřiceti minutách vedli 3:0.
Nic nenasvědčovalo tomu, že by ze
zápasu mělo být drama. Jenže v 65.
minutě už to bylo jen 3:2, a přestože
Řevničtí vstřelili čtvrtý gól, museli
se o vítězství strachovat až do konce.
Hosté totiž čtyři minuty před kon-
cem snížili.       (Mák)
Psáry B - Řevnice 6:1
Branka: Wrobel
V 15. minutě otevřel skóre Wrobel,
ale do poločasu domácí otočili na
2:1. Ve druhé půli už nebylo co řešit.
Deset minut před koncem dostal Ja-
bálek červenou kartu. (Mák)

FK LITEŇ, IV. třída 
VČs Tmaň - FK Liteň 9:0
Druhá Tmaň nedala Litni pohybující
se ve spodní polovině tabulky šanci.
I když... Do poločasu to bylo »jen«
2:0, brankostroj domácích se naplno
rozjel až po změně stran. (mif)
Liteň - drozdov B 12:1
Branky: duha 4, simandl 4, Weiss
3, Čermák
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Házenkáři na poháru sbírali zkušenosti

Sport po okolí
* sportovní akci připravují na 2. 7.
tenisoví trenéři Václavkovi. „Spojí-
me kruhový trénink s tenisem,“ říká
Pavel Václavek s tím, že akce se
koná v areálu TJ Sokol Lety od 8.30.
Kontakt: 777 579 146.     (pef)
* nová venkovní posilovna vyrůs-
tá v Letech, na travnaté ploše proti
hasičské zbrojnici. Moderní cvičící
stroje na posilování stehenních břiš-
ních aj. svalů budou určeny pro dos-
pělé i mládež. Tzv. street workout
hřiště je vhodné pro ty, kteří neradi
chodí do posilovny a dávají před-
nost pobytu na čerstvém vzduchu.
Obec za ně zaplatí 80 000 Kč. (pan)

Starší žáci Řevnic se zúčastnili Poháru ČR v národní házené, který se
konal od 15. do 18. 6. v Modřanech. Sestava Pokorný J., Kolomazník O.,
Kolomazník J., Kočí J., Sudek T., Vosáhlo V., Hochmal D., Huml M., Za-
vadil V., Adamec R., Palička V. sbírala zkušenosti ve vyrovnaných zápa-
sech. Dva z nich Řevničtí vyhráli,  ale protože družstev se 4 body bylo ví-
ce, skončili až na 7. místě. Od září budou starší žáci hrát i v kategorii doro-
stu. Výsledky: NH Řevnice - Žatec 18:21, NH Řevnice - Plzeň Újezd
21:23, NH Řevnice - Svinov 15:12, NH Řevnice - Modřany 15:13, NH
Řevnice - Osek 18:23, NH Řevnice - Opatovice 14:21
Foto ARCHIV Štěpánka JAndusoVá, Řevnice

BÁLI SE O VÝSLEDEK Přestože Řevnice nad Bojanovicemi vedly už 3:0, ut-
kání nakonec skončilo jejich těsnou výhrou 4:3.                Foto nn M. FRýdL

IQ S VLAJKOU. Dětský den pořádali 3. 6. v Řevnicích místní házenkáři.
Děti si zasportovaly a za vysoutěžené Špuntary si mohly vybrat odměnu.
Večer se konala oslava 25 let IQ OUVEY. Vrcholem akce bylo předání nové
klubové vlajky. Foto Lenka Týnská Štěpánka Jandusová, Řevnice


