
Řevnice, Poberouní - Boží dopuš-
tění způsobily lijáky, bouřky i sil-
ný vítr 9. a 10. července v našem
kraji. Hasiči evidují na čtyři desít-
ky výjezdů.
Nejvíce škod živly způsobily v Čer-
nošicích a jejich okolí. „Lidé nám
hlásili velké množství stromů popa-
daných po předchozí bouřce a vich-

ru,“ potvrdil řevnický profesionální
hasič Pavel Vintera a dodal, že kro-
mě jeho kolegů a dalších profesioná-
lů z Kladna, k zásahům velmi často
v těchto dnech vyjížděli i dobrovol-
ní hasiči z Mokropes, Dobřichovic,
Chotče, Třebotova a Solopisk. 
Do akce museli i »drážní« hasiči z
Prahy: vzrostlý strom spadl do trakč-
ního vedení i na koleje a na několik
hodin zastavil provoz na železniční
trati z Prahy do Berouna. „Byl to
totální chaos,“ potvrdil cestujicí Ví-
tězslav Dobeš, který se vracel 10. 7.
odpoledne z pražského Wilsonova

nádraží do Berouna. „V Radotíně
nás vysadili z vlaku, a vezli autobu-
sem nejdřív do Dobřichovic, kde
měl být přistavený vlak. Nebyl, tak-
že jsme pokračovali do Řevnic, kde
jsme pak čekáním na spoj do Berou-
na strávili zhruba tři čtvrtě hodiny.“
Další stromy podle Vintery poničily
několik domů, nebo spadly do elekt-
rického nebo telefonního vedení a na
silnice či ulice. „Vše jsme likvidova-
li pomocí motorových pil, často ze
žebříků, ve spolupráci s policií a od-
bornými firmami,“ uzavřel hasič.

Miloslav FRÝDL

V tomto čísle Našich novin
* Tajnůstkář vymyslel školu - strana 3
* Putovali ke »břehu Rýna« - strana 5

Řevnice – Unikátní studnu ze 13.
století se podařilo objevit při vý-
stavbě bytového komplexu Corso
Pod Lipami v Řevnicích. Zůstane
zachována pro příští generace, a
nejen to – voda z ní bude napájet
novou kašnu.
Při historickém průzkumu, který za-
hájení výstavby zbrusu nového
komplexu budov mezi hlavním řev-
nickým náměstím a zdejším nádra-
žím předcházel, měli archeologové
žně. Důkazů, že v nynějším centru
města lidé žijí už stovky let, tu našli
opravdu požehnaně. Části keramic-
kých nádob, pozůstatky původních

dřevěných obydlí, kamennou podla-
hu a – devítimetrovou středověkou
studnu.
„O existenci studny jsme neměli po-
nětí, nikde o ní nebyla zmínka,“ říká
zástupce investora nové řevnické
»čtvrti«, zdejší radní Petr Kozák.
„Když se začalo kopat, objevil se
velký panel a pod ním hluboká díra
do země,“ dodává. Podle odborníků
studna vznikla ve stejné době, jako
nejstarší budovy okolo náměstí Krá-
le Jiřího z Poděbrad, tedy před více
než 750 lety. „Stejně starý je i stře-
dověký sklep, o kterém jsem věděli.
(Dokončení na straně 2) (mif)

NAPOSLED. Prázdniny 14. červen-
ce začaly i dětem ze zadnotřebaňské
školky. Foto Petra FRÝDLOVÁ

UNIKÁTNÍ KAŠNA. Pavlína Tylko-
vá z investorské firmy u středověké
kašny.     Foto NN M. FRÝDL

Stromy padaly na silnice i koleje
HASIČI PO BOUŘKÁCH A VICHŘICI VYJÍŽDĚLI KE ČTYŘICETI UDÁLOSTEM

16. července 2017 - 14 (703) Cena výtisku 7 Kč

Známý moderátor
loví ryby v Norsku

Středověká studna bude napájet moderní kašnu

Prázdniny už začaly
i dětem ve školce
Zadní Třebaň - Zatímco školáci si už
prázdnin užívají přes dva týdny, dě-
tem ze zadnotřebaňské mateřinky za-
čaly teprve v polovině července.
Rozloučit se do školy přišly v pátek
14. 7. Pro učitelku Míšu Sedláčko-
vou a jejího syna Davídka to byl zá-
roveň poslední den v MŠ Zadní Tře-
baň. „Davídek je předškolák, proto
nastoupíme oba v místě našeho byd-
liště, v Berouně, aby poznal kamará-
dy,“ uvedla učitelka s tím, že jí bu-
dou třebaňské děti chybět.          (pef)

Záchranářům nadával,
z nemocnice utekl
Řevnice, Poberouní -  Co či kdo při-
dělává v posledních dnech nejvíc
práce záchranářům? Tušíte správně,
cyklisti! 
„Výjezdů k úrazům spojeným s cyk-
listikou v prvních dvou týdnech prá-
zdnin výrazně přibylo,“ potvrzuje
ředitel soukromé řevnické záchran-
ky Bořek Bulíček. Podle něj zasahu-
jí »jeho« lidé u zraněných kolařů
prakticky denně. „Posádka s léka-
řem při návratu z nemocnice v Praze
ošetřovala velmi vážně zraněného
cyklistu, kterého na Strakonické uli-
ci porazilo auto. Ve Všenorech nao-
pak mladý cyklista srazil staršího
muže a způsobil mu zlomeninu ste-
henní kosti. Další cyklista, také ve
Všenorech, zřejmě pod vlivem alko-
holu upadl a poranil si obličej i hla-
vu. Celou cestu posádce sanitky na-
dával, vyhrožoval jí a po předání v
nemocnici z oddělení utekl,“ popi-
suje Bulíček. Další zraněné cyklisty
záchranáři ošetřovali v Hlásné Tře-
bani, Karlštejně, Srbsku, Řevnicích
i Černošicích.           (mif)

»Dobráci« vezli
do Německa hydrant
Řevnice - V pátek 7. 7. ráno, kdy vět-
šina města ještě spala, už bylo v řev-
nické hasičárně rušno. Místní »dob-
ráci« se chystali vyrazit za svými ko-
legy do německého města Kayna.
Hlavně nic nezapomenout! Slavnost-
ní, historické i pracovní uniformy,
klobouky a čepice, helmy a opasky,
prapor, dary... Kayna leží u města
Zeitz, asi 250 km od Řevnic, proto
byla cestou naplánovaná zastávka
ve městě Gera. Kávička s dortem,
protažení ztuhlých nohou, obléknout
do hasičských triček a hurá do cíle.
Dostalo se nám tradičního přivítání:
Ahoj! Některým pamětníkům se při
shledání draly slzy do očí - padesá-
tileté přátelství je pevné a srdečné.
Po kávě nás autobus odvezl na rych-
lou večeři do hotýlku.
(Dokončení na straně 11) (box)
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Vydlážděné plochy vyhánějí lidi pryč!
ČTEÁŘKA NN SE VYJADŘUJE K PŘIPRAVOVANÉ REKONSTRUKCI HLAVNÍHO ŘEVNICKÉHO NÁMĚSTÍ
O chystané rekonstrukci řevnické-
ho náměstí Krále Jiřího z Podě-
brad jsme psali v NN 12/17. Otiskli
jsme obsáhlý článek členek spolku
Srdce Řevnic i odpověď místosta-
rostky města Marie Reslové. Právě
na ni reaguje další příspěvek, kte-
rý na adresu redakce nyní dorazil
od řevnické čtenářky.                (NN)

Zúčastnila jsem se workshopu v rám-
ci reskonstrukce náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad v Řevnicích. Překvapilo
mě, že architekti vypracovali dva ná-
vrhy a ani jeden nevzal na vědomí
NESOUHLAS rezidentů a podnika-
telů působících na náměstí s jeho vy-
dlážděním. Bylo to rozhodnutí radni-
ce nehledět na vůli jeho obyvatel?
Projekty stojí proti nutnému trendu
zadržování vody v krajině. Stromy
potřebují vodu a živiny, jak jste na
radnici byli poučeni zkušenou arbo-
retkou.
Stávající dva projekty směřují cíleně
či z neznalosti souvislostí či na vůli
radnice ke zničení naší chlouby, na-
šeho kulturního dědictví. Bude-li v
budoucnosti třeba většího podia, po-
staví se za Zámečkem, tak, jak tomu
bylo v minulosti. Palackého náměstí
skýtá plochu pro větší počet stánků.
Po rozhovoru s hasiči je jasná sou-
vislost s vytopenými domy pod nově
vydlážděnou Sochorovou ulicí, kde
se to ještě nikdy po silném dešti ne-
stalo - zmizela vsakovací plocha. Jak
to bude vypadat s domy na severní

straně náměstí, zmizí-li travnatá vsa-
kovací plocha? Budou zažívat »Boží
dopuštění« na základě čistě zištného
rozhodnutí náměstí vydláždit.
Byla bych pro rekonstrukci náměstí
dle již realizovaného návrhu archi-

tekta Sochora, který respektoval his-
torickou náves a pozvedl ji na úroveň
parčíku v centru zeleného městečka,
tak, jako František Thomayer navrhl
park na Karlově náměstí. Od obou
mistrů se máme ještě co učit!!!

Na vydlážděných plochách se nikdo
nezdržuje, vyhánějí lidi pryč. Což by
poškodilo nás všechny, ale hlavně
podnikatele, kteří oživují náměstí a
tvoří tím organický celek našeho, za-
tím ještě krásného městečka.
Magistrát města Prahy rozhodl ko-
nečně a oprava Václaváku má začít
již za rok. Rozšíří se chodníky, vysa-
dí se ještě jedno stromořadí, takže
lidé budou chodit ve stínu alejí,
zmenší se parkovací prostory. Vy-
asfaltované a vydlážděné  náměstí v
Rakovníku se změní v park. Chtějí
změnit celou jeho estetiku, aby láka-
lo obyvatele i návštěvníky k pobytí
na náměstí. Co nutí řevnickou radni-
ci k naprosto opačnému počinu?
Černošice mají léta 40 km/h po celé
délce silnice, která vede obcí. Proč
už to dávno nemáme v Řevnicích???
Průchodnost náměstí je již dostačují-
cí, nechodíme džunglí. Situace se
ještě zlepší, zmizí-li autobusová zas-
távka. Stávající zničené asfaltové
chodníky se musí opravit. Nejkrás-
nější je malá kamenná dlažba, která
alespoň částečně propouští vodu spá-
rami. Parkovacích míst je dostatek,
jen se situace musí prodiskutovat s
rezidenty.
Další otázka je, KOLIK už záležitost
okolo náměstí stála! Projekty, orga-
nizace workshopu, pohoštění a vše,
co souvisí s prací i konáním našich
místostarostů.
Práce pro zvelebení Řevnic je bohu-
libá práce, nikoliv její ničení! 
Naďa SCHNEIDEROVÁ, Řevnice

Se sklepem jsme v našich plánech
počítali - v budoucnu tu vznikne vi-
notéka,“ pokračuje Kozák s tím, že
objevení studny naopak znamenalo
pro investora i stavebníky »čáru přes
rozpočet«. 
Projekt byl totiž již hotový a hlavní
zeď jedné z nových budov vedla pří-
mo středem středověké studny. „Pře-
sto jsme se rozhodli ji zachovat, pro-
jekt upravit a v budoucnosti i využí-
vat vodu pro novou kašnu v areálu
Corsa Pod Lipami,“ konstatuje zás-
tupce investorské firmy. 
Využit podle něj bude i další z arche-
ologických nálezů - kamenná podla-
ha hospodářského stavení. „Použije-

me ji v části nově vzniklého náměs-
tíčka. Podrobnou dokumentaci má-
me k dispozici a bude součástí plá-
nované výstavy při slavnostním ote-
vření celého areálu Corsa,“ uzavírá
Petr Kozák a dodává, že datum »stři-
hání pásky« v tuto chvíli ještě není
stanoveno.
Corso Pod Lipami je komplex pěti
originálních bytových domů v cent-
ru Řevnic, jehož součástí po dokon-
čení bude i malé náměstí a obchodní
»třída« s korzem a službami. Vznik-
nout tu má také nová restaurace, vi-
nárna, vinotéka či pivovar. Autorkou
projektu je přední česká architektka
Alena Šrámková. Miloslav FRÝDL

Poberouní – Začaly prázdniny a
je čas také začít navrhovat letošní
kandidáty Ceny Našich novin –
Ceny Arnošta Tučka. 
Návrhy mohou podávat všichni čte-
náři nezávislého poberounského ob-
časníku. Stačí, když jméno »svého«
kandidáta zašlou na mail redak-
ce@nasenoviny.net, (případně dopi-
sem na  Naše noviny, Třebaňská 96,
267 29 Zadní Třebaň) a stručně odů-
vodní, proč by se právě tento člověk
měl stát nositelem Ceny NN 2017.
Cena je pojmenovaná po jednom z
prvních členů redakční rady NN a je
udělována tomu, kdo se v aktuálním
roce nejvíce zasloužil o rozvoj spo-
lečenského a kulturního dění v regi-
onech Dolní Berounky či Podbrd-
ska. Prvně byla cena udělena v roce
1999 manželům Křivánkovým ze
Řevnic, loni ji získal Jiří Hrách z
Litně. Z autorů čtenářských návrhů
vylosujeme jednoho, jenž získá dár-
kový balíček od redakce a finanční

prémii od partnera ceny, firmy K&V
Elektro. Více o minulých cenách si
můžete přečíst na http://cnn.naseno-
viny.net. Josef KOZÁK

Kdo letos získá Cenu Našich novin?

Kašnu bude napájet středověká studna
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

CHLOUBA ŘEVNIC. Zelené plochy na hlavním řevnickém náměstí. Někteří
obyvatelé města se bojí, že po rekonstrukci zmizí.            Foto NN M. FRÝDL

Poberouní - Tradiční a oblíbenou
soutěž o nejoriginálnější fotku z do-
volené či prázdnin vyhlašují - jako
každoročně na začátku léta - Naše
noviny. Zajímavé či vtipné fotogra-
fie nám až do 4. 9. můžete posílat na
adresu redakce (Naše noviny, Tře-
baňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) či
mailem (frydl@centrum.cz). Pro
autory originálních snímků, které se
budou hodnotící komisi v čele s Jo-
sefem Kozákem líbit nejvíc, máme
připravené zajímavé ceny: trička,
mikinu či knihu tipů na výlet.
Dnes otištěnou fotku nám poslala
Lucie Boxanová ze Svinař. Nazvala
ji Vitrína, obraz nebo fasáda? a je
na ní vpravdě originální vstup do
zbrojnice dobrovolných hasičů v ně-
meckém Meuselwitz. (mif)

Symposium doprovodí
setkání se sochaři
Dobřichovice - Setkání se sochařem
Stanislavem Kolíbalem se v rámci
dobřichovického sochařského sym-
posia Cesta mramoru uskuteční v
pátek 21. července. 
Beseda s významným představite-
lem českého konceptuálního umění,
členem umělecké skupiny UB12 se
koná v Café galerii Bím od 19.00.
Jedenadevadesátiletý profesor Kolí-
bal je jedním ze tří účastníků letoš-
ního 7. ročníku symposia, které se u
dobřichovické lávky koná do 13. 8.
Následující pátek 28. 7. se od 19
hodin představí jediná ženská účast-
nice, Japonka Hiromi Nakagawa.
Na první srpnový pátek je napláno-
vaná beseda s akademickým socha-
řem Petrem Novákem.               (pan)

LOŇ̌SKÝ LAUREÁT. Držitel Ceny
NN 2016, dobrovolný hasič z Litně
Jiří Hrách.       Foto NN M. FRÝDL

VODA PRO KAŠNU. Vodou ze stře-
dověké studny bude napájena nová
kašna. Foto NN M. FRÝDL

Máte originální fotku
z prázdnin? Sem s ní
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Tajnůstkář »vymyslel« hereckou školu
DEVATENÁCTILETÝ ŘEVNIČAN LUKÁŠ MARVAL CHYSTÁ NATÁČENÍ SVÉHO TŘETÍHO FILMU

Řevnice - Letní hereckou školu se
rozhodl provozovat začínající fil-
mař, devatenáctiletý Řevničan Lu-
káš MarvaL. aktuálně registru-
je přihlášky na příští ročník - ten
letošní už je obsazený.
Jak tě to napadlo organizovat právě
letní hereckou školu?
Před pěti lety jsem byl na stejné
prázdninové herecké škole, jakou
pořádám teď já. Přineslo mi to hodně
do mého filmařského života. Jsem
rád za takovou zkušenost a rád bych
ji předal i dalším. Byla by škoda,
kdybych si tak cenné rady a zkuše-
nosti nechával jen pro sebe. 
Komu je škola určena a kde ji vlast-
ně budeš provozovat?
Prázdninová herecká škola je pro dě-
ti od 7 do 15 let, kteří mají opravdo-
vý zájem naučit se a vyzkoušet si v
praxi spoustu zajímavého z divadel-
ního, filmového, pěveckého či ta-
nečního oboru. Náplní školy je na-
cvičit divadelní inscenaci, která po-
trvá asi 45 minut, a bude se skládat z
taneční, pěvecké a především herec-
ké stránky. Vše se bude odbývat v
krásném objektu na okraji Kořeno-
va. Děti budou ubytované ve 3-4
lůžkových pokojích hotelového typu
s vlastní sprchou a WC. Prostory se
skládají z velkého divadelního sálu,
zkušebny, tělocvičny, posilovny a jí-
delny. V areálu jsou dvě hřiště, atri-
um a zahrada. Letos se škola koná od
29. 7. do 5. 8., ale už máme plno.
Šance bude zase za rok, 28. 7. - 4. 8. 
Možností, jak prožít prázdniny, je
spousta. Proč by rodiče měli poslat
děti právě na tvoji hereckou školu?
Pokud se budou děti  doma »flákat«
na pohovce nebo si kazit oči u obra-
zovek s počítačovými hrami, tak ať
si je raději jedou kazit se mnou stří-
háním svých videí - samozřejmě ob-
razně řečeno. Nedokážu přesně říci,

proč zrovna na mou, ale myslím, že
když mezi mnou a dětmi není tak
velký věkový rozdíl, jako u jiných,
tak si se mnou užijou více srandy,

než s »drsnými a starými« vedoucí-
mi. Jsem veselá kopa a můj tým též.
Budeš ty sám také vyučovat? 
Určitě budu vyučovat - převážně he-

rectví a filmovou tvorbu, to, co mě
baví nejvíce. No a jak se mi bude
chtít, co budu umět, tak budu »krást«
hodiny ostatním lektorům, protože
mě práce s dětmi ohledně divadla
baví. Mezi lektory jsou převážně ab-
solventi uměleckých škol, kteří mají
stejný přístup k dětem jako já - to
byla podmínka. 
Letos máte obsazeno, ale jak se pří-
padně zájemci o absolvování školy
mohou hlásit na příští rok?
Mohou napsat na můj mail: lu-
kas.marval@gmail.com a já jim po-
šlu pravidla školy i přihlášku. 
Ač je ti teprve 19 let, kolem filmu se
pohybuješ už několik let. Co všech-
no máš v této branži za sebou?
Tolik toho  za sebou zase nemám. A
asi se ještě nemohu nazývat filma-
řem. Přijde mi důležité říci, že za
každou mou prací, filmem, stojí
Honza Martínek, který mi nikdy ne-
řekl: Ne, do toho s tebou nejdu! Za
to bych mu chtěl opravdu moc podě-
kovat. Díky Honzovi a mým rodi-
čům jsem na své filmy nebyl sám.
Před rokem a půl jsem dokončil můj
první dokument Domov prosím!,
který bylo možné vidět v řevnickém
kině. Před čtvrt rokem jsme dokon-
čili krátkometrážní film, který se za-
bývá problematikou homosexuálů a
jejich vztahů mezi sebou. V pár fil-
mech jsem také hrál - v Četnících z
Luhačovic, Zločinu v Polné, Mons-
tru, nebo v seriálu Gympl s (r)uče-
ním omezeným. 
A co je naopak před tebou? Co máš
v plánu, co chystáš?
Rád bych udělal další film. Na pre-
miéře filmu Domov prosím! jsem slí-
bil, že se další film bude točit okolo
drog. Neplácal jsem, jen k tomu při-
dám i trochu tance. Víc už neprozra-
dím. Už od dětství jsem tajnůstkář, a
to mi zůstalo...       Miloslav FrÝDL

V AKCI. Lukáš Marval při natáčení jednoho ze svých filmů.      Foto ARCHIV

POSTŘIŽINY
Derniéra původního muzikálu, v němž hrají hlavní 

roli pivo a krásné vlasy paní sládkové...

Hrají: Jan ROSÁK - Dr. Gruntorád,
Adéla ČERVENKOVÁ - Maryška, Ondřej BÁBOR - Francin, Karel KRÁL - Pepin,
Pavla NOVÁČKOVÁ - Dorotka, Petr ŘÍHA - Souhrada, Petr KAPLAN - Vilímek,

Alexandr SKUTIL - De Giorgi, Petr BENDL - Koloničný, Radek VYVADIL - Bóďa,
Ondřej NOVÁČEK - Myclík, Alena ŘÍHOVÁ - Koloničná, Jan KUNA - Václav...

A také: osovští hasiči, kapela Třehusk, koně, koza, motoveteráni, postřižinské pivo...

Zámek Svinaře - sobota 12. srpna od 20.00 hodin
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, děti do 15 let a senioři 150 Kč; na místě 200 Kč bez rozdílu věku.
Každý, kdo si koupí vstupenku v předprodeji, získá k ní jako bonus CD staropražské kapely Třehusk

Svinařskej zámek ZDARMA.

Vstupenky jsou k dostání: Svinaře - koloniál pí Procházkové, v redakci NN (Zadní Třebaň, Třebaňská 96),
na tel. č.: 724 135 824 či prostřednictvím e-mailu frydl@centrum.cz.
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V lesňáku bude rambo, vlastně rambl
ČTRVTÝ ROČNÍK FESTIVALU ROCKABILLY CZ RUMBLE SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 29. ČERVENCE

Rambo v Lesním divadle? Zdá se
vám to jako nesmysl? Ne tak docela.
Již počtvrté budou Řevnice hostit hu-
dební festival Rockabilly CZ Rumb-
le. Slovo Rumble (čti »rambl«) je z
angličtiny a znamená to něco jako
dunění, burácení, rachot, ale taky tře-
ba potyčka mezi gangy. Neodmysli-
telně patří k Americe padesátých let -
tzv. 50´s, kdy se pořádaly tajné závo-
dy na čtvrt míle mezi frajery, kteří
chtěli zaujmout nějakou holku. Fra-
jeři měli pomádu ve vlasech a ohrnu-
tý džíny, holky měly účesy s »krem-
rolema« a kytky ve vlasech. Nosily
krásné šaty s širokými sukněmi a úz-
kým pasem doplněné spodničkami.
Těm se zase říká Pin-upky (slovo po-
chází z válečného období, kdy si vo-

jáci dovnitř kabiny letadla špendlili
obrázky holek (leckdy vyzývavé s
našpulenými rty, poodhalenými ňad-
ry a dlouhýma nohama). Špendlík je
anglicky »pin«, nahoru je »up«, no a
tak byly »pinupky« na světě. Na
Rumblu jich uvidíte požehnaně...
Festival je laděný v retro stylu, jak
hudbou, tak doprovodným progra-
mem. Hrát se bude styl zvaný rocka-
billy - hudba, která předcházela slav-

nější éře rock´n´rollu, která je neod-
myslitelně spjatá s Elvisem Pres-
leym. Také on ale začínal, stejně jako
třeba Johnny Cash,  se stylem rocka-
billy. Je to hudba veselá, melodická,
základ tvoří 3 nástroje: bicí, kontra-
bas, kytara a lidi se prostě u ní měli
bavit a tančit. Dnešní kapely hrají
buď cover verze, nebo svou vlastní
tvorbu, která je většinou už trochu
modernější, tzv. neo-rockabilly. Cí-

lem festivalu je seznámit lidi s tímto
stylem i hudbou, proto každý rok
zveme kromě českých špiček i kva-
litní zahraniční kapely. V minulosti
to byly třeba Blue Cats či Restless, z
českých Mefisto, Pepa Pilař apod.,
ale i mladší The Pinstripes, Bop-
pin´B, Slapdash, Mordors Gang,
Twisted Rot..., anebo začínající ka-
pely Johnny Cash Revival, The Bea-
utifuls a další. A kde se tedy vzal ten
Rambo? Přišla s tím moje máma, jež
si přizpůsobila anglické Rumble,
nakonec má na to právo, anglicky se
nikdy neučila.. V podstatě je to ale
jedno, ať přijdete na »rambl« nebo
na »rambo«, síla to určitě bude, byť
jen mírou zážitku! Těšíme se na vás
v sobotu 29. 7. Zuzana ŽiDLiCKÁ,

Rockabilly CZ, Praha

Dolany - Na »kuchařské vitráži« v
chorvatských Dolanech vyhráva-
la staropražská kapela od Be-
rounky Třehusk.
Na vitráži se se svými kuchařskými
specialitymi prezentovali zástupci
jednotlivých národností žijících na
severu Chorvatska - kromě pořáda-
jících Čechů také Maďaři, Rakuša-
né, Němci a Ukrajinci. Součástí ak-
ce byl bohatý kulturní program.
Třehusk, který v Dolanech vystupo-
val již poněkolikáté, sklidil velké
ovace několika stovek diváků - zej-
ména za písničku Do Dolan, kterou
zdejším krajanům věnoval.       (mif)

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
19. 7. 20.00 OKLAMANÝ
21. 7. 20.00 VALERIAN A MĚSTO
TISÍCE PLANET
22. 7. 16.00 LETÍME
22. 7. a 26. 7. 20.00 DUNKERK
28. 7. 20.00 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
29. 7. 16.00 MAXINOŽKA
29. 7. 20.00 BABY DRIVER

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)

KINO CLUB ČERNOŠICE
22. 7. 19.00 MELODIE MÉHO SRDCE

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
22. 7. 19.00 JÁ PADOUCH 3 3D
23. 7. 19.00 VALERIAN A MĚSTO TI-
SÍCE PLANET
29. 7. 19.00 LETÍME
30. 7. 19.00 AUTA 3D

LETNÍ KINO BEROUN
18. 7. a 27. 7. 21.30 VÁLKA O PLANE-
TU OPIC
19. 7. 21.30 DVOJITÝ MILENEC
20. 7., 22. 7., 26. 7. 21.30 VALERIAN A
MĚSTO TISÍCE PLANET
21. 7., 23. 7., 29. 7. 21.30 DUNKERK
24. 7. 21.30 PĚKNĚ BLBĚ
25. 7. 21.30 SPIDER-MAN: HOMECO-
MING
28. 7., 30. 7. 21.30 SRDEČNĚ VÁS
VÍTÁME
31. 7. 21.30 DRUHÁ STRANA NADĚJE

KINO RADOTÍN
18. 7. 17.30 JÁ PADOUCH 3 3D
18. 7. 20.00 ÚKRYT V ZOO
19. 7. 17.30 SPIDER-MAN: HOMECO-
MING 3D
19. 7. 20.00 MILOVNÍK PO PŘE-
CHODU
20. 7. a 21. 7. 17.30 LETÍME!
20. 7. a 22. 7. 20.00 (So 17.30) VALERI-
AN A MĚSTO TISÍCE PLANET
21. 7. 20.00 VETŘELEC: COVENANT
22. 7. 20.00 DUNKERK
23. 7. 16.00 ANDRE RIEU Z MAST-
RICHTU (přenos koncertu)
Od 25. 7. dovolená.

LÍBILI SE. Velký úspěch na jednom z minulých ročníků festivalu sklidila ně-
mecká kapela Boppin´B. Foto ARCHIV

U KRAJANŮ. Třehusk v chorvat-
ských Dolanech.     Foto B. STIBAL

České kuchařky u stánku se svými
dobrotami.       Foto NN M. FRÝDL

Mladí divadelníci vsadili na známou komedii

Mistrovské kurzy
nabídnou i koncerty
Mistrovské hudební kurzy violisty,
dirigenta Smyčcového orchestru
Pražské konzervatoře profesora Kar-
la Doležala, se na přelomu července
a srpna konají v Dobřichovicích. Je-
jich součástí bude také několik kon-
certů určených veřejnosti.
Ve čtvrtek 27. 7. zahraje od 18.00 ve
velkém sále dobřichovického zámku
Komorní smyčcový orchestr dirigo-
vaný Karlem Doležalem. Totéž těle-
so se na stejném místě představí i 5.
8. od 19.00. V sobotu 29. 7. se od
18.00 v zámecké kapli sv. Judy Ta-
deáše koná koncert Pražského violo-
vého dua, 1. 8. od 18.00 pak ve vel-
kém sále zámku vystoupí Doležalo-
vo kvarteto. Andrea KUDRNOVÁ,

Dobřichovice

Řevnice - Divadelní studio z Řev-
nic letos vsadilo na známou kome-
dii Oskara Wilda Jak je důležité
míti Filipa?
Premiéru a první dvě reprízy mají
mladí herci za sebou - odehráli je
14. - 16. 7. Další představení budou
k vidění v řevnickém Lesním diva-
dle 21., 22 a 23. července. V pátek a

sobotu se hraje od 20 hodin, v nedě-
li od 17 hodin. Těšit se můžete na
konverzační komedii o lásce a ná-
mluvách ve vyšší anglické společ-
nosti. Autor nešetří břitkým humo-
rem. Co replika, to vtip či bonmot.
Ve hře se představí devět mladých
herců vedených zkušeným bardem
Ivem Tamchynou.                       (pan)

Tipy NN
* Dva filmy promítne Letní kino v
Hlásné Třebani, na hřišti za sokolo-
vnou - 21. 7. Tajný život mazlíčků,
22. 7. Sully - zázrak na řece Hudson.
Začátek ve 21.30, vstupné 50/60 Kč,
děti do 15 let zdarma.                  (lub)
* Oslavy Anenské pouti pořádá 22.
7. na tenisových kurtech ve Svina-
řích místní Sokol. Od 14 .00 se koná
posezení s dechovkou pro seniory,
na kterém zahraje Jiří Šoufek. Vs-
tupné je dobrovolné. Od 20.00 před-
staví kapela To víš svůj »michelský
rock«. Vstupné 100 Kč.             (box)
* Balkánskou discohudbu zahraje
23. 7. od 20.00 na nádvoří zámku v
Dobřichovicích kapela Circus Brot-
hers.               Andrea KUDRNOVÁ
* Pavel Hronek a Petr Váňa zpří-
jemní 29. 7. gastronomický program
v Černošicích. Koncert sestavený ze
známých skladeb světových rocko-
vých veličin se uskuteční na zahrád-
ce Clubu Kino  od 19 hodin. (vš)
* Krajinomalby Bohuslava Kasala
z Dobřichovic jsou do 4. 8. k vidění
v dobřichovickém zámku.           (ak)
* Akty Jarmily Kubátové si do 30.
srpna můžete prohlédnout v Café
galerii Bím Dobřichovice.           (ak)
* Celoživotní průřez tvorbou Káji
Saudka se zvláštní sekcí věnovanou
České Speleologické společnosti,
jež jako jedna z mála dávala známé-
mu malíři a ilustrátorovi  v totalit-
ním režimu práci, představuje výsta-
va Kája Saudek – Tajemství Zlatého
koně. Do 1. 10. je instalována v Mu-
zeu Českého krasu Beroun.       (pez)

Muzikanti od Berounky přivezli krajanům »jejich« písničku

Hovorka vyprávěl o putování Jižní Amerikou
První letošní Křeslo pro hosta se uskutečnilo v klubu na svinařských kur-
tech. Premiérovým hostem byl Ondřej Hovorka, který promítl autorský film
a vyprávěl o putování po Jižní Americe a hlavně o výstupu na nejvyšší horu
Ameriky Aconcaguu (6959 m.n.m.). Klub je otevřen pro všechny od pátku
do neděle, vždy od 16.00. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře
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Všeradův kurýr

Nedlouho před začátkem prázdnin
se ve všeradickém hostinci Na Růž-
ku uskutečnila největší herní akce na
Berounsku. Hlavním programem a
lákadlem fanoušků, kterých dorazilo
ke stovce, byl turnaj v on-line hře
League of Legends. Zúčastnilo se ho
osm pětičlenných týmů z celé ČR.
Týmy bojovaly o 136000 RP (herní
platidlo) a spoustu herních, filmo-
vých, komiksových i dalších cen. 
Vítězem se stal Team Endarin, který
prošel celým turnajem bez porážky.
Druhé místo obsadilo družstvo Your
Mom Lovers, třetí byli Gromp Dest-
royers. Akce byla skvěle vedena mo-
derátorem a tváří našich turnajů Mí-
rou Petrem, který se opět staral o co
nejhladší průběh turnaje a dodržová-
ní harmonogramu.
Všechny zápasy byly živě komento-
vány čtveřicí Michal Bronko Šem-

bera, Jaroslav Sherlock Volesky, Mi-
chal Reem Tretter, Pavel Only Crow
Galas. Všichni udržovali skvělými
výkony výbornou atmosféru, která
byla po celou dobu neskutečná.
Vedlejším programem akce byla
FAN zóna, kde byly celý den k vy-
zkoušení herní konzole všeho druhu,
jako např. Play Station 4, virtuální
realita VR brýle či Nintendo Switch.
Dále byl na místě připraven »retro
koutek« s konzolemi za zenitem -
třeba staré NES, kde si mohli všich-
ni znovu vyzkoušet například legen-
dárního Maria nebo Play Station 1, v
němž frčelo staré Nhl 03.
Na akci vystavovala své obrazy
umělkyně Ellienka, která tvoří obra-
zy herního tématu. 
Celý den byl i ve FAN zóně připra-
vený program ve formě turnajů, kde
se bojovalo na PS4 ve hrách Mortal

Combat V, Tekken VII či na herních
noteboocích, kde se bojovalo ve hře
League of Legends 1vs1. Ve hře byly
i tady krásné ceny a medaile.
Akce odstartovala v 9 hodin ráno a
končila kolem jedné po půlnoci. I
když je to dlouhá doba, myslím, že
všichni odjížděli spokojeni a se su-
per netradičním zážitkem.
Už teď se moc těšíme na další akce,
které připravujeme v tomto roce.
Bližší informace najdete na našem
Facebooku - Legend is Back, kde
jsou mimo jiné k vidění i fotografie
a videa z akcí.
Chtěl bych moc poděkovat celému
mému týmu Legend is Back, který
funguje jak skvěle seřízený motor a
do všech akcí se pouští s velkým elá-
nem. Také našim partnerům, díky
kterým se nám úspěšně daří zvedat
úroveň našich turnajů, a v neposled-

ní řadě všem zúčastněným, kteří byli
celý den úžasní. Esportu zdar a těší-
me se na další akci.

Jakub SuCHÝ, všeradice 

Celodenní herní maraton ovládl Endarin
NA TURNAJ V ON-LINE HŘE LEAGUE OF LEGENDS DORAZILO OSM TÝMŮ A STOVKA FANOUŠKŮ

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 14/2017 (232)

Na TURNaJi. Účastníci a vítězové všeradického turnaje. Foto Simona ZIMOVÁ

Děti házely vidlemi
do balíků slámy
Ve Vižině se v pátek 30. června víta-
ly prázdniny.  Pro děti byla připra-
vena akce, která se nesla v duchu st-
ředověku. Plnilo se 10 disciplín v
tomto duchu - hod vidlemi do balíku
slámy, zdolání stohu z balíků, navlé-
kání korálů pro princeznu, zdolání
brodu na koni... Velký úspěch mělo
pečení bramborových placek. U dis-
ciplín vypomáhali rytíři ze skupiny
Vyšehradští, kteří na závěr všechny
seznámili se svojí zbrojí i s ukázkou
soubojů. Prázdniny byly zahájeny a
můžeme si je užívat plnými doušky.
Na rozloučení s létem se chystá ve
Vižině Trotlík - netradiční cyklistic-
ký závod pro celou rodinu. Přijďte si
zazávodit 2. 9. Sraz je ve 14.00 u ha-
sičárny.      Jana FIAlová, vižina

Tmaňské Světlušky v kacířských čepicích putovaly ke »břehu Rýna«

Z podbrdského kraje
* Divadelní představení Jaroslava
Sypala Kšanda bude k vidění 21. 7.
od 20.00 v Zámeckém dvoře Všera-
dice. Účinkují Michaela Kuklová,
Miluše Bittnerová, Martin Maxa, Pe-
tr Jančařík... Vstupenky jsou k mání
v hostinci Zámeckého dvora. Vstup-
né v předprodeji 230 Kč, na místě
250 Kč.    Barbora PISKáČKová
* Díla, která vytvořili účastníci 12.
mezinárodního ART Sympozia ve
Všeradicích, jsou v místní Galerii M.
D. Rettigové vystavena do konce zá-
ří. veronika ČERvENá

Práce žáků ZŠ a MŠ Tmaň i skupiny Světlušky si
mohli 7. července prohlédnout zájemci ve tmaň-
ském Sboru Jiřího z Poděbrad Církve českoslo-
venské husitské (CČSH). K nahlédnutí byly také
mapy, letáčky, pohlednice a publikace týkající se
památné bitvy u Zborova, které nechala vyhoto-
vit Československá obec legionářská.
Ve sboru je schránka s prstí (hlínou) od Zborova,
kterou 30. září 1928, kdy se konala ve sboru slav-
nostní bohoslužba k desátému výročí národní sa-
mostatnosti, přivezl legionář František Procház-
ka, řídící učitel ze Stašova u Zdic, a která byla
pietně uložena do výklenku na pravé straně mod-
litebny. Nyní je zde i »nová« prsť z naší letošní
pouti do Zborova, kterou jsme pro sbor přivezli
ke 100. výročí této bitvy první světové války. 
Ve stejný den jako výstavka se konal i první roč-
ník průvodu Tmaní na počest Mistra Jana Husa.
Dorazily na něj pouze děti, ale ty si jej opravdu
užily. Dokonce si na průvod vyrobily kacířské če-
pice. Některé na ně chtěly malovat i srdíčka -
hlavně kvůli vlastnímu vztahu k osobnosti, kte-
rou mohly poznat blíž prostřednictvím projektů

Mistr Jan Hus, Jeroným Pražský ap. na školách a
školkách, které naše církev ve vikariátě Beroun v
minulých letech připravila.
Průvod kacířů pod dohledem přísných stráží do-

putoval ze sboru ke »břehu Rýna« (hasičská ná-
drž ve Tmani), kde zazněla píseň Hleď, Bože lás-
ky. Poté jsme spálili kacířské čepice na znamení
našeho nesouhlasu s tím, že byl pravdu hájící,
zbožný a vzdělaný Jan Hus označen za kacíře.
Oheň uhasil déšť a náhlá bouřka umocnila náš
živý zážitek. Věřím, že nás spříští rok 7. červen-
ce bude mnohem víc. Husova osobnost, která k
nám stále živě promlouvá, si to zaslouží.
Bohoslužby ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani
se budou konat 6. a 20. 8. od 17.00. Po bohosluž-
bě bude možné zhlédnout zmiňovanou výstavu i
unikátní fotografie z právě probíhající rekons-
trukce věže. Tohoto úkolu se ujala firma Bohumi-
la Stibala, kterému tímto děkujeme za pomoc v
pravou chvíli. Jak se ukázalo, i kalich na věži byl
v havarijním stavu a je nutné vyrobit zcela novou
repliku. Jakákoliv částka na rekonstrukci věže,
kalicha a další opravy sboru nám velice pomůže.
Děkujeme za Vaši případnou podporu na č. ú.
135035286/300 (ve zprávě pro příjemce - Rekon-
strukce). Jana Šmardová Koulová,

CČSH Tmaň
Kacíři. Děti s kacířskými čepicemi na »břehu
Rýna«.   Foto Jana Šmardová KOULOVÁ
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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
FARMÁŘSKÉ POTRAVINY (červenec)

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

OBCHODNÍ CENTRUM LETY
centrum Vašeho regionu

PEPCO
- OBCHODNÍ CENTRUM LETY

Otevřeno:

Po - Ne   9 - 20.00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu!

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN
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Letošní rok zahájil Klub přátel Karl-
štejna kulturní činností - návštěvou
pražských divadel. V lednu jsme vy-
jeli do divadla ABC, kde 15 našich
členů zhlédlo velice zdařilou kome-
dii s názvem Proč muži neposlou-
chají a ženy neumí číst v mapách. V
únoru jsme v počtu 13 členů navští-
vili divadlo Járy Cimrmana na Žiž-
kově a zhlédli již klasickou divadel-
ní hru Hospoda na mýtince. V kul-
turní činnosti chceme pokračovat i v
zimních měsících příštího roku.
Činnost spolku za minulý rok byla
prezentována na výroční schůzi
spolku konané v březnu. Zúčastnilo
se jí 17 členů. Ve výroční zprávě za-
stupujícího předsedy spolku byla
zhodnocena činnost ve vazbě na sch-
válený plán práce pro rok 2016 s vý-
sledkem splnění všech úkolů plánu.
Rovněž pokladní zpráva a zpráva

kontrolní komise nevykazovala žád-
né nedostatky. Je tudíž možno říci,
že rok 2016 byl z hlediska spolku a
jeho činností úspěšný. Nově byl od-
souhlasen zúčastněnou členskou zá-
kladnou plán práce i rozpočet na rok
2017. Členská základna k dnešnímu
dni je 29 členů. Schůze byla ukonče-
na ne příliš obsáhlou diskuzí, po níž
následovalo pohoštění členů i hostů.
V březnu jsme byli přizváni k degus-
taci vína ve Výzkumné vinařské sta-
nici v Karlštejně. Ochutnali jsme 16
druhů vín ze sklizně roku 2016 a dří-
vějších, jak bílých, tak červených i
růžových. Některé druhy byly ex-
kluzivní chuti a právem byly zařaze-
ny do kategorie vín kabinetních i po-
zdního sběru. Degustace se účastnilo
12 našich členů. Nejsme takoví znal-
ci vína, abychom mohli posuzovat
profesionálně, ale můžeme říci, že

předkládané vzorky vín byly pro na-
še chuťové buňky nanejvýš příjem-
né. Rovněž výklad a hodnocení vín
nám bylo podáno vedoucím VSV na
úrovni znalostí v tomto oboru. Pro
oživení chuťových buněk byl při-
chystán chléb a sýr, na spláchnutí
pak čistá pitná voda.
Pět našich členů, kteří jsou této pra-
covní činnost ještě schopni, se účast-
nilo dokončení prořezávky křovino-
vých náletů na cestě na Palmáci nad
hřbitovem za účelem zajištění výhle-
du na hrad Karlštejn a do údolí řeky
Berounky. 
Uspořádali jsme také dva pěší turis-
tické výlety. V květnu jako každo-
ročně krásnou jarní přírodou do Bu-
bovic , kde jsme navštívili restauraci
U Kosů. Majitelem restaurace je náš
člen, u něhož máme vždy postaráno
o dobrý oběd. (Dokončení na straně 8)

Memoriál vyhrál tým
Přitáhneš-Povolíš
Jedenáct týmů se 24. června v Karl-
štejně zúčastnilo 16. ročníku Me-
moriálu Pepíčka Končela.
Ve skupinách (v jedné bylo 5 týmů,
ve druhé šest) se hrálo každý s kaž-
dým. Z následného play-off pak do
finále prošla družstva Přitáhneš-Po-
volíš a Zlatníky. (Dokončení na str. 8)

Foto Jiří ČECH (jič)

Karlštejnští policisté
zasahovali v Litni
Karlštejn, Liteň - Bufet u čerpací
stanice v Litni vykradl poslední
červnový den neznámý zloděj. Od-
nesl si zásuvku pokladny s penězi.
„Dne 30. června, těsně před pátou
hodinou ranní, bylo na linku 158 oz-
námeno, že se neznámý pachatel
vloupal do bufetu v liteňské Nád-
ražní ulici,“ uvedl velitel karlštejn-
ských policistů Jaroslav Dolejší.
Zloděj odvrtal cylindrickou vložku
zámku u vstupních dveří, ale do-
vnitř se mu vniknout nepovedlo.
Smůlu měl i když se pokusil vypáčit
okénko do chodby k WC. „Proto
kamenem rozbil trojdílné okénko na
WC, vzniklým otvorem okno otev-
řel a skrz něj vnikl do objektu,“ po-
psal Dolejší s tím, že lupič ze skříň-
ky za pultem odcizil zásuvku z kasy
s finanční hotovostí. „Krádeží a
poničením věcí způsobil majitelům
objektu škodu ve výši bezmála 13
tisíc korun,“ uzavřel velitel.      (mif)

Karlštejnští hasiči připili své nové cisterně na dlouhá a prospěšná léta

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     7/2017 (67)                

NA VÝLETĚ. Členové Klubu přátel Karlštejna na výletě ke Královské studánce, Bubovickým vodopádům a do Srb-
ska. Foto Stanislav EFMERT

Těšíme se na Moravu, do sklípku
ČÍM SE ZABÝVAL KLUB PŘÁTEL KARLŠTEJNA V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU

Karlštejnský zpravodaj

V sobotním prosluněném odpoledni 17. 6. se v
areálu karlštejnské hasičské zbrojnice sešli oby-
vatelé městyse, zástupci okolních hasičských

sborů, sponzoři i další hosté. Konalo se tu slav-
nostní představení nové automobilové stříkačky.
Roku 1899 uspořádal hasičský sbor v Karlštejně
ve své krátké historii první svěcení nové ruční ha-
sičské stříkačky od výrobce R. A. Smékal – Smí-
chov. Od této doby uplynulo již 118 let; letos sou-
časný hasičský sbor uspořádal obdobnou slavnost
svěcení nového, mnohem modernějšího požární-
ho vozu Tatra s označením CAS 30 T 815 6x6.
Přítomným ho představil velitel jednotky. Po  svě-
cení následovaly pozdravy zástupce dodavatele,
THT Polička, a starosty Městyse Karlštejn. Slav-
nostním přípitkem pak byla vozidlu popřána dlou-
há a prospěšná léta. Následovalo drobné pohoště-
ní a volná zábava, kterou si přítomní užívali do
pozdních večerních hodin.
Děkujeme všem, kteří navštívili areál karlštejnské

hasičské zbrojnice a nahlédli pod pokličku naší
práce. Josef ČvanČara, SDH Karlštejn

Foto arCHIv
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V červnu jsme se vydali přes vodo-
pády na Bubovickém potoce a kolem
tohoto potoka do Srbska. Zastávka
na oběd byla v srbské restauraci U
Lva. Výletů se účastnilo průměrně 9
našich členů. Z těchto turistických
výprav máme vždy dobré pocity -
děláme něco málo pro své zdraví,
rozšíříme znalosti přírodních krás i
květeny chráněné oblasti Český kras
a zjišťujeme, jak se krajina pozměni-
la oproti časům našeho mládí.
V květnu jsme zorganizovali sraz
bývalých fotbalistů Karlštejna. Záro-
veň s tím jsme poděkovali členovi
KPK Františku Šrámkovi za dlouho-
letou činnost, kterou zastával ve
funkci správce hřiště. Na památku
od fotbalistů a KPK mu byla věno-
vána kniha s podpisy všech zúčast-
něných. Z pozvaných asi 40 fotbalis-

tů se účastnilo 26. Při vzpomínkách
na staré zašlé fotbalové časy, při do-
brém občerstvení v restauraci U Janů
a při kytaře s trempskými i součas-
nými písněmi jsme strávili příjemný
večer. Dohodli jsme se navzájem, že
tento sraz nebude poslední.
Někteří naši členové se účastnili zá-
jezdu na zámek Chyše u Karlových
Varů. Zájezdy pro seniory pořádá
každoročně Městys Karlštejn. Histo-
ricky je tvrz a následně zámek dato-
ván od roku 1169. Zámecké prostory
postupem času procházely přestav-
bami v různých dobových stylech od
gotiky, přes renesanci a baroko až v
současnou podobu novogotickou.
Objekt je již od roku 1766 majetkem
rodiny Lažanských. V roce 1917 zde
působil jako učitel Karel Čapek.
Součástí zámeckého areálu je i pan-
ský pivovar vystavěný v první polo-

vině 19. století. Pivovarnictví v Chy-
ši má však kořeny již od roku 1580.
Absolvovali jsme prohlídku se zají-
mavou přednáškou a následně
ochutnávku různých druhů piv vaře-
ných podle staročeských receptur. V
interiéru pivovaru, ve stylové restau-
raci a tradiční pivnici jsme pooběd-
vali. Znovu bylo možné ochutnat
různé druhy piv, které jsou vařeny
jen pro zásobování zdejší restaurace.
Veškerá výroba piva je jen pro vlast-
ní potřebu, není určena pro širší kon-
zumaci ani pro vývoz. Prohlídkou
kostela v areálu zámku a historickou
přednáškou z úst správce včetně po-
slechu tří nábožných písní za dopro-
vodu kostelních varhan jsme ukonči-
li návštěvu areálu zámku Chyše.
Součástí zájezdu byla rovněž pro-
hlídka farmy žokeje Josefa Váni le-
žící asi 6 km od Chyše, v níž jsou us-

tájeni závodní koně připravované na
různé závody doma i v zahraničí. Na
farmě je ustájeno 45 koní - klisen i
hřebců. Je velice příjemné seznámit
se i s tímto prostředím, když prochá-
zeje stájí vás z každé kóje sleduje
hlava koně nakloněného k přátelství
s vámi a loudící laskominu. Ty jsme
ale měli zakázány jim podávat.
V létě se někteří naši členové chy-
stají, jako každým rokem, na návště-
vu vinného sklípku v Bořeticích na
Moravě. Ochutnají různé druhy vín z
loňské sklizně, pojedí z připravené
jídelní tabule, porozprávějí a  zazpí-
vají spolu známé písně. Na tuto ná-
vštěvu se všichni moc těší.

Máme obavy
Na druhou polovinu roku máme v
plánu činnosti spolku opět různé za-
jímavé akce. O jejich náplni a prove-
dení budeme naše čtenáře informo-
vat za půl roku v Karlštejnském zp-
ravodaji. Máme však určitou obavu
o jejich naplnění, a to z hlediska fi-
nančního zajištění. Klub přátel Karl-
štejna je spolek zcela neziskového
charakteru. Jsme plně odkázáni po
finanční stránce na příspěvky našich
členů a na příspěvek na činnost, kte-
rý nám každoročně poskytuje Měs-
tys Karlštejn ze svého rozpočtu. S
politováním ale zjišťujeme, že výše
příspěvku se rok od roku snižuje. Na
otázku, jaký je k tomu důvod, nám
zastupitelstvo zatím dluží odpověď.
Máme proto obavu, zda spolek za
těchto podmínek s klesající tendencí
příspěvku na činnost od městyse bu-
de moci nadále svou činnost zajišťo-
vat a tuto provozovat.

Jiří MArhOuL, KPK Karlštejn

Skvělého umístění dosáhli fotbalisté Karlštejna v
právě uplynulém ročníku okresního přeboru, když
obsadili konečné čtvrté místo. 
Pokud byste pátrali po podobném umístění celku
z podhradí, museli byste zabrousit hlouběji do hi-
storie. Podle slov karlštejnských pamětníků se o
čelo okresu naposledy hrálo v 80. letech. Karlš-
tejn pak povětšinou pendloval mezi přeborem a 3.
třídou. Úspěchem bylo 7. místo v okrese v sezoně
2002/2003, které letos Karlštejnští ještě o tři příč-
ky vylepšili. Konečný výsledek je o to cennější,

že na něj Karlštejn dosáhl z pozice nováčka. Zá-
kladem úspěchu byl skvělý vstup do podzimní
části. Karlštejnští těžili z »postupové« formy z
předchozí sezony, vytvořili sérii 34 zápasů bez
porážky a po sedmi kolech dokonce vedli okresní
přebor. Po podzimu to nakonec bylo výborné třetí
místo. V jarní části došlo k několika ztrátám. V tý-
mu přišly změny, skončila trenérská dvojice
Houška-Povýšil, tým do závěrečných bojů pře-
vzal trenér mládeže Václav Vyterna, který muž-
stvo dovedl ke konečné čtvrté příčce. Nejlepším
střelcem byl Hannachi Bassem se 14ti brankami.
Mírné zklamání přišlo v poháru OFS Beroun, kte-
rý chtěl Karlštejn vyhrát, ale v semifinále doma
nestačil na Tetín a prohrál 2:3. Umístění v horních
patrech okresu je však výrazným úspěchem, který
bude oceněn v letech budoucích.

Jarní výsledky karlštejnských fotbalistů:
Drozdov - Karlštejn 0:2
Karlštejn - Neumětely 4:1
Broumy - Karlštejn 1:3
Karlštejn - Chyňava 1:4
Tetín - Karlštejn 1:1
Karlštejn - Stašov 2:2

Loděnice B - Karlštejn 4:1
Karlštejn - Hořovicko B 5:2
Králův Dvůr B - Karlštejn 7:0
Karlštejn - Beroun B 1:1
Tlustice - Karlštejn 2:0
Karlštejn - Nižbor 4:2
Žebrák - Karlštejn 0:2

Michal ŠAMAN, Karlštejn

Všichni se těší na Moravu, do sklípku
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

DÍKY. Děkovačka karlštejnských fotbalistů po posledním jarním zápase na svém hřišti.  Foto ARCHIV

Memoriál vyhrálo družstvo...
(Dokončení ze strany 7)
Prvně jmenovaný tým nedal Zlatníkům šanci a
radoval se z jasného vítězství i prvenství v turna-
ji. V penaltovém rozstřelu o třetí místo zvítězili
Sršáni nad Junioreds. Celý den přálo počasí, a tak
si to všichni aktéři patřičně užili.
Další turnaj v malé kopané - V. ročník klání O
pohár Karla IV. - se na fotbalovém hřišti v Karlš-
tejně uskuteční 22. 7. Síly změří maximálně dva-
cet šestičlenných družstev, hrát se bude 2 x 10
minut. Prezentace týmů začíná v 8.30, samotná
klání pak o půl hodiny později. Informace na tel.:
732 780 139, nebo na e-mailu: cech.jiri1@vol-
ny.cz. Jiří Čech, hlásná Třebaň

Karlštejnské aktuality
* Letní kino v areálu úřadu městyse
Karlštejn nabízí o prázdninách tyto
filmy: 21. 7. Špunti na vodě, 28. 7.
Mimoni, 4. 8. Bezva ženská na krku,
11. 8. Hodný dinosaurus, 18. 8. Ku-
ng Fu Panda 3, 25. 8. Zpívej, 1. 9.
Zootropolis. Promítá se za každého
počasí, začátek vždy po 21.00. Vs-
tupné dospělí 80, děti 40 Kč.     (per)
* Skupina B.A.S. zahraje 21. 7. ve-
čer v karlštejnském kempu. O týden
později, 29. 7., bude na stejném mís-
tě vyhrávat DJ Machy.                (per)
* Zájezd do partnerského města
Montecarlo v Itálii pořádá ve dnech
31. 8. - 4. 9. karlštejnská radnice.
Obyvatelé městyse, kteří by se vý-
pravy chtěli zúčastnit, se mohou do
21. 7. hlásit na úřadu městyse.  (per)

Fotbaloví »nováčci« skončili čtvrtí, v poháru je vyřadil Tetín

PŘESTÁVKA. Výprava Klubu přátel Karlštejna při odpočinku během jedno-
ho ze svých výletů. Foto Stanislav EFMERT

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

Nápad uspořádat v Osově přehlídku hudebních
souborů se zrodil v hlavě Pavla Čabouna, který s
houževnatostí sobě vlastní udělal pro realizaci té-
to myšlenky vše, co bylo v jeho silách. V sobotu

17. 6. se díky společnému úsilí členů spolku KOS
uskutečnil první ročník Osovského svatojánského
akordu situovaný do areálu staré školy. Do 14.00,
kdy akce odstartovala, stihli osovští dobrovolníci
doladit vše potřebné - připravit mobilní pódium
vyrobené výše jmenovaným předsedou spolku,
nafouknout skákací hrad, dovézt stoly s lavicemi,
umístit propagační billboardy sponzorů, instalo-
vat výstavku o historickém i současném dění v
obci... Nechyběl ani prodejní stánek spolku KOS.
Moderátorem akce byl Josef Kozák, který uvedl
první účinkující: žáky  ZUŠ J. J. Ryby Jince pod
vedením Aleny Packové a Davida Štěcha. Pak za-
hrál orchestr ZUŠ Hořovice Horband a následně
četné návštěvníky potěšili žáci MŠ a ZŠ Osov. V
17 hodin se dostala na řadu místní skupina Uvi-
díme s interpretací známých písní. To už se schy-
lovalo k zažehnutí ohýnku, kde si děti neopékaly
špekáčky, ale maršmelouny. Pomalu se šeřilo a
nastal čas na večerní zábavu s hudbou místní sku-
piny Braboux, která pod pódium přilákala řadu
skvěle se bavících tanečníků a tanečnic. Stále při-
cházeli noví hosté a lehko by se daly spočítat
osovské i osovecké domácnosti, které zde neměly
zastoupení. A nebyli tu jen místní, přišli zájemci
ze Skřiple, Vižiny, Lážovic i dalších obcí. Franti-
šek Černý s manželkou se ujali přilehlé hospůdky,
takže i o občerstvení bylo výborně postaráno. Zá-

bava se protáhla do velmi pozdních hodin a může-
me bez nadsázky říci, že akce byla nad očekávání
podařená.  Marie plecitá, Osov

Děti si neopékaly buřty, ale maršmelouny
V AREÁLU STARÉ ŠKOLY SE USKUTEČNIL PRVNÍ ROČNÍK OSOVSKÉHO SVATOJANSKÉHO AKORDU

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  8/2017 (145)

Turnaj vyhrála garda Chlumce
Druhý ročník fotbalového turnaje starých gard na
památku Jiřího Kocmana o pohár starostky obce
Osov se konal 24. 6. Zúčastnily se ho týmy Oso-
va, Neumětel, Chlumce a Lochovic.
Nejprve byla položena kytice na hrob kamaráda
Jiřího Kocmana, ve 13.00 začal samotný turnaj. I
za velkého vedra podávali hráči dobré výkony.
Vítězi se stali hráči Chlumce, kteří ve finále pora-
zili Lochovice. Na třetím místě skončily Neumě-
tely, na čtvrtém Osov. Poháry předávala Jarka
Kocmanová a starostka Marcela Čabounová. Tur-
naj se povedl, všechna mužstva přislíbila účast i
na příští rok.         lenka ŠMejkalOVá, Osov

SVATOJÁNSKÝ AKORD. Na premiérovém ročníku akce vystoupily i děti pod vedením Aleny Packové (zcela vlevo). Foto Marie PLECITÁ

Školáci byli týden v Pohádce

Při bohoslužbě zazpíval řevnický sbor Canto Carso

Aktuality z Osova i okolí
* Osovská regata je název soutěžního odpoled-
ne, kterou spolek KOS Osov připravuje na 12. 8.
Hlavním bodem programu bude soutěž vlastno-
ručně vyrobených plavidel. Pravidla jsou násle-
dující: 1. Plavidlo musí být vystavěno od základů,
nesmí se jednat jen o obestavbu plavebního prost-
ředku, rozměry nanejvýš 3x4 metry; 2. Počet čle-
nů posádky je minimálně dva. Plavidlo musí být
poháněno pouze vlastní silou posádky; 3. Plavid-
lo nesmí znečistit životní prostředí a po ukončení
akce jej posádka opět odveze. Přihlášky směrujte
do 4. 8. na adresu kos.osov@seznam.cz.     (map)
* iX. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů se
24. 6. u koupaliště v Radouši zúčastnily osovské
hasičky. Patřičnou atmosféru pomáhal navodit DJ
Karel Moravec. Požární útoky se konaly dle pra-
videl požárního sportu. Osovandám se útok op-
ravdu vydařil - s časem 28,9 s v konkurenci pěti
družstev zvítězily. Na soutěž navazovalo poseze-
ní s kapelou Sunday Works. Akci jsme si bezvad-
ně užili. Markéta VaňatOVá, Osov

Týden letošní školy v přírodě prožilo 44 osov-
ských školáků v penzionu Pohádka na šumav-
ském Brčálníku. Pohádkovou stezkou Vítězslavy
Klimtové došli do Pohádkové země, navštívili
Klatovy, jejich katakomby, Černou věž i radnici,
došli k Černému jezeru, vydali se do Železné Ru-
dy a poznávali krásy tamní přírody. Ve volných
chvílích plnili týmové úkoly, soutěžili a užívali si
místní hřiště. Společně zažili spoustu legrace a
poznali pěkný kousek naší země.

Text a foto Soňa KoCManovÁ, ZŠ oSov

Na svátek Božího Těla 18. 6. jsme mohli v koste-
le v Osově s radostí přivítat skvělý smíšený pě-
vecký sbor ze Řevnic Canto Carso. Během boho-
služby přednesl skladby A. Dvořáka (Ave Maria),
C. Saint-Saense(Ave verum a Laudate Domi-
num), A. Michny (O očišťování blahoslavené
Panny Marie) a Z. Lukáše (Missa brevis - Kyrie
eleison). Byl to pro přítomné opravdu nádherný
zážitek a pevně doufáme, že se zde v dohledné
době  podaří uskutečnit celý samostatný koncert
tohoto vynikajícího pěveckého tělesa, které řídí
Roman Michálek a na varhany doprovází Ivana
Kylarová. Marie plecitá, OsovCanto Carso v Osově.         Foto Marie PLECITÁ
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Přijmeme prodavačku,
nebo brigádnici do prodejny

Potraviny CZ, 
Řevnice, Komenského 880.

Informace v kanceláři prodejny,

tel.: 739 544 527.

www.rockabilly.cz/Rumble, www.facebook.com/RockabillyCZRumble

SEVEROČESKÉ KAMENOLOMY A PÍSKOVNY  s. r. o.
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Dobráci vezli do Německa hydrant
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Obléknout slavnostní uniformu a
zpět do hasičárny na výroční valnou
hromadu. Protože sbor FF Kayna le-
tos slaví 130 let založení, 50 let přá-
telství s SDH Řevnice a 24 let přátel-
ství s FF Vechtel, nebylo pomalu
kam si sednout. Během projevů růz-
ných činovníků byla vyzdvihnuta dů-
ležitost takových setkání a navazová-
ní dobrých vztahů mezi Čechy a
Němci. Za nejdelší udržování tohoto
mezinárodního kontaktu byli medailí
oceněni  Vlasta Cajthamlová a Petr
Hájek. Sborem FF Kayna byli dále
oceněni Miroslav Paur, Alois Barot,
Petr Tuček, Hana Voráčková, Jiří
Melichar a Josef Michálek. My jsme
na oplátku FF Kayna předali dárek v
podobě zrestaurovaného hydrantu,
který stával na křižovatce v Řevni-
cích u nádraží. Po oficialitách se pak
až do časných ranních hodin povída- lo, vzpomínalo, smálo nad starými

fotkami... a samozřejmě pojídalo a
popíjelo.
V sobotu po snídani jsme se autobu-
sem vydali na prohlídku pivovaru
Altenburg, jejíž součástí byla i de-
gustace piva a oběd. Trochu omáme-
ni -Altenburg Bock je 16°pivo s
6,7% alkoholu - jsme navštívili FF
Meuselwitz. Ačkoliv se jedná také o
dobrovolný sbor, všem nám spadla
brada. Člověk si uvědomí, jak pro-

pastný rozdíl je ve financování »dob-
ráků« v Čechách a v Německu stá-
tem. Nádherná hasičská stanice s vy-
bavením, za které by u nás byl rád
leckterý sbor profesionálů. Po pro-
hlídce a diskusi s velitelem jsme se
vrátili do hotelu, kde nás čekala ve-
čeře. Po ní jsme jeli do Kayny na ve-
čírek. Znovu se až do rána povídalo,
popíjelo a hlavně tancovalo. 
V neděli ráno byla na všech znát
únava a nevyspalost. I tak jsme ob-

lékli pracovní uniformy a přijali vý-
zvu soutěžit. V parném dopoledni to
na přímém slunci v uniformách bylo
dost náročné. Ale užili jsme si to a
pobavili se. Následoval oběd a pro-
hlídka hasičského muzea s historic-
kou technikou i vybavením. Jedna
místnost je věnována Řevnicím – vi-
sí zde mapy, obrázky, vystaveny jsou
všechny dárky, které jsme si za ta
léta předali. 
Po druhé hodině jsme se se všemi
rozloučili sborovým Ahoj a vydali se
na cestu k domovu. Musím říci, že i
přes jazykovou bariéru jsme našli
nové kamarády a prožili krásné dny.
Velký dík za to, že toto přátelství by-
lo navázáno a ještě větší těm, co ho
udržují a rozšiřují. 
Lucie BOXANOVÁ, SDH Řevnice

Řevnice - Pokud se vydáte na kole
či pěšky podél řeky do Berouna po
cyklostezce Po stopách českých
králů, v úseku za Srbskem před
skalami narazíte stále na dopravní
značku zakazující vstup na tento
nebezpečný úsek. Co nevidět by se
to ale mělo změnit.
Podle nejnovějších informací z be-
rounské radnice v uzavřeném úseku

podél skalních útvarů za osadou V
Kozle začnou v nejbližších dnech
práce na odstranění kamenů, které
nejvíce ohrožují bezpečnost návš-
těvníků. 
„Další provoz chceme upravit tak,
aby tam lidé mohli chodit byť s rizi-
kem, že se mohou menší kameny
uvolnit. Tento úsek převedeme do
režimu cyklotrasy a na padající ka-

meny upozorní uživatele informativ-
ní značka jako je tomu např. v Tepli-
cích nebo v Prachovských skalách.
Současně začneme pracovat na bez-
pečné variantě cyklostezky po pra-
vém břehu řeky Berounky s přemos-
těním u lomu Alkazar,“ uvedl v
berounském Radničním listě místos-
tarosta města Michal Mišina.

Pavla NOVÁČKOVÁ

Řevnická radnice
chystá výstavbu mola
Řevnice - Pohodlný přístup do ře-
ky by mělo lidem zajistit nové mo-
lo, které chce na levém břehu řeky
Berounky nad lávkou postavit
řevnická radnice. 
Záměr již odsouhlasili řevničtí zas-
tupitelé. Nedokázali se ale shod-
nout, jak by molo mělo vypadat a
kolik by jeho stavba měla stát.
Radnice má sice tři nabídky, jejichž
cena se pohybuje od 206 do 221 ti-
síc korun, někteří zastupitelé i oby-
vatelé města ale při veřejném zase-
dání poukázali na to, že cena by mo-
hla být nižší. Vedení města se proto
pokusí zajistit ještě další, finančně
výhodnější nabídku. Molo má být
velké 6x6 metrů, do řeky by z něj
měly vést dvoje schůdky. V místech,
kde bude molo stát, má radnice v
plánu vybudovat relaxační louku, na
kterou se pokusí získat dotaci. (pan)

Kamarádí se už 50 let
Přátelství mezi SDH Řevnice a FF
Kayna bylo navázáno v roce 1967
Josefem Šebánkem a Wernerem
Klotzem, kteří při náhodném setkání
a rozhovoru zjistili, že jsou oba hasi-
či. Slovo dalo slovo a ještě týž rok se
oba sbory navštívily ve svých měs-
tech. V letech 1968 - 1970 se z poli-
tických důvodů oficiální návštěvy
uskutečňovat nesměly, proto se ko-
nala pouze privátní setkání. Další ro-
ky se sbory, hlavně z finančních dů-
vodů, navštěvovaly 1x za 5 let. Letos
jsme oslavili 50. výročí našeho přá-
telství, během něhož si již tři genera-
ce hasičů vyměňují nejen profesní
zkušenosti i poznatky, ale posilují
důvěru a narovnávají problematické
vztahy z minulosti. Z hasičů v Kayně
se tak stali nejen hasičští partneři, ale
hlavně kamarádi. (box)

Devadesáté narozeniny oslavil 4. 7.
bývalý politický vězeň, první mís-
topředseda Konfederace politic-
kých vězňů a předseda Klubu dr.
Milady Horákové, Řevničan Fran-
tišek Šedivý. Někdejšímu zadnotře-
baňskému kronikáři, nadšenému
ochotníkovi a myslivci přišli kromě
rodiny, kamarádů i spolužáků ze
základní školy popřát starostové
Řevnic, Zadní Třebaně a řevnické-
ho Sokola. Oslavenci zahrála sta-
ropražská kapela Třehusk.       (mif)

Foto NN M. FRÝDL

Vášnivý rybář Burda loví v Norsku tresky

V PIVOVARU. Řevničtí hasiči a jejich němečtí kolegové při společné návště-
vě pivovaru Altenburg. Foto ARCHIV

Na cyklostezce podél řeky už brzy obnoví provoz

Z našeho kraje 
* Farmářské trhy se konají 22. 7.

od 8.00 do 12.00 u zámku v Dobři-
chovicích. Andrea KUDRNOVÁ
* Dodávka elektrické energie bude
přerušena 24. 7. od 8.30 do 18.30 v
Zadní Třebani v ulicích Ke Studán-
ce, Na Bořích, Na Kaplanci, Na Sád-
ku, Na Vrážku, Na Vyhlídce, Nad
Nádražím, Nad Pěšinou, Nad Ško-
lou, Polní, Příčná, Školní, Třebaň-
ská, V Podskalí a V Třebcouni. (pef)
* Dovolenou mají na Obecní úřadu
v Hlásné Třebani od 26. 7. do 4. 8. V
této době bude pro veřejnost uza-
vřen. (mif)
* U dopravní nehody v Letech za-
sahovali 7. 7. odpoledne řevničtí
profesionální hasiči. Dvě auta, která
se tu srazila, odstranili ze silnice a
uklidili místo nehody. To si pak pře-
vzali policisté. Další dvě auta se sra-
zila 12. 7. vpodvečer u Mořinky.
Jedna zraněná osoba byla převezena
do nemocnice, hasiči provedli proti-
požární opatření.   Pavel VINTERA
* K požáru ve sklepních prostorách
rodinného domu v Mokropsech vy-
jeli profesionální hasiči z Řevnic a
místní »dobráci« 1. 7. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že se jedná o po-
žár vysoušeče vlhkosti a zakouření
domu. Majitelem byl požár částečně
likvidován. Událost se obešla bez
zranění, předběžná škoda stanovená
vyšetřovatelem je 60.000 Kč.   (pav)

Pozdravy z dovolené posílá čtenářům NN vášnivý rybář, letovský moderá-
tor Olda Burda. „Momentálně jsem s tátou na rybách ve středním Norsku.
Na obrázku je treska měřící přes devadesát centimetrů. Táta byl ještě ús-
pěšnější - chytil tresku dlouhou 110 cm. Vloni jsme rybařinu absolvoval i s
manželkou a dětmi, ale nikdo z nich není tak zapálený jako já. Rybařina na
severu je nádherná. První, kdo mě tam před lety vyslal, byla moje žena
Kamila. Dárek k narozeninám, který rozhořel moji vášeň. Jsem jí za to
vděčný.  Také se chystáme na rodinnou dovolenou, kterou budeme řešit na
poslední chvíli. Nějaké příjemně teplé moře, asi Turecko, Egypt nebo Řec-
ko, co se namane. Nedávno jsme si také zkoušeli po dlouhých letech sjet na
kánoi kousek Berounky z Nižbora do Srbska. Je to fajn, a tak bychom ke
konci prázdnin, pokud zbyde čas, dali ještě rádi horní tok Vltavy.
Nezapomínám ale ani na práci - 22. 7. mám diskotéku v kempu v Srbsku.
Snad se povede počasí, protože akce je pod širým nebem. Pak jsem 20. 8. v
Králově Dvoře pod stanem, od 16.00 pro děti s kouzelníkem Harry Potte-
rem a v Letech na hřišti,  taky pro děti, 31. 8.  Hezké prázdniny!“
A kde trávíte léto vy? Napiště nám o tom! Foto ARCHIV (pef)

Oslavil devadesátiny
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Pohodová sezona! libují si Letovští
V MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTVECH FK LETY SPORTUJE AŽ DEVADESÁT DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Spokojení mohou být s právě skon-
čenou mistrovskou sezonou fotba-
listé FK Lety.
Sezona 2016/17 letovského A-týmu
v krajské 1. B třídě (skupina E) byla
pohodová. Tým se celou dobu pohy-
boval v popředí tabulky a nakonec
obsadil 4. místo se 47 body. Áčko
tuto sezónu posílili bývalí ligoví hrá-
či Radek Sňozík a Marek Jarolím,
kteří vnesli do týmu pohodu a fotba-
lovou zkušenost. Trenérskou taktov-
ku pevně třímá již několik let hrající
trenér Jaromír Šmerda, který má též
za sebou zkušenosti z nejvyšší do-
mácí soutěže. Zbytek kádru je posk-
ládán z několika zkušených harcov-
níků, zástupců střední generace, ale i
z nejmladších fotbalistů, které repre-
zentují mimo jiné dorostenci Domi-
nik Kischer a Michal Růžička pravi-
delně startující nejen za dorost, ale i
za áčko dospělých. Na konci sezóny

přestoupili do FK Mníšek Daniel Po-
slední a Michal Růžička, ze Zbuzan

naopak přichází Marek Pospíšil.
Dorost odehrál již devátou sezónu v
krajské 1. A třídě. Ve skupině D
skončil na 6. místě s 32 body. Druž-
stvo bylo po odchodu osmi hráčů
budováno za pochodu po celou sezo-
nu. Zranění, nevalná docházka a pří-
stup k tréninkům i utkáním během
jara jsou příčinou výsledků jak na
houpačce. Pozitivem jsou starty ně-
kolika dorostenců za A-tým.

Historická premiéra
Při své historické premiéře v krajské
1. A třídě, skupina A obsadili starší
žáci 8. místo s 29 body. První sezó-
nu lze hodnotit jako úspěšnou, měře-
ní sil s týmy z Rakovníka, Mělníka,
Kralup, Kladna, Slaného, Dobříše
jsou cennou zkušeností. Tým čeká
obměna kádru, osm hráčů odchází
do dorostu.
Další mládežnická mužstva hrála ve
svých kategoriích Okresní přebor
Prahy-západ.
Mladší žáci (U-13) - v této sezoně

startovaly dva týmy ve dvou skupi-
nách. Společný tým s SK Černolice
obsadil 4. příčku, samostatný tým
skončil na 2. místě. Oba týmy před-
váděly pohledný fotbal a jsou přísli-
bem do budoucna.
Starší přípravka (U-10) – 6. místo ve
skupině B.
Mladší přípravka (U-8) – 2. místo ve
skupině D. 
Fotbalová školička (U-6) - nejmenší
(5-6 let) nehrají žádnou pravidelnou
soutěž, seznamují se zatím se zákla-
dy fotbalu.

Můžeme se chlubit
Široká mládežnická základna je to,
čím se můžeme bez jakýchkoliv
zábran chlubit. Šest týmů mládeže v
soutěžích spadajících pod Fotbalo-
vou asociaci České republiky
(FAČR) je na vesnici naší velikosti
opravdu hodně. Během právě skon-
čené sezony sportovalo v mládežnic-
kých týmech dohromady až 90 dětí a
mládeže.
Postarat se dlouhodobě o tak velké
množství mladých sportovců je slo-
žité nejen po finanční stránce - za-
bezpečit pro ně trenéry a vedoucí
družstev je v dnešní uspěchané době
nelehkým úkolem. Udržování obou
hřišť, kabin a zázemí je finančně vel-
mi náročné, bez podpory a pomoci
několika sponzorů bychom si nemo-
hli dovolit zajištění sportování tolika
týmů. Bez uzardění ale můžeme
konstatovat, že starší i mladí letovští
fotbalisté dobře reprezentují nejen
fotbalový klub, ale i celou obec ve
Středočeském kraji.
Souhrn sportovních výsledků všech
našich týmů v soutěžích Středočes-
kého fotbalového svazu a Okresního
svazu Praha-západ najdete na našem
webu www.fklety.net. 

Jiří KárNíK, FK Lety

Řevnice – Triumf na všech fron-
tách přinesly Sportclubu Řevnice
okresní přebory tenisového doros-
tu. Mezi chlapci byl nejlepší David
Haňkovský, dívky ovládla Tereza

Římalová, ve čtyřhrách pak páry
Michael Schier s Martinem Froň-
kou a Eliška Exnerová se Sabinou
Kischerovou.
Přebory probíhaly na kurtech u řev-
nického Liďáku a drama nabídl
hlavně turnaj chlapců. O postupu
Davida Haňkovského ze semifinále
rozhodl až supertie-break. Tatáž si-

tuace se opakovala i ve finálové bit-
vě. Martin Froňka ztratil úvodní set,
ve druhém ale dovedl zápas k infark-
tovému rozuzlení. Ve zkrácené hře
prohrával už 4:9, jenže heroickým
výkonem odvrátil pět mečbolů a
srovnal. Následně ale pokazil nahra-
ný balón a zjednodušil tím Haňkov-
skému cestu k vítěznému poháru. Vy-

bojoval ho pomě-
rem 6:2, 5:7, 1:0
(9). Mezi dívkami
měla Tereza Říma-
lová nejtěžší krok
hned v prvním ko-
le - narazila na klu-
bovou spoluhráč-
ku Natálii Langha-
mmerovou. Další soupeřky z Mníš-
ku pod Brdy a Chotče už zvládla bez
potíží a zaslouženě získala nejcen-
nější trofej své tenisové kariéry.  (šv)
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Okresní přebory ovládli tenisté Sportclubu Řevnice
ŘEVNIČTÍ DOROSTENCI TRIUMFOVALI VE VŠECH CHLAPECKÝCH I DÍVČÍCH KATEGORIÍCH 

V Řevnicích jsou opět
tenisové kempy
Řevnice – Jako každoročně pořádá
Sportclub Řevnice letní tenisové
kempy pro začátečníky i pokročilé.
Dva z kempů se uskuteční na kur-
tech u Liďáku, v termínech 24. 7. -
28. 7. a 28. 8. – 1. 9. Pro děti je při-
praven denně program od 9 do 16
hodin, jehož součástí je nejen tenis,
ale i pohybová cvičení či doplňkové
sporty. Přímo na místě mají všichni
zajištěno jídlo i pití. Další informa-
ce, přihlášky a ceny zjistíte na
www.sportclubrevnice.cz, nebo o ně
lze požádat na e.mail treneri@sport-
clubrevnice.cz. (šv)

Pátý ročník turnaje v malé kopané o Brdský pohár uspořádal 1. 7. klub FK
Liteň. V konkurenci šesti družstev si prvenství vybojoval Žabí hlen (na sním-
ku), který ve finále porazil 3:2 favorita, družstvo SK Tetín. Rozhodující gól
padl 5 minut před koncem z penalty.            Text a foto Milan KUDĚJ, Liteň

Brdský pohár vybojovalo družstvo Žabí hlen

NEVYŠLO TO. Letovskému áčku se v uplynulé sezoně dařilo, jarní zápas s
Tochovicemi mu ale doma nevyšel - prohrálo 0:3.             Foto NN M. FRÝDL

FINALISTÉ. Vítěz okresních přeborů David Haňkovský (vlevo) spolu s finá-
lovým soupeřem Martinem Froňkou. Foto Michal MOTTL


