
Poberouní - Pětadvacet kilometrů
má měřit tunel mezi Prahou a Be-
rounem, který odvede dálkovou
železniční dopravu z trati kopíru-
jící tok Berounky. Chystanou me-
gastavbu stát před několika lety
zastavil, nyní se k ní opět vrací.
Tunel s pracovním názvem Barran-
dov má být součástí vysokorychlost-
ní tratě Praha - Beroun. Ta podle
projektantů začíná na nádraží Praha-
Smíchov, u Barrandovského mostu
se oddělí u stávající trati 171 a

pokračuje tunelem dlouhým 24,7 km
až k okraji Berouna. Tunel měl být
původně uveden do provozu v lednu
2018, posléze na konci roku 2020.
Nakonec však Správa železniční do-
pravní cesty (SŽDC) přípravy stav-
by za 30 miliard zastavila.
Nyní se k ní začíná vracet. Trať z
Prahy do Berouna je totiž přetížená a
dílčí rekonstrukce už další nápor ce-
stujících nevyřeší. Ministerstvo do-
pravy zveřejnilo materiál, podle ně-
hož má být situace vyřešena do roku

2025. Nejprve bude modernizována
»stará« trať, pak vznikne trať nová.
S tunelem. (Dokončení na straně 11) 

Čekejte kolony, silnici
»přehradily« semafory
Dobřichovice - Cestu z dolního
Poberouní na Prahu komplikuje
od půlky srpna další dopravní
omezení. Provoz na silnici II/115
mezi Dobřichovicemi a černošic-
kou Vráží řídí semafory.
Stavební společnost M-Silnice hlav-
ní tah na Prahu od 14. 8. v těchto
místech rekonstruuje. Práce byly za-
hájeny na začátku stoupání směrem
od Dobřichovic na Vráž. Silnice bu-
de uzavírána postupně, po úsecích
dlouhých asi 200 metrů. (pan)

V tomto čísle Našich novin
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Svinaře – Vydařenou derniéru muzi-
kálu Postřižiny viděly diváci v sobo-
tu 12. srpna na nádvoří zámku ve
Svinařích. 
Tři stovky přítomných si mohly vy-
chutnat všechny známé a oblíbené
scény: Maryšku s hostinskou koupa-
jící se v sudu, skok pana De Gior-
giho z pivovarského komína, příjezd
staré hasičské stříkačky i »výprask«
Maryšky šlahounkem v samotném
závěru hry. Muzikál Postřižiny se
tímto představením po osmi úspěš-
ných sezonách rozloučil s Poberou-
ním - pod komínem svinařského
zámku, tedy na stejném místě, kde

měl v roce 2008 jednu z premiér.
V hlavních rolích se v sobotu před-
stavili profesionální muzikálový
herec Ondřej Bábor, který předsta-
voval správce pivovaru Francina,
Adéla Červenková jako jeho žena
Maryška a Karel Král coby ukřičený
strýc Pepin. Všichni tři podali skvě-
lý výkon, což ostatně platí i o ostat-
ních členech souboru. Rolí členů sp-
rávní rady se zhostili Jan Rosák (dr.
Gruntorád), Alexandr Skutil (komi-
nický mistr De Giorgi), Petr Říha
(statkář Souhrada), Petr Bendl (pan
Koloničný) a Petr Kaplan (pan Vi-
límek). (Dokončení na straně 2)    (luh)

PINUPKY. Stylově oděné návštěvni-
ce řevnického festivalu Rockabilly
CZ Rumble.               Foto Jan HRDÝ

Jan Rosák (dr. Gruntorád) a Adéla
Červenková (Maryška) v muzikálu
Postřižiny.       Foto NN m. FRÝDl

Přetíženou trať má spasit tunel 
SŽDC SE ZNOVU PUSTILA DO PŘÍPRAV TUNELU Z PRAHY DO BEROUNA

15. srpna 2017 - 16 (705) Cena výtisku 7 Kč

Taussig mluvil o Koljovi,
Burianovi i Haasovi

Postřižiny se s Poberouním rozloučily ve Svinařích

Pinupky a rockeři
zaplnili Lesní divadlo
Skvělá atmosféra, výborné kapely,
rekordní účast návštěvníků! Takový
byl žánrový hudební festival Rocka-
billy CZ Rumble, který se na konci
července již poněkolikáté konal v
řevnickém Lesním divadle. Je zřej-
mé, že si rockabilly i vše kolem něj
získává stále větší oblibu a přibývá
lidí, kteří pro sebe tento svět objevu-
jí. Zúčastněné kapely byly výborné.
(Dokončení na straně 4) (zuž)

Smrt šetří kriminálka
Řevnice - Kriminálka vyšetřuje
smrt mladého muže, který byl nale-
zen u rodinného domu v Řevnicích.
„Lidé ho našli 11. 8. ráno v centru
Řevnic, v Berounské ulici,“ řekl ře-
ditel řevnické záchranky Bořek Bu-
líček. „Přivolaný lékař mohl konsta-
tovat jen smrt,“ dodal s tím, že okol-
nosti případu šetří kriminální poli-
cie a příčinu smrti určí pitva.    (mif)

SUCHÝ V LITNI. Jiří Suchý, jeden z
nejvšestrannějších českých umělců,
navštívil v polovině prázdnin Liteň. Ve
zdejším zámeckém parku se stal ofici-
álně patronem dalšího z ušlechtilých
stromů, Liliovníku tulipánokvětého.
Patrony jiných stromů v Litni jsou na-
příklad americký herec John Malko-
vich či dirigent Jiří Bělohlávek.   (bad)

Foto Irena Zlámalová
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Postřižiny se s Poberouním rozloučily...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

V dalších, ale stejně důležitých rolích se předsta-
vili Pavla Nováčková (hostinská Dorotka), Ondřej
Nováček (řezník Myclík), Alena Říhová (paní
Koloničná), Radek Vyvadil (pan Bóďa) a Jan Ku-
na (pan Václav). Tradičně si zahráli také osovští
dobrovolní hasiči, kteří přivezli sto let starou stří-
kačku, štamgasti v restauraci a koza. Ta tentokrát
dala řezníkovi Myclíkovi pořádně zabrat. 
„Bylo to dost náročné. Ta koza mi dala! Vůbec
jsem ji nemohl udržet, byla hrozně divoká,“ pro-
hlásil Ondra Nováček po úvodní scéně v hospodě,
kdy koza skoro zbořila jeviště. Zbytek představe-
ní už se pak odehrál bez komplikací.
V původním muzikálu Postřižiny autorů Milo-
slava Frýdla (scénář) a Jana Martínka (hudba)
společně účinkují s ochotníky také profesionálo-
vé, kromě Jana Rosáka jsme měli (a ještě budeme
mít) možnost vidět například Pavla Vítka, Lumíra
Olšovského nebo Petra Jančaříka. Nezapomenu-
telný byl Pavel Landovský, který během prvních
tří let ztvárnil prokuristu Vilímka.
Poslední dvě představení se odehrají 23. srpna v
pražském zámku Libeň a 25. srpna v Divadélku K
v Mníšku pod Brdy. lucie HOCHMAlOVÁ

Zdá se to již býti celkem jisté. Pokud
se nestane nic mimořádného, rozšíří
agentura GEI-ŠA program a kromě
tradičního svíčkového festivalu po-
zve co možná nejširší veřejnost na
Dobřichovický piknik. A nebude to
piknik ledajaký - bude to zároveň
pokus o útok na český rekord v po-
čtu účastníků na jednom pikniku.
Pozorní čtenáři již vědí: vše jsem
avizoval v předvánoční době, kdy
jsem doporučoval jako vhodný dá-
rek pod stromeček piknikový koš.

Vězte tedy, že 10. září po poledni by
se měla začít zaplňovat levobřežní
louka v Dobřichovicích mezi zám-
kem a lávkou milovníky debužírová-
ní a povalování se v přírodě. Však
také desítky lidí pravidelně povalo-
vání trénují během farmářských tr-
hů... Protože před datem konání
vyjde ještě jedno číslo NN, finální
organizační podrobnosti přijdou na
řadu až za čtrnáct dnů. Návštěvníci
nemohou čekat žádnou pasivní kon-
zumaci vnucované zábavy. Naopak.

Pořadatelé apelují na všechny pikni-
káře, aby si svůj program připravili
předem, včetně různých zábavních
pomůcek: badmintonů, petanqů,
kroketů a dalších her. Stejně tak ne-
lze počítat s množstvím stánků s ob-
čerstvením a všemožnými nesmysly.
Nebude pořádána žádná pouť, ale
PIKNIK. A k němu patří košík, deka,
bábovka, láhev dobrého moku a tře-
ba nadívané kuře, nebo jiné dobroty.
A samozřejmě, dobrá nálada.
Významnou posilou by měla být de-

legace veteránistů, kteří v sobotu
před piknikem budou soutěžit v zá-
vodě Zbraslav - Jíloviště a v neděli,
již v rámci nesoutěžní jízdy, budou
projíždět okolím, kolem půl druhé
spočinou v Dobřichovicích a posílí
řadu snaživců usilujících o národní
rekord.
Je zapotřebí, aby dorazilo co nejvíce
nadšenců, minimálně kolem šesti
set, ideálně alespoň tisíc. Organizá-
toři chystají provizorní parkoviště
pro autonávštěvníky, které by mělo
vzniknout na louce po proudu pod
lávkou. Odtud bude již jen coby ka-
menem dohodil na piknikovou lou-
ku. Dobrého výsledku bude dosaže-
no pouze za souběhu několika důle-
žitých okolností. To nejdůležitější je
počasí. Další je dobrá propagace, do-
ufáme, že vyjde spolupráce s Count-
ry radiem, místními tiskovinami a
hodně spoléháme na sociální sítě.
Věříme, že myšlenku rekordního
pikniku podpoří i mnoho z místních
osobností. Pomalu se rozjíždí face-
booková kampaň. Každý čtenář se
však může stát dalším, drobným
spoluorganizátorem. Stačí, že bude
informace o pikniku šířit ve svém
okolí, že pozve kamarády a známé a
jejich kamarády a známé, že bude
sdílet na facebooku další a další no-
vinky.Organizátoři budou všem prá-
vě za takové maličkosti velmi vděč-
ní.   Jiří GEisslER, Dobřichovice

Dobřichovický piknik hodlá usilovat o zápis do České knihy rekordů

Diváci odcházeli domů s hlavou plnou tónů...

STRÝC PEPIN. Karel Král jako strýc Pepin a Adéla Červenková představující paní správcovou ve svi-
nařském představení muzikálu Postřižiny. Foto NN M. FRÝDL

Poberouní - Tradiční soutěž o nejoriginálnější
fotku z dovolené nebo prázdnin vyhlásily - jako
vždy na začátku léta - Naše noviny. Zajímavé či
vtipné fotografie nám až do 7. září můžete posí-
lat na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská
96, 267 29 Zadní Třebaň) či mailem (frydl@cent-
rum.cz). Pro autory originálních snímků, které se
budou hodnotící komisi v čele s Josefem Kozá-
kem líbit nejvíc, máme připravené zajímavé ce-
ny: trička, mikinu či knihu tipů na výlet.
Autorem první z dnes otištěných fotek je Vítězslav
Dobeš z Berouna. Pořídil ji v plzeňské Techmanii
a připsal k ní, že v tomto populárně vědeckém
centru je hlavu možné ztratit velmi lehce... Druhý
snímek nám poslala čtenářka Soňa z Letů, která
si nepřála uvádět příjmení. Nazvala jej Cestou
na Sněžku.                 (mif)

Jakoby Matka příroda měla smysl pro detail: v pátek 11.
8., den před pořádáním jazzového festivalu Dixieland v
Dobřichovicích, otevřela nebeské vodovodní kohoutky
naplno. Vypadalo to, že reminiscence na záplavy, jež
před časem zdevastovaly kolébku dixielandové muziky
New Orleans, bude úplná. Já v roli organizátora festiva-
lu jsem však v zachmuřeném počasí neztrácel naději. A
vyšlo to: rčení Lepší je špatné počasí, než žádné si veš-
keré okluzní fronty, tlakové níže i výše vzaly k srdci a
vzdaly to. Vyjasnilo se, podium stanulo na louce pod
dobřichovickou pěší lávkou a krátce po setmění se na
zkoušku rozsvítila světla na scéně čekající na muzikan-
ty i diváky. V sobotu, přesně ve  14.00 tak odstartoval již
15. ročník (v Dobřichovicích šestý) oblíbeného festiva-
lu. Hudební výkony vynikajících kapel z Čech, Moravy
i Polska podtrhly pohodu a milý zážitek, který byl na-
bídnut divákům zdarma, bez výběru vstupného. Díky
štědrým sponzorům, pochopení zastupitelstva Dobřicho-
vic a strhující dixielandové hudbě si diváci odnesli do-

mů hlavu plnou tónů trubek, saxofonů, trombonů... Na-
shledanou zase za rok! Jiří TUREK, Praha

Letní soutěž pokračuje, fotky můžete posílat až do 7. září

Z RAKOVNÍKA. Jedna z účinkujících kapel - Brass Band
Rakovník. Foto Josef FÁRKA
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Do svinařského Křesla pro hosta
usedl 11. srpna další ze zajímavých
hostí, filmový historik, scénárista,
novinář a publicista Pavel Taussig.
Téměř dvouhodinové povídání bylo
velice příjemné, poučné i zábavné.
Nahlédli jsme do osudů a umělecké
kariéry spousty významných herec-
kých osobností minulého století, ja-
ko byli Vlasta Burian nebo »milá-
ček« Hugo Haas. Ačkoliv v Čechách
vynikal Haas především jako komik,
po emigraci do Spojených států se
tomuto žánru vyhýbal. Jako herec,
režisér a posléze i producent vlast-
ních filmů se v Holywoodu slušně
uchytil. Velmi nás pobavila historka,
kdy při jedné ze svých zkoušek vy-
hodil Haas z divadla mladého chlap-
ce, jenž ho bedlivě a napjatě sledo-
val. Po několika letech při osobním
setkání zjistil, že onen chlapec byl
slavná filmová star Marlon Brando,
který se od Haase chodil učit.

Málokdo ví, že námětem scénáře os-
carového filmu Kolja byla skutečná
situace, kterou Taussig zažil. „Na
jednom večírku jsem potkal nádher-
nou ruskou Židovku s chlapcem.
Když jsem pátral po jejím osudu, zji-
stil jsem, že u nás podstoupila »fin-
gáč« - vdala se za českého manžela,
a pak s klukem odcestovala na Zá-
pad. Začal jsem fabulovat, co by se
stalo českému manželovi, kdyby ona
utekla a nechala mu tady toho syna.
Po čase jsem příběh vyprávěl Zdeň-
ku Svěrákovi, ten to řekl Honzovi a
už to bylo. Zdeněk pak zkombinoval
můj příběh se svým rozpracovaným
námětem o osudu muzikanta vyho-
zeného z filharmonie kvůli emigraci
bratra a Kolja byl na světě,“ vzpomí-
ná Taussig. 
Na konci diskuse si mohli přítomní
zakoupit knihu Neznámí hrdinové s
podpisem a věnováním autora.

Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Poberouní – Zveřejňujeme první
jména kandidátů Ceny Našich no-
vin 2017, jak je navrhuje redakční
rada NN a členové tzv. Akademie
laureátů. Tito lidé se podle jejich
mínění nejvíce zasloužili v letoš-
ním roce o povznesení regionů dol-
ního Poberouní či Podbrdska.
Kandidáty Ceny NN můžete navr-
hovat i vy – případně můžete na-
vrženým lidem posílat své hlasy.
Jeden z vylosovaných autorů čte-
nářských návrhů získá od redakce
dárkový balíček. Více o minulých
cenách si můžete přečíst na
http://cnn.nasenoviny.net.     (JoK)
1) BISKUPOVÁ Svatava, Srbsko -
za práci pro svoji obec, organizování
společenského života, navázání part-
nerských vztahů s Lužickými Srby
2) BLAŽENÍN Pavel, Černošice -
za organizaci kulturního a veřejného
dění v Černošicích, za pomoc s ak-
cemi v regionu
3) ČABOUN Pavel, Osovec - za
práci pro obec, Kulturní okrašlovací
spolek a ochotnické divadlo
4) DOUSEK Vladimír, Černošice -
dlouhodobě se věnuje Berounce i li-
dem na jejich březích, vydal dvě pu-
blikace a koná osvětovou činnost
5) FIALOVÁ Jana, Vižina - za prá-
ci pro svoji obec, za organizování
kulturních i sportovních akcí
6) FLEMR Jan, Řevnice - za dlou-
holetou spolupráci s dětskou muzi-
kou Notičky, za organizaci a režijní
vedení ochotnických představení 
7) GEISSLER Jiří, Dobřichovice -
za nezištnou pomoc při organizování
kultury v Dobřichovicích, za práci
pro Sokol Dobřichovice
8) KÁRNÍK Jiří, Lety - za vedení
fotbalového klubu FK Lety, který
hraje nejvyšší soutěž v našem kraji a
stará se o desítky dětí z regionu
9) KLIMENT Miloslav, Liteň - za
snahu o kulturní povznesení Litně,
za organizování sportovního života
10) KOLÁŘOVÁ Helena, Karlš-
tejn - za organizování kulturního ži-
vota v Karlštejně, za práci pro Karlš-
tejnské kulturní sdružení
11) KONVALINKA Vnislav, Hlás-
ná Třebaň - za rozvoj obce, za ak-
tivní účast na kulturních akcích
12) KOZÁK Petr, Řevnice - za prá-

ci pro řevnický Sokol, za podporu
regionální kultury i sportu
13) KRÁL Karel, Dobřichovice -
za dlouholetý přínos ochotnickému
divadlu v Poberouní
14) KRATOCHVÍL Václav, Dob-
řichovice - za dlouholetou intenziv-
ní práci pro Dobřichovice, za účast v
místním kulturním dění
15) KRBEC Stanislav, Řevnice - za
dlouhodobou neúnavnou práci s ma-
lými fotbalisty v celém regionu
16) LEIDLOVI Ivana a Petr, Liteň
- za enormní snahu o záchranu liteň-
ského zámku a zachování odkazu
operní pěvkyně Jarmily Novotné
17) MATĚJKOVÁ Jana, Osovec -
za aktivní práci pro Kulturní okraš-
lovací spolek a ochotnické divadlo
18) PLECITÁ Marie, Osovec - za
aktivní práci pro obec i Kulturní ok-
rašlovací spolek, za spolupráci s NN
19) PROCHÁZKA Petr,  Svinaře -
za dlouholetou práci pro obec i míst-

ní Sokol
20) SAHÁNKOVÁ Alena, Všeno-
ry - za propagaci Všenor a regionu
prostřednictvím všenorské knihovny
21) SNOPEK Tomáš, Hlásná Tře-
baň - za práci pro místní hasiče, or-
ganizaci veřejných akcí
22) STIBAL Bohumil, Všeradice -
za snahu o povznesení Všeradic, za
přínos rozvoji Podbrdska
23) STRNAD Petr, Lety - za dlou-
holetou práci s malými fotbalisty v
přípravce a žácích FK Lety
24) ŠVECOVÁ Jitka, Hlásná Tře-
baň - za Holky v rozpuku, za naději,
že radostný život nekončí na něja-
kém věkovém horizontu
25) TESAŘOVÁ Barbora, Lety -
za všestrannou práci pro obec 
26) VÁŇA Petr, Karlík - za organi-
zaci sochařských sympozií, za pro-
pagaci našeho kraje 
27) VANŽUROVÁ Alena, Lety - za
práci pro místní Kynologický klub

LAUREÁTI A KANDIDÁT. Manželé Látalovi z Černošic už Cenu NN získali,
Pavel Blaženín je mezi navrženými kandidáty.                     Foto NN M. FRÝDL

V KŘESLE. Pavel Taussig ve Svinařích. Foto Lucie BOXANOVÁ

Kdo už získal Cenu NN
1999: Manželé Křivánkovi 
- za celoživotní přínos ochotnické-
mu divadlu v regionu
2000: Lenka Kolářová, Ludmila
Chroustová 
- za založení a vedení dětských sou-
borů Notičky a Klíček
2001: František Šedivý
- za celoživotní oddanost ideálům
demokracie
2002: Josef Kozák 
- za organizování kulturních akcí, za
aktivní účast na dění v regionu
2003: Jiří Hudeček 
- za snahu o povznesení Letů, za
enormní nasazení při odstraňování
následků povodní v roce 2002
2004: Jiří Vitouš 
- za pomoc při zajišťování kultur-
ních akcí, za působení v regionu
2005: Michaela Šmerglová 
- za organizování turistických, diva-
delních i jiných akcí
2006: Ilona Gártová 
- za práci pro Hlásnou Třebaň, za
organizování kulturního života
2007: Jana Červená 
- za účast na kulturních akcích v re-
gionu a pomoc při jejich pořádání 
2008: Manželé Říhovi 
- za celoživotní působení v ochot-
nickém divadle
2009: Miloš Chroust 
- za kulturní působení v regionu, za
pomoc při pořádání kulturních akcí 
2010: Dagmar Renertová 
- za přínos regionální kultuře, za
výchovu nových generací umělců  
2011: Petr Holý 
- za dlouholetou práci pro národní
házenou 
2012: Ivo Tamchyna 
- za dlouholetou práci s dětmi a mlá-
deží, za přínos kultuře v Poberouní
2013: Pavla Petrová 
- za dlouholetou práci pro dětskou
lidovou muziku Notičky
2014: Ivana Zrostlíková 
- za založení a vedení tanečního
souboru Proměny
2015: Manželé Látalovi 
- za práci pro folklorní soubor Pra-
mínek a snahu o zachování tradic
2016: Jiří Hrách 
- za práci pro liteňské hasiče a vede-
ní dětských táborů Zálesák

Taussig vyprávěl o Burianovi, »miláčku« Haasovi i Koljovi
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Pinupky a rockeři zaplnili »lesňák«
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Jako každý rok dostaly šanci začína-
jící skupiny i ostřílení bardi. Vše fun-
govalo jako na drátkách, brzy po za-
čátku byl areál pěkně zaplněný a at-
mosféra nepopsatelná. Tanečníci

Boogie Pistols z Německa šokovali
svou energií v pokročilých letech a
inspirovali ostatní k tanci. Štěrkový
parket zaplnily dámy v šatech a tan-
čilo se jako o život. Zasloužený po-
tlesk si vychutnaly jak české kapely -
Caktus showband, St. Johnny, Vicky
Parker, Mordors Gang a Slapdash,
tak zahraniční Brassbound Rockets.
Večer korunovala show mini orchest-
ru Gone Hepsville a vystoupení fin-
ské skupiny The Relax Trio. Navzdo-
ry mládí jejích členů se jednalo o
skutečně kvalitní hudbu a černovla-
sá, okatá kontrabasistka se sameto-
vým hlasem si podmanila publikum.
Přestávky vyplnil stylovou hudbou z

gramofonových desek DJ Gargoil,
takže každá minuta dne byla maxi-
málně vyplněná. 
Jako každý rok, i letos se jednalo o
nádhernou podívanou, dámy byly
krásně načesané od kadeřnice Lady
Bow a kam se člověk podíval, všude
bylo plno barevných sukní i šatů.
Mnoho dam si zakoupilo šaty přímo
na festivalu, což bylo možné díky
stánkům se stylovou módou. Přátel-
ská atmosféra doslova prosákla ce-
lým areálem Lesního divadla. Je těž-
ké popsat náladu slovy, to se prostě
musí zažít… 
Pořadatel Rockabilly CZ každý rok
věnuje finanční částku na nějakou

bohulibou aktivitu v regionu. Loni to
byl příspěvek na Lesní divadlo, který
možná také z malé části dopomohl k
výstavbě nových sprch a rekonstruk-
ci šaten pro účinkující. Letos Rocka-
billy CZ podpořilo drobným finanč-
ním darem řevnický spolek Hiporeh-
abilitace Jupiter. Cena za přínos roc-
kabilly byla udělena Radimovi Kos-
mákovi. Letošní ročník se uskutečnil
za finanční podpory města Řevnice.
Počasí vyšlo na jedničku a my se už
teď těšíme na další ročník - bude ju-
bilejní desátý, přijďte se podívat. 
Zuzana ŽidliCKá, rockabilly CZ

dobřichovice, Řevnice -  Poslední prázdninovou so-
botu zvolili k uspořádání velkolepých akcí organizá-
toři v dobřichovicích i Řevnicích. dobřichovičtí zvou
na vyhlášené vinařské slavnosti, Řevnice hostí další
ročník rodinného festivalu Zdravě hravě.
Vinařské slavnosti se v areálu dobřichovického zámku a
přilehlém okolí budou konat od 11 do 24.00.  Ochutnat
zde budete moci vína z několika desítek vinařství, ale i
další dobroty. Připraven je pestrý doprovodný kulturní
program. Během dne se představí například zpěváka a
cimbalista Roman Veverka se svým Modrým cimbálem,
zahraje Jan Hrubý a Kukulín či kapela Bran. Chybět ne-

bude ani divadlo pro děti a šermířská klání. Po slavnost-
ním udělení titulu Vinař roku v 19.00 bude podium patřit
Mariu Biharimu a uskupení Bachtale Apsa.  
Také řevnické Hravě a zdravě začne na pro dopravu uza-
vřeném náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v 11.00. Organi-
zátor spolek Náruč a rodinné centrum Leťánek na akci
pozvali i herečku Kláru Issovou. Na programu je prezen-
tace místních spolků, hudba, tanec, připraveny budou
gastronomické speciality. V rámci festivalu se účastníci
pokusí o překonání loňského rekordu v délce štrůdlu.
Konat se bude oblíbená rodinná hra s 12 stanovišti ve
městě, kde se budou plnit úkoly.   Pavla NováČKová

Kina v okolí
KINO ŘEVNICE
16. 8. 20.00 DUNKERK
18. 8. 17.30 a 20.00 PO STRNIŠTI BOS
19. 8. 16.00 EMOJI VE FILMU
19. 8. 21.00 LA LA LAND (Letní kino)
20. 8. 21.00 BEZVA ŽENSKÁ NA KR-
KU (Letní kino za řekou)
23. 8. - 26. 8., 31. 8. 20.00 (Pá 17.30) PO
STRNIŠTI BOS
25. 8. 20.00 KŘIŽÁČEK
26. 8. 16.00 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.    (vš)
KINO CLUB ČERNOŠICE
18. 8. 18.00 DOBRÝ ROČNÍK 

LETNÍ KINO ČERNOŠICE
24. 8. 21.00 KUKY SE VRACÍ
25. 8. 21.00  SNOWDEN 
26. 8. 21.00 OSM HROZNÝCH 
27. 8. 21.00 MAREČKU, PODEJTE MI
PERO! 
MĚSTSKÉ KINO BEROUN
18. 8., 20. 8., 25. 8., 26. 8., 28. 8., 31. 8.
18.30 (Po 20.00) PO STRNIŠTI BOS
19. 8. a 30. 8. 18.30 (St 15.30) EMOJI VE
FILMU (So 3D)
24. 8. 18.30 BARRY SEAL: NEBESKÝ
GAUNER
26. 8. a 29. 8. 15.30 JÁ PADOUCH 3 
27. 8. 15.30 LETÍME
27. 8. 18.30 ZABIJÁK & BODYGUARD
28. 8. 15.30 AUTA 3
28. a 30. 8. 17.30 (St 20.00) TEMNÁ VĚŽ
LETNÍ KINO BEROUN
15. 8. 21.00 VÁŽENÝ OBČAN
16. 8. 21.00 ATOMIC BLONDE: BEZ
LÍTOSTI
17. 8., 21. 8., 24. 8., 27. 8. 21.00 (od 24.
8. 20.45) PO STRNIŠTI BOS
19. 8. 21.00 ŠPUNTI NA VODĚ
20. 8. a 23. 8. 21.00 (St 20.45) ZABIJÁK
& BODYGUARD
22. 8. 20.45 ČÁRA
25. 8. 20.45 TEMNÁ VĚŽ
26. 8. 21.00 BARRY SEAL: NEBESKÝ
GAUNER
KINO RADOTÍN
15., 17., 19. 8. 17.30 (Čt 20.00) VALE-
RIÁN A MĚSTO TISÍCE PLANET 
15. 8. 20.00 MILOVNÍK PO PŘE-
CHODU
16. 8. 17.30 JÁ PADOUCH 3 3D
16. 8. 20.00 VÁŽENÝ OBČAN
17. 8. 17.30 LETÍME
18. 8., 23. 8., 26. 8. 17.30 EMOJI VE
FILMU (Pá+St 3D) 
18. 8., 22. 8, 24. 8., 26. 8. 20.00 (Út+Čt
17.30) PO STRNIŠTI BOS
19. 8. a 25. 8. 20.00 SRDEČNĚ VÁS
VÍTÁME
22. 8. 20.00 DVOJITÝ MILENEC
23. 8. a 29. 8. 20.00 (Út 17.30)
KŘIŽÁČEK
24. 8. 20.00 ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
25. 8. 17.30 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ 2

TANEČNÍCI. Boogie Pistols z Německa šokovali svou energií a »vytáhli«
na taneční parket i návštěvníky. Foto Jan HRDÝ

Tipy NN
* Ještě tři akce se budou konat v
rámci Letního hudebního festivalu
Musica Viva, všechny v prostorách
zámku Dobřichovice: 15. 8. od
21.00 javánské představení Partai
orang hutan se stínovým divadlem,
gamelanovou hudbou a tancem, 17.
8. od 19.30 Italský večer v režii sou-
boru Ludus musicus, který předvede
renesanční árie, písně i scherza a 20.
8. od 17.00 opereta Johana Strausse
ml. Netopýr. (mif)
* Hrátky za muzejními vrátky pořá-
dá 19. 8. od 9 do 12 a od 13 do 16.00
Geopark Barrandien na Husově ná-
městí v Berouně. V příjemném pro-
středí venkovní expozice na děti če-
kají hry, střelba na kance, medvěda i
rytíře a úkoly zaměřené na zručnost.

Petra Zeidlerová
* Jazzový koncert uskupení K+H
Band se uskuteční 19. 8. od 20.00 v
Clubu Kino Černošice. Večer bude
koncipován jako zahradní párty s
občerstvením na grilu. (vš)
* vernisáž výstavy Stavební vývoj
dobřichovických domů v plánech a
fotografiích se koná 24. 8. od 18.00
ve velkém sále zámku Dobřichovi-
ce. Andrea KUdrNová
* Muzikál Postřižiny s Janem Ro-
sákem, Lumírem Olšovským, Kar-
lem Králem a Adélou Červenkovou
v hlavních rolích bude k vidění 25.
8. od 19.00 v amfiteátru U Káji Ma-
říka v Mníšku pod Brdy.              (jir)
* Festival historického šermu, tance
a divadla Šermířská Alotria můžete
navštívit 26. 8. od 10.00 pod zám-
kem u Berounky v Dobřichovicích.
Vstupné 100/50 Kč. (ak)
* Na festivalu Bronfest, který 26.
8. od 14.00 hostí amfiteátr v Mníšku
pod Brdy zahrají Karausberry - malá
parta, Blaženka, Payanoia, Něžný
octopus. aj. Vstupné 200 Kč.   (mns)
* Film Zootropolis Město zvířat
bude promítnut 25. 8. od 20.30 za
sokolovnou v Hlásné Třebani. V so-
botu 26. 8. bude na tomtéž místě od
21.30 k vidění film Co jsme komu
udělali? (hz)
* Akty Jarmily Kubátové si do 30.
srpna můžete prohlédnout v Café
galerii Bím Dobřichovice.           (ak)
* výstava malířky Hany Bláhové
Cestou necestou a jinudy potrvá v
kapličce sv. Václava v Mokropsech
do 31. 8., otevřeno je od úterý do ne-
děle mezi 10. a 12., a 13. až 17. ho-
dinou. Adéla ČerveNKová
* Celoživotní průřez tvorbou Káji
Saudka se zvláštní sekcí věnovanou
České Speleologické společnosti
představuje výstava Kája Saudek –
Tajemství Zlatého koně. Do 1. 10. je
instalována v Muzeu Českého krasu
Beroun.       (pez)

Crazy (ne)pohádku Čarodějná 5 bé… aneb Děda Karel šílí uvedl druhý
srpnový víkend v Lesním divadle Řevnice soubor zdejších ochotníků. „Po-
hádka, nebo také bláznivé povídání o strašidlech, je určena každému, kdo
má chuť a odvahu se bát,“ uvedla Miluška Bílá, která se zhostila role
ducha, s tím, že se při představení baví i samotní herci. Hru o dědovi, jenž
strašil své vnuky a vymstilo se mu to, můžete vidět ještě od 18. do 20. 8.
Malé i velké návštěvníky čeká překvapení a dárek. Více na www.divadlo-
revnice.cz. Foto ARCHIV Michaela ŠMERGLOVÁ, DS Řevnice

V Dobřichovicích »vinařky«, v Řevnicích rodinný festival

V Lesním divadle strašilo a ještě strašit bude
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Všeradův kurýr

Čtvrtý ročník setkání dechových kapel Křídlovky
ve Višňovce se konal 5. 8. ve Vinařicích. V pří-
jemném prostředí zdejšího areálu Višňovka se
přes velice teplé letní počasí akce zúčastnilo na
dvě stě diváků. Zahrály jim opravdu špičkové or-
chestry. Akci zahájila dechová hudba Veselka La-
dislava Kubeše, následovaná kapelou Libkovan-
ka. Po ní vystoupila dechová hudba Jižani a nád-
herný závěr patřil krajanské hudbě Bohemia z ru-
munského Gerniku. Ta své vystoupení protáhla až
do 19 hodiny, tak, aby uspokojila přítomné taneč-

níky, kteří si mohli vyzkoušet jak českou klasiku,
tak i závěrečný rumunský tanec zvaný Hora. 
Mám velkou radost z toho, že nad setkáním pře-
vzal záštitu Daniel Marek, náměstek hejtmanky
Středočeského kraje pro oblast kultury a památ-
kové péče, kterému chci tímto ještě jednou podě-
kovat. Dále chci poděkovat kamarádům z Vinařic
za to, že nezištně a s elánem pomáhali od rána do
pozdního večera s přípravou, organizací a úkli-
dem. Právě tito lidé jsou jedním z důvodů, proč
pořádat podobné akce. 
Opět se mi potvrdilo, že dechová hudba k venko-
vu neodmyslitelně patří a že »Křídlovky« mají
své stálé návštěvníky. Z toho důvodu jsme se roz-
hodli, že příští rok - 4. srpna - uspořádáme od
14.00 V. ročník této akce. Již dnes mohu s radostí
prozradit, že první vystupující kapelou bude de-
chová hudba Jižani, která letos sklidila největší
úspěch. 
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na přípravě této
akce podíleli i těm, kteří se zde, doufám, dobře
pobavili a - opět se sejdeme příští rok.

Bohumil STIBAl, všeradice

Návštěvníky nadchli Jižani
VE VINAŘICÍCH SE KONALO ČTVRTÉ SETKÁNÍ DECHOVÝCH KAPEL

Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí 16/2017 (234)

JIŽANI. Jihočeská dechovka měla ve Vinařicích
největší úspěch.                Foto Bohumil STIBAL

Dětský cyklomaraton se bude
ve Všeradicích konat 9. září
Dětský cyklomaraton Všeradice 2017 - závody
horských kol pro děti do 14 let se ve Všeradicích
budou konat 9. září.
Harmonogram závodů:
9.00 - 11.00 Výdej startovních čísel
11.05 - 11.10 Odstrkovadla - 100 m
11.10 - 11.30 Rozprava o bezpečnosti na trati
11.30 - 11.50 Beseda o údržbě a mytí kola
11.50 - 12.00 Dívky a chlapci do 6 let - 600 m
12.00 - 12.05 Dívky a chlapci 7 - 8 let - 900 m
12.05 - 12.20 Dívky a chlapci 9 - 10 let - 1,2 km
12.20 - 12.45 Dívky a chlapci 11 - 14 let - 2,4 km
13.30 - Vyhlášení výsledků
Startovné pro předem přihlášené je 60 Kč, na
místě pak 100 Kč. Přihlásit se můžete na webu:
www.zima-video.cz/deti, nebo na tel. 720 17 68
51. Doporučujeme přihlásit děti předem! V loň-
ském roce bylo plno už čtrnáct dní před závodem
a počet startujících je omezen! Připraveny budou
bohaté ceny od sponzorů akce a balónky i slad-
kosti pro nejmenší!      Martin ZIMA, všeradice

Z podbrdského kraje
* Neckyádu pořádá 26. 8. od 15.00
u Velkého rybníka v Neumětelích
místní obecní úřad. S neckami, člu-
ny a plavidly všeho druhu - zejména
domácí výroby - jsou vítáni všichni.
Zajištěna je živá hudba, občerstvení
i ceny pro vítěze. Od 20.00 se koná
Strašidelné loučení s prázdninami
zakončené ohňostrojem.             (mif)
* Díla, která vytvořili účastníci 12.
mezinárodního ART Sympozia ve
Všeradicích, jsou v místní Galerii
M. D. Rettigové vystavena do konce
září. veronika ČERvENá
* K požáru hrabanky v lese u obce
Vižina vyjížděli 10. srpna ráno pro-
fesionální hasiči z Řevnic spolu se
zásahovou jednotkou SDH Hostomi-
ce. Po příjezdu na místo bylo zjiště-
no, že se jedná o doutnající hraban-
ku na ploše 2 x 3 metry kolem ohniš-
tě. Hasiči ji ulili jedním vodním
proudem, požár se obešel beze ško-
dy. Pavel vINTERA

Světlušky se vydaly po tmaňských stopách malíře Mikoláše Alše

Chovatelé předvedou králíky
Pouťovou prodejní výstavu králíků, holubů a drů-
beže pořádá 26. - 27. srpna v Zámeckém dvoře
Všeradice ZO ČSCH Suchomasty.
V rámci výstavy, která bude přístupná v sobotu
26. 8 od 13 do 17 a v neděli 27. 8 od 8 do 15 ho-
din, budou předvedeny ukázky králičího hopu.
Dále je v zámeckém dvoře možno navštívit gale-
rii a muzeum M. D. Rettigové. Těšíme se na vaši
návštěvu! Bohumil STIBAl, všeradice

Dětská skupina Světušky, jež vznik-
la při Církvi československé husit-
ské (CČSH) v Tmani, putovala v up-
lynulých týdnech Po stopách Mikolá-
še Alše, který v obci Tmaň pobýval v
letech 1909 - 1912 jako host na vel-
kostatku Emy Noltschové. Vzniklo
několik skic, které zachycují Tmaň a
její okolí, malířovy vycházky s paní
velkostatkářkou i její dcerou Annou,
od které později koupila naše církev
pozemek na vybudování kostela –
Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani, i
skica duchovního, po jehož identitě
jsme pátrali. Chtěli jsme zjistit, jestli
to byl zakladatel církve na Podbrd-
sku Antonín Koula, který se do Tma-
ně dostal v listopadu 1909, nebo jeho

předchůdce, který byl na Tmani usta-
noven do léta roku 1909. Pokud jsou
skicy v zápisníku z první Alšovy ná-
vštěvy v létě, pak je to kněz Bayerle,
pokud z pozdější doby, tak je na jed-
né z nich Antonín Koula. Dosud žijí-
cí a dobrému zdraví se těšící syn A.
Kouly Ivan (letos oslavil 94 let) na
kresbě tatínka nepoznal a podle vla-
stnoručního zápisu Mikoláše Alše v
katolické kronice z 14. 7. 1909 jsme
se Světluškami usoudili, že se jedná
o Koulova předchůdce. Více zjistit
nemůžeme, protože Alšovy zápisní-
ky, které jsou v majetku Památníku
národního písemnictví, jsou uloženy
v krabicích a čekají až bude vybudo-
ván nový depozitář v Litoměřicích.

K malířovým zápisníkům se tedy v
současné době bohužel nedostane-
me. Ale Světlušky už vědí, že se jen
tak nevzdají a klidně se do pátrání
pustí za pár let, až bude vybudován
nový depozitář... 
Co je však důležité – zrodilo se pár
zajímavých nápadů spojených s oso-
bou a tvorbou Mikoláše Alše. Zjistili
jsme, ve kterých místech umělec
stál, když kreslil kostel sv. Jiří a zá-
meček ve Tmani a také, že fotografie
zámečku v brožuře o Alšovi ze 70.
let minulého století je otočená! Na
naše stránky dáme obě fotografie pro
srovnání. Bylo to báječné putování...

Jana Šmardová Koulová,
CČSH TmaňMikoláš Aleš.              Foto ARCHIV
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Museum lehkého opevnění Karlštejn
vstoupilo do třetí turistické sezony
bohatší o dva nové exponáty, který-
mi oslaví kulaté osmdesáté »naroze-
niny« bunkru – ten byl v podhradí
světoznámého hradu vybetonován
31. srpna 1937. 
Dárkem ke kulatinám se stala kulo-
metná lafeta a zrcátkový pozorovací
periskop, které museum pořídilo dí-
ky účelové dotaci z rozpočtu Středo-
českého kraje. Zařazení těchto expo-
nátů do sbírkového fondu musea z
něj učinilo jeden z nejlépe zrekon-
struovaných a vybavených objektů
opevnění v celé ČR.
Exponáty se podařilo opatřit od sou-
kromého sběratele, který je také zre-
konstruoval, vyrobil chybějící sou-
částky a uvedl tak oba cenné kusy do
expozičního stavu. Pořízená lafeta
umožnila plnohodnotné vystavení
jednoho ze stěžejních exponátů mu-

sea - lehkého kulometu (LK vz. 26),
který je dokladem vynikající řemesl-
né zručnosti našich dědů a pradědů -
jde o ve své době nejlepší zbraň to-
hoto druhu, která je celosvětově pro-
slulá pod anglickým označením
BREN. Lafeta doplňuje a uzavírá ce-
lou škálu pevnostního vybavení, kte-
ré tak museum představuje veřejnos-
ti v celé jeho šíři a rozmanitosti. Po-
zorovací zrcátkový periskop pak
umožnil osazení druhého (zatím
prázdného) periskopového závěsu a
pomáhá návštěvníkům lépe pochopit
systém pozorování i řízení paleb z
historického objektu musea.
Dobrá věc se podařila a museum při-
pomíná slavnou (i tragickou) historii
spojenou s událostmi Mnichovské
zrady v září 1938 a přispívá k tomu,
aby historie nebyla nikdy zapome-
nuta.  Petr ŠteMbeRK, 

MLoK Karlštejn

Karlštejnské aktuality
* Letní kino v areálu úřadu městy-
se Karlštejn nabízí do konce prázd-
nin ještě  tyto animované pohádky:
18. 8. Kung Fu Panda 3, 25. 8. Zpí-
vej, 1. 9. Zootropolis: Město zvířat.
Promítá se za každého počasí, seze-
ní je kryté. Začátek vždy po 21.00,
resp. po setmění. Vstupné dospělí
80, děti 40 Kč.          Petr RAMPAS
* Dovolenou má od 21. do 25. 8.
včetně karlštejnský praktický lékař
MUDr. Král. První pomoc poskytne
Nemocnice Beroun. (per)
* 5. ročník běhu Karlštejnská de-
vítka se koná 3. 9. od 8.00 v auto-
kempu Karlštejn. Závod je určen
amatérům i profesionálům, dětem i
seniorům, slovem jej bude provázet
komentátor Štěpán Škorpil. Hlavní
závod startuje v 10.00, trasa vede z
kempu podél Berounky k vinařské
stanici, vzhůru ke křížku s krásným
výhledem na Karlštejn, k bráně hra-
du a lesy nad vinicí zpět do kempu.
Soutěžit mohou nejmladší děti,
které samy chodí či běží, i nejstarší
závodníci. Připraven je běh pro zd-
raví, i doprovodný program.
Stanislav a Jana KRtKovi, Liteň

Na turnaj do podhradí dorazili Gerontové, Sršáni, Sedlo i Háječtí psi

Zprávy z městyse i hradu, historie obce, kultura, sport...     8/2017 (68)                

RIZIKOVÉ KÁCENÍ. Čtyři dny ve druhém srpnovém týdnu čistili zaměstnanci specializované firmy z Ústí nad
Labem skalnatou stráň nad silnicí z Karlštejna do Hlásné Třebaně. Foto NN M. FRÝDL

NOVÝ EXPONÁT. Průvodce ukazuje návštěvníkům bunkru kulomet upevněný
v nově získané lafetě.        Foto NN M. FRÝDL

Bunkr dostal dárek k srpnovým narozeninám
DO KARLŠTEJNSKÉHO MUSEA LEHKÉHO OPEVNĚNÍ PŘIBYLA KULOMETNÁ LAFETA A PERISKOP

Karlštejnský zpravodaj

V sobotu 22. července se na perfektně připrave-
ném hřišti TJ Karlštejn odehrál pátý ročník tur-
naje v malé kopané o Pohár Karla IV.
Osmnáct přihlášených týmů bylo rozděleno do
čtyř skupin (2x po pěti družtvech + 2x po čty-
řech). Ve skupinách hrál každý s každým, násle-
dovalo osmifinále, do kterého postoupily první
čtyři týmy z každé skupiny. Zápasy se hrály na 2x
10 minut, v play-off pak při nerozhodném vý-
sledku následovaly penalty.
O třetí místo se po dohodě obou klubů střílely
pouze penaltové kopy, v nich zvítězil tým Sedlo
Praha nad družstvem Háječtí psi 4:2. Vrcholem
turnaje bylo finále. (Dokončení na straně 8)        (jič)

VÍTĚZOVÉ. Předávání cen nejlepším družstvům
turnaje o Pohár Karla IV....

... a absolutní vítězové pátého ročníku akce, tým
Zlatníky. Foto Jiří ČECH
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Přípravu na nový ročník zahájili i
fotbalisté Karlštejna. Čtvrtý celek
okresního přeboru uplynulé sezony
poprvé vyběhl na trávník 1. srpna.
Kádr se během léta výrazně provět-
ral. Tým opustilo celkem šest hráčů
včetně kanonýra Hannachiho Basse-
ma, který se vrátil zpět do Jíloviště.
Do přípravy se naopak zapojilo ně-
kolik nových tváří, největší posilou
by měl být záložník Jan Matera z
pražského Braníku. Tým pod vede-
ním staronového trenéra Martina
Autraty má za sebou úvodní přátelák
s pražským Unionem Strašnice,
který skončil výhrou 2:0. Dalšími
soupeři jsou Lipence B, Sparta Koší-
ře a generálkou před »ostrým« star-
tem bude duel s Dobřichovicemi. 
Mistrovskou část začínají borci z po-
dhradí poslední srpnovou sobotu do-

ma proti Tetínu. Soupeřem v Poháru
OFS Beroun bude ve středu 13. září
vítěz duelu Mořina/Všeradice. Na
vinobraní nastoupí Karlštejnští v tra-
dičním dopoledním čase 10:15, a to
proti Chyňavě. I přes loňské umístě-
ní v horní polovině tabulky vyhlašu-
je Karlštejn do nové sezony skrom-
nější cíle. Základem bude vyhnout
se v nabité konkurenci bojům o zá-
chranu a pohybovat se v klidném st-
ředu soutěže.          Michal ŠAMAN,

Karlštejn 

Třetí knihu povídek připravuje k
vydání bývalá vedoucí učitelka
karlštejnské školky Hana HRA-
BÁKOVÁ. S pozdravy Karlštej-
ňákům nám do redakce poslala i
malou »ochutnávku«.               (NN)

V kabelce zvoní mobil: Ela.
„No čágo, dlouho jsme se neviděly,
nedáme kávu?“
Ela je moje kamarádka už od dětství.
Jezdívaly jsme spolu jako vedoucí
na pionýrské tábory a užily si spous-
tu legrace i divočin mládí. Moc ráda
na ty časy vzpomínám.
Zkraje prázdnin jsme spolu jezdily
na skautský tábor, kde se všechno
budovalo od základů, vařili jsme
společně na kamnech, které kluci
vybudovali z jílu a tálů, stavěli stany
s podsadami, myli jsme nádobí i se-
be v potoce a pro pitnou vodu jsme
chodili do studánky. Učili jsme děti
štípat dříví a jak žít v přírodě.
V srpnu jsme pak s Elou každoročně
jezdily do Rakovic, do »eróhácké-
ho« komplexu, kde jsme všichni mě-
li dokonalý servis, takovou velkový-
krmnu, zato s přísnými pravidly, co
se ostatního týká. Nejstarší oddíl
kluků vedl chlap, kterému všichni ří-
kali Táta, kluci se jmenovali  Vodáci.

Nejstarší děvčata bývaly Otavanky -
proto, že jeden ze tří týdnů děti trá-
vily pravidelně splutím řeky Otavy.
Já s Elou jsme jezdívaly jako servis
a zázemí s nimi.
Táta se sporťákem jezdívali na kánoi
značky vertex, děti na gumových
člunech, malých boulích pro dva,

kam se jim vešly stěží stany a spacá-
ky. My s Elou vyfasovaly ohromnou,
těžkou kánoi Jizeru a všichni se nám
smáli, že jsme parník. Mívaly jsme
slušný ponor, a taky jsme si s Elou
rády zapálily cigárko a nechaly se
jen tak unášet proudem.
Parník jsme byly i proto, že jsme ve-

zly opravdu neskutečný náklad. Kro-
mě stanu, spacáků a osobních věcí
ještě sekyrky, pily, kotlíky, veškeré
konzervy a potraviny pro celou vý-
pravu na týden. A my, dvě mladá trd-
la, jsme připravovaly pro všechny v
kotlíkách na ohni teplé snídaně, sva-
činy na celý den a večer opět na
ohýnku teplé večeře, čaj i kakao, k
tomu jsme kontrolovaly všechny
děti, zda jsou suché, v pohodě a ješ-
tě jsme stíhaly vymyslet a uskutečnit
program pro mladé vodáky.
Protože jsme byly přetížené, všude
jsme drhly. Říkali nám Amazonky a
smáli se, jaký máme ponor. Ale sjíž-
děly jsme i jezy, to zase jo.
„…takže zítra ve tři?“ ujišťovala se
Ela.
„Jasně. A přinesu ti ukázat jednu fot-
ku, která na mě nedávno doma vy-
padla při úklidu. Jsou na ní krásné
ztepilé Amazonky…“
„Jaké Amazonky?“ nechápala Ela.
„No přece my dvě před sto lety!“
„Štíhlý a krásný?“ zavtipkovala Ela.
„Na sušickym jezu?“
Kývla jsem a Ela dodala: „Tak za-
vzpomínáme… Nedávno jsem pot-
kala Janu a taky pěkně ztloustla. Mě-
la jsem z ní radost…“

Hana HRABÁKOVÁ, Beroun

Hlavně se vyhnout bojům o záchranu
KARLŠTEJNŠTÍ FOTBALISTÉ ZAHÁJILI PŘÍPRAVU NA NOVOU MISTROVSKOU SEZONU

Po zásluze se do něj probojovala
mužstva Zlatníky a Sršáni, vpodstatě
týmy z »velkého« fotbalu. Zlatníky
hrají okresní přebor Praha-západ a
sestavu jejich soupeřů zase tvořili
hráči Hostomic, které aktuálně se-
stoupily do středočeské 1. B třídy.
Papírové předpoklady se ale nepo-
tvrdily, a tak finále ovládly »okres-
ní« Zlatníky v poměru 2:1.

O kulturní program po skončení tur-
naje, jak je již dobrým zvykem, se
staral především tým Gerontové,
kteří také získali cenu FAIR PLAY.
Nechyběly tradiční popěvky, taneční
kousky ani individuální vystoupení.
Tímto všem aktérům turnaje děkuji
za pěkně strávený den a v příštím
roce se těším opět na viděnou. 

Jiří Čech, KARLŠTEJN

Na turnaj do podhradí dorazili...
DOKONČENÍ ZE STRANY 7

Rozpis A-mužstva
26. 8. 17:00 Karlštejn - Tetín
2. 9. 17:00 Karlštejn - Neumětely
10. 9. 17:00 N. Jáchymov - Karlštejn
16. 9. 17:00 Karlštejn - Broumy
24. 9. 16:30 Hořovicko B - Karlštejn
30. 9. 10:15 Karlštejn - Chyňava
7. 10.  16:00 Stašov - Karlštejn
14. 10. 15:30 Karlštejn - Drozdov
21. 10. 15:30 Tlustice - Karlštejn
28. 10. 14:30 Karlštejn - Osek
5. 11.  14:00 Trubín - Karlštejn
11. 11. 14:00 Karlštejn - Beroun B
19. 11. 13:30 Zdice - Karlštejn

Amazonky - letní povídka bývalé vedoucí učitelky MŠ Karlštejn

KŘEST. Hana Hrabáková při křtu své první knihy.         Foto NN M. FRÝDL

VÝHRA! Oslavy vítězství karlštejnských fotbalistů 4:2 nad Nižborem v po-
sledním jarním mistráku. Foto ARCHIV

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

Na třetí hodinu odpolední se 12. 8.
začali do areálu koupaliště v Osovci
scházet návštěvníci 2. ročníku Osov-
ské regaty, soutěže netradičních pla-
videl postavených soutěžícími po-
sádkami. Pořadatelem byl spolek
KOS, jehož členové spolu s OÚ,
sportovci a hasiči od rána chystali

vše potřebné. Přítomné, jichž se tu
sešlo téměř 250 - místních i z okolí -
přivítali moderátoři Jana Červená a
Josef Kozák. Poté zahájili soutěž
posádek - jako první na cestu přes
koupaliště odstartovala Vodotěsná
ponorka (Lochovice). Následovaly
Láska (dívčí hippie duo), Traktor

(družstevníci Nové Dvory), Korko-
rán (námořníci KOS Osov) a Televi-
ze Tesla (Divadlo ze stodoly). Stejné
pořadí platilo i pro druhou jízdu.
Hodnotila se rychlost, dále se posád-
ky hodnotily navzájem a body přidě-
lovali i diváci. Ze souboje vyšla ví-
tězně Televize Tesla, následovaly
Traktor Nové Dvory, Láska, Korko-
rán a Vodotěsná ponorka. Po pauze
přišel na řadu přeběh koupaliště po
letmo uchycených prknech, nazvaný
Suchou nohou přes koupák. Odváž-
ných a otužilých jedinců se do kate-
gorie do 8 let přihlásilo šest, do kate-
gorie dospělých devět. Školní mlá-
dež zastoupení neměla. Soutěžící
byli opravdu stateční - teplota vody a
vzduchu nebyla nic moc. I prkna by-
la převelice vratká, takže řada běžců
k radosti přihlížejících skončila ve
vodě. Z dětí byla nejrychlejší Šárin-
ka Drábková, z dospělých Pavel Cu-
rych, který své prvenství oslavil sko-
kem do vody. Cenu KOS servisu (P.
Čaboun, M. Toul, kteří při přeběhu
asistovali a pomáhali) obdrželo duo

Curych+Curych, zástupci Traktoru
Nové Dvory. Dárek si odnesli i tři
vylosovaní diváci. Pro radost dětem
zde stály dvě nafukovací atrakce a
mohly si také nechat namalovat něco
pěkného na obličej. Opékalo se pra-
sátko, prodávaly klobásy, dortíky,
pečivo, cukrová vata, opékané bram-
bůrky, čepovalo se pivo i nealko,
takže o žaludky návštěvníků bylo
bohatě postaráno. Kdo se chtěl poba-
vit i po skončení soutěže, mohl si
počkat na malý táborák a zpěv při
kytaře. Protože ohlasy na akci byly
pozitivní, můžeme se začít těšit na
III. ročník. Ve snaze připravit Osov-
skou regatu 2018 k všeobecné spo-
kojenosti, očekávají pořadatelé ná-
zory a připomínky od návštěvníků.
Poděkování patří sponzorům, spolu-
pracovníkům a Toníku Vacurovi za
ozvučení.    Marie PLECITÁ, Osov

Běžci končili ve vodě, k radosti přihlížejících
NA KOUPALIŠTI V OSOVCI SE 12. SRPNA KONAL DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE NETRADIČNÍCH PLAVIDEL

Informační občasník Osova a mikroregionu Horymír  9/2017 (146)

Osovské aktuality
* Zájezd do Čimelic na tradiční vý-
stavu květin a zahradních doplňků
pořádá 26. 8. obec Osov. Odjezd od
OÚ Osov v 8.00,  odjezd z Čimelic
13 - 14.00. Cena150 Kč, vstupné si
hradí účastníci sami. Zájemci se
mohou hlásit na OÚ v Osově. (map)
* Rozpis podzimních mistrovských
utkání fotbalistů Osova hrajících IV.
třídu okresní soutěže:
27. 8. 17:00 Újezd - Osov 
3. 9. 17:00 Osov - Běštín
9. 9. 17:00 Podluhy - Osov 
16. 9. 14:00 Osov - Stašov B 
24. 9. 14:00 Drozdov B - Osov 
30. 9. 13:00 Osov - Tlustice B 
8. 10. 16:00 Osek B - Osov 
15. 10. 15:30 Rpety - Osov 
21. 10. 12:30 Osov - Praskolesy 
29. 10. 14:30 Zaječov B - Osov 
4. 11. 11:00  Osov - Lochovice 
12. 11. 14:00 Neumětely B - Osov 
18. 11. 10:30 Osov - Hostomice B 

NA VODĚ. Jedno ze soutěžních plavidel, které se v Osovci v sobotu 12. srpna zúčastnilo Osovské regaty. Foto Marie PLECITÁ

Děti soutěžily - podle obrázků poznávaly pohádky

Kostel nabídne nevšední kulturní zážitek
Varhaník Adam Viktora a sopranist-
ka Gabriela Eibenová vystoupí na
koncertě, který se bude konat 2. 9. od
17.00 v osovském kostele Narození
sv. Jana Křtitele. Akce se koná pod
patronací obecního úřadu, v rámci
11. ročníku Českého varhanního fes-
tivalu, který usiluje o propagaci his-
torických varhan. Půjde o nevšední
zážitek - i proto, že osovské varhany,
jež sestavil v roce 1739 Ondřej Nü-
derle z Nepomuku, jsou výjimečné,
vynikající, stejně jako akustika kos-
tela. Jejich zvláštností je neobvyklé
výtvarné řešení: na obou stranách po-
zadí kůru umístil varhanář neznějící

dřevěné atrapy cínových píšťal. 
Za 1. světové války byly cínové čás-
ti varhan rekvírovány k válečným
účelům, osovské však tohoto údělu
byly uchráněny. V roce 1979 byl
nástroj zrestaurován vynikajícím
varhanářem Vladimírem Šlajchem.
V roce 1990 si náš kostel vybral Su-
praphon, který zde s významným
varhaníken Jaroslavem Tůmou na-
hrál Haendelovy koncerty. Tůma
sem pak zavítal ještě několikrát, v
roce 1996 zde s hercem Ivanem
Vyskočilem natočil pro Českou tele-
vizi pořad právě o zdejších varha-
nách. Marie PLECITÁ, Osov

Soutěž autorů kalendáře kulturních
a sportovních akcí Kdo zná pohád-
ky byla v uplynulých dnech vyhod-
nocena. Na kalendáři akcí, které se
v průběhu roku konají v Osově, by-
lo dvanáct obrázků z pohádek a děti
z nich měly uhodnout, o jaké po-
hádky se jedná. Úspěšné luštitelky -
Anetka Škodová a Barunka Vaňato-
vá (na snímcích s autorkou článku)
- dostaly s gratulací každá velkou
čokoládu, klienti sdružení Koniklec
ze Suchomast, kteří úkol také splni-
li, pak dohromady tašku plnou slad-
kostí.          Marie PLECITÁ, Osov

Foto ARCHIV
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Antonín Štěpánek 
odchovanec Sportclubu 
mistr ČR v dorostu 2017

Sportclub 
Řevnice 
pořádá 

NÁBOR DĚTÍ  
DO TENISOVÉ 

ŠKOLY

ZKUS TO 
JAKO TONDA!

Přihlášky a informace na info@sportclubrevnice.cz

Učíme začátečníky, dospělé i závodní 
hráče, v zimě na kurtech přímo u školy

Generální partner: společnost BOINT s.r.o.

HLEDÁM ZAHRADU DLOUHODOBĚ
Hledám zahrádku v Řevnicích (a blízkém okolí) od jara 2018 se
záměrem dlouhodobého bydlení. Za údržbu a péči o pozemek

nebo k podnájmu, případně ke koupi formou splácení. Jsem žena
26, s láskou k přírodě a tichu. Mám jurtu v permakulturním
designu, tj. z materiálů šetrných k prostředí, průměr 8m. Na
pozemku potřebuji vodu a elektřinu, preferuji svah a vzrostlé

stromy. S úctou ke svému okolnímu prostředí a sousedům.
Děkuji za Vaši reakci. 

Kateřina Tejkalová
721409867, cira.dagmar@gmail.com

HLEDÁM
POKOJ / GARSONKU / CHATU
k podnájmu podzim 2017 - jaro 2018

Žena (26) hledá k podnájmu pokoj, garsonku nebo chatu k bydle-
ní od podzimu 2017 do jara 2018 (specifická data dle domluvy).
Nekuřák, abstinent, s láskou a úctou k tichu, ke svému okolnímu

prostředí a sousedům. Děkuji za Vaši reakci.

Kateřina Tejkalová
721409867, cira.dagmar@gmail.com

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

ASISTENTA/TKU PEDAGOGA 
(20 hodin týdně)

a VYCHOVATELE/KU ŠD.
(částečný úvazek)

Bližší informace na telefonu 739 084 186.
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Hasofest si u jezu užili malí i velcí
V HLÁSNÉ TŘEBANI SE KONAL JEDENÁCTÝ ROČNÍK HUDEBNĚ-HASIČSKÉHO FESTIVALU

XI. ročník hudebně-hasičského festi-
valu pořádal 12. srpna sbor dobro-
volných hasičů v Hlásné Třebani.
Jako každý rok, i letos zahajoval
akci dětský program. Pro nejmenší
byl připraven skákací hrad, bazén s
kuličkami, skákání v pytli, překáž-
ková cesta s vajíčkem na lžíci, sklá-
dání puzzle...  Děti si při těchto akti-
vitách vysoutěžily penízky »soptí-
ky«, za které si poté mohly zakoupit
krásné ceny. Každý účastník obdržel
kartičku s úkoly, které musel splnit a
za to pak diplom i cenu pro malé
účastníky Hasofestu. Byla u toho
velká legrace, rodiče s dětmi pobíha-
li  a hledali různá stanoviště. Pro do-
spělé pak byla připravena soutěž v
hodu sudem, překážková dráha a na-
konec i přetahování lanem. Nálada
byla jak se patří veselá a hlučná - dě-
ti pískaly, křičely a hlavně se smály.
Nejzajímavější byla ukázka zneš-
kodnění pachatele se zbraní, které se
bravurně zhostili městští strážníci z
Černošic. Rovněž ukázka malých
hasičů - Plamínků byla velmi pove-
dená. Všichni se chovali jako dospě-
lí hasiči a hořící balík uhasili na jed-
ničku. Samozřejmě  nesměla chybět

ukázka hašení hořícího auta. Toho se
zase ujali naši dobrovolní hasiči a za
velkého potlesku auto uhasili,
Dnem nás provázela moderátorka
Lucka Batíková. Představila nám

čtyři muže, kteří se nejvíce zaslouži-
li o to, že naši hasiči dostali nové
auto, na které jsou právem hrdí. Dík
patří starostovi Slávovi Konvalin-
kovi, Tomáši Snopkovi, Karlu Tom-

kovi a Luboši Kouckému. Celý den
až do nočních hodin nás svojí muzi-
kou bavily kapely Slapdash, Maniac,
SCB, Nástroj Snahy a Odečet plynu.
Odečet plynu hraje na akci od začát-
ku, myslím, že hoši nechyběli ani
jednou. My, Holky v rozpuku, jsme
se zase ujaly funkce »strážkyň vstu-
pu«. Neunikne nám ani myšička bez
placení. Také se Hasofestu zúčastňu-
jeme již pojedenácté.
Byla to velmi vydařená akce. Pivo a
limonády tekly proudem, klobásy,
pečené maso i langoše voněly až do
dálky,  musím říci, že letošní účast,
hlavně dětí, byla překvapivě velká.
Možná, že k tomu přispělo i výborné
počasí, žádná zima ani vedro, prostě
bylo fajn.  Všem, kdo přiložili ruku k
dílu, děkuji. Připravit takovou akci,
vše zajistit, dá vždy obrovskou práci
- ještě jednu díky hlavně hasičům.  A
příští rok zase u jezu nashledanou.
Jitka ŠVECOVÁ, Hlásná Třebaň

Lety - Vlastní akademii pro senio-
ry i další zájemce otevřou v září v
Letech. Tříletou akademii pořádá
tamní úřad ve spolupráci se spiso-
vatelkou a nakladatelkou Marií
Holečkovou, která podobné kurzy
vede i v Berouně a Králově Dvoře.
Cyklus devíti přednášek prvního
ročníku bude zahájen v září a skon-
čí v červnu. Účastníci se budou
scházet každý třetí čtvrtek v měsíci
mimo prosinec, od 17.30 do 20.00 v
sále U Kafků či v knihovně. Zájemci
o přednášky (registrovaní i hosté) se

mohou přihlásit do 8. 9. na OÚ Lety.
Organizátorka výběr přednášejících
zaměřila na odborníky a znalce, kte-
ří navíc dovedou zajímavě a přitažli-
vě posluchače seznámit s danou pro-
blematikou. Mezi prvnímu půjde o
spisovatele Otomara Dvořáka a jeho
povídání o studánkách, Marii Hruš-
kovou s přednáškou o památných
stromech kolem Berounky či Jana
Andreska, spoluautora mnoha knih,
známého z rozhlasových pořadů vě-
novaných  příběhům divokých zví-
řat u nás. Pavla NOVÁČKOVÁ

Celostátně hledaného
zadrželi strážníci
Řevničtí strážníci se o prázdninách
zaměřují na dodržování veřejného
pořádku i nočního klidu, na možný
prodej alkoholických nápojů mláde-
ži a ve spolupráci s Policií ČR i na
kontrolu řidičů, kteří mohli řídit pod
vlivem alkoholu.
Po opakovaném jednání s majitelem
se podařilo odstranit autovrak stojící
u chodníku vedoucího k řevnickému
městskému hřbitovu v ul. Čs. armá-
dy i polovrak z ulice Tylova. V Le-
tech se strážníkům ve spolupráci s
občany podařilo odstranit polovrak
odstavený vedle občerstvení na cyk-
lostezce. Výkon služby byl dále za-
měřen na rozdělávání ohňů na břehu
Berounky, na divoké táboření a na
dodržování čistoty na veřejných
prostranstvích.
Městskou policií byly v červenci
projednány  2 přestupky v dopravě,
vydána 1 Výzva pro nepřítomného
pachatele dopravního přestupku a v
katastru obce Lety byly uloženy dvě
blokové pokuty ve výši 400 Kč. Ta-
ké byla zjištěna osoba v celostátním
pátrání, která byla předána Policii
ČR. U dopravní nehody v řevnické
Pražské ulici strážníci poskytli ošet-
ření při otevřené zlomenině a silném
krvácení. Jiří DLASK, MP Řevnice

Motorkář skončil
pod vozem popelářů
Řevnice - Motorkář se 4. srpna do-
poledne srazil na silnici ze Řevnic
do Mníšku pod Brdy s popelářským
vozem. 
„Řidič motocyklu zůstal po srážce
ležet pod nákladním vozem,“ uvedl
ředitel řevnické záchranky Bořek
Bulíček s tím, že při nehodě utrpěl
zlomeniny obou dolních končetin.
Zraněného zpod náklaďáku vypros-
tili řevničtí profesionální hasiči a
pomohli s jeho transportem do sanit-
ky, která jej odvezla k dalšímu ošet-
ření do pražské nemocnice.       (mif)

Dobřichovice - Rekonstrukci láv-
ky pro pěší chystá radnice v Dob-
řichovicích. Během opravy pocho-
zí vrstvy izolace na lávce bude
most asi 10 dní uzavřen.
Opravy plánuje úřad na přelom srp-
na a září. Předběžný termín, který
však může být ještě změněn napří-
klad z důvodu špatného počasí, je
od 21. srpna do 1. září.  

„Bohužel z technologických důvodů
není velký prostor pro zkrácení do-
by opravy. O přesném termínu opra-
vy budeme informovat na webových
stránkách města a na vývěskách,“
uvedl starosta Petr Hampl.
Dobřichovice stejně jako Lety chy-
stají na podzim také výstavbu chod-
níků podél hlavní Pražské silnice, na
kterou získaly dotaci. (pan)

O pouti  byla k vidění i »svatební« výstava

Traktorista zmizel,
hledal ho i vrtulník
Kuchař - Čtyřiaosmdesátiletý trak-
torista, který 1. 8. pomáhal sklízet
obilí u obce Kuchař, se po skončení
prací nevrátil na dohodnuté místo.
Policisté jej našli před půlnocí o 80
km dál, v Podbořanech na Lounsku.
„S ohledem na vysoký věk seniora a
nepříznivé klimatické podmínky,
hrozilo, že by mohl být v ohrožení
života,” uvedla pro i.dnes policejní
mluvčí Marcela Pučelíková. 
Vrtulník a policisté podle ní propát-
rávali několik hodin široké okolí
Kuchaře. Nakonec byl ztracený se-
nior nalezen náhodným kolemjdou-
cí v Podbořanech. „S největší prav-
děpodobností byl s ohledem na vy-
soké teploty dezorientován a nedo-
kázal najít cestu zpět domů,“ dodala
Pučelíková. (mif)

Lávku čeká rekonstrukce, bude uzavřená
Přetíženou trať má...
(Dokončení ze strany 1)
„Dálková doprava bude v úseku Pra-
ha-Beroun výhledově vedena v no-
vé, převážně tunelové trase,“ potvr-
dila i.dnes mluvčí SŽDC Kateřina
Šubová s tím, že ještě letos SŽDC
vypíše studii proveditelnosti. Sou-
časná trať kolem Berounky bude po
modernizaci sloužit regionální do-
pravě. Miloslav FRÝDL

MÁME HO! Černošičtí městští policisté při ukázce zneškodňování ozbroje-
ného pachatele na Hasofestu v Hlásné Třebani.            Foto Jitka ŠVECOVÁ

Lety chystají akademii pro seniory

Z našeho kraje 
* Autobusové zastávky budou po-
staveny u obchodního centra v Le-
tech. V těchto dnech se připravuje
projektová dokumentace.            (jaš)
* K nalomenému stromu ohrožují-
cí bezpečnost chodců v Dobřichovi-
cích vyjeli 4. 8. řevničtí profesionál-
ní hasiči. Velkou větev ve výšce asi
15 metrů odřízl z automobilového
žebříku hasič-lezec. (pav)
* Požár lesní hrabanky u silnice  –
z Řevnic do Mníšku pod Brdy likvi-
dovali 5. 8. řevničtí profesionální ha-
siči. Doutnající trávu a listí ulili vo-
dou. Pavel VINTERA
* Dvě osobní auta se srazila 7. 8.
ráno v Letech. Nehoda se obešla bez
zranění. Hasiči provedli protipožární
opatření, zlikvidovali uniklé provoz-
ní kapaliny a po odstranění vozidel
silnici uklidili.        Pavel VINTERA

Slavná Mariánská pouť s bohatým programem se 11. a 12. srpna konala v
Černošicích. Součástí tradiční akce byla také výstava Naše svatby, jejíž
vernisáž (na snímku) se v komunitním centru MaNa za přítomnosti sta
hostů uskutečnila 10. 8. Výstava dokumentovala současné i minulé svatby
v Černošicích. Kromě fotografií byly k vidění oddací listy, pozvánky, jídel-
ní menu na svatební hostině atd. Adéla ČERVENKOVÁ, Černošice

Foto Petr KubíN
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Chceme hrát atraktivní, útočný fotbal!
BORCI Z DOBŘICHOVIC HODLAJÍ PO POSTUPU DO OKRESNÍHO PŘEBORU OKUPOVAT HORNÍ PATRA TABULKY
Dobřichovice - Ke konci se blíží
nejen prázdniny, ale také letní vol-
no fotbalistů. Zatímco liga už je v
plném proudu, borci v nižších sou-
těžích odehrají první mistráky v
sobotu 26. srpna. 
Dobřichovičtí fotbalisté budou díky
vybojovanému postupu nově hrát
okresní přebor Praha-západ. Po-
vede je úspěšný trenér Vladimír Ko-
courek z Mokropes, bývalý ligový
hráč Bohemians a Dukly. Právě s
ním dokázali v uplynulém soutěž-
ním ročníku »vykopat« přebor...
Cílem bude opět hrát atraktivní útoč-
nou kopanou a pohybovat se v hor-
ních patrech tabulky. V rámci letní
přípravy byly naplánovány čtyři pří-
pravné zápasy. Tři už mají Dobři-
chovičtí za sebou (viz Horymír si
odvezl...), zbývá ještě změřit síly s

Karlštejnem. Kádr týmu prodělal jen
málo změn. Na Jíloviště se vrátil Pa-
vel Krištůfek, posilou je stoper Mar-
tin Mony z Tuchoměřic, trvale žijící

v Černošicích. V jednání je příchod
ještě dvou hráčů, ale zatím není jas-
né, zda se podaří dotáhnout do zdár-
ného konce.      Miloslav OMÁčKA

Rozpisy mistrovských zápasů Letů, Dobřichovic a Zadní Třebaně

Každoročně o prázdninách zvedají
letovští kynologové kotvy, zabalí
stany, spacáky a spoustu dalších věcí
pro sebe i své pejsky a vyráží směr
letní výcvikový tábor. Letos byl na
přelomu července a srpna naším cí-
lem cvičák v Chlumci nad Cidlinou.
Vybrali jsme dobře.
Brzy jsme se zabydleli v přechod-
ných plátěných obydlích a užívali si
klidu cvičáku umístěného mezi chat-
kami v zahrádkářské kolonii, kousek
od samotného Chlumce. 
Předpovědi meteorologů se vyplnily.
V prvním týdnu nás trošku proplách-
ly deště, došlo i na teplé oblečení u
večerních posezení s grilem a dob-
rým papáním. Humor jsme ale nezt-
ratili a mokré počasí jsme přežili my
i psi. Ti si dokonce chladnější poča-
sí chválili a byli aktivnější, takže
jsme si i zacvičili a zatrénovali. 
Zbytek dovolené už panovalo velmi
teplé počasí, resp. úmorná vedra.
Dvakrát jsme v brzkých ranních ho-
dinách vyrazili na výlet po okolí a
navštívili Lázně Bohdaneč i Kuně-
tickou horu. Oba výlety byly super a
máme z nich hezké zážitky i spousty
fotek. 
A co bylo ještě prima? Pořádně jsme
si zahoubařili, a to naprosto nečeka-

ně - nepředpokládali jsme, že v tako-
vém suchu porostou. Ale rostly a -
hodně! Byli jsme nadšení, celý týden
jsme chodili do místních lesů, kde
by se houby daly doslova sekat ko-
sou. Užili jsme si hledání i sbírání
hub, ale také jejich čištění. A pak
jsme je sušili, sušili a sušili, až jsme
všechny usušili a vezli domů nacpa-
né v hermeticky uzavřených skleni-
cích, které jsme kupovali v místních
domácích potřebách. Když jsme šli
koupit už potřetí, neušli jsme zvída-
vým otázkám a překvapeným tvá-
řím, když jsme se pochlubili, že sk-

lenice máme na sušené houby.
Chvilku nám nevěřili, ale přesvědči-
li jsme je snadno, protože jsme měli
houby vyfotografované. To vám
bylo divení! Dovolená byla krásná,
jen trochu krátká a moc rychle ubě-
hla. Však to znáte...
I prázdniny na cvičáku se pomalu
krátí, než se otočíme, bude září a s
ním opět vypukne sezona akcí, závo-
dů, kurzů... a my se nezastavíme dří-
ve, než v listopadu. Jarní štěňátka,
která chodila do kurzů před prázdni-
nami, určitě pořádně vyrostla a až se
s nimi v září sejdeme, asi je nepo-

známe. Přijdou ale i nová a my se na
to hemžení těšíme. 
Kromě kurzů pro štěňátka můžeme
pozvat diváky na velmi zajímavou
akci, která se bude konat 16. září -
Mistrovství republiky Kynologické
Jednoty. Podrobnosti najdete na
webu www.kklety.cz Součástí Mist-
rovství by měla být i soutěž mláde-
žníků. Diváky rádi přivítáme, bude
určitě na co se dívat. Závod bude ce-
lodenní, takže neváhejte a přijďte se
podívat, co se dá s pejsky dokázat!
V září - 30. 9. - nás čeká i 10. roč-

ník obranářského závodu. 
Rozhodně tedy nebudeme zahálet.
Držte nám palce, ať se všechny akce
vydaří a ať nám přeje počasí. Na
Mistrovství republiky se bude soutě-
žit o krásné broušené poháry z čer-
veného skla, které daroval štědrý
sponzor, za což mu patří velké díky.
Díky patří i ostatním sponzorům,
kteří se budou na pořádání závodů
podílet. Obec Lety podpořila naše
akce grantem, Mistrovství republiky
podpořila Kynologická jednota. I v
Obranářském závodu budou krásné
a hodnotné ceny, takže doufáme ve
velkou účast, aby byla konkurence...

Alena VANŽUROVÁ,
Kynologický klub Lety 

Kynologové na letním táboře cvičili a - sbírali houby

Horymír si odvezl
pět »banánů«
Výsledky přípravných zápasů
Dobřichovic.
Dobřichovice - Mníšek p/Brdy 2:4
Branky: Šlapák, Větrovec
V prvním přípravném zápase se do-
mácí, budoucí účastník okresního
přeboru, střetli s Mníškem, který
působí v krajské 1. A třídě. V po-
měrně vyrovnaném střetnutí téměř
nebyl znát rozdíl dvou tříd. Ještě
dvanáct minut před koncem to bylo
2:2. Favorizovaní hosté rozhodli o
svém vítězství až v závěru utkání.                                                  
Lipence - Dobřichovice 4:3
Góly: Šlapák, Smiovský, Větrovec
I ve druhém přípravném zápase se
Dobřichovice utkaly s účastníkem l.
A třídy, tentokrát pražské. I tento-
krát to byl vyrovnaný zápas. Domá-
cí sice v poločase vedli 2:0, jenže
hosté ve druhé části hry dokázali
šňůrou tří branek otočit skóre. Li-
pence pak vyrovnaly a v dramatic-
kém závěru, když Dobřichovice ne-
využily několik šancí, se jim podaři-
lo vsítit vítězný gól...
Dobřichovice - Neumětely 5:2
Branky: Prosický 2, Štědroňský 2,
Plzák
V zápase s účastníkem berounského
okresního přeboru neumětelským
Horymírem měli domácí výraznou
převahu a v poločase už vedli 3:0,
když mnoho dalších šancí nevyužili.
Ve druhém poločase Dobřichovice
polevily, takže hosté z ojedinělých
protiútoků vstřelili dvě branky. Pře-
sto se opět hrálo povětšinou před
jejich brankářem, který často se ště-
stím zachraňoval i tutovky. Koneč-
ných pět »banánů« v jejich síti tak
bylo ještě milosrdných, neboť byli
zralí minimálně na deset až patnáct
»kňafrů«! Je však třeba vyzdvih-
nout, že se nesnížili k okopávání a
snažili se hrát fotbal.  (oma)

Mezinárodní turnaj fotbalových starých gard se konal v sobotu 12. srpna
na hřišti v Řevnicích Za Vodou. Zatímco na jaře se podobné akce v Řevni-
cích zúčastnily týmy z Brazílie a Španělska, tentokrát dorazila dvě mužstva
z Anglie. Za soupeře měly celky domácích a sousedních Letů (na snímku).
„Z vítězství se radoval londýnský tým Newton Athletic, druzí byli také Ang-
ličané - družstvo Groovy Gang,“ uvedl jeden z organizátorů turnaje Miro-
slav Kratochvíl s tím, že Řevnice obsadily třetí příčku, Lety skončily čtvr-
té. Foto Pavlína CILENTI (mif)

Řevnický turnaj vyhráli Angličani

Jeden z letovských kynologů při letním výcviku.     Foto Alena VANŽUROVÁ 

LETY, I. B třída
26. 8. 17:00  FK Lety - FK Rudná
2. 9. 17:00 SK Chlumec - FK Lety
9. 9. 17:00 FK Lety - FK Hýskov 
17. 9. 17:00 Daleké Dušníky - FK Lety 
23. 9. 16:30 FK Lety -  Rožmitál p/T
30. 9. 16:00 AFK Loděnice - FK Lety 
7. 10. 16:00 FK Lety - Hostomice p/B 
14. 10. 10:15 FK Dobříč - FK Lety 
21. 10. 15:30 FK Lety - Sedlec-Prčice 
28. 10. 14:30 FK Lety - MFK Dobříš B
5. 11. 14:00 Tatran Sedlčany B - Lety 
11. 11. 14:00 FK Lety - SK Petrovice 
18. 11. 13:30 Králův Dvůr B - FK Lety 

DOBŘICHOVICE, okr. přebor
26. 8. 17:00 Dobřichovice - Roztoky
2. 9. 17:00 Dobřichovice - Štěchovic B
9. 9. 17:00 Dobrovíz - Dobřichovice 
16. 9. 16:30 Dobřichovice - Úhonice
23. 9. 16:30 Choteč - Dobřichovice
30. 9. 16:00 Dobřichovice - Zlatníky
6. 10. 19:00 Břežany - Dobřichovice
14.10. 16:00 Dobřichovice - Tuchoměřice
21. 10. 15:30 Všenory - Dobřichovice
28. 10. 14:30 Dobřichovice - Psáry
4. 11. 14:00 Hostivice - Dobřichovice
11. 11. 14:00 Dobřichovice -Jinočany
18. 11. 13:00 Měchenice - Dobřichovice

ZADNÍ TŘEBAŇ, IV. třída
27. 8. 17:00 Chyňava B - OZT
2. 9. 17:00 OZT - Srbsko 
9. 9.17:00 Chrustenice - OZT
17. 9. 17:00 Tetín B - OZT
23. 9. 16:30 OZT - Tmaň
30. 9. 13:00 Vižina - OZT
7. 10. 16:00 OZT - Chodouň
14. 10. 15:30 Zdice B - OZT
21. 10. 15:30 OZT - V. Újezd
29. 10. 14:30 Zdejcina - OZT
4. 11. VOLNO
11. 11. 14:00 Újezd B - OZT
18. 11. 13:30 OZT - Liteň

Motoveteráni změří síly
Halouny - Sraz motoveteránů se bu-
de konat 26. srpna v Halounech. Na
programu je »tajný dálkový okruh«
mopedů kategorie Speciál a Originál
i výstava starých motocyklů. Přejím-
ka strojů začíná v 10.00, start je na-
plánován na 13.00. Startovné činí
100 korun. (mif)


